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Inhoud
Boek 2 vertelt over onrust in het oosten, de verhoudingen in het keizerlijke huis, de jaloezie van
Tiberius jegens Germanicus wegens diens successen in Germania, hoe hij door Tiberius weg wordt
gepromoveerd naar de oostelijke overzeesche provincies en hoe hij daar concurrentie ondervindt
van Piso en uiteindelijk overlijdt, wel of niet door Piso’s machinaties en die van zijn vrouw Plancina,
hoe Piso de macht in het oosten probeert te grijpen en daarin niet slaagt, over Drusus’ successen in
Germania en de problemen met Arminius en diens uiteindelijke dood, maar ook over het begin van
de majesteitsprocessen.
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[1] Onrust in het oosten
Sisenna Statilio [Tauro]1 L. Libone2 consulibus mota Orientis regna
provinciaeque Romanae, initio apud Parthos orto, qui petitum Roma
acceptumque regem, quamvis gentis Arsacidarum3, ut externum4
aspernabantur5. is fuit Vonones6, obses7 Augusto datus a Phraate.
nam Phraates8 quamquam depulisset exercitus ducesque Romanos,
cuncta venerantium9 officia ad Augustum verterat partemque
prolis10 firmandae amicitiae11 miserat, haud perinde12 nostri metu
quam fidei popularium13 diffisus14.

[2] Vonones afgewezen
Post finem Phraatis et sequentium regum ob internas15 caedis venere
in urbem legati a primoribus Parthis, qui Vononem vetustissimum
liberorum eius accirent16. magnificum id sibi credidit Caesar
auxitque opibus. et accepere barbari laetantes17, ut ferme18 ad nova

1

Sisenna Statilius Taurus (zijn volledige naam was mogelijk Titus Statilius Sisenna Taurus) was een Romeinse
politicus en senator. Zijn cursus honorum is ons niet bekend, maar hij was in 16 n.Chr. consul ordinarius.
2
Lucius Scribonius Libo was een Romeins senator tijdens de beginperiode van het principaat.
Lucius Scribonius Libo was waarschijnlijk de kleinzoon (volgens oudere werken de zoon) van de gelijknamige
consul van 34 v.Chr. Zijn oudtante was Scribonia, toentertijd echtgenote van Imperator Caesar Augustus.
Daarenboven zou Gnaeus Pompeius Magnus zijn overgrootvader zijn geweest.
Hij was consul in het jaar 16 n.Chr. In dat jaar werd zijn broer, de praetor Marcus Scribonius Libo Drusus,
wegens samenzwering tegen Tiberius aangeklaagd en deze doodde zichzelf.
3
De Arsacidae waren het koningshuis van de Parthen, tussen 253 v.Chr. en 224 n.Chr, toen ze omvergeworpen
werden door de Sassaniden. Arsaciden waren van Iraanse oorsprong en regeerden in Perzië.
4
externus
buitenlands
5
aspernari
verachten
6
Vonones I († 19 na Chr.) was koning van de Parthen van 7 tot 12. De naam Vonones vinden we bij Tacitus. Op
zijn munten duidt hij zichzelf aan als Onones (ΟΝΩΝΗΣ). Josephus noemt hem Bonones (Βονώνης). Vonones was
de oudste zoon van Phraates IV. Op aandringen van zijn (Romeinse) vrouw Musa had Phraates hem in 10 v.Chr.
met zijn broers (behalve Phraataces, de zoon van Musa) naar Rome gestuurd als gijzelaars van keizer Augustus.
Vonones groeide daardoor op in een Romeinse omgeving.
7
obses, -sidis
gijzelaar
8
Phraates IV had in 36 Antonius verslagen.
9
venerari
aanbidden, respect betonen
10
proles, prolis
kroost
11
dativus finalis met gerundivum
12
aud perinde .. quam.. geenszins evenzeer … als …
13
popularis
landgenoot
14
diffidere 3, -fisus + dat. niet vertrouwen op
15
internus
binnenlands, van het eigen huis
16
accire
ontbieden, laten komen
17
laetari
blij zijn
18
ferme
gewoonlijk
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[1] Tijdens het consulaat van Sisenna Statilius en Lucius Libo zijn de
koninkrijken in het oosten en de Romeinse provincies in opstand
gekomen; het is bij de Parthen begonnen, die de koning die zij aan
Rome gevraagd hadden en gekregen hadden, afwezen als was hij
buitenlands, hoewel hij van de familie van de Arsacidae was. Dat
was Vonones, die als gijzelaar aan Augustus door Phraates gegeven
was. Want hoewel Phraates de Romeinse legers en leiders verdreven
had, had hij toch alle vormen van eerbetoon van mensen die hun
respect betonen, aan Augustus toegekend en een deel van zijn
nageslacht gestuurd om de vriendschap te verzekeren, niet zozeer uit
angst voor ons als wel omdat hij de trouw van zijn landgenoten niet
vertrouwde.
[2] Na de dood van Phraates en wegens moordpartijen in het
koningshuis van en op de volgende koningen zijn gezanten van de
eersten der Parthen naar Rome gekomen om te vragen om Vonones
als oudste van Phraates’ kinderen te laten komen. Caesar
beschouwde dit als geweldig voor hemzelf en overlaadde Vonones
met rijkdommen en de babaren namen hem blij aan, zoals dat
gewoonlijk het geval is bij een nieuw gezag.
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imperia. mox subiit pudor degeneravisse1 Parthos: petitum alio ex
orbe regem, hostium artibus infectum; iam inter provincias Romanas
solium Arsacidarum haberi darique. ubi illam gloriam trucidantium2
Crassum, exturbantium Antonium, si mancipium3 Caesaris, tot per
annos servitutem perpessum, Parthis imperitet? accendebat
dedignantis4 et ipse diversus5 a maiorum institutis, raro venatu6,
segni7 equorum cura; quotiens per urbes incederet, lecticae8
gestamine fastuque9 erga patrias epulas. inridebantur et Graeci
comites ac vilissima utensilium10 anulo11 clausa. sed prompti12
aditus13, obvia14 comitas15, ignotae Parthis virtutes, nova vitia; et quia
ipsorum moribus aliena16 perinde odium17 pravis18 et honestis.

[3] Armenia
Igitur Artabanus19 Arsacidarum e sanguine apud Dahas20 adultus21
excitur, primoque congressu22 fusus reparat viris regnoque potitur23.
victo Vononi perfugium24 Armenia fuit, vacua tunc interque
Parthorum et Romanas opes infida ob scelus Antonii25, qui

1

degenerare
ontaarden
trucidare
afslachten
3
mancipium
eigendom, slaaf
4
dedignari
verontwaardigd zijn
5
diversus a + abl.
afgekeerd van, vervreemd van
6
venatus 4
het jagen
7
segnis
nonchalant
8
lecticae gestamen
draagstoel
9
fastus 4
trotse minachting
10
utensilia n.pl.
benodigdheden
11
anulus
zegelring
12
promptus
gemakkelijk
13
aditus 4
toegang
14
obvius
tegemoetkomend, duidelijk
15
comitas
vriendelijkheid
16
alienus + abl.
vreemd, afwijkend van
17
odium
praegnant gebruikt: bron van haat
18
pravus
slecht
19
Artabanus II was koning van de Parthen van 10 tot 38.
20
De Dahae (Grieks: Δάοι, Δάαι, Δᾶαι) waren een confederatie van drie Iraanse stammen – de Parni, Xanthii en
Pissuri – die in de regio ten oosten van de Kaspische Zee woonden. Ze spraken een Oost-Iraanse taal. Hun land
werd Dihistan genoemd, later Dahistan ten tijde van de Sassaniden.
21
adultus
opgegroeid
22
congressus 4
het treffen
23
poti + abl.
zich meester maken van
24
perfugium
toevluchtsoord
25
in 34 verlangde Antonius van Artavasdes om te mobiliseren tegen de Parthen. Toen die geen gehoor gaf, trok
hij tegen Artavasdes op en wist hem gevangen te nemen. In gouden boeien voerde hij hem mee in een
triomftocht. Hij weigerde voor Cleopatra een knieval te maken en hij is later na de slag bij Actium in opdracht
van Cleopatra onthoofd.
2
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Daarna bekroop hun schaamte, dat de Parthen ontaard waren: van
elders van de wereld was een koning gevraagd die aangetast was
door de manieren van de vijanden; de troon van de Arsacidae
bevond zich al tussen Romeinse provincies. Waar was die roem
gebleven van hen die Crassus neerhieuwen, van hen die Antonius
verjoegen, als nu een slaaf van Caesar die zovele jaren slavernij
doorstaan had, de scepter over de Parthen zwaaide? Ook Vonones
zelf vergrootte hun verontwaardiging, omdat hij afweek van de
gewoonte van zijn voorouders: hij joeg maar zelden en verzorgde
zijn paarden nonchalant; telkens als door de steden trok, deed hij dat
in een draagstoel en met trotse minachting jegens de maaltijden van
zijn vaderland. Zowel zijn Griekse metgezellen werden bespot als
ook het feit dat de goedkoopste benodigdheden verzegeld achter slot
en grendel zaten. Maar je kon hem wel makkelijk benaderen, hij had
een toegankelijke vriendelijkheid, deugden die de Parthen niet
kenden, nieuwe gebreken; en omdat dat vreemd was aan hun zeden,
was dat voor slechte en eervolle mensen evenzeer een bron van haat.
[3] Dus werd Artabanus, die bij Dahae was opgegroeid en
voortkwam uit de lijn der Arsacidae, geroepen en toen hij bij de
eerste confrontatie op de vlucht gejaagd was, herstelde hij zijn
strijdkrachten en maakte hij zich meester van het koningschap. Voor
Vonones was na zijn nederlaag Armenia het toevluchtsoord, dat toen
zonder leiding was en tussen de machtspositie van de Parthen en
Romeinen onbetrouwbaar was wegens de misdaad tegen Antonius,
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Artavasden regem Armeniorum specie amicitiae inlectum1, dein
catenis oneratum, postremo interfecerat. eius filius Artaxias2,
memoria patris nobis infensus3, Arsacidarum vi seque regnumque
tutatus4 est. occiso Artaxia per dolum propinquorum datus a Caesare
Armeniis Tigranes deductusque in regnum a Tiberio Nerone. nec
Tigrani diuturnum5 imperium fuit neque liberis eius, quamquam
sociatis6 more externo in matrimonium regnumque.

[4] Vonones in Armenia
Dein iussu Augusti inpositus Artavasdes et non sine clade nostra
deiectus. tum Gaius Caesar componendae Armeniae deligitur. is
Ariobarzanen7, origine Medum, ob insignem corporis formam et
praeclarum animum volentibus Armeniis praefecit. Ariobarzane
morte fortuita8 absumpto stirpem9 eius haud toleravere; temptatoque
feminae imperio, cui nomen Erato, eaque brevi10 pulsa, incerti
solutique11 et magis sine domino quam in libertate profugum
Vononen in regnum accipiunt. sed ubi minitari12 Artabanus et
parum13 subsidii in Armeniis, vel, si nostra vi defenderetur, bellum
adversus Parthos sumendum erat, rector Syriae Creticus Silanus
excitum custodia circumdat, manente luxu et regio nomine. quod
ludibrium14 ut effugere agitaverit15 Vonones in loco reddemus.

[5] Germanicus’ analyse
Ceterum Tiberio haud ingratum16 accidit turbari res Orientis, ut ea
specie17 Germanicum suetis18 legionibus abstraheret novisque
provinciis impositum1 dolo2 simul et casibus obiectaret3.
1

illicere 5, -lexi, -lectus verlokken
Artaxias en Tigranes zijn zoons van Artavasdes.
3
infensus
vijandig
4
tutari
beschermen
5
diuturnus
langdurig
6
sociare
verbonden
7
Ariobarzanes
8
fortuitus
toevallig
9
stirps
kroost
10
brevi
na korte tijd
11
solutus
ongebonden, teugelloos
12
minitari
dreigen
13
parum + gen.
te weinig (aan)
14
ludibrium
spot, schande
15
agitare
overdenken
16
ingratus
onwelgevallig
17
species 5
schijn, mom
18
suetus
gewoon, gewend
2
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die Artavasdes, de koning van de Armeniërs, onder het mom van
vriendschap verlokt had, daarna in de boeien geslagen en tenslotte
gedood had. Zijn zoon Artaxias heeft én zich én zijn koningschap uit
vijandschap jegens ons wegens de herinnering aan zijn vader
beschermd met de macht van de Arsacidae. Toen Artaxias door een
list van zijn verwanten gedood was, is door Caesar Tigranes aan de
Armeniërs gegeven en hij is door Tiberius Nero daarheen gebracht
voor het koningschap. Noch voor Tigranes noch voor zijn kinderen
heeft het gezag lang geduurd, hoewel zij volgens buitenlandse
gewoonte in huwelijk en koninklijke macht verbonden waren.
[4] Vervolgens is op bevel van Augustus Artavasdes aan het hoofd
van Armenia gesteld en daarna niet zonder nadeel van ons ten val
gebracht. Toen werd Gaius Caesar gekozen om Armenia tot rust te
brengen. Hij heeft Ariobarzanes, die van de Meden afstamde,
wegens zijn opvallende lichaamsgedaante en zijn uitmuntende
inborst aan het hoofd van de Armeniërs, die dit ook wilden, gesteld.
Toen Ariobarzanes door een toevallige dood weggerukt was, hebben
zij zijn nakomeling absoluut niet geduld en nadat zij het gezag van
een vrouw, die Erato heette, geprobeerd hadden en zij na korte tijd
verdreven was, hebben zij onzeker en ongebonden als ze waren en
meer zonder meester dan in vrijheid de voortvluchtige Vonones in
het koningschap aangenomen. Maar zodra Artabanus dreigde en er
te weinig steun in de Armeniërs zat, of toen de oorlog tegen de
Parthen ter hand genomen moest worden als hij door onze macht
verdedigd zou worden, heeft de bestuurder van Syria Creticus
Silanus hem laten komen en gevangen gezet, terwijl de weelde en de
titel koning bleven. Te zijner tijd zullen we vertellen hoe Vonones
overwoog deze schande te ontvluchten.
[5] Maar het kwam Tiberius helemaal niet slecht uit dat de situatie in
het Oosten in beroering werd gebracht: hij haalde namelijk met dit
als voorwendsel Germanicus weg bij de hem vertrouwde legioenen
en door hem aan het hoofd van nieuwe provincies te stellen gaf hij
hem prijs aan tegelijk list en toevallen.

