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Inleiding. 
 
Cornelius Tacitus. 
 
Van het leven van Tacitus weten we alleen vanuit zijn eigen werk en het werk 
van zijn vriend Plinius de Jongere. Hoewel de bronnen over hem dus beperkt 
zijn, weten we toch over hem meer dan van menig ander schrijver. 
Tacitus is waarschijnlijk rond het jaar 54 na Chr. geboren. Van zijn afkomst is 
weinig bekend. Zijn nomen gentile Cornelius garandeert geen hoge adellijke 
afkomst, omdat door Sulla ooit aan 10.000 vrijgelatenen die naam was 
gegeven. Hij moet wel van enig aanzien geweest zijn, anders was hij nooit 
toegelaten tot de quaestuur en senaat. Opvallend is dat van hem geen 
praenomen bekend is, hoewel in latere tijden de voornamen Gaius en Publius 
zijn toegekend. Van jongs af aan heeft Tacitus zich toegelegd op de retoriek en 
daarbij heeft hij zich met name laten leiden door de grote Cicero en het is ook 
waarschijnlijk dat hij pupil van Quintilianus, de grote leermeester in de retoriek 
van die tijd, is geweest.  
Tacitus is 77 n. Chr. getrouwd met de dochter van Cn. Iulius Agricola, die dat 
jaar consul was. Het feit dat een man als Agricola Tacitus als zijn schoonzoon 
uitkoos, wijst erop dat Tacitus van goede afkomst en van hoge moraal was. Zijn 
politieke carrière begon met de quaestura onder Vespasianus (77)  en daarmee 
kwam hij de senaat binnen. In deze tijd leefde Tacitus waarschijnlijk in Rome en 
hield hij zich bezig met de zaken op het Forum en met de literatuur. Hij werd 
onder diens zoon Titus waarschijnlijk tribunus of aedilis (79). 
Zelf is hij praetor geworden in het jaar van de ludi saeculares van Domitianus in 
het jaar 88. 
Waarschijnlijk beheerde Tacitus in de jaren 89 tot 93 een keizerlijke provincie 
van de tweede rang, misschien wel Gallia Belgica en is hij zo aan zijn kennis van 
de Germanen gekomen. 
Opvallend is dat Tacitus gedurende de latere jaren van de regering van 
Domitianus (93-96) niet veel meer is geweest dan een ooggetuige en zich even 
passief als de rest van de senaat heeft getoond. Mischien heeft juist dat 
tirannieke bestuur van Domitianus hem wel meer in de richting van de 
republiek geduwd en hem op den duur juist uitgesprokener op dat gebied 
gemaakt. 
In 97 wordt Tacitus consul. Van zijn persoonlijke geschiedenis weten we verder 
alleen nog dat hij proconsul van Asia is geweest in de periode 110-114, in ieder 
geval voordat hij zijn werk de Annales heeft geschreven. Verder is er weinig 
bekend over hem. 
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Tacitus’ werk. 
 
1. Dialogus de Oratoribus. Dit is Tacitus’ vroegste werk en het is algemeen 
als het zijne erkend. Het is een verslag van een gesprek, dat Tacitus als jonge 
man meegemaakt heeft. De disscussie begint met de vraag, of het metier van 
redenaar of dat van dichter hoger aangeslagen dient te worden. Het gesprek 
gaat over op het verschil tussen de oude en de moderne retoriek. De retoriek 
zou door de overgang van republiek naar monarchie in verval zijn geraakt. 
Misschien heeft Tacitus het wel als verholen argumentatie voor zijn keuze voor 
de geschiedschrijving geschreven. 
2. Agricola. Dit werk heeft hij waarschijnlijk geschreven in 97 of 99. Hierin 
verheerlijkt Tacitus zijn schoonvader, diens carrière en gouverneurschap van 
Brittannië. 
3. Germania. Dit werk is in 98 gepubliceerd en heet eigenlijk De origine et 
situ Germanorum. Het geeft een beschrijving van land, gewoonten, volken van 
de Germanen. Hij heeft het grotendeels gebaseerd op werk van Caesar (De 
Bello Gallico), Livius en Plinius de Oudere (Bella Germaniae). Het werk als 
monografie over een vreemd volk is uniek. 
4. Historiae. In de Agricola had Tacitus al beloofd de tirannie van 
Domitianus en het geluk van de tijd daarna weer te zullen geven. Met de 
Historiae lost hij deze belofte deels in. Hij begint dit werk met de woelingen van  
het 4-keizerjaar (1 jan. 69) en behandelt het hele huis der Flavii tot de dood van 
Domitianus in 96. Het werk bestond uit 14 boeken en hij heeft het in de jaren 
104 tot 109 geschreven. 
5. Annales. De Annalen geven de geschiedenis van het Romeinse rijk per 
jaar en met name wordt er gekeken naar het optreden van de keizers. Tacitus 
laat zijn opvattingen over het keizerschap en de keizers ieder afzonderlijk 
duidelijk doorklinken. Het werk behandelt de geschiedenis vanaf  Augustus tot 
het punt, waar de Historiën beginnen. De eigenlijke titel van de Annalen zou 
dan ook zijn Ab excessu Augusti vergelijkbaar met Livius’Ab urbe condita. 
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LIBER PRIMVS 
 

[1] De weg naar het principaat 
Urbem Romam a principio1 reges habuere; libertatem et consulatum 
L. Brutus2 instituit3. dictaturae4 ad tempus sumebantur; neque 
decemviralis5 potestas ultra biennium6, neque tribunorum militum7 
consulare8 ius diu valuit. non Cinnae9, non Sullae10 longa 
dominatio11; et Pompei Crassique12 potentia cito in Caesarem, 
Lepidi13 atque Antonii arma in Augustum cessere, qui cuncta 

                                                           
1 principium  begin 
2 Lucius Junius Brutus, in het Latijn gespeld als LVCIVS IVNIVS BRVTVS, was volgens de Romeinse overlevering 
een van de twee eerste consuls van de Romeinse Republiek. 
Hij was een zoon van Tarquinia, de zus van koning Tarquinius Superbus. Eén van zijn broers was het slachtoffer 
geworden van Tarquinius’ schrikbewind, en om zelf te kunnen overleven en door zijn oom met rust te worden 
gelaten deed hij zich voor als achterlijk (brutus betekent zoveel als domoor). 
Brutus was aanwezig geweest bij de dood van Lucretia. Toen was de maat voor hem vol: hij legde eindelijk zijn 
voorgewende onnozelheid af en liet de aanwezige familieleden zweren dat ze de gehate monarchie omver 
zouden werpen. Ook zette hij het volk aan tot de algemene opstand. Na de uitdrijving van koning Tarquinius 
(509 v.Chr.) werd Brutus dan ook tot eerste consul verkozen, samen met zijn neef Collatinus, de echtgenoot van 
Lucretia. 
3 instituere  instellen 
4 dictatura  dictatuur (ambt van maximaal 6 maanden voor het oplossen van een noodsituatie, 
door de senaat uit haar midden gekozen) 
5 decemviralis  van de decemviri; de Decemviri (451 v.Chr.) werden voor 1 jaar aangesteld om 
geschreven wetten te maken op vraag van de plebejers en de volkstribunen. Daarbij kregen ze de absolute 
macht over het Romeinse rijk. Dat jaar waren er dus geen consuls, praetoren en andere staatsmagistraten. Na 
een jaar waren de wetten echter nog niet klaar, dus werden er 10 nieuwe mannen aangesteld om de taak te 
volbrengen. Deze mannen waren corrupt en allesbehalve menslievend. De voorzitter van de nieuwe Decemviri 
was Appius Claudius. 
6 biennium  een periode van 2 jaar 
7 De tribuni militum consulari potestate (d.i."krijgstribunen met consulair gezag") waren in een vroege periode 
van de Romeinse Republiek (tussen 444 en 367 v.Chr.) buitengewone hoge magistraten die konden worden 
aangesteld als staatshoofden in de plaats van consules. 
8 consularis  van de consul 
9 Lucius Cornelius Cinna (afgekort: L·CORNELIVS·L·F·L·N·CINNA) (ca. 130 v.Chr. - 84 v.Chr. in Ancona) was een 
Romeins politicus, bekend als aanvoerder van de populares, die niet terugschrok voor geweld en tegenstander 
was van de optimates onder Lucius Cornelius Sulla. 
10 Lucius Cornelius Sulla Felix (ca. 138 v.Chr. - 78 v.Chr.), algemeen bekend als Sulla, was een Romeinse generaal 
en staatsman. Hij vervulde tweemaal het ambt van consul, wat een zeldzaamheid was in het republikeinse 
Rome, evenals dat van dictator. Hij was een van de canonieke grote mannen van de Romeinse geschiedenis. 
11 dominatio  heerschappij 
12 Het eerste driemanschap van Rome bestond uit Caesar, Pompeius en Lepidus 
13 Augustus, Lepidus en Antonius hebben na de moord op Caesar het 2e triumviraat gevormd. Zij traden op 
tegen de moordenaars van Caesar. 
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[1] De stad Rome is in het begin in handen van koningen geweest; de 
vrijheid en het consulaat zijn door Lucius Brutus ingesteld. 
Dictaturen werden al naar gelang de omstandigheid ter hand 
genomen en niet duurde de macht van de decemviri langer dan twee 
jaren en niet duurde de consulaire macht van de tribuni militum 
lang. Niet had Cinna, niet had Sulla een langdurige heerschappij; 
ook ging Pompeius’ en Crassus’ macht snel over in de handen van 
Caesar en Lepidus’ en Antonius’ strijdkrachten kwamen in bezit van 
Augustus, die met de titel princeps heel de staat,  
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discordiis1 civilibus fessa2 nomine principis3 sub imperium accepit. 
sed veteris populi Romani prospera4 vel adversa5 claris scriptoribus6 
memorata sunt; temporibusque Augusti dicendis non defuere 
decora7 ingenia8, donec gliscente9 adulatione10 deterrerentur. Tiberii11 
Gaique et Claudii ac Neronis res12 florentibus ipsis ob metum 
falsae13, postquam occiderant14, recentibus odiis compositae15 sunt. 
inde consilium mihi pauca de Augusto et extrema16 tradere, mox 
Tiberii principatum17 et cetera, sine ira et studio, quorum causas 
procul habeo. 
 
[2] Augustus trekt de macht naar zich toe. 
Postquam Bruto18 et Cassio caesis nulla iam publica19 arma, 
Pompeius apud Siciliam20 oppressus exutoque21 Lepido22, 
interfectoAntonio ne Iulianis quidem partibus nisi Caesar dux  

                                                           
1 discordia  tweedracht 
2 fessus   vermoeid 
3 princeps  princeps; princeps inter pares – de eerste tussen gelijken 
4 prosperus  voorspoedig 
5 adversus  tegenspoedig 
6 deesse + dat.  ontbreken aan 
7 decorus  gepast, bekoorlijk 
8 ingenium  talent, schrijver 
9 gliscere 3  toenemen 
10 adulatio, -ionis  vleierij 
11 Tiberius en Caius Caligula waren beiden van het Iulische huis en Claudius en Nero van het Claudische huis. 
12 res pl.   heerschappij 
13 falsus   leugenachtig 
14 occidere 3   sneuvelen, te gronde gaan 
15 componere 3 , -posui, -positus op schrift stellen 
16 extrema n.pl.  het einde 
17 principatus 4  het principaat 
18 Marcus Iunius Brutus (85[1] - 42 v.Chr.) was een Romeins senator en stoïcijn. Hij is vooral bekend als een van 
de samenzweerders die op 15 maart 44 v.Chr. een dodelijke aanslag op Iulius Caesar pleegden. Eerder had hij in 
de slag bij Pharsalus tegen Caesar gevochten aan de zijde van Pompeius, die nochtans zijn vader had vermoord. 
Na de moord op Caesar leed hij in de slag bij Philippi als aanvoerder van de legioenen van de "bevrijders" of 
"republikeinen" een nederlaag tegen de legioenen van Octavianus en Marcus Antonius, waarop hij zelfmoord 
pleegde. 
19 publicus  van de republiek; blijkbaar zag men Brutus en Cassius als vertegenwoordigers van de 
republiek en hun legers als die van de republiek. 
20 Sextus Pompeius Magnus Pius, kortweg Sextus Pompeius (ca. 68 v.Chr. - Milete, 35 v.Chr.) was een Romeins 
veldheer. Hij verzette zich vanaf de moord op zijn vader, Gnaeus Pompeius Magnus, in 48 v.Chr. tegen Gaius 
Iulius Caesar en later tegen het tweede triumviraat. Met hem stierf het verzet tegen het triumviraat. Tot twee 
keer toe (37 en 36 voor Chr.) heeft hij tevergeefs geprobeerd Sicilië in te nemen. Uiteindelijk is hij naar het 
oosten gevlucht en in Milete gedood. 
21 exuere, -ui,-utus + abl. ontdoen van 
22 Lepidus had 20 legioenen gehad; hij werd gedegradeerd tot alleen pontifex maximus. 



12 

 

die door burgeroorlogen uitgeput was, onder zijn gezag kreeg. Maar 
voor- of tegenspoed van het oude Romeinse volk is door beroemde 
schrijvers vermeld; en niet heeft het aan elegante schrijvers 
ontbroken om de tijden van Augustus te bespreken, totdat ze door 
het toenemen van de vleierij daarvan afgeschrikt werden. De 
heerschappij van Tiberius en Gaius en Claudius en Nero is tijdens 
hun eigen leven uit angst en nadat ze hun einde hadden gevonden, 
door nog verse haatgevoelens leugenachtig beschreven. Daarom ben 
ik van plan weinig over Augustus te schrijven en wel ben ik van plan 
zijn einde te beschrijven, verder het principaat van Tiberius en de 
rest zonder boosheid en partijdigheid, waartoe ik geen redenen voor 
het grijpen heb. 
 
[2] Toen er geen legers van de republiek meer waren, toen Brutus en 
Cassius gedood waren, nadat Pompeius bij Sicilië overweldigd was 
en toen zelfs de Iuliaanse partij, nadat Lepidus van zijn legioenen 
ontdaan was en Antonius gedood was, alleen nog Caesar als leider 
had, werd hij, toen hij zich als consul gedroeg na het afleggen van de  
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reliquus, posito triumviri nomine consulem se ferens1 et ad tuendam 
plebemtribunicio2 iure contentum, ubi militem donis, populum 
annona, cunctos dulcedine otii pellexit3, insurgere4 paulatim, munia5 
senatus magistratuum legum in se trahere, nullo adversante6, cum 
ferocissimi per acies aut proscriptione7 cecidissent, ceteri nobilium, 
quanto quis servitio8 promptior9, opibus et honoribus extollerentur10 
ac novis ex rebus aucti tuta et praesentia quam vetera et periculosa 
mallent. neque provinciae illum rerum statum abnuebant11, suspecto 
senatus populique imperio ob certamina potentium et avaritiam 
magistratuum, invalido legum auxilio quae vi ambitu12 postremo 
pecunia turbabantur. 
 
[3] Augustus versterkt zijn huis. 
Ceterum Augustus subsidia13 dominationi Claudium Marcellum 
sororis filium admodum14 adulescentem pontificatu15 et curuli 
aedilitate16, M. Agrippam ignobilem17 loco18, bonum militia et 
victoriae socium, geminatis19 consulatibus extulit, mox defuncto20  

                                                           
1 se ferre  zich gedragen 
2 tribunicius  van volkstribuun 
3 pellicere 5, -lexi  aanlokken 
4 insurgere 3  machtiger worden 
5 munia n.pl.  taken 
6 adversari  zich verzetten 
7 proscriptio, -tionis vogelvrijverklaring 
8 servitium  slavernij 
9 promptus  geneigd, bereid 
10 extollere 3  verheffen 
11 abnuere 3  afwijzen 
12 ambitus 4  gunstbejag 
13 subsidium  hulp 
14 admodum  zeer 
15 pontificatus 4  ambt van hoge priesterschap 
16 aedilitas, -tatis ambt van aediel; de aedilis curulis werd aangesteld in 367 v.Chr. als patricische tegenhanger 
van de aedilis plebis. De twee aediles curules hielden zich bezig met het organiseren van publieke festiviteiten in 
Rome. Mits men diep in de buidel wilde tasten, kon dit ambt grote populariteit opleveren. Geleidelijk aan 
zouden zij ook dezelfde zaken gaan vervullen als de aediles plebis, maar hun waardigheid was groter omdat zij 
recht hadden op een sella curulis (met ivoor ingelegde zetel) in de senaat. Zij hielden toezicht op het ordelijk 
verloop van de markt en kondigden ieder jaar de wetten die het commerciële leven van de markten moesten 
regelen af in hun edictum curulium aedilium. 
17 ignobilis  onaanzienlijk 
18 locus   rang, positie 
19 geminare  verdubbelen 
20 defungi, -functus sterven 
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titel triumvir en toen hij tevreden was met het recht van volkstribuun 
het plebs te beschermen, geleidelijk machtiger, zodra hij de soldaten 
met schenkingen, het volk met de graanvoorziening, allen met de 
bekoorlijkheid van rust had aangelokt, en trok hij de taken van de 
senaat, van de magistraten, van de wetten naar zich toe, zonder dat 
iemand zich verzette, omdat de meest onverschrokkenen door 
veldslagen of proscriptie gesneuveld waren, en omdat de rest van de 
adellijken met rijkdom en eerbewijzen verheven werden naarmate 
men meer bereid was tot slavernij en omdat zij door de nieuwe 
situatie erop vooruitgegaan waren en daarom de veiligheid en het 
heden liever hadden dan het oude en het gevaarlijke. Niet stonden 
de provincies afwijzend tegenover die toestand van de staat, omdat 
het gezag van de senaat en het volk verdacht was wegens de 
gevechten tussen de machtigen en de hebzucht van de magistraten 
en omdat de hulp van de wetten, die door het geweld, gunstbejag en 
tenslotte door geld continu buiten werking gesteld werden,  niets 
voorstelde.  
 
[3] Maar Augustus verhief tot steun voor zijn heerschappij Claudius 
Marcellus, de zoon van zijn zuster, die nog zeer jong was, door de 
ambten van opperpriester en curulisch aediel en ook verhief hij 
Marcus Agrippa, die onaanzienlijk qua rang was, door zijn 
consulaten onmiddellijk op elkaar te laten volgen en hij nam hem, 
toen spoedig daarna Marcellus gestorven was, tot schoonzoon; hij 
gaf ook zijn stiefzoon Tiberius Nero en  
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Marcello1 generum2 sumpsit; Tiberium Neronem3 et Claudium 
Drusum4 privignos5 imperatoriis nominibus auxit, integra6 etiam 
tum domo sua. nam genitos7 Agrippa Gaium ac Lucium in familiam 
Caesarum induxerat, necdum8 posita9 puerili praetexta10 principes11 
iuventutis appellari, destinari consules specie12 recusantis 
flagrantissime13 cupiverat. ut Agrippa vita concessit14, Lucium 
Caesarem euntem ad Hispaniensis exercitus, Gaium remeantem15 
Armenia et vulnere invalidum mors fato propera16 vel novercae17 
Liviae dolus abstulit, Drusoque pridem18 extincto19 Nero solus e 
privignis erat, illuc20 cuncta vergere21: filius, collega imperii, 
consors22 tribuniciae potestatis adsumitur omnisque per exercitus 
ostentatur23, non obscuris24, ut antea, matris artibus25, sed palam 
hortatu. nam senem Augustum devinxerat26 adeo, uti nepotem 

                                                           
1 Marcus Claudius Marcellus (42-23 v.Chr. was de oudste zoon van Octavia Thurina minor, zus van Gaius Iulius 
Caesar (de latere princeps Augustus), en Gaius Claudius Marcellus, een oud-consul. Hij was getrouwd met 
Augustus’ dochter Iulia. 
2 gener, generi  schoonzoon 
3 Tiberius Iulius Caesar Augustus (geboortenaam: Tiberius Claudius Nero) was de tweede princeps van Rome, als 
opvolger van Imperator Caesar Augustus; hij was diens stiefzoon. 
4 Nero Claudius Drusus was de jongste zoon van Livia en Tiberius Claudius Nero, broer van Tiberius, en 
echtgenoot van Antonia. Hij was de vader van Claudius (de toekomstige keizer), Germanicus en Livilla en 
grootvader van onder andere Gaius ("Caligula") en Agrippina de Jongere. Ten slotte was hij overgrootvader van 
Nero. 
5 privignus  stiefzoon 
6 integer, -gra, -grum ongeschonden, niet verzwakt 
7 genitus + abl.  zoon van 
8 necdum  nog niet 
9 = deposita; deponere 3 afleggen 
10 (toga) praetexta toga met purperen zoom van hogere magistraten, priesters en vrijgeboren jongens 
tot 17 jaar 
11 princeps iuventutis (in de republikeinse tijd) leider v.d. riddercenturiën; (in de keizertijd) volwassen zoon 
v.d. keizer tot aan zijn toelating in de senaat, de prins (troonopvolger) 
12 species 5  het mom 
13 flagrans  vurig 
14 vita concedere  sterven 
15 remeare  terugkeren 
16 properus  haastig 
17 noverca  stiefmoeder 
18 pridem  lang geleden 
19 extinguere 3, -tinxi, -tinctus uitblussen 
20 illuc   daarheen 
21 vergere 3  neigen 
22 consors + gen.  deelgenoot van 
23 ostentare  tonen 
24 obscurus  onzichtbaar 
25 ars, artis  kunstgrepen, intrige 
26 devincire, - vinxi aanzich verbinden, om haar vingers winden 
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Claudius Drusus meer aanzien door de titel ‘imperator’, terwijl zijn 
huis toen niet verzwakt was. Want hij had de zoons van Agrippa, 
Gaius en Lucius opgenomen in de familie  der Caesares en hij had 
verlangd dat zij, hoewel de toga praetexta van de kinderjaren nog 
niet afgelegd was, leiders der riddercenturiën genoemd werden, dat 
zij tot consuls uitgekozen werden, terwijl hij deed alsof hij het zeer 
vurig weigerde. Zodra Agrippa gestorven was, werden Lucius 
Caesar, toen hij op weg was naar zijn legers in Spanje en Gaius, toen 
die op de terugweg van Armenia was en door een wond verzwakt 
was, door een snelle dood door het lot of door de list van zijn 
stiefmoeder Livia weggerukt en aangezien Drusus allang gestorven 
was, was alleen Tiberius Nero er nog van de stiefkinderen en alles 
viel die kant op. Hij werd als zoon, als collega van de macht, als 
deelgenoot van de tribunaire macht aangenomen en hij werd in alle 
legers getoond, zonder dat de intriges van zijn moeder onduidelijk 
waren zoals voorheen, maar duidelijk op haar aandringen. Want zij 
had de oude Augustus zozeer om haar vingers gewonden, dat hij 
zijn enige kleinzoon Agrippa Postumus naar het eiland Planasia had  
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unicum Agrippam Postumum1 in insulam Planasiam2 proiecerit3, 
rudem4 sane bonarum artium5 et robore corporis stolide6 ferocem, 
nullius tamen flagitii conpertum7. at hercule Germanicum Druso 
ortum8 octo apud Rhenum legionibus inposuit9 adscirique10 per 
adoptionem a Tiberio iussit, quamquam esset in domo Tiberii filius 
iuvenis, sed quo pluribus munimentis11 insisteret12. bellum ea 
tempestate13 nullum nisi adversus Germanos supererat, abolendae14 
magis infamiae15 ob amissum cum Quintilio Varo exercitum quam 
cupidine proferendi16 imperii aut dignum ob praemium. domi res 
tranquillae17, eadem magistratuum vocabula18; iuniores post 
Actiacam victoriam, etiam senes plerique inter bella civium nati: 
quotus quisque19 reliquus qui rem publicam vidisset? 
 
[4] Geruchten van het publiek over de opvolging 
Igitur verso20 civitatis statu nihil usquam prisci21 et integri moris: 
omnes exuta22 aequalitate23 iussa principis aspectare, nulla in 

                                                           
1 Marcus (Vipsanius) Agrippa Postumus (12 v.Chr. - 14 n.Chr.) ook bekend als Agrippa Postumus, was de derde 
en jongste zoon van Agrippa uit zijn derde huwelijk met Julia (dochter van Augustus. Hij werd kort na het 
overlijden van zijn vader geboren en kreeg de naam Marcus Agrippa en de bijnaam van Postumus ("postuum 
(geboren)"). In 6 n.Chr. werd hij, onder invloed van Livia, naar Surrentum verbannen en in 7 n.Chr. werd hij door 
de Senaat veroordeeld tot levenslange verbanning naar het eiland Planasia. Daar bleef hij zeven jaar gevangen 
tot hij in 14 n.Chr., vlak na de dood van Augustus, werd vermoord. Waarschijnlijk gebeurde dit op bevel van 
Livia, hoewel het ook mogelijk is dat het de laatste "wens" van Augustus zelf was. 
2 Planasia is het huidige Isola di Pianosa (kortweg Pianosa),een Italiaans eiland in de Tyrreense Zee, dat deel 
uitmaakt van de Toscaanse Archipel, die tevens een Nationaal Park is. Het eiland, 15 km ten zuidwesten van 
Elba, dankt zijn naam aan het Italiaanse pianoso (vlak), dat het eiland landschappelijk karakteriseert. 
3 proicere 5, -ieci  verbannen 
4 rudis   ruw; + gen. – onervaren, onkundig in 
5 artes pl.  gedrag 
6 stolide adv.  bot, dom, dwaas 
7 compertus + gen. schuldig bevonden aan 
8 ortus + abl.  zoon van 
9 imponere 3, -posui + dat. aan het hoofd stellen van 
10 adscire  aannemen 
11 munimentum  versterking 
12 insistere + abl.  steunen op 
13 tempestas, -tatis tijd 
14 abolere   uitwissen 
15 infamia  smaad, dat. finalis 
16 proferre  uitbreiden 
17 tranquillus  rustig 
18 vocabulum  naam 
19 quotus quisque hoe weinigen 
20 vertere 3, verti, versus veranderen 
21 priscus  oud 
22 exutus + abl.  ontdaan van 
23 aequalitas, -tatis gelijkheid 
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verbannen; hij was dan wel verstoken van goed gedrag en door zijn 
fysieke kracht was hij idioot onstuimig, maar toch was hij aan geen 
schanddaad schuldig bevonden. Maar hij heeft waarachtig 
Germanicus, telg van Drusus, aan het hoofd van de legioenen bij de 
Rijn geplaatst en bevolen dat hij door Tiberius geadopteerd werd, 
hoewel in het huis van Tiberius een jonge zoon was; het was echter 
zijn bedoeling op meer bolwerken te steunen. In die tijd was er geen 
oorlog meer, behalve tegen de Germanen en dat eerder om de 
schande wegens het verlies van het leger incluis Quintilius Varus uit 
te wissen dan uit verlangen het machtsgebied uit te breiden of 
omwille van een waardige beloning. Thuis was de situatie rustig; de 
namen van de magistraten waren dezelfde; de jongeren waren na de 
overwinning bij Actium geboren, ook de meeste ouden waren tijdens 
de burgeroorlogen geboren: hoe weinigen waren er nog, die de 
republiek hadden meegemaakt? 
 
 [4] Dus toen de toestand van de burgerij veranderd was, was er 
nergens iets van de oude en onbedorven zede: allen keken naar de 
bevelen van de keizer, die verstoken waren van gelijkheid, zonder 
dat er enige vrees voor het moment was, zolang als Augustus sterk  
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praesens formidine1, dum Augustus aetate validus2 seque et domum 
et pacem sustentavit3. postquam provecta4 iam senectus aegro et 
corpore fatigabatur5, aderatque finis et spes novae, pauci bona 
libertatis in cassum6 disserere7, plures bellum pavescere8, alii cupere. 
pars multo maxima inminentis9 dominos variis rumoribus 
differebant10: trucem11 Agrippam et ignominia12 accensum non aetate 
neque rerum experientia13 tantae moli14 parem, Tiberium Neronem 
maturum15 annis, spectatum16 bello, set vetere atque insita17 Claudiae 
familiae superbia, multaque indicia18 saevitiae, quamquam 
premantur, erumpere. hunc et prima ab infantia19 eductum20 in domo 
regnatrice21; congestos22 iuveni consulatus, triumphos; ne iis quidem 
annis, quibus Rhodi specie secessus23 exul24 egerit, aliud quam iram 
et simulationem25 et secretas lubidines26 meditatum27. accedere 
matrem muliebri inpotentia28: serviendum feminae duobusque 
insuper adulescentibus, qui rem publicam interim29 premant, 
quandoque30 distrahant. 

                                                           
1 formido, -dinis  angst 
2 validus   gezond 
3 sustentare  op de been houden 
4 provectus  gevorderd 
5 fatigare  afmatten 
6 in cassum  vergeefs 
7 disserere 3  bespreken 
8 pavescere 3  bang worden voor 
9 imminere 2  dreigen 
10 differre  in opspraak brengen 
11 trux, trucis  grimmig 
12 ignominia  schande 
13 experientia  ervaring 
14 moles 3  inspanning, moeite 
15 maturus  rijp 
16 spectatus  beproefd 
17 insitus   aangeboren 
18 indicium  aanwijzing 
19 infantia  kinderjaren 
20 educere 3  groot brengen 
21 regnatrix  heersend 
22 congerere, -gessi, -gestus bijeenbrengen 
23 secessus  afzondering, retraite  
24 exul 3   balling 
25 simulatio  huichelarij 
26 lubido, -dinis  wellust, begeerte, losbandigheid 
27 meditari  overdenken, zinnen op, oefenen 
28 inpotentia  onbeheerstheid 
29 interim  ondertussen 
30 aliquando  soms 
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van leeftijd was en zichzelf en zijn huis en de vrede op de been hield. 
Toen zijn reeds gevorderde oude dag ook afgemat werd door een 
ziek lichaam en zijn eind nabij was en er nieuwe verwachtingen 
waren, betoogden weinigen tevergeefs over de goede kwaliteiten van 
de vrijheid, maar meer raakten bevreesd voor oorlog en anderen 
verlangden die. Verreweg het grootste deel bracht de heersers die 
hun te wachten stonden, door allerlei geruchten in opspraak: dat 
Agrippa woest en in de ban van schandelijk gedrag niet op grond 
van zijn leeftijd en niet door ervaring in bestuur opgewassen was 
tegen de inspanning van het regeren; dat Tiberius Nero wel rijp van 
jaren, beproefd in de oorlog was, maar een oude overmoed had die 
de Claudische familie in het bloed zat en dat vele aanwijzingen van 
wreedheid naar buiten braken, ook al werden ze onderdrukt. Dat 
Tiberius ook vanaf zijn eerste kinderjaren opgevoed was in het 
heersershuis; dat de jongen overladen was met consulaten en 
triomfen; dat hij zelfs in die jaren, in welke hij als balling op Rhodos 
onder het mom van retraite had doorgebracht, zich op niets anders 
dan woede en huichelarij en geheime losbandigheid had toegelegd. 
Dat daarbij zijn moeder kwam met haar vrouwelijke onbeheerstheid: 
dat men een vrouw moest dienen en ook nog eens twee jonge 
mannen, die ondertussen de staat belastten en soms verscheurden. 
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[5] Augustus vermoord? 
Haec atque talia agitantibus1 gravescere valetudo2 Augusti, et 
quidam scelus uxoris suspectabant. quippe rumor incesserat3 paucos 
ante menses Augustum, electis4 consciis5 et comite6 uno Fabio 
Maximo7, Planasiam vectum ad visendum Agrippam; multas illic 
utrimque8 lacrimas et signa caritatis9 spemque ex eo fore ut iuvenis 
penatibus10 avi redderetur: quod Maximum uxori Marciae aperuisse, 
illam Liviae. gnarum11 id Caesari; neque multo post extincto 
Maximo, dubium an12 quaesita morte13, auditos in funere eius 
Marciae gemitus14 semet incusantis, quod causa exitii marito fuisset. 
utcumque15 se ea res habuit, vixdum16 ingressus Illyricum17 Tiberius 
properis18 matris litteris accitur19; neque satis conpertum20 est, 
spirantem adhuc Augustum apud urbem Nolam an exanimem21 
reppererit. acribus22 namque custodiis domum et vias saepserat23 
Livia, laetique interdum nuntii vulgabantur, donec provisis24 quae 
tempus monebat simul excessisse25 Augustum et rerum potiri26 
Neronem fama eadem tulit. 

                                                           
1 agitare   bespreken 
2 valetudo, -tudinis gezondheid, ziekte 
3 incedere 3, -cessi zich verspreiden 
4 eligere 3,-legi, -lectus uitkiezen 
5 conscius  medewetend 
6 comes, comitis  metgezel, de comites vormden op den duur de persoonlijke raadgevers van de keizer; 
het waren zijn vertrouwelingen. 
7 lid van de Romeinse aristocratie, 11 v. Chr. consul en vriend van Ovidius. 
8 utrimque  aan beide zijden 
9 caritas, -tatis  dierbaarheid 
10 penates pl.  de penaten, de familiegoden; huis 
11 gnarus  bekend 
12 dubium an   het is onzeker of  
13 quaerere mortem zelfmoord plegen 
14 gemitus 4  gezucht 
15 utcumque  hoe ook 
16 vixdum  nauwelijks 
17 Illyricum  Illyrië 
18 properus  haastig 
19 accire   ontbieden 
20 conpertus  vaststaand, zeker 
21 exanimis  gestorven 
22 acer   scherp, streng, alert 
23 saepire, saepsi  omheinen, laten afzetten 
24 providere 2  voorzorgsmaatregelen nemen 
25 excedere 3, -cessi sterven 
26 potiri + gen.  zich meester maken van 
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[5] Toen men het over dit soort dingen had, werd Augustus zieker en 
sommigen vermoedden een misdaad van zijn vrouw. Het gerucht 
had zich immers verspreid dat Augustus een paar maanden eerder, 
nadat hij vertrouwelingen had uitgekozen en alleen Fabius Maximus 
als metgezel, naar Planasia gevaren was om Agrippa te zien: daar 
waren aan beide kanten veel tranen en tekens van liefde en op grond 
daarvan zou er hoop zijn, dat de jongeman aan het huis van zijn 
grootvader teruggegeven zou worden: Maximus had dit aan zijn 
vrouw Marcia onthuld en zij aan Livia; dit was bekend aan Caesar 
en, toen niet veel later Maximus omgekomen was –het is 
twijfelachtig of dat door zelfmoord gebeurd is-, waren bij diens 
begrafenis jammerklachten van Marcia gehoord, terwijl zij zichzelf 
beschuldigde, omdat zij de reden van de dood van haar man geweest 
zou zijn. Hoe het ook geweest is, toen Tiberius nog maar net Illyrië 
betreden had, werd hij door een spoedbrief van zijn moeder 
ontboden; en het staat niet voldoende vast of hij Augustus nog in 
leven bij de stad Nola heeft aangetroffen of dood. Want Livia had 
haar huis en de wegen met alerte wachtposten afgezet en intussen 
werden positieve berichten de wereld in geholpen, totdat hetzelfde 
gerucht, nadat eerst maatregelen genomen waren, waartoe de 
situatie maande, liet weten dat tegelijkertijd Augustus gestorven was 
en Nero zich meester maakte van de macht. 
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[6] De moord op Postumus Agrippa 
Primum facinus1 novi principatus fuit Postumi Agrippae caedes, 
quem ignarum inermumque2 quamvis firmatus animo centurio 
aegre3 confecit. nihil de ea re Tiberius apud senatum disseruit: patris 
iussa simulabat, quibus praescripsisset tribuno custodiae adposito, 
ne cunctaretur4 Agrippam morte adficere, quandoque5 ipse 
supremum diem explevisset. multa sine dubio saevaque6 Augustus 
de moribus adulescentis questus, ut exilium eius senatus consulto 
sanciretur7 perfecerat8: ceterum in nullius umquam suorum necem9 
duravit10, neque mortem nepoti pro securitate11 privigni inlatam 
credibile erat. propius12 vero Tiberium ac Liviam, illum metu, hanc 
novercalibus13 odiis, suspecti et invisi14 iuvenis caedem festinavisse15. 
nuntianti centurioni, ut mos militiae, factum esse quod imperasset, 
neque imperasse sese et rationem16 facti reddendam apud senatum 
respondit. quod postquam Sallustius Crispus particeps17 secretorum 
(is ad tribunum miserat codicillos18) comperit, metuens ne reus19 
subderetur, iuxta periculoso20 ficta seu vera promeret, monuit Liviam 
ne arcana21 domus, ne consilia amicorum, ministeria militum 
vulgarentur, neve Tiberius vim principatus resolveret cuncta ad 

                                                           
1 facinus, -oris  misdaad 
2 inermus  ongewapend, weerloos 
3 aegre adv.  met moeite, niet graag 
4 cunctari  aarzelen, twijfelen 
5 quandoque  wanneer ook maar 
6 saevus   woedend, heftig 
7 sancire   bekrachtigen 
8 perficere ut + coni. het tot stand brengen dat 
9 nex, necis  gewelddadige dood 
10 durare in + acc. zich verharden tot 
11 securitas, -tatis  veiligheid 
12 propior + dat.  dichter bij 
13 novercalis  stiefmoederlijk 
14 invisus  gehaat 
15 festinare  bespoedigen 
16 rationem reddere verantwoording afleggen 
17 particeps + gen. deelnemer aan 
18 codicilli pl.  schrijftafeltje, brief 
19 reum subdere 3  als schuldige naar voren schuiven 
20 abl.abs. 
21 arcanum  geheim 
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[6] De eerste misdaad van het nieuwe keizerschap was de moord op 
Postumus Agrippa, die niet daarvan op de hoogte en ongewapend 
door een centurio met moeite gedood is, ook al was die vast besloten. 
Hierover heeft Tiberius niets bij de senaat uiteengezet: hij deed alsof 
het de bevelen van Augustus waren, waarin hij de tribuun die ter 
bewaking bij hem geplaatst was, had voorgeschreven om niet te 
talmen Agrippa te doden, wanneer ook hijzelf gestorven zou zijn. 
Zonder twijfel had Augustus vele en woedende klachten geuit over 
het karakter van de jonge man en had ervoor gezorgd, dat zijn 
ballingschap door een senaatsbesluit werd bekrachtigd; maar nooit 
heeft hij zich verhard tot de gewelddadige dood van één der zijnen 
en het was niet geloofwaardig dat zijn kleinzoon gedood is voor de 
zekerheid van zijn stiefzoon. Het is dichter bij de waarheid, dat 
Tiberius en Livia, de eerste uit angst en de laatste uit stiefmoederlijke 
haatgevoelens, de dood van de verdachte en gehate jongeman 
bespoedigd hebben. Toen de centurio berichtte, zoals dat de 
gewoonte is in het leger, dat gedaan was, wat hij bevolen had, 
antwoordde hij hem én dat hij dat niet bevolen had én dat er 
verantwoording afgelegd moest worden bij de senaat. Nadat 
Sallustius Crispus, die deelgenoot was van zijn geheimen, dit 
gehoord had (hij had namelijk de brief naar de tribuun gestuurd), 
was hij bang dat hij als schuldige naar voren geschoven zou worden 
en het was even gevaarlijk met leugens of met de waarheid op de 
proppen te komen. Daarom waarschuwde hij Livia dat noch de 
geheimen van het huis noch de adviezen van vrienden, de taken van 
soldaten algemeen bekend gemaakt werden en dat Tiberius niet de 
kracht van zijn principaat zou ontbinden door alles aan de senaat 
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senatum vocando: eam condicionem1 esse imperandi, ut non aliter 
ratio constet2 quam si uni reddatur. 
 
[7] Het begin van Tiberius’ keizerschap 
At Romae ruere3 in servitium4 consules, patres, eques. quanto quis 
inlustrior5, tanto magis falsi6 ac festinantes7, vultuque composito8, ne 
laeti excessu principis neu tristiores primordio9, lacrimas gaudium, 
questus adulationem miscebant. Sex. Pompeius10 et Sex. Appuleius 
consules primi in verba11 Tiberii Caesaris iuravere, apudque eos 
Seius Strabo12 et C. Turranius13, ille praetoriarum14 cohortium 
praefectus15, hic annonae; mox senatus milesque et populus. Nam 
Tiberius cuncta per consules incipiebat, tamquam vetere re publica et 
ambiguus16 imperandi: ne edictum quidem, quo patres in curiam 
vocabat, nisi tribuniciae potestatis praescriptione17 posuit18 sub 
Augusto acceptae. verba edicti fuere pauca et sensu permodesto19: de 
honoribus parentis consulturum20, neque abscedere a corpore, idque 
unum ex publicis muneribus usurpare21. sed defuncto22 Augusto 

                                                           
1 condicio, -ionis  voorwaarde 
2 constare  goed zijn 
3 ruere 3   zich storten 
4 servitium  slavernij 
5 illustris   aanzienlijk 
6 falsus   onoprecht 
7 festinare  zich haasten 
8 componere 3  in de plooi zetten 
9 primordium  ambstaanvaarding 
10 Pompeius was de zoon van ene Sextus Pompeius. Als stadhouder van Macedonia begeleidde hij Ovidius naar 
diens verbanningsoord Tomis. In 14 werd Pompeius consul, leidde samen met zijn collega Sextus Appuleius de 
regeringsovergang naar Tiberius in. Tiberius was hem daarvoor toch niet dankbaar. Pompeius werd proconsul 
van Asia (27–30). 
11 in verba + gen. iurare eed van trouw zweren aan 
12 Lucius Seius Strabo of Lucius Aelius Strabo (Volsinii, ca. 46 v.Chr. - Egypte ?, na 16 na Chr.) was een Romeins 
politicus. Onder de keizers Augustus en Tiberius bekleedde hij de ambten van praefectus praetorio en praefectus 
Alexandreae et Aegypti, de hoogste ambten die een Romein uit de stand van de equites kon bereiken. Zijn 
aanzien werd echter overschaduwd door dat van zijn zoon Lucius Aelius Seianus. 
13 Turranius was de eerste die dit ambt had en hij zou dat 35 jaar later nog hebben. 
14 cohortes praetoriae praetoriaanse cohorten; de lijfwacht van de keizer 
15 praefectus  commandant  
16 ambiguus + gen. onzeker in 
17 praescriptio, -ionis opschrift, begin 
18 ponere 3 = proponere openlijk bekend maken 
19 permodestus  zeer bescheiden 
20 consulere 3 de + abl. zich bezig houden met 
21 usurpare  aanspraak maken op 
22 defungi, -functus sterven 
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voor te leggen: dat dit de voorwaarde voor regeren was, dat 
rekenschap alleen goed was als die aan één persoon gegeven werd.  
 
[7] Maar in Rome stortten de consuls, de senatoren, de ridders zich in 
slavernij. Hoe aanzienlijker men was, des te onoprechter waren ze en 
des te meer haast hadden ze en terwijl ze hun gelaat in de plooi 
hielden om te voorkomen dat ze blij over de dood van de keizer 
zouden zijn en opdat ze ook niet te somber zouden zijn bij de 
ambtsaanvaarding, mengden ze tranen en vreugde en klachten en 
vleierij. De consuls Sextus Pompeius en Sextus Appuleius hebben als 
eersten de eed van trouw afgelegd aan Tiberius Caesar en bij hen 
hebben dat Seius Strabo en Gaius Turranius gedaan, de eerste als 
commandant van de praetoriaanse cohorten en de laatste als 
commandant van de graanvoorziening; daarna legden de senaat en 
de soldaten en het volk de eed af. Want Tiberius begon alles bij de 
consuls, alsof de oude republiek er nog was en hij onzeker was qua 
regeren: zelfs niet de aankondiging, waarmee hij de senatoren naar 
het senaatsgebouw riep, liet hij bekend maken, tenzij met de aanhef 
van de tribunaire macht, die hij onder Augustus had gekregen. De 
woorden van de aankondiging waren weinig en van zeer bescheiden 
betekenis: dat hij zich zou bezig houden met de eerbewijzen aan zijn 
vader en dat hij niet van het lijk week en dat hij alleen op deze 
staatstaak aanspraak maakte. Maar na de dood van Augustus had hij  
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signum1 praetoriis cohortibus ut imperator dederat; excubiae2, arma, 
cetera aulae3; miles in forum, miles in curiam comitabatur4. litteras 
ad exercitus tamquam adepto5 principatu misit, nusquam 
cunctabundus6 nisi cum in senatu loqueretur. causa praecipua7 ex 
formidine, ne Germanicus, in cuius manu tot legiones, immensa 
sociorum auxilia, mirus apud populum favor, habere imperium 
quam exspectare mallet. dabat et famae, ut vocatus electusque 
potius8 a re publica videretur quam per uxorium ambitum9 et senili10 
adoptione inrepsisse11. postea cognitum12 est ad introspiciendas13 
etiam procerum14 voluntates inductam15 dubitationem: nam verba 
vultus16 in crimen detorquens17 recondebat18. 
 