1

imponere, -posui, -positus + dat. aan het hoofd stellen van
dolus
list
3
obiectare + dat.
prijsgeven aan
2
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at ille, quanto acriora1 in eum studia2 militum et aversa patrui3
voluntas4, celerandae5 victoriae intentior6, tractare7 proeliorum vias
et quae sibi tertium iam annum belligeranti8 saeva9 vel prospera
evenissent10. fundi Germanos acie et iustis11 locis, iuvari silvis,
paludibus, brevi aestate et praematura12 hieme; suum militem haud
perinde13 vulneribus quam spatiis itinerum, damno14 armorum
adfici15;
fessas
Gallias
ministrandis16
equis;
longum
17
18
impedimentorum agmen opportunum ad insidias, defensantibus
iniquum19. at si mare intretur, promptam20 ipsis possessionem21 et
hostibus ignotam22, simul bellum maturius23 incipi legionesque et
commeatus24 pariter vehi; integrum25 equitem equosque per ora et
alveos26 fluminum media in Germania fore.

[6] Het eiland der Bataven en de Rijn
Igitur huc intendit27, missis ad census Galliarum P. Vitellio28 et C.
Antio29. Silius1 et Anteius2 et Caecina3 fabricandae classi
1

acer, -cris, -cre
fel, hevig
studium
sympathie
3
patruus
oom
4
voluntas
gezindheid
5
celerare
versnellen
6
intentus + dat.
bezig met, gericht op
7
tractare
overdenken, onderzoeken
8
belligerare
oorlog voeren
9
saevus
heftig, wreed
10
evenire
overkomen, aflopen
11
iustus
juist, geschikt (voor een slaglinie)
12
praematurus
vroegtijdig
13
perinde .. quam ..
evenzeer .. als ..
14
damnum
het verlies
15
adficere 5
treffen
16
ministrare
leveren
17
impedimenta n.pl.
militaire bagage, legertros
18
opportunus ad
geschikt voor
19
iniquus
ongunstig
20
promptus
gemakkelijk
21
De Romeinen hadden een vloot op de Rijn en de zee.
22
De Germanen hadden geen ervaring met zeevaart.
23
maturus
vroegtijdig
24
commeatus 4
goederen
25
integer, -gra, -grum
ongeschonden
26
alveus
bedding
27
intendere 3
zijn aandacht richten op
28
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.
29
C. Antius is verder onbekend. Er is wel een votiefgeschenk te Langres gevonden met de inscriptie “C Antius Titi
fi”.
2
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Maar naarmate de sympathie van de soldaten jegens hem heftiger
was en de gezindheid van zijn oom ongunstig, was hij er des te meer
op gespitst de overwinning te bespoedigen en onderzocht hij de
aanvalsmethodes en wat voor hem, terwijl hij al voor het derde jaar
oorlog voerde, als nadelig en voordelig uitgepakt had: de Germanen
werden in de slaglinie en op daarvoor geschikte terreinen verjaagd,
zij werden door de bossen, moerassen, de korte zomer en de
vroegtijdige winter geholpen; zijn eigen soldaten werden geenszins
zozeer door wonden getroffen als wel door de lengte van de marsen,
de schade aan de wapens; de delen van Gallia waren vermoeid door
het leveren van paarden; een lange kolonne aan bagage leende zich
voor een hinderlaag en was voor wie zich verdedigde nadelig; maar
als hij de zee op zou gaan, dan zou het bezit daarvan geen probleem
zijn en de oorlog eerder beginnen en de legioenen en de goederen
zouden tegelijk vervoerd worden; de ruiters en paarden zouden
ongeschonden op de kust en in de beddingen van rivieren midden in
Germania zijn.
[6] Hij richtte dus zijn aandacht hierop, toen Publius Vitellius en
Gaius Antius gestuurd waren om de census van de delen van Gallia
te houden. Silius en Anteius en Caecina werden aan het hoofd
gesteld van het bouwen van de vloot.

1

C. Silius legaat van Germania Superior; zie Ann. I.31
onbekend, misschien een verdubbeling van Antius
3
A. Caecina, legaat van Germania Inferior; zie Ann. I.31
2
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praeponuntur1. mille naves sufficere2 visae properataeque3, aliae
breves, angusta4 puppi5 proraque6 et lato utero7, quo facilius fluctus
tolerarent; quaedam planae8 carinis9, ut sine noxa10 siderent11; plures
adpositis utrimque12 gubernaculis13, converso ut repente remigio14
hinc vel illinc adpellerent15; multae pontibus16 stratae17, super quas
tormenta18 veherentur, simul aptae19 ferendis equis aut commeatui;
velis habiles20, citae remis21 augebantur alacritate22 militum in
speciem ac terrorem. insula Batavorum in quam convenirent
praedicta23, ob facilis adpulsus24 accipiendisque copiis et
transmittendum ad bellum opportuna. nam Rhenus uno alveo
continuus25 aut modicas insulas circumveniens apud principium agri
Batavi velut in duos amnis dividitur, servatque nomen et violentiam
cursus, qua Germaniam praevehitur26, donec Oceano misceatur: ad
Gallicam ripam latior et placidior adfluens (verso27 cognomento
Vahalem accolae28 dicunt), mox id quoque vocabulum mutat29 Mosa
flumine eiusque inmenso30 ore eundem in Oceanum effunditur.

1

praeponere 3 + dat.
aan het hoofd stellen van
sufficere 5
voldoende zijn
3
properare
haast maken met
4
angustus
smal, kort
5
puppis
achtersteven
6
prora
voorsteven
7
uterus
buik
8
planus
effen, plat
9
carina
kiel
10
noxa
schade
11
sidere 3
blijven steken
12
utrimque
aan beide zijden (voor- en achterkant)
13
gubernaculum
roer
14
remigium
het roeien
15
adpellere 3
landen
16
pons, -ntis
dek
17
sternere 3, stravi, stratus bedekken
18
tormentum
geschut
19
aptus + dat.
geschikt voor
20
habilis
geschikt
21
remus
roeiriem
22
alacritas
enthousiasme
23
praedicere
vantevoren bepalen, vaststellen
24
adpulsus 4
landingsplaats
25
continuus
ononderbroken
26
praevehi + acc.
stromen langs
27
vertere 3, verti, versus veranderen
28
accola
omwonende
29
mutare
veranderen, ruilen
30
inmensus
onmetelijk
2
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Duizend schepen schenen voldoende te zijn en daarmee werd haast
gemaakt; sommige waren kort en met een korte achter- en
voorsteven en brede buik om des te gemakkelijker de golven te
verdragen; sommige waren vlak qua scheepskiel zodat ze zonder
schade zouden blijven steken; het merendeel was voorzien van
stuurriemen aan beide zijden om zowel met de voor- als achterkant
te landen, wanneer plotseling de roeirichting veranderd was; vele
waren met dekken voorzien om daarop werptuigen te vervoeren en
ze waren daarmee tegelijk geschikt om paarden of voorraden te
dragen; terwijl ze geschikt voor zeilen en snel door de roeiriemen
waren, maakten zij nog meer indruk en zaaiden ze nog meer angst
door het enthousiasme van de soldaten. Van tevoren was gezegd om
zich op het eiland van de Bataven te verzamelen; het was namelijk
vanwege de makkelijke landingsplaatsen daarvoor geschikt en ook
om troepen aan boord te nemen en de oorlog over te zetten. Want de
Rijn die zonder onderbrekiing maar één bedding had of rondom
matige eilanden stroomde, verdeelt zich aan het begin van het gebied
van de Bataven als het ware in twee rivieren en hij behoudt wel zijn
naam en het geweld van zijn loop daar waar hij langs Germania
stroomt, totdat hij zich vermengt met de oceaan; aan de Gallische
oever stroomt hij breder en rustiger (de omwonenden hebben de
naam veranderd en noemen hem de Waal; daarna ruilt hij ook deze
naam met die van de rivier de Maas en stroomt hij via diens enorme
monding in de oceaan uit.
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[7] Eerbetoon van Germanicus aan zijn vader
Sed Caesar, dum adiguntur naves, Silium legatum cum expedita1
manu inruptionem in Chattos facere iubet: ipse audito2 castellum
Lupiae3 flumini adpositum obsideri, sex legiones eo duxit. neque
Silio ob subitos imbris aliud actum quam ut modicam praedam et
Arpi principis Chattorum coniugem filiamque raperet, neque Caesari
copiam4 pugnae opsessores5 fecere, ad famam adventus eius dilapsi6:
tumulum tamen nuper Varianis legionibus structum et veterem aram
Druso7 sitam8 disiecerant9. restituit aram honorique patris princeps
ipse cum legionibus decucurrit10; tumulum iterare11 haud visum. et
cuncta inter castellum Alisonem12 ac Rhenum novis limitibus13
aggeribusque14 permunita.

[8] Tocht naar de Eems
Iamque classis advenerat, cum praemisso commeatu15 et distributis
in legiones ac socios navibus fossam, cui Drusianae nomen, ingressus
precatusque16 Drusum patrem ut se eadem ausum libens
1

expeditus
gevechtsklaar
abl.abs.; de aci is onderwerp van deze abl. abs.
3
Lupia
de Lippe
4
copia
gelegenheid
5
opsessor
belegeraar
6
dilabi 3
zich verspreiden
7
Nero Claudius Drusus (38 v.Chr. – 9 v.Chr.), ook bekend als Drusus de Oudere of Drusus Senior was een
Romeins generaal onder keizer Augustus die hem beschouwde als zijn bekwaamste bevelhebber. In Nederland is
Drusus bekend om de Drususgracht die hij in 12 v.Chr. liet aanleggen op de plaats van waarschijnlijk de huidige
Utrechtse Vecht. Voor de regeling van de watertoevoer legde hij bij de splitsing van de Rijn en de Waal de
Drususdam aan, die later door de Germanen werd verwoest. Na zijn dood in Mainz werd Drusus op talrijke
plaatsen door de Romeinse legioenen in Germania Inferior en Germania Superior vereerd. Hij was het
onderwerp van lijkredes, onder meer van keizer Augustus (die zeer gesteld op hem was) en van zijn broer
Tiberius, van lofdichten en van talrijke monumenten. De 'Drusussteen' in Mainz (toen nog Mogontiacum) is
waarschijnlijk het overblijfsel van een enorm monument voor Drusus. De aan Drusus verleende erenaam
Germanicus ging na zijn dood over op zijn zonen Germanicus Julius Caesar en de latere keizer Claudius I. Keizer
Caligula, die in Mogontiacum was met zijn vader en daar van de legioenen zijn bijnaam ontving, heeft volgens
Mainzer legenden ter ere van Drusus nog een twee weken durend feestmaal gehouden bij de Drusussteen. Er is
in de buurt van de citadel van Mainz een straat naar Drusus vernoemd.
8
situs
geplaatst
9
disicere 5
uiteengooien
10
decurrere 3
defileren
11
iterare
hernieuwen, opnieuw oprichten
12
Aliso
Aliso; van 11 v Chr. tot ca. 16 n. Chr. Romeins castellum en operatiebasis in Duitsland,
aan de benedenloop van de Lippe, gewoonlijk geïdentificeerd met Haltern (41 km ten oosten van de Rijn).
13
limes, -itis
grenswal
14
agger, aggeri
dijk
15
commeatus 4
konvooi, bevoorrading
16
precari
bidden tot
2
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[7] Terwijl de schepen aangevoerd werden, beval Caesar echter de
ondercommandant Silius met een gevechsklare schare een inval op
het gebied der Chatti te doen. Zelf heeft hij, toen hij vernomen had
dat een fort dat aan de rivier de Lippe geplaatst was, belegerd werd,
zes legioenen daarheen geleid. Silius heeft vanwege de plotselinge
regenbuien niets anders gedaan dan dat hij matige buit en de
echtgenote van de vorst der Chatii Arpus en diens dochter roofde en
niet hebben de belegeraars Caesar de gelegenheid tot strijd geboden;
bij het gerucht van zijn komst waren ze namelijk uiteengegaan; zij
hadden evenwel de tumulus die voor de legioenen van Varus
opgeworpen was als het oude altaar dat voor Drusus geplaatst was,
uiteengeworpen. Hij herstelde het altaar en de vorst zelf hield ter ere
van zijn vader met de legioenen een defilé; hij besloot niet de heuvel
te herstellen. En alles tussen het fort Aliso en de Rijn werd met
nieuwe wallen en dijken zeer versterkt.
[8] Reeds was de vloot gearriveerd; hij stuurde eerst voorraden
vooruit en hij verdeelde de schepen over de legioenen en
bondgenoten, en nadat hij de gracht, die de naam Drususgracht
heeft, binnengegaan was en tot zijn vader Drusus gebeden had dat
hij hem, terwijl hij hetzelfde waagde, graag en gunstig gestemd,
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placatusque1 exemplo2 ac memoria consiliorum atque operum
iuvaret, lacus inde et Oceanum usque ad Amisiam3 flumen secunda
navigatione pervehitur4. classis Amisiae ore relicta laevo5 amne,
erratumque in eo quod non subvexit6 aut transposuit militem dextras
in terras iturum; ita plures dies efficiendis pontibus absumpti. et
eques quidem ac legiones prima aestuaria7, nondum adcrescente
unda, intrepidi8 transiere: postremum auxiliorum agmen Batavique
in parte ea, dum insultant9 aquis artemque nandi ostentant, turbati et
quidam hausti sunt. metanti10 castra Caesari Angrivariorum
defectio11 a tergo nuntiatur: missus ilico Stertinius cum equite et
armatura levi igne et caedibus perfidiam ultus12 est.

[9] Het gesprek tussen Arminius en Flavus
Flumen Visurgis13 Romanos Cheruscosque interfluebat. eius in ripa
cum ceteris primoribus Arminius adstitit, quaesitoque14 an Caesar
venisset, postquam adesse responsum est, ut liceret cum fratre
conloqui oravit. erat is in exercitu cognomento Flavus, insignis fide
et amisso per vulnus oculo paucis ante annis duce Tiberio. tum
permissu * * progressusque salutatur ab Arminio; qui amotis
stipatoribus15, ut sagittarii16 nostra pro ripa dispositi abscederent
postulat, et postquam digressi, unde ea deformitas17 oris interrogat
fratrem. illo locum et proelium referente, quodnam18 praemium
recepisset exquirit. Flavus aucta stipendia19, torquem20 et coronam21

1

placare
verzoenen, gunstig stemmen
exemplum
(het volgen van) het voorbeeld
3
Amisia
de Eems
4
pervehi + acc.
varen over
5
laevus
links, aan de linkerkant liggend
6
subvehere 3
stroomopwaarts brengen (naar een voorde)
7
aestuarium
laagland
8
intrepidus
zonder angst
9
insultare + dat.
springen in
10
metari
afbakenen
11
defectio
het afvallen
12
ulcisci, ultus
wreken
13
Visurgis
de Wezer
14
onpersoonlijke abl. abs.
15
stipator
lijfwacht, pl. gevolg
16
sagittarius
boogschutter
17
deformitas
verminking
18
quinam
wie toch, welk toch
19
stipendium
soldij
20
torques
halsketting
21
corona
krans
2
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doordat hij diens voorbeeld volgde en omdat hij zich zijn plannen
herinnerde, zou helpen, is hij vandaar over een meer en de oceaan
met een voorspoedige zeereis helemaal tot aan de rivier de Eems
gevaren. De vloot werd in de monding van de Eems aan de linker
oever van de rivier achtergelaten en hierin ging hij in de fout dat hij
de soldaten niet stroomopwaarts heeft gebracht of over heeft gezet
naar het gebied aan de rechterkant om op weg te gaan; zo zijn meer
dagen verbruikt met het maken van bruggen. En weliswaar zijn de
ruiterij en de legioenen het eerste deel van het waddengebied, toen
het water nog niet wies, zondere angst overgestoken; maar de
achterhoede die uit hulptroepen bestond en de Bataven zijn in dat
deel, terwijl ze in het water sprongen en hun zwemkunst lieten zien,
in verwarring gebracht en sommigen zijn verzwolgen.
[9] De rivier de Wezer stroomde tussen de Romeinen en de Cherusci
in. Arminius vatte op de oever daarvan tezamen met de overige
eersten post en toen gevraagd was of Caesar gekomen was, vroeg hij,
nadat geantwoord was dat hij er was, dat hij met zijn broer mocht
spreken. Die broer bevond zich in het leger met de naam Flavus; hij
viel op door zijn trouw en omdat hij door een wond een paar jaar
eerder onder leiding van Tiberius een oog verloren was. Toen met
toestemming * * en toen hij naar voren gekomen was, werd hij door
Arminius begroet; toen Arminius zijn gevolg had verwijderd, eiste
hij, dat de boogschutters, die voor op onze oever stonden opgesteld,
weggingen en nadat zij waren weggegaan, vroeg hij zijn broer, waar
die verminking van zijn oog vandaan kwam. Toen hij over de plaats
en de strijd vertelde, vroeg Arminius wat voor beloning hij toch
daarvoor had gekregen. Flavus vermeldde dat zijn soldij verhoogd
was
en
hij
noemde
een
halsketting
en
krans
en
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aliaque militaria dona memorat, inridente Arminio vilia1 servitii
pretia.

[10] Ruzie tussen broers
Exim diversi2 ordiuntur3, hic magnitudinem Romanam, opes
Caesaris et victis gravis poenas, in deditionem4 venienti paratam
clementiam; neque coniugem et filium eius hostiliter haberi5: ille fas6
patriae, libertatem avitam7, penetralis8 Germaniae deos, matrem
precum9 sociam; ne propinquorum et adfinium10, denique gentis
suae desertor et proditor quam imperator esse mallet. paulatim inde
ad iurgia11 prolapsi quo minus12 pugnam consererent13 ne flumine
quidem interiecto cohibebantur14, ni Stertinius adcurrens plenum
irae armaque et equum poscentem Flavum attinuisset15. cernebatur
contra minitabundus16 Arminius proeliumque denuntians; nam
pleraque Latino sermone interiaciebat17, ut qui18 Romanis in castris
ductor popularium19 meruisset20.

[11] De val van Chariovalda
Postero die Germanorum acies trans Visurgim stetit. Caesar nisi
pontibus praesidiisque inpositis dare in discrimen21 legiones haud
imperatorium22 ratus, equitem vado tramittit. praefuere Stertinius et
e numero primipilarium23 Aemilius, distantibus24 locis invecti1, ut
1

vilis
goedkoop
diversus
onenig, ruziënd
3
ordiri
beginnen te spreken
4
deditio, -onis
overgave
5
habere
vasthouden; waarschijnlijk werden ze in Ravenna in ‘libera custodia’ gehouden
6
fas n. indecl.
plicht
7
avitus
oeroud, overgeërfd
8
penetrales dei
de penaten
9
prex, precis
gebed
10
adfines pl.
(aangetrouwde) verwanten
11
iurgium
verwijt
12
quominus + coni. afh. van negatieve zin: dat
13
pugnam conserere 3 slaags raken
14
cohibere 2
beteugelen, verhinderen
15
attinere 2
tegenhouden
16
minitabundus
dreigend
17
interiacere 5
toevoegen
18
ut qui + coni.
omdat hij
19
popularis
landsman
20
merere 2
dienen
21
discrimen
gevaar
22
imperatorius
een veldheer waardig
23
primipilaris
1e centurio van het 1e manipel van het 1e cohort van een legioen
24
distare
verwijderd zijn, uit elkaar gelegen zijn
2
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andere militaire geschenken, terwijl Arminius die bespotte als
waardeloze beloningen voor zijn slavernij.

[10] Daarna begonnen ze ruziënd te spreken; Flavus had het over de
grootte van Rome, de macht van Caesar en zware straffen voor de
overwonnen, maar dat voor wie zich overgaf vergiffenis in het
verschiet lag; noch zijn vrouw noch zijn zoon werden in vijandschap
vastgehouden; Arminius had het over de plicht jegens het vaderland,
de van de voorouders overgeërfde vrijheid, de penaten van
Germania, hun moeder die deelgenote van ziijn beden was; hij moest
er niet de voorkeur aan geven deserteur en verrader van zijn eigen
en aangetrouwde verwanten, tenslotte van zijn volk te zijn boven
bevelhebber te zijn. Geleidelijk gingen ze vervolgens over tot
scheldpartijen en zelfs niet door het feit dat de rivier tussen beiden
lag, zouden zij ervan afgehouden worden met elkaar de strijd aan te
gaan, als niet Stertinius kwam aanrennen en Flavus die overliep van
woede én wapens én een paard eiste, had tegengehouden. Men zag
hoe aan de andere kant Arminius dreigde en een strijd aankondigde;
want het meeste voegde hij toe in het Latijn, omdat hij in een
Romeins kamp als leider van volksgenoten had gediend.
[11] De volgende dag stond een slaglinie van Germanen aan de
overkant van de Wezer. Caesar meende dat het echt niet een
veldheer waardig was zijn legioenen in gevaar te brengen tenzij
nadat er bruggen aangelegd waren en garnizoenen daarbij geplaatst
waren en daarom stuurde hij via een ondiepte ruiters naar de
overkant. Aan het hoofd stonden Stertinius en uit het aantal der
primipilares Aemilius; zij reden op van elkaar verwijderde plekken

1

invehi 3 + dat.
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rijden naar

hostem diducerent. qua celerrimus amnis, Chariovalda dux
Batavorum erupit1. eum Cherusci fugam simulantes2 in planitiem3
saltibus4 circumiectam traxere: dein coorti5 et undique effusi trudunt6
adversos, instant cedentibus collectosque in orbem pars congressi,
quidam eminus7 proturbant. Chariovalda diu sustentata8 hostium
saevitia, hortatus suos ut ingruentis9 catervas10 globo11 perfringerent,
atque ipse densissimos inrumpens, congestis12 telis et suffosso13 equo
labitur, ac multi nobilium circa: ceteros vis sua aut equites cum
Stertinio Aemilioque subvenientes periculo exemere14.

[12] Peiling van het gemoed der manschappen
Caesar transgressus Visurgim indicio15 perfugae16 cognoscit
delectum ab Arminio locum pugnae; convenisse et alias nationes in
silvam Herculi17 sacram ausurosque nocturnam castrorum
oppugnationem. habita indici18 fides et cernebantur ignes,
suggressique19 propius speculatores20 audiri fremitum21 equorum
inmensique et inconditi agminis murmur attulere22. igitur propinquo
summae rei discrimine23 explorandos24 militum animos ratus,
quonam id modo incorruptum25 foret secum agitabat26. tribunos et
centuriones laeta saepius quam comperta27 nuntiare, libertorum
1

erumpere 3
een uitval doen
simulare
veinzen
3
planities 5
vlakte
4
saltus 4
bergwoud
5
cooriri
tot de aanval overgaan
6
trudere 3
neerslaan
7
eminus adv.
van ver
8
sustentare
verdragen
9
ingruere 3
toenemen
10
caterva
menigte
11
globus
schare
12
congerere 3
veelvuldig werpen
13
suffodere 5
van onderen doorboren
14
eximere 3, -emi + abl. ontrukken aan
15
indicium
verraad
16
perfuga
overloper
17
De Romeinen hebben zowel een Germaanse held Irmin als Germaanse god Thor met Hercules geïdentificeerd.
18
index, indicis
verrader
19
suggredi 5, suggressus naderen
20
speculator
verspieder
21
fremitus 4
het briesen
22
afferre
rapporteren
23
discrimen summae rei eindbeslissing van de strijd
24
explorare
verkennen
25
incorruptus
onberispelijk, eerlijk
26
secum agitare
overwegen
27
compertus
gebleken, bewezen, vaststaand
2
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erop af, opdat ze de vijand uiteen zouden trekken. Daarlangs waar
de rivier het snelst was, deed Chariovalda, de leider der Bataven, een
uitval. Hem hebben de Cherusci door te doen alsof ze vluchtten de
vlakte die omgeven was door bergwouden in getrokken; daarna zijn
ze ten aanval getrokken en hebben ze, toen ze van alle kanten
uitgestroomd waren, hen in een frontale botsing neergehouwen en
zij brachten hen, terwijl zij weken, in het nauw en een deel verjoeg
hen, nadat ze met hen slaagsgeraakt waren, terwijl zij zich in een
cirkel hadden opgesteld en sommigen verjoegen hen van verre. Toen
Chariovalda lang de heftigheid van de vijand had weerstaan en zijn
manschappen had aangespoord om de toenemende menigten met
een schare te doorbreken en terwijl hijzelf een aanval deed waar de
vijand het dichtst op elkaar stond, stierf hij door een regen van
projectielen en toen zijn paard van onderen doorboord was en vele
adelijken stierven rondom hem: de overigen zijn op eigen kracht uit
het gevaar gered of doordat ruiters met Stertinius en Aemilius te
hulp kwamen.
[12] Toen Caesar door verraad van een overloper de Wezer was
overgestoken, vernam hij dat door Arminius een plaats voor een
strijd uitgekozen was; ook andere volkeren waren, zo hoorde hij,
bijeengekomen in het woud dat aan Hercules gewijd was en ze
zouden een nachtelijke aanval op het kamp wagen. Men vertrouwde
de verrader en men zag vuren en verspieders die dichterbij gegaan
waren, berichtten dat het briesen van paarden en het gemompel van
een ontzettende en ongeregelde troep gehoord werden. Dus meende
hij dat de stemming onder de soldaten gepeild moest worden, omdat
de eindbeslissing van de strijd dichtbij was en hij zat met het
probleem hoe dit toch zuiver zou gebeuren: tribunen en centuriones,
zo wist hij, berichtten vaker heuglijke boodschappen dan dat ze
bewezen waren en de karakters van vrijgelatenen waren slaafs en
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servilia ingenia, amicis inesse adulationem1; si contio vocetur, illic
quoque quae pauci incipiant reliquos adstrepere2. penitus noscendas
mentes, cum secreti3 et incustoditi inter militaris cibos spem aut
metum proferrent4.

[13] Germanicus vermomd in het kamp
Nocte coepta egressus augurali5 per occulta6 et vigilibus ignara,
comite uno, contectus umeros ferina7 pelle8, adit castrorum vias,
adsistit tabernaculis9 fruiturque fama sui, cum hic nobilitatem ducis,
decorem10 alius, plurimi patientiam11, comitatem, per seria12 per
iocos eundem animum laudibus ferrent reddendamque gratiam in
acie faterentur13, simul perfidos et ruptores pacis ultioni14 et gloriae
mactandos15. inter quae unus hostium, Latinae linguae sciens16, acto
ad vallum equo voce magna coniuges et agros et stipendii in dies,
donec bellaretur, sestertios centenos, si quis transfugisset, Arminii
nomine pollicetur17. intendit18 ea contumelia19 legionum iras: veniret
dies, daretur pugna; sumpturum militem Germanorum agros,
tracturum coniuges; accipere omen et matrimonia20 ac pecunias
hostium praedae destinare21. tertia ferme vigilia adsultatum22 est
castris sine coniectu23 teli, postquam crebras pro24 munimentis
cohortes et nihil remissum25 sensere.
1

adulatio
vleierij
adstrepere
toejuichen
3
secretus
privé
4
proferre
lucht geven aan
5
augurale n.
veldheerstent
6
occultus
verborgen
7
ferinus
van een dier
8
pellis
vacht, pels
9
tabernaculum
tent
10
decor
waardig voorkomen
11
patientia
gehardheid
12
seria n.pl.
ernst
13
fateri
bekennen
14
ultioni en gloriae: dat. finalis
15
mactare
afslachten
16
sciens + gen.
kundig op het gebied van
17
polliceri
beloven
18
intendere 3
vergroten
19
contumelia
smaad, belediging
20
matrimonium
huwelijk; pl. gehuwde vrouwen
21
destinare + dat.
bestemmen tot
22
adsultare + dat.
afspringen op
23
coniectus 4
werpen
24
pro + abl.
vooraan op
25
remittere 3
laten verzwakken
2
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vleien was eigen aan vrienden; als er een vergadering bijeengeroepen
werd, zouden ook daar de overigen dat wat weinigen begonnen,
toejuichen; men moest de geesten grondig leren kennen, wanneer zij
apart en onbewaakt tijdens hun soldatenmaaltijd hun hoop of angst
ventileerden.
[13] Toen het nacht geworden was, heeft hij de veldheerstent
verlaten via een verborgen uitgang die aan de wachten onbekend
was. Onder de begeleiding van één metgezel, terwijl zijn schouders
bedekt waren met een pels, begaf hij zich op de wegen van het kamp.
Hij bleef bij tenten staan en genoot van wat men over hem zei, omdat
de een het aanzien van de leider, de ander zijn waardige voorkomen,
zeer velen zijn gehardheid, vriendelijkheid en zijn stabiliteit in
serieuze zaken en in grappen prezen en zij tegelijk zeiden dat de
onbetrouwbaren en degenen die de vrede schonden, ter bestraffing
en voor de eer afgeslacht moesten worden. Intussen was één vijand,
die de Latijnse taal machtig was te paard naar de wal gereden en hij
beloofde met luide stem uit naam van Arminius echtgenotes en
akkers en honderd sestertiën soldij per dag, zolang als er oorlog
gevoerd werd, als je overgelopen was. Met deze belediging
vergrootte hij de gevoelens van woede van de legioenen: het moest
dag worden; de strijd moest beginnen; de soldaten zouden de
Germaanse akkers grijpen, echtgenotes meesleuren; ze zagen het als
voorteken zowel de vrouwen als de gelden van de vijanden tot buit
te bestemmen. Ongeveer in de derde wacht zijn ze op het kamp
afgesprongen zonder projectielen af te schieten, nadat ze bemerkt
hadden dat op de versterkingen talrijke cohorten stonden en er geen
sprake van verslapping was.
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[14] Germanicus’ toespraak
Nox eadem laetam Germanico quietem tulit, viditque se operatum1
et sanguine sacri respersa2 praetexta3 pulchriorem aliam manibus
aviae Augustae accepisse. auctus4 omine, addicentibus5 auspiciis,
vocat contionem et quae sapientia provisa6 aptaque7 inminenti
pugnae disserit. non campos modo militi Romano ad proelium
bonos, sed si ratio8 adsit, silvas et saltus; nec enim inmensa
barbarorum scuta, enormis hastas inter truncos9 arborum et enata10
humo virgulta11 perinde12 haberi quam pila et gladios et haerentia
corpori tegmina13. denserent14 ictus, ora mucronibus15 quaererent:
non loricam Germano, non galeam, ne scuta quidem ferro nervove16
firmata, sed viminum17 textus vel tenuis et fucatas18 colore tabulas;
primam utcumque19 aciem hastatam20, ceteris praeusta21 aut brevia
tela. iam corpus ut visu torvom22 et ad brevem impetum validum, sic
nulla vulnerum patientia: sine pudore flagitii, sine cura ducum abire,
fugere, pavidos adversis, inter secunda non divini, non humani iuris
memores. si taedio23 viarum ac maris finem cupiant, hac acie parari:
propiorem iam Albim quam Rhenum neque bellum ultra, modo se
patris patruique vestigia prementem isdem in terris victorem
sisterent.