[8] Tiberius’ zorg voor Augustus’ begrafenis 
Nihil primo senatus die agi passus [est] nisi de supremis19 Augusti, 
cuius testamentum inlatum per virgines Vestae20 Tiberium et Liviam 
heredes21 habuit. Livia in familiam Iuliam nomenque Augustum 
adsumebatur22; in spem secundam nepotes pronepotesque, tertio 
gradu primores civitatis scripserat, plerosque invisos sibi, sed 
iactantia23 gloriaque24 ad posteros25. legata26 non ultra27 civilem 

                                                           
1 signum   wachtwoord 
2 excubia  het wacht houden 
3 aula   hof 
4 comitari  begeleiden 
5 adipisci, adeptus verwerven; adeptus hier passief   
6 cunctabundus  wijfelachtig 
7 praecipuus  belangrijkst, voornamelijk 
8 potius   liever 
9 ambitus 4  eerzucht 
10 senilis   van een oude man; Augustus was toen 65 jaar. 
11 irrepere 3, irrepsi binnendringen 
12 cognitus  bekend 
13 introspicere 5  van binnen bekijken, nauwkeurig bekijken 
14 proceres pl.  aanzienlijken 
15 inducere 3  ten tonele voeren 
16 vultus 4  gelaat, pl. gelaatstrekken 
17 detorquere 2  verdraaien 
18 recondere 3  verzwijgen 
19 suprema n.pl.  de dood, begrafenis 
20 De Vestaalse maagden genoten veel aanzien en wel zo veel, dat men hun het testament toevertrouwde. 
21 heres, heredis  erfgenaam 
22 adsumere 3  opnemen 
23 iactantia  het aanprijzen, pralerij 
24 gloria   verlangen naar roem 
25 posteri pl.  het nageslacht 
26 legatum  vermaking, legaat 
27 ultra + acc.  voorbij aan 
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wel het wachtwoord aan de lijfwacht gegeven als was hij de keizer; 
er werd buiten wacht gelopen, er waren wapens en de overige 
activiteiten van het hof gingen door; soldaten begeleidden hem naar 
het forum, naar de curia. Hij stuurde brieven naar de legers als had 
hij het principaat verworven, nergens weifelachtig tenzij wanneer hij 
in de senaat sprak. De reden daarvan lag vooral bij zijn angst, dat 
Germanicus, in wiens hand zovele legioenen waren, ontelbare 
hulptroepen van bondgenoten en uitzonderlijke gunst bij het volk, 
liever het gezag zou hebben dan dat hij daarop zou wachten. Deze 
concessie deed hij aan de publieke opinie, opdat hij liever de indruk 
wekte door de staat geroepen en uitverkoren te zijn dan zich door de 
eerzucht van een vrouw en door adoptie van een oude man binnen 
gewurmd te hebben. Verder is bekend dat hij twijfel ten tonele heeft 
gevoerd om de gezindheid van de senatoren nauwkeurig te 
onderzoeken: want hij hield zijn woorden in, terwijl hij met zijn 
gelaatstrekken beschuldigingen uitte. 
 
[8] Op de eerste dag van de senaat stond hij alleen maar toe dat de 
begrafenis van Augustus op de agenda stond; diens testament is 
door Vestaalse maagden naar binnen gebracht en bevatte Tiberius en 
Livia als erfgenamen. Livia werd in de gens Iulia opgenomen en 
kreeg de titel Augusta; kleinkinderen en achterkleinkinderen had hij 
daarna genoemd met uitzicht op de erfenis en op de derde plaats de 
eersten van de staat, van wie de meesten bij hem gehaat waren, maar 
dat had hij gedaan om een positieve naam en roem bij het nageslacht 
te krijgen. Vermakingen overtroffen de maat van een burger niet  
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modum, nisi quod populo et plebi quadringentiens1 triciens 
quinquiens, praetoriarum cohortium militibus singula nummum2 
milia, [urbanis quingenos3], legionariis4 aut cohortibus civium 
Romanorum trecenos nummos viritim5 dedit. tum consultatum6 de 
honoribus; ex quis maxime insignes visi, ut porta triumphali 
duceretur funus7, Gallus Asinius8, ut legum latarum tituli9, victarum 
ab eo gentium vocabula10 anteferentur, L. Arruntius11 censuere. 
addebat Messalla Valerius renovandum12 per annos13 sacramentum14 
in nomen Tiberii; interrogatusque a Tiberio num se mandante eam 
sententiam15 prompsisset16, sponte dixisse respondit, neque in iis 
quae ad rem publicam pertinerent consilio nisi suo usurum, vel17 
cum periculo offensionis: ea sola species18 adulandi19 supererat. 
conclamant patres corpus ad rogum20 umeris21 senatorum ferendum. 
remisit22 Caesar adroganti23 moderatione24, populumque edicto 
monuit ne, ut quondam nimiis studiis25 funus divi Iulii26 turbassent, 

                                                           
1 -iens    … maal; sc. sestertia n.pl. – 1000 sestertiën 
2 nummus  munt, nummum = nummorum 
3 quingeni, -ae, -a telkens 500 
4 legionarius  legioensoldaat 
5 viritim   per man 
6 consultare de + abl. overleggen over, ernstig nadenken over 
7 funus, funeris  lijkstoet 
8 Gaius Asinius Gallus (41 v.Chr. - 33 n. Chr) was een ambitieus Romeins senator met familiebanden met de 
Iulisch-Claudische dynastie en een zoon van Gaius Asinius Pollio. Hij was consul ordinarius in 8 v.Chr.. Tussen 6 
en 5 v.Chr. was hij proconsul van de provincia Asia. Hij was mogelijk ook de legatus Augusti pro praetore van 
Hispania Tarraconensis in 1 n.Chr. 
9 titulus   bord 
10 vocabulum  naam 
11 Lucius Arruntius (ca. 28 v.Chr. - 37 n.Chr.) was samen met Marcus Aemilius Lepidus consul ordinarius in 6 
n.Chr.en een prominent lid van de senaat. Zijn vader, die had kunnen genieten van de amnestie van Misenum 
(39 v.Chr.), was aanvoerder van een deel van Octavianus' vloot in de zeeslag bij Actium en ontving het consulaat 
in 22 v.Chr. 
12 renovare  hernieuwen 
13 per annos  jaarlijks 
14 sacramentum  eed van trouw 
15 sententia  voorstel 
16 promere 3 prompsi naar voren brengen 
17 vel   zelfs 
18 species 5  soort 
19 adulare  vleien 
20 rogus   brandstapel 
21 umerus  schouder 
22 remittere 3, -misi vergeven 
23 adrogans  aanmatigend 
24 moderatio  matiging, mildheid, toegeeflijkheid 
25 studium  genegenheid 
26 Toen Iulius’ lijk voor de curia stond en de senaat overlegde wat te doen, heeft het volk het lijk op het forum 
gecremeerd. 
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afgezien van het feit dat hij de burgerij en de plebs 435.000 sestertiën 
heeft gegeven, aan de soldaten van de lijfwacht per man 1000 
sestertiën, [aan de cohorten van de stad 500] aan de legioensoldaten 
en cohorten, die uit Romeinse burgers bestonden, 300 sestertiën per 
man. Daarna heeft men zich bezig gehouden met de eerbewijzen; 
van de eerbewijzen die het meest opvallend schenen, stelde Gallus 
Asinius voor dat de begrafenisstoet door een triomfpoort werd 
geleid en Lucius Arruntius stelde voor, dat borden met daarop de 
gerealiseerde wetten en dat de namen van de door hem overwonnen 
volken voor de stoet uit gedragen werden. Messalla Valerius voegde 
daaraan toe dat dat de eed van trouw aan Tiberius jaarlijks opnieuw 
afgelegd moest worden. Toen hem door Tiberius gevraagd was of hij 
dat voorstel in opdracht van Tiberius had gedaan, antwoordde hij 
dat hij dat uit eigen beweging gedaan had en dat hij in die zaken, die 
de staat betroffen, slechts gebruik zou maken van zijn eigen inzicht, 
zelfs met het gevaar te kwetsen: alleen deze soort vleierij was over. 
De senatoren riepen luid, dat het lichaam op de schouders van 
senatoren naar de brandstapel gebracht moest worden. Caesar vergaf 
hun dit met aanmatigende mildheid en hij waarschuwde het volk 
met een edict dat zij niet, zoals zij ooit met te grote genegenheid de 
begrafenis van de goddelijke Iulius in de war hadden geschopt, er de 
voorkeur aan zouden geven dat Augustus op het forum gecremeerd 
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ita Augustum in foro potius quam in campo Martis, sede destinata, 
cremari vellent. die funeris milites velut praesidio1 stetere, multum 
inridentibus qui ipsi viderant quique a parentibus acceperant diem 
illum crudi2 adhuc servitii et libertatis inprospere3 repetitae, cum 
occisus dictator Caesar aliis pessimum, aliis pulcherrimum facinus 
videretur: nunc senem principem, longa potentia, provisis etiam 
heredum in rem publicam opibus, auxilio4 scilicet5 militari tuendum, 
ut sepultura6 eius quieta foret. 
 
[9] Oordeel over Augustus van aanhangers 
Multus hinc ipso de Augusto sermo, plerisque vana7 mirantibus, 
quod idem dies accepti quondam imperii princeps8 et vitae 
supremus9, quod Nolae in domo et cubiculo in quo pater eius 
Octavius vitam finivisset. numerus etiam consulatuum 
celebrabatur10, quo Valerium Corvum11 et C. Marium12 simul 
aequaverat,13 continuata14 per septem et triginta annos tribunicia 
potestas15, nomen imperatoris semel atque viciens partum aliaque 
honorum mutiplicata16 aut nova. at apud prudentes vita eius varie17 
extollebatur18 arguebaturve19. hi pietate erga20 parentem et 
necessitudine rei publicae, in qua nullus tunc legibus locus, ad arma 
civilia actum, quae neque parari possent neque haberi per bonas 

                                                           
1 praesidium  bescherming, geleide 
2 crudus   nog pril 
3 improsperus  ongunstig 
4 auxilium  hulp bescherming 
5 scilicet   natuurlijk 
6 sepultura  begrafenis 
7 vanus   ijdel, onbeduidend 
8 Negentien augustus 43 is hij voor het eerst tot consul gekozen. 
9 19 augustus 14 n. Chr. 
10 celebrare  verheerlijken 
11 Marcus Valerius Corvus (370-270 v.Chr.)  is 6 maal consul geweest. 
12 Gaius Marius (Cereatae, 157 - ?, 86 v.Chr.) was een Romeinse generaal en staatsman. 
13 aequare  evenaren 
14 continuare  zonder onderbreking voortzetten 
15 tribunicia potestas de bevoegdheid van tribunus plebis, dit was de basis van Augustus’ macht 
16 multiplicare  vermenigvuldigen 
17 varie   afwisselend 
18 extollere 3  verheffen 
19 arguere 3  laken 
20 erga + acc.  jegens 
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werd en niet op het Marsveld, de plek die daarvoor bestemd was. Op 
de dag van de begrafenis vatten soldaten post als was het ter 
bescherming, dit tot grote spot van hen, die zelf die dag van nog 
prille slavernij en die dag waarop de herinvoering van de vrijheid 
mislukt was, gezien hadden, toen de moord op de dictator Caesar 
sommigen een zeer slechte daad, anderen een zeer goede toescheen: 
dat nu de oude keizer, die lang de macht had gehad, terwijl er voor 
de macht van zijn erfgenamen ten aanzien van de staat gezorgd was, 
beschermd moest worden met natuurlijk militaire bescherming om 
ervoor te zorgen dat zijn begrafenis rustig zou zijn. 
 
[9] Daarna werd er veel over Augustus zelf gesproken, terwijl velen 
zich over onbeduidende zaken verbaasden, namelijk dat de eerste 
dag waarop hij ooit het imperium had gekregen en die van zijn 
levenseinde de zelfde waren, dat hij in Nola gestorven was in het 
huis en in het bed waarin zijn vader Octavius gestorven was. Ook 
het aantal consulaten werd verheerlijkt, waarmee hij Valerius Corvus 
en Gaius Marius tegelijk geëvenaard had en het feit dat hij 
gedurende 37 jaren de tribunaire macht ononderbroken had bekleed 
en dat hij 21 maal de titel imperator had behaald en andere of 
nieuwe ereambten meervoudig bekleed had. Maar bij wie 
bedachtzaam was, werd zijn leven nu eens geprezen, dan weer 
gelaakt. Deze lieden zeiden dat hij uit vroomheid jegens zijn vader 
en uit noodzaak voor de staat, waar toen geen plek was voor wetten, 
tot een burgeroorlog gedreven was, die noch voorbereid kon worden 
noch met eerbare methodes gevoerd kon worden. 
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artes1. multa Antonio, dum2 interfectores3 patris ulcisceretur4, multa 
Lepido concessisse5. postquam hic socordia6 senuerit7, ille per 
libidines pessum datus sit8, non aliud discordantis9 patriae 
remedium fuisse quam [ut] ab uno regeretur. non regno tamen 
neque dictatura, sed principis nomine constitutam10 rem publicam; 
mari Oceano aut amnibus longinquis saeptum11 imperium; legiones, 
provincias, classes, cuncta inter se conexa12; ius apud cives, 
modestiam apud socios; urbem ipsam magnifico ornatu13; pauca 
admodum vi tractata quo ceteris quies esset. 
 
[10] Negatieve praatjes over Augustus door de tegenpartij 
Dicebatur contra: pietatem erga parentem et tempora rei publicae 
obtentui14 sumpta: ceterum cupidine dominandi15 concitos per 
largitionem16 veteranos17, paratum ab adulescente privato18 
exercitum, corruptas consulis19 legiones20, simulatam21 
Pompeianarum22 gratiam23 partium24; mox ubi decreto patrum fasces 
et ius praetoris25 invaserit26, caesis Hirtio1 et Pansa, sive hostis illos, 

                                                           
1 bonae artes  goede kunsten, eerbare methodes 
2 dum + coni.  mits 
3 interfector  moordenaar 
4 ulcisci   wreken, straffen 
5 concedere 3, -cessi toezeggen 
6 socordia  geestelijke zwakte 
7 senescere 3, senui ouder worden 
8 pessum dare  te gronde richten 
9 discordari  in tweedracht zijn 
10 constituere 3  oprichten, vestigen 
11 saepire, saepsi, saeptus omgeven 
12 conectere 3  verbinden 
13 ornatus 4  verfraaiing 
14 obtentus 4  dekmantel, excuus 
15 dominari  heersen 
16 largitio, -ionis  rijkelijke schenking 
17 De veteranen, die Iulius in 44 zich had laten vestigen bij Calatia en Casilinum en die later voor 500 denarii zich 
aangesloten hadden bij Octavianus. 
18 privatus  ambteloos burger 
19 sc. Marcus Antonius 
20 De legioenen Martia en Quarta waren door Antonius uit Macedonië geroepen, maar liepen over naar 
Octavianus. 
21 simulare   huichelen 
22 sc. van Sextus Pompeius 
23 gratia   gunst 
24 Een aanvullend verdrag sloot het driemanschap van Augustus in 39 te Misenum met de republikein Sextus 
Pompeius, die vanuit Sicilië de zee beheerste en Italië dreigde uit te hongeren. 
25 Op voorstel van Cicero had hij de rang van propraetor gekregen op 1 januari 43 en op 7 januari kreeg hij de 
fasces. 
26 invadere 3  zich toeëigenen 
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Dat hij veel concessies aan Antonius had gedaan, op voorwaarde dat 
hij de moordenaars van zijn vader strafte, en veel aan Lepidus. Dat 
er geen ander herstelmiddel van het vaderland in tweedracht was 
geweest, nadat de laatste door geestelijke zwakte aftands was 
geworden en de eerste door wellusten te gronde was gegaan, dan dat 
het door één bestuurd werd. Dat de staat evenwel niet op het 
koningschap en niet op de dictatuur, maar op de titel princeps 
gegrondvest was; dat door de Oceaan of verafgelegen rivieren het 
rijk omgeven was; dat het recht bij de burgers gold, gematigdheid bij 
de bondgenoten toegepast werd; dat de stad zelf groots versierd was; 
dat zeer weinig zaken met geweld geregeld waren met als doel dat 
de rest rust kende. 
 
[10] Daar werd tegen ingebracht: zijn plichtsbesef jegens zijn vader 
en de situatie van de staat waren als dekmantel aangegrepen: maar 
uit verlangen naar de heerschappij waren de oudgedienden door 
rijkelijke schenking op de been gebracht, door hem als jongeman 
zonder functie was een leger in gereedheid gebracht, de legioenen 
van de consul waren omgekocht, bereidheid de Pompeiaanse partij 
te helpen was voorgewend; daarna toen hij op last van de senatoren 
de fasces en het gezag van praetor had gekregen, had hij, toen 
Hirtius en Pansa vermoord waren, hetzij dat een vijand hen van het 
 

                                                                                                                                                                                     
1 Hirtius was vanaf 54 v.Chr. al officier in het leger van Iulius Caesar en werkte in 50 v.Chr. als diplomaat voor 
Pompeius. Tijdens de Romeinse Burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius diende hij in Hispania. In 46 v.Chr. 
werd hij praetor en in 45 gouverneur van de provincie Gallia Transpadana. 
In 43 v.Chr., het jaar na de moord op Caesar, was hij consul van Rome. Eerst was hij een medestander van 
Marcus Antonius, maar hij werd door Cicero overreed om naar het kamp van de senaat over te stappen. Samen 
met zijn medeconsul Vibius Pansa en Octavianus trok hij vervolgens ten strijde tegen Marcus Antonius die zijn 
kamp rond Mutina had opgeslagen, waar hij Decimus Brutus belegerde. 
Tijdens de Slag bij Forum Gallorum raakte Pansa dodelijk gewond, maar terwijl Antonius de overwinning dacht 
te hebben behaald vielen de troepen van Hirtius zijn moegestreden soldaten aan en sloeg hij op de vlucht. Zes 
dagen later volgde de Slag bij Mutina, waarbij Hirtius Antonius wederom versloeg, maar hij kwam hierbij wel 
zelf om het leven. 
Hirtius kreeg samen met Pansa een staatsbegrafenis in Rome. 
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seu Pansam venenum vulneri adfusum1, sui milites Hirtium et 
machinator2 doli Caesar abstulerat, utriusque copias ocupavisse; 
extortum3 invito senatu consulatum, armaque quae in Antonium 
acceperit contra rem publicam versa; proscriptionem4 civium, 
divisiones agrorum ne ipsis quidem qui fecere laudatas. sane5 Cassii 
et Brutorum6 exitus paternis inimicitiis datos, quamquam fas sit 
privata odia publicis utilitatibus7 remittere8: sed Pompeium imagine 
pacis9, sed Lepidum specie amicitiae deceptos10; post Antonium, 
Tarentino Brundisinoque foedere11 et nuptiis12 sororis inlectum13, 
subdolae14 adfinitatis15 poenas morte exsolvisse. pacem sine dubio 
post haec, verum cruentam: Lollianas16 Varianasque17 clades, 
interfectos Romae Varrones18, Egnatios, Iullos19. nec domesticis20 
abstinebatur21: abducta Neroni uxor22 et consulti per ludibrium1 

                                                           
1 adfundere 3 + dat. –fudi, fusus toedienen aan 
2 machinator   bedenker 
3 extorquere 2, -torsi, -tortus afdwingen 
4 proscriptio   proscriptie, vogelvrijverklaring 
5 sane    zeker, inderdaad 
6 Cassius en Brutus speelden een belangrijke rol bij de moord op Caesar en zij beiden hebben na de slag bij 
Philippi in  42 v. Chr. zelfmoord gepleegd.  
7 utilitas, -tatis   nut 
8 remittere 3   afzien van iets in belang van 
9 de schijnvrede van Misenum in 39 v. Chr. tussen Octavianus en Sextus Pompeius. 
10 decipere 5, -cepi, -ceptus misleiden 
11 foedus, foederis n.  verdrag; het verdrag van Tarente was van 37 v. Chr. (het triumviraat voor vijf 
jaar verlengd); in 36 werd Lepidus echter uitgestoten, dat van Brundisium van 40 v.Chr. (bij het Verdrag van 
werden de invloedssferen van de Driemannen nader bepaald: Octavianus kreeg het westen, Antonius het 
oosten, Lepidus Afrika; Italië bleef neutraal). 
12 nuptiae pl.t.   huwelijk 
13 illicere 5, illexi, illectus  verlokken 
14 subdolus   verraderlijk 
15 adfinitas, -tatis   verwantschap; Antonius had zich van Augustus’ zus Octavia laten scheiden 
om met Cleopatra te kunnen trouwen. 
16 Lollius verloor in 16 v. Chr. van Germaanse stammen en verloor een adelaar. 
17 Publius Quinctilius Varus, kortweg bekend als Varus (Cremona 46 v.Chr. - Germania 9 na Chr.) was een 
Romeinse generaal die diende onder Augustus. Hij is vooral bekend gebleven omdat hij drie legioenen verloor 
toen hij door Arminius in Germania werd aangevallen tijdens de slag bij het Teutoburgerwoud. 
18 Varro is terechtgesteld omdat hij bij een aanslag op Augustus betrokken zou zijn geweest in 32/22 voor 
Christus, zo ook Egnatius 19 v.Chr. 
19 Iullus is tot zelfmoord gedwongen wegens overspel met Iulia 2 v. Chr.. 
20 domestici pl.   familie, huisleden, huisvrienden 
21 abstinere + abl.  zich onthouden van 
22 Livia werd in 39 v.Chr. persoonlijk aan Octavianus voorgesteld. Livia had reeds van Tiberius Nero een zoon, de 
toekomstige princeps Tiberius en was zwanger van een tweede zoon (Drusus maior). Het verhaal deed de ronde 
dat Octavianus onmiddellijk op haar verliefd werd, hoewel hij nog steeds met Scribonia was getrouwd. 
Octavianus liet zich in 39 v.Chr. scheiden van Scribonia, op dezelfde dag dat zij van zijn dochter Iulia beviel. Het 
lijkt erop dat rond deze tijd, toen Livia zes maanden zwanger was, Tiberius Claudius Nero door Octavianus was 
overtuigd of gedwongen om van Livia te scheiden. Op 14 januari werd Decimus Claudius Drusus geboren. Nadat 
het College van Pontifices - waarvan Octavianus zelf lid van was - had geoordeeld dat er geen bezwaar was 
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leven had beroofd hetzij dat gif toegediend aan een wond, Pansa had 
gedood en de eigen soldaten en de bedenker van de list Caesar 
Hirtius hadden gedood, de troepen van ieder van beiden 
geoccupeerd; tegen de zin van de senaat was het consulaat 
afgedwongen en het leger, dat hij tegen Antonius had ontvangen, 
had zich tegen de staat gekeerd; de proscriptie van burgers, de 
verdelingen van de akkers was zelfs niet door hen, die ze uitgevoerd 
hadden, geprezen. Inderdaad was de dood van Cassius en Brutus 
opgedragen aan de vijandschap van zijn vader, ookal was het 
geoorloofd van persoonlijke gevoelens van haat af te zien voor het 
nut van de staat. Maar Pompeius was onder het mom van vrede en 
Lepidus onder het voorwendsel van vriendschap misleid; later was 
Antonius met het verdrag van Tarante en dat van Brundisium en het 
huwelijk met zijn zuster Octavia verlokt en was hij met de dood 
gestraft voor het bedrieglijke huwelijk. Daarna was er ontegenzeglijk 
vrede, maar wel een bloedige: er waren de nederlagen van Lollius en 
Varus, in Rome waren mannen als Varro, Egnatius, Iullus gedood. 
Niet onthield men zich van zijn familieleden: bij Nero was door hem 
diens vrouw weggehaald en bij wijze van bespotting waren de 
priesters geraadpleegd, of zij, nu ze zwanger was en nog 

                                                                                                                                                                                     
tegen het huwelijk, trouwden Octavianus en Livia op 17 januari, zonder de traditionele wachttijd in acht te 
nemen. 
1 ludibrium   spot 



37 

 

pontifices an concepto1 necdum edito partu rite2 nuberet; Q. +Tedii+3 
et Vedii Pollionis4 luxus; postremo Livia gravis in rem publicam 
mater, gravis domui Caesarum noverca. nihil deorum honoribus 
relictum, cum se templis et effigie5 numinum per flamines6 et 
sacerdotes coli vellet. ne Tiberium quidem caritate aut rei publicae 
cura successorem adscitum7, sed quoniam adrogantiam 
saevitiamque eius introspexerit, comparatione deterrima8 sibi 
gloriam quaesivisse. etenim Augustus paucis ante annis, cum Tiberio 
tribuniciam potestatem a patribus rursum9 postularet, quamquam 
honora oratione quaedam de habitu10 cultuque11 et institutis eius 
iecerat, quae velut excusando exprobraret12. ceterum sepultura more 
perfecta templum13 et caelestes religiones14 decernuntur. 
 
[11] De staat van het rijk 
Versae inde ad Tiberium preces. et ille varie diserebat de 
magnitudine imperii sua modestia. solam divi Augusti mentem 
tantae molis capacem15: se in partem curarum ab illo vocatum 
experiendo didicisse quam arduum16, quam subiectum fortunae 
regendi cuncta onus. proinde17 in civitate tot inlustribus viris 
subnixa18 non ad unum omnia deferrent: plures facilius munia19 rei 
publicae sociatis20 laboribus exsecuturos. plus in oratione tali 
dignitatis quam fidei erat; Tiberioque etiam in rebus quas non 

                                                           
1 concipere 5, -cepi, -ceptus ontvangen 
2 rite    volgens juist gebruik 
3 Misschien een verder onbekende figuur, of anders corrupt. 
4 Vedius Pollio was een ridder van lage afkomst. 
5 effigies    afbeelding 
6 flamen, -minis   priester (van 1 speciale god) 
7 adsciscere 3, -scivi, -scitus aannemen 
8 deterior   minder goed, slechter 
9 waarschijnlijk 9 n. Chr., toen Augustus een verlenging aanvroeg van de potestas tribuncia, die 5 jaar duurde. 
10 habitus 4   houding; hij liep met een stijve nek, strak gelaat en meestal zonder te 
spreken 
11 cultus 4   manier van spreken 
12 exprobrare   verwijten 
13 gebouwd door Livia en Tiberius bij de Palatijn aan het forum 
14 caelestes religiones  goddelijke cultus, vergoddelijking 
15 capax + gen.   kunnende bevatten 
16 arduus   moeilijk 
17 proinde   derhalve 
18 subniti, -nixus + abl.  steunend op 
19 munia n.pl.   taken 
20 sociare   verenigen 
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niet bevallen was, wel naar behoren zou trouwen; er was de 
weeldezucht van Q. +Tedius+  en van Vedius Pollio; tenslotte was 
Livia een lastige moeder jegens de staat en een lastige stiefmoeder 
voor het huis der Caesares. Er was geen ruimte meer voor de 
eerbewijzen aan de goden, toen hij wilde dat hij met tempels en 
beelden, die goden toebehoren, door eigen priesters en algemene 
priesters vereerd werd. Zelfs was Tiberius niet, omdat die hem 
dierbaar was of uit zorg voor de staat als opvolger aangenomen, 
maar omdat hij diens aanmatiging en wreedheid in hem had gezien 
en hij door de vergelijking met hem, die voor Tiberius zeer slecht 
uitviel, zo roem had gezocht. Immers had Augustus een paar jaar 
voordien, toen hij voor Tiberius opnieuw de tribunaire macht vroeg, 
in een rede, ook al was die eervol, enige dingen gezegd over diens 
houding en kleding en gewoonten, dingen die hij hem als het ware 
door ze te verontschuldigen verweet. Maar toen de begrafenis 
volgens gewoonte was uitgevoerd, besloten ze tot een tempel en tot 
vergoddelijking van Augustus. 
 
[11] Vervolgens richtte men hun verzoeken tot Tiberius. En hij gaf 
een veelzijdige uiteenzetting over de omvang van het rijk in de hem 
kenmerkende bescheidenheid: alleen het verstand van de god 
Augustus kon zo’n grote moeite aan: hijzelf, door Augustus voor een 
deel van de bestuurlijke taken geroepen, had door ervaring geleerd 
hoe moeilijk het was, hoe afhankelijk van het lot de last was om alles 
te besturen. Daarom moesten zij in de burgerij, die op zoveel 
beroemde mensen steunde, niet alles maar naar één persoon 
overhevelen: meer lieden zouden makkelijker de taken van de staat 
met vereende inspanning uitvoeren. Er zat in zo’n rede meer 
indrukwekkendheid dan geloofwaardigheid; Tiberius had ook in   
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occuleret1, seu natura sive adsuetudine2, suspensa3 semper et 
obscura verba: tunc vero nitenti4 ut sensus5 suos penitus6 abderet7, in 
incertum et ambiguum magis implicabantur8. at patres, quibus unus 
metus si intellegere viderentur, in questus lacrimas vota effundi; ad 
deos, ad effigiem Augusti, ad genua ipsius manus tendere, cum 
proferri libellum9 recitarique iussit. opes publicae continebantur, 
quantum civium sociorumque in armis, quot classes, regna, 
provinciae, tributa aut vectigalia, et necessitates10 ac largitiones. quae 
cuncta sua manu perscripserat Augustus addideratque consilium 
coercendi intra terminos imperii, incertum metu an per invidiam. 
 
[12] Geveinsde terughoudendheid van Tiberius 
Inter quae senatu ad infimas11 obtestationes12 procumbente, dixit 
forte Tiberius se ut13 non toti rei publicae parem14, ita quaecumque 
pars sibi mandaretur15 eius tutelam16 suscepturum. tum Asinius 
Gallus17 'interrogo' inquit, 'Caesar, quam partem rei publicae 
mandari tibi velis.' perculsus18 inprovisa interrogatione paulum 
reticuit: dein collecto animo respondit nequaquam decorum pudori 
suo legere aliquid aut evitare19 ex eo cui in universum20 excusari21 

                                                           
1 occulere 3  verbergen 
2 adsuetudo, -tudinis gewoonte 
3 suspensus  zwevend, vaag 
4 niti   zich inspannen 
5 sensus 4  gedachte 
6 penitus adv.  volledig, diep weg 
7 abdere 3  verstoppen 
8 implicare  wikkelen in 
9 libellus   boekje 
10 necessitates pl. de lasten 
11 infimus  laagst 
12 obtestatio  smeekbede 
13 ut … ita ..  weliswaar … maar … 
14 par + dat.  opgewassen tegen 
15 mandare  opdragen 
16 tutela   hoede, toezicht 
17 Gaius Asinius Gallus (41 v.Chr. - 33 n. Chr) was een ambitieus Romeins senator met familiebanden met de 
Iulisch-Claudische dynastie en een zoon van Gaius Asinius Pollio. Hij was consul ordinarius in 8 v.Chr.. Tussen 6 
en 5 v.Chr. was hij proconsul van de provincia Asia. Hij was mogelijk ook de legatus Augustus pro praetore van 
Hispania Tarraconensis in 1 n.Chr. Hij werd uiteindelijk beschuldigd van verraad - als aanhanger van de 
praefectus praetori Lucius Aelius Seianus - in 30, en, volgens Tacitus, opgesloten door Tiberius waar hij 
verhongerde tot de dood in 33. 
18 percellere 3, -culi, -culsus hevig treffen 
19 evitare  zich onttrekken aan 
20 in universum  in/over het algemeen 
21 excusari  zich onttrekken aan 
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kwesties, die hij verhulde, hetzij van nature hetzij uit gewoonte altijd 
vage en duistere woorden: op dat moment echter, wanneer hij zijn 
best deed om zijn gedachten diep weg te stoppen, kregen zijn 
woorden een minder zekere en dubbelzinnigere betekenis. Maar de 
senatoren, die slechts angst hadden, als ze dat schenen te begrijpen, 
stortten zich in klachten, tranen en gebeden: naar de goden, naar het 
beeld van Augustus, naar de knieën van hemzelf strekten zij de 
handen, toen hij beval dat er een boekje tevoorschijn werd gehaald 
en dat het voorgelezen werd. Het bevatte de machtsmiddelen van de 
staat, hoeveel burgers, hoeveel bondgenoten onder de wapens 
waren, hoeveel vloten er waren, koninkrijken, provincies, 
belastingen, afdrachten en lasten en schenkingen. Dit alles had 
Augustus eigenhandig beschreven en hij had het advies toegevoegd 
om het rijk binnen de grenzen te houden, misschien uit angst of uit 
jaloezie. 
 
[12] Toen intussen de senaat zich overgaf aan de laagste smeekbedes, 
zei Tiberius toevallig, dat hij weliswaar niet de hele staat aankon, 
maar dat hij het toezicht op ieder deel van de staat, dat hem werd 
opgedragen, op zich zou nemen. Toen zei Asinius Pollio: “Caesar, ik 
vraag u, welk deel van de staat u opgedragen wilt krijgen.” Hevig 
getroffen door de onvoorziene vraag zweeg hij even en daarna toen 
hij zich hersteld had, antwoordde hij dat het geenszins bij zijn 
schroom paste iets uit te kiezen of zich daaraan te onttrekken, 
waarvoor hij zich in het algemeen wilde verontschuldigen. Gallus op  
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mallet. rursum Gallus (etenim vultu offensionem1 coniectaverat2) 
non idcirco interrogatum ait, ut divideret quae separari nequirent 
sed ut sua confessione argueretur3 unum esse rei publicae corpus 
atque unius animo regendum. addidit laudem de Augusto 
Tiberiumque ipsum victoriarum suarum quaeque in toga per tot 
annos egregie fecisset admonuit. nec ideo iram eius lenivit4, pridem5 
invisus, tamquam6 ducta in matrimonium Vipsania7 M. Agrippae 
filia, quae quondam Tiberii uxor fuerat, plus quam civilia agitaret8 
Pollionisque Asinii patris ferociam retineret9. 
 
[13] Tiberius zwicht 
Post quae L. Arruntius10 haud multum discrepans11 a Galli oratione 
perinde12 offendit, quamquam Tiberio nulla vetus in Arruntium ira: 
sed divitem, promptum13, artibus egregiis14 et pari fama publice, 
suspectabat. quippe Augustus supremis sermonibus cum tractaret  

                                                           
1 offensio, -ionis   belediging 
2 coniectare   vermoeden, concluderen 
3 arguere 3   duidelijk maken 
4 lenire    zacht stemmen 
5 pridem    al lang 
6 tamquam   alsof, omdat men zegt 
7 In 12 v.Chr. huwde hij Vipsania, dochter van Marcus Vipsanius Agrippa en de ex van Tiberius. Gaius Asinius 
Gallus ontkende nooit zijn vaderschap over de zoon van Tiberius en Vipsania, Drusus, erfgenaam van 20 tot 23. 
Hij werd door Augustus op zijn sterfbed, toen deze besprak wie mogelijk een poging zou kunnen of willen doen 
de macht te grijpen, omschreven als "verlangend en onbeduidend”. Dit alles en zijn scherpe tong maakten hem 
een vijand van Tiberius. 
8 agitare    overdenken 
9 retinere 2   behouden 
10 Lucius Arruntius (ca. 28 v.Chr. - 37 n.Chr.) was samen met Marcus Aemilius Lepidus consul ordinarius in 6 
n.Chr. en een prominent lid van de senaat. Zijn vader, die had kunnen genieten van de amnestie van Misenum 
(39 v.Chr.), was aanvoerder van een deel van Octavianus' vloot in de zeeslag bij Actium en ontving het consulaat 
in 22 v.Chr. Hij wordt door Tacitus genoemd als een van de door Augustus in zijn laatste gesprekken aangeduide 
capaces imperii (cf. mogelijke opvolgers). Deze zei dat Lucius Arruntius niet onwaardig was en, indien de kans 
zich voordeed, het erop zou wagen. Tacitus vermeldt echter dat zijn naam soms ook wordt vervangen door die 
van Gnaius Calpurnicus Piso. Zijn geërfde rijkdom, zijn gevatheid, zijn onberispelijke manieren en publieke faam, 
maakte hem tot capax imperii. Daarnaast beledigde hij Tiberius door een opmerking over diens aarzeling om 
Augustus' positie als princeps over te nemen. 
11 discrepare ab   afwijken van, verschillen van 
12 perinde    evenzeer 
13 promptus   slagvaardig, gevat 
14 ars, artis   eigenschap 
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zijn beurt zei (hij had immers uit zijn gelaat opgemaakt dat Tiberius 
beledigd was) dat dat niet daarom door hem gevraagd was met de 
bedoeling dat hij dat zou verdelen, wat niet gescheiden kon worden, 
maar opdat door zijn bekentenis duidelijk gemaakt werd, dat de 
staat één lichaam had en door het denkvermogen van één bestuurd 
moest worden. Bovendien prees hij Augustus en hij herinnerde 
Tiberius aan zijn overwinningen en aan dat wat hij in toga  
gedurende zovele jaren uitstekend gedaan had. Toch bedaarde hij 
zijn woede niet, omdat hij hem allang gehaat was, omdat hij 
getrouwd was met Agrippa’s dochter Vipsania, die ooit Tiberius’ 
vrouw geweest was en omdat hij meer overwoog dan wat bij een 
burger paste en hij ook de onstuimigheid van zijn vader Asinius 
Pollio had.  
 
[13] Daarna heeft Lucius Arruntius, terwijl die een rede hield, die 
geenszins veel verschilde van die van Gallus, Tiberius evenzeer 
gekwetst, hoewel hij geen oude woede koesterde jegens Arruntius, 
maar Tiberius verdacht hem, omdat hij rijk was, gevat was, van 
uitstekende talenten en op staatkundig gebied van overeenkomende 
naam was. Immers toen Augustus in zijn laatste gesprekken besprak 
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quinam adipisci1 principem locum suffecturi2 abnuerent3 aut inpares4 
vellent vel idem possent cuperentque, M'. Lepidum5 dixeratcapacem 
sed aspernantem,6 Gallum Asinium avidum et minorem, L. 
Arruntium non indignum et si casus daretur ausurum. de prioribus 
consentitur, pro Arruntio quidam Cn. Pisonem tradidere; omnesque 
praeter Lepidum variis mox criminibus struente7 Tiberio circumventi 
sunt. etiam Q. Haterius8 et Mamercus Scaurus9 suspicacem10 animum 
perstrinxere11, Haterius cum dixisset 'quo usque12 patieris, Caesar, 
non adesse caput rei publicae?' Scaurus quia dixerat spem esse ex eo 
non inritas13 fore senatus preces quod relationi14 consulum iure 
tribuniciae potestatis non intercessisset15. in Haterium statim 
invectus16 est; Scaurum, cui inplacabilius17 irascebatur, silentio 
tramisit. fessusque clamore omnium, expostulatione18 singulorum 
flexit19 paulatim, non ut fateretur suscipi a se imperium, sed ut 
negare et rogari desineret. constat Haterium, cum deprecandi20 causa 
Palatium introisset ambulantisque Tiberii genua21 advolveretur22,  

                                                           
1 adipisci, adeptus  verkrijgen 
2 sufficere, -feci, -fectus  opvolgen 
3 abnuere 3   weigeren 
4 inpar    er niet tegenop gewassen 
5 kleinzoon van de triumvir Marcus Aemilius Lepidus, 11 n. Chr. consul en 21 n. Chr. door Tiberius tot proconsul 
van Asia benoemd. 
6 aspernari   afwijzen 
7 struere 3   beramen, veroorzaken 
8 Quintus Haterius (ca. 65 v.Chr. - 26) was een senator en beroemd retoricus in de tijd van Augustus en Tiberius. 
Hoewel hij al op vergevorderde leeftijd was, werd hij in 5 v.Chr. aangesteld als consul suffectus, daar hij een 
epulonis was. Hij huwde een dochter van Marcus Vipsanius Agrippa en Claudia Marcella maior, wat hem 
verbond met de Iulisch-Claudische dynastie. 
9 Mamercus Aemilius Scaurus was een eminent Romeins redenaar en dichter, maar had een losbandig karakter. 
Zowel Tacitus als Seneca noemen hem een man van consulaire rang en vermoedelijk was hij in 21 n.Chr. consul 
suffectus. 
10 suspicax, -cacis   argwanend 
11 perstringere 3   beledigen, onaangenaam beroeren 
12 quousque   hoelang 
13 inritus    vergeefs 
14 relatio, -ionis   voorstel 
15 intercedere 3, -cessi  tussen beide komen, verhinderen 
16 invehi 3, -vectus  uitvaren 
17 inplacabilis   onverzoenlijk 
18 expostulatio   dringend verzoek, wens 
19 flectere 3, flexi  intr.  veranderen 
20 deprecari   om vergeving vragen 
21 genu n. 4   knie 
22 advolvi   rollen naar, neervallen voor (+ acc.) 
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wie toch zou weigeren de eerste positie in te nemen, ook al waren  ze 

voorbestemd op te volgen of wie ervoor kozen er niet tegen 
opgewassen te zijn of wie het tegelijk wel konden en wilden, had hij 
gezegd, dat Manius Lepidus wel daartoe in staat was, maar het 
afwees, dat Gallus Asinius daarnaar verlangde, maar te 
onbeduidend was, dat Lucius Arruntius het wel verdiende en het 
zou aandurven, als de kans geboden zou worden. Over de eerste 
twee is men het eens, maar sommigen hebben in plaats van 
Arruntius Gnaeus Piso genoemd. Ze zijn allemaal afgezien van 
Lepidus spoedig het slachtoffer geworden van verschillende 
beschuldigingen, terwijl Tiberius daarachter zat. Ook Quintus 
Haterius en Mamercus Scaurus hebben zijn achterdochtige inborst 
beledigd, Haterius toen hij had gezegd: ‘Hoelang nog zult u, Caesar, 
het dulden dat de staat zonder hoofd is?’ en Scaurus, omdat hij had 
gezegd, dat er daarom hoop was dat de smeekbeden van de senaat 
niet ongegrond zouden zijn, omdat hij het voorstel van de consuls 
niet met zijn tribunaire macht had tegengehouden. Tegen Haterius is 
hij onmiddellijk uitgevaren; aan Scaurus, op wie hij onverzoenlijker 
boos was, ging hij in stilte voorbij. Vermoeid door het geschreeuw 
van allen draaide hij op verzoek van ieder apart langzaam bij, niet 
zodat hij toegaf, dat hij de macht op zich zou nemen, maar ophield te 
weigeren en gevraagd te worden. Het staat vast, dat Haterius, toen 
hij met de bedoeling om vergiffenis te smeken het Palatium betreden 
had en hij neerviel voor de knieën van Tiberius, 
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prope a militibus interfectum quia Tiberius casu an manibus eius 
inpeditus1 prociderat2. neque tamen periculo talis viri mitigatus3 est, 
donec Haterius Augustam oraret eiusque curatissimis4 precibus 
protegeretur. 
 
[14] Beperkte eerbewijzen voor vrouwen 
Multa patrum et in Augustam adulatio5. alii parentem, alii matrem 
patriae appellandam, plerique ut nomini6 Caesaris adscriberetur 
'Iuliae filius' censebant. ille moderandos7 feminarum honores 
dictitans eademque se temperantia8 usurum in iis quae sibi 
tribuerentur9, ceterum anxius invidia et muliebre fastigium10 in 
deminutionem11 sui accipiens ne lictorem quidem ei decerni passus 
est aramque adoptionis et alia huiusce modi prohibuit. at Germanico 
Caesari proconsulare imperium petivit, missique legati qui 
deferrent12, simul maestitiam eius ob excessum13 Augusti 
solarentur14. quo minus15 idem pro Druso postularetur, ea causa 
quod designatus consul Drusus praesensque erat. candidatos 
praeturae duodecim nominavit16, numerum ab Augusto traditum; et 
hortante senatu ut augeret, iure iurando17 obstrinxit18 se non 
excessurum19. 