1

operari
offeren
respergere 3
bespatten
3
praetexta (toga)
toga met purperen zoom (van hogere magistraten, sommige priesters en vrijgeboren
jongens tot 17 jaar, die vervolgens de toga virilis droegen)
4
augere 2, auxi, auctus vergroten, bemoedigen
5
addicere 3
gunstig zijn, goedkeuren
6
providere
van tevoren bedenken
7
aptus + dat.
geschikt
8
ratio
plan, overleg, inzicht
9
truncus
stam
10
enatus + abl.
voortgesproten uit
11
virgultum
twijg
12
perinde … quam ..
evenzeer als
13
tegmen
bedekking
14
densere
dicht op elkaar laten volgen
15
mucro
zwaard
16
nervus
leer
17
vimen
twijg
18
fucare
verven, bepleisteren
19
utcumque
hoe dan ook, zo goed en zo kwaad als het gaat
20
hastatus
van lans voorzien
21
praeustus
aan de voorkant in vuur gehard
22
torvus
grimmig
23
taedium
afkeer
2
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[14] Diezelfde nacht heeft aan Germanicus een slaap gebracht die
hem een reden tot blijdschap gaf, want hij zag dat hij na een offer
gebracht te hebben en zijn toga praetexta met het bloed van het
offerdier bespat te hebben een andere, mooiere uit de handen van
zijn grootmoeder Augusta had gekregen. Bemoedigd door het
voorteken en met goedkeuring van de auspiciën riep hij een
vergadering bijeen en hij zette daar de gedachten uiteen die hij in
zijn wijsheid vooraf gehad had en die voor de dreigende oorlog
geschikt waren: niet alleen de velden waren voor de Romeinse
soldaten goed voor de strijd, maar als er sprake was van beleid, ook
de bossen en bergwouden; want niet konden de geweldige schilden
van de barbaren, de enorme lansen tussen de boomstammen en het
struikgewas dat uit de grond was opgekomen net zo gebruikt
worden als de Romeinse speren en zwaarden en hun lichamelijke
bepantsering; ze moesten de klappen snel na elkaar laten volgen, ze
moesten met hun zwaardpunten op het gezicht mikken; de
Germanen hadden geen pantser, geen helm, zelfs geen schilden die
versterkt waren met ijzer of leer, maar vlechtwerk van twijgen en
tere met kleur geverfde planken; de eerste linie was zo goed en zo
kwaad als het ging uitgerust met een lans, de rest had speren die een
in het vuur geharde punt hadden of die kort waren; verder was hun
lichaam wel grimmig om te zien en krachtig voor een korte aanval,
maar er was geen sprake van gehardheid tegen wonden; zij verlieten
het strijdtoneel, zij vluchtten zonder schaamte voor die schanddaad
zonder zich om hun leider te bekommeren; zij waren bang bij
tegenslag en stonden niet stil bij goddelijk en niet bij menselijk recht;
als zij uit afkeer van wegen en zee een einde wilden, dan werd dat in
deze slag tot stand gebracht; reeds was de Elbe dichterbij dan de Rijn
en de oorlog ging niet verder, mits zij hem, terwijl hij in de
voetsporen van zijn vader en oom trad, in hetzelfde land als
overwinnaar tot staan zouden brengen.
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[15] Toespraak van de Germaanse leiders
ducis secutus militum ardor, signumque pugnae datum. nec
Arminius aut ceteri Germanorum proceres1 omittebant2 suos quisque
testari3, hos esse Romanos Variani exercitus fugacissimos4 qui ne
bellum tolerarent, seditionem induerint5; quorum pars onusta6
vulneribus terga, pars fluctibus et procellis7 fractos artus8 infensis
rursum hostibus, adversis dis obiciant9, nulla boni spe. classem
quippe et avia10 Oceani quaesita ne quis venientibus occurreret, ne
pulsos premeret: sed ubi miscuerint manus, inane11 victis ventorum
remorumve12 subsidium. meminissent modo avaritiae, crudelitatis,
superbiae: aliud sibi reliquum quam tenere libertatem aut mori ante
servitium?

[16] Naar het slagveld
Sic accensos et proelium poscentis in campum, cui Idistaviso13
nomen, deducunt. is medius inter Visurgim et collis, ut ripae
fluminis cedunt aut prominentia14 montium resistunt, inaequaliter
sinuatur15. pone16 tergum insurgebat silva editis17 in altum ramis18 et
pura19 humo inter arborum truncos. campum et prima silvarum
barbara acies tenuit: soli Cherusci iuga20 insedere ut proeliantibus21
Romanis desuper incurrerent. noster exercitus sic incessit: auxiliares
Galli Germanique in fronte, post quos pedites sagittarii; dein
quattuor legiones et cum duabus praetoriis cohortibus ac delecto
1

proceres pl.
aanzienlijken
omittere 3
het achterwege laten
3
testari
als getuige aanroepen
4
fugax
snel vluchtend
5
induere 3
aantrekken
6
onustus
beladen
7
procella
windvlaag
8
artus 4
ledemaat
9
obicere 5
blootstellen
10
avia n.pl.
afgelegen oorden
11
inanis
ijdel, onbetekenend
12
remus
roeiriem
13
Idistavisus: precieze plek is onbekend; aan de rechter over van de Wezer.
14
prominere 2
uitsteken, naar voren springen
15
sinuari
zich slingeren
16
pone + acc.
achter
17
editus
hoog, zich verheffend
18
ramus
tak
19
purus
onbebouwd, open
20
iugum
bergrug
21
proeliari
strijden
2
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[15] De vurigheid van de generaal werd gevolgd door die van de
soldaten en het teken tot de strijd werd gegeven. Noch Arminius of
de overige aanzienlijken der Germanen lieten het achterwege ieder
de eigen mannen tot getuigen aan te roepen: dit waren die
ontzettende angsthazen van het leger van Varus die een opstand
waren begonnen om maar geen oorlog te verduren, van wie een deel
hun rug overladen met wonden, een deel hun leden gebroken door
de golven en windvlagen aan de weer dreigende vijanden en
ongunstig gestemde goden bloot stelde zonder dat ze enige hoop op
succes hadden; ze hadden immers hun toevlucht gezocht tot een
vloot en uithoeken van de zee opdat niemand hun tegemoet zou
snellen, terwijl ze eraan kwamen en opdat niemand hen zou
verdrijven en vervolgens in het nauw zou brengen; maar zodra als ze
slaags geraakt zouden zijn, zou voor de overwonnenen de hulp van
de winden of roeiriemen betekenisloos zijn; zij moesten slechts aan
de hebzucht denken, aan de wreedheid, aan de hoogmoed: hadden
zij een andere keuze dan de vrijheid behouden of eerder sterven dan
de slavernij?
[16] Zij brachten hun manschappen die zo opgehitst waren en de
strijd eisten weg naar het veld dat Idistavisus heette. Dit veld
kronkelt ongelijkmatig tussen de Wezer en de heuvels, al naar gelang
de oevers van de rivier wijken en de uitlopers van de bergen een sta
in de weg vormen. In de rug verrees een bos van hoog oprijzende
takken en van open grond tussen de boomstammen. De slaglinie van
de barbaren hield het veld en het begin van de bossen; alleen de
Cherusci bezetten de heuvelkammen om van bovenaf de Romeinen,
wanneer die streden, aan te vallen. Ons leger is als volgt
opgetrokken: de Gallische en Germaanse hulptroepen in het centrum
en achter hen de boogschutters te voet, daarna vier legioenen en met
twee praetoriaanse cohorten en uitgelezen ruiters
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equite Caesar; exim totidem aliae legiones et levis armatura1 cum
equite sagittario ceteraeque sociorum cohortes. intentus paratusque
miles ut ordo2 agminis in aciem adsisteret.

[17] Nederlaag van de Germanen
Visis Cheruscorum catervis, quae per ferociam proruperant,
validissimos equitum incurrere latus, Stertinium cum ceteris turmis3
circumgredi tergaque invadere iubet, ipse in tempore adfuturus.
interea pulcherrimum augurium4, octo aquilae petere silvas et intrare
visae imperatorem advertere5. exclamat irent, sequerentur Romanas
avis6, propria legionum numina. simul pedestris7 acies infertur et
praemissus eques postremos ac latera impulit. mirumque dictu, duo
hostium agmina diversa8 fuga, qui silvam tenuerant, in aperta, qui
campis adstiterant, in silvam ruebant. medii inter hos Cherusci
collibus detrudebantur9, inter quos insignis10 Arminius manu voce
vulnere sustentabat11 pugnam. incubueratque12 sagittariis, illa13
rupturus, ni Raetorum Vindelicorumque et Gallicae cohortes signa
obiecissent. nisu14 tamen corporis et impetu equi pervasit, oblitus15
faciem suo curore ne nosceretur. quidam adgnitum16 a Chaucis inter
auxilia Romana agentibus17 emissumque18 tradiderunt. virtus seu
fraus eadem Inguiomero effugium19 dedit: ceteri passim trucidati. et
plerosque tranare Visurgim conantis iniecta tela aut vis fluminis,
postremo moles20 ruentium et incidentes21 ripae operuere22. quidam
1

armatura
ordo
3
turma
4
augurium
5
avertere 3
6
avis
7
pedester, -tris, -tre
8
diversus
9
detrudere 3
10
insignis
11
sustentare
12
incumbere 3 + dat.
13
illa adv.
14
nisus 4
15
oblinere 3
16
adgnoscere
17
agere 3
18
emittere 3
19
effugium
20
moles
21
incidere 3
22
operire
2
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gewapenden
gelid, linie
eskadron
vogelvoorteken
de aandacht trekken van
vogel
infanterieverschillend, de andere kant op, tegenovergesteld
verdrijven
in het oog vallend
overeind houden, volhouden
zich storten op
daarlangs
het zich schrap zetten
besmeren
herkennen
zich ophouden
laten lopen
mogelijkheid te ontsnappen
massa
instorten
bedekken

Caesar, daarna nog eens zoveel legioenen en licht gewapenden met
boogschutters te paard en de overige cohorten van de bondgenoten.
De soldaten waren er op gespitst en stonden klaar om in de volgorde
van hun mars hun plaats in de slaglinie in te nemen.
[17] Toen de drommen Cherusci gezien waren, die door hun
onstuimigheid tevoorschijn gesprongen waren, beval Germanicus de
sterkste ruiters hun flanken aan te vallen en Stertinius met de overige
eskadrons om hen heen te gaan en hen in de rug aan te vallen; zelf
was hij van plan op tijd te verschijnen. Intussen trok een zeer mooi
vogelvoorteken de aandacht van de imperator: acht arenden zag men
naar de bossen toe gaan en die binnengaan. Hij riep dat ze moesten
gaan en de Romeinse vogels, goddelijke machten die eigen aan de
legioenen waren, moesten volgen. Tegelijk rukte het voetleger op en
de vooruitgestuurde ruiters verdreven de achterhoede en de flanken.
En wonderbaarlijk om te zeggen, maar twee stoeten van de vijanden
vluchtten ijlings in tegenovergestelde richting, degenen die het bos
hadden bezet, naar het open gebied en zij die zich in de velden
hadden opgesteld, het bos in. De Cheruscen die midden tussen hen
in zaten, werden naar beneden gedreven, onder wie Arminius
opvallend met handen, stem, wond de strijd gaande hield. En hij had
zich op de boogschutters gestort om zich daarlangs zeker een weg te
banen als niet de cohorten der Raeti en Vindelici en Galliërs hun
vaandels in de weg geplaatst hadden. Toch baande hij zich een weg
door fysieke inspanning en door de vaart van zijn paard, terwijl hij
zich zijn gezicht met zijn bloed besmeurd had om niet herkend te
worden. Sommigen hebben overgeleverd dat hij herkend is door de
Chauci die zich ophielden tussen de Romeinse hulptroepen en dat zij
hem hebben laten lopen. Dezelfde deugd of hetzelfde bedrog heeft
Inguiomerus de gelegenheid gegeven om te ontsnappen; de overigen
zijn wijd en zijd neergehouwen en zeer velen die de Wezer
probeerden over te zwemmen, zijn bedolven door op hen
afgeslingerde speren of het geweld van de rivier, tenslotte door de
massa van mensen die erin stormden en de instortende oevers.
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turpi fuga in summa arborum nisi ramisque se occultantes admotis
sagittariis per ludibrium1 figebantur, alios prorutae2 arbores
adflixere3.

[18] Imperator en zegetekens
Magna ea victoria neque cruenta nobis fuit. quinta ab hora diei ad
noctem caesi hostes decem milia passuum cadaveribus atque armis
opplevere, repertis inter spolia eorum catenis quas in Romanos ut4
non dubio eventu5 portaverant. miles in loco proelii Tiberium
imperatorem salutavit struxitque aggerem6 et in modum tropaeorum
arma subscriptis victarum gentium nominibus imposuit.

[19] Opleving van de Germanen
Haut perinde Germanos vulnera, luctus, excidia7 quam ea species
dolore et ira adfecit. qui modo8 abire sedibus, trans Albim concedere
parabant, pugnam volunt, arma rapiunt; plebes primores, iuventus
senes agmen Romanum repente incursant, turbant. postremo
deligunt locum flumine et silvis clausum, arta9 intus planitie et
umida: silvas quoque profunda10 palus ambibat nisi quod latus
unum Angrivarii lato aggere extulerant11 quo a Cheruscis
dirimerentur12. hic pedes adstitit: equitem propinquis lucis13 texere
ut ingressis silvam legionibus a tergo foret.

[20] Hernieuwde strijd
Nihil ex his Caesari incognitum: consilia locos, prompta14 occulta
noverat astusque15 hostium in perniciem ipsis vertebat. Seio
Tuberoni legato tradit equitem campumque; peditum aciem ita
1

ludibrium
proruere
3
adfligere 3
4
ut + abl. abs.
5
eventus 4
6
agger
7
excidium
8
modo
9
artus
10
profundus
11
efferre
12
dirimere 3 ab
13
lucus
14
promptus
15
astus 4
2
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spot
omverhalen
op de grond gooien
alsof
afloop
verhoging
slachting
zojuist nog
nauw, beperkt
diep
verhogen
scheiden van
bos
zichtbaar
sluwe streek

Sommigen vluchtten schandelijk door in de toppen van bomen te
klimmen en werden, terwijl zij zich in de takken verborgen, nadat
boogschutters aangerukt waren, bij wijze van spot doorboord en
anderen zijn tegen de grond gegooid, doordat de bomen ontworteld
werden.
[18] Dit was voor ons een grote zege zonder veel bloed. Vanaf het
vijfde uur van de dag hebben de gevelde vijanden tien mijl met hun
lijken en wapens gevuld en tussen de buit op hen behaald zijn
ketens aangetroffen die zij voor de Romeinen hadden meegenomen
alsof de afloop zonder twijfel was. De soldaten begroetten Tiberius
op de plek van het gevecht als imperator en zij gooiden een
verhoging op en hebben daarop als zegetekens de wapens geplaatst
met daaronder de namen geschreven van de overwonnen volken.
[19] Geenszins evenzeer zijn de Germanen door de wonden, de rouw
en de slachting aangedaan met verdriet en woede als door deze
aanblik. Zij die zich onlangs nog opmaakten om huis en haard te
verlaten en de Elbe over te steken, wilden strijd en grepen de
wapens. Het volk, de eersten, de weerbare jeugd, de grijsaards vielen
plotseling de colonne Romeinen aan en verdreven die. Tenslotte
kozen ze een plek uit die door de rivier en bossen afgesloten was;
daarbinnen lag een beperkte vochtige vlakte: ook werden de bossen
omgeven door een diep moeras, afgezien van het feit dat de
Angrivarii één zijde hadden verhoogd met een brede dam om
daarmee van de Cherusci gescheiden te worden. Hier stelde de
infanterie zich op; ze hebben de ruiterij verborgen in de bossen in de
nabijheid met de bedoeling dat die in de rug van de legioenen zou
zijn, waneer die het bos betreden hadden.
[20] Niets hiervan was Caesar onbekend: hij kende de plannen, de
plekken, wat zichtbaar en wat verborgen was en de listen van de
vijanden boog hij om tot ondergang voor henzelf. Hij gaf de
ondercommandant Seius Tubero de ruiterij en het veld; de linie van
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instruxit ut pars aequo1 in silvam aditu incederet, pars obiectum
aggerem eniteretur2; quod arduum3 sibi, cetera legatis permisit.
quibus plana4 evenerant, facile inrupere: quis inpugnandus5 agger, ut
si murum succederent6, gravibus superne ictibus conflictabantur7.
sensit dux inparem comminus8 pugnam remotisque paulum
legionibus funditores9 libritoresque10 excutere tela et proturbare
hostem iubet. missae e tormentis11 hastae, quantoque conspicui
magis propugnatores12, tanto pluribus vulneribus deiecti. primus
Caesar cum praetoriis cohortibus capto vallo dedit impetum in
silvas; conlato13 illic gradu certatum. hostem a tergo palus, Romanos
flumen aut montes claudebant: utrisque necessitas14 in loco, spes in
virtute, salus ex victoria.

[21] Germanicus leidt.
Nec minor Germanis animus, sed genere pugnae et armorum
superabantur, cum ingens multitudo artis locis praelongas hastas
non protenderet15, non colligeret16, neque adsultibus17 et velocitate
corporum uteretur, coacta stabile18 ad proelium; contra miles, cui
scutum pectori adpressum et insidens capulo19 manus, latos
barbarorum artus, nuda ora foderet viamque strage20 hostium
aperiret, inprompto21 iam Arminio ob continua pericula, sive illum
recens acceptum vulnus tardaverat. quin et Inguiomerum, tota
volitantem22 acie, fortuna magis quam virtus deserebat. et
1

aequus
eniti 3
3
arduus
4
planus
5
impugnare
6
succedere + dat.
7
conflictare
8
comminus adv.
9
funditor
10
libritor
11
tormentum
12
propugnator
13
conferre gradum
14
necessitas
15
protendere 3
16
colligere 3
17
adsultus
18
stabilis
19
capulus
20
strages, stragis
21
impromptus
22
volitare
2
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effen, gelijk, recht
beklimmen
moeilijk
vlak
bestormen
naderen
teisteren
van man tegen man
slingeraar
steenslingeraar
geschut
verdediger
elkaar naderen
dwang, benarde situatie
voor zich uitsteken
concentreren
bestorming, aanval
stevig, in het gelid
handvat
slachtpartij
niet bij de hand, niet strijdvaardig
vliegen

de infanterie stelde hij zo op, dat een deel via een effen toegang het
bos betrad, een deel de in de weg geworpen dam beklom; wat
moeilijk was, deelde hij zichzelf toe, de rest aan de
ondercommandanten. Degenen aan wie het vlakke terrein te beurt
gevallen was, vielen makkelijk het bos binnen; wie de dam moesten
bestormen, werden alsof zij een muur naderden, van bovenaf met
zware klappen geteisterd. De generaal merkte dat de strijd van man
tegen man ongelijk was en beval de legioenen zich een weinig te
laten terugtrekken en daarna de kogel- en steenslingeraars hun
projectielen weg te slingeren en de vijand te verjagen. Lansen zijn uit
geschut afgeschoten en naarmate de verdedigers zichtbaarder waren,
zijn zij met des te meer wonden naar beneden gegooid. Caesar heeft
als eerste met zijn veldheerscohorten, toen de wal genomen was, een
aanval gedaan op de bossen; toen ze elkaar daar genaderd waren, is
er gestreden. De vijand werd van achteren door het moeras
opgesloten, de Romeinen door de rivier of bergen; beide parijen
hadden dankzij het gebied een benarde situatie, voor beiden lag
hoop in moed en was er redding door de overwinning.
[21] En niet hadden de Germanen een mindere instelling, maar ze
legden het af in de manier van strijd en het soort wapens, omdat de
enorme menigte door de beperkte ruimte de zeer lange lansen niet
voor zich uit stak, die niet concentreerde en niet de aanval toepaste
en geen gebruik maakte van hun fysieke snelheid, omdat ze
gedwongen waren tot een strijd in het gelid en omdat de Romeinse
soldaten aan de andere kant, die hun schild tegen de borst gedrukt
hadden en de hand op het gevest liggend, de brede leden van de
barbaren, de onbeschermde gezichten doorboorden en zich een weg
baanden met een slachting onder de vijanden, terwijl Arminius nu
niet bij de hand was vanwege de onophoudelijke gevaren hetzij dat
hem het incasseren van een nieuwe wond had opgehouden. Ja ook
Inguiomerus werd, terwijl hij door heel de linie vloog, meer door het
lot dan door moed in de steek gelaten.
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Germanicus quo magis adgnosceretur detraxerat tegimen capitis
orabatque insisterent1 caedibus: nil opus2 captivis, solam
internicionem3 gentis finem bello fore. iamque sero4 diei subducit ex
acie legionem faciendis castris5: ceterae ad noctem cruore hostium
satiatae6 sunt. equites ambigue certavere.

[22] Een overwinningsteken
Laudatis pro contione victoribus Caesar congeriem7 armorum
struxit, superbo cum titulo8: debellatis9 inter Rhenum Albimque
nationibus exercitum Tiberii Caesaris ea monimenta Marti et Iovi et
Augusto sacravisse. de se nihil addidit, metu invidiae an ratus
conscientiam10 facti satis esse. mox bellum in Angrivarios Stertinio
mandat, ni deditionem properavissent. atque illi supplices11 nihil
abnuendo12 veniam13 omnium accepere.

[23] Storm
Sed aestate iam adulta14 legionum aliae itinere terrestri in
hibernacula remissae; pluris Caesar classi inpositas per flumen
Amisiam Oceano invexit15. ac primo placidum aequor mille navium
remis strepere16 aut velis inpelli17: mox atro nubium globo18 effusa
grando19, simul variis undique procellis incerti fluctus prospectum20
adimere, regimen21 inpedire; milesque pavidus et casuum maris
ignarus22 dum turbat nautas vel intempestive23 iuvat, officia
1

insistere + dat.
opust est + abl.
3
internicio
4
sero diei
5
dat. finalis
6
satiari + abl.
7
congeries 5
8
titulus
9
debellare
10
conscientia
11
supplex
12
abnuere 3
13
venia
14
adultus
15
invehere 3 + dat.
16
strepere
17
mare ook hier subject
18
globus
19
grando, grandinis
20
prospectus
21
regimen
22
ignarus + gen.
23
intempestive
2
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zich wijden aan
er is behoefte aan; iets is nodig
totale vernietiging
laat op de dag; op een laat moment van de dag
zich te goed doen aan
stapel
opschrift
overwinnen
het bewustzijn
smekend, smekeling
weigeren
vergiffenis
gevorderd; aestas adulta - nazomer
vervoeren naar
bruisen
opeengepakte massa
hagel
uitzicht
het sturen
onbekend met
ongelegen, ontijdig

En Germanicus had om daardoor beter herkend te worden zijn
hoofdbedekking afgetrokken en smeekte dat ze doorgingen met de
slachting: er was geen behoefte aan krijgsgevangenen, alleen de
totale vernietiging van het volk zou het einde van de oorlog
betekenen. Eindelijk laat op de dag leidde hij een legioen weg van
het slagveld om een kamp aan te leggen; de overige legioenen
hebben zich tot aan de nacht tegoed gedaan aan het bloed van de
vijanden. De ruiters hebben met onzeker resultaat gestreden.
[22] Nadat de overwinnaars ten overstaan van de vergadering
geprezen waren, heeft Caesar een stapel wapens laten maken met het
trotse opschrift dat het leger van Tiberius Caesar na de volkeren
tussen Rijn en de Elbe overwonnen te hebben deze gedenktekenen
heeft gewijd aan Mars en Iuppiter en Augustus. Over zichzelf heeft
hij niets toegevoegd, uit angst voor afgunst of omdat hij meende dat
het besef van wat er gedaan was, voldoende was. Daarna zou hij
Stertinius de oorlog tegen de Agrivarii opdragen, als zij zich niet
gehaast hadden zich over te geven. En zij hebben door als
smekelingen niets af te wijzen vergiffenis voor alles gekregen.
[23] Maar in de nazomer zijn sommige legioenen met een mars over
land naar hun winterkamp teruggestuurd; Caesar heeft het
merendeel aan boord van zijn vloot laten gaan en via de rivier de
Eems naar de zee vervoerd. En eerst bruiste de zee rustig onder de
riemen van duizend schepen of werd door de zeilen voortgestuwd;
spoedig viel uit een zwarte opeengepakte massa wolken de hagel
met bakken en tegelijk hebben door afwisselende windvlagen van
alle kanten onzekere golven het uitzicht ontnomen en het roeien
belet en terwijl de soldaten die bang waren en het wel en wee van de
zee niet kenden, de zeelui in verwarring brachten of ongelegen
hielpen, verijdelden zij het werk van de deskundigen;
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prudentium corrumpebat; omne dehinc caelum et mare omne in
austrum1 cessit2, qui tumidis3 Germaniae terris, profundis amnibus,
immenso nubium tractu validus et rigore vicini septentrionis4
horridior rapuit disiecitque navis in aperta Oceani aut insulas saxis
abruptis5 vel per occulta vada6 infestas. quibus paulum aegreque
vitatis7, postquam mutabat8 aestus9 eodemque quo ventus ferebat,
non adhaerere10 ancoris, non exhaurire inrumpentis undas poterant:
equi, iumenta, sarcinae, etiam arma praecipitantur11 quo levarentur
alvei12 manantes13 per latera et fluctu superurgente14.