                                                           
1 impedire  belemmeren 
2 procidere 3, -cidi voorover vallen 
3 mitigare  mild stemmen 
4 curatus  aandachtig 
5 adulatio, -tionis  vleierij 
6 nomen   geslacht 
7 moderari  matigen 
8 temperantia  matiging 
9 tribuere 3  toedelen 
10 fastigium  hoge positie 
11 deminutio  verkleining 
12 deferre  berichten 
13 excessus 4  de dood 
14 solari   troosten 
15 quo minus + coni. om te voorkomen dat 
16 nominare  voordragen 
17 ius iurandum  eed 
18 obstringere 3  verplichten 
19 excedere 3  overschrijden 
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toen die aan het wandelen was, bijna door soldaten gedood is, omdat 
Tiberius per toeval of door diens handen belemmerd voorover 
gevallen was. En toch is Tiberius niet door het gevaar van zo’n man 
zacht gestemd, totdat Haterius Augusta smeekte en hij door haar 
uiterst zorgvuldige smeekbeden werd beschermd. 
 
[14] Groot was ook de vleierij van de senatoren jegens Augusta. 
Sommigen stelden voor dat zij ouder, anderen dat zij moeder van het 
vaderland genoemd moest worden, zeer velen, dat Augustus als 
zoon van Iulia bij het geslacht Caesar geschreven werd. Tiberius zei 
herhaaldelijk, dat men moest matigen met eerbewijzen aan vrouwen 
en dat hij dezelfde terughoudendheid zou gebruiken in geval van de 
vrouwen, die hem werden toegedeeld, maar omdat hij bezorgd was 
om nijd en omdat de hoge positie van een vrouw volgens hem 
afbreuk deed aan zijn eigen positie, heeft hij het zelfs niet toegestaan 
dat tot een lictor voor haar werd besloten en hield hij een altaar van 
adoptie en andere dergelijke dingen tegen. Maar voor Germanicus 
Caesar vroeg hij het proconsulair gezag en er zijn gezanten gestuurd 
om hem dat mee te delen en tegelijk om zijn bedroefdheid om het 
heengaan van Augustus te verlichten. Dat hetzelfde niet voor Drusus 
gevraagd werd, werd hierdoor verklaard dat Drusus de gekozen 
consul voor het volgende jaar was en aanwezig was. Hij nomineerde 
twaalf kandidaten voor de praetuur, een aantal dat door Augustus 
overgeleverd was. Hoewel de senaat hem aanspoorde het aantal uit 
te breiden, verplichtte hij zich door een eed, dat hij dat aantal niet 
zou overschrijden.  
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[15] Beperking van verkiezingen 
Tum primum e campo1 comitia2 ad patres translata sunt: nam ad eam 
diem, etsi potissima3 arbitrio4 principis, quaedam tamen studiis 
tribuum5 fiebant. neque populus ademptum6 ius questus est nisi 
inani7 rumore, et senatus largitionibus8 ac precibus sordidis9 
exsolutus10 libens tenuit, moderante Tiberio ne plures quam quattuor 
candidatos commendaret sine repulsa11 et ambitu designandos12. 
inter quae tribuni plebei petivere ut proprio13 sumptu14 ederent ludos 
qui de nomine Augusti fastis15 additi Augustales16 vocarentur. sed 
decreta pecunia ex aerario, utque per circum triumphali veste 
uterentur: curru vehi haud permissum. mox celebratio17 annua ad 
praetorem translata cui inter civis et peregrinos18 iurisdictio19 
evenisset. 
 
[16] Percennius zet aan tot muiterij 
Hic rerum urbanarum status erat, cum Pannonicas20 legiones seditio 
incessit, nullis novis causis nisi quod mutatus princeps licentiam21 
turbarum22 et ex civili bello spem praemiorum ostendebat. castris  

                                                           
1 het Marsveld waar de vierkiezingsbijeenkomsten gehouden werden 
2 comitia n.pl.  de verkiezingen (van de praetoren) 
3 potissimus  belangrijkste; sc.de consulverkiezingen 
4 arbitrium  uitspraak, vonnis, goeddunken 
5 tribus 4e f.  tribus, kiesdistrict (er waren er 35) 
6 adimere 3, -emi, -emptus ontnemen 
7 inanis   ijdel, niets zeggend 
8 largitio, -tionis  schenking 
9 sordidus  laag 
10 exsolutus + abl. verlost van 
11 repulsa  het afgewezen worden 
12 designare  benoemen 
13 proprius  eigen 
14 sumptus 4  uitgaven 
15 dies fasti  gerechtsdagen, kalender 
16 Deze spelen werden op 9 of 12 oktober gehouden. 
17 celebratio  viering 
18 peregrinus  vreemdeling 
19 iurisdictio  rechtspraak 
20 Pannonicus  van Pannonia; landstreek tussen Dacië, Noricum en Illyrië, vanaf het midden van de 
1e eeuw n. Chr. tot het einde v.d. 4e eeuw een afzonderlijke Rom. provincie. Het was één van de belangrijkste 
keizerlijke provincies. 
21 licentia  teugelloosheid 
22 turba   troep 
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[15] Toen zijn er voor het eerst verkiezingen van het Marsveld 
overgebracht naar de senatoren, want tot die dag werden, ondanks 
het feit dat de belangrijkste verkiezingen verliepen volgens de 
beslissing van de keizer, toch sommige gehouden naar voorkeur van 
de triben. En het volk heeft niet geklaagd dat het recht afgepakt was, 
tenzij in nietszeggende praatjes en de senaat, die zo verlost was van 
schenkingen en lage smeekbeden, heeft die verkiezingen graag 
gehouden, terwijl Tiberius de senaat matigde om niet meer dan vier 
kandidaten aan te bevelen om zonder afwijzing en gunstbejag te 
benoemen. Tijdens deze verkiezingen hebben de volkstribunen 
gevraagd om uit eigen zak spelen te organiseren, die dan, aan de 
kalender toegevoegd, naar de naam van Augustus Augustales 
genoemd moesten worden. Maar men besloot wel tot financiering uit 
de schatkist en dat ze in het circus triomfkleding zouden gebruiken: 
vervoer per wagen was helemaal niet toegestaan. Spoedig is de 
jaarlijkse viering van dit feest overgegaan naar de praetor, aan wie 
de rechtspraak tussen burgers en vreemdelingen te beurt was 
gevallen. 
 
[16] Zo stond het er in Rome voor, toen muiterij bij de legioenen van 
Pannonië uitbrak, terwijl er geen nieuwe aanleidingen daartoe 
voorhanden waren, tenzij het feit dat de wisseling van keizer 
teugelloosheid der troepen liet zien en hoop op buit door een 
burgeroorlog die legioenen voorhield. In het zomerkamp 
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aestivis1 tres simul legiones habebantur, praesidente2 Iunio Blaeso, 
qui fine Augusti et initiis Tiberii auditis ob iustitium3 aut gaudium 
intermiserat4 solita munia5. eo principio lascivire6 miles, discordare7, 
pessimi cuiusque sermonibus praebere auris, denique luxum et 
otium cupere, disciplinam et laborem aspernari8. erat in castris 
Percennius quidam, dux olim theatralium operarum9, dein 
gregarius10 miles, procax11 lingua et miscere coetus12 histrionali13 
studio doctus. is imperitos animos et quaenam post Augustum 
militiae14 condicio15 ambigentis16 inpellere17 paulatim nocturnis 
conloquiis18 aut flexo in vesperam19 die et dilapsis melioribus 
deterrimum20 quemque congregare21. 
 
[17] Percennius’ opruiende rede 
Postremo promptis22 iam et aliis seditionis23 ministris velut 
contionabundus24 interrogabat cur paucis centurionibus paucioribus 
tribunis in modum25 servorum oboedirent26. quando ausuros 
exposcere remedia27, nisi novum et nutantem28 adhuc principem  

                                                           
1 aestivus adi.  zomer- 
2 praesidere 2  het commando hebben 
3 iustitium  het staken van de rechtshandelingen, nationale rouw 
4 intermittere  laten varen, onderbreken 
5 munia n.pl.  taken 
6 lascivire  uitgelaten zijn 
7 discordare  tweedrachtig zijn 
8 aspernari  verachten 
9 theatrales operae claqueurs 
10 gregarius miles  gemeen soldaat 
11 procax  onverdroten, brutaal 
12 coetus 4   samenkomst 
13 histrionalis  toneer-, acteurs- 
14 militia   soldaten 
15 condicio  omstandigheden 
16 ambigere 3  onzeker zijn 
17 inf. historicus; zie ook congregare 
18 conloquium  gesprek 
19 vespera  avond 
20 deterrimus  de slechtste 
21 congregare  samenbrengen 
22 promptus  gereed, beschikbaar 
23 seditio, -ionis  optstand, muiterij 
24 contionabundus voor een vergadering sprekend 
25 in modum + gen. als 
26 oboedire + dat. gehoorzamen aan 
27 remedium  herstelmiddel, maatregel daartegen 
28 nutare  wankelen 



50 

 

werden tegelijkertijd drie legioenen gehouden, terwijl Iunius Blaesus 
het commando had, die, toen hij het einde van Augustus en het 
begin van Tiberius vernomen had, vanwege de nationale rouw of uit 
vreugde de uitvoering van de gewone taken had onderbroken. Dit 
was het begin van de uitgelatenheid van de soldaten, van hun 
tweedracht, van het feit dat ze naar de praatjes van juist de slechtsten 
luisterden, dat ze weelde en rust verlangden, tucht en inspanning 
verachtten. Er was in het kamp een zekere Percennius, ooit hoofd 
van claqueurs, daarna gemeen soldaat, brutaal met zijn tong en 
bekwaam in hoe je met gespeelde bijval bijeenkomsten opjut. Hij liet 
de gemoederen der troepen, die onbekend waren daarmee en in het 
ongewisse verkeerden wat toch de omstandigheden van de militaire 
dienst na Augustus zouden zijn, geen rust door nachtelijkse 
gesprekken of hij verzamelde, wanneer de dag al naar de avond 
neigde en de beteren zich verspreid hadden, juist de slechtsten. 
 
[17] Tenslotte, toen er ook eindelijk andere handlangers voor de 
muiterij gereed waren, vroeg hij, alsof hij voor een vergadering 
sprak, waarom zij als slaven naar een paar centurio’s en naar nog 
minder tribunen luisterden. Wanneer zouden zij het durven 
maatregelen daartegen te eisen, als ze zich niet tot de keizer, die nog 
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precibus vel armis adirent? satis per tot annos ignavia1 peccatum2, 
quod tricena3 aut quadragena stipendia4 senes et plerique truncato5 
ex vulneribus corpore tolerent. ne dimissis6 quidem finem esse 
militiae, sed apud vexillum7 tendentis8 alio vocabulo eosdem labores 
perferre. ac si quis tot casus vita superaverit9, trahi adhuc diversas10 
in terras ubi per nomen agrorum uligines11 paludum vel inculta12 
montium accipiant. enimvero militiam ipsam gravem, 
infructuosam13: denis in diem assibus14 animam et corpus aestimari: 
hinc vestem arma tentoria, hinc saevitiam centurionum et 
vacationes15 munerum16 redimi17. at hercule verbera18 et vulnera, 
duram hiemem, exercitas19 aestates, bellum atrox, aut sterilem20 
pacem sempiterna21. nec aliud levamentum22 quam si certis sub 
legibus militia iniretur, ut singulos23 denarios24 mererent25, sextus 
decumus stipendii26 annus finem adferret, ne ultra27 sub vexillis28 
tenerentur, sed isdem in castris29 praemium30 pecunia solveretur. an 
praetorias cohortis31, quae binos denarios acceperint, quae post  

                                                           
1 ignavia   lafheid 
2 peccare  fouten maken 
3 triceni, ae, a  ieder/telkens 30 
4 stipendium  soldij, dienstjaar 
5 truncare  verminken 
6 dimittere 3  uit dienst ontslaan 
7 vexillum  vaandel, detachement 
8 tendere 3  gelegerd zijn 
9 vita superare  overleven 
10 diversus  afzonderlijk, gescheiden, afgelegen 
11 uligo (paludum), -ginis moeras 
12 incultum  ongecultiveerd stuk 
13 infructuosus  vruchteloos 
14 as, assis  as, vergelijkbaar met een cent of duit 
15 vacatio  vrijstelling 
16 munus, muneris taak 
17 redimere 3  afkopen 
18 verber n.  zweepslag 
19 exercitus  moeilijk, zwaar 
20 sterilis   vruchteloos, weinig opleverend 
21 sempiternus  eeuwig 
22 levamentum  verlichting 
23 singuli   telkens ieder één 
24 denarius  Rom. zilveren munt van oorspronkelijk 10, sinds de tijd v.d. Gracchen 16 asses 
25 merere 2  verdienen 
26 stipendium  dienst 
27 ultra   verder 
28 vexillum  vaandel 
29 als waarin men gediend had en uit dienst ontslagen was 
30 praemium  beloning; normaal was dat land, dat je na je dienst kreeg 
31 cohortes praetoriae de lijfwacht 



52 

 

nieuw was en nog wankelde, zouden wenden? Voldoende was 
zovele jaren uit lafheid de fout begaan, dat oude mannen dertig, ja 
veertig dienstjaren verdroegen en de meesten nog wel terwijl hun 
lichaam met wonden verminkt was. Zelfs niet, wanneer ze uit dienst 
ontslagen waren, was er een eind aan de dienst, maar ze waren bij 
het vaandel gelegerd en ze verdroegen onder een andere naam 
dezelfde inspanningen. En als iemand zoveel lotgevallen had 
overleefd, werd hij nog steeds meegetroond naar afgelegen landen 
om daar onder de naam van akkers moerassen of onbebouwde 
stukken berg te krijgen. De dienst immers zelf was zwaar en bracht 
niets op: op tien as per dag werden hun leven en lichaam geschat: 
daarmee werden kleren, wapens en tenten gekocht, daarmee werden 
strengheid van de centurio’s en vrijstellingen van taken afgekocht. 
Maar bij Hercules, geselingen en wonden, harde winter, zware 
zomers en wrede oorlog, of anders een vrede die niets opleverde, 
kenden geen eind. Er zou geen andere verlichting zijn, tenzij men in 
dienst ging onder bepaalde voorwaarden, namelijk dat ze telkens 
één denarius verdienden, dat het zestiende jaar een einde maakte aan 
de dienst, dat ze niet langer onder de vaandels werden gehouden, 
maar dat in hetzelfde kamp geld als beloning werd uitbetaald.  
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sedecim annos penatibus suis reddantur, plus periculorum 
suscipere? non obtrectari1 a se urbanas excubias2: sibi3 tamen apud 
horridas gentis e contuberniis4 hostem aspici. 
 
[18] Blaesus probeert de soldaten tot rede te brengen. 
Adstrepebat5 vulgus, diversis incitamentis6, hi verberum notas7, illi 
canitiem8, plurimi detrita9 tegmina10 et nudum corpus 
exprobrantes11. postremo eo12 furoris venere ut tres legiones miscere 
in unam agitaverint13. depulsi14 aemulatione15, quia suae quisque 
legioni eum honorem quaerebant, alio16 vertunt atque una tres 
aquilas et signa cohortium locant; simul congerunt caespites17, 
exstruunt tribunal, quo magis conspicua18 sedes foret. properantibus 
Blaesus advenit, increpabatque ac retinebat singulos, clamitans 'mea 
potius caede19 imbuite20 manus: leviore flagitio legatum interficietis 
quam ab imperatore desciscitis21. aut incolumis22 fidem legionum 
retinebo aut iugulatus23 paenitentiam24 adcelerabo25.' 

                                                           
1 obtrectare  acc.  bekritiseren 
2 excubiae  de wacht, het wachthouden  
3 dat. auctoris bij inf. praesentis passivi! 
4 contubernium  gemeenschappelijke tent 
5 adstrepere  luidruchtig instemmen 
6 incitamentum  prikkel, aansporing 
7 nota   litteken 
8 canities 5  grijsheid 
9 detritus  versleten 
10 tegmen  bedekking, kleding 
11 exprobrare  verwijten maken over 
12 eo + gen.part.  tot zo’n .. 
13 agitare  bespreken,  overwegen, aansporen 
14 depellere 3  ervan afhouden 
15 aemulatio  wedijver 
16 alio   ergens anders heen 
17 caespes, itis  graszode 
18 conspicuus  zichtbaar, opvallend 
19 caedes  bloed 
20 imbuere 3  bevochtigen 
21 desciscere 3  afvallen 
22 incolumis  ongedeerd 
23 iugulare  kelen 
24 paenitentia  berouw, spijt 
25 adcelerare  versnellen 
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Of liep de keizerlijke lijfwacht, die telkens twee denarii had 
gekregen, die na zestien jaar aan de eigen penaten teruggegeven 
werd, meer gevaar? Niet werd het wachthouden in de stad door hen 
bekritiseerd: door hen werd evenwel bij huiveringwekkende volken 
en vanuit gemeenschappelijke tenten de vijand gezien. 
 
[18] Het krijgsvolk juichte instemmend. Het werd daartoe aangezet 
door verschillende oorzaken: de ene groep hield verwijtend de 
tekenen van zweepslagen voor, de andere groep zijn grijze haren, de 
meesten hun versleten kleding en naakte lichaam. Tenslotte hebben 
ze zo’n razernij bereikt, dat ze overwogen de drie legioenen bij één 
legioen onder te brengen. Ze zijn daarvan afgehouden door 
onderlinge concurrentie, omdat ieder uit was op deze eer voor zijn 
eigen legioen. Ze zochten dus een andere oplossing en plaatsten drie 
adelaars en de veldtekenen van de cohorten bij elkaar; tegelijkertijd 
brachten ze graszoden bij elkaar, richtten een platform op, opdat de 
plaats van de tekenen daardoor des te opvallender zou zijn. Terwijl 
zij zich haastten, kwam Blaesus eraan en hij ging tegen hen tekeer en 
hield iedereen stuk voor stuk tegen, terwijl hij schreeuwde: 
‘Bevochtigt liever jullie handen met mijn bloed. De schanddaad zal 
onbeduidender zijn, als jullie een commandant zullen doden dan als 
van jullie keizer afvallen. Of ik zal ongedeerd de trouw van de 
legioenen behouden of gekeeld jullie berouw bespoedigen.’ 
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[19] Blaesus sust. 
Aggerabatur1 nihilo minus caespes iamque pectori usque2 
adcreverat3, cum tandem pervicacia4 victi inceptum5 omisere6. 
Blaesus multa dicendi arte non per seditionem et turbfas7 desideria 
militum ad Caesarem ferenda ait, neque veteres ab imperatoribus 
priscis neque ipsos a divo Augusto tam nova petivisse; et parum8 in 
tempore incipientis principis curas onerari9. si tamen tenderent10 in 
pace temptare quae ne civilium quidem bellorum victores 
expostulaverint cur contra morem obsequii11, contra fas12 disciplinae 
vim meditentur13? decernerent14 legatos seque coram15 mandata 
darent. adclamavere16 ut filius Blaesi tribunus legatione ea 
fungeretur17 peteretque militibus missionem18 ab sedecim annis: 
cetera mandaturos ubi prima provenissent19. profecto iuvene 
modicum otium: sed superbire20 miles quod filius legati orator 
publicae causae satis ostenderet necessitate expressa quae per 
modestiam21 non obtinuissent22. 

                                                           
1 aggerare  opstapelen 
2 usque   helemaal 
3 adcrescere 3, -crevi + dat. groeien tot aan 
4 pervicacia  koppigheid, hardnekkigheid 
5 inceptum  ondernemen 
6 omittere 3, -misis opgeven 
7 turba   verwarring; plur. intrige 
8 parum adv.  te weinig 
9 onerare  belasten 
10 tendere 3  zijn best doen, strijden 
11 obsequium  gehoorzaamheid 
12 fas indecl.  plicht 
13 meditari  overwegen 
14 decernere 3  vast stellen, goedkeuren 
15 abl. + coram  in aanwezigheid van 
16 acclamare  door bijval verklaren 
17 fungi + abl.  vervullen 
18 missio   ontslag 
19 provenire  slagen, lukken, uitkomen 
20 superbire  trots zijn 
21 modestia  bescheidenheid 
22 obtinere 2  verkrijgen 
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[19] Toch werden er plaggen aangevoerd en de verhoging was al tot 
borsthoogte gegroeid, toen zij, uiteindelijk door Blaesus’ 
volhardendheid overwonnen, hun plan opgaven. Blaesus zei, dat de 
wensen van de soldaten met grote spreekvaardigheid, niet door 
opstand en intrige naar Caesar gebracht moesten worden en dat niet 
de ouden aan hun vroegere bevelhebbers en dat niet zij zelf aan de 
goddelijke Augustus zo ongehoorde dingen gevraagd hadden; en 
dat de zorgen van de keizer verzwaard werden, omdat hij niet echt 
op het juiste moment begon. Als ze evenwel hun best deden om ten 
tijde van vrede proberen te bereiken wat zelfs niet de winnaars in 
burgeroorlogen hadden geëist, waarom overwogen zij dan geweld 
tegen de gewoonte van gehoorzaamheid, tegen de plicht van tucht. 
Ze moesten gezanten aanstellen en hun in zijn aanwezigheid 
opdrachten geven. Met instemming hebben ze toegeroepen, dat de 
zoon van Blaesus de tribuun dit gezantschap vervulde en dat hij 
voor de soldaten ontslag na 16 jaar zou vragen: zij zouden de rest 
opdragen, zodra de eerste opdrachten geslaagd waren. Toen de 
jongeman vertrokken was, heerste er matige rust: maar de soldaten 
waren overmoedig, omdat het feit dat de zoon van de commandant 
woordvoerder van het algemeen belang was, voldoende liet zien dat 
dat onder dwang was afgedwongen, wat zij niet door 
bescheidenheid hadden verkregen. 



57 

 

 
[20] Aufidienus Rufus in het nauw 
Interea manipuli1 ante coeptam seditionem Nauportum2 missi ob 
itinera et pontes et alios usus3, postquam turbatum in castris 
accepere4, vexilla convellunt5 direptisque6 proximis vicis ipsoque 
Nauporto, quod municipii instar7 erat, retinentis centuriones inrisu8 
et contumeliis, postremo verberibus insectantur9, praecipua10 in 
Aufidienum Rufum praefectum castrorum ira, quem dereptum 
vehiculo11 sarcinis gravant aguntque primo in agmine per 
ludibrium12 rogitantes an tam immensa onera, tam longa itinera 
libenter ferret. quippe Rufus diu manipularis, dein centurio, mox 
castris praefectus, antiquam duramque militiam revocabat, vetus13 
operis ac laboris et eo inmitior quia toleraverat. 
 
[21] Hard optreden van Blaesus faalt. 
Horum adventu redintegratur14 seditio et vagi15 circumiecta 
populabantur16. Blaesus paucos, maxime praeda onustos, ad 
terrorem ceterorum adfici17 verberibus, claudi carcere iubet; nam 
etiam tum legato a centurionibus et optimo quoque manipularium 
parebatur. illi obniti18 trahentibus, prensare circumstantium genua19,  

                                                           
1 manipulus   manipel, een derde v.e. cohort, ca. 160 soldaten 
2 Romeinse stad in Pannonia Superior; het is Ober Laibach in  Carniola 
3 usus 4    nut, noodzakelijkheid 
4 accipere 5, -cepi  vernemen, gewaar worden 
5 convellere   uit de grond trekken 
6 diripere 5, -ripui, -reptus  plunderen 
7 gen. + instar   als 
8 inrisus 4   hoongelach 
9 insectari   achtervolgen, in het nauw brengen 
10 praecipuus   speciaal, bijzonder, buitengewoon 
11 vehiculum   wagen 
12 ludibrium   spot 
13 vetus + gen.   ervaren in, beproefd 
14 redintegrare   vernieuwen 
15 vagus    rondzwervend 
16 populari   plunderen 
17 adficere 5 + abl.  aandoen met 
18 obniti 3 + dat.    zich verzetten tegen 
19 genu 4 n.    knie 
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[20] Voordat de opstand begonnen was, waren manipels naar 
Nauportus gestuurd om wegen en bruggen aan te leggen en voor 
andere nuttigheden. Zij rukten de vaandels uit de grond, nadat ze 
van de verwarring in het kamp vernomen hadden. Nadat ze de 
dorpen die het dichtst in de buurt lagen, en Nauportus zelf, dat als 
een municipium was, geplunderd hadden, bestookten zij de 
centurio’s, toen die hen probeerden tegen te houden, met hoongelach 
en beledigingen en tenslotte met zweepslagen en hun woede was 
vooral gericht op Aufidienus Rufus, de kampcommandant. Zij 
rukten hem van zijn wagen, belastten hem met bagage en dreven 
hem in de voorhoede voort, terwijl zij in spot vroegen, of hij zo 
enorme lasten, zo lange marsen graag verdroeg. Die Rufus immers 
was lang gewoon soldaat geweest, daarna centurio, daarna 
kampcommandant en hij bracht de oude en harde dienst alsmaar in 
herinnering. Hij was gepokt en gemazzeld in werk en inspanning en 
daarom des te harder, omdat hij het verdragen had. 
 
[21] Door hun komst werd de muiterij hernieuwd en rondzwervend 
plunderden zij het omliggende gebied. Blaesus beval dat een paar 
lieden, vooral zij die met buit beladen waren, gegeseld werden om 
de rest bang te maken en dat ze in de gevangenis opgesloten werden, 
want ook toen werd aan de commandant door de centurio’s en door 
juist de beste soldaten van de manipels geluisterd. De gegrepenen 
verzetten zich tegen wie hen meesleepten, ze grepen de knieën 
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ciere1 modo nomina singulorum, modo centuriam quisque cuius 
manipularis erat, cohortem, legionem, eadem omnibus inminere2 
clamitantes. simul probra3 in legatum cumulant4, caelum ac deos 
obtestantur5, nihil reliqui faciunt quo minus6 invidiam misericordiam 
metum et iras permoverent. adcurritur ab universis, et carcere 
effracto7 solvunt vincula desertoresque ac rerum capitalium 
damnatos8 sibi iam miscent. 
 
[22] Vibulenus’ opruiende praatjes 
Flagrantior9 inde vis, plures seditioni duces. et Vibulenus quidam 
gregarius miles, ante tribunal Blaesi adlevatus10 circumstantium 
umeris11, apud turbatos12 et quid pararet intentos13 'vos quidem' 
inquit 'his innocentibus et miserrimis lucem et spiritum reddidistis: 
sed quis fratri meo vitam, quis fratrem mihi reddit? quem missum ad 
vos a Germanico exercitu de communibus14 commodis15 nocte 
proxima iugulavit16 per gladiatores suos, quos in exitium17 militum 
habet atque armat. responde, Blaese, ubi cadaver abieceris: ne hostes 
quidem sepultura18 invident19. cum osculis20, cum lacrimis dolorem 
meum implevero, me quoque trucidari iube, dum interfectos nullum 
ob scelus sed quia utilitati21 legionum consulebamus22 hi sepeliant23.' 

                                                           
1 ciere    noemen, roepen 
2 inminere + dat.   dreigen, boven het hoofd hangen 
3 probrum   verwijt 
4 cumulare   opstapelen 
5 obtestari    als getuige aanroepen 
6 nihil reliqui facere quo minus + coni. niets onbeproefd laten om 
7 effringere 3, -fregi, -fractus openbreken 
8 rerum capitalium damnare veroordelen wegens halsmisdaden, ter dood veroordelen 
9 flagrans   brandend, hevig   
10 adlevare   optillen 
11 umerus   schouder 
12 turbare   onrustig/opgewonden maken 
13 intentus   in gespannen verwachting verkerend 
14 communis   gemeenschappelijk 
15 commodum   voordeel, belang 
16 iugulare   kelen 
17 exitium   ondergang, dood 
18 sepultura   begrafenis 
19 invidere + abl.   afhouden van 
20 osculum   kus 
21 utilitas, -tatis   nut, voordeel 
22 consulere 3 + dat.  zorgen voor 
23 sepelire   begraven 
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der omstanders, ze noemden nu eens de namen van ieder 
afzonderlijk, dan weer noemde ieder zijn centurie, waarvan hij 
manipelgenoot was, zijn cohort, zijn legioen en daarbij schreeuwden 
ze telkens dat hun allen hetzelfde te wachten stond. Tegelijk 
overstelpten ze de commandant met verwijten en riepen ze hemel en 
goden als getuigen aan en ze lieten niets onbenut om zo wrevel, 
medelijden, angst en woedegevoelens op te wekken. Allen kwamen 
tegelijk aanrennen en na de gevangenis opengebroken te hebben, 
maakten ze de boeien los en namen ze deserteurs en ter dood 
veroordeelden onder zich op. 
 
[22] Daarna was er heviger geweld en kende de opstand meer 
aanvoerders. En een zekere Vibulenus, een gemeen soldaat, werd 
voor het podium van Blaesus op de schouders van de omstanders 
gehesen en hij sprak bij hen, die opgewonden waren en in gespannen 
verwachting verkeerden wat hij van plan was: ‘Jullie hebben dan wel 
aan deze onschuldigen en uiterst ongelukkigen licht en adem 
teruggegeven, maar wie geeft mijn broer zijn leven terug en mij mijn 
broer? Want hij was door het Germaanse leger naar jullie gestuurd 
wegens gemeenschappelijke belangen. Maar Blaesus heeft hem de 
afgelopen nacht laten kelen door zijn gladiatoren, die hij heeft en die 
hij bewapent tot ondergang van zijn soldaten. Geef antwoord, 
Blaesus: waar heb je zijn lijk gedumpt? Zelfs de vijand misgunt ons 
geen begrafenis. Wanneer ik mijn verdriet zal hebben verzadigd met 
kussen, met tranen, geef dan het bevel dat ook ik gekeeld word, als 
wij, die gedood zijn vanwege geen enkele misdaad maar omdat wij 
voor het belang van de legioenen zorgden, door hen hier begraven 
worden.’
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[23] Arrestaties, moord en ruzie 
Incendebat1 haec fletu et pectus atque os manibus verberans. mox 
disiectis2 quorum per umeros sustinebatur, praeceps3 et singulorum 
pedibus advolutus4 tantum consternationis5 invidiaeque concivit6, ut 
pars militum gladiatores, qui e servitio7 Blaesi erant, pars ceteram 
eiusdem familiam vincirent, alii ad quaerendum corpus 
effunderentur. ac ni propere neque corpus ullum reperiri, et servos 
adhibitis8 cruciatibus9 abnuere10 caedem, neque illi fuisse umquam 
fratrem pernotuisset11, haud multum ab exitio legati aberant. 
tribunos tamen ac praefectum castrorum extrusere12, sarcinae13 
fugientium direptae14, et centurio Lucilius interficitur cui militaribus 
facetiis15 vocabulum 'cedo16 alteram' indiderant, quia fracta vite17 in 
tergo militis alteram clara voce ac rursus aliam poscebat. ceteros 
latebrae18 texere, uno retento Clemente Iulio qui perferendis militum 
mandatis habebatur idoneus19 ob promptum20 ingenium. quin ipsae 
inter se legiones octava et quinta decuma ferrum parabant, dum 
centurionem cognomento Sirpicum illa morti deposcit, 
quintadecumani tuentur, ni miles nonanus21 preces et adversum 
aspernantis22 minas23 interiecisset24. 

                                                           
1 incendere 3  aanvuren, ophitsen, vergroten 
2 disicere 5, -ieci, -iectus verspreiden 
3 praeceps  hals over kop, snel, overhaast 
4 advolvi   neervallen bij 
5 consternatio, -ionis verwarring 
6 conciere 2  verwekken 
7 servitium  slavernij, slaven 
8 adhibere 2, -hibui, -hibitus aanwenden 
9 cruciatus 4  foltering 
10 abnuere 3  ontkennen 
11 pernotescere 3  overal bekend worden 
12 extrudere 3, -trusi verdrijven 
13 sarcinae pl.  bagage 
14 diripere 5, -ripui, -reptum plunderen 
15 facitiae  scherts 
16 cedo   geef, plur. arch. cette (ce en * dō, date, imp. v. dare) 
17 vitis    wijnrank, staf (van Romeinse centurio) 
18 latebra   schuilplaats 
19 idoneus + dat.   geschikt voor 
20 promptus  slagvaardig 
21 nonanus  van het 9e legioen 
22 aspernari  afwijzen 
23 minae   dreigementen 
24 intericere, -icio, -ieci toevoegen 
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[23] Hij zette zijn woorden kracht bij door te huilen en zijn borst en 
gezicht te slaan. Toen daarna diegenen, op wier schouders hij 
omhoog gehouden werd, verspreid waren, liet hij zich ijlings voor de 
voeten vallen van ieder afzonderlijk en hij veroorzaakte zoveel 
verwarring en wrevel, dat een deel van de soldaten de gladiatoren, 
die uit de slaven van Blaesus kwamen, in de boeien sloegen en een 
deel de rest van diens slaven boeide en weer anderen zich 
verspreidden om het lijk te zoeken. En als niet snel bekend zou zijn 
geworden dat én geen lijk gevonden werd én dat de slaven ondanks 
de folteringen de moord ontkenden én dat hij nooit een broer gehad 
had, scheelde het helemaal niet veel of ze hadden de commandant 
gedood. De tribunen evenwel en de kampcommandant hebben ze 
verdreven, de bagage van de vluchtelingen is geplunderd en 
centurio Lucilius is gedood, aan wie zij met soldatenhumor de naam 
‘Geef me nog eentje’ hadden gegeven, want hij eiste, wanneer hij zijn 
staf op de rug van een soldaat gebroken had, een andere staf met 
luide stem en nog een. De anderen zaten verdekt in schuilplaatsen, 
maar als enige hadden ze Clemens Iulius teruggehouden, die men 
om zijn slagvaardig karakter geschikt achtte de opdrachten van de 
soldaten over te brengen. Ja, zelfs stonden het achtste en vijftiende 
legioen op het punt onderling de wapens gereed te maken, omdat 
het achtste de centurio met de bijnaam Sirpicus opeiste om ter dood 
te brengen, maar de soldaten van het vijftiende hem beschermden en 
dat was ook gebeurd, als niet de soldaten van het negende legioen 
tussen beiden gekomen waren met smeekbeden en met 
dreigementen jegens degenen, die niets van die beden wilden weten.
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[24] Drusus gestuurd om rust te brengen in Germanië 
Haec audita quamquam abstrusum1 et tristissima quaeque maxime 
occultantem Tiberium perpulere2, ut Drusum filium cum primoribus 
civitatis duabusque praetoriis cohortibus mitteret, nullis satis certis 
mandatis, ex re3 consulturum4. et cohortes delecto5 milite supra 
solitum6 firmatae. additur magna pars praetoriani equitis et robora7 
Germanorum, qui tum custodes imperatori aderant; simul praetorii 
praefectus Aelius Seianus, collega Straboni patri suo datus, magna 
apud Tiberium auctoritate, rector8 iuveni et ceteris periculorum 
praemiorumque ostentator9. Druso propinquanti quasi per officium10 
obviae fuere legiones, non laetae, ut adsolet, neque insignibus 
fulgentes, sed inluvie11 deformi12 et vultu, quamquam maestitiam 
imitarentur contumaciae13 propiores. 
 
[25] Tiberius’ brief 
Postquam vallum introiit, portas stationibus firmant, globos14 
armatorum certis castrorum locis opperiri15 iubent: ceteri tribunal 
ingenti agmine circumveniunt. stabat Drusus silentium manu 
poscens. illi quoties oculos ad multitudinem rettulerant, vocibus 
truculentis16 strepere17, rursum viso Caesare trepidare; murmur18 
incertum, atrox clamor et repente quies; diversis animorum motibus 
pavebant terrebantque. tandem interrupto tumultu litteras patris  

                                                           
1 abstrusus   gesloten 
2 perpellere 3, -puli, -pulsus  ertoe aanzetten 
3 res    situatie 
4 consulere 3, -sului, -sultus  besluiten 
5 delectus   uitgelezen 
6 sc. numerum 
7 robur n., roboris  kerntroep 
8 rector    leidsman 
9 ostentator   hij die onder de aandacht brengt, wijst op 
10 officium   taak, plicht 
11 inluvies 5   vuil 
12 deformis   beschamend, ongepast 
13 contumacia   eigenzinnigheid, trots 
14 globus   schare 
15 opperiri   wachten 
16 truculentus   bars, grof, woest 
17 strepere   tekeer gaan, schreeuwen 
18 murmur n.   gemor 
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[24] Toen Tiberius dit vernomen had, is hij hierdoor, hoewel hij 
gesloten was en juist de somberste zaken vooral verborg, ertoe 
aangezet, dat hij zijn zoon Drusus samen met de eersten van de 
burgerij en twee cohorten van zijn lijfwacht stuurde zonder enige 
voldoend bepaalde opdrachten, om op grond van de situatie 
besluiten te nemen. En de cohorten zijn naast het gewone aantal met 
uitgelezen soldaten versterkt. Daaraan is een groot deel van de 
ruiterij van de lijfwacht toegevoegd en daarnaast kerntroepen van de 
Germanen, die toen als wachten bij de keizer waren; tegelijk had de 
wachtcommandant Aelius Seianus, die aan zijn eigen vader Strabo 
als collega was gegeven, groot gezag bij Tiberius en was hij leidsman 
voor de jongeman en liet hij de rest zien welke gevaren en welke 
beloningen er waren. Toen Drusus in aantocht was, zijn de legioenen 
hem tegemoet gekomen als het ware uit plicht, maar niet blij, zoals 
gewoon is en niet fonkelend met emblemen, maar met een 
beschamend vuil voorkomen, hoewel zij ondanks het feit dat zij 
deden als of ze bedroefd waren, eerder trots leken. 
 
[25] Nadat hij binnen de wal was gekomen, versterkten ze de 
poorten met wachten en bevalen ze dat scharen gewapenden op 
bepaalde plekken van het kamp wachtten: de overigen gingen met 
een enorme stoet om het podium staan. Drusus stond stilte te 
gebaren met zijn hand. Zo dikwijls als de muiters weer hun ogen 
hadden gericht op hun menigte, schreeuwden zij met woeste 
stemmen, maar wanneer ze Caesar weer gezien hadden, werden ze 
onrustig; er was onzeker gemor en plotseling heerste er rust; door 
volledige stemmingswisselingen werden ze bang of veroorzaakten 
ze angst. Uiteindelijk werd de opschudding onderbroken en las hij  
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recitat, in quis perscriptum erat, praecipuam1 ipsi fortissimarum 
legionum curam, quibuscum plurima bella toleravisset2; ubi primum 
a luctu requiesset3 animus, acturum apud patres de postulatis4 
eorum; misisse interim filium ut sine cunctatione concederet5 quae 
statim tribui6 possent; cetera senatui servanda quem neque gratiae7 
neque severitatis expertem8 haberi par9 esset. 
 
[26] Soldaten zijn een speelbal 
Responsum est a contione mandata Clementi centurioni quae 
perferret. is orditur10 de missione a sedecim annis, de praemiis finitae 
militiae, ut denarius diurnum11 stipendium foret, ne veterani sub 
vexillo haberentur. ad ea Drusus cum arbitrium12 senatus et patris 
obtenderet13, clamore turbatur. cur venisset neque augendis militum 
stipendiis neque adlevandis14 laboribus, denique nulla bene faciendi 
licentia15? at hercule verbera et necem cunctis permitti16. Tiberium 
olim nomine Augusti desideria legionum frustrari17 solitum: easdem 
artis Drusum rettulisse. numquamne ad se nisi filios18 familiarum 
venturos? novum id plane19 quod imperator sola militis commoda20 
ad senatum reiciat. eundem ergo senatum consulendum quotiens 
supplicia aut proelia indicantur: an praemia sub dominis, poenas 
sine arbitro esse? 

                                                           
1 praecipuus  bijzonder, eigen 
2 tolerare  verdragen 
3 requiescere 3 ab tot rust komen van 
4 postulatum  eis 
5 concedere 3  toestaan 
6 tribuere 3  toekennen 
7 gratia   genade, toegevendheid 
8 gen. + expers  verstoken van, zonder 
9 par est   het is billijk, gepast, redelijk 
10 ordiri, orsus  beginnen (te spreken) 
11 diurnus  dagelijks, per dag 
12 arbitrium  beslissing, oordeel 
13 obtendere 3  voorwenden, als voorwendsel gebruiken 
14 adlevare  verlichten 
15 licentia  vrijheid, vergunning 
16 hyperbool; een centurio had wel een staf om mee te straffen, maar in keizerlijke provincies mocht niemand 
lager dan de legatus augusti een soldaat ter dood laten brengen. 
17 frustrari  verijdelen 
18 filius familias  zoon des huizes (d.w.z. zonder eigen beschikkingsrecht) 
19 plane   ronduit 
20 commodum  voordeel 
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daarna de brief van zijn vader voor. Daarin stond geschreven dat 
hijzelf bijzondere zorg had voor de zeer dappere legioenen, waarmee 
hij zeer vele oorlogen had doorstaan; hij zou, zodra zijn hart 
bekomen was van de rouw, bij de senatoren spreken over hun eisen; 
intussen had hij zijn zoon gestuurd om zonder aarzeling toe te staan, 
wat onmiddellijk kon worden toegekend; de andere punten moesten 
voor de senaat bewaard worden; het was billijk dat die niet buiten de 
mogelijkheid gehouden werd toegevend of streng te zijn. 
 
[26] Door de vergadering is geantwoord, dat aan centurio Clemens 
opgedragen was, wat hij moest overbrengen. Deze begon over het 
ontslag uit dienst vanaf 16 jaar diensttijd, over de beloningen voor 
het einde van de dienst, dat de soldij per dag een denarius moest 
zijn, dat de veteranen niet onder het vaandel gehouden moesten 
worden. Toen Drusus met betrekking hiertoe voorhield, dat de 
senaat en zijn vader hierover beslisten, werd hij onderbroken door 
geschreeuw: Waarom was hij gekomen? Noch om het soldij van de 
soldaten te verhogen noch om de inspanningen te verlichten, 
tenslotte zonder de vrijheid om een weldaad te verrichten? Maar, 
hemel, aan allen werd het toegestaan hen te geselen en te doden. 
Tiberius was het ooit met de titel Augustus gewoon geweest de 
verlangens van de legioenen te verijdelen: Drusus kwam weer met 
dezelfde trucks. Nooit zou iemand naar hen toekomen, tenzij zonen 
des huizes. Dit was ronduit een nieuwtje, dat de keizer alleen wat 
voordelig was voor de soldaten, naar de senaat verwees. Dus moest 
diezelfde senaat telkens geraadpleegd worden als straffen opgelegd 
of gevechten aangekondigd werden: of vielen de beloningen onder 
meesters, maar waren straffen zonder rechter? 
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[27] Lentulus ternauwernood gered 
Postremo deserunt tribunal, ut1 quis praetorianorum militum 
amicorumve Caesaris occurreret, manus intentantes2, causam 
discordiae et initium armorum, maxime infensi Cn. Lentulo, quod is 
ante alios aetate et gloria belli firmare Drusum credebatur et illa 
militiae flagitia primus aspernari. nec multo post digredientem3 cum 
Caesare ac provisu4 periculi hiberna castra repetentem circumsistunt, 
rogitantes quo pergeret5, ad imperatorem an ad patres, ut illic 
quoque commodis legionum adversaretur6; simul ingruunt7, saxa 
iaciunt. iamque lapidis ictu cruentus et exitii certus8 adcursu 
multitudinis quae cum Druso advenerat protectus est. 
 
[28] Verwarring door maansverduistering 
Noctem minacem9 et in scelus erupturam fors10 lenivit: nam luna 
claro repente caelo visa languescere11. id miles rationis ignarus12 
omen praesentium13 accepit, suis laboribus defectionem14 sideris 
adsimulans15, prospereque cessura16 qua17 pergerent si fulgor18 et 
claritudo deae redderetur. igitur aeris sono19, tubarum20 cornuumque 
concentu21 strepere22; prout23 splendidior24 obscuriorve25 laetari aut  

                                                           
1 ut + coni.  gesteld dat 
2 intentare  (dreigend) uitstrekken, een wapen trekken 
3 digredi   weggaan 
4 provisus 4  voorzorg 
5 pergere 3  gaan 
6 adversari + dat.  zich verzetten tegen 
7 ingruere 3  aanstormen, aanvallen, overvallen 
8 certus + gen. respectus zeker van 
9 minax   dreigend 
10 fors   toeval 
11 languescere 3  aan helderheid verliezen 
12 ignarus + gen.  niet wetend 
13 praesentia n.pl. huidige gebeurtenissen 
14 defectio  verduistering 
15 adsimulare  huichelen, doen alsof 
16 cedere 3  verlopen 
17 qua   waarlangs 
18 fulgor   schittering, het stralen 
19 sonus   geluid 
20 tuba   trompet 
21 concentus  geschal 
22 strepere 3  lawaai maken, schetteren 
23 prout   al naargelang  
24 splendidus  stralend, helder, levendig 
25 obscurus  heimelijk  
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[27] Tenslotte verlieten ze het podium en als iemand van de lijfwacht 
of van de vrienden van Caesar hun tegemoet rende, strekten ze 
dreigend hun handen uit, hetgeen de oorzaak van tweedracht en het 
begin van wapengeweld was. Ze waren Gnaeus Lentulus het 
vijandigst gezind, omdat hij, zo geloofde men,  meer dan de anderen 
Drusus met zijn leeftijd en oorlogsroem bemoedigde en hij als eerste 
die schanddaden van de soldaten afwees. Toen hij kort daarna 
samen met Caesar vertrok en uit voorzorg voor gevaar weer naar het 
winterkamp wilde gaan, gingen ze om hem heen staan en vroegen 
hem telkens waarheen hij ging, naar de keizer of naar de senatoren 
om zich ook daar tegen de belangen van de legioenen te verzetten; 
tegelijk vielen ze hem aan en wierpen ze stenen. Reeds bebloed 
omdat hij door een steen getroffen was en zeker van zijn einde is hij 
beschermd doordat de menigte die met Drusus gearriveerd was, 
kwam aanrennen. 
 
[28] Het lot verzachtte de dreiging van de nacht en het feit dat de 
nacht zou ontaarden in misdaad, want de maan scheen ondanks de 
heldere hemel plotseling aan helderheid te verliezen. Omdat de 
soldaten de reden hiervan niet kenden, hebben ze dit fenomeen als 
omen van de situatie van dat moment opgevat, want ze hadden de 
foute gedachte, dat de maansverduistering het gevolg was van wat 
zij deden en dat de dingen op hun pad gunstig zouden uitpakken, 
als de stralen en helderheid aan de godin teruggegeven zou worden. 
Dus maakten ze kabaal met het geluid van brons, het geschal van 
trompetten en hoornen; al naar gelang de maan schitterender of  
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maerere; et postquam ortae nubes1 offecere2 visui creditumque 
conditam3 tenebris4, ut sunt mobiles ad superstitionem5 perculsae6 
semel mentes, sibi aeternum laborem portendi7, sua facinora 
aversari8 deos lamentantur9. utendum inclinatione10 ea Caesar et 
quae casus obtulerat in sapientiam vertenda ratus circumiri tentoria 
iubet; accitur11 centurio Clemens et si alii bonis artibus12 grati13 in 
vulgus. hi vigiliis, stationibus, custodiis portarum se inserunt14, spem 
offerunt, metum intendunt. 'quo usque15 filium imperatoris 
obsidebimus? quis certaminum finis? Percennione et Vibuleno 
sacramentum16 dicturi sumus? Percennius et Vibulenus stipendia 
militibus, agros emeritis17 largientur18? denique pro Neronibus et 
Drusis imperium populi Romani capessent19? quin20 potius21, ut 
novissimi22 in culpam, ita primi ad paenitentiam sumus? tarda23 sunt 
quae in commune24 expostulantur25: privatam26 gratiam statim 
mereare27, statim recipias.' commotis per haec mentibus et inter se 
suspectis, tironem a veterano, legionem a legione dissociant28. tum 
redire paulatim amor obsequii29: omittunt30 portas, signa unum in 

                                                           
1 oriri, ortus  ontstaan 
2 officere 5, -feci + dat. blokkeren 
3 condere 3, -didi, -ditus verbergen 
4 tenebrae  duisternnis 
5 superstitio  bijgeloof 
6 percellere 3, -culi, -culsus hevig treffen 
7 portendere 3  voorspellen 
8 aversari  verafschuwen 
9 lamentari  klagen 
10 inclinatio  verandering 
11 accire   ontbieden 
12 ars   eigenschap 
13 gratus in + acc.  geliefd bij, geacht bij 
14 se inserere + dat. zich begeven onder 
15 quousque  hoe lang 
16 sacramentum dicere  eed van trouw zweren aan 
17 emeritus  uitgediend 
18 largiri   schenken 
19 capessere 3  grijpen, streven naar 
20 quin   waarom niet 
21 potius   liever 
22 novissimus  laatste 
23 tardus   traag 
24 commune n.  het gemeenschappelijke 
25 expostulare  opeisen 
26 privatus  van één persoon, persoonlijk 
27 mereri  verdienen 
28 dissociare  scheiden 
29 obesequium  gehoorzaamheid 
30 omittere 3  opgeven 
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duisterder was, waren de soldaten blij of bedroefd; en nadat er 
wolken opgedoken waren en zij het zicht op de maan onmogelijk 
hadden gemaakt en het geloof had post gevat, dat de maan in 
duisternis geborgen was, jammerden ze, omdat men tot bijgeloof 
geneigd is, wanneer men geestelijk eenmaal hevig aangedaan is, dat 
hun eeuwige inspanning voorspeld werd, dat de goden hun daden 
verafschuwden. Caesar meende dat hij gebruik moest maken van 
deze verandering en dat wat het lot had aangeboden slim moest 
worden gebruikt en daarom beval hij dat men de tenten moest langs 
gaan; centurio Clemens werd ontboden en als er nog anderen door 
goede eigenschappen geliefd bij het volk waren, werden die ook 
ontboden. Zij begaven zich onder de nachtwachten, de patrouilles, 
de wachters van de poorten, zij boden hun hoop aan en hielden hun 
vrees voor: ‘Hoelang zullen wij de zoon van de keizer belegeren? 
Wat zal het einde van de gevechten zijn? Gaan wij een eed van trouw 
aan Percennius en Vibulenus zweren? Zullen Percennius en 
Vibulenus de soldaten soldij en aan de uitgedienden akkers geven? 
Kortom, zullen zij in de plaats van mensen als Nero en Drusus het 
bevelsgezag over het Romeinse volk grijpen? Waarom zijn we niet 
liever, zoals we de laatsten waren ten aanzien van schuld, de eersten 
om berouw te hebben? Wat men gemeenschappelijk eist, wordt niet 
snel toegekend: persoonlijke gunst kun je wel onmiddellijk 
verdienen, onmiddellijk krijgen.’ Doordat door deze woorden de 
gemoederen bewogen waren en men elkaar onderling niet meer 
vertrouwde, dreven ze een wig tussen rekruut en veteraan, tussen de 
legioenen. Toen keerde geleidelijk het verlangen naar 
gehoorzaamheid terug: ze gaven de poorten op en brachten de 
vaandels, die in het begin van de muiterij naar één plek 
bijeengebracht waren, terug naar hun eigen plaats. 
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locum principio seditionis congregata suas in sedes referunt. 
 
[29] Percennius en Vibulenus gedood 
Drusus orto die et vocata contione, quamquam rudis1 dicendi, 
nobilitate2 ingenita3 incusat4 priora, probat praesentia; negat se 
terrore et minis vinci: flexos ad modestiam si videat, si supplices 
audiat, scripturum patri ut placatus5 legionum preces exciperet6. 
orantibus rursum idem Blaesus et L. Aponius, eques Romanus e 
cohorte Drusi, Iustusque Catonius, primi ordinis7 centurio, ad 
Tiberium mittuntur. certatum inde sententiis, cum alii opperiendos8 
legatos atque interim comitate9 permulcendum10 militem censerent, 
alii fortioribus remediis agendum: nihil in vulgo modicum11; terrere 
ni paveant, ubi pertimuerint inpune12 contemni: dum superstitio 
urgeat, adiciendos ex duce metus sublatis13 seditionis auctoribus. 
promptum ad asperiora14 ingenium Druso erat: vocatos Vibulenum 
et Percennium interfici iubet. tradunt plerique intra tabernaculum 
ducis obrutos15, alii corpora extra vallum abiecta ostentui16. 
 
[30] De opstand bezworen 
Tum ut quisque praecipuus17 turbator18 conquisiti19, et pars, extra 
castra palantes20, a centurionibus aut praetoriarum cohortium 
militibus caesi: quosdam ipsi manipuli documentum fidei tradidere. 
auxerat militum curas praematura hiems imbribus continuis  

                                                           
1 rudis + gen.  onervaren in 
2 nobilitaas, -tatis  voortreffelijkheid 
3 ingenitus  aangeboren 
4 incusare  beschuldigen, kritiseren 
5 placatus  verzoend, kalm 
6 excipere 5  ontvangen, luisteren naar 
7 primus ordo  de eerste centurie 
8 opperiri  wachten op 
9 comitas, tatis  vriendelijkheid 
10 permulcere 2  kalmeren 
11 modicus  matig 
12 impune  ongestraft, zonder gevaar 
13 tollere 3, sustuli, sublatus uit de weg ruimen 
14 asper   ruw 
15 obruere 3  begraven 
16 ostentus 4  het laten zien 
17 praecipuus  bijzonder, uitstekend 
18 turbator  opruier 
19 conquirere, -quisivi, -quisitus verzamelen 
20 palari   rond zwerven 
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[29] Toen de dag aangebroken was en een vergadering  
bijeengeroepen was, gaf Drusus, hoewel hij geen ervaring met 
spreken had, met aangeboren voortreffelijkheid kritiek op wat er 
gebeurd was en hij keurde wat er op dat moment gebeurde goed; hij 
ontkende dat hij door intimidaties en dreigementen aan banden 
gelegd werd. Hij zei dat hij, als hij zou zien dat ze zich tot 
bescheidenheid gewend hadden, als hij zou horen dat ze zouden 
smeken, zijn vader zou schrijven, dat hij kalm naar de smeekbeden 
van de legioenen zou luisteren. Op hun verzoek werden weer 
dezelfde Blaesus en Lucius Aponius, een Romeins ridder uit het 
gevolgcohort  van Drusus en Iustus Catonius centurio van de eerste 
centurie naar Tiberius gestuurd. Daarna braken de discussies los, 
omdat sommigen meenden dat men op de gezanten moest wachten 
en dat men intussen de soldaten moest paaien door vriendelijk 
optreden en anderen dat er met hardere maatregelen opgetreden 
moest worden; ze zouden angst inboezemen, als ze niet bang waren, 
maar wanneer men het in de broek deed, zouden ze straffeloos 
versmaad worden: zolang bijgelovigheid hun geen rust liet, moest 
door de commandant de angst vergroot worden door de 
verantwoordelijken van de muiterij uit de weg te ruimen. Drusus 
had een karakter dat snel geneigd tot ruwer optreden was: hij liet 
Vibulenus en Percennius roepen en doden. De meesten leveren over, 
dat zij in de tent van de commandant begraven zijn, anderen dat hun 
lijken buiten de wal gedumpt zijn om tot voorbeeld te dienen. 
 
[30] Toen zijn, al naar gelang men als onruststoker een belangrijke rol 
speelde, de oproerkraaiers bijeengebracht en een deel, dat buiten het 
kamp rondzwierf, is door de centurio’s en soldaten van de lijfwacht 
gedood: sommigen zijn door de manipels zelf als bewijs van hun 
trouw uitgeleverd. De zorgen van de soldaten waren toegenomen 
door de voortijdige winter met haar onafgebroken regenbuien, die zo 
heftig waren, dat de soldaten niet in staat  
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adeoque saevis, ut non egredi tentoria, congregari1 inter se, vix 
tutari2 signa possent, quae turbine3 atque unda raptabantur. durabat 
et formido4 caelestis irae, nec frustra5 adversus impios hebescere6 
sidera, ruere tempestates: non aliud malorum levamentum, quam si 
linquerent castra infausta7 temerataque8 et soluti9 piaculo10 suis 
quisque hibernis redderentur. primum octava, dein quinta decuma 
legio rediere: nonanus opperiendas Tiberii epistulas clamitaverat, 
mox desolatus11 aliorum discessione12 imminentem13 necessitatem 
sponte14 praevenit. et Drusus non exspectato15 legatorum regressu, 
quia praesentia satis consederant, in urbem rediit. 
 

[31] Opstand van de Germaanse legioenen 
Isdem ferme diebus isdem causis Germanicae legiones turbatae, 
quanto plures tanto violentius, et magna spe fore ut Germanicus 
Caesar imperium alterius pati nequiret16 daretque se17 legionibus vi 
sua cuncta tracturis18. duo apud ripam Rheni exercitus erant: cui 
nomen superiori, sub C. Silio legato, inferiorem19 A. Caecina curabat. 
regimen summae rei penes20 Germanicum agendo Galliarum censui21 
tum intentum22. sed quibus Silius moderabatur23, mente ambigua24  

                                                           
1 congregare  verzamelen 
2 tutari   beveiligen, bewaken 
3 turbo, turbinis  kolk, storm 
4 formido, -dinis  hevige schrik 
5 frustra   zo maar  
6 hebescere 3  verbleken 
7 infaustus  ongelukkig, onheil brengend, niet gezegend 
8 temerare  onteren 
9 solutus   bevrijd van schuld 
10 piaculum  zoenoffer, schuld 
11 desolatus  verlaten 
12 discessio, -ionis vertrek 
13 imminere  dreigen 
14 sponte  uit eigen beweging 
15 exspectare  afwachten 
16 nequire  niet kunnen 
17 se dare  zichten 
18 trahere   naar zich toetrekken 
19 inferior  aan de beneden loop 
20 penes + acc.   in bezit van 
21 census 4  schatting, belasting 
22 intentus + dat.  bezig met 
23 moderari + dat.  besturen, leiden 
24 ambiguus  onzeker, twijfelachtig 
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waren hun tenten te verlaten, bij elkaar te komen, en zij nauwelijks 
hun vaandels konden bewaken, die door het kolkende water 
meegesleept werden. Ook bleef de angst voor de hemelse wrok 
voortbestaan: dat hemellichamen niet zomaar ten overstaan van 
goddelozen verzwakten en dat stormen niet zomaar raasden: dat 
niets anders het kwaad kon verlichten, tenzij ze het bezoedelde 
ongelukskamp zouden verlaten en een ieder, door een zoenoffer 
bevrijd van schuld, zou terugkeren naar zijn eigen kamp. Eerst is het 
achtste legioen, daarna het vijftiende teruggekeerd; de soldaten van 
het negende riepen telkens, dat ze op de brief van Tiberius moesten 
wachten, maar al snel, omdat ze door het vertrek van de rest verlaten 
waren, voorkwamen ze uit eigen beweging de dwang, die hun boven 
het hoofd hing. En Drusus wachtte de terugkeer van de gezanten 
niet af, omdat de situatie van dat moment voldoende bedaard was en 
hij keerde naar de Rome terug.  
 
[31] Ongeveer in diezelfde dagen zijn om dezelfde redenen de 
Germaanse legioenen onrustig geworden, des te onstuimiger 
naarmate ze met meer waren en omdat ze grote hoop koesterden, dat 
het geval zich zou voordoen, dat Germanicus Caesar niet het 
ambtsgezag van een ander zou kunnen verdragen dat hij zich 
gewonnen zou geven aan de legioenen, die dan alles op grond van 
hun kracht naar zich toe zouden trekken. Er waren bij de oever van 
de Rijn twee legers: het leger dat Opperleger heette, stond onder de 
commandant Gaius Silius, over het Nederleger voerde Aulus 
Caecina het commando. Het oppercommando was in bezit van 
Germanicus, die toen druk was met het innen van belasting in de 
Gallische provincies. Maar degenen die Silius leidde, hielden met 
wankelmoedige geest het lot van de opstand van die anderen in de 
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fortunam seditionis alienae speculabantur1: inferioris exercitus miles 
in rabiem2 prolapsus est, orto ab unetvicesimanis quintanisque initio, 
et tractis prima quoque ac vicesima legionibus: nam isdem aestivis3 
in finibus Vbiorum4 habebantur per otium5 aut levia munia6. igitur 
audito fine Augusti vernacula7 multitudo, nuper acto in urbe dilectu, 
lasciviae8 sueta9, laborum intolerans10, implere ceterorum rudes 
animos: venisse tempus quo veterani maturam11 missionem, iuvenes 
largiora stipendia, cuncti modum miseriarum exposcerent 
saevitiamque centurionum ulciscerentur12. non unus haec, ut 
Pannonicas inter legiones Percennius, nec apud trepidas militum 
auris13, alios validiores exercitus respicientium, sed multa seditionis 
ora vocesque: sua in manu sitam14 rem Romanam, suis victoriis 
augeri rem publicam, in suum cognomentum adscisci15 imperatores. 
 
[32] De centurio’s zijn de pisang   
Nec legatus obviam16 ibat: quippe plurium vaecordia17 constantiam 
exemerat18. repente lymphati19 destrictis gladiis in centuriones  

                                                           
1 speculari  observeren, verkennen 
2 rabies   razernij 
3 aestiva n.pl.  zomerkamp 
4 De Ubiërs (Latijn Ubii) waren een Germaanse stam die ten tijde van Caesar rechts van de Rijn woonden tussen 
de onderste loop van de La(u)gona (huidige Lahn) en het Taunusgebergte. Door de Suebi bedreigd, sloten zij zich 
bij Caesar aan. Caesar was de Rijn overgestoken en vermoedelijk vanuit het Neuwiederbekken het gebied van 
de Ubiërs binnengetrokken. Omstreden is het verloop en het tijdstip van hun verhuizing naar de linkeroever door 
Agrippa rond de tweede helft van de eerste eeuw v.Chr. na opnieuw bedreigd geweest te zijn. Toch gaven zij het 
land ten oosten van de Rijn pas op toen de Romeinen de Chatti er zich lieten vestigen. 
5 otium   ledigheid 
6 munia n.pl.  taken 
7 vernaculus  inheems, Romeins 
8 lascivia   losbandigheid 
9 suetus + dat.   gewoon aan 
10 intolerans + gen.  niet bestand tegen 
11 maturus  tijdig, op handen zijnd 
12 ulcisci 3, ultus  wreken, straffen 
13 auris   oor 
14 situs   gelegen 
15 adsciscere 3  opnemen, aannemen 
16 obviam  tegemoet 
17 vaecordia  waanzin 
18 eximere 3, -emi, -emptus wegnemen 
19 lymphatus  waanzinnig, buiten zichzelf 
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gaten: de soldaten van het Benedenleger lieten zich meeslepen tot 
bandeloosheid, terwijl dat begonnen was bij de soldaten van het 21e 
en 5e legioen en ook het eerste en het 20e legioen meegesleept waren: 
want ze werden in hetzelfde zomerkamp in het gebied der Ubii 
gehouden, zonder dat ze iets te doen hadden of terwijl ze alleen 
lichte taken moesten verrichten. Dus toen het einde van Augustus 
vernomen was, heeft het Romeinse gepeupel, dat gewend was aan 
losbandigheid en niet bestand was tegen inspanningen, omdat het 
nog maar net in Rome gelicht was, op de hiermee onbekende 
gemoederen van de rest ingepraat: De tijd was gekomen, dat de 
oudgedienden het ontslag, dat op handen was, moesten opeisen, en 
de jongeren meer soldij en allen een grens voor hun ongemakken en 
dat ze de strengheid van de centurio’s moesten straffen. Niet zei 
maar één man dit, zoals bij de Pannonische legioenen Percennius, en 
niet bij de oren van bange soldaten, maar velen hadden de mond vol 
van muiterij en schreeuwden om opstand: dat het belang van Rome 
in hun hand lag; dat door hun overwinningen de staat vergroot werd 
en keizers een bijnaam kregen, die naar hen verwees. 
 
[32] En niet trad hun commandant tegen hen op. Immers had de 
waanzin van de meerderheid hem zijn standvastigheid ontnomen. 
Plotseling vielen zij buiten zinnen met getrokken zwaarden de 
centurio’s aan: zij waren al zeer lang reden  
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invadunt: ea1 vetustissima militaribus odiis materies2 et saeviendi 
principium. prostratos3 verberibus mulcant4, sexageni5 singulos, ut 
numerum centurionum adaequarent6: tum convulsos7 laniatosque8 et 
partim exanimos9 ante vallum aut in amnem Rhenum proiciunt. 
Septimius cum perfugisset ad tribunal pedibusque Caecinae 
advolveretur, eo usque10 flagitatus11 est donec ad exitium12 
dederetur. Cassius Chaerea13, mox caede Gai Caesaris memoriam 
apud posteros adeptus14, tum adulescens et animi15 ferox, inter 
obstantis16 et armatos ferro viam patefecit. non tribunus ultra17, non 
castrorum praefectus ius obtinuit18: vigilias, stationes, et si qua alia 
praesens usus indixerat19, ipsi partiebantur20. id militaris animos 
altius coniectantibus21 praecipuum indicium magni atque 
inplacabilis22 motus, quod neque disiecti23 nec paucorum instinctu24, 
set pariter ardescerent25, pariter silerent, tanta aequalitate et 
constantia ut regi crederes. 

                                                           
1 verwijst naar de cenuriones. 
2 materies 5   stof, aanleiding 
3 prosternere, stravi, stratus tegen de grond slaan 
4 mulcare   afranselen 
5 sexageni m.pl.   telkens/ieder 60, 60 
6 adaequare   evenaren 
7 convellere 3, -velli, -vulsus verscheuren 
8 laniare    aan stukken scheuren 
9 exanimus   ontzield 
10 eo usque   tot zo lang 
11 flagitare   opeisen 
12 exitium   ondergang, dood 
13 (Gaius) Cassius Chaerea was een centurio in het exercitus Germanicus inferior in 14 n.Chr. Hij wist zich tijdens 
de muiterij in veiligheid te brengen. Later diende hij als tribunus praetorianus onder Caligula, maar werd door 
deze keizer voor verwijfd uitgemaakt. Samen met zijn collega Cornelius Sabinus nam hij deel aan de 
samenzwering in 41 en vermoordde Caligula op 24 januari. Vervolgens liet hij diens vrouw en dochter 
ombrengen. Toen hij zich echter tegen de uitroeping van Claudius tot princeps verzette, werd hij beschuldigd 
van een samenzwering tegen Claudius en zelf terechtgesteld. 
14 adipisci, adeptus  verkrijgen 
15 gen. respectus 
16 obstare   in de weg staan 
17 ultra adv.   langer, verder 
18 ius obtinere 2   het recht handhaven 
19 indicere 3   opleggen 
20 partiri    verdelen 
21 coniectare   vermoeden, uitleggen 
22 implacabilis   onverzoenlijk 
23 disiectus   verdeeld 
24 instinctus 4   inspiratie, geestdrift 
25 ardescere 3   ontvlammen 
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tot haat bij de soldaten en zo vormden zij de aanleiding om te keer te 
gaan. Ze sloegen hen tegen de grond en ranselden hen af met 
zweepslagen. Zestig soldaten sloegen iedere centurio apart, opdat zij 
overeenkwamen met het aantal centurio’s. Ze wierpen hen toen 
verscheurd en aan stukken gereten en deels ontzield vóór de wal of 
in de rivier de Rijn. Toen Septimius zijn toevlucht had gezocht bij het 
podium en zich voor de voeten van Caecina wierp, heeft men zo lang 
diens uitlevering geëist, totdat hij uitgeleverd werd om ter dood 
gebracht te worden. Cassius Chares, die later door de moord op 
Gaius Caesar in de herinnering bij het nageslacht is gebleven en die 
toen een jongeman was en onstuimig van gemoed, heeft toen te 
midden van soldaten die hem blokkeerden en met wapens voorzien 
waren, een weg gebaand. Niet heeft de tribuun, niet de 
kampcommandant toen langer het recht gehandhaafd: de soldaten 
verdeelden zelf de beurten om wacht te lopen en om op patrouille te 
gaan. Dit was voor degenen die verder op de stemming van de 
soldaten ingingen een bijzondere aanwijzing daarvan dat het oproer 
groot en onverzoenlijk was, omdat ze noch verdeeld noch door de 
geestdrift van weinigen in vlam en vuur geraakten, unaniem zwegen 
met zo grote eensgezindheid en standvastigheid, dat je zou geloven 
dat ze gedirigeerd werden. 
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[33] Voorkeur voor Germanicus 
Interea Germanico per Gallias, ut diximus, census accipienti 
excessisse Augustum adfertur. neptem1 eius Agrippinam in 
matrimonio pluresque ex ea liberos habebat, ipse Druso fratre Tiberii 
genitus, Augustae nepos, set anxius occultis in se patrui2 aviaeque 
odiis quorum causae acriores quia iniquae. quippe Drusi magna 
apud populum Romanum memoria, credebaturque, si rerum potitus 
foret, libertatem redditurus; unde in Germanicum favor3 et spes 
eadem. nam iuveni civile4 ingenium, mira comitas5 et diversa ab 
Tiberii sermone vultu, adrogantibus et obscuris6. accedebant 
muliebres offensiones7 novercalibus8 Liviae in Agrippinam stimulis, 
atque ipsa Agrippina paulo commotior, nisi quod castitate9 et mariti 
amore quamvis indomitum10 animum in bonum vertebat. 
 
[34] Germanicus blijft Tiberius trouw 
Sed Germanicus quanto summae spei propior, tanto impensius11 pro 
Tiberio niti12. Sequanos13 proximos et Belgarum14 civitates in verba 
eius adigit. dehinc audito legionum tumultu raptim profectus  

                                                           
1 neptis   kleindochter 
2 patruus  oom 
3 favor   gunst, sympathie, bijval 
4 civilis   vriendelijk, prettig 
5 comitas, -tatis  vriendelijkheid 
6 obscurus  gesloten 
7 offensio  aanstoot, ergernis 
8 novercalis  stiefmoederlijk, liefdeloos 
9 castitas, -tatis  kuisheid 
10 indomitus  ongetemd, ontembaar 
11 impense  zeer 
12 niti   zich inzetten 
13 De Sequani was een Keltische stam die in de eerste eeuw voor Christus in het huidige gebied van de Franche-
Comté en een deel van Bourgondië leefde, ten noorden van het Juragebergte. Hun gebied grensde in het oosten 
aan dat van de Helvetii, in het westen aan dat van de Lingones en de Leuci. Deze stammen vereerden de 
genezende en riviergodin Sequana, de personificatie van de bronnen van de Seine. 
14 Belgae is de naam die de Romeinen, in het bijzonder Caesar in zijn boek Commentarii de bello Gallico, in de 
eerste eeuw voor Christus gaven aan de Keltische bewoners van Noord-Gallië, het gebied tussen de Noordzee, 
de Rijn, de Seine en de Marne en die ook in het zuiden van Britannia voorkwamen. Deze bewoners uit de 
Oudheid noemt men ook wel de Oude Belgen. 
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[33] Intussen kreeg Germanicus, toen hij belasting aan het innen was 
in de Gallische provincies, zoals we gezegd hebben, te horen, dat 
Augustus gestorven was. Hij was met diens kleindochter Agrippina 
getrouwd en had verscheidene kinderen van haar; zelf was hij de 
zoon van Drusus, Tiberius’ broer, kleinzoon van Augusta, maar hij 
was bezorgd omdat zijn oom en grootmoeder hem heimelijk haatten, 
waarvan de redenen meer pijn deden, omdat ze onbillijk waren. 
Immers, de herinnering aan Drusus bij het Romeinse volk was sterk 
en men geloofde, dat hij, als hij zich de macht eigen had gemaakt, de 
vrijheid zou teruggeven; daarom was men evenzeer voor 
Germanicus als had men ook  de hoop op hem gesteld. De jongeman 
had immers een prettig karakter, was enorm vriendelijk en hij was 
heel anders dan Tiberius in taal en in uiterlijk, die aanmatigend 
waren en niets verrieden. Daarbij kwamen vrouwelijk misnoegen: 
Livia mocht als stiefmoeder Agrippina niet en Agrippina zelf was 
een enigszins te opgewonden standje, maar zij keerde door haar 
fatsoen en liefde voor haar man haar inborst, hoe ongetemd die ook 
was, ten goede. 
 
[34] Maar naarmate Germanicus meer op de hoogste plaats kon 
hopen, zette hij zich des te meer in voor Tiberius. Hij liet de Sequani, 
die het dichtstbij waren en de burgerijen der Belgen de eed van 
trouw aan Tiberius zweren. Vandaar is hij, nadat het oproer van de 
legioenen vernomen was, ijlings vertrokken en  
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obvias1 extra castra habuit, deiectis in terram oculis velut 
paenitentia2. postquam vallum iniit dissoni3 questus audiri coepere.  
et quidam prensa manu eius per speciem exosculandi4 inseruerunt5 
digitos ut vacua6 dentibus ora contingeret7; alii curvata8 senio9 
membra ostendebant. adsistentem10 contionem, quia permixta 
videbatur, discedere in manipulos iubet: sic melius audituros 
responsum; vexilla praeferri11 ut id saltem12 discerneret cohortis: 
tarde obtemperavere13. tunc a veneratione14 Augusti orsus flexit ad 
victorias triumphosque Tiberii, praecipuis15 laudibus celebrans quae 
apud Germanias illis cum legionibus pulcherrima fecisset. Italiae 
inde consensum, Galliarum fidem extollit16; nil usquam turbidum17 
aut discors. silentio haec vel murmure modico audita sunt. 
 
[35] Germanicus redt het vege lijf. 
Ut seditionem attigit18, ubi modestia militaris, ubi veteris disciplinae 
decus, quonam tribunos, quo centuriones exegissent19, rogitans, 
nudant universi corpora, cicatrices20 ex vulneribus, verberum notas21 
exprobrant22; mox indiscretis23 vocibus pretia vacationum24, 
angustias25 stipendii, duritiam operum ac propriis nominibus26  

                                                           
1 obvium habere   ontmoeten 
2 paenitentia  berouw 
3 dissonus  verschillend 
4 exosculari  kussen 
5 inserere 3, -serui naar binnen steken 
6 vacuus + abl.  zonder 
7 contingere 3   aanraken 
8 curvatus  gekromd 
9 senium   ouderdom 
10 adsistere 3  verschijnen, blijven staan 
11 praeferre  voor zich uitdragen 
12 saltem  tenminste 
13 obtemperare  gehoorzamen 
14 veneratio  verering 
15 praecipuus  bijzonder 
16 extollere 3  prijzen, roemen 
17 turbidus  onrustig, opstandig 
18 attingere 3, -tigi aanraken, ter sprake brengen 
19 exigere 3, -egi  verdrijven 
20 cicatrix  litteken 
21 nota   teken 
22 exprobrare  verwijtend voorhouden 
23 indiscretus  zonder onderscheid, niet te onderscheiden 
24 vacatio  vrijstelling, afkoopsom (voor vrijstelling van militaire dienst) 
25 angustiae  tekort 
26 propriis nominibus specifiek 
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heeft hij de legioenen buiten het kamp ontmoet, terwijl zij de ogen op 
de grond gericht hadden als ware het uit boetedoening. Nadat hij de 
wal binnen was gegaan, hoorde men onmiddellijk verschillende 
klachten. En sommigen grepen zijn hand zogenaamd om die te 
kussen, maar ze staken zijn vingers naar binnen opdat hij hun 
tandeloze mond zou aanraken; anderen lieten hun van ouderdom 
kromme leden zien. Toen de soldaten in vergadering bij hem gingen 
staan, beval hij hen in manipels uiteen te gaan, omdat ze door elkaar 
schenen te staan: zo zouden ze zijn antwoord beter horen; men moest 
de vaandels voor zich uit dragen, opdat dit in ieder geval de 
cohorten scheidde: ze gehoorzaamden niet onmiddellijk. Toen begon 
hij met eer te betonen aan Augustus, daarna stapte hij over op de 
overwinningen en triomfen van Tiberius, terwijl hij de zeer mooie 
daden bijzonder prees, die Tiberius bij de Germaanse provincies met 
die legioenen had verricht. Daarna prees hij de eensgezindheid van 
Italia en trouw van de Gallische provincies; nergens was er enige 
onrust of tweedracht. Deze woorden zijn in stilte of met enig gemor 
gehoord. 
 
[35] Zodra hij de opstand ter sprake had gebracht, terwijl hij vroeg 
waar de bescheidenheid van de soldaten, waar hun roemruchte 
discipline van weleer gebleven was, waarheen ze toch de tribunen, 
waarheen ze hun centurio’s hadden verdreven, ontblootten allen hun 
lichaam en hielden zij de littekens die het gevolg waren van wonden, 
de tekenen van zweepslagen verwijtend voor; daarna klaagden ze 
met niet te onderscheiden kreten over de prijzen van vrijstellingen, 
hun geringe soldij, de hardheid van de werken, met name de wal, 
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incusant vallum, fossas, pabuli1 materiae lignorum adgestus2, et si 
qua alia ex necessitate3 aut adversus4 otium castrorum quaeruntur. 
atrocissimus5 veteranorum clamor oriebatur, qui tricena6 aut supra 
stipendia7 numerantes, mederetur8 fessis9, neu mortem in isdem 
laboribus, sed finem tam exercitae10 militiae neque inopem11 requiem 
orabant. fuere etiam qui legatam12 a divo Augusto pecuniam 
reposcerent, faustis13 in Germanicum ominibus; et si vellet imperium 
promptos14 ostentavere. tum vero, quasi scelere contaminaretur15, 
praeceps tribunali desiluit. opposuerunt16 abeunti arma, minitantes17, 
ni regrederetur; at ille moriturum potius quam fidem exueret 
clamitans, ferrum a latere18 diripuit19 elatumque20 deferebat21 in 
pectus, ni proximi prensam dextram vi attinuissent22. extrema23 et 
conglobata24 inter se pars contionis ac, vix credibile dictu, quidam 
singuli propius incedentes feriret25 hortabantur; et miles nomine 
Calusidius strictum26 obtulit27 gladium, addito28 acutiorem29 esse. 
saevum id malique moris etiam furentibus30 visum, ac spatium31 fuit 
quo Caesar ab amicis in tabernaculum raperetur. 
                                                           
1 pabulum  groenvoer 
2 adgestus 4  aanvoer 
3 necessitas  behoefte, gebrek 
4 adversus + acc.  tegen 
5 atrox   dreigend 
6 triceni m.pl.   ieder dertig 
7 stipendium  dienstjaar 
8 mederi + dat.  genezen, te hulp komen  
9 fessus   vermoeid 
10 exercitus  zwaar 
11 inops   behoeftig 
12 legare   bij testament vermaken 
13 faustus  gunstig 
14 promptus   ter beschikking, gereed; sc. se 
15 contaminare  bezoedelen 
16 opponere 3 –posui + dat. plaatsen in de weg van 
17 minitari  dreigen 
18 latus, lateris  zijde 
19 diripere 5, -ripui wegtrekken 
20 efferre, extuli, elatus uitbrengen 
21 deferre in + acc. zetten tegen 
22 attinere 2, -tinui tegenhouden 
23 extremus  uiterst 
24 conglobatus  samengebald 
25 ferire   treffen, toeslaan 
26 stringere 3, strinxi, strictus trekken 
27 offerre, obtuli  aanbieden 
28 addere 3, addidi, additus eraan toevoegen 
29 acutus  scherp 
30 furere 3  razen 
31 spatium  ruimte, gelegenheid 
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de grachten, het aanvoeren van groenvoer, van bouwmateriaal, van 
hout en als men op zoek was naar enige andere zaken omdat daar 
behoefte aan was of ter bestrijding van het nietsdoen in het kamp. Er 
verhief zich een zeer dreigend geschreeuw onder de uitgedienden, 
die dertig of meer dienstjaren tellend hem vroegen hun in hun 
vermoeienis te hulp te komen en dat hun niet de dood wachtte 
terwijl ze nog steeds hetzelfde deden en ze vroegen om een einde 
van de zo zware dienst en om een niet gebrekkig pensioen. Er waren 
er ook, die het geld, dat vermaakt was door de goddelijke Augustus, 
opeisten, omdat de voortekenen met betrekking tot Germanicus 
gunstig waren; en zij toonden dat ze klaarstonden, als hij het gezag 
wilde. Toen echter sprong hij, alsof hij bezoedeld werd door 
misdaad, hals over kop van zijn podium. Toen hij probeerde weg te 
gaan, hielden ze hem tegen met wapens, terwijl ze hem bedreigden, 
als hij niet terug zou gaan; maar hij riep telkens dat hij liever zou 
sterven dan dat hij zich zou ontdoen van zijn trouw en hij trok zijn 
zwaard van zijn zijde en toen hij dat getrokken had, wilde hij het 
tegen zijn borst tegen zijn borst zetten, als niet degenen die 
onmiddellijk naast hem stonden zijn rechter hand met geweld 
hadden vast gehouden. De achtersten van de vergadering, die zich 
verzameld hadden en sommigen, terwijl zij -het is nauwelijks 
geloofwaardig om te zeggen- ieder afzonderlijk dichter bij hem 
kwamen, spoorden hem aan toe te slaan; en een soldaat met de naam 
Calusidius bood hem zijn getrokken zwaard aan. Hij voegde eraan 
toe, dat dat scherper was. Dit scheen zelfs degenen die te keer 
gingen, heftig en kwaadaardig en er was ruimte, zodat Caesar 
daardoor snel door zijn vrienden naar zijn tent meegenomen werd.
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[36] Concessies   
Consultatum1 ibi de remedio; etenim nuntiabatur parari legatos qui 
superiorem exercitum ad causam eandem traherent; destinatum2 
excidio3 Vbiorum oppidum4, imbutasque5 praeda manus in 
direptionem6 Galliarum erupturas7. augebat metum gnarus8 
Romanae seditionis et, si omitteretur9 ripa, invasurus hostis: at si 
auxilia et socii adversum abscedentis legiones armarentur, civile 
bellum suscipi10. periculosa severitas11, flagitiosa largitio12: seu nihil 
militi sive omnia concedentur13 in ancipiti14 res publica. igitur 
volutatis15 inter se rationibus placitum16 ut epistulae nomine 
principis scriberentur: missionem dari vicena stipendia meritis17, 
exauctorari18 qui sena dena fecissent ac retineri sub vexillo ceterorum 
inmunes19 nisi propulsandi20 hostis, legata quae petiverant exsolvi21 
duplicarique. 
 
[37] De soldaten dulden geen uitstel 
Sensit miles in tempus conficta22 statimque flagitavit. missio per 
tribunos maturatur23, largitio differebatur24 in hiberna25 cuiusque.  

                                                           
1 consulere 3   overleggen 
2 destinare   bestemmen 
3 excidium   vernietiging 
4 oppidum   hoofdstad; het latere Colonia Agrippinensis 
5 imbuere    bevochtigen, bevlekken 
6 direptio   plundering 
7 erumpere 3, -rupui, -ruptus uitbarsten 
8 gnarus + gen.   wetend, op de hoogte van 
9 omittere 3   opgeven 
10 suscipere 5   op zich nemen, ondernemen, beginnen 
11 severitas   strengheid 
12 largitio   vrijgevigheid 
13 concedere 3   toestaan 
14 in ancipiti esse    zich in een netelige positie bevinden 
15 volutare rationes  meningen overdenken 
16 placet    men besluit 
17 mereri   dienen 
18 exauctorare   uit dienst ontslaan 
19 inmunis + gen.   vrij van (militaire dienst) 
20 propulsare   terugslaan 
21 exsolvere 3   uitbetalen 
22 confingere 3, -finxi, -fictus verzinnen 
23 maturare   bespoedigen 
24 differre   uitstellen 
25 hiberna n.pl.   winterkamp 
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[36] Daar is beraadslaagd over wat tegen ’t oproer gedaan moest 
worden; er werd immers bericht dat er gezanten in gereedheid 
gebracht werden om ook het Opperleger mee te sleuren naar hun 
zaak; de hoofdstad der Ubii zou bestemd zijn om vernietigd te 
worden en schares voorzien van bloedige buit zouden uitvallen doen 
naar de Gallische provincies om die te plunderen. Het feit dat de 
vijand van de opstand bij de Romeinen wist en dat die vijand zou 
aanvallen, als de oever verlaten zou worden, vergrootte de angst: 
maar als de hulptroepen en bondgenoten bewapend zouden worden 
tegen de legioenen wanneer die weggingen, zou dat het begin van 
een burgeroorlog zijn. Streng optreden was gevaarlijk, kwistigheid 
was schandelijk: of nu niets aan de soldaten of alles aan hen zou 
worden toegestaan, de staat bevond zich in een netelige situatie. Dus 
nadat men onderling over elkaars voorstellen nagedacht had, is het 
besluit genomen, dat er een brief uit naam van de keizer geschreven 
werd: er werd ontslag verleend aan wie 20 jaren gediend hadden, uit 
dienst werden ontslagen degenen, die 16 jaren gediend hadden en zij 
werden onder het vaandel gehouden, terwijl ze vrijgesteld waren 
van de overige taken, tenzij dat de vijand teruggeslagen moest 
worden en de legaten, waarom ze gevraagd hadden, werden 
uitbetaald en verdubbeld. 
 
[37] De soldaten zagen in dat die toezeggingen voor het moment 
bedacht waren en zij eisten die onmiddellijk op. Het ontslag werd via 
de tribunen snel afgehandeld, de schenking werd uitgesteld totdat 
een ieder in zijn winterkamp was. 
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non abscessere quintani unetvicesimanique donec isdem in aestivis 
contracta ex viatico1 amicorum ipsiusque Caesaris pecunia 
persolveretur. primam ac vicesimam legiones Caecina legatus in 
civitatem Vbiorum reduxit turpi agmine cum fisci2 de imperatore 
rapti inter signa interque aquilas veherentur. Germanicus 
superiorem ad exercitum profectus secundam et tertiam decumam et 
sextam decumam legiones nihil cunctatas3 sacramento adigit. 
quartadecumani paulum dubitaverant: pecunia et missio quamvis 
non flagitantibus4 oblata est. 
 
[38] het overweldigende optreden van Manius Ennius 
At in Chaucis5 coeptavere6 seditionem praesidium agitantes7 
vexillarii8 discordium legionum et praesenti9 duorum militum 
supplicio paulum10 repressi sunt. iusserat id M'. Ennius castrorum 
praefectus, bono magis exemplo quam concesso iure. deinde 
intumescente11 motu profugus repertusque, postquam intutae12 
latebrae13, praesidium14 ab audacia mutuatur15: non praefectum ab 
iis, sed Germanicum ducem, sed Tiberium imperatorem violari. 
simul exterritis qui obstiterant, raptum vexillum ad ripam vertit, et si 
quis agmine decessisset, pro desertore fore16 clamitans, reduxit in 
hiberna turbidos et nihil ausos. 