[24] Schipbreuk
Quanto violentior cetero mari Oceanus et truculentia15 caeli
praestat16 Germania, tantum illa clades novitate et magnitudine
excessit17, hostilibus circum litoribus aut ita vasto18 et profundo ut
credatur novissimum19 ac sine terris mare. pars navium haustae sunt,
plures apud insulas longius sitas20 eiectae; milesque nullo illic
hominum cultu21 fame absumptus, nisi quos corpora equorum
eodem elisa22 toleraverant23. sola Germanici triremis Chaucorum
terram adpulit; quem per omnis illos dies noctesque apud scopulos
et prominentis oras, cum se tanti exitii reum24 clamitaret, vix
cohibuere25 amici quo minus eodem mari oppeteret26. tandem
1

auster -stri
cedere in + acc.
3
tumidus
4
septentrio
5
abruptus
6
vadum
7
vitare
8
mutare
9
aestus 4
10
adhaerere 2 + dat.
11
praecipitare
12
alveus
13
manare
14
superurgere 2
15
truculentia
16
praestare + abl.
17
excedere 3
18
vastus
19
novissimus
20
situs
21
cultus 4
22
elidere 3
23
tolerare
24
reus + gen.
25
cohibere 2
26
oppetere
2
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zuiden(wind)
ten deel vallen aan
gezwollen van water
noorden(wind)
steil, ontoegankelijk
ondiepte
vermijden
veranderen
getij
vastzitten aan
van boord gooien
schip
lekken
van boven naar binnen dringen
onvriendelijkheid
zich onderscheiden door
uitsteken (boven)
woest, uitgestrekt
laatst, uiterst
gelegen
bebouwing
uitstoten, uitdrijven
voeden
schuldig aan
bedwingen
ondergang, sterven

Vervolgens vielen heel de hemel en heel de zee ten prooi aan de
zuidenwind die krachtig door de ondergelopen Germaanse gebieden
en de zeer diepe rivieren en door een enorme sleep aan wolken en
huiveringwekkender door de koude van het naburige noorden de
schepen meesleurde naar de open oceaan of naar eilanden met steile
rotsen of over verborgen ondiepten en daar uiteengooide en in
gevaar bracht. En toen die schepen enigszins en met moeite dat
vermeden hadden, konden zij, toen het tij wisselde en de schepen
hen daarheen bracht waarheen de wind hen voerde, niet voor anker
liggen en niet het water dat naar binnendrong eruit scheppen; de
paarden, jukdieren, de tros, ook de wapens werden overboord
gegooid om de schepen lichter te maken die aan de zijden lekten,
terwijl de golven ook over de boorden naar binnen drong.
[24] Zoveel gewelddadiger als de oceaan is dan de rest van de zee
zozeer als Germania uitblinkt qua onvriendelijk klimaat, zozeer heeft
die ramp door de ongekendheid en haar omvang zich
onderscheiden, terwijl de kusten rondom vijandig waren en de zee
zo uitgestrekt en diep was dat men geloofde dat het het einde van de
zee was en dat het een zee zonder land was. Een deel van de schepen
is verzwolgen, meer schepen zijn op eilanden die verder weg lagen
op de kust gegooid; daar zijn de soldaten, omdat er geen menselijke
bewoning was verhongerd, als niet de cadavers van paarden op
dezelfde plek aangespoeld waren en hen gevoed hadden. De
drieriemer van Germanicus meerde als enige aan op het land van de
Chauci; vrienden hebben hem al die dagen en nachten bij de klippen
en vooruitspringende kusten, toen hij riep dat hij schuld aan het zo
grote verderf had, met moeite ervan weerhouden om in diezelfde zee
zijn ondergang te vinden.
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relabente aestu et secundante1 vento claudae naves raro remigio2 aut
intentis3 vestibus, et quaedam a validioribus tractae, revertere; quas
raptim refectas misit ut scrutarentur4 insulas. collecti ea cura
plerique: multos Angrivarii nuper in fidem accepti redemptos5 ab
interioribus reddidere; quidam in Britanniam rapti et remissi a
regulis. ut quis ex longinquo revenerat, miracula narrabant, vim
turbinum6 et inauditas volucris, monstra maris, ambiguas7 hominum
et beluarum formas, visa sive ex metu credita.

[25] Germanicus anticipeert.
Sed fama classis amissae ut8 Germanos ad spem belli, ita Caesarem
ad coercendum9 erexit. C. Silio cum triginta peditum, tribus equitum
milibus ire in Chattos imperat; ipse maioribus copiis Marsos
inrumpit, quorum dux Mallovendus nuper in deditionem acceptus
propinquo luco defossam10 Varianae legionis aquilam modico
praesidio servari indicat11. missa extemplo manus quae hostem a
fronte eliceret12, alii qui terga circumgressi recluderent13 humum. et
utrisque adfuit fortuna. eo promptior Caesar pergit introrsus14,
populatur15, excindit16 non ausum congredi hostem aut, sicubi17
restiterat, statim pulsum nec umquam magis, ut ex captivis cognitum
est, paventem. quippe invictos et nullis casibus superabilis Romanos
praedicabant, qui perdita classe, amissis armis, post constrata18
equorum virorumque corporibus litora eadem virtute, pari ferocia et
velut aucti numero inrupissent.

1

secundare
remigium
3
intendere
4
scrutari
5
redimere 3 ab
6
turbo
7
ambiguus
8
ut …, ita …
9
coercere 2
10
defodere 5
11
indicare
12
elicere 5
13
recludere 3
14
introrsus
15
populari
16
excindere 3
17
sicubi
18
consternere 3
2
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gunstig zijn
het roeien; roeiers
spannen (als zeilen)
onderzoeken
vrijkopen van
wervelwind
raadselachtig
niet alleen …, maar ook …
(be)straffen
begraven
onthullen, verraden
verleiden, verlokken
openen
landinwaarts
plunderen
vernietigen, uitroeien
als ergens
bedekken

Uiteindelijk toen het weer eb werd en de wind gunstig blies, zijn de
schepen beschadigd teruggekeerd ondanks een tekort aan
roeispanen of terwijl kleren als zeil gehesen zijn en sommige schepen
zijn teruggekeerd, terwijl ze door de sterkere voortgetrokken zijn;
nadat hij die schepen snel had laten herstellen, heeft hij ze erop
uitgestuurd om de eilanden te onderzoeken. Door deze zorg zijn zeer
velen verzameld: velen zijn door de Angrivarii die onlangs onder de
hoede van de Romeinen gekomen waren, vrijgekocht van de mensen
die meer in het binnenland woonden en teruggegeven; sommigen
waren naar Britannia meegesleurd en door de koninkjes daar
teruggestuurd. Al naar gelang men van verre was teruggekeerd,
vertelde men wonderen: de kracht van wervelwinden, of vogels
waarvan men nog niet gehoord had, zeemonsters, raadselachtige
gestaltes van mensen en dieren, wonderen die men gezien had of
waarin men uit angst geloofde.
[25] Maar het gerucht van het verlies van de vloot heeft de
Germanen wel hoop gegeven, maar heeft Caesar ertoe aangezet hen
te bedwingen. Hij beval Gaius Silanus met 300 voetsoldaten en 3000
ruiters naar de Chatti te gaan; zelf viel hij met grotere troepen de
Marsi aan, wier leider Mallovendus zich onlangs overgegeven had
en die onthulde dat de adelaar van het legioen van Varus in een nabij
gelegen woud begraven door een niet al te groot garnizoen bewaakt
werd. Onmiddellijk is er een schare gestuurd die de vijand aan de
voorkant moest uitdagen en er zijn anderen gestuurd die achter de
vijand moesten komen en de standaard moesten opgraven. Beide
groepen werden door het lot geholpen. Des te slagvaardiger ging
Caesar verder het gebied in en plunderde het en liet de vijand
uitroeien die het niet waagde de strijd aan te gaan of die als hij wel
ergens weerstand had geboden, onmiddellijk verdreven was en nooit
banger was, zoals van krijgsgevangen vernomen is. Want zij
beweerden immers dat de Romeinen onoverwinnelijk waren en door
geen gebeurtenissen overwonnen konden worden, omdat zij
ondanks het verlies van hun vloot, ondanks het verlies van wapens,
nadat de kusten bezaaid waren met de lijken van hun paarden en
mannen, met dezelfde moed, met gelijke woestheid en als het ware
in getal toegenomen hen hadden aangevallen.
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[26] Germanicus teruggeroepen
Reductus inde in hiberna miles, laetus animi quod adversa1 maris
expeditione prospera pensavisset2. addidit munificentiam Caesar,
quantum quis damni professus3 erat exsolvendo. nec dubium
habebatur labare4 hostis petendaeque pacis consilia sumere, et si
proxima aestas adiceretur, posse bellum patrari5. sed crebris epistulis
Tiberius monebat rediret ad decretum triumphum: satis iam
eventuum6, satis casuum. prospera illi et magna proelia: eorum
quoque meminisset, quae venti et fluctus, nulla ducis culpa, gravia
tamen et saeva damna intulissent. se novies7 a divo Augusto in
Germaniam missum plura consilio quam vi perfecisse. sic
Sugambros in deditionem acceptos, sic Suebos regemque
Maroboduum pace obstrictum. posse et Cheruscos ceterasque
rebellium gentis, quoniam Romanae ultioni consultum esset8,
internis discordiis relinqui. precante Germanico annum efficiendis
coeptis9, acrius modestiam eius adgreditur alterum consulatum
offerendo cuius munia10 praesens obiret11. simul adnectebat12, si foret
adhuc bellandum, relinqueret materiem13 Drusi fratris gloriae, qui
nullo tum alio hoste non nisi apud Germanias adsequi nomen
imperatorium et deportare14 lauream15 posset. haud cunctatus16 est
ultra Germanicus, quamquam fingi ea seque per invidiam parto iam
decori abstrahi intellegeret.

1

adversa n.pl.
de tegenslagen
pensare
vergoeden
3
profiteri
bekennen, melden
4
labare
wankelen, wankelmoedig zijn
5
patrare
tot een einde brengen
6
eventus 4
succes, resultaat
7
novies
negen maal
8
consulere + dat.
zorgen voor
9
coeptum
plan, onderneming; dat. finalis
10
munia n.pl.
taken
11
obire
op zich nemen
12
adnectere 3
eraan toevoegen
13
materies 5
materiaal, aanleiding, gelegenheid
14
deportare
behalen
15
Een imperator kreeg een lauwerkrans die hij aan het eind van zijn triomftocht in de schoot van Iuppiter
Capitolinus legde.
16
cunctari
talmen
2
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[26] Daarna zijn de soldaten teruggebracht naar het winterkamp. Ze
waren blij van gemoed, omdat ze de tegenslagen van de zee door een
voorspoedige veldtocht hadden gecompenseerd. Bovendien was
Caesar ook nog een keer vrijgevig door zoveel uit te betalen als
iemand geclaimd had verloren te hebben. Men hield het voor een
uitgemaakte zaak dat de vijand wankelde en dat hij zou besluiten
vrede te vragen en dat de oorlog kon worden voltooid, als de
volgende zomer eraan toegevoegd werd. Maar Tiberius maande
Germanicus in talrijke brieven terug te keren voor een toegewezen
triomftocht: er waren al genoeg resultaten geboekt en genoeg dingen
gebeurd; zijn slagen waren voorspoedig en groot, maar hij moest
ook aan die toch zware en harde verliezen denken die veroorzaakt
waren door de winden en de golven zonder dat de generaal daar
enige schuld aan had; hijzelf had de negen keren dat hij door de
goddelijke Augustus naar Germania gestuurd was, meer bereikt met
beleid dan met geweld; zo hadden de Sugambri gecapituleerd. Zo
waren de Suebi en koning Marboduus
vredesverplichtingen
aangegaan; zowel de Cherusci als de overige volken van de
opstandelingen, konden, nu gezorgd was voor de wraak van Rome,
overgelaten worden aan inwendige ruzies. Toen Germanicus om een
jaar vroeg om zijn ondernemingen te voltooien, pakte Tiberius diens
bescheidenheid heftiger aan door hem een tweede consulaat te
bieden, waarvan hij de taken persoonlijk op zich moest nemen.
Tegelijk voegde hij eraan toe: als er nog oorlog gevoerd moest
worden, moest hij nog gelegenheid voor roem voor zijn broer Drusus
overlaten die in die tijd door geen andere vijand tenzij bij de delen
van Germania de titel imperator en de lauwerkrans kon behalen.
Germanicus heeft niet langer geaarzeld, hoewel hij begreep dat dit
verzonnen werd en dat hij uit afgunst weggetrokken werd van zijn
reeds behaalde eer.
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[27] Gekuip
Sub idem tempus e familia Scriboniorum Libo Drusus defertur1
moliri2 res novas3. eius negotii initium, ordinem, finem curatius4
disseram5, quia tum primum reperta sunt quae per tot annos rem
publicam exedere6. Firmius Catus senator, ex intima Libonis amicitia,
iuvenem inprovidum et facilem inanibus7 ad Chaldaeorum8
promissa, magorum9 sacra, somniorum etiam interpretes10 impulit,
dum proavom11 Pompeium, amitam12 Scriboniam, quae quondam
Augusti coniunx fuerat, consobrinos13 Caesares, plenam imaginibus
domum ostentat14, hortaturque ad luxum et aes alienum15, socius
libidinum et necessitatum16, quo pluribus indiciis17 inligaret.

[28] Fulcinius Trio
Vt satis testium et qui servi eadem noscerent18 repperit, aditum ad
principem postulat, demonstrato19 crimine et reo per Flaccum
Vescularium equitem Romanum, cui propior cum Tiberio usus20 erat.
Caesar indicium haud aspernatus21 congressus abnuit: posse enim
eodem Flacco internuntio sermones commeare. atque interim
Libonem ornat praetura, convictibus22 adhibet23, non vultu
alienatus24, non verbis commotior25 (adeo iram condiderat);
1

deferre
aanklagen
moliri
beramen
3
res novae
revolutie
4
curate adv.
zorgvuldig
5
disserere 3
uiteenzetten
6
exedere 3
opeten, verwoesten
7
inania n.pl.
onbenulligheden
8
Chaldaei waren astrologen en mathematici die de toekomst voorspelden.
9
magus
magiër, tovenaar; vaak gelijkgesteld aan de Chaldaei, maar toch vaker in de weer
met drankjes, betoveringen
10
interpres, -pretis
uitlegger
11
proavus
overgrootvader
12
amita
tante
13
consobrinus
neef
14
ostentare
voor ogen houden
15
aes alienum
schuld
16
necessitas
behoefte
17
indicium
aangifte, informatie, bewijs
18
= adgnoscerent
erkennen, bevestigen
19
demonstrare
duidelijk maken
20
usus
omgang
21
aspernari
versmaden
22
convictus 4
feest, gastmaal
23
adhibere 2 + dat.
halen bij iets
24
alienatus
vervreemd
25
commotus
opgewonden, geprikkeld, geïrriteerd
2
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[27] Tegen dezelfde tijd werd vanuit de slaven der Scribonii Libo
Drusus ervan aangeklaagd een revolutie op poten zetten. Het begin
van deze kwestie, de ontwikkeling en de afloop zal ik nogal
zorgvuldig uiteenzetten, omdat toen voor het eerst die zaken
bedacht zijn die zovele jaren de staat hebben verwoest. Firmius
Catus een senator, lid van de intieme vriendenkring van Libo,
verleidde de jongeman die argeloos was en makkelijk meeging met
onbenulligheden, zich beloften door Chaldaei te laten doen en rites
van magiërs bij te wonen en zelfs droomuitleggers te raadplegen,
terwijl hij hem zijn overgrootvader Pompeius voor ogen hield, zijn
tante Scribonia, die ooit de vrouw van Augustus geweest was, zijn
neven de Caesares, zijn huis dat vol beelden van voorouders was en
hij spoorde hem aan tot weeldezucht en schulden, terwijl hij zijn
bondgenoot in lusten en behoeftes was om hem daardoor met meer
bewijzen te verstrikken.
[28] Zodra er genoeg getuigen waren en hij slaven gevonden had die
hetzelfde zouden bevestigen, vroeg hij om belet bij de keizer, nadat
hij de misdaad en de schuldige onthuld had via Flaccus Vescularius
een Romeins ridder, die van dichterbij met Tiberius omging. Hoewel
Caesar de aantijging helemaal niet verwierp, weigerde hij toch de
ontmoeting: de communicatie kon namelijk plaats vinden via
diezelfde Flaccus. En intussen onderscheidde hij Libo met de
praetuur, liet hij hem deelnemen aan zijn gastmalen zonder een
spoor van afkeer op zijn gezicht en zonder in woorden geprikkelder
te zijn (zozeer had hij zijn woede verborgen);
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cunctaque eius dicta factaque, cum prohibere posset, scire malebat,
donec Iunius quidam, temptatus ut infernas1 umbras carminibus2
eliceret3, ad Fulcinium Trionem indicium detulit. celebre inter
accusatores Trionis ingenium erat avidumque famae malae. statim
corripit reum, adit consules, cognitionem4 senatus poscit. et vocantur
patres, addito5 consultandum super re magna et atroci.