                                                           
1 viaticum   reisgeld 
2 fiscus    schatkist 
3 cunctari   aarzelen 
4 flagitare   eisen 
5 De Chauken (Latijn: Chauci) waren een Germaanse stam in het Noord-Duitse gebied tussen de Eems en de 
Elbe. In eerste instantie waren ze bondgenoot van de Romeinen en leverden ze hulptroepen aan Germanicus in 
diens veldtocht tegen Arminius. Dit blijkt niet alleen uit historische bron, maar ook uit vondsten uit een 
ruiterkamp op de Hunerberg bij Nijmegen. 
6 coeptare   beginnen 
7 praesidium agitare  bezettingsdienst verrichten 
8 vexillarii pl.   detachement 
9 praesens   onmiddellijk 
10 paulum   een beetje 
11 intumescere 3   aanzwellen 
12 intutus   onzeker, niet te vertrouwen 
13 latebrae   schuilplaats 
14 praesidium   bescherming 
15 mutuari ab   ontlenen aan 
16 esse pro + abl.   gelden als 
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Niet zijn de soldaten van het vijfde en van het eenentwintigste 
legioen vertrokken totdat nog in het zomerkamp geld onttrokken 
was aan het reisgeld van de vrienden en van Caesar zelf en 
uitbetaald werd. Het eerste en twintigste legioen zijn door 
commandant Caecina naar de hoofdstad der Ubii teruggebracht in 
een schandelijke stoet, omdat de schatkisten, die aan de keizer 
ontroofd waren, tussen de vaandels en adelaars meegevoerd werden. 
Germanicus vertrok naar het Opperleger en liet het tweede en 
dertiende en zestiende legioen hun eed van trouw zweren en zij 
aarzelden geenszins. Die van het veertiende legioen hadden even 
geaarzeld: geld en ontslag is aan hen, ook al eisten ze dat niet, 
aangeboden. 
 
[38] Maar in het gebied der Chauci is een detachement van de roerige 
legioenen tijdens zijn bezettingsdienst met de opstand begonnen en 
zij zijn korte tijd tot bedaren gebracht door de onmiddellijke 
doodstraf van twee soldaten. Manius Ennius, de kampcommandant, 
had dat bevolen meer om een goed voorbeeld te stellen dan omdat 
het recht daartoe gegeven was. Vervolgens nam het oproer toe en 
sloeg hij op de vlucht en werd hij ontdekt.  Toen zijn schuilplaats niet 
te vertrouwen was, ontleende hij bescherming aan zijn vermetelheid: 
niet werd door hen hun commandant geschonden, maar hun 
generaal Germanicus, maar de keizer Tiberius. Tegelijk wendde hij, 
toen die soldaten verschrikt waren die in zijn weg waren gaan staan, 
het door hem gegrepen vaandel naar de oever en terwijl hij riep dat 
als iemand de kolonne verlaten zou hebben, hij als deserteur zou 
gelden, bracht hij hen naar het winterkwartier terug; daarbij waren 
zij wel opstandig maar durfden zij niets.  
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[39] Germanicus uit zijn bed gesleurd 
Interea legati ab senatu regressum iam apud aram Vbiorum1 
Germanicum adeunt. duae ibi legiones, prima atque vicesima, 
veteranique nuper missi sub vexillo2 hiemabant3. pavidos et 
conscientia vaecordes4 intrat metus venisse patrum iussu qui inrita5 
facerent quae per seditionem expresserant. utque mos vulgo 
quamvis falsis reum subdere6, Munatium Plancum consulatu 
functum, principem legationis, auctorem senatus consulti incusant; 
et nocte concubia7 vexillum in domo Germanici situm8 flagitare 
occipiunt9, concursuque ad ianuam facto moliuntur10 foris11, 
extractum cubili12 Caesarem tradere vexillum intento13 mortis metu 
subigunt14. mox vagi15 per vias obvios habuere legatos, audita 
consternatione16 ad Germanicum tendentis17. ingerunt18 
contumelias19, caedem parant, Planco maxime, quem dignitas fuga 
impediverat20; neque aliud periclitanti21 subsidium quam castra  

                                                           
1 ara Ubiorum  colonia Claudia ara Agrippinensium; nadat Julius Caesar tijdens zijn veldtocht in Gallië 
de Rijn was overgestoken, wist hij de Germaanse stam der Ubii te winnen voor een bondgenootschap met 
Rome. Maar het was de veldheer Marcus Vipsanius Agrippa, de schoonzoon van keizer Augustus, die de Ubii ook 
de toestemming gaf zich op de door de Romeinen gecontroleerde linkeroever van de Rijn te komen vestigen. Zo 
ontstond hier in 38 v.Chr. (volgens sommige historici was dat pas in 19 v.Chr.) het Oppidum Ubiorum (d.i. de 
stad der Ubii), dat bestemd was om het bestuurlijke centrum van de provincia Germania te worden. In deze 
nieuwe nederzetting werd, zeker vóór 9 v.Chr., een vredesaltaar (Latijn: ara Ubiorum) opgericht voor Rome en 
Augustus, zoals dat reeds te Lugdunum (Lyon) voor de Gallische provincies was gebeurd. De exacte ligging van 
dit altaar is nog steeds niet gekend. De zwager van Arminius, een zekere Segismundus (dat is de gelatiniseerde 
vorm van Sigismund), werd in 9 v.Chr. als priester aan dit altaar verbonden. 
2 vexillum  vaandel; in geval van veteranen 
3 hiemare  in de winterkwartieren verblijven 
4 vaecors, -cordis  buiten zinnen 
5 inritum facere 5  terugdraaien 
6 subdere 3 reum  als schuldige naar voren schuiven 
7 nocte concubia  bij de eerste slaap 
8 situs   gelegen 
9 occipere 5  beginnen 
10 moliri   open breken 
11 foris   deurvleugel 
12 cubile n.  bed 
13 intendere 3, -tentus dreigend voorhouden 
14 subigere 3  dwingen 
15 vagus   dwalend 
16 consternatio  opschudding 
17 tendere 3  zich haasten 
18 ingerere 3  uiten 
19 contumelia  belediging 
20 impedire + abl.  afhouden van 
21 periclitari  in gevaar zijn 
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[39] Intussen gingen gezanten van de senaat naar Germanicus, 
terwijl die al teruggekeerd was naar het Altaar der Ubii. Daar 
overwinterden twee legioenen, het eerste en het twintigste en de 
uitgedienden die onlangs ontslagen waren en onder het vaandel 
bleven. Hen beving de angst, terwijl ze al bang waren en door 
medeplichtigheid waanzinnig waren, dat zij op bevel van de 
senatoren gekomen waren om dat wat zij door opstand hadden 
geforceerd terug te draaien. En zoals het gepeupel de gewoonte heeft 
iemand aan te klagen met beschuldigingen hoe onwaar ook, 
beschuldigden zij Munatius Plancus, die consul geweest was en de 
eerste van het gezantschap was, ervan de verantwoordelijke persoon 
van het senaatsbesluit te zijn en bij de eerste slaap begonnen zij het 
vaandel dat zich in het huis van Germanicus bevond, op te eisen. Ze 
renden te hoop naar de deur en daarna braken ze de deurvleugels 
eruit en ze sleurden Caesar van zijn bed en eisten, terwijl ze hem 
angst voor de dood inboezemden, dat hij het vaandel overhandigde. 
Daarna dolend over de wegen hebben ze de gezanten ontmoet, die 
zich naar Germanicus haastten na van de opschudding gehoord te 
hebben.  Ze beledigden hen, waren van plan hen te doden, Plancus 
vooral, die door zijn eergevoel van vlucht afgehouden was. In zijn 
gevaar had hij geen andere hulp dan het kamp van het eerste 
legioen. 



91 

 

primae legionis. illic signa et aquilam amplexus1 religione2 sese 
tutabatur3, ac ni aquilifer4 Calpurnius vim extremam arcuisset5, 
rarum6 etiam inter hostis, legatus populi Romani Romanis in castris 
sanguine suo altaria deum commaculavisset7. luce demum, 
postquam dux et miles et facta noscebantur, ingressus castra 
Germanicus perduci ad se Plancum imperat recepitque in tribunal. 
tum fatalem8 increpans9 rabiem, neque militum sed deum ira 
resurgere10, cur venerint legati aperit; ius legationis atque ipsius 
Planci gravem et immeritum casum, simul quantum dedecoris11 
adierit legio, facunde12 miseratur13, attonitaque14 magis quam quieta 
contione legatos praesidio auxiliarium15 equitum dimittit. 
 
[40] Germanicus stuurt zijn vrouw naar huis. 
Eo in metu arguere16 Germanicum omnes quod non ad superiorem 
exercitum pergeret, ubi obsequia et contra rebellis17 auxilium: satis 
superque missione et pecunia et mollibus consultis peccatum vel si 
vilis18 ipsi salus, cur filium parvulum, cur gravidam19 coniugem inter 
furentis et omnis humani iuris violatores20 haberet? illos saltem21 avo 
et rei publicae redderet. diu cunctatus22 aspernantem23 uxorem, cum 
se divo Augusto ortam neque degenerem24 ad pericula testaretur,  

                                                           
1 amplecti, -plexus omarmen 
2 religio   godsdienstig bezwaar, heiligheid 
3 tutari   beschermen 
4 aquilifer  vaandeldrager van een legioen 
5 arcere 2  afweren 
6 rarus   zeldzaam 
7 commaculare  bevlekken 
8 fatalis   verderfelijk 
9 increpare  verwijten, verwijtend zeggen 
10 resurgere 3  weer de kop opsteken 
11 dedecus, -oris  schande 
12 facundus  welbespraakt 
13 miserari  betreuren 
14 attonitus  verbijsterd 
15 auxiliaris  tot de hulptroepen behorend 
16 arguere 3  beschuldigen 
17 rebellis  opstandig 
18 vilis   goedkoop, weinig waard 
19 gravidus  zwanger 
20 violator  schender 
21 saltem  in ieder geval 
22 cunctari  talmen 
23 aspernari  verachten 
24 degener  ontaard, verwekelijkt 
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Daar omarmde hij de tekens en de adelaar en beschermde hij zich zo 
door de religieuze scrupules van de soldaten en als niet de 
legioensvaandeldrager Calpurnius het ergste geweld had afgeweerd, 
dan zou (en dat is zelfs onder de vijand een zeldzaamheid) de gezant 
van het Romeinse volk in het kamp met zijn bloed de altaren van de 
goden bevlekt hebben. Pas toen het licht was, toen de generaal en de 
soldaten en de daden herkend werden, ging Germanicus het kamp 
binnen en beval dat Plancus bij hem gebracht werd en hij ontving 
hem op het podium, en terwijl hij verweet dat de razernij verderfelijk 
was en niet door de woede van de goden, maar door de woede van 
de soldaten weer de kop opstak, openbaarde hij waarom de gezanten 
gekomen waren; welbespraakt klaagde hij over de schending van het 
recht van het gezantschap en het ernstige en onverdiende lotgeval 
van Plancus zelf en tegelijk hoeveel smaad het legioen zich op de 
hals gehaald had. Toen de vergadering eerder verbijsterd dan rustig 
was, liet hij de gezanten onder bescherming van ruiters van de 
hulptroepen gaan. 
 
[40] In deze zorgwekkende toestand verweten allen Germanicus dat 
hij niet naar het Opperleger ging, waar gehoorzaamheid heerste en 
hulp was tegen de opstandigen: genoeg en meer dan genoeg was 
men de fout ingegaan met het ontslag uit dienst en het geld en de 
zachte besluiten; of als redding voor hem niet belangrijk was, 
waarom hield hij dan zijn zoontje, waarom zijn zwangere vrouw 
tussen lieden die het recht schonden? Hij moest hen in ieder geval 
aan hun grootvader, aan de staat teruggeven. Germanicus aarzelde 
lang, want zijn vrouw wees het af weg te gaan, omdat zij verzekerde  
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postremo uterum1 eius et communem2 filium multo cum fletu 
complexus3, ut abiret perpulit4. incedebat muliebre et miserabile 
agmen, profuga5 ducis uxor, parvulum sinu6 filium gerens7, 
lamentantes8 circum9 amicorum coniuges quae simul trahebantur nec 
minus tristes qui manebant. 
 
[41] De soldaten komen tot inkeer. 
Non florentis Caesaris neque suis in castris, sed velut in urbe victa 
facies gemitusque ac planctus10 etiam militum auris oraque 
advertere11: progrediuntur contuberniis12. quis ille flebilis13 sonus? 
quod tam triste? feminas inlustris, non centurionem ad tutelam14, 
non militem, nihil imperatoriae15 uxoris aut comitatus16 soliti: 
pergere ad Treviros [et] externae17 tradi fidei18. pudor inde et 
miseratio et patris Agrippae, Augusti avi memoria, socer19 Drusus, 
ipsa insigni20 fecunditate21, praeclara22 pudicitia; iam infans in castris 
genitus23, in contubernio legionum eductus24, quem militari vocabulo 
Caligulam25 appellabant, quia plerumque26 ad concilianda27 vulgi 
studia28 eo tegmine1 pedum induebatur2. sed nihil aeque3 flexit quam 
quam 
                                                           
1 uterus   buik 
2 communis   gemeenschappelijk 
3 complecti 3, complexus omarmen 
4 perpellere 3, ut + coni. het gedaan krijgen dat 
5 profugus  op de vlucht 
6 sinus 4   boezem 
7 gerere 3  dragen 
8 lamentari  jammeren 
9 circum adv.  eromheen 
10 planctus  rouwmisbaar 
11 advertere 3  tot zich trekken 
12 contubernium  gemeenschappelijke tent 
13 flebilis   klaaglijk 
14 tutela   bescherming 
15 imperatorius  van een bevelhebber 
16 comitatus 4  gezelschap 
17 externus  buitenlands, vreemd 
18 fides 5  bescherming 
19 socer   schoonvader 
20 insignis  opvallend 
21 fecunditas  vruchtbaarheid 
22 praeclarus  zeer schitterend, voortreffelijk 
23 genitus  geboren 
24 educere 3  opvoeden 
25 caligula  soldatenlaarsje 
26 plerumque   zeer vaak 
27 conciliare  verwerven, winnen 
28 studium  genegenheid 
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een afstammeling van de goddelijke Augustus te zijn en dat zij niet 
te verachten was als het om gevaar ging; tenslotte sloeg hij zijn 
armen met veel gehuil om haar buik en om hun beider zoon en  heeft 
hij zijn vrouw ertoe bewogen weg te gaan. De stoet vrouwen, die 
medelijden opwekte, schreed voort: de vluchtende vrouw van de 
generaal met aan haar borst hun zoontje, daaromheen de 
jammerende echtgenotes van zijn vrienden, die tegelijk meegesleurd 
werden en even triest waren, de mannen die bleven. 
 
[41] Het beeld niet van een machtige Caesar en niet van een Caesar 
in zijn legerkamp, maar van een Caesar als het ware in een 
overwonnen Rome en het gezucht en luide weeklagen zorgden 
ervoor dat de soldaten hun oren spitsten en dat de blik van de 
soldaten getrokken werd: ze kwamen tevoorschijn uit hun tenten. 
Wat was dat voor klagelijk geluid? Wat was er zo droevig? Het 
waren aanzienlijke vrouwen, maar er was geen centurio ter 
bescherming, geen soldaat, niets dat bij de vrouw van de 
bevelhebber hoorde, of van de gewone escorte: zij gingen naar de 
Treviri en ze werden overgeleverd aan niet Romeinse bescherming. 
Daarna volgden schaamte en medelijden en de herinnering aan haar 
vader Agrippa en haar grootvader Augustus en haar schoonvader 
was Drusus en zij zelf was van opvallende vruchtbaarheid en van 
zeer beroemde kuisheid; verder was een kind van haar in het kamp 
geboren, en in het kampleven van de legioenen opgevoed, een 
zoontje, dat ze met de soldatennaam Caligula noemden, omdat hij 
zeer vaak om de genegenheid van het volk te winnen dat schoeisel 
aantrok. Maar niets veranderde hen evenzeer  

                                                                                                                                                                                     
1 tegmen, -minis  bedekking 
2 indui 3 + abl.  aantrekken 
3 aeque adv.  evenzeer 
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invidia in Treviros: orant, obsistunt, rediret, maneret, pars 
Agrippinae occursantes1, plurimi ad Germanicum regressi. isque ut 
erat recens2 dolore et ira apud circumfusos ita coepit. 
 
[42] Germanicus’ rede  
'Non mihi uxor aut filius patre et re publica cariores sunt, sed illum 
quidem sua maiestas3, imperium Romanum ceteri exercitus 
defendent. coniugem et liberos meos, quos pro gloria vestra libens4 
ad exitium offerrem, nunc procul a furentibus summoveo5, ut 
quidquid istud sceleris imminet6, meo tantum sanguine pietur7, neve 
occisus Augusti pronepos8, interfecta Tiberii nurus9 nocentiores10 vos 
faciant. quid enim per hos dies inausum11 intemeratumve12 vobis? 
quod nomen huic coetui13 dabo? militesne appellem, qui filium 
imperatoris vestri vallo et armis circumsedistis? an civis, quibus tam 
proiecta14 senatus auctoritas? hostium quoque ius et sacra15 legationis 
et fas16 gentium rupistis. divus Iulius seditionem exercitus verbo uno 
compescuit17, Quirites vocando qui sacramentum18 eius 
detrectabant19: divus Augustus vultu et aspectu20 Actiacas21 legiones 
exterruit: nos ut22 nondum eosdem, ita ex illis ortos si Hispaniae 
Syriaeve miles aspernaretur23, tamen mirum et indignum erat. 

                                                           
1 occursare + dat. tegemoet rennen aan 
2 recens + abl.   onmiddellijk na, nog bewogen door 
3 maiestas  verhevenheid, waardigheid 
4 libens    graag 
5 summovere 2  verwijderen 
6 imminere 2  dreigen, te gebeuren staan 
7 piare   weer goed maken,  
8 pronepos, -otis  achterkleinzoon 
9 nurus f.   schoondochter 
10 nocens  schuldig 
11 inausus  niet gewaagd 
12 intemeratus  onbezoedeld, rein 
13 coetus 4  bijeenkomst 
14 proiectus  geminacht, veracht(elijk) 
15 sacrum  onschendbaarheid 
16 fas gentium  volkerenrecht 
17 compescere 3, -pescui bedwingen 
18 sacramentum  eed van trouw 
19 detractare  afwijzen, tekort doen 
20 aspectus 4  aanblik 
21 Actiacus  bij Actium; in de winter na de slag bij Actium (31 v.Chr.) is Augustus haastig naar 
Brundisium gegaan om de onvrede onder zijn soldaten te bezweren. 
22 ut .. ita …  weliswaar ..,  maar .. 
23 aspernari  versmaden 
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als de nijd jegens de Treviri: ze smeekten, plaatsten zich in de weg, 
dat ze terugkeerde, dat ze bleef, terwijl sommigen Agrippina 
tegemoet renden, de meesten naar Germanicus teruggingen. Hij was 
nog wel bewogen door verdriet en woede, maar begon als volgt ten 
overstaan van hen, die om hem heen waren gestroomd. 
 
[42] ‘Niet zijn voor mij mijn vrouw of zoon dierbaarder dan mijn 
vader en de staat, maar mijn vader zal zeker door zijn waardigheid 
beschermd worden, het Romeinse rijk door de overige legers. Mijn 
vrouw en kinderen die ik graag voor jullie roem  tot hun ondergang 
zou aanbieden, verwijder ik nu ver van razenden, opdat slechts met 
mijn bloed geboet wordt voor welke misdaad ook van jullie dreigt en 
dat niet de moord op Augustus’ achterkleinzoon, noch de moord op 
de schoondochter van Tiberius jullie schuldiger maakt. Wat hebben 
jullie immers deze dagen niet gedurfd of wat is door jullie niet 
bezoedeld? Welke naam zal ik deze bijeenkomst geven? Moet ik 
jullie soldaten noemen, jullie die de zoon van jullie keizer met een 
wal en met wapens hebben omsingeld? Of moet ik jullie burgers 
noemen, jullie voor wie de waardigheid van de senaat zo verachtelijk 
is. Ook tegen het recht, dat vijanden hebben, hebben jullie verstoten 
en tegen de onschendbaarheid van een gezantschap en het 
volkerenrecht. De goddelijke Iulius heeft het oproer van zijn leger 
met slechts één woord de kop ingedrukt door hen Quiriten te 
noemen, die zich probeerden te onttrekken aan de eed van trouw aan 
hem: de goddelijke Augustus heeft met de aanblik van zijn gelaat de 
legioenen bij Actium bang gemaakt: als de soldaten in Spanje of Syrië 
ons die weliswaar nog niet zoals zij zijn maar wel uit hen 
voortgekomen zijn, zouden verachten, dan was dat toch wonderlijk 
en niet terecht.  
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primane et vicesima legiones, illa signis a Tiberio acceptis, tu tot 
proeliorum socia1, tot praemiis aucta, egregiam duci vestro gratiam 
refertis2? hunc ego nuntium3 patri laeta omnia aliis e provinciis 
audienti feram? ipsius tirones4, ipsius veteranos non missione, non 
pecunia satiatos5: hic tantum interfici centuriones, eici tribunos, 
includi legatos, infecta sanguine castra, flumina, meque precariam6 
animam inter infensos trahere. 
 
[43] Germanicus doet een beroep op het eergevoel. 
'Cur enim primo contionis die ferrum illud, quod pectori meo 
infigere7 parabam, detraxistis, o inprovidi8 amici? melius9 et 
amantius ille qui gladium offerebat. cecidissem certe nondum tot 
flagitiorum exercitu meo conscius10; legissetis ducem, qui meam 
quidem mortem inpunitam11 sineret, Vari tamen et trium legionum 
ulcisceretur12. neque enim di sinant ut Belgarum quamquam 
offerentium decus istud et claritudo13 sit, subvenisse Romano 
nomini, compressisse Germaniae populos. tua, dive Auguste, caelo 
recepta mens, tua, pater Druse, imago, tui memoria isdem istis cum 
militibus, quos iam pudor et gloria14 intrat, eluant15 hanc maculam16 
irasque civilis in exitium hostibus vertant. vos quoque, quorum alia 
nunc ora, alia pectora contueor17, si legatos senatui, obsequium 
imperatori, si mihi coniugem et filium redditis, discedite a contactu18 
ac dividite turbidos: id stabile19 ad paenitentiam20, id fidei vinculum 
erit.' 

                                                           
1 socius   deelgenoot 
2 gratiam referre  dank betuigen 
3 nuntius  bericht 
4 tiro, tironis  recruut 
5 satiari + abl.  genoeg hebben van 
6 precarius  onzeker 
7 infigere 3 + dat.  steken in 
8 inprovidus  onvoorzichtig 
9 sc. fecit 
10 conscius + abl. + gen. met iem. meewetend van iets 
11 inpunitus  ongestraft 
12 ulcisci   wreken 
13 claritudo  roem, beroemdheid 
14 gloria   trots 
15 eluere 3  verwijderen 
16 macula  vlek 
17 contueri  aanschouwen 
18 contactus 4  besmetting, verderfelijke invloed 
19 stabilis  stevig 
20 paenitentia  berouw 
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Betuigen het eerste legioen en jullie als twintigste legioen hiermee 
aan jullie generaal hun uitstekende dank? Het eerste, nadat het de 
vaandels van Tiberius heeft gekregen en jullie, het 20e, dat zo vaak 
deelgenoot van gevechten is geweest, met zoveel beloningen 
overladen is. Moet ik deze tijding aan mijn vader brengen, terwijl hij 
louter aangename berichten uit de andere provincies verneemt? Dat 
de rekruten van hem zelf, de uitgedienden van hemzelf geen 
genoegen genomen hebben met hun ontslag, niet met het geld, dat 
het kamp, de rivieren  met bloed bezoedeld zijn, en dat ik te midden 
van vijandige soldaten een onzeker leven met moeite leid. 
 
[43] Waarom immers hebben jullie, argeloze vrienden, op de eerste 
vergaderdag dat zwaard, dat ik van plan was in mijn borst te steken, 
weggetrokken? Beter en liefdevoller handelde hij, die zijn zwaard 
aanbood. ik zou dan in ieder geval gevallen zijn, zonder dat ik met 
mijn leger medeplichtig zou zijn aan zovele schanddaden; jullie 
zouden een generaal gekozen hebben, die in ieder geval mijn dood 
ongestraft zou laten, die evenwel de dood van Varus en de drie 
legioenen zou wreken. En niet immers zullen de goden het wel 
toestaan, dat de Belgen die roem en eer zullen hebben, ook al bieden 
ze het aan, dat ze de Romeinen geholpen hebben en de volkeren van 
Germanië overweldigd hebben. Het is mijn wens, dat uw geest die in 
de hemel is opgenomen, goddelijke Augustus, dat uw portret, vader 
Drusus, dat de herinnering aan u samen met diezelfde soldaten die 
nu overvallen worden door schaamte en eerzucht, deze vlek 
verwijderen en dat ze het burgerlijk geweld doen verkeren in de 
vernietiging van de vijand. Ook jullie moeten nu, van wie ik zie dat 
de gezichten en de stemming nu omgeslagen zijn, als jullie de 
gezanten teruggeven aan de senaat, jullie gehoorzaamheid aan de 
keizer en aan mij mijn vrouw en zoon, afstand nemen van 
verderfelijke invloed en de opstandigen van jullie scheiden: dit zal 
een stevig fundament zijn voor berouw, dit zal jullie trouw 
verzekeren.
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[44] De centurio’s geschouwd 
Supplices1 ad haec et vera exprobrari2 fatentes3 orabant puniret 
noxios4, ignosceret5 lapsis6 et duceret in hostem: revocaretur coniunx, 
rediret legionum alumnus7 neve obses8 Gallis traderetur. reditum 
Agrippinae excusavit9 ob inminentem partum10 et hiemem: 
venturum filium: cetera ipsi exsequerentur11. discurrunt mutati12 et 
seditiosissimum13 quemque vinctos trahunt ad legatum legionis 
primae C. Caetronium, qui iudicium et poenas de singulis in hunc 
modum exercuit14. stabant pro contione legiones destrictis gladiis: 
reus in suggestu15 per tribunum ostendebatur: si nocentem 
adclamaverant, praeceps datus trucidabatur16. et gaudebat caedibus 
miles tamquam semet absolveret17; nec Caesar arcebat, quando nullo 
ipsius iussu18 penes19 eosdem saevitia facti et invidia20 erat. secuti 
exemplum veterani haud multo post in Raetiam21 mittuntur, specie 
defendendae provinciae ob imminentis Suebos22 ceterum ut  

                                                           
1 supplex, -plicis  smekend 
2 exprobrare  verwijten 
3 fateri   bekennen 
4 noxius   schuldig 
5 ignoscere 3 + dat. vergeven 
6 lapsus   uitgegleden 
7 alumnus  telg 
8 obses, -sidis  gijzelaar 
9 excusare  verontschuldigen 
10 partus 4  geboorte, bevalling 
11 exsequi  ten uitvoer brengen 
12 mutare  veranderen 
13 seditiosus  opruiend 
14 exercere 2  uitoefenen 
15 suggestus 4  tribune 
16 trucidare  afslachten 
17 se absolvere 3  zich vrij spreken 
18 iussus 4  bevel 
19 penes + acc.  in het bezit van 
20 invidia  afgunst, haat, wrevel 
21 Raetia (soms als Rhaetia geschreven, vanwege de aspiratie van de Griekse letter rho, die in het Latijn meestal 
werd weggelaten) was een provincie van het Romeinse Rijk. Het grondgebied van Raetia komt ongeveer 
overeen met de huidige regio's Graubünden, Vorarlberg, het grootste deel van Tirol en delen van Lombardije. In 
de Oudheid was de noordgrens de Donau en het gebied Vindelicia (dat later bij Raetia wordt gezet), in het 
oosten lag Noricum, in het zuiden Gallia Cisalpina (Italië) en in het westen Germania superior en de Agri 
Decumates. 
22 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. Door hun militaire overwicht was dit volk in 
staat om in een groot gebied van 'Germania Magna' andere stammen aan zich te binden als vazalstammen, die 
schatplichtig aan hen waren; zo was er waarschijnlijk een stamverband met onder andere de Quaden, de 
Marcomannen, de Alamannen, de Hermunduren, de Longobarden en de Semnonen. 
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[44] Hierop vroegen zij smekend, terwijl ze bekenden dat zij terechte 
verwijten kregen, dat hij de schuldigen strafte, maar dat hij hun die 
uitgegleden waren, vergaf en hen tegen de vijand zou leiden: zijn 
vrouw moest teruggeroepen worden, de telg van de legioenen moest 
terugkeren en niet als gijzelaar aan de Galliërs overhandigd worden. 
Hij verontschuldigde de terugkeer van Agrippina, omdat ze ieder 
moment kon bevallen en omdat het winter was: zijn zoon zou 
komen; de rest moesten ze zelf verwezenlijken. Veranderd renden ze 
uiteen en sleepten ze juist de opstandigsten geboeid naar de 
commandant van het eerste legioen Gaius Caetronius die ieder van 
hen afzonderlijk als volgt berechtte en strafte. Vooraan in de 
vergadering stonden de legioenen met getrokken zwaard: de 
beschuldigde werd op de verhoging door de tribuun getoond: als ze 
‘schuldig’ hadden geroepen, werd hij voorover naar beneden 
gegooid en afgeslacht. En de soldaten waren blij met het doden, alsof 
ze zich zo vrij spraken en niet verhinderde Caesar dat, omdat zonder 
enig bevel van hemzelf de wreedheid van de daad en de weerzin 
daarvoor op het conto kwam van dezelfde lieden. De veteranen 
volgden het voorbeeld en werden niet veel later naar Raetia 
gestuurd, zogenaamd om de provincie te verdedigen tegen de 
dreiging van de Suebi, maar in werkelijkheid opdat ze weggerukt 
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avellerentur castris trucibus1 adhuc non minus asperitate2 remedii 
quam sceleris memoria. centurionatum3 inde egit. citatus4 ab 
imperatore nomen, ordinem, patriam, numerum stipendiorum, quae 
strenue5 in proeliis fecisset, et cui erant, dona militaria6 edebat7. si 
tribuni, si legio industriam innocentiamque adprobaverant, retinebat 
ordinem8: ubi avaritiam aut crudelitatem consensu obiectavissent9, 
solvebatur militia10. 
 
[45] Vetera 
Sic compositis11 praesentibus12 haud minor moles13 supererat ob 
ferociam quintae et unetvicesimae legionum, sexagesimum14 apud 
lapidem15 (loco Vetera nomen est) hibernantium16. nam primi 
seditionem coeptaverant: atrocissimum quodque facinus horum 
manibus patratum17; nec poena commilitonum18 exterriti nec 
paenitentia conversi19 iras retinebant. igitur Caesar arma classem 
socios demittere20 Rheno parat, si imperium detrectetur21, bello 
certaturus. 

                                                           
1 trux, trucis   angstaanjagend 
2 asperitas   ruwheid, hardheid, strengheid 
3 centurionatus 4   positie/keuze van centurio 
4 citare    oproepen 
5 strenue adv.   krachtdadig 
6 donum militare   militaire onderscheiding 
7 edere 3   noemen 
8 ordo, ordinis   rang, compagnie 
9 obiectare   verwijten 
10 solvere militia   uit militaire dienst 
11 componere 3, -posui, -positus regelen 
12 praesentia n.pl.  de situatie 
13 moles    massa, inspanning 
14 sexagesimus   60e 
15 lapis, lapidis   steen (mijlsteen) 
16 hibernari   winterkwartier hebben 
17 patrare   verrichten 
18 commilito, -tonis  medesoldaat 
19 convertere, -verti, -versus tot inkeer brengen 
20 demittere    stroomafwaarts laten varen 
21 detrectare   afslaan, afwijzen 
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zouden worden van het kamp, dat nog evenzeer door de strengheid 
van het optreden als door de herinnering aan de misdaad angst 
inboezemde. Vervolgens hield hij een schouwing van de centurio’s. 
Wie opgeroepen was door de bevelhebber, noemde naam, 
compagnie, vaderland, aantal dienstjaren, wat hij in gevechten 
krachtdadig had gedaan en wie die had, noemde ook zijn militaire 
onderscheidingen. Als de tribunen, als het legioen zijn inzet en 
onschuld hadden goedgekeurd, behield hij zijn rang: wanneer ze 
eensgezind hebzucht of wreedheid hem voor de voeten hadden 
geworpen, werd hij uit dienst ontslagen. 
 
[45] Nadat zo de situatie geregeld was, resteerde een even groot 
probleem, omdat het vijfde en eenentwintigste legioen onhandelbaar 
waren. Zij overwinterden bij de 60e mijlsteen (de plaats heette 
Vetera) van de plek waar hij was. Want zij waren als eersten de 
opstand begonnen: juist de wreedste daden waren door hun handen 
begaan; en niet door de bestraffing van hun medesoldaten 
afgeschrikt en niet door berouw tot inkeer gekomen hielden zij hun 
woede onder controle. Caesar was dus van plan wapens, een vloot 
en bondgenoten de Rijn af te laten zakken om in een oorlog de 
beslissing te brengen als men zich aan het bevel zou onttrekken.
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[46] Paniek in Rome 
At Romae nondum cognito qui fuisset exitus1 in Illyrico, et legionum 
Germanicarum motu audito, trepida civitas incusare Tiberium quod, 
dum patres et plebem, invalida et inermia, cunctatione2 ficta 
ludificetur3, dissideat4 interim miles neque duorum adulescentium 
nondum adulta5 auctoritate comprimi6 queat7. ire ipsum et opponere 
maiestatem imperatoriam debuisse cessuris ubi principem longa 
experientia8 eundemque severitatis et munificentiae9 summum10 
vidissent. an Augustum fessa11 aetate totiens in Germanias 
commeare12 potuisse: Tiberium vigentem13 annis sedere in senatu, 
verba patrum cavillantem14? satis prospectum15 urbanae servituti: 
militaribus animis adhibenda16 fomenta17 ut ferre pacem velint. 
 
[47] Tiberius verdedigt zich. 
Immotum18 adversus eos sermones fixumque Tiberio fuit non 
omittere19 caput rerum neque se remque publicam in casum dare20. 
multa quippe et diversa angebant21: validior per Germaniam  

                                                           
1 exitus 4  einde, afloop 
2 cunctatio, -ionis  aarzeling 
3 ludificari  om de tuin leiden, dwarsbomen 
4 dissidere 2  vijandig staan tegenover, van mening verschillen 
5 adultus  volwassen; Germanicus was al 29 en Drusus was 26. 
6 comprimere 3  de kop indrukken 
7 quire   kunnen 
8 experientia  ervaring 
9 munificentia  vrijgevigheid 
10 summus + gen.respectus hoogste in 
11 fessus   vermoeid 
12 commeare  gaan 
13 vigere 2  krachtig zijn, bloeien 
14 cavillari  klagen, bespotten 
15 prospicere 5 + dat. voorzorgsmaatregelen nemen voor 
16 adhibere + dat.  toepassen op 
17 fomentum  verband, verlichting 
18 immotus  onbeweeglijk, vast, zeker 
19 omittere  opgeven, verlaten 
20 se in casum dare zich overgeven aan het toeval  
21 angere 3  bang maken 
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[46] Maar toen in Rome nog niet vernomen was hoe het in Illyricum 
afgelopen was en toen over het oproer van de legioenen in Germanië 
gehoord was, beschuldigde de burgerij in paniek Tiberius ervan dat 
de soldaten vijandig tegenover hem stonden, terwijl hij de senatoren 
en het volk, groepen die machteloos en ongewapend waren, met 
gehuichelde aarzeling om de tuin leidde en dat die soldaten niet de 
kop kon worden ingedrukt met het nog niet volwassen gezag van 
twee jongelingen. Hij had zelf moeten gaan en zijn keizerlijke 
waardigheid tegenover die soldaten moeten plaatsen; die zouden 
dan zeker wijken, wanneer ze de keizer gezien hadden, die een lange 
ervaring had en tevens de hoogste was op het gebied van strengheid 
en vrijgevigheid. Of had Augustus, hoewel hij verzwakt was door 
zijn hoge leeftijd, zo vaak naar de Germaanse provincies kunnen 
gaan en bleef Tiberius, die in de bloei van zijn leven was, zitten in de 
senaat, terwijl hij de woorden van de senaat bespotte? Er waren 
voldoende maatregelen genomen voor de slavernij van de stad: men 
moest de gemoederen van de soldaten verlichten opdat zij vrede 
zouden willen accepteren. 
 
[47] Wat betreft deze uitlatingen stond het voor Tiberius zonder 
meer vast, dat hij niet het centrum van de macht zou verlaten en dat 
hij noch zich noch de staat aan gevaar zou prijsgeven. Immers vele 
verschillende factoren beangstigden hem: het leger in Germanië was  
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exercitus, propior apud Pannoniam; ille Galliarum opibus subnixus1, 
hic Italiae inminens: quos igitur anteferret2? ac ne3  
postpositi4 contumelia5 incenderentur. at per filios pariter6 adiri 
maiestate salva, cui maior e longinquo reverentia7. simul 
adulescentibus excusatum8 quaedam ad patrem reicere, 
resistentisque Germanico aut Druso posse a se mitigari9 vel infringi10: 
quod aliud subsidium si imperatorem sprevissent? ceterum ut11 iam 
iamque12 iturus legit comites, conquisivit impedimenta, adornavit 
navis: mox hiemem aut negotia varie13 causatus14 primo prudentis15, 
dein vulgum, diutissime provincias fefellit. 
 
[48] Germanicus laat Caecina geen keus. 
At Germanicus, quamquam contracto exercitu et parata in 
defectores16 ultione17, dandum adhuc spatium ratus, si recenti 
exemplo sibi ipsi consulerent18, praemittit litteras ad Caecinam, 
venire se valida19 manu ac, ni supplicium in malos praesumant20, 
usurum promisca21 caede. eas Caecina aquiliferis22 signiferisque23 et 
quod maxime castrorum sincerum24 erat occulte recitat, utque 
cunctos infamiae25, se ipsos morti eximant hortatur: nam in pace  

                                                           
1 subnixus  steunend op 
2 anteferre  verkiezen 
3 sc. timebat, aan te vullen uit angebant 
4 postponere 3, -posui, -positus achterstellen 
5 contumelia  belediging 
6 pariter adv.  gelijk 
7 reverentia  respect 
8 excusatus  verontschuldigd, verontwaardigd 
9 mitigare  zacht stemmen 
10 infringere 3  breken 
11 ut + part.  alsof 
12 iam iamque  ieder moment 
13 varie adv.  afwisselend 
14 causari  als reden geven 
15 prudens  verstandig, oordeelkundig 
16 defector  afvallige 
17 ultio, ultionis  wraak 
18 consulere + dat. zorgen voor zich 
19 validus  krachtig 
20 praesumere in + acc. van tevoren doen jegens 
21 promiscus  gemeenschappelijk, zonder onderscheid te maken 
22 aquilifer  vaandeldrager van het legioen 
23 signifer  vaandeldrager 
24 sincerus  onbedorven, oprecht 
25 infamia  smaad 
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sterker, dat bij Pannonië was dichter in de buurt; dat in Germanië 
steunde namelijk op de macht van de Gallische provincies, dat bij 
Pannonië bedreigde Italia: aan wie moest hij dus de voorkeur geven? 
Hij was bang dat degenen voor wie hij niet gekozen had, beledigd 
zouden zijn en in woede zouden ontsteken. Maar in de personen van 
zijn zoons werden ze zonder onderscheid benaderd met behoud van 
zijn waardigheid, die grotere eerbied genoot op grote afstand. 
Tegelijk hadden de jongemannen zo een excuus om bepaalde zaken 
naar hun vader te verwijzen en dat de soldaten, als ze zich te weer 
stelden tegen Germanicus of Drusus door hem gekalmeerd of zelfs 
gebroken konden worden. Wat voor hulp zou er verder nog zijn, als 
ze de keizer hadden versmaad? Maar alsof hij van plan was nu ieder 
moment te gaan, koos hij metgezellen, en zocht hij bagage bijeen en 
rustte hij schepen uit: vervolgens misleidde hij eerst de ter zake 
deskundigen, daarna het volk en de langste tijd de provincies, terwijl 
hij daarbij afwisselend de winter of taken als reden aanvoerde. 
 
[48] Maar Germanicus meende, ondanks het feit dat het leger nu 
bijeengebracht was en men klaar was om de afvalligen te straffen, 
dat er enige ruimte gegeven moest worden, voor het geval dat men 
door het recente voorbeeld eieren voor zijn geld zou kiezen. Hij 
stuurde Caecina een brief met de boodschap dat hij met een sterke 
groep onder weg was en dat hij zonder onderscheid zou doden, als 
ze niet voor zijn komst degenen die niet deugden, straften. Deze 
brief las Caecina in het geheim voor aan de vaandeldragers van de 
legioenadelaar  en aan lagere vaandeldragers  en aan dat deel van 
het kamp, dat het minst bedorven was en hij spoorde hen aan allen 
van smaad en zichzelf van de dood te vrijwaren: want in vrede keek  
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causas et merita1 spectari, ubi bellum ingruat2 innocentis ac noxios 
iuxta3 cadere. illi temptatis quos idoneos4 rebantur, postquam 
maiorem legionum partem in officio vident, de sententia5 legati 
statuunt tempus, quo foedissimum6 quemque et seditioni7 
promptum8 ferro invadant. tunc signo inter se dato inrumpunt 
contubernia, trucidant ignaros, nullo nisi consciis noscente quod 
caedis initium, quis finis. 
 
[49] Caesar steekt over. 
Diversa omnium, quae umquam accidere9, civilium armorum 
facies10. non proelio, non adversis11 e castris, sed isdem e cubilibus12, 
quos simul vescentis13 dies, simul quietos nox habuerat, discedunt in 
partis, ingerunt tela. clamor vulnera sanguis palam, causa in occulto; 
cetera fors14 regit. et quidam bonorum caesi, postquam intellecto in 
quos saeviretur pessimi quoque arma rapuerant. neque legatus aut 
tribunus moderator15 adfuit: permissa vulgo licentia16 atque ultio  
et satietas17. mox ingressus castra Germanicus, non medicinam18 
illud plurimis cum lacrimis sed cladem19 appellans, cremari corpora 
iubet. Truces20 etiam tum animos cupido involat21 eundi in hostem, 
piaculum22 furoris; nec aliter posse placari commilitonum manis23 
quam si pectoribus impiis honesta vulnera accepissent. sequitur 

                                                           
1 meritum  verdienste 
2 ingruere 3  overvallen 
3 iuxta   evenzeer 
4 idoneus  geschikt 
5 sententia  voornemen, wil 
6 foedus   schandelijk, laag 
7 seditio, -tionis  muiterij 
8 promptus  bereid 
9 = acciderunt; accidere 3 gebeuren 
10 facies   gelaat, voorkomen 
11 adversus  aan de andere kant, vijandig 
12 cubile n.  slaapkamer 
13 vesci 3  zich voeden 
14 fors   lot 
15 moderator  bestuurder, iemand die beteugelt 
16 licentia  teugelloosheid 
17 satietas  verzadiging, afkeer, hekel 
18 medicina  (genees)middel 
19 clades   onheil, ramp 
20 trux   woest, grimmig 
21 involare  zich storten op, zich meester maken van 
22 piaculum  zoenoffer 
23 manes pl.   zielen 
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men naar redenen en verdiensten, maar wanneer men door oorlog 
overvallen werd, vielen onschuldigen en schuldigen evenzeer. Nadat 
die de mensen op de proef gesteld hadden die zij geschikt achtten en 
gezien hadden dat het merendeel der legioenen zijn plicht deed, 
stelden de legaten volgens plan het moment vast, waarop zij juist de 
schandelijksten en wie ook maar tot opstand geneigd was met het 
zwaard zouden aanvallen. Nadat zij toen elkaar het teken hadden 
gegeven, stormden ze de tenten binnen, hieuwen de niets 
vermoedenden neer, terwijl slechts de medeplichtigen wisten  wat 
het begin, wat het einde van de slachting zou zijn. 
 
[49] Alle andere burgeroorlogen, die ooit hebben plaats gevonden, 
zagen er anders uit. Niet voor een geregeld gevecht, niet uit 
tegenovergelegen kampen, maar vanuit dezelfde slaapplaatsen 
kozen de soldaten die samen overdag gegeten hadden en samen ’s 
nachts gerust hadden, partij en wierpen ze hun projectielen. Het 
geschreeuw, de wonden, het bloed waren niet verholen, de reden 
wel; het lot regelde de rest. Ook sommigen van degenen die 
deugden, werden geveld, toen ook de slechtsten hun wapenen 
hadden gegrepen, nadat ze begrepen hadden, tegen wie men te keer 
ging. En geen legaat of tribuun was aanwezig om hen te beteugelen: 
het soldatenvolk kon ongehinderd teugelloos zijn en wraak nemen 
en afkeer hebben. Toen daarna Caesar het kamp binnen was gegaan, 
zei hij met zeer veel tranen dat dat geen manier was om de situatie te 
herstellen, maar hij noemde het een ramp en hij beval de lichamen te 
verbranden. Ook toen was de stemming grimmig en kreeg men het 
verlangen op de vijand af te gaan, dit als zoenoffer voor hun razernij; 
de schimmen van hun medesoldaten zouden niet anders verzoend 
kunnen worden, dan als zij met hun goddeloze borsten eervolle 
wonden hadden ontvangen. Caesar ging mee met het vurig 
verlangen van de soldaten en na een brug geslagen te 



109 

 

ardorem1 militum Caesar iunctoque ponte tramittit duodecim milia e 
legionibus, sex et viginti socias cohortis, octo equitum alas, quarum 
ea seditione intemerata modestia2 fuit. 
 
[50] De Germanen omsingeld 
Laeti neque procul Germani agitabant3, dum iustitio4 ob amissum 
Augustum, post discordiis attinemur. at Romanus agmine propero 
silvam Caesiam5 limitemque6 a Tiberio coeptum scindit7, castra in 
limite locat, frontem ac tergum vallo, latera concaedibus8 munitus. 
inde saltus obscuros permeat9 consultatque ex duobus itineribus 
breve et solitum sequatur an inpeditius10 et intemptatum eoque 
hostibus incautum11. delecta longiore via cetera adcelerantur12: 
etenim attulerant13 exploratores festam eam Germanis noctem ac 
sollemnibus14 epulis ludicram15. Caecina cum expeditis cohortibus 
praeire et obstantia silvarum amoliri16 iubetur: legiones modico 
intervallo sequuntur. iuvit nox sideribus inlustris17, ventumque ad 
vicos18 Marsorum19 et circumdatae stationes stratis20 etiam tum per 
cubilia21 propterque mensas, nullo metu, non antepositis22 vigiliis:  

                                                           
1 ardor   vurigheid, enthousiasme 
2 modestia  discipline, gehoorzaamheid 
3 agitare   zich bevinden 
4 iustitium  rechtsstilstand, nationale rouw 
5 Het Caesisch bos moet tussen de Rijn en de Lippe gelegen hebben, misschien in de buurt van het huidige 
Heisingen in Essen. 
6 limes, limitis  versterkte weg, die als grens moest dienen waar geen natuurlijke grens was, 
aangelegd door Tiberius 11 n. Chr. tijdens een strafexpeditie tegen de Bructeri langs de Lippe 
7 scindere 3  doorkruisen; hier zeugma: gaan naar bij limitem 
8 concaedes 3  versperring 
9 permeare  trekken door 
10 impeditus  belemmerd 
11 incautus  verwaarloosd 
12 adcelerare  versnellen, snel doen 
13 afferre  berichten 
14 sollemnis  plechtig, feestelijk 
15 ludicrus  vermakelijk, vrolijk doorgebracht 
16 amoliri  verwijderen 
17 inlustris  helder 
18 vicus   dorp 
19 De Marsi (Duits: Marser) waren een kleine Germaanse stam, waarvan het stamgebied in de 1e eeuw na 
Christus tussen de rivieren de Rijn, de Ruhr en de Lippe in het westen van het huidige Duitsland, pal ten noorden 
van het huidige Roergebied lag. 
20 sterni   zich leggen 
21 cubile n.  bed 
22 anteponere 3  voor hen neerzetten 
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hebben zette hij 12.000 man van zijn legioenen over, 26 cohorten van 
de bondgenoten, acht ruitereskadrons, waarvan de gehoorzaamheid 
niet door deze opstand geschonden was.  
 
[50] De Germanen bevonden zich in opgewekte stemming niet ver 
weg, zolang als wij in de greep van nationale rouw wegens het 
verlies van Augustus en daarna in de greep van tweedracht 
gehouden werden. Maar de Romeinen trokken in speedmars door 
het Caesisch woud en gingen naar de limes, waarmee Tiberius een 
begin gemaakt had. Op de limes plaatste hij een kamp en hij 
beschermde zich voor en achter met een wal en aan de zijden met 
versperringen. Vandaar doorkruiste hij de donkere wouddalen en hij 
overlegde of hij van de twee wegen de korte en gewone moest 
volgen of die met meer belemmeringen en die niet beproefd was en 
daarom verwaarloosd door de vijand. Toen hij voor de snellere weg 
gekozen had, werd de rest versneld gedaan: verspieders hadden 
immers bericht dat die nacht een feestnacht voor de Germanen was 
en dat die vrolijk werd doorgebracht met feestelijke maaltijden. 
Caecina kreeg het bevel met lichtbewapende cohorten vooruit te 
gaan en de obstakels in de bossen te verwijderen: de legioenen 
volgden op matige afstand. Het feit dat de nacht helder was door de 
sterren, hielp. Ze kwamen bij de dorpen van de Marsi en 
daaromheen plaatsten ze wachtposten, terwijl de Germanen zich ook 
toen neergelegd hadden in hun bedden bij de tafels, omdat er geen 
angst was, zonder dat er wachten opgesteld waren:   
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adeo cuncta incuria1 disiecta erant neque belli timor, ac ne pax 
quidem nisi languida2 et soluta3 inter temulentos4. 
 
[51] De Romeinen terug in veiligheid 
Caesar avidas legiones quo latior populatio5 foret quattuor in 
cuneos6 dispertit7; quinquaginta milium spatium ferro flammisque 
pervastat. non sexus, non aetas miserationem attulit: profana8 simul 
et sacra et celeberrimum illis gentibus templum quod Tanfanae9 
vocabant solo10 aequantur11. sine vulnere milites, qui semisomnos12, 
inermos13 aut palantis14 ceciderant. excivit15 ea caedes Bructeros, 
Tubantes, Vsipetes, saltusque, per quos exercitui regressus16, 
insedere. quod gnarum17 duci incessitque18 itineri et proelio. pars 
equitum et auxiliariae cohortes ducebant19, mox prima legio, et 
mediis impedimentis20 sinistrum latus unetvicesimani, dextrum 
quintani clausere, vicesima legio terga firmavit, post ceteri sociorum. 
sed hostes, donec agmen per saltus porrigeretur21, immoti, dein 
latera et frontem modice22 adsultantes23, tota vi novissimos24 
incurrere. turbabanturque densis25 Germanorum catervis26 leves  

                                                           
1 incuria   nalatigheid, verwaarlozing 
2 languidus  onverschillig 
3 solutus   zorgeloos, nalatig 
4 temulentus  beschonken 
5 populatio  plundering 
6 cuneus   wigvormige troepenopstelling 
7 dispertire  verdelen 
8 profanum  ongewijd gebouw 
9 Tanfana (ook wel Tamfana, Tanfanae, Tamfanae) was een godin van de Istvaeones in het oude Germaans 
heidendom, van wie de vernietiging van een tempel in het grondgebied van de Marsi vermeld wordt in Tacitus' 
Annales. 
10 solum   grond 
11 aequare + dat.  gelijk maken aan 
12 semisomnus  halfslapend 
13 inermus  ongewapend 
14 palari   rondzwerven 
15 exciere 2  in beroering brengen 
16 regressus  de terugtocht 
17 gnarus  bekend 
18 incedere 3 + dat finalis optrekken voor/tot 
19 ducere 3 absoluut voorop gaan 
20 impedimenta n.pl. de tros 
21 porrigi 3  zich uitstrekken 
22 modice  matig 
23 adsultare  bestormen 
24 novissimi m.pl.  de achterhoede 
25 densus  dicht (opeengedrongen) 
26 caterva  menigte, drom 
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ja zelfs was alles verwaarloosd en zo een rotzooi; men was niet bang 
voor oorlog en er was slechts onverschillige en zorgeloze kalmte 
tussen de beschonkenen.  
 
[51] Caesar verdeelde de hebzuchtige legioenen in vier wigvormige 
opstellingen, opdat er daardoor over een uitgestrekter gebied 
geplunderd zou worden; hij plunderde een gebied van vijftig mijl 
volledig met zwaard en vuur. Geen sekse, geen leeftijd wekte 
medelijden: wereldlijke en gewijde gebouwen en de bij die volkeren 
beroemdste tempel, die zij die van Tanfana noemden, werden met de 
grond gelijk gemaakt. De soldaten, die half slapende, ongewapende 
of ronddolende vijanden hadden gedood, waren ongewond. Deze 
slachting heeft de Bructeri, de Tubanten, de Usipeten in rep en roer 
gebracht en ze hebben post gevat in de wouddalen, waardoor het 
leger zou terugkeren. Dit was de generaal bekend en hij ging op 
mars en trok op om de strijd aan te binden. Een deel van de ruiterij 
en de cohorten van de hulptroepen gingen voorop, daarna kwam het 
eerste legioen en de linker flank hebben de soldaten van het 21e 
legioen en de rechter flank die van het vijfde legioen afgesloten, 
terwijl tussen hen in de tros was, hun achterkant werd gedekt door 
het 20e legioen en daarachter kwam de rest van de bondgenoten. 
Maar de vijand verroerde zich niet, totdat de stoet zich door de 
wouddalen uitstrekte; daarna bestormden zij met beperkte troepen 
de flanken en het front, maar zij renden in volle sterkte op de 
achterhoede af. De lichtbewapende cohorten dreigden door de dichte 
drommen Germanen in verwarring te raken, toen  
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cohortes, cum Caesar advectus ad vicesimanos voce magna hoc illud 
tempus obliterandae1 seditionis clamitabat: pergerent, properarent 
culpam in decus vertere. exarsere2 animis unoque impetu perruptum 
hostem redigunt in aperta caeduntque: simul primi agminis copiae 
evasere3 silvas castraque communivere4. quietum inde iter, fidensque 
recentibus ac priorum oblitus5 miles in hibernis locatur. 
 
[52] Tiberius beducht 
Nuntiata ea Tiberium laetitia curaque adfecere6: gaudebat oppressam 
seditionem, sed quod largiendis pecuniis et missione festinata7 
favorem militum quaesivisset, bellica quoque Germanici gloria 
angebatur. rettulit tamen ad senatum de rebus gestis multaque de 
virtute eius memoravit, magis in speciem verbis adornata quam ut 
penitus8 sentire crederetur. paucioribus Drusum et finem Illyrici 
motus9 laudavit, sed intentior10 et fida oratione. cunctaque quae 
Germanicus indulserat11 servavit etiam apud Pannonicos exercitus. 
 
[53] De dood van Iulia en Sempronius Gracchus 
Eodem anno Iulia12 supremum diem obiit13, ob impudicitiam14 olim a 
patre Augusto Pandateria15 insula, mox oppido Reginorum16, qui 
Siculum17 fretum18 accolunt19, clausa. fuerat in matrimonio Tiberii  

                                                           
1 obliterare  doen vergeten 
2 exardere 2, -arsi geheel ontbranden 
3 evadere 3, -vasi  ontsnappen uit 
4 communire  aanleggen 
5 oblivisci, oblitus + gen. vergeten 
6 adficere 5 + abl.  treffen met 
7 festinare   bespoedigen 
8 penitus adv.  diep, geheel en al 
9 motus 4  oproer 
10 intentus  aandachtig, oprecht 
11 indulgere 2, -dulsi toegeven 
12 Iulia was Augustus’ enige kind. Ze stierf toen, ze 53 was. Ze had 15 jaar in ballingschap geleefd. 
13 supremum diem obire een natuurlijke dood sterven 
14 impudicitia  onzedelijk gedrag 
15 Pandateria, nu Ventotene. Het eiland deed onder de eerste principes van de Julisch-Claudische dynastie dienst 
als verbanningsoord. Vooral vrouwen werden hiernaartoe gestuurd: Iulia Caesaris maior, Vipsania Agrippina 
maior en Claudia Octavia. Maar ook Augustus' onhandelbare klein- en adoptiezoon Marcus Vipsanius Agrippa 
Postumus werd naar dit eiland verbannen. Op Ventotene zijn diverse ruïnes van villa's en aquaducten uit de 
Romeinse tijd terug te vinden. 
16 Reginus  inw. van Regium, stad tegenover Messina, geboortestad v.d. dichter Ibycus, nu 
Reggio Calabria. 
17 Siculus  Sicilisch 
18 fretum  zeeëngte 
19 accolere 3  wonen aan 
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Caesar, nadat hij naar de soldaten van het 20e gereden was, telkens 
met luide stem riep, dat dat het moment was om de opstand te doen 
vergeten: ze moesten verder gaan, ze moesten zich haasten hun 
schuld om te zetten in roem. Ze ontvlamden in hun hart en met één 
aanval braken ze door de vijand heen en dreven ze die terug naar 
open gebied en hieuwen ze die neer: tegelijk zijn de troepen van de 
voorhoede ontsnapt uit de bossen en hebben een kamp aangelegd. 
De tocht verliep daarna rustig. Vol vertrouwen door recente 
gebeurtenissen en vergeten wat eerder gebeurd was, namen de 
soldaten hun intrek in het winterkamp. 
 
[52] Het bericht hiervan heeft Tiberius getroffen met blijdschap en 
zorg: hij was blij dat de opstand de kop was ingedrukt, maar hij was 
bang ook voor de oorlogsroem van Germanicus, omdat die door 
kwistig met geld te zijn en ontslag uit dienst te bespoedigen naar de 
gunst van de soldaten gestreefd had. Toch bracht hij verslag uit bij 
de senaat over diens verrichte krijgsdaden en hij vermeldde veel 
over Germanicus’ moed, maar hij prees die moed meer schijnheilig 
met woorden dan dat men geloofde dat hij het volledig meende. Met 
minder woorden prees hij Drusus en het einde van de Illyrische 
opstand, maar wel oprechter en met een betrouwbare rede. Alles wat 
Germanicus had toegestaan, hield hij gestand ook bij de Pannonische 
legers.  
 
[53] In hetzelfde jaar stierf Iulia. Ze was ooit door haar vader 
Augustus wegens onfatsoenlijk gedrag op het eiland Pandateria 
opgesloten, daarna in de vestingstad van de inwoners van Regium, 
die de Sicilische zeeëngte bewonen. Ze was getrouwd geweest met 
Tiberius, toen Gaius en Lucius Caesar floreerden  
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florentibus Gaio et Lucio Caesaribus spreveratque ut inparem; nec 
alia tam intima1 Tiberio causa cur Rhodum abscederet2. imperium 
adeptus extorrem3, infamem et post interfectum Postumum 
Agrippam omnis spei egenam4 inopia5 ac tabe6 longa peremit7, 
obscuram8 fore necem longinquitate9 exilii10 ratus. par causa saevitiae 
in Sempronium Gracchum11, qui familia nobili, sollers12 ingenio et 
prave13 facundus14, eandem Iuliam in matrimonio Marci Agrippae 
temeraverat15. nec is libidini finis: traditam Tiberio pervicax16 adulter 
contumacia17 et odiis in maritum accendebat; litteraeque quas Iulia 
patri Augusto cum insectatione18 Tiberii scripsit a Graccho 
compositae credebantur. igitur amotus Cercinam19, Africi maris 
insulam, quattuordecim annis exilium toleravit. tunc milites ad 
caedem missi invenere in prominenti20 litoris nihil laetum 
opperientem21. quorum adventu22 breve tempus petivit ut suprema 
mandata uxori Alliariae per litteras daret, cervicemque 
percussoribus23 obtulit; constantia mortis haud indignus Sempronio 
nomine vita degeneraverat24. quidam non Roma eos milites, sed ab L. 
Asprenate25 pro consule Africae missos tradidere auctore Tiberio, qui 
famam caedis posse in Asprenatem verti frustra speraverat. 

                                                           
1 intimus  binnenst, innigst 
2 abscedere 3  weggaan 
3 extorris  verdreven, verbannen 
4 egenus + gen.  arm aan 
5 inopia   gebrek 
6 tabes 3   het wegkwijnen, ziekte 
7 perimere 3, -emi doden 
8 obscurus  verborgen, onbekend 
9 longinquitas  grote afstand 
10 exilium  ballingschap, ballingsoord 
11 Tiberius Sempronius Gracchus, misschien de tragicus door Ovidius genoemd. 
12 sollers   slim, sluw 
13 prave   onscrupuleus  
14 facundus  welbespraakt 
15 temerare  bezoedelen 
16 pervicax  volhardend 
17 contumacia  trots, eigenzinnigheid 
18 insectatio, -tionis het afgeven op 
19 Cercina: De Kerkenna-eilanden zijn Tunesische eilanden in het noorden van de Golf van Gabès die deel 
uitmaakt van de Middellandse Zee. 
20 prominere 2  uitsteken 
21 opperiri  wachten op 
22 adventus 4  aankomst 
23 percussor  moordenaar 
24 degenerare  zijn hoge afkomst te schande maken 
25 Lucius Nonius Asprenas, consul suffectus 6 na.Chr. 
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en hij had haar versmaad als was ze minder dan hij; en niet had 
Tiberius een andere zo persoonlijke reden waarom hij naar Rhodos 
vertrok. Toen hij het gezag had gekregen heeft hij haar, terwijl ze 
verbannen was, een slechte naam had en na de moord op Postumus 
Agrippa verstoken van alle hoop was, dood laten gaan doordat ze 
lange tijd in gebrek en ziekte leefde; daarbij ging hij er vanuit, dat 
haar dood onbekend zou zijn, omdat ze al lang verbannen was. Hij 
had dezelfde reden om hard op te treden tegen Sempronius 
Gracchus, die van adellijke afkomst, sluw van aard en onscrupuleus 
welbespraakt, dezelfde Iulia tijdens haar huwelijk met Marcus 
Agrippa  had bevlekt. En niet was dat het einde van diens begeerte. 
De volhardende echtbreker zette haar, ook toen zij aan Tiberius tot 
vrouw gegeven was, met koppige haatgevoelens op tegen haar man; 
men geloofde dat de brief, die Iulia aan haar vader heeft geschreven 
waarin ze afgaf op Tiberius, door Gracchus geschreven was. Hij is 
dus verwijderd naar Caecina, een eiland in de Afrikaanse zee en daar 
heeft hij veertien jaar ballingschap verduurd. Toen soldaten gestuurd 
waren om hem te doden, vonden ze hem op een vooruitspringend 
deel van de kust, terwijl hij geen blijde boodschap verwachtte. Bij 
hun komst vroeg hij een beetje tijd om zijn laatste opdrachten aan 
zijn vrouw Alliaria in een brief te geven en hij bood daarna zijn hals 
aan zijn moordenaars aan. Wat betreft de standvastigheid waarmee 
hij stierf was hij absoluut niet de naam Sempronius onwaardig, maar 
met zijn levenswijze heeft hij zijn hoge afkomst te schande gemaakt. 
Sommigen hebben overgeleverd dat die soldaten niet uit Rome, maar 
door Lucius Asprenas, de proconsul van Afrika, gestuurd waren op 
bevel van Tiberius, die tevergeefs gehoopt had dat Asprenas tot 
middelpunt kon worden gemaakt van wat men over die moord zei. 
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[54] De Ludi Augustales 
Idem annus novas caerimonias1 accepit addito sodalium2 
Augustalium sacerdotio3, ut quondam Titus Tatius retinendis4 
Sabinorum sacris sodalis Titios instituerat. sorte5 ducti e primoribus 
civitatis unus et viginti: Tiberius Drususque et Claudius et 
Germanicus adiciuntur. ludos Augustalis tunc primum coeptos 
turbavit discordia ex certamine histrionum6. indulserat ei ludicro 
Augustus, dum Maecenati obtemperat7 effuso in amorem Bathylli8; 
neque ipse abhorrebat9 talibus studiis10, et civile11 rebatur misceri 
voluptatibus vulgi. alia Tiberio morum via: sed populum per tot 
annos molliter12 habitum nondum audebat ad duriora vertere. 
 

[55] De vijandschap van Arminius en Segestes 
Druso Caesare C. Norbano13 consulibus decernitur Germanico 
triumphus manente bello; quod quamquam in aestatem summa ope 
parabat, initio veris14 et repentino in Chattos15 excursu16 praecepit17. 
nam spes incesserat dissidere18 hostem in Arminium19 ac Segestem20,  

                                                           
1 caerimoniae  feestelijkheid, ceremonie 
2 sodales pl.  priestercollege 
3 sacerdotium  priesterschap 
4 dat. finalis 
5 sors, sortis  lot 
6 histrio   toneelspeler 
7 obtemperare + dat. gehoorzamen aan 
8 Bathyllus was een cliens van Maecenas; hij zou de pantomime gemoderniseerd hebben. 
9 abhorrere 2  + abl. vies zijn van 
10 studium  beoefening 
11 civilis   een burger passend, bescheiden, minzaam 
12 molliter  zachtaardig 
13 C. Norbanus Flaccus, praetor in 11 en consul suffectus in 15 n. Chr. 
14 ver n.   lente 
15 De Chatten (in het Latijn Chatti of Catti) waren een Germaanse stam die ruwweg leefde in het zuiden van het 
huidige Nedersaksen en het noorden van het huidige Hessen. De naam Hessen is een latere vorm van dezelfde 
naam, en de stam is daarmee de naamgever van het huidige gebied en deelstaat. 
16 excursus 4  uitval, verkenning 
17 praecipere, 5, -cepi versneld laten gebeuren/uitvoeren 
18 dissidere 3 in + acc.   in onmin uiteengaan naar 
19 Arminius (Duits: Hermann der Cherusker) (ca. 18 v.Chr.-ca. 19 n.Chr.) was een Germaanse aanvoerder. Hij 
stond aan het hoofd van een verbond van Germaanse stammen, dat erin slaagde de Romeinen een 
vernietigende slag toe te brengen in het Slag bij het Teutoburgerwoud, en van de Elbe naar de Rijn terug te 
dringen. Arminius was afkomstig van de stam der Cherusken en diende een tijdlang als officier in het Romeinse 
leger. 
20 Segestes was een leider van de Cherusken en de grote tegenstander van Arminius. Hij zou zelf het Romeins 
burgerschap hebben bezeten. 
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[54] Datzelfde jaar kreeg te maken met een nieuw feest: een 
priesterschap, te weten het priestercollege der Augustales, werd 
toegevoegd, zoals ooit Titus Tatius de Titii had aangesteld als 
priestercollege om Sabijnse heilige feesten te bewaren. Er werden er 
21 geloot uit de eersten van de burgerij: Tiberius en Drusus en 
Claudius en Germanicus werden er aan toe gevoegd. De Ludi 
Augustales, die toen voor het eerst gehouden zijn, zijn verstoord 
door tweedracht die ontstaan is ten gevolge van een ruzie onder de 
toneelspelers. Augustus had toestemming gegeven aan die 
voorstelling, terwijl hij naar Maecenas luisterde die tot over zijn oren 
verliefd was op Bathyllus; hijzelf was niet afkerig van zo’n interesse 
en hij was de mening toegedaan dat het een burger paste zich in te 
laten met de pleziertjes van het volk. Tiberius’ karakter volgde een 
andere route: maar hij durfde het volk dat al zoveel jaren met zachte 
hand geregeerd was, nog niet te confronteren met een hardere 
aanpak. 
 
[55] Tijdens het consulaat van Drusus Caesar en Gaius Norbanus 
besloot men tot een triomftocht voor Germanicus, hoewel de oorlog 
nog voortduurde; hij bereidde deze wel uit alle macht voor met het 
oog op de zomer, maar hij voerde deze oorlog eerder door hem in 
het begin van de lente met een onverwachte inval in het gebied van 
de Chatti te beginnen. Want hij had de hoop opgevat dat de vijand 
onderling verdeeld raakte en zo uiteen ging naar Arminius en 
Segestes die ieder van beiden uitblonken in onbetrouwbaarheid 
jegens ons of trouw aan ons. Arminius bracht Germania in oproer, 
maar Segestes bracht aan het licht dat Arminius al vaak bij andere  
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insignem utrumque perfidia in nos aut fide. Arminius turbator 
Germaniae, Segestes parari rebellionem saepe alias et supremo 
convivio, post quod in arma itum, aperuit suasitque Varo ut se et 
Arminium et ceteros proceres1 vinciret: nihil ausuram plebem 
principibus amotis; atque ipsi tempus fore quo crimina et innoxios 
discerneret2. sed Varus fato et vi Armini cecidit; Segestes quamquam 
consensu gentis in bellum tractus discors manebat, auctis privatim 
odiis, quod Arminius filiam eius alii pactam3 rapuerat: gener invisus4 
inimici soceri; quaeque apud concordes vincula caritatis, 
incitamenta5 irarum apud infensos6 erant. 
 
[56] Germanicus straft de Chatti 
Igitur Germanicus quattuor legiones, quinque auxiliarium milia et 
tumultuarias7 catervas8 Germanorum cis9 Rhenum colentium 
Caecinae tradit; totidem legiones, duplicem sociorum numerum ipse 
ducit, positoque castello super10 vestigia paterni praesidii in monte 
Tauno expeditum11 exercitum in Chattos rapit, L. Apronio ad 
munitiones12 viarum et fluminum relicto. nam (rarum illi caelo) 
siccitate13 et amnibus modicis inoffensum14 iter properaverat15, 
imbresque et fluminum auctus16 regredienti metuebantur. sed 
Chattis adeo inprovisus17 advenit, ut quod imbecillum18 aetate ac 
sexu statim captum aut trucidatum sit. iuventus flumen Adranam19  

                                                           
1 proceres  aanzienlijken 
2 discernere 3  onderscheiden 
3 pactus   beloofd 
4 invisus   gehaat 
5 incitamentum  prikkel 
6 infensus  vijandig 
7 tumultuarius  samengeraapt 
8 caterva  schare (niet-Romeinse soldaten) 
9 cis + acc.  aan deze zijde van 
10 super + acc.  boven op, verder dan 
11 expeditus  gevechtsklaar 
12 munitio  aanleg, hier zeugmatisch: het aanpakken 
13 siccitas, -tatis  droogte 
14 inoffensus  ongehinderd 
15 properare  haastig doen 
16 auctus 4  het wassen 
17 improvisus  onvoorzien 
18 imbecillus  zwak 
19 De Eder (vroeger Edder) is een rivier in West-Europa, Duitsland die door Noordrijn-Westfalen en Hessen 
stroomt. Met de lengte van 177 km is het de langste rivier die op de Fulda uitkomt. Het stroomgebied van de 
Eder is 3362 km² groot. 
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gelegenheden de opstand aan het voorbereiden was en ook bij het 
laatste feestmaal, waarna men de wapens gegrepen heeft en hij ried 
Varus aan, dat hij hem en Arminius en de overige aanzienlijken in de 
boeien zou slaan: het volk zou namelijk niets durven, als de eersten 
verwijderd waren; en hij zou zelf dan tijd hebben om misdaden en 
onschuldigen te onderscheiden. Maar Varus is gesneuveld door het 
lot en het geweld van Arminius; hoewel Segestes meegesleurd was 
in de oorlog door de eendrachtige instemming van zijn volk, bleef hij 
het er toch niet mee eens, terwijl op persoonlijk gebied ook zijn 
gevoelens van haat jegens Arminius vergroot waren: die had zijn 
dochter, die met een ander verloofd was, geroofd: hij was de gehate 
schoonzoon van een vijandige schoonvader; alle factoren die bij 
eensgezinde mensen boeien van vriendschap zijn, zetten bij hen die 
vijanden waren, aan tot woedegevoelens. 
 
[56] Dus gaf Germanicus vier legioenen en 5000 soldaten van de 
hulptroepen en samengeraapte troepen van de Germanen die aan 
deze zijde van de Rijn woonden, Caecina in handen; zelf voerde 
hijzelf evenzoveel legioenen en een dubbel aantal bondgenoten aan 
en nadat hij een fort geplaatst had op de resten van een militair 
bolwerk van zijn vader in het Taunusgebergte, nam hij snel zijn 
leger, terwijl dat gevechtsklaar was, mee tegen de Chatti en hij liet 
Lucius Apronius achter om wegen aan te leggen en de rivieren aan te 
pakken. Want doordat het droog was en de rivieren niet al te hoog 
stonden (een zeldzaamheid in dat klimaat) had hij de weg, die 
zonder belemmeringen was, snel afgelegd, maar er werd gevreesd 
voor regenbuien en het wassen van het water van de rivieren op zijn 
terugtocht. Hij bereikte echter zo onverwacht de Chatti dat wat zwak 
door leeftijd en sekse was, onmiddellijk gegrepen of neergehouwen 
is. De weerbare manschappen waren al zwemmend de rivier de Eder 
overgestoken en zij probeerden de Romeinen, die aan een brug  
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nando1 tramiserat2, Romanosque pontem coeptantis arcebant. dein 
tormentis3 sagittisque pulsi, temptatis frustra condicionibus4 pacis, 
cum quidam ad Germanicum perfugissent, reliqui omissis pagis5 
vicisque in silvas disperguntur6. Caesar incenso Mattio7 (id genti 
caput) aperta8 populatus9 vertit ad Rhenum, non auso hoste terga 
abeuntium lacessere10, quod illi moris11, quotiens astu12 magis quam 
per formidinem cessit. fuerat animus Cheruscis iuvare Chattos, sed 
exterruit Caecina huc illuc ferens arma; et Marsos congredi13 ausos 
prospero14 proelio cohibuit15. 
 
[57] Segestes ontzet 
Neque multo post legati a Segeste venerunt auxilium orantes 
adversus vim popularium16 a quis circumsedebatur, validiore17 apud 
eos Arminio quoniam bellum suadebat: nam barbaris, quanto quis 
audacia promptus, tanto magis fidus rebusque motis potior18 
habetur. addiderat Segestes legatis filium, nomine Segimundum: sed 
iuvenis conscientia19 cunctabatur. quippe anno quo Germaniae 
descivere20 sacerdos apud aram Vbiorum creatus ruperat vittas, 
profugus ad rebellis. adductus tamen in spem clementiae Romanae 
pertulit21 patris mandata benigneque exceptus cum praesidio 
Gallicam in ripam missus est. Germanico pretium fuit22 convertere23 
agmen, pugnatumque in obsidentis, et ereptus Segestes magna cum  

                                                           
1 nare   zwemmen 
2 tramittere  oversteken 
3 tormentum  geschut 
4 condicio  afspraak, schikking 
5 pagus   gouw 
6 dispergi  zich verspreiden 
7 Mattius: misschien het huidige Maden bij Gudensburg 
8 apertum  open gebied 
9 populari  plunderen 
10 lacessere 3  uitdagen, aanvallen 
11 moris est  het is gewoonte 
12 astus 4  sluwe list, krijgslist 
13 congredi  slaags raken 
14 prosperus  voorpoedig 
15 cohibere 2  weghouden, beteugelen 
16 popularis  landgenoot 
17 validus  invloedrijk, machtig 
18 potior   verkieslijker 
19 conscientia  medeplichtigheid 
20 desciscere 3  afvallen 
21 perferre  overbrengen 
22 pretium esse  de moeite waard zijn 
23 convertere 3  omkeren 
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begonnen, af te weren. Vervolgens zijn zij door geschut en pijlen 
verdreven en toen tevergeefs gepoogd was een vredesverdrag te 
sluiten, toen sommigen naar Germanicus overgelopen waren, gaven 
de overigen de gouwen en dorpen op en verspreidden zich in de 
bossen. Caesar stak Mattius (dit was de hoofdstad van het volk) in 
brand, plunderde de open gebieden en keerde zich om naar de Rijn, 
zonder dat de vijand het waagde de vertrekkenden in de rug aan te 
vallen, hetgeen wel hun gewoonte was, telkens als zij zich meer uit 
list dan uit angst terugtrokken. De Cherusci waren van plan geweest 
de Chatti te helpen, maar Caecina schrikte hen af door zijn leger nu 
eens hierheen dan weer daarheen te leiden en de Marsi, die het 
gewaagd hadden zich te verzamelen, beteugelde hij met een 
succesvol gevecht. 
 
[57] Korte tijd later zijn er gezanten van Segestes gekomen met het 
verzoek om hulp tegen het geweld van zijn volksgenoten door wie 
hij omsingeld werd, omdat Arminius bij hen meer invloed had, 
omdat hij de oorlog adviseerde: want in de ogen van de barbaren 
wordt, naarmate iemand op grond van vermetelheid slagvaardig is, 
die persoon voor des te betrouwbaarder gehouden en bij oproer 
krijgt hij des te meer de voorkeur. Segestes had aan de gezanten zijn 
zoon toegevoegd. Hij heette Segimundus: maar de jongeman 
aarzelde, omdat hij medeplichtige van Arminius was. Immers in het 
jaar, waarin de Germaanse provincies afvallig zijn geworden, had hij, 
tot priester gekozen bij het Altaar der Ubii, zijn priesterbanden kapot 
gescheurd en is hij naar de opstandelingen gevlucht. Evenwel heeft 
hij, toen hij ertoe gebracht was te hopen op vergeving van de 
Romeinen, de opdrachten van zijn vader overgebracht en is hij na 
vriendelijk ontvangen te zijn met een garnizoen naar de Gallische 
oever overgezet. Het was voor Germanicus de moeite waard de 
colonne rechtsomkeert te laten maken en er is gevochten met de 
belegeraars en Segestes is met een grote schare verwanten en horigen 
ontzet. 
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propinquorum et clientium manu. inerant feminae nobiles, inter 
quas uxor Arminii eademque filia Segestis, mariti magis quam 
parentis animo, neque victa in lacrimas neque voce supplex; 
compressis intra sinum1 manibus gravidum uterum intuens2. 
ferebantur et spolia3 Varianae cladis, plerisque eorum qui tum in 
deditionem veniebant4 praedae5 data: simul Segestes ipse, ingens 
visu et memoria bonae societatis6 inpavidus7. 
 
[58] Segestes’ rede 
Verba eius in hunc modum fuere: 'non hic mihi primus erga8 
populum Romanum fidei et constantiae dies. ex quo a divo Augusto 
civitate donatus sum, amicos inimicosque ex vestris utilitatibus9 
delegi10, neque odio patriae (quippe proditores11 etiam iis quos 
anteponunt12 invisi sunt), verum quia Romanis Germanisque idem 
conducere13 et pacem14 quam bellum probabam. ergo raptorem filiae 
meae, violatorem15 foederis vestri16, Arminium apud Varum, qui tum 
exercitui praesidebat17, reum18 feci. dilatus19 segnitia20 ducis, quia 
parum21 praesidii22 in legibus erat, ut me et Arminium et conscios 
vinciret flagitavi: testis illa nox, mihi utinam potius novissima23! quae 
secuta sunt defleri24 magis quam defendi possunt: ceterum et inieci  

                                                           
1 sinus   boezemkleed, schoot 
2intueri    kijken naar, beschouwen 
3 spolia n.pl.  krijgsbuit 
4 in deditionem dare overgeven 
5 praeda   buit; dat.fin. 
6 societas  bondgenootschap 
7 inpavidus  zonder angst 
8 erga + acc.  jegens 
9 utilitas   belang, voordeel 
10 deligere 3, -legi uitkiezen 
11 proditor  verrader 
12 anteponere 3  verkiezen 
13 conducit  het is nuttig 
14 vul aan: magis 
15 violator  schender 
16 foedus, -eris  verdrag 
17 praesidere + dat. aan het hoofd staan van 
18 reum facere  aanklagen 
19 differre, distuli, dilatus uitstellen, aan het lijntje houden 
20 segnitia  traagheid, slapheid 
21 parum + gen.   te weinig 
22 praesidium  bescherming, hulp 
23 sc. fuisset 
24 deflere 2  bewenen 
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Daaronder waren vrouwen van adel, onder wie de vrouw van 
Arminius en tevens de dochter van Segestes, die meer de inborst van 
haar man dan van haar vader had en die zich niet in tranen stortte, 
hoewel ze overwonnen was en niet met woorden smeekte; ze had 
haar handen in haar boezemkleed samen gedrukt en keek naar haar 
zwangere buik. Men droeg ook wapenbuit van de nederlaag van 
Varus, die als buit gegeven was aan de meesten, die zich toen 
overgaven: tegelijk volgde Segestes zelf, die geweldig om te zien was 
en door zijn herinnering aan een goed bondgenootschap zonder 
angst was.  
 
[58] Zijn woorden waren ongeveer als volgt: ’Dit is niet mijn eerste 
dag van trouw en standvastigheid jegens het Romeinse volk. Sinds ik 
het burgerrecht van de goddelijke Augustus heb gekregen, heb ik 
vrienden en vijanden op grond van wat nuttig was voor jullie 
gekozen en dit niet uit haat jegens het vaderland (immers verraders 
zijn ook gehaat aan degenen, aan wie de verraders voorkeur geven), 
omdat ik meende dat de Romeinen en Germanen hetzelfde belang 
hadden en ik de vrede eerder goedkeurde dan de oorlog. Dus heb ik 
de rover van mijn dochter, de schender van het verdrag met jullie, 
Arminius aangeklaagd bij Varus, die toen de leiding had over het 
leger. Toen ik door de laksheid van de generaal aan het lijntje 
gehouden was, heb ik, omdat er te weinig bescherming in de wetten 
zat, geëist dat hij mij en Arminius en de bondgenoten in de boeien 
sloeg: die nacht is mijn getuige, ach ik had liever gehad dat het voor 
mij de laatste was geweest. Wat er daarna volgde kan eerder 
beweend worden dan verdedigd: maar zowel heb ik Arminius in de 
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catenas Arminio et a factione1 eius iniectas2 perpessus3 sum. atque 
ubi primum tui copia4, vetera novis et quieta turbidis antehabeo5, 
neque ob praemium, sed ut me perfidia exsolvam6, simul genti 
Germanorum idoneus conciliator7, si paenitentiam quam perniciem8 
maluerit. pro iuventa et errore filii veniam9 precor: filiam 
necessitate10 huc adductam fateor. tuum erit consultare11 utrum 
praevaleat12 quod ex Arminio concepit13 an quod ex me genita14 est.' 
Caesar clementi responso liberis propinquisque eius incolumitatem15, 
ipsi sedem16 vetere in provincia pollicetur. exercitum reduxit 
nomenque17 imperatoris auctore Tiberio accepit. Arminii uxor virilis 
sexus stirpem18 edidit19: educatus Ravennae20 puer quo mox 
ludibrio21 conflictatus22 sit in tempore memorabo. 
 
[59] Arminius spreekt de Cherusci toe. 
Fama dediti benigneque excepti Segestis vulgata, ut quibusque 
bellum invitis23 aut cupientibus erat, spe vel dolore accipitur. 
Arminium super24 insitam25 violentiam rapta uxor, subiectus26 
servitio uxoris uterus27 vaecordem28 agebant, volitabatque29 per 

                                                           
1 factio, -ionis  partij 
2 sc. catenas 
3 perpeti, -pessus  verdragen 
4 copia + gen.  beschikking over, toegang tot 
5 antehabere 2 + dat. verkiezen boven 
6 exsolvere + abl. 3 losmaken van 
7 conciliator   verzoener 
8 pernicies 5  ondergang 
9 venia   vergiffenis 
10 necessitas, -tatis noodzaak, dwang 
11 consultare  ernstig nadenken 
12 praevalere 2  belangrijker zijn 
13 concipere 5 ex  zwanger zijn van 
14 genitus  geboren 
15 incolumitas, -tatis onschendbaarheid 
16 sedes   verblijfplaats 
17 nomen   titel 
18 stirps f.  kroost, telg 
19 edere, edidi 3  uitgeven, ter wereld brengen 
20 Ravenna was ook de havenstad van de Romeinse vloot. 
21 ludibrium  spot, bedrog, schending 
22 conflictare  teisteren 
23 invitus  niet willend; Graecisme 
24 super + acc.  meer dan, afgezien van 
25 insitus   aangeboren 
26 subicere 5, -ieci, -iectus + dat. prijs geven aan 
27 uterus   buik, zwangerschap 
28 vaecors  waanzinnig 
29 volitare  heen en weer snellen, zich haasten 
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ketenen geslagen als ook heb ik het verdragen dat ik door diens 
partij geketend was. Zodra u mij tot u laat, verkies ik het oude boven 
het nieuwe en rust boven verwarring, en niet om een beloning, maar 
om mij van trouweloosheid te ontdoen: ik ben een geschikte 
bemiddelaar voor het volk van de Germanen, als dat berouw 
verkiest boven verderf. Voor de jeugd en de fout van mijn zoon 
vraag ik vergiffenis: ik beken dat mijn dochter gedwongen hiertoe 
gebracht is. Het zal uw zaak zijn erover na te denken of het 
belangrijker is dat zij van Arminius zwanger is geworden of dat ze 
mijn dochter is.’ Caesar beloofde met een zachtaardig antwoord zijn 
kinderen en verwanten onschendbaarheid, hemzelf een verblijfplaats 
in de oude Germaanse provincie. Hij leidde zijn leger terug en kreeg 
de titel imperator op voorspraak van Tiberius. Arminius’ vrouw gaf 
het leven aan een mannelijke telg. De jongen is opgevoed in 
Ravenna. Met welke spot hij daarna is geteisterd, zal ik op zijn tijd 
vermelden. 
 
[59] Het gerucht dat Segestes zich overgegeven had en vriendelijk 
ontvangen was, werd bekend en werd al naar gelang men een afkeer 
had van de oorlog of ernaar verlangde, met hoop of ergernis 
ontvangen. Arminius werd afgezien van zijn aangeboren woestheid 
waanzinnig voortgedreven, doordat zijn vrouw geroofd was, de 
zwangere buik van zijn vrouw aan slavernij onderworpen was. Hij 
vloog door het gebied der Cherusci, terwijl hij wapens tegen 
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Cheruscos, arma in Segestem, arma in Caesarem poscens. neque 
probris temperabat1: egregium patrem, magnum imperatorem, 
fortem exercitum, quorum tot manus unam mulierculam2 avexerint. 
sibi tres legiones, totidem legatos procubuisse3; non enim se 
proditione4 neque adversus feminas gravidas, sed palam5 adversus 
armatos bellum tractare6. cerni adhuc Germanorum in lucis7 signa 
Romana, quae dis patriis suspenderit8. coleret Segestes victam ripam, 
redderet filio sacerdotium hominum9: Germanos numquam satis 
excusaturos10 quod inter Albim11 et Rhenum virgas12 et securis et 
togam viderint. aliis gentibus ignorantia imperi Romani inexperta13 
esse supplicia, nescia14 tributa15: quae quoniam exuerint16 
inritusque17 discesserit ille inter numina dicatus18 Augustus, ille 
delectus Tiberius, ne inperitum adulescentulum, ne seditiosum 
exercitum pavescerent19. si patriam parentes antiqua mallent quam 
dominos et colonias novas, Arminium potius gloriae ac libertatis 
quam Segestem flagitiosae20 servitutis ducem sequerentur. 
 