[29] Libo aangeklaagd
Libo interim veste mutata cum primoribus feminis circumire domos,
orare adfinis6, vocem adversum pericula poscere, abnuentibus
cunctis, cum diversa praetenderent7, eadem formidine. die senatus
metu et aegritudine fessus8, sive, ut tradidere quidam, simulato
morbo, lectica9 delatus ad foris10 curiae innisusque11 fratri et manus
ac supplices voces ad Tiberium tendens immoto eius vultu excipitur.
mox libellos12 et auctores recitat Caesar ita moderans13 ne lenire14
neve asperare crimina videretur.

[30] Libo in het nauw
Accesserant praeter Trionem et Catum accusatores Fonteius Agrippa
et C. Vibius , certabantque cui ius perorandi15 in reum daretur, donec
Vibius, quia nec ipsi inter se concederent et Libo sine patrono
16introisset, singillatim17 se crimina obiecturum professus, protulit
libellos18 vaecordes19 adeo ut consultaverit20 Libo an habiturus foret

1

infernus
carmen
3
elicere 5
4
cognitio
5
onpersoonlijke abl. abs.
6
adfinis
7
praetendere 3
8
fessus
9
lectica
10
fores pl.
11
inniti + dat.
12
libellus
13
moderari
14
lenire
15
perorare
16
patronus
17
singillatim
18
libellus
19
vaecors
20
consultare
2
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van de onderwereld
lied, formule
te voorschijn lokken, oproepen
onderzoek
verwant
voorwenden
vermoeid
draagstoel
deuren
steunen op
schriftelijke aanklacht
matigen
verzachten, afzwakken
een redevoering houden (in de rechtbank)
advocaat
een voor een, ieder afzonderlijk
document
waanzinnig
raadplegen

en hij koos ervoor al zijn woorden en daden te weten, omdat hij hem
dan kon tegenhouden, totdat ene Iunius, toen hij benaderd was om
schimmen in de onderwereld door formules naar boven te lokken,
een aanklacht indiende bij Fulcinius Trio. Trio’s talent was beroemd
onder de aanklagers en zijn persoon zat vol verlangen naar een
slechte naam. Onmiddellijk sleepte hij de beschuldigde voor het
gerecht, wendde zich tot de consuls en eiste een onderzoek van de
senaat. En de senatoren werden opgeroepen, terwijl eraan
toegevoegd was dat men moest vergaderen over een grote en
gruwelijke kwestie.
[29] Libo ging intussen, nadat hij van kleding veranderd was, met de
aanzielijkste vrouwen langs huizen, smeekte zijn verwanten, vroeg
hun om tegen de aanklachten een getuigenis af te leggen , maar allen
weigerden onder het mom van verschillende redenen, maar wel uit
dezelfde angst. Op de senaatsdag werd hij, vermoeid door angst en
ziekte of, zoals sommigen hebben overgeleverd, terwijl hij deed alsof
hij ziek was, op een draagstoel naar de deuren van de curia gedragen
en werd hij leunend op zijn broer, terwijl hij zijn handen naar
Tiberius strekte en smekende woorden tot hem richtte, terwijl echter
Tiberius hem onbewogen aankeek, ontvangen. Daarna las Caesar de
schriftelijke aanklachten voor en de namen van de initiatiefnemers,
waarbij hij zich zo matigde dat hij noch de indruk wekte de
aanklachten af te zwakken noch te verergeren.
[30] Als aanklagers waren naast Trio en Cato Fonteius Agrippa en
Gaius Vibius gekomen en zij wedijverden met elkaar wie het recht
zou krijgen om de rede tegen de aangeklaagde te houden, totdat
Vibius omdat én zijzelf elkaar geen duimbreed toegaven én Libo
zonder advocaat binnen was gegaan, had verklaard dat hij een voor
een de beschuldigingen tegen hem zou inbrengen en hij waanzinnige
aanklachten tevoorschijn haalde, zozeer dat Libo overlegd zou
hebben of hij de rijkdom zou hebben om daarmee
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opes quis viam Appiam Brundisium usque1 pecunia operiret. inerant
et alia huiusce modi stolida2 vana, si mollius acciperes, miseranda.
uni tamen libello manu Libonis nominibus Caesarum aut senatorum
additas atrocis vel occultas notas3 accusator arguebat. negante reo
adgnoscentis servos per tormenta4 interrogari placuit. et quia vetere
senatus consulto quaestio5 in caput6 domini prohibebatur, callidus et
novi iuris repertor Tiberius mancipari7 singulos actori publico8 iubet,
scilicet ut in Libonem ex servis salvo9 senatus consulto quaereretur.
ob quae posterum10 diem reus petivit domumque digressus
extremas11 preces P. Quirinio propinquo suo ad principem
mandavit12.

[31] De zelfmoord van Libo
Responsum est ut senatum rogaret. cingebatur interim milite domus,
strepebant etiam in vestibulo ut audiri, ut aspici possent, cum Libo
ipsis quas in novissimam voluptatem adhibuerat epulis excruciatus13
vocare percussorem14, prensare servorum dextras, inserere15
gladium. atque illis, dum trepidant, dum refugiunt, evertentibus16
adpositum cum mensa lumen, feralibus17 iam sibi tenebris duos ictus
in viscera18 derexit. ad gemitum conlabentis19 adcurrere liberti, et
caede visa miles abstitit20. accusatio tamen apud patres
adseveratione21 eadem peracta, iuravitque Tiberius petiturum se
vitam quamvis nocenti, nisi voluntariam mortem properavisset.
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doden-, treurig
ingewand
in elkaar zakken
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de via Appia helemaal tot Brundisium met geld te bedekken.
Daarbij zaten ook andere dergelijke domme onbeduidendheden, en
als je het milder zou opvatten, deerniswekkende punten. De
aanklager voerde evenwel als aanklacht aan dat aan één document
door de hand van Libo aan de namen van de Caesares of van
senatoren gruwelijke of geheime symbolen waren toegevoegd. Toen
de verdachte dat ontkende besloot men de slaven die dat
bevestigden door marteling te ondervragen. En omdat volgens een
oud senaatsbesluit een onderzoek tegen het hoofd van een meester
verboden werd, beval Tiberius, die ook een sluwe uitvinder van
nieuw recht was, dat de slaven ieder apart aan de beheerder van de
staatskas verkocht werden, natuurlijk opdat tegen Libo met
gebruikmaking van de slaven een onderzoek gedaan werd met
behoud van het senaatsbesluit. En daarom vroeg de aangeklaagde
een dag uitstel en nadat hij naar huis gegaan was, droeg hij Publius
Quirinus smeekbeden op aan het adres van de keizer.
[31] Het antwoord luidde dat hij het de senaat zou vragen. Intussen
werd het huis met soldaten omsingeld. Ook in het voorportaal
maakten ze kabaal zodat zij gehoord, zodat zij aanschouwd konden
worden, toen Libo tijdens het maal zelf, dat hij bestemd had voor zijn
laatste pleziertje, gekweld om een moordenaar vroeg, de rechterhand
van slaven greep en een zwaard daarin stak. En toen zij, terwijl zij in
paniek waren, terwijl ze terugdeinsden, een lamp daar geplaatst
tezamen met tafel omgooiden, trof hij zich, toen het voor hem al
grafdonker was, twee keer in zijn buik. Op zijn gesteun, toen hij in
elkaar zakte, renden zijn vrijgelatenen te hoop en toen het bloedbad
gezien was, verwijderden de soldaten zich. Toch is de aanklacht bij
de senatoren met dezelfde vastberadenheid tot een einde gebracht en
Tiberius zwoer dat hij voor hem het leven zou hebben gevraagd hoe
schuldig hij ook was, als hij niet zijn vrijwillige dood bespoedigd zou
hebben.
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[32] Libo verder gestraft
Bona inter accusatores dividuntur, et praeturae extra ordinem1 datae
iis qui senatorii ordinis erant. tunc Cotta Messalinus, ne imago2
Libonis exequias3 posterorum4 comitaretur, censuit, Cn. Lentulus, ne
quis Scribonius cognomentum Drusi adsumeret. supplicationum
dies Pomponii Flacci sententia constituti, dona Iovi, Marti,
Concordiae, utque iduum Septembrium dies, quo se Libo
interfecerat, dies festus haberetur, L. Piso et Gallus Asinius et Papius
Mutilus et L. Apronius decrevere5; quorum auctoritates
adulationesque rettuli ut sciretur vetus id in re publica malum. facta
et de mathematicis magisque Italia pellendis senatus consulta;
quorum e numero L. Pituanius saxo deiectus est, in P. Marcium
consules extra portam Esquilinam, cum classicum canere iussissent,
more prisco6 advertere7.

[33] Kritiek op de moderne gang van zaken
Proximo senatus die multa in luxum civitatis dicta a Q. Haterio
consulari, Octavio Frontone praetura functo; decretumque ne vasa
auro solida ministrandis cibis8 fierent9, ne vestis serica10 viros
foedaret11. excessit12 Fronto ac postulavit modum argento,
supellectili13, familiae: erat quippe adhuc frequens14 senatoribus, si
quid e15 re publica crederent, loco16 sententiae promere. contra Gallus
Asinius disseruit: auctu17 imperii adolevisse18 etiam privatas opes,
idque non novum, sed e vetustissimis moribus: aliam apud Fabricios,
aliam apud Scipiones pecuniam; et cuncta ad rem publicam referri,
1
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[32] De goederen werden onder de aanklagers verdeeld en bij
buitengewone maatregel zijn praeturen verleend aan hen die van
senatorenstand waren. Toen heeft Cotta Messalinus voorgesteld dat
de buste van Libo niet de uitvaarten van zijn nakomelingen zou
begeleiden en Gnaeus Lentulus kwam met het voorstel dat geen
Scribonius de naam Drusus zou aannemen. Er is tot dankdagen op
voorstel van Pomponius Flaccus besloten, verder tot geschenken aan
Iuppiter, Mars, Concordia; en Lucius Piso en Gallus Asinius en
Papius Mutilus en Lucius Apronius hebben zich ervoor uitgesproken
dat de dag van de iden van september, waarop Libo zich gedood
had, als feestdag werd beschouwd. Ik heb gewag gemaakt van hun
gezag en vleierij opdat men weet dat het kwaad in de staat oud is. Er
zijn ook senaatsbesluiten genomen over het verdrijven van
astrologen en magiërs uit Italia; van hun aantal is Lucius Pituanius
van de rots gegooid en de consuls hebben Publius Marcius buiten de
Porta Esquilina, toen ze bevel hadden gegeven het signaal te geven,
volgens oude gewoonte gestraft.
[33] Op de volgende senaatsdag is er veel tegen de weeldezucht van
de burgerij door Quintus Haterius de oud consul gezegd, toen
Octavius Fronto de praetuur had vervuld; er werd besloten dat er
geen servies van zuiver goud voor het opdienen van maaltijden
gemaakt zou worden, dat niet zijden kleding mannen te schande zou
zou maken. Fronto ging te ver en hij eiste een grens voor zilver,
huisraad, slaven: het was immers nog gebruikelijk voor de senatoren
als zij dachten dat iets in het belang van de staat was, dat als hun
mening te uiten. Daartegen zette Gallus Asinius uiteen: door de
toename van het gezag waren ook de particuliere rijkdommen
toegenomen en dat was geen nieuwigheid, maar maakte deel uit van
de oudste gewoonten: het vermogen bij de Fabricii en dat bij de
Scipiones verschilden van elkaar: en alles verhield zich tot de staat,
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qua tenui angustas1 civium domos, postquam eo magnificentiae
venerit, gliscere2 singulos. neque in familia et argento quaeque ad
usum parentur nimium aliquid aut modicum nisi ex3 fortuna
possidentis. distinctos senatus et equitum census4, non quia diversi
natura, sed ut locis ordinibus dignationibus antistent5, ita iis quae ad
requiem animi aut salubritatem corporum parentur, nisi forte6
clarissimo cuique pluris curas, maiora pericula subeunda,
delenimentis7 curarum et periculorum carendum8 esse. facilem
adsensum9 Gallo sub nominibus honestis confessio10 vitiorum et
similitudo audientium dedit. adiecerat et Tiberius non id tempus
censurae nec, si quid in moribus labaret, defuturum corrigendi
auctorem.