[60] De adelaar van het 19e legioen teruggevonden 
Conciti per haec non modo Cherusci, sed conterminae21 gentes, 
tractusque in partis22 Inguiomerus Arminii patruus, vetere apud 
Romanos auctoritate; unde23 maior Caesari metus. et ne bellum  

                                                           
1 temperare + abl. zich onthouden van 
2 muliercula  vrouwtje 
3 procumbere 3, -cubui buigen, neergeslagen worden 
4 proditio, -ionis  verraad 
5 palam   openlijk 
6 bellum tractare  oorlog voeren 
7 lucus   woud 
8 suspendere 3, -pendi ophangen 
9 Gedoeld wordt op Augustus als mens. Priesterschappen dienen ter ere van goden te zijn. 
10 satis excusare  zich voldoende verontschuldigen voor 
11 Albis   de Elbe 
12 virga   twijg (van de fasces) 
13 inexpertus  onbeproefd 
14 nescius  onbekend 
15 tributum  belasting 
16 exuere 3, exui   zich van iets ontdoen 
17 inritus   zonder succes 
18 dicare   wijden, opnemen 
19 pavescere 3  bang worden voor 
20 flagitiosus  schandelijk 
21 conterminus  aangrenzend 
22 partes pl.  partij 
23 unde   waarvandaan, ten gevolge waarvan 
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Segestes, wapens tegen Caesar eiste. Niet onthield hij zich van 
verwijten: het was een uitnemende vader, een grote keizer, een 
dapper leger waarvan zoveel handen één vrouwtje hadden 
meegenomen. Door hem waren drie legioenen, even zoveel legaten 
neergeslagen;  hij voerde immers niet met verraad en niet tegen 
zwangere vrouwen, maar openlijk tegen gewapenden oorlog. Er 
werden nog in de wouden van de Germanen vaandels van de 
Romeinen gezien, die hij voor de vaderlandse goden had 
opgehangen. Segestes moest maar de overwonnen oever bewonen, 
en aan zijn zoon het priesterschap ter ere van mensen geven in plaats 
van dat ter ere van goden: Germanen zouden nooit zich voldoende 
ervoor verontschuldigen tussen de Elbe en de Rijn roedes en bijlen 
en een toga gezien te hebben. Andere volken hadden, doordat ze 
onbekend waren met het gezag van het Romeinse rijk, hun straffen 
niet ervaren en ze kenden hun belastingen niet. Maar omdat zij zich 
daarvan ontdaan hadden en die Augustus die onder de goddelijke 
machten opgenomen was, die uitverkoren Tiberius zonder succes 
vertrokken waren, moesten ze niet een onervaren knulletje, niet een 
opstandig leger vrezen. Als zij de voorkeur gaven aan het vaderland, 
hun vaderen, oude instellingen boven meesters, nieuwe kolonies, 
dan moesten ze eerder Arminius als leider van roemvolle vrijheid 
dan Segestes als leider van schandelijke slavernij volgen.  
 
[60] Hierdoor zijn niet alleen de Cherusci op de been gebracht, maar 
ook de aangrenzende volken en Arminius’ oom Inguiomerus werd 
naar diens partij getrokken, een man die sinds jaar en dag aanzien bij 
de Romeinen genoot; derhalve had Caesar groter angst. Om te 
voorkomen dat een oorlog van één massale  
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mole1 una ingrueret2 Caecinam cum quadraginta cohortibus 
Romanis distrahendo3 hosti per Bructeros ad flumen Amisiam4 
mittit, equitem Pedo praefectus finibus5 Frisiorum6 ducit. ipse 
inpositas navibus quattuor legiones per lacus7 vexit; simulque pedes 
eques classis apud praedictum8 amnem convenere. Chauci cum 
auxilia pollicerentur, in commilitium9 adsciti sunt. Bructeros sua 
urentis10 expedita cum manu L Stertinius missu Germanici fudit11; 
interque caedem et praedam repperit undevicesimae legionis 
aquilam cum Varo amissam. ductum inde agmen ad ultimos12 
Bructerorum, quantumque Amisiam et Lupiam13 amnis inter14 
vastatum, haud procul Teutoburgiensi saltu15 in quo reliquiae16 Vari 
legionumque insepultae17 dicebantur. 
 
[61]De restanten van het kamp van Varus 
Igitur cupido Caesarem invadit solvendi suprema18 militibus 
ducique, permoto19 ad miserationem omni qui aderat exercitu ob 
propinquos, amicos, denique ob casus bellorum et sortem hominum. 
praemisso Caecina ut occulta saltuum scrutaretur20 pontesque et 
aggeres21 umido22 paludum et fallacibus23 campis inponeret, 
incedunt24 maestos locos visuque ac memoria deformis25. prima Vari  

                                                           
1 moles    gevaarte, gewicht, kracht 
2 ingruere 3  aanvallen, overvallen 
3 distrahere 3  uiteen trekken; dat. finalis 
4 Amisia   de Eems 
5 finibis of dativus bij praefectus, of abl. loci 
6 De Friezen bezaten grote delen van de kust van het huidige Nederland. 
7 lacus   het (huidige) IJsselmeer 
8 praedicere 3  bevelen, van tevoren vaststellen, bepalen 
9 commilitium  gezamenlijke militaire dienst 
10 urere 3  verbranden 
11 fundere 3, fudi  verdrijven, verslaan 
12 ultimus  verst verwijderd 
13 Lupia   de Lippe 
14 postpositie 
15 Teutoburgiensis saltus  het Teutoburgerwoud 
16 reliquiae  de resten 
17 insepultus  onbegraven 
18 suprema solvere 3 de laatste eer bewijzen 
19 permovere 2, -movi, -motus hevig bewegen 
20 scrutari  onderzoeken 
21 agger   dijk 
22 = umidis paludibus 
23 fallax   bedriegelijk 
24 incedere 3  betreden 
25 deformis  schandelijk 
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krijgsmacht hem zou overvallen, stuurde hij Caecina met 40 
Romeinse cohorten om de vijand uiteen te trekken door het gebied 
der Bructeri naar de rivier de Eems en de ruiterij werd door de 
prefect Pedo door het gebied der Friezen geleid. Hijzelf verscheepte 
vier legioenen, op schepen geplaatst, over de meren; tegelijk 
kwamen de infanterie, de ruiterij, de vloot bij de vermelde rivier. 
Toen de Chauci hulptroepen beloofden, zijn zij in de 
gemeenschappelijke militaire dienst opgenomen. Lucius Stertinius 
joeg in opdracht van Germanicus de Bructeri die hun eigen bezit 
verbrandden, met een lichtbewapende schare op de vlucht en tijdens 
het doden en het plunderen vond hij de adelaar van het 19e  legioen, 
die samen met Varus verloren was gegaan. Vandaar is de colonne 
naar het uiteinde van het gebied der Bructeri gebracht en zoveel 
gebied als er tussen de Eems en de Lippe is, is verwoest, geenszins 
ver van het Teutoburgerwoud, waarvan men zegt dat daar de resten 
van Varus en van de legioenen onbegraven lagen. 
 
[61] Dus beving het verlangen Germanicus om de laatste eer te 
bewijzen aan de soldaten en de generaal, terwijl heel het leger, dat 
aanwezig was, medelijden had opgevat om hun verwanten, vrienden 
tenslotte om de lotgevallen in oorlogen en het lot der mensen. Toen 
Caecina vooruitgestuurd was om de ontoegankelijke ravijnen te 
onderzoeken en bruggen en dijken in de natte moerassen en op 
bedrieglijke velden aan te leggen, schreden ze voort over 
droefgeestig gebied, dat lelijk was om te zien en schandelijk qua 
herinnering. Het eerste kamp van Varus, dat een weidse omtrek had  
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castra lato ambitu1 et dimensis2 principiis3 trium legionum manus4 
ostentabant; dein semiruto5 vallo, humili6 fossa7 accisae8 iam 
reliquiae9 consedisse10 intellegebantur: medio campi albentia11 ossa, 
ut fugerant, ut restiterant, disiecta vel aggerata12. adiacebant 
fragmina13 telorum equorumque artus14, simul truncis15 arborum 
antefixa16 ora. Lucis propinquis barbarae arae, apud quas tribunos ac 
primorum ordinum centuriones17 mactaverant18. et cladis eius 
superstites19, pugnam aut vincula elapsi, referebant hic cecidisse 
legatos, illic raptas aquilas; primum ubi vulnus Varo adactum20, ubi 
infelici dextera et suo ictu21 mortem invenerit; quo tribunali 
contionatus22 Arminius, quot patibula23 captivis, quae scrobes24, 
utque signis et aquilis per superbiam inluserit25. 
 
[62] De resten van Varus cum suis begraven 
Igitur Romanus qui aderat exercitus sextum post cladis annum26 
trium legionum ossa, nullo noscente alienas reliquias an suorum 
humo tegeret, omnis ut coniunctos27, ut consanguineos, aucta in 
hostem ira, maesti simul et infensi condebant28. primum extruendo29  

                                                           
1 ambitus 4  omtrek 
2 dimensus  uitgemeten 
3 principia n.pl.  hoofdkwartier 
4 manus f.4  hand, werk 
5 semirutus  half ingestort 
6 humilis   nederig, laag 
7 fossa   gracht 
8 accisus   verminderd 
9 reliquiae  de resten (van de legioenen) 
10 considere 3, -sedi instorten 
11 albens   wit 
12 aggerare  opstapelen 
13 fragmen  deel, brok 
14 artus 4  lid, ledemaat 
15 truncus  stam 
16 antefixus 3 + abl. aan iets van voren bevestigd 
17 centurio primi ordinis centurio van de 1e centurie 
18 mactare  afslachten 
19 superstes, -stitis + gen. overlevend 
20 adigere + dat.  toebrengen aan 
21 ictus 4   klap 
22 contionari  een toespraak houden 
23 patibulum  gaffel, dwarshout 
24 scrobis  kuil, graf, (waar de Germanen lafaards in de moerassen levend begroeven) 
25 inludere + dat.  bespotten 
26 = sexto anno post cladem 
27 coniunctus  verbonden, vertrouwd 
28 condere 3  verbergen, begraven 
29 extruere 3  oprichten 
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en waar de hoofdkwartieren uitgemeten waren, toonde het werk van 
drie legioenen; vervolgens begreep men dat door de half ingestorte 
wal en ondiepe gracht de resten verminderd en reeds ingestort 
waren. Midden op het veld lagen bleke botten, zoals ze gevlucht 
waren, zoals ze weerstand hadden geboden, verspreid of 
opgestapeld. Daarbij lagen brokstukken projectielen en ledematen 
van paarden, tevens hoofden bevestigd aan de stammen van bomen. 
In de nabijgelegen wouden waren barbaarse altaren, waarbij ze 
tribunen en centurio’s van de eerste centurie hadden geslacht. 
Overlevenden van deze nederlaag, die aan de strijd of de ketenen 
ontsnapt waren, vermeldden dat hier de legaten gestorven waren, 
dat daar de adelaars geroofd waren; waar Varus de eerste wond was 
toegebracht, waar hij door een treffer van zijn eigen ongelukkige 
rechterhand de dood had gevonden; op welk podium Arminius zijn 
toespraak gehouden had, hoeveel dwarshouten er voor de 
krijgsgevangen waren, wat voor kuilen er waren en hoe hij de 
vaandels en adelaars in hoogmoed had bespot. 
 
[62]Dus was het Romeinse leger, dat daar was, terwijl de woede 
jegens de vijand toegenomen was, tegelijk bedroefd en vijandig, in 
het zesde jaar na de nederlaag de botten van drie legioenen, zonder 
dat iemand wist of hij de overblijfselen van een ander of die van de 
zijnen begroef, bezig allen, als waren ze vertrouwd, als waren ze 
bloedverwant, te begraven. Eerst liet Caesar graszoden plaatsen om 
een grafheuvel op te richten, waarmee hij een zeer  
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tumulo caespitem1 Caesar posuit, gratissimo munere2 in defunctos3 
et praesentibus doloris socius. quod Tiberio4 haud probatum, seu 
cuncta Germanici in deterius trahenti5, sive exercitum imagine 
caesorum insepultorumque6 tardatum7 ad proelia et 
formidolosiorem8 hostium credebat; neque imperatorem auguratu9 et 
vetustissimis caerimoniis10 praeditum11 adtrectare12 feralia13 
debuisse. 
 
[63] Hinderlaag van Arminius 
Sed Germanicus cedentem in avia14 Arminium secutus, ubi primum 
copia15 fuit, evehi equites campumque quem hostis insederat eripi 
iubet. Arminius colligi suos et propinquare16 silvis monitos17 vertit 
repente: mox signum prorumpendi18 dedit iis quos per saltus 
occultaverat. tunc nova19 acie turbatus eques, missaeque 
subsidiariae20 cohortes et fugientium agmine impulsae21 auxerant 
consternationem; trudebanturque22 in paludem gnaram vincentibus, 
iniquam23 nesciis, ni Caesar productas legiones instruxisset24: inde 
hostibus terror, fiducia militi; et manibus aequis abscessum25. mox  

                                                           
1 caespes, -pitis  plag 
2 munus, muneris geschenk, taak 
3 defunctus (vita)  overleden 
4 dat. auctoris 
5 in deterius trahere  negatief uitleggen 
6 insepultus  onbegraven 
7 tardare  vertragen 
8 formidolosus + gen. angstig 
9 auguratus 4  augursambt 
10 caerimonia  heilige handeling 
11 praeditus + abl. voorzien van, uitgerust met 
12 adtrectare  zich bezig houden met 
13 feralia n.pl.  begrafenis 
14 avia n.pl.  onbegaanbaar gebied 
15 copia   gelegenheid 
16 propinquare + dat. naderen 
17 monere 2  vermanen, aansporen 
18 prorumpere 3  tevoorschijn springen 
19 novus   nieuw, onverwacht 
20 subsidiarius  hulp- 
21 impellere 3, -puli, -pulsus voortdrijven 
22 trudere 3  stoten, drijven 
23 iniquus  onbillijk, ongunstig 
24 instruere 3, -struxi opstellen 
25 abscedere, -cessi,-cessum weggaan 
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geachte taak verrichtte jegens de gestorvenen en voor de aanwezigen 
een deelgenoot in het verdriet was. Tiberius keurde dit helemaal niet 
goed, hetzij omdat hij alles van Germanicus negatief uitlegde, hetzij 
omdat hij geloofde dat het leger door het beeld van de 
neergehouwenen en onbegravenen vertraagd was met het oog op de 
gevechten en meer angst had voor de vijand; de opperbevelhebber 
die uitgerust was met het augursambt en de zeer oude heilige 
handelingen, had zich niet moeten bezig houden met de begrafenis. 
 
[63] Maar Arminius week terug naar onbegaanbaar gebied en 
Germanicus volgde hem en zodra de gelegenheid er was, beval hij de 
ruiterij uit te rijden en het veld dat de vijand had bezet, aan hem te 
ontnemen. Arminius had zijn manschappen bevolen zich te 
verzamelen en de bossen te naderen en liet hen plotseling zwenken: 
daarna gaf hij aan hen die zich in de bergwouden verstopt hadden, 
het teken tevoorschijn te stormen. Toen werd de ruiterij door de 
nieuwe slaglinie in verwarring gebracht en de hulpcohorten die 
gestuurd waren en door de colonne vluchtend teruggedreven waren, 
hadden de verwarring vergroot. Ze werden het moeras in gedreven, 
dat bekend was aan de winnaars, maar in het nadeel zou zijn van 
wie er net mee bekend was, als Caesar niet zijn legioenen had laten 
uitrukken en opgesteld had: dat joeg de vijanden angst aan en gaf de 
soldaten vertrouwen en men is zonder beslissing vertrokken.  
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reducto ad Amisiam exercitu legiones classe, ut ad vexerat, reportat; 
pars equitum litore1 Oceani petere Rhenum iussa; Caecina, qui suum 
militem ducebat, monitus, quamquam notis itineribus regrederetur, 
pontes longos quam maturrime2 superare3. angustus is trames4 
vastas inter paludes et quondam a L. Domitio5 aggeratus, cetera 
limosa6, tenacia7 gravi caeno8 aut rivis incerta erant; circum silvae 
paulatim adclives9, quas tum Arminius inplevit, compendiis10 
viarum et cito agmine onustum11 sarcinis armisque militem cum 
antevenisset12. Caecinae dubitanti quonam modo ruptos13 vetustate14 
pontes reponeret simulque propulsaret15 hostem, castra metari16 in 
loco placuit, ut opus et alii proelium inciperent. 
 
[64] De barbaren in de bossen opgesloten 
Barbari perfringere stationes seque inferre munitoribus17 nisi18 
lacessunt19, circumgrediuntur, occursant20: miscetur operantium21 
bellantiumque clamor. et cuncta pariter Romanis adversa22, locus  

                                                           
1 litus, litoris  kust 
2 maturus  vroeg 
3 superare  oversteken 
4 trames   pad 
5 Lucius Domitius Ahenobarbus was, zover bekend, de enige zoon van Gnaius Domitius Ahenobarbus. Consul in 
16 v.Chr.Na zijn ambtstermijn als consul werd Lucius Ahenobarbus in 12 v.Chr. aangesteld als proconsul van de 
provincia Africa. In de periode 7 - 2 v.Chr. deed hij, als opvolger van Tiberius, dienst als legatus propraetore in de 
provincia Illyricum en ontplooide zich tot een kundig militair bevelhebber. Hij wist verder door te stoten in het 
Germaanse gebied dan al zijn voorgangers[3] en bereikte uiteindelijk zelfs de Elbe. Na deze militaire prestaties 
verkreeg L. Domitius Ahenobarbus het bevel over de Romeinse troepen gelegerd in Germania. Tijdens zijn 
aanwezigheid in het noorden liet hij een strategisch lange brug (pontes longi) aanleggen tussen de Rijn en de 
Eems. Voor zijn kundigheid en militaire successen werd L. Domitius Ahenobarbus door Augustus beloond met 
een insignia triumphalia. 
6 limosus  modderig 
7 tenax   vasthoudend 
8 caenum  modder 
9 adclivis   hellend 
10 compendium  directe route 
11 onustus  beladen 
12 antevenire + acc. vóórzijn 
13 rumpere, rupi, ruptus breken 
14 vetustas, -tatis  ouderdom 
15 propulsare  verdrijven 
16 metari  afbakenen 
17 munitor  schanswerker 
18 niti 3, nisus  zich inspannen 
19 lacessere 3  uitdagen 
20 occursare  tegemoet rennen 
21 operantes pl.  schansgravers 
22 adversus  nadelig 
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Daarna toen het leger teruggeleid was naar de Eems, bracht hij de 
legioenen met de vloot terug, zoals hij ze had aangevoerd; een deel 
van de ruiterij kreeg het bevel over de kust van de oceaan op weg 
naar de Rijn te gaan; Caecina, die zijn eigen soldaten aanvoerde, was 
gewaarschuwd om zo vroegtijdig mogelijk , hoewel hij over bekende 
wegen terugkeerde, de lange bruggen over te steken. Dit smalle pad 
lag tussen de uitgestrekte moerassen en was ooit opgehoogd door 
Lucius Domitius; de rest was modderig, zuigend door de zware 
modder of onzeker door de stromen; eromheen lagen bossen, die 
geleidelijk omhoog liepen tegen een helling die Arminius toen met 
mannen heeft voorzien, toen hij de soldaten die met bagage en 
wapens belast waren, te snel af was geweest via afkortingen en 
doordat zijn colonne versneld marcheerde. Toen Caecina in twijfel 
verkeerde, hoe hij toch de bruggen die gebroken waren door 
ouderdom weer moest plaatsen en tegelijk de vijand moest 
verdrijven, besloot hij ter plekke een kamp af te meten opdat 
sommigen het werk begonnen en anderen het gevecht begonnen. 
 
[64] Terwijl de barbaren zich inspanden zich een weg door de 
wachtposten heen te banen en de schanswerkers aan te vallen, 
daagden ze hen uit, omsingelden hen, renden hun tegemoet: het 
geschreeuw van de schanswerkers en oorlogvoerenden vermengde 
zich. En alles was voor de Romeinen evenzeer in het nadeel: een 
gebied met een diep moeras, tevens  
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uligine1 profunda2, idem ad gradum3 instabilis, procedentibus 
lubricus4, corpora gravia loricis5; neque librare6 pila inter undas 
poterant. contra Cheruscis sueta7 apud paludes proelia, procera8 
membra, hastae ingentes ad vulnera facienda quamvis procul. nox 
demum inclinantis9 iam legiones adversae pugnae exemit10. Germani 
ob prospera11 indefessi12, ne tum quidem sumpta quiete, quantum 
aquarum circum surgentibus iugis13 oritur14 vertere in subiecta15, 
mersaque humo16 et obruto17 quod effectum18 operis duplicatus19 
militi labor. quadragesimum id stipendium Caecina parendi aut 
imperitandi habebat, secundarum ambiguarumque20 rerum sciens21 
eoque interritus. igitur futura volvens22 non aliud repperit quam ut 
hostem silvis coerceret23, donec24 saucii25 quantumque gravioris 
agminis anteirent; nam medio montium et paludum porrigebatur26 
planities27, quae tenuem28 aciem pateretur. deliguntur legiones 
quinta dextro lateri, unetvicesima in laevum29, primani ducendum 
ad agmen, vicesimanus adversum secuturos. 

                                                           
1 uligo, -ginis  moeras 
2 profundus  diep 
3 gradus   pas, stap 
4 lubricus  glibberig 
5 lorica   pantser 
6 librare   zwaaien, slingeren 
7 suetus   gewoon, gewend 
8 procerus  lang 
9 inclinari  wijken, zich terugtrekken 
10 eximere 3, -emi + dat.  ontnemen aan 
11 prosperus  voorspoedig 
12 indefessus  onvermoeid 
13 iugum   heuvelrug 
14 oriri   opwellen, ontspringen 
15 subiectum  lager gelegen deel 
16 humus  grond, aarde 
17 obruere 3, -rui, -rutus bedelven 
18 efficere 5, -feci, -fectus tot stand brengen 
19 duplicare  verdubbelen 
20 ambiguus  onzeker 
21 sciens + gen.  deskundig, vaardig 
22 volvere 3  overwegen 
23 coercere 2  opsluiten 
24 donec + coni.  totdat, opdat intussen 
25 saucius  gewond 
26 porrigi  zich uitstrekken 
27 planities 5 f.  vlakte 
28 tenuis   smal 
29 laevus   links 
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onvast om te betreden, glibberig voor wie voortging, lichamen zwaar 
door pantsers; en ze konden niet hun speren slingeren te midden van de 
wateren. Daarentegen waren gevechten bij moerassen voor de Cherusci 
gewoon: ze hadden lange leden en geweldige lansen om hoe ver weg 
ook wonden te maken. De nacht uiteindelijk ontnam de legioenen, die 
zich al terugtrokken, aan het gevecht, dat in hun nadeel verliep. De 
Germanen keerden vanwege hun succes onvermoeibaar, zonder zelfs 
toen gerust te hebben al het water, dat opkwam uit de bergen die om hen 
heen oprezen, naar de lager gelegen delen en toen de grond 
ondergedompeld was en wat aan bouwarbeid tot stand gebracht was, 
bedolven was, is de inspanning voor de soldaten verdubbeld. Dit was 
Caecina’s veertigste dienstjaar, waarin hij gehoorzaamd had en het 
commando gevoerd had en zodoende ervaren was in gunstige en 
onzekere situaties en derhalve geen angst had. Dus terwijl hij overwoog 
wat ging komen, vond hij geen andere oplossing dan dat hij de vijand in 
de bossen opsloot zolang als de gewonden en alles van de colonne wat 
zwaar beladen was, voorging; midden tussen de bergen en de moerassen 
strekte zich een vlakte uit, die een beperkte slaglinie zou toestaan. Het 
15e legioen werd uitgekozen voor de rechter flank en het 21e voor de 
linker, de soldaten van het 1e om de colonne te leiden en die van het 20e 
tegen hen die hen zouden volgen. 
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[65] Caecina belaagd door Arminius 
Nox per diversa inquies1, cum barbari festis epulis, laeto cantu aut 
truci2 sonore3 subiecta vallium ac resultantis4 saltus complerent, 
apud Romanos invalidi ignes, interruptae5 voces, atque ipsi passim 
adiacerent6 vallo, oberrarent7 tentoriis, insomnes magis quam 
pervigiles8. ducemque terruit dira quies: nam Quintilium Varum 
sanguine oblitum9 et paludibus emersum10 cernere et audire visus est 
velut vocantem, non tamen obsecutus11 et manum intendentis12 
reppulisse. coepta luce missae in latera legiones, metu an 
contumacia13, locum deseruere, capto propere campo14 umentia 
ultra15. neque tamen Arminius quamquam libero incursu16 statim 
prorupit: sed ut haesere17 caeno fossisque impedimenta18, turbati 
circum milites, incertus signorum19 ordo20, utque tali in tempore sibi 
quisque properus21 et lentae22 adversum imperia aures, inrumpere23 
Germanos iubet, clamitans 'en Varus eodemque iterum fato vinctae 
legiones!' simul haec et cum delectis24 scindit agmen equisque 
maxime vulnera ingerit25. illi sanguine suo et lubrico paludum 
lapsantes26 excussis27 rectoribus28 disicere obvios, proterere1 iacentis.  

                                                           
1 inquies   onrustig 
2 trux   angstaanjagend 
3 sonor   geluid 
4 resultare  echoën 
5 interrumpere 3  onderbreken 
6 adiacere + dat.  gelegen zijn bij 
7 oberrare + dat.  ronddwalen rond 
8 pervigilis  nachtwakend 
9 oblitus   besmeurd 
10 emersus + abl.  opgedoken uit 
11 obsequi 3,-secutus gehoor geven 
12 intendere 3  uitstrekken 
13 contumacia  trots, eigenzinnigheid 
14 niet de planities op de beboste hoogtes, waar ze de vijand moesten opsluiten; de tros ging nu zelfstandig 
verder door het moeras. 
15 ultra + acc.  aan de andere zijde van; postpositie 
16 incursus 4  het aanstormen 
17 haerere 2 + dat., haesi blijven steken 
18 impedimenta n.pl. de tros 
19 signum  vaandel, cohort 
20 ordo   volgorde reeks, opstelling 
21 properus  haastig 
22 lentus   traag 
23 inrumpere 3  binnenstormen binnenvallen 
24 delectus  uitgelezen 
25 ingerere, -gessi + dat. toebrengen 
26 lapsare  glijden 
27 excutere 5, -cussi,-cussus eraf schudden 
28 rector   menner 
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[65] De nacht verliep onrustig om verschillende redenen, omdat de 
barbaren de lager gelegen delen van de dalen lieten weerklinken van 
feestmaaltijden, blij gezang of angstaanjagend geluid, omdat 
daarentegen bij de Romeinen de vuren zwakker, de kreten 
onderbroken waren en zijzelf verspreid bij de wal lagen en tussen de 
tenten door dwaalden, eerder slapeloos dan dat ze op wacht 
stonden. De generaal werd angst ingeboezemd door wrede rust: 
want hij scheen Quintilius Varus met bloed besmeurd en uit de 
moerassen opgedoken te zien en te horen, alsof hij hem riep, maar hij 
verbeeldde zich dat hij hem toch niet gevolgd was en dat hij zijn 
hand, die hij naar hem uitstrekte, teruggeduwd had. Bij het 
aanbreken van de dag verlieten de legioenen, die naar de flanken 
gestuurd waren, uit angst of uit trots, hun positie, nadat ze het veld 
aan de andere kant van de wetlands hadden genomen. En toch 
sprong Arminius niet direct tevoorschijn, ook al kon hij zonder 
hindernissen er op af rennen; maar zodra de tros was blijven steken 
in de modder en sloten, de soldaten daaromheen in verwarring 
waren en de opstelling van de cohorten onduidelijk was en zodra 
een ieder, zoals op zo’n moment het geval is, druk in de weer was 
voor zich zelf en de oren traag reageerden op de bevelen, beval hij de 
Germanen er op af te stormen, terwijl hij telkens riep: “Zie, Varus en 
de legioenen opnieuw in de boeien van hetzelfde lot!” Tegelijk zei hij 
dit en brak hij samen met keurtroepen door de stoet en bracht hij 
vooral de paarden wonden toe. Die gleden in hun eigen bloed en op 
de glibberige ondergrond van de moerassen, schudden hun berijders  

                                                                                                                                                                                     
1 proterere 3  vertrappen 
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plurimus circa aquilas labor, quae neque ferri adversum ingruentia1 
tela neque figi limosa humo poterant. Caecina dum sustentat2 aciem, 
suffosso3 equo delapsus4 circumveniebatur, ni prima legio sese 
opposuisset. iuvit hostium aviditas5, omissa caede praedam 
sectantium6, enisaeque7 legiones vesperascente8 die in aperta et 
solida. neque is miseriarum finis. struendum vallum, petendus 
agger9, amissa magna ex parte per quae egeritur10 humus aut 
exciditur caespes; non tentoria manipulis, non fomenta11 sauciis; 
infectos12 caeno aut cruore cibos dividentes funestas13 tenebras et tot 
hominum milibus unum iam reliquum diem lamentabantur14. 
 
[66] Consternatie door een paard  
Forte equus abruptis15 vinculis16 vagus et clamore territus quosdam 
occurrentium obturbavit. tanta inde consternatio17 inrupisse 
Germanos credentium ut cuncti ruerent ad portas, quarum 
decumana maxime petebatur, aversa18 hosti et fugientibus tutior19. 
Caecina comperto20 vanam esse formidinem21, cum tamen neque 
auctoritate neque precibus, ne manu quidem obsistere aut retinere 
militem quiret22, proiectus23 in limine portae miseratione demum24,  

                                                           
1 ingruere 3  aanstormen 
2 sustentare  op de been houden 
3 suffodere 5, -fodi, -fossus van onderen doorsteken 
4 delabi, -lapsus  eraf glijden 
5 aviditas  hebzucht 
6 sectari   najagen, jagen op 
7 eniti, enisus  zich inspannen, zich omhoog werken 
8 vesperascere 3  avond/donker worden 
9 agger    aarde 
10 egerere 3  wegdragen 
11 fomentum  verband 
12 infectus  besmeurd 
13 funestus  onheilbrengend, onheil voorspellend 
14 lamentari  klagen 
15 abrumpere, -rupi, -ruptus afbreken 
16 vinculum  riem 
17 consternatio  verwarring 
18 aversa + dat.  afgewend van 
19 tutus   veilig 
20 comperire, -peri, -pertus vernemen; comperto abl.s abs.: nadat vernomen was 
21 formido, -dinis  angst 
22 quire    kunnen 
23 proiectus  op de grond liggend 
24 demum  pas 
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af en deden degenen die hun tegemoet kwamen, uiteenstuiven en 
vertrapten wie op de grond lag. Grootste inspanning werd geleverd 
rond de adelaars, die noch tegen de aanstormende projectielen in 
gedragen konden worden noch in de slijkerige grond gestoken 
konden worden. Terwijl Caecina de slaglinie op de been hield, 
dreigde hij na van zijn paard gegleden te zijn, toen dat in de buik 
getroffen was, omsingeld te worden, als niet het eerste legioen zich 
in de weg gesteld had. De hebzucht van de vijanden hielp: zij 
verzuimden te doden en joegen buit na en de legioenen werkten zich 
omhoog, toen het avond werd, naar open gebied met vaste 
ondergrond. Niet betekende dit het einde van de ellende. Er moest 
een wal gebouwd worden, aarde gehaald worden, terwijl het 
materieel grotendeels verloren was waarmee aarde verwijderd werd 
of graszoden uitgegraven; er waren geen tenten voor de manipels, 
geen verband voor de gewonden; terwijl ze het eten, dat besmeurd 
was met modder of bloed, verdeelden, jammerden ze over de 
onheilspellende duisternis en over het feit dat er nu slechts één dag 
over was voor zoveel duizenden soldaten. 
 
[66] Toen heeft toevallig een paard, dat de leidsels kapot getrokken 
had, dolend en verschrikt door geschreeuw sommigen die hem 
tegemoet renden, in verwarring gebracht. Dientengevolge was er zo 
een grote consternatie onder hen, omdat ze geloofden dat de 
Germanen binnengedrongen waren, dat allen naar de poorten 
stormden; men probeerde vooral die van de decumana te bereiken, 
omdat die tegenover de poort lag, waar de vijand was en men zo 
veiliger voor de vluchtenden was. Toen Caecina vernomen had, dat 
de vrees ongegrond was, maar toen hij toch niet met zijn gezag of 
met smeekbeden aan de soldaten weerstand kon bieden of die kon 
tegenhouden, stortte hij zich voorover op de drempel van de poort 
en toen pas door medelijden, omdat men 



143 

 

quia per corpus legati eundum erat, clausit viam: simul tribuni et 
centuriones falsum pavorem1 esse docuerunt. 
 
[67] Caecina’s plan  
Tunc contractos2 in principia iussosque dicta cum silentio accipere 
temporis ac necessitatis monet3. unam in armis salutem, sed ea 
consilio temperanda4 manendumque intra vallum, donec 
expugnandi hostis spe propius succederent5; mox undique 
erumpendum: illa eruptione ad Rhenum perveniri. quod si6 fugerent, 
pluris silvas, profundas magis paludes, saevitiam hostium superesse; 
at victoribus decus gloriam. quae domi cara, quae in castris honesta, 
memorat; reticuit de adversis7. equos dehinc, orsus8 a suis, legatorum 
tribunorumque nulla ambitione9 fortissimo cuique bellatori10 tradit, 
ut hi, mox pedes11 in hostem invaderent. 
 
[68] De aanval van Arminius en Inguiomerus mislukt 
Haud minus inquies12 Germanus spe, cupidine et diversis13 ducum 
sententiis agebat14, Arminio sinerent egredi egressosque rursum per 
umida et inpedita15 circumvenirent suadente16, atrociora Inguiomero 
et laeta barbaris, ut vallum armis ambirent17: promptam18 
expugnationem, plures captivos, incorruptam19 praedam fore. igitur 
orta die proruunt20 fossas, iniciunt cratis21, summa valli prensant22,  

                                                           
1 pavor   angst 
2 contrahere 3, -traxi, -tractu samentrekken 
3 monere + gen.  opmerkzaam maken op 
4 temperare  gebruiken 
5 succedere 3  oprukken 
6 quod si   maar als 
7 adversa  tegenslag, slechte afloop 
8 ordiri, orsus  beginnen 
9 ambitio  gunstbejag 
10 bellator  strijder 
11 pedes   infanterie 
12 inquies  onrustig 
13 diversus  verschillend 
14 agere 3 absoluut gebruikt: handelen, optreden 
15 impeditus  onbegaanbaar 
16 suadere + coni.  aanraden dat 
17 ambire  omsluiten 
18 promptus  gemakkelijk 
19 incorruptus  onbeschadigd 
20 proruere 3  dichten 
21 cratis   gevlochten mat 
22 prensare  vastgrijpen 
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over het lichaam van de legaat moest gaan, sloot hij de weg af; 
tegelijk deelden de tribunen en de centuriones mee, dat de angst niet 
terecht was. 
 
[67] Toen liet hij hen bijeenkomen bij het hoofdkwartier en beval hun 
zijn woorden in stilte aan te horen en hij maakte hen opmerkzaam op 
de hachelijke omstandigheid en noodsituatie: alleen in de wapens zat 
redding, maar die moesten met beleid gebruikt worden en men 
moest binnen de wal blijven, totdat de vijand dichterbij zou komen 
uit hoop het kamp te veroveren; daarna moest men van alle kanten 
naar buiten stormen; ze zouden door die uitbraak zeker bij de Rijn 
komen. Maar als ze zouden vluchten, zouden er meer bossen zijn en 
diepere moerassen en resteerde er de wreedheid van de vijand; wie 
won, had roem en eer. Hij bracht in herinnering wat thuis dierbaar 
was en in het legerkamp eervol; hij zweeg over tegenspoed. Daarna 
overhandigde hij de paarden, terwijl hij met die van hem begon, van 
de legaten en tribunen zonder enig gunstbejag aan juist de dapperste 
strijders met de bedoeling dat zij eerst en daarna de infanterie de 
vijand aanvielen. 
 
[68] Zeker net zo onrustig waren de Germanen door hoop, begeerte 
en de onderling verschillende meningen van hun leiders: Arminius 
ried aan, dat ze de Romeinen zouden laten weggaan en wanneer ze 
weg waren gegaan, om hen dan weer in nat en onbegaanbaar gebied 
te omsingelen en Inguiomerus adviseerde onverbiddelijker optreden, 
dat de barbaren blij stemde, namelijk dat ze de wal met wapens 
zouden omsingelen: de verovering zou gemakkelijk zijn, er zouden 
meer krijgsgevangen zijn en er zou onbeschadigde buit zijn. Dus 
toen de dag was aangebroken, dichtten ze de grachten, wierpen ze er 
gevlochten matten in, grepen zij de bovenkant van de wal vast, 
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raro1 super milite et quasi ob metum defixo2. postquam haesere 
munimentis, datur cohortibus signum cornuaque ac tubae 
concinuere3. exim clamore et impetu tergis Germanorum 
circumfunduntur4, exprobrantes5 non hic silvas nec paludes, sed 
aequis locis aequos deos. hosti facile excidium6 et paucos ac 
semermos cogitanti sonus tubarum, fulgor7 armorum, quanto 
inopina8 tanto maiora offunduntur9, cadebantque, ut rebus secundis 
avidi10, ita adversis incauti11. Arminius integer12, Inguiomerus post 
grave vulnus pugnam deseruere: vulgus trucidatum est, donec ira et 
dies permansit13. nocte demum reversae legiones, quamvis plus 
vulnerum, eadem ciborum egestas14 fatigaret15, vim sanitatem16 
copias17, cuncta in victoria habuere. 
 
[69] Tiberius vreest Agrippina 
Pervaserat18 interim circumventi exercitus fama et infesto 
Germanorum agmine Gallias peti, ac ni Agrippina inpositum Rheno 
pontem solvi prohibuisset19, erant qui id flagitium20 formidine 
auderent. sed femina ingens animi munia ducis per eos dies induit21, 
militibusque, ut quis inops22 aut saucius, vestem et fomenta 
dilargita23 est. tradit C. Plinius24 Germanicorum bellorum scriptor,  

                                                           
1 rarus   ver uit elkaar staand 
2 defixus   vastgenageld 
3 concinere 3, -cinui schallen 
4 circumfundi + dat. stromen rondom 
5 exprobrare  verwijten, wijzen op 
6 excidium  vernietiging 
7 fulgor   geschitter 
8 inopinus  onverwacht 
9 offundi + dat.  zich uitstorten over 
10 avidus   hebzuchtig 
11 incautus  onvoorzichtig 
12 integer  ongeschonden 
13 permanere 2, -mansi voortduren 
14 egestas  gebrek 
15 fatigare  vermoeien 
16 sanitas  welzijn 
17 copiae  voorraden 
18 pervadere 3, -vasi doordringen 
19 prohibere 2  beletten 
20 flagitium  schanddaad 
21 induere 3, indui aannemen 
22 inops   gebrekkig 
23 dilargiri  rijkelijk schenken 
24 Gaius Plinius Secundus maior (Como, in 23 of 24 na Chr. - nabij Stabiae, 25 augustus 79), bijgenaamd maior, 
ofwel de Oudere, ter onderscheiding van zijn gelijknamige neef Plinius de Jongere, was een Romeins militair, 
letterkundige en amateur-wetenschapper. Een van zijn werken is ‘Over de Germaanse Oorlogen’. Dit was een 



146 

 

terwijl maar her en der een soldaat op de wal was en als het ware uit 
angst vastgenageld stond. Nadat ze de bolwerken hadden 
vastgegrepen, werd aan de cohorten het teken gegeven en klonken 
de hoorns en trompetten. Daarna klonk er van alle kanten in de rug 
van de Germanen geschreeuw en stroomden ze overal van achteren 
om hen heen en ze hielden hun voor dat hier geen bossen en geen 
moerassen waren, maar dat op gelijk terrein gelijke goden waren. De 
vijand dacht aan een gemakkelijke vernietiging en aan half 
bewapenden, maar aan hen deden zich het geluid van trompetten en 
het geschetter van wapens voor, zaken die des te groter waren naar 
mate ze minder verwacht waren en ze sneuvelden, omdat ze bij 
voorspoed hebzuchtig waren en bij tegenslag onvoorzichtig. 
Arminius heeft de strijd ongeschonden verlaten, Inguiomerus zwaar 
verwond: het volk is neergehouwen, zolang de woede en de dag 
hebben geduurd. In de nacht zijn de legioenen pas teruggekeerd, en 
ook al werden ze vermoeid door meer wonden en hetzelfde gebrek 
aan eten, toch hebben zij kracht, gezondheid, voorraden, alles in hun 
overwinning gevonden. 
 
[69] Intussen was het gerucht doorgedrongen dat het leger 
omsingeld was en dat de Gallische provincies door een vijandige 
colonne Germanen aangevallen werd en het was dat Agrippina het 
had verhinderd dat de brug die over de Rijn aangelegd was, 
afgebroken werd, anders waren er lieden, die deze schanddaad uit 
angst zouden wagen. Maar zij was een vrouw met geweldige inborst 
en nam in die dagen de taken van een aanvoerder op zich en zij gaf 
de soldaten rijkelijk kleren en verband, al naar gelang men behoeftig 
of gewond was. Gaius Plinius, de schrijver van De Germaanse 
oorlogen, vertelt dat zij bij  

                                                                                                                                                                                     
verzameld werk met daarin alle tot op dat moment voltrokken oorlogen met Germanië. Het is niet duidelijk 
waarom dit boek is geschreven. Sommige bronnen zeggen dat Plinius werd bezocht door de geest van Drusus in 
een droom, die zei dat zijn herinnering niet dood mocht gaan. Drusus wilde een groter deel van Germanië 
veroverd hebben. Andere zeggen dat hij het scheef omdat hij ervaring in die oorlog had. Het boek omschreef de 
geschiedenis van de oorlog in Germanië in zijn tijd, verdeeld over twintig delen. 
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stetisse apud principium pontis, laudes et grates1 reversis2 legionibus 
habentem. id Tiberii animum altius penetravit3: non enim simplicis 
eas curas, nec adversus externos4 studia5 militum quaeri. nihil 
relictum imperatoribus, ubi femina manipulos intervisat6, signa 
adeat, largitionem7 temptet, tamquam8 parum ambitiose filium ducis 
gregali9 habitu10 circumferat Caesaremque Caligulam appellari velit. 
potiorem11 iam apud exercitus Agrippinam quam legatos, quam 
duces; conpressam a muliere seditionem, cui nomen principis 
obsistere12 non quiverit13. accendebat haec onerabatque Seianus, 
peritia14 morum Tiberii odia in longum iaciens, quae reconderet15 
auctaque promeret16. 
 
[70] Bijna verdronken   
At Germanicus legionum, quas navibus vexerat, secundam et 
quartam decimam itinere terrestri17 P. Vitellio18 ducendas tradit, quo 
levior classis vadoso19 mari innaret20 vel reciproco21 sideret22. 
Vitellius primum iter sicca humo aut modice adlabente23 aestu24 
quietum habuit: mox inpulsu aquilonis25, simul sidere26 aequinoctii1,  

                                                           
1 grates pl.  dank 
2 reverti, reversus terugkeren 
3 penetrare  doordringen in 
4 externus  vreemdeling, buitenlander 
5 studia    genegenheid; is hier aangevuld en militem in militum veranderd. De tekst is corrupt. 
6 intervisere   van tijd tot tijd opzoeken 
7 largitio   rijkelijke schenking, omkoping 
8 tamquam   alsof, a.h.w. 
9 gregalis  van een gewoon soldaat 
10 habitus  kleding 
11 potior   voortreffelijker, belangrijker 
12 obsistere 3  in de weg gaan staan 
13 quire   kunnen 
14 peritia   ervaring 
15 recondere   verbergen 
16 promere 3  tevoorschijn halen 
17 terrestris  over land 
18 Publius Vitellius was een Romeinse legercommandant uit de eerste eeuw na Chr., die diende onder 
Germanicus, met wie hij ook bevriend was. Hij behoorde tot de gens Vitellia, waaruit later keizer Aulus Vitellius 
(een neef van Publius) zou voortkomen. Vitellius' vader, die eveneens Publius Vitellius heette, behoorde tot de 
stand van de equites. 
19 vadosus  waddenrijk 
20 innare + abl.   varen op 
21 reciprocus  terugstromend 
22 sidere 3  blijven steken, vastlopen 
23 adlabi   stromen naar 
24 aestus   stroming, tij 
25 aquilo, -onis  noordenwind 
26 sidus, sideris  ster, jaargetijde 
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het begin van de brug heeft gestaan met loftuitingen en 
dankbetuigingen aan de teruggekeerde legioenen. Dit drong dieper 
door in het gemoed van Tiberius: dit was niet zo maar zorg en niet 
was men op zoek naar aanhang van soldaten tegen vreemden; 
bevelhebbers hadden daar niets meer, waar een vrouw van tijd tot 
tijd manipels bezocht, naar de vaandels ging, hen probeerde om te 
kopen, alsof zij niet genoeg naar de gunst van de soldaten dong door 
haar zoon in de kleding van een gemeen soldaat rond te dragen en 
doordat zij wilde dat de Caesar Caligula genoemd werd; Agrippina 
was bij de legers al geliefder dan de legaten, dan de legerleiders; 
door een vrouw was die muiterij de kop ingedrukt, waaraan de titel 
‘keizer’ geen weerstand kon bieden. Seianus stookte dit vuurtje op en 
maakte het erger; doordat hij ervaren was met het karakter van 
Tiberius, zorgde hij voor haatgevoelens bij Tiberius op de lange 
termijn, die hij zou verbergen en wanneer ze toegenomen waren, 
tevoorschijn zou halen. 
 
[70] Maar Germanicus overhandigde van de legioenen, die hij 
verscheept had, het tweede en het veertiende aan Publius Vitellius 
om die over land te leiden, met als doel dat daardoor de vloot 
minder belast over de waddenrijke zee zou varen, of wanneer die 
zou terugstromen met minder zware lading zou stranden. Het begin 
van Vitellius’ tocht verliep rustig over droge grond of omdat bij 
vloed het water matig toestroomde: daarna werd de stoet, doordat 
de noordenwind het water opstuwde en tegelijk door het jaargetijde 
van de nachtevening, waardoor met name de wereldzee zwelt, 
meegesleurd en 
 

                                                                                                                                                                                     
1 aequinoctium  nachtevening 



149 

 

quo maxime tumescit1 Oceanus, rapi agique agmen. et opplebantur2 
terrae: eadem freto3 litori campis facies4, neque discerni poterant 
incerta ab solidis5, brevia6 a profundis. sternuntur7 fluctibus, 
hauriuntur gurgitibus8; iumenta9, sarcinae, corpora exanima10 
interfluunt11, occursant. permiscentur inter se manipuli, modo 
pectore, modo ore tenus12 extantes13, aliquando subtracto solo14 
disiecti aut obruti15. non vox et mutui16 hortatus17 iuvabant 
adversante18 unda; nihil strenuus19 ab ignavo20, sapiens ab 
inprudenti, consilia a casu differre21: cuncta pari violentia22 
involvebantur. tandem Vitellius in editiora23 enisus24 eodem agmen 
subduxit25. pernoctavere26 sine utensilibus27, sine igni, magna pars 
nudo28 aut mulcato29 corpore, haud minus miserabiles quam quos 
hostis circumsidet: quippe illic etiam honestae mortis usus, his 
inglorium30 exitium. Lux reddidit terram, penetratumque31 ad 
amnem [Visurgin32], quo Caesar classe contenderat33. inpositae dein  

                                                           
1 tumescere 3  zwellen 
2 opplere 2  vullen 
3 fretum   zee 
4 facies 5  uiterlijk 
5 solidus   hard, massief 
6 brevis   ondiep 
7 sternere 3  tegen de grond slaan 
8 gurges, gurgitis  maalstroom 
9 iumentum  jukdier 
10 exanimus  ontzield 
11 interfluere 3  er tussendoor stromen 
12 abl. + tenus  tot aan 
13 exstare  uitsteken 
14 solum   grond 
15 obruere 3  bedelven 
16 mutuus  wederzijds 
17 hortatus 4  aansporing 
18 adversari  zich verzetten 
19 strenuus  vastberaden, flink 
20 ignavus  laf 
21 differre ab  verschillen van 
22 violentia  wildheid 
23 editus   hoog 
24 eniti, enisus  zich omhoog werken 
25 subducere 3  omhoog leiden 
26 pernoctare  de nacht doorbrengen 
27 utensilia n.pl.  benodigheden 
28 nudus   naakt 
29 mulcare  havenen 
30 inglorius  zonder roem 
31 penetrare ad  doordringen tot 
32 Visurgis  de Weser 
33 contendere 3  zich haasten, snel marcheren 



150 

 

voortgedreven. Ook het land liep onder: de zee, de kust en de velden 
zagen er hetzelfde uit en er kon geen onderscheid gemaakt worden 
tussen labiele ondergrond en vaste grond, tussen ondiep en diep 
water. Ze werden neergeslagen door de golven, verzwolgen door 
maalstromen; jukdieren, bagage en ontzielde lichamen dreven tussen 
hen door en kwamen op hen af. De manipels raakten door elkaar, 
terwijl ze nu eens tot aan hun borst, dan weer tot aan hun gezicht 
boven het water uitstaken, terwijl ze soms doordat de grond onder 
hen weggetrokken was, uiteengeworpen waren of bedolven. Geen 
woorden of wederzijdse aansporingen hielpen, omdat het water hen 
tegenwerkte; de vastberadene verschilde absoluut niet van de laffe, 
de verstandige niet van de onverstandige. Alles viel ten prooi aan 
dezelfde woestheid. Uiteindelijk klom Vitellius uit het water naar 
hoger gelegen gronden en leidde hij de colonne naar dezelfde plek. 
Ze hebben de nacht doorgebracht zonder benodigdheden, zonder 
vuur, een groot deel met een naakt en gehavend lichaam, werkelijk 
niet minder beklagenswaardig dan zij, die door vijanden omgeven 
worden: daar immers is ook het voordeel van een eervolle dood, 
voor dezen een einde zonder eer. Het licht gaf de aarde terug en ze 
zijn doorgedrongen tot op de rivier [de Weser], waarheen Caesar met 
zijn vloot zich gehaast had. Vervolgens hebben de legioenen zich 
ingescheept, terwijl het  
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legiones, vagante1 fama submersas2; nec fides salutis, antequam 
Caesarem exercitumque reducem3 videre. 
 
[71] Germanicus bemoedigt zijn mannen 
Iam Stertinius, ad accipiendum in deditionem4 Segimerum fratrem 
Segestis praemissus, ipsum et filium eius in civitatem Vbiorum 
perduxerat. data utrique venia5, facile Segimero, cunctantius filio, 
quia Quintilii Vari corpus inlusisse6 dicebatur. ceterum ad 
supplenda7 exercitus damna8 certavere Galliae Hispaniae Italia, quod 
cuique promptum9, arma equos aurum offerentes. quorum laudato 
studio Germanicus, armis modo10 et equis ad bellum sumptis, 
propria11 pecunia militem iuvit. utque cladis memoriam etiam 
comitate leniret12, circumire saucios, facta singulorum extollere13; 
vulnera intuens alium spe, alium gloria, cunctos adloquio14 et cura 
sibique et proelio firmabat15. 
 
[72] Herinvoering wetten majesteitsschennis 
Decreta eo anno triumphalia insignia16 A. Caecinae, L. Apronio, C. 
Silio ob res cum Germanico gestas. nomen patris patriae Tiberius, a 
populo saepius ingestum17, repudiavit18; neque in acta sua iurari19 
quamquam censente senatu permisit, cuncta mortalium incerta, 
quantoque plus adeptus20 foret, tanto se magis in lubrico21 dictitans.  

                                                           
1 vagari   ronddwalen 
2 submergere 3, -mersi, -mersus onderdompelen 
3 redux   terugbrengen, terugkomend 
4 deditio   overgave 
5 venia   vergiffenis 
6 inludere 3, -lusi  bespotten 
7 supplere  aanvullen 
8 damnum  verlies 
9 promptus  voor handen 
10 modo    slechts 
11 proprius  eigen 
12 lenire   verzachten 
13 extollere 3  de hemel in prijzen 
14 adloquium  het toespreken 
15 firmare  verzekeren 
16 insigne triumphale triomfteken (men kreeg dan wel de tekens zonder de triomf zelf te houden) 
17 ingerere 3-gessi, -gestus opdringen 
18 repudiare  afwijzen 
19 iurare in acta  een eed zweren op de acten/handelingen 
20 adipisci, adeptus verkrijgen 
21 lubricum   het glibberige, glad ijs 
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gerucht de ronde deed, dat ze verdronken waren; men geloofde niet 
in de redding, voordat ze Caesar en het leger hadden zien 
terugkeren. 
 
[71] Reeds had Stertinius, die vooruitgestuurd was om de capitulatie 
van Segimerus, de broer van Segestes, te aanvaarden, hemzelf en 
diens zoon naar de hoofdstad van de Ubii gebracht. Beiden is pardon 
verleend, zonder problemen aan Segimerus, maar met meer 
terughoudendheid aan diens zoon, omdat men zei dat hij het 
lichaam van Quintilius Varus had bespot. Maar om de verliezen van 
het leger aan te vullen wedijverden de Gallische en Spaanse 
provincies en Italia door aan te bieden wat een ieder voor handen 
had: wapens, paarden en goud. Germanicus prees hun ijver. Hij nam 
alleen hun wapens en paarden voor de oorlog en hielp de soldaten 
met eigen geld. En om de herinnering aan de nederlaag door 
vriendelijk optreden te verzachten ging hij de gewonden langs en 
prees hij de daden van ieder afzonderlijk; terwijl hij de wonden 
bekeek, sterkte hij de een met hoop, de ander met roem, allen door ze 
aan te spreken en te verzorgen én voor zich én voor de strijd. 
 
[72] Dat jaar is besloten tot triomftekens voor Aulus Caecina, Lucius 
Apronius en Gaius Silius vanwege hun verrichte daden samen met 
Germanicus. De titel ‘vader des vaderlands’ wees Tiberius af, hoewel 
het volk hem die vaker had opgedrongen en niet stond hij toe dat 
men een eed aflegde op zijn handelingen, ook al stelde de senaat dat 
voor; hij zei bij herhaling, dat alles der  
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non tamen ideo faciebat fidem civilis1 animi; nam legem maiestatis2 
reduxerat3, cui nomen apud veteres idem, sed alia in iudicium4 
veniebant, si quis proditione5 exercitum aut plebem seditionibus, 
denique male gesta re publica maiestatem populi Romani minuisset6: 
facta arguebantur7, dicta inpune8 erant. primus Augustus 
cognitionem9 de famosis libellis10 specie11 legis eius tractavit, 
commotus Cassii Severi12 libidine13, qua viros feminasque inlustris 
procacibus14 scriptis diffamaverat15; mox Tiberius, consultante16 
Pompeio Macro praetore an iudicia maiestatis redderentur17, 
exercendas leges esse respondit. hunc quoque asperavere18 carmina 
incertis auctoribus vulgata19 in saevitiam superbiamque eius et 
discordem cum matre animum. 
 
[73] Eerste afwijzing door Tiberius 
Haud pigebit referre in Falanio et Rubrio, modicis equitibus 
Romanis, praetemptata20 crimina, ut quibus initiis21, quanta Tiberii 
arte gravissimum exitium inrepserit22, dein repressum sit, postremo 
arserit cunctaque corripuerit23, noscatur. Falanio obiciebat accusator,  

                                                           
1 civilis   passend bij een burger 
2 maiestas  waardigheid, majesteitsschennis 
3 reducere 3  hernieuwen 
4 iudicium  rechtbank 
5 proditio, -ionis  verraad 
6 minuere 3  verkleinen 
7 arguere 3  beschuldigen 
8 inpune   onbestraft 
9 cognitio  onderzoek 
10 famosi libelli  smaadschriften 
11 species  het mom 
12 Cassius Severus is waarschijnlijk 12 n.Chr. verbannen. 
13 libido   hartstocht, willekeur 
14 procax  schaamteloos 
15 diffamare  belasteren 
16 consultare  raadplegen 
17 reddere  weer invoeren 
18 asperare  prikkelen 
19 vulgare  publiceren 
20 praetemptare  van tevoren proberen 
21 initium  begin 
22 inrepere 3  binnensluipen 
23 corripere 5, -ripui aangrijpen, meesleuren 
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stervelingen onzeker was en dat hij, naarmate hij meer had 
verkregen, des te meer op glad ijs was. Toch wekte hij derhalve niet 
geloof, dat hij een inborst had die bij een burger paste; hij had 
immers de wet van majesteitsschennis weer ingevoerd die bij de 
ouden dezelfde naam had, maar waarbij andere kwesties voor het 
gerecht kwamen, bij voorbeeld als iemand door verraad het leger of 
het volk door opstanden, tenslotte door het slecht behartigen van een 
zaak de waardigheid van het Romeinse volk had verzwakt. Daden 
werden aan de kaak gesteld, woorden waren zonder straf. Als eerste 
deed Augustus onderzoek naar smaadschriften onder het mom van 
deze wet; hij was namelijk ontdaan over de willekeur van Cassius 
Severus, waarmee hij mannen en vrouwen van aanzien met 
schaamteloze geschriften in opspraak had gebracht; Tiberius 
antwoordde, toen de praetor Tiberius Macro hem consulteerde, of de 
processen wegens majesteitsschennis weer ingevoerd moesten 
worden, dat de wetten gehandhaafd moesten worden. Hem hebben 
ook liederen van onzekere schrijvers verbitterd, die publiek zijn 
gemaakt tegen zijn strengheid en trots en zijn persoon die in onmin 
met zijn moeder was. 
 
[73] Het zal niet tot teleurstelling leiden te vertellen dat eerst bij wijze 
van proef Falanius en Rubrius, ridders uit de middenmoot, 
beschuldigd zijn, opdat men inziet, wat het begin was, hoe groot de 
doortraptheid was van Tiberius, waarmee het zwaarste verderf 
binnen geslopen is, daarna onderdrukt is, tenslotte ontvlamd is en 
alles heeft aangetast. Een aanklager wierp Falanius 
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quod inter cultores1 Augusti, qui per omnis domos in modum2 
collegiorum3 habebantur, Cassium quendam mimum4 corpore 
infamem5 adscivisset, quodque venditis6 hortis7 statuam Augusti 
simul mancipasset8. Rubrio crimini dabatur9 violatum periurio10 
numen Augusti. quae ubi Tiberio notuere11, scripsit consulibus non 
ideo decretum patri suo caelum, ut in perniciem civium is honor 
verteretur. Cassium histrionem12 solitum inter alios eiusdem artis 
interesse ludis, quos mater sua in memoriam Augusti sacrasset13; nec 
contra religiones14 fieri quod effigies15 eius, ut alia numinum 
simulacra, venditionibus hortorum et domuum accedant16. ius 
iurandum17 perinde18 aestimandum quam si Iovem fefellisset: 
deorum iniurias dis curae19. 
 
[74] Het begin van de valse aanklacht 
Nec multo post Granium Marcellum praetorem Bithyniae quaestor 
ipsius Caepio Crispinus maiestatis postulavit20, subscribente21 
Romano Hispone: qui formam vitae iniit, quam postea celebrem22 
miseriae temporum et audaciae hominum fecerunt. nam egens23,  

                                                           
1 cultor   vereerder, priester 
2 in modum + gen. als 
3 collegium  college 
4 mimus   mimespeler 
5 infamis   eerloos 
6 vendere 3, -didi, -ditus verkopen 
7 hortus   tuin 
8 mancipare  verkopen 
9 crimini dare  beschuldigen 
10 periurium  meineed 
11 notescere 3, notui bekend worden 
12 histrio   toneelspeler, pantomimespeler 
13 sacrare  wijden 
14 religio   religieus bezwaar 
15 effigies  beeld 
16 accedere + dat. komen bij 
17 iusiurandum  eed; hier: meineed 
18 perinde .. quam .. evenzeer .. als .. 
19 curae est  het is tot zorg; dat. fin. 
20 postulare + gen. beschuldigen wegens 
21 subscribere 3  onderschrijven, medeaanklager zijn 
22 celeber  beroemd 
23 egens   behoeftig 
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voor de voeten, dat hij tussen de priesters van Augustus, die in alle 
huizen als priestergenootschappen gehouden werden, een zekere 
Cassius een toneelspeler, die qua seksueel gedrag slecht bekend 
stond, zou hebben opgenomen en dat hij bij de verkoop van tuinen 
een beeld van Augustus tegelijk zou hebben verkocht. Rubrius werd 
ervan beschuldigd dat hij de godheid Augustus geschonden had. 
Zodra dit bekend geworden was aan Tiberius, schreef hij de consuls 
dat niet daarom voor zijn vader tot de hemel besloten was, opdat 
deze eer zich keerde tot de ondergang van de burgers; Cassius als 
toneelspeler was gewoon te midden van anderen van hetzelfde 
emplooi de spelen bij te wonen, die zijn moeder had gewijd ter 
herinnering aan Augustus; en niet gebeurde het in strijd met 
godsdienstige cultussen, dat Augustus’ beeld, zoals andere beelden 
van goddelijke machten, door verkoop van tuinen en huizen plaats 
vonden; meineed moest men evenzeer schatten als had men Jupiter 
bedrogen: daden van onrechten tegen de goden waren de goden tot 
zorg. 
 
[74] En niet lang daarna is Granius Marcellus als praetor van 
Bithynië door zijn eigen quaestor Caepio Crispinus beschuldigd 
wegens majesteitsschennis, terwijl Romanus Hispo zijn 
medeaanklager was: hij heeft zich een levensstijl eigen gemaakt, die 
later in zwang is geraakt door de ellende der tijden en vermetelheid 
van de mensen. Want terwijl hij behoeftig, onbekend, onrustig 
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ignotus, inquies, dum occultis libellis1 saevitiae principis adrepit2, 
mox clarissimo cuique periculum facessit3, potentiam apud unum, 
odium apud omnis adeptus dedit exemplum, quod secuti ex 
pauperibus divites, ex contemptis4 metuendi perniciem aliis ac 
postremum5 sibi invenere. sed Marcellum insimulabat6 sinistros7 de 
Tiberio sermones habuisse, inevitabile8 crimen, cum ex moribus 
principis foedissima quaeque deligeret accusator obiectaretque reo. 
nam quia vera erant, etiam dicta credebantur. addidit Hispo statuam 
Marcelli altius quam Caesarum sitam9, et alia in statua amputato10 
capite Augusti effigiem11 Tiberii inditam12. ad quod exarsit13 adeo, ut 
rupta taciturnitate14 proclamaret se quoque in ea causa laturum 
sententiam palam15 et iuratum16, quo ceteris eadem necessitas fieret. 
manebant etiam tum vestigia morientis libertatis. igitur Cn. Piso 
'quo' inquit 'loco censebis, Caesar? si primus, habebo quod sequar: si 
post omnis, vereor ne inprudens dissentiam.' permotus his, 
quantoque incautius efferverat17, paenitentia patiens tulit absolvi 
reum criminibus maiestatis: de pecuniis repetundis ad reciperatores18 
itum est. 
 
[75] Caesars hulp   
Nec patrum cognitionibus19 satiatus20 iudiciis adsidebat in cornu21 
tribunalis, ne praetorem curuli22 depelleret; multaque eo coram1 

                                                           
1 libellus   aanklacht 
2 adrepere 3 + dat. sluipen naar, binnensluipen 
3 facessere 3  veroorzaken 
4 contemnere 3, -tempsi, -temptus  verachten 
5 postremum  tenslotte 
6 insimulare  beschuldigen, aanklagen 
7 sinister   boosaardig 
8 inevitabilis  onvermijdelijk 
9 situs   geplaatst 
10 amputare  afsnijden, afhakken 
11 effigies  afbeelding 
12 indere, -didi,-ditus plaatsen op 
13 exardere 2, -arsi ontbranden 
14 taciturnitas  stilzwijgen 
15 palam   openlijk 
16 iuratus  onder ede, een eed gezworen hebbend 
17 effervescere, -fervi koken 
18 reciperator   rechter in zaken m.b.t. schadeloosstelling; (plur.) college bestaand uit 3 of 5 rechters, 
dat beslissingen nam in processen m.b.t. schadeloosstelling. 
19 cognitio  gerechtelijk onderzoek (van de senaat) 
20 satiare  verzadigen, bevredigen 
21 cornu n.  hoorn, uiteinde 
22 curulis (sella)  ambtszetel 
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was, heeft hij, terwijl hij met geheime aanklachten de wreedheid van 
de keizer binnensloop en daarna juist de beroemdsten in gevaar 
gebracht heeft en terwijl hij bij één invloed had gewonnen, maar bij 
allen haat, het voorbeeld gesteld, dat velen gevolgd hebben en 
waardoor zij in plaats van arm rijk en in plaats van veracht 
vrezenswaardig voor anderen waren en tenslotte voor zichzelf de 
ondergang hebben gevonden. Maar hij beschuldigde Marcellus 
ervan boosaardige gesprekken over Tiberius gehouden te hebben, 
een beschuldiging waaraan hij niet kon ontkomen, omdat de 
aanklager juist de afschuwelijkste kenmerken van het karakter van 
Tiberius uitkoos en die voor de voeten van de beschuldigde wierp. 
Immers, omdat ze waar waren, geloofde men ook dat ze gezegd 
waren. Hispo voegde eraan toe, dat het beeld van Marcellus hoger 
stond dan die der Caesares en dat op een ander beeld, nadat het 
hoofd van Augustus er afgesneden was, het portret van Tiberius 
gezet was. En naar aanleiding hiervan ontvlamde Tiberius zozeer, 
dat hij zijn stilzwijgen verbrak en verklaarde dat ook hij in deze zaak 
zijn mening openlijk en na een eed afgelegd te hebben zou geven, 
opdat daardoor ook de anderen tot hetzelfde gedwongen werden. 
Ook toen waren er nog sporen van de vrijheid, hoewel die zieltogend 
was. Dus zei Gnaeus Piso: ‘Op welke plaats zal u uw mening geven, 
Caesar? Als u dat als eerste doet, dan zal ik iets hebben om te volgen: 
als u dat na alle anderen doet, ben ik bang dat ik in mijn onverstand 
een andere mening heb dan u.’ Tiberius was hierdoor hevig bewogen 
en naarmate hij onvoorzichtiger opgewonden was geraakt, verdroeg 
hij dit des te meer uit berouw en accepteerde hij het dat de 
beschuldigde vrijgesproken werd van de aanklachten van 
majesteitsschennis: in zake de aanklacht wegens afpersing is men 
naar het daarvoor bestemde college gestapt. 
 
[75] En niet bevredigd door de gerechtelijke onderzoeken van de 
senatoren woonde hij de processen bij aan het uiteinde van het 
podium om niet de praetor uit zijn curulische stoel te verdrijven;  en 
veel is in tegenwoordigheid van hem 
 
 

                                                                                                                                                                                     
1 abl. + coram  in het bijzijn van 
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adversus ambitum et potentium preces constituta. sed dum veritati 
consulitur1, libertas corrumpebatur. inter quae2 Pius Aurelius senator 
questus mole3 publicae viae ductuque4 aquarum labefactas5 aedis 
suas, auxilium patrum invocabat. resistentibus aerarii6 praetoribus 
subvenit7 Caesar pretiumque aedium Aurelio tribuit, erogandae8 per 
honesta pecuniae cupiens9, quam virtutem diu retinuit10, cum ceteras 
exueret11. Propertio Celeri praetorio12, veniam13 ordinis ob 
paupertatem petenti, decies sestertium14 largitus est15, satis 
conperto16 paternas ei angustias17 esse. temptantis eadem alios 
probare18 causam19 senatui iussit, cupidine severitatis in iis etiam 
quae rite20 faceret acerbus21. unde22 ceteri silentium et paupertatem 
confessioni23 et beneficio praeposuere. 
 
[76] Tiberius houdt zich afzijdig van spelen. 
Eodem anno continuis imbribus24 auctus Tiberis plana25 urbis 
stagnaverat26; relabentem27 secuta est aedificiorum et hominum 
strages28. igitur censuit Asinius Gallus ut libri Sibyllini adirentur. 

                                                           
1 consulere 3 + dat. zorgen voor 
2 inter quae  bij voorbeeld 
3 moles   gevaarte, aanleg 
4 ductus 4  het leiden, leiding 
5 labefacere 5  aan het wankelen brengen 
6 aerarium  schatkist; oorspronkelijk stond het aerarium onder toezicht van een quaestor; 
Augustus het die taak aan een praetor gegeven. 
7 subvenire + dat.  te hulp komen 
8 erogare  uitgeven 
9 cupiens + gen.  verlangend naar 
10 retinere 2  behouden 
11 exuere 3  uittrekken, afleggen 
12 praetorius  oud praetor 
13 venia   vergiffenis, vrijstelling; venia ordinis – ontslag uit de senaat 
14 sestertium, ī n   (m. weglating v. centena milia) 100 000 sestertiën 
15 largiri   schenken 
16 comperire, -peri, -pertus bevinden 
17 angustiae  armoede 
18 probare  uiteenzetten, bewijzen 
19 causa   zaak 
20 rite   naar behoren, passend 
21 acerbus  hard, streng, onvriendelijk 
22 unde rel. aansl.  op grond daarvan 
23 confessio  bekentenis 
24 imber, imbris  regenbui 
25 planum  vlakte 
26 stagnare  onder water zetten 
27 relabi   terugstromen 
28 strages  vernieling, het sterven 
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tegen gunstbejag en gebeden van machtigen vastgesteld, maar terwijl 
men voor de waarheid zorgde, werd de vrijheid aangetast. Onder 
andere klaagde Pius Aurelius de senator erover dat door de aanleg 
van de openbare weg en het leiden van water zijn huis aan het 
wankelen was gebracht en daarom riep hij de hulp in van de 
senatoren. Caesar kwam de schatkistpraetoren, toen die zich 
verzetten, te hulp en gaf aan Aurelius de prijs van zijn huis, omdat 
hij zijn geld in eervolle zaken wilde steken; deze qualiteit heeft hij 
lang behouden, hoewel hij de andere aflegde. Toen de oudpraetor 
Propertius Celer ontslag uit de senaat vroeg omdat hij arm was, heeft 
hij een miljoen sestertiën gegeven, toen het voor hem voldoende vast 
stond, dat hij zijn armoede aan zijn vader te danken had. Toen 
anderen hetzelfde probeerden, beval hij hun hun zaak aan de senaat 
uit te leggen; ook in die zaken namelijk was hij onvriendelijk uit 
begeerte naar strengheid, die hij naar behoren deed. En daarom 
hebben anderen stilte en armoede verkozen boven hun bekentenis en 
een weldaad van de keizer. 
 
[76] In datzelfde jaar had de Tiber, waarvan het water toegenomen 
was door ononderbroken regenbuien, de vlakke delen van de stad 
onder water gezet. Toen de Tiber weer zijn bedding opzocht, is dat 
gepaard gegaan met een vernieling van gebouwen en het sterven van 
mensen. Dus stelde Asinius Gallus voor, dat men zich tot de 
Sibyllijnse boeken wendde.  



161 

 

Renuit Tiberius, perinde1 divina humanaque obtegens2; sed 
remedium3 coercendi4 fluminis Ateio Calpitoni et L. Arruntio 
mandatum. Achaiam ac Macedoniam onera5 deprecantis6 levari7 in 
praesens proconsulari8 imperio tradique Caesari placuit. edendis 
gladiatoribus, quos Germanici fratris ac suo nomine obtulerat, 
Drusus praesedit9, quamquam vili10 sanguine nimis gaudens; quod 
in vulgus formidolosum et pater arguisse11 dicebatur. cur 
abstinuerit12 spectaculo ipse, varie trahebant; alii taedio13 coetus14, 
quidam tristitia15 ingenii et metu conparationis16, quia Augustus 
comiter interfuisset17. non crediderim ad ostentandam saevitiam 
movendasque populi offensiones concessam filio materiem18, 
quamquam id quoque dictum est. 
 
[77] Optreden tegen teugelloosheid van fans 
At theatri licentia, proximo priore anno coepta, gravius tum erupit, 
occisis non modo e plebe set militibus et centurione, vulnerato 
tribuno praetoriae cohortis, dum probra19 in magistratus et 
dissensionem vulgi prohibent. actum de ea seditione apud patres 
dicebanturque sententiae, ut praetoribus ius virgarum20 in histriones 
esset. intercessit Haterius Agrippa tribunus plebei increpitusque21 est  

                                                           
1 perinde  evenzeer 
2 obtegere  bedekken 
3 remedium  middel 
4 coercere 2  bedwingen 
5 onus, oneris  last 
6 deprecari  protesteren tegen 
7 levare + abl.  bevrijden van 
8 Als een provincie onder de keizer viel, was dat minder belastend dan wanneer de provincie onder een 
proconsul viel. 
9 praesidere, -sedi iets voorzitten 
10 vilis   goedkoop, waardeloos 
11 arguere 3  te kennen geven, laken 
12 abstinere 2 + abl. zich onthouden van 
13 taedium  afkeer 
14 coetus 4  bijeenkomst 
15 tristitia  somberheid, strengheid 
16 comparatio  vergelijking 
17 interesse + dat. (ludis) bijwonen 
18 materies  materiaal, aanleiding, gelegenheid 
19 probrum  verwijt 
20 virgae   tuchtroede 
21 increpare, -crepui, -crepitus afkeuren 
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Tiberius wees dat af, terwijl hij daarmee evenzeer het goddelijke als 
het menselijke verhulde; Alteius Calpitonus en Lucius Arruntius 
kregen de opdracht maatregelen te nemen om de rivier aan banden 
te leggen. Wel behaagde het om Achaia en Macedonia, toen die tegen 
de lasten protesteerden, voor het moment te bevrijden van het 
proconsulair gezag en te overhandigen aan Caesar. Aan het hoofd 
van de  organisatie van de gladiatorenspelen die hij uit naam van 
zijn broer Germanicus en uit zijn eigen naam had aangeboden, stond 
Drusus die al te veel plezier schepte in bloed, ook al was dat 
goedkoop; men zei dat dit het volk angst inboezemde en dat zijn 
vader dit had afgekeurd; men legde het op verschillende manieren 
uit, waarom hijzelf zich van het schouwspel onthouden had; 
sommigen zeiden dat hij dit uit afkeer voor een bijeenkomst had 
gedaan, anderen omdat hij een streng karakter had en bang was 
vergeleken te worden, omdat Augustus spelen vrolijk had 
bijgewoond. Niet kan ik geloven dat daardoor zijn zoon de 
gelegenheid gegeven is om zijn wreedheid  ten toon te stellen en 
ergernis van het volk te veroorzaken, hoewel ook dit gezegd is. 
 
[77] Maar de teugelloosheid van het theater, die al een jaar eerder 
begonnen was, kwam toen heftiger tot uitbarsting, toen niet alleen 
mensen uit het volk, maar ook soldaten en een centurio gedood zijn 
en een tribuun van de praetoriaanse garde verwond is geraakt, 
terwijl die scheldwoorden aan het adres van de magistraten 
probeerden tegen te gaan en onenigheid onder het volk probeerden 
de kop in te drukken. Over deze opstand is bij de senatoren 
gesproken en er is voorgesteld, dat de praetoren het recht zouden 
hebben de toneelspelers te tuchtigen met roedes. Haterius Agrippa, 
de volkstribuun, verbood dit en hij heeft er in een rede van Asinius 
Gallus van langs gekregen;  
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Asinii Galli oratione, silente Tiberio, qui ea simulacra libertatis 
senatui praebebat. valuit tamen intercessio1, quia divus Augustus 
immunis2 verberum histriones quondam responderat, neque fas3 
Tiberio infringere4 dicta eius. de modo lucaris5 et adversus lasciviam 
fautorum6 multa decernuntur; ex quis maxime insignia, ne domos 
pantomimorum senator introiret, ne egredientis in publicum equites 
Romani cingerent7 aut alibi quam in theatro spectarentur, et 
spectantium immodestiam8 exilio9 multandi10 potestas11 praetoribus 
fieret. 
 
[78] Weer twintig jaar diensttijd 
Templum ut in colonia Tarraconensi12 strueretur13 Augusto 
petentibus Hispanis permissum, datumque in omnis provincias 
exemplum. centesimam14 rerum venalium15 post bella civilia 
institutam deprecante16 populo edixit Tiberius militare aerarium eo 
subsidio niti17; simul imparem18 oneri rem publicam, nisi vicesimo 
militiae anno veterani dimitterentur. ita proximae seditionis male 
consulta, quibus sedecim stipendiorum finem expresserant, abolita19 
in posterum. 

                                                           
1 intercessio  tussenkomst, veto 
2 immunis + gen.  verschoond van 
3 fas mihi est  het is me geoorloofd 
4 infringere 3  verzwakken 
5 lucar n.  gage van een toneelspeler 
6 fautor   aanhanger 
7 cingere 3  omgeven 
8 immodestia  onbescheidenheid, ongematigdheid 
9 exilium   ballingschap 
10 multare  straffen 
11 potestas  bevoegdheid 
12 Tarracō, ōnis f stad aan de N.O.-kust v. Spanje, waarnaar N.-Spanje Hispania Tarraconensis genoemd werd; 
nu Tarragona; - inw. en adj. Tarracōnēnsis 
13 struere 3  oprichten 
14 centesima  betaling van 1 procent 
15 res venales pl.  handelswaar 
16 deprecari  protesteren 
17 niti + abl.  steunen op 
18 impar + dat.  niet opgewassen tegen 
19 abolere 2  afschaffen 
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daarbij zweeg Tiberius die deze schijn van vrijheid aan de senaat 
verschafte. Toch bleef het veto van kracht, omdat de goddelijke 
Augustus ooit geantwoord had, dat toneelspelers verschoond waren 
van geselingen en omdat het Tiberius niet geoorloofd was de 
woorden van Augustus aan te tasten. Er zijn veel besluiten genomen 
over de maat van het toneelspelersgage en tegen uitgelatenheid van 
hun aanhang; daarvan was het meest opvallende besluit, dat een 
senator geen huizen van toneelspelers betrad, dat Romeinse ridders, 
wanneer ze naar buiten de straat op kwamen, niet om hen heen 
gingen staan, of dat ze elders dan in het theater bewonderd werden 
en dat de praetoren de mogelijkheid kregen om onmatigheid van de 
bewonderaars te bestraffen met ballingschap. 
 
[78] Het is toegestaan op verzoek van de Spanjaarden, dat in de 
kolonie Tarraco ter ere van Augustus een tempel werd opgericht, en 
daarmee werd een voorbeeld gegeven in de richting van alle 
provincies. Toen het volk protesteerde tegen de 1% belasting op 
koopwaren, die na de burgeroorlogen ingesteld was, verklaarde 
Tiberius dat de schatkist van het leger op deze hulp steunde; tegelijk 
dat de staat niet opgewassen was tegen haar zware opgave tenzij de 
oudgedienden in het twintigste dienstjaar ontslagen werden. Zo zijn 
de slechte besluiten van de laatste opstand, waarmee men een einde 
van zestien dienstjaren had afgedwongen, afgeschaft voor het 
vervolg.
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[79] Geen aanpassingen aan de rivieren 
Actum deinde in senatu ab Arruntio et Ateio an ob moderandas1 
Tiberis exundationes2 verterentur3 flumina et lacus, per quos 
augescit4; auditaeque municipiorum et coloniarum legationes, 
orantibus Florentinis5 ne Clanis6 solito alveo7 demotus in amnem 
Arnum8 transferretur idque ipsis perniciem adferret. congruentia9 his 
Interamnates10 disseruere11: pessum ituros12 fecundissimos13 Italiae 
campos, si amnis Nar14 (id enim parabatur) in rivos15 diductus16 
superstagnavisset17. nec Reatini18 silebant, Velinum lacum19, qua in 
Narem effunditur20, obstrui21 recusantes, quippe in adiacentia 
erupturum; optume rebus mortalium consuluisse naturam, quae sua 
ora fluminibus, suos cursus utque originem, ita finis dederit; 
spectandas etiam religiones sociorum, qui sacra et lucos et aras 
patriis amnibus dicaverint: quin ipsum Tiberim nolle prorsus22 
accolis fluviis23 orbatum24 minore gloria fluere. seu preces 
coloniarum seu difficultas operum25 sive superstitio26 valuit, ut in 
sententiam Pisonis concederetur, qui nil mutandum censuerat. 

                                                           
1 moderare  matigen 
2 exundatio  overstroming 
3 vertere 3  veranderen, aanpassen 
4 augescere 3  toenemen 
5 Florentinus  inwoners van Florentia 
6 Clanis, is m zijrivier v.d. Tiber in Etrurië, nu de Chiana. 
7 alveus   bedding 
8 Arnus   de Arno 
9 congruere + abl. overeenstemmen met 
10 Interamnates  inw. van Interamna (Terni) 
11 disserere, -serui betogen 
12 pessum ire  te gronde gaan 
13 fecundus  vruchtbaar 
14 Nār, Nāris m zwavelhoudende zijrivier v.d. Tiber op de grens tussen Umbrië en het gebied v.d. Sabijnen, nu de 
Nera. 
15 rivus   beekje 
16 diducere  opdelen 
17 superstagnare  buiten de oevers treden 
18 Reatinus  inw. van Reate (Sabijnse stad) 
19 Lacus Velinus, verzameling meren in het Sabijnse land, die gevoed waren door de rivier de Velinus. 
20 effundi  uitmonden 
21 obstruere 3  blokkeren 
22 prorsus  volledig 
23 accolae fluvii  zijrivieren 
24 orbatus + abl.  verweesd van 
25 opus, operis  werk, bouwwerk 
26 superstitiio  verering 
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[79] Daarna is door Arruntius en Atteius in de senaat de kwestie 
behandeld, of de rivieren en meren, waardoor de Tiber steeg, 
aangepast moesten worden om de overstromingen van de Tiber te 
matigen; de gezantschappen van en steden en kolonies zijn gehoord, 
terwijl de Florentijnen vroegen, dat de Clanis niet uit de gewone 
bedding verwijderd zou worden en naar de de rivier de Arno 
overgebracht zou worden en dat dit niet hunzelf verderf zou 
berokkenen. De inwoners van Terni kwamen met een verzoek, dat 
daarmee overeenkwam: de vruchtbaarste velden van Italië zouden te 
gronde gaan, als de rivier de Nar opgedeeld in beekjes (daarmee was 
men immers bezig) buiten de oevers was getreden. Ook de inwoners 
van Reate zwegen niet; zij wezen af, dat het Velijnse meer daar, waar 
die in de Nar uitmondde, afgesloten werd; het meer zou dan immers 
buiten de oevers treden en de aanliggende landerijen onder water 
zetten; de natuur, die het eigen aanzien aan de rivieren, de eigen 
loop en niet alleen het ontstaan, maar ook het einde aan de rivieren 
had gegeven, had het best voor de belangen van de stervelingen 
gezorgd; men moest ook met de godsdienstige bezwaren van de 
bondgenoten rekening houden, die heiligdommen en wouden en 
altaren aan de rivieren, die ze van hun voorouders hadden 
overgeërfd, hadden gewijd; ja zelfs de Tiber wilde niet, wanneer die 
volledig beroofd was van zijn rijrivieren, met minder roem stromen. 
Hetzij zorgden de smeekbeden van de kolonies hetzij de 
moeilijkheidsgraad van de bouwwerken hetzij verering ervoor, dat 
men het voorstel van Piso volgde, die voorgesteld had dat er niets 
veranderd werd.  
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[80] Tiberius’ aard 
Prorogatur1 Poppaeo Sabino2 provincia Moesia, additis Achaia ac 
Macedonia. id quoque morum Tiberii fuit3, continuare4 imperia ac 
plerosque ad finem vitae in isdem exercitibus aut iurisdictionibus5 
habere. causae variae traduntur: alii taedio novae curae semel6 
placita pro aeternis7 servavisse, quidam invidia, ne plures 
fruerentur8; sunt qui existiment9, ut callidum10 eius ingenium, ita 
anxium iudicium; neque enim eminentis virtutes sectabatur11, et 
rursum vitia oderat: ex optimis periculum sibi, a pessimis dedecus12 
publicum metuebat. qua haesitatione13 postremo eo provectus14 est 
ut mandaverit quibusdam provincias, quos egredi urbe non erat 
passurus. 
 
[81] De eerste consulverkiezingen  
De comitiis consularibus, quae tum primum illo principe ac deinceps 
fuere, vix quicquam firmare15 ausim: adeo diversa16 non modo apud 
auctores, sed in ipsius orationibus reperiuntur. modo subtractis17 
candidatorum nominibus originem cuiusque et vitam et stipendia 
descripsit ut qui forent intellegeretur; aliquando ea quoque 
significatione18 subtracta candidatos hortatus ne ambitu comitia 
turbarent, suam ad id curam pollicitus est. plerumque eos tantum  
 

                                                           
1 prorogare  verlengen 
2 Gaius werd in 9 n.Chr. aangesteld als consul. Hij werd vervolgens in 12 stadhouder van Moesia en kreeg later 
onder Tiberius nog Achaea en Macedonia als provinciën erbij, die hij tot aan zijn dood (35) bleef besturen. 
Wegens zijn overwinning op de Thraciërs werden hem in 26 de insignia triumphalia toegekend. Hij was de vader 
van Poppaea Sabina maior, moeder van Poppaea Sabina, een van de echtgenotes van Nero. 
3 esse + gen.  een kenmerk zijn van 
4 continuare  voortzetten 
5 iurisdictio  bevoegdheid, competentie 
6 semel    eenmaal 
7 aeternus  eeuwig 
8 frui   genieten van 
9 existimare  menen 
10 callidus  sluw 
11 sectari  najagen 
12 dedecus, -coris  smaad 
13 haesitatio  aarzeling 
14 provehi  ver gaan met iets 
15 firmare  bekrachtigen 
16 diversus  tegenstrijdig 
17 subtrahere 3, -traxi, -tractus niet vermelden 
18 significatio  aanwijzing 
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[80] Voor Poppaeus Sabinus werd het gouverneurschap van de 
provincie Moesia verlengd, terwijl Achaia en Macedonia daaraan 
toegevoegd waren. Ook dit was een kenmerk van het karakter van 
Tiberius, dat hij gouverneurschappen verlengde en zeer velen tot het 
einde van hun leven bij dezelfde legers of in bezit van dezelfde 
competenties hield. Verschillende redenen daarvan worden 
overgeleverd: volgens sommigen handhaafde hij uit afkeer van 
nieuwe beslommeringen besluiten die hij eenmaal genomen had als 
golden die voor altijd, volgens enkelen uit nijd om te voorkomen dat 
meer mensen daarvan zouden profiteren; er zijn er die menen dat 
zijn aard doortrapt was, maar dat dat zijn oordeel door angst werd 
ingegeven; en niet joeg hij uitmuntende deugden na en daarentegen 
haatte hij gebreken: van de besten vreesde hij gevaar voor zich, van 
de slechtsten openbare smaad. En door dit aarzelen is hij tenslotte 
zover gekomen, dat hij provincies aan sommigen opdroeg, van wie 
hij het niet zou dulden dat ze de stad zouden verlaten. 
 
[81] Ik zal wel nauwelijks iets met zekerheid durven zeggen over de 
consulverkiezingen, die voor het eerst tijdens zijn keizerschap en 
daarna gehouden zijn: zo verschillende uitspraken worden er niet 
alleen bij de schrijvers, maar ook in de redevoeringen van de keizer 
zelf gevonden. Hij heeft na alleen de namen van de kandidaten niet 
vermeld te hebben ieders afkomst en leven en dienstjaren 
beschreven, zodat men begreep, wie het waren; hij heeft ook een keer 
die aanwijzingen niet vermeld en de kandidaten  
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apud se professos1 disseruit, quorum nomina consulibus edidisset; 
posse et alios profiteri, si gratiae2 aut meritis confiderent: speciosa3 
verbis, re inania4 aut subdola5, quantoque maiore libertatis imagine 
tegebantur, tanto eruptura ad infensius servitium. 

                                                           
1 profiteri, professus zich aanmelden voor een ambt 
2 gratia   gunst, aanzien 
3 speciosus  schoonschijnend 
4 inanis   ijdel 
5 subdolus  verraderlijk 
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aangespoord, dat ze niet de verkiezingen door omkoperij in 
verwarring zouden brengen en zelf heeft hij beloofd hiervoor te 
zorgen. Hij verklaarde dat meestal slechts zij zich bij hem kandidaat 
hadden gesteld, wier namen hij aan de consuls bekend had gemaakt; 
dat ook anderen zich konden opgeven, als zij vertrouwen hadden in 
hoe geliefd zij waren en in hun verdiensten: uitspraken, die mooi 
leken in woord, maar in werkelijkheid zonder inhoud of verraderlijk 
en die in des te vijandiger slavernij zouden overgaan, naarmate ze 
onder een grotere schijn van vrijheid bedekt bedekt werden. 
 
 