[34] Urgulania
Inter quae L. Piso ambitum11 fori, corrupta iudicia, saevitiam
oratorum accusationes minitantium12 increpans, abire se et cedere
urbe, victurum in aliquo abdito et longinquo rure13 testabatur14;
simul curiam relinquebat. commotus est Tiberius, et quamquam
mitibus verbis Pisonem permulsisset15, propinquos quoque eius
impulit ut abeuntem auctoritate vel precibus tenerent. haud minus
liberi doloris documentum idem Piso mox dedit vocata in ius
Vrgulania, quam supra leges amicitia Augustae extulerat. nec aut
Vrgulania optemperavit16, in domum Caesaris spreto Pisone vecta,
aut ille abscessit17, quamquam Augusta se violari et imminui18
quereretur. Tiberius hactenus19 indulgere20 matri civile1 ratus, ut se
1
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want toen die staat nog behoeftig was, waren de huizen van de
burgers klein, maar nadat de staat tot deze grootsheid gekomen was,
ging men er stuk voor stuk op vooruit. En niet op het gebied van
slaven en zilver en al wat voor gebruik verworven wordt, was er iets
te veel of gold er een beperking tenzij ten gevolge van de fortuin van
de bezitter; er was een verschil gemaakt tussen de census van de
senaat en die van de ridderklasse, niet omdat ze van nature van
elkaar verschilden, maar al naar gelang men qua locatie, rang,
waardigheid de meerdere was, moest men voor die dingen die
verworven worden voor de rust van het gemoed of de gezondheid
van het lichaam grotere gevaren ondergaan, tenzij misschien dat juist
de beroemdsten meer zorgen hadden en daarom moest er gezorgd
worden voor verlichting van zorgen en gevaren. De bekentenis van
gebreken en de overeenkomst van het luisterende publiek
verleenden Gallus een gemakkelijke instemming onder eervolle
termen. Ook had Tiberius eraan toegevoegd dat dit niet het moment
voor de censuur was en dat hij niet, als er iets in de zeden aan het
wankelen was, het zou laten afweten om als de initiatiefnemer dat
recht te zetten.
[34] Intussen gaf Lucius Piso af op de omkoperij van de
gerechtshoven, de corrupte processen, de strengheid van de
redenaars die met beschuldigingen dreigden; hij verzekerde weg te
gaan en de stad te verlaten om ergens op een verlaten plek op een
ver afgelegen landgoed te leven; tegelijk maakte hij aanstalten de
curia te verlaten. Tiberius raakte bewogen en hoewel hij Piso met
milde woorden had gekalmeerd, zette hij ook diens verwanten ertoe
aan om hem, terwijl hij wegging, met hun gezag of smeekbeden
tegen te houden. Evenzeer heeft diezelfde Piso vervolgens van
onbeteugelde ergernis blijk gegeven, toen Urgulania door hem voor
het gerecht gedaagd was die door de vriendschap van Augusta
boven de wetten geplaatst was. Noch gaf Urgulania gehoor, maar ze
is uit minachting voor Piso naar het huis van Caesar gereden, noch
week hij, hoewel Augusta klaagde dat zij beledigd werd en haar
positie verzwakt werd. Omdat Tiberius het vond passen bij hem als
burger, gaf hij tot zover toe aan zijn moeder dat hij zei naar het
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bij een burger passend

iturum ad praetoris tribunal, adfuturum Vrgulaniae diceret,
processit Palatio, procul1 sequi iussis militibus. spectabatur
occursante populo compositus2 ore et sermonibus variis tempus
atque iter ducens3, donec propinquis Pisonem frustra coercentibus4
deferri Augusta pecuniam quae petebatur iuberet. isque finis rei, ex
qua neque Piso inglorius et Caesar maiore fama fuit. ceterum
Vrgulaniae potentia adeo nimia5 civitati erat ut testis in causa
quadam, quae apud senatum tractabatur, venire dedignaretur6:
missus est praetor qui domi interrogaret, cum virgines Vestales in
foro et iudicio audiri, quotiens testimonium dicerent, vetus mos
fuerit.

[35] De strijd van Piso en Gallus
Res eo anno prolatas7 haud referrem, ni pretium foret8 Cn. Pisonis et
Asinii Galli super eo negotio diversas sententias noscere. Piso,
quamquam afuturum se dixerat Caesar, ob id magis agendas
censebat, ut absente principe senatum et equites posse sua munia
sustinere decorum9 rei publicae foret. Gallus, quia speciem10
libertatis Piso praeceperat, nihil satis inlustre11 aut ex12 dignitate
populi Romani nisi coram et sub oculis Caesaris, eoque conventum13
Italiae et adfluentis provincias14 praesentiae eius servanda dicebat.
audiente haec Tiberio ac silente magnis utrimque contentionibus15
acta, sed res dilatae16.

[36] Botsing Gallus en Tiberius
Et certamen Gallo adversus Caesarem exortum est. nam censuit in
quinquennium17 magistratuum comitia1 habenda, utque legionum
1
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podium van de praetor te zullen gaan en Urgulania te zullen
bijstaan; zodoende kwam hij tevoorschijn uit het Palatium, nadat hij
de soldaten de opdracht had gegeven op een afstand te volgen. Het
volk rende hem tegemoet en zag hoe hij met zijn gelaat in de plooi en
met afwisselnde gesprekken de tijd die zijn tocht duurde,
doorbracht, totdat Augusta, terwijl Piso’s verwanten hem
bedwongen, beval dat de geldsom die gevraagd werd, werd
overgedragen. Dit betekende het einde van de zaak, ten gevolge
waarvan en Piso niet zonder roem was en Caesar grotere faam had.
Maar de invloed van Urgulania was zozeer te groot voor de burgerij
dat zij als getuige in een zekere zaak, die bij de senaat behandeld
werd, weigerde te komen: de praetor is gestuurd om haar thuis te
ondervragen, hoewel het de gewoonte is geweest dat de Vestaalse
maagden op het forum voor het gerecht gehoord werden, zo dikwijls
als zij een getuigenis aflegden.
[35] Ik zou geen gewag maken van het feit dat dit jaar onderwerpen
uitgesteld zijn, als het niet de moeite waard zou zijn de verschillende
meningen van Gnaeus Piso en Asinius Gallus hierover te vernemen.
Hoewel Caesar had gezegd dat hij afwezig zou zijn, meende Piso dat
die kwesties juist hierom des te meer behandeld moesten worden,
zodat het eervol voor de staat zou zijn dat de senaat en de
ridderstand tijdens de afwezigheid van de keizer hun eigen taken
konden vervullen. Gallus zei, omdat Piso hem al de indruk van
vrijheid voor de neus had weggekaapt, dat niets voldoende
luisterrijk of overeenkomstig de waardigheid van het Romeinse volk
was tenzij dat gebeurde in het bijzijn en onder de ogen van Caesar en
dat daarom de rechtsdag van Italia en de toevloed van de provincies
voor de aanwezigheid van Tiberius bewaard moesten worden. Toen
Tiberius dit hoorde, maar wel zweeg, is er aan beide zijden met grote
meningsverschillen gestreden en zijn de zaken uitgesteld.
[36] En Gallus kreeg een geschilpunt met Caesar. Hij meende
namelijk dat de verkiezingsvergaderingen van de magistraten voor
vijf jaar gehouden moesten worden en dat de legaten van de
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verkiezingsvergadeing

legati, qui ante praeturam ea militia fungebantur, iam tum praetores
destinarentur, princeps duodecim candidatos in annos singulos
nominaret. haud dubium erat eam sententiam altius penetrare1 et
arcana2 imperii temptari. Tiberius tamen, quasi augeretur potestas
eius, disseruit: grave moderationi suae tot eligere, tot differre. vix per
singulos annos offensiones3 vitari, quamvis repulsam4 propinqua
spes soletur5: quantum odii fore ab iis qui ultra6 quinquennium
proiciantur? unde prospici posse quae cuique tam longo temporis
spatio mens, domus, fortuna? superbire7 homines etiam annua
designatione8: quid si honorem per quinquennium agitent?
quinquiplicari9 prorsus magistratus, subverti leges, quae sua spatia
exercendae candidatorum industriae quaerendisque aut potiundis10
honoribus statuerint. favorabili11 in speciem oratione vim imperii
tenuit.

[37] De smeekbede van Marcus Hortalus
Censusque quorundam senatorum iuvit. quo magis mirum fuit quod
preces Marci Hortali, nobilis iuvenis, in paupertate manifesta
superbius accepisset. nepos erat oratoris Hortensii, inlectus12 a divo
Augusto liberalitate decies sestertii13 ducere uxorem, suscipere14
liberos, ne clarissima familia extingueretur. igitur quattuor filiis ante
limen curiae adstantibus, loco sententiae, cum in Palatio senatus
haberetur, modo Hortensii inter oratores sitam imaginem modo
Augusti intuens, ad hunc modum coepit: 'patres conscripti, hos,
quorum numerum et pueritiam videtis, non sponte sustuli sed quia
princeps monebat; simul maiores mei meruerant15 ut posteros
haberent. nam ego, qui non pecuniam, non studia populi neque
eloquentiam, gentile16 domus nostrae bonum, varietate temporum
1
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legioenen die voor de praetuur deze dienst vervulden, reeds dan tot
praetores bestemd werden en dat de keizer twaalf kandidaten per
jaar moest benoemen. Het stond buiten kijf dat dit voorstel dieper
ging en dat de geheimen van het gezag op de proef gesteld werden.
Tiberius evenwel betoogde als volgt, alsof zijn macht vergroot werd:
het was moeilijk voor zijn mildheid zovelen uit te kiezen en zovelen
op de lange baan te schuiven; met moeite werd ieder jaar vermeden
dat mensen ontstemd raakten, ook al bracht nabije hoop aan een
afwijzing troost; hoe groot zou de haat zijn van de kant van hen die
langer dan vijf jaar werden afgescheept? Hoe kon men voorzien wat
voor geest, huis, positie een ieder na zo’n lange tijd zou hebben?
mensen waren zelfs trots op een benoeming voor het volgende jaar;
wat als zij met die eer vijf jaren lang zouden rondlopen? Verder
werden de magsitraten vervijfvoudigd, de wetten vernietigd die hun
eigen periodes hadden vastgelegd voor het uitoefenen van de
werkzaamheid van kandidaten en voor het dingen naar of verkrijgen
van ereambten.
Door zijn voor de schijn innemende rede behield hij de macht van
zijn gezag.
[37] Hij heeft de census van sommige senatoren geholpen. En des te
wonderlijker was het dat hij voor de beden van Marcus Hortalus, een
adelijke jongeman, die ondanks zijn duidelijke armoe verwaten was,
ontvankelijk was geweest. Hij was de kleinzoon van de redenaar
Hortensius en hij was door de goddelijke Augustus door de
vrijgevigheid van een miljoen sestertiën ertoe verleid te trouwen,
kinderen te krijgen, opdat niet zijn zeer beroemde familie zou
uitsterven. Dus terwijl zijn vier zonen voor de drempel van de curia
stonden, begon hij, toen hem naar zijn mening gevraagd werd, toen
in het Palatium de senaat gehouden werd, terwijl hij nu eens naar de
buste van Hortensius keek, die midden tussen de redenaren stond,
dan weer naar de buste van Augustus, als volgt: “Heren senatoren,
deze kinderen van wie jullie het aantal en de jonge jaren zien, heb ik
niet uit eigen beweging genomen, maar omdat Augustus mij daartoe
aanzette; tegelijkertijd hadden mijn verwanten het verdiend dat zij
nageslacht hadden. Want ik die geen geld, niet de populariteit bij het
volk noch de welsprekendheid, dat het erfgoed is van ons huis, door
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accipere vel parare potuissem, satis habebam, si tenues res1 meae nec
mihi pudori nec cuiquam oneri forent. iussus ab imperatore uxorem
duxi. en stirps et progenies2 tot consulum, tot dictatorum. nec ad
invidiam ista sed conciliandae3 misericordiae refero. adsequentur4
florente5 te, Caesar, quos dederis honores: interim Q. Hortensii
pronepotes, divi Augusti alumnos6 ab inopia defende.'

[38] Tiberius’ antwoord
Inclinatio7 senatus incitamentum Tiberio fuit quo promptius
adversaretur, his ferme verbis usus: 'si quantum pauperum est
venire huc et liberis suis petere pecunias coeperint, singuli numquam
exsatiabuntur8, res publica deficiet9. nec sane ideo a maioribus
concessum est egredi10 aliquando relationem11 et quod in commune
conducat12 loco sententiae proferre, ut privata negotia et res
familiaris nostras hic augeamus, cum invidia senatus et principum,
sive indulserint largitionem sive abnuerint. non enim preces sunt
istud, sed efflagitatio13, intempestiva14 quidem et inprovisa, cum aliis
de rebus convenerint patres, consurgere et numero atque aetate
liberum suorum urgere modestiam15 senatus, eandem vim in me
transmittere ac velut perfringere16 aerarium, quod si ambitione17
exhauserimus18, per scelera supplendum erit. dedit tibi, Hortale,
divus Augustus pecuniam, sed non conpellatus19 nec ea lege20 ut
semper daretur. languescet21 alioqui22 industria, intendetur23
1
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wisselvalligheid van de tijden had kunnen krijgen of verwerven,
vond het voldoende, als mijn beperkte financiële positie noch voor
mij tot schande noch iemand tot last zou zijn. Op bevel van de keizer
ben ik getrouwd. Ziehier het kroost en de afstammelingen van
zovele consuls, van zovele dictatoren. En niet zeg ik dat om afgunst
op te wekken maar om mededogen op te roepen. Caesar, omdat u
machtig bent, zullen zij de erefuncties krijgen die u zult geven:
verdedigt u intussen de achterkleinzonen van Quintus Hortensius,
de pupillen van de goddelijke Augustus tegen de armoede.”
[38] De welwillende stemming van de senaat was voor Tiberius een
prikkel om zich des te vastberadener te verzetten; hij gebruikte
ongeveer de volgende woorden: “Als alles wat arm is ermee zal
beginnen hier te komen en geld voor zijn kinderen te vragen, dan
zullen mensen stuk voor stuk nooit genoeg krijgen en zal de staat
tekort schieten. En zeker niet daarom is het door de voorouders
toegestaan soms met nog een kwestie te komen naast het
voorliggende voorstel en om als voorstel te brengen wat in het
algemeen belang kan zijn, opdat wij onze persoonlijke
aangelegenheden bevorderen en ons familievermogen hier vergroten
met nijd jegens de senaat en jegens de keizers, hetzij dat ze een
schenking hebben toegestaan hetzij dat ze die hebben geweigerd. Dat
zijn immers geen smeekbeden, maar dat is een vordering, maar wel
een ontijdige en onvermoede, omdat de senatoren voor andere zaken
bijeengekomen zijn; het was een vordering, dat opstaan en dat met
het aantal en de leeftijd van je kinderen de bescheidenheid van de
senaat onder druk te zetten, en diezelfde druk op mij toe te passen en
als het ware de staatskas open te breken die door misdaden zal
moeten worden aangevuld, als we die door omkoping zullen hebben
uitgeput. Hortalus, de goddelijke Augustus heeft jou geld gegeven,
maar dat heeft hij niet gedwongen gedaan en niet op deze
voorwaarde dat het altijd gegeven zou worden. Overigens zal ijver
verslappen en achteloosheid vergroot worden,
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socordia1, si nullus ex se metus aut spes, et securi2 omnes aliena
subsidia3 expectabunt, sibi ignavi4, nobis graves.' haec atque talia,
quamquam cum adsensu audita ab iis quibus omnia principum,
honesta atque inhonesta, laudare mos est, plures per silentium aut
occultum murmur5 excepere. sensitque Tiberius; et cum paulum
reticuisset, Hortalo se respondisse ait: ceterum si patribus videretur,
daturum liberis eius ducena sestertia singulis, qui sexus6 virilis
essent. egere alii grates: siluit Hortalus, pavore an avitae nobilitatis
etiam inter angustias7 fortunae retinens8. neque miseratus est posthac
Tiberius, quamvis domus Hortensii pudendam ad inopiam
delaberetur9.

[39] Clemens
Eodem anno mancipii10 unius audacia, ni mature11 subventum12
foret, discordiis armisque civilibus rem publicam perculisset13.
Postumi Agrippae servus, nomine Clemens, comperto14 fine Augusti
pergere in insulam Planasiam15 et fraude aut vi raptum Agrippam
ferre ad exercitus Germanicos non servili animo concepit16. ausa17
eius inpedivit tarditas18 onerariae navis19: atque interim patrata caede
ad maiora et magis praecipitia20 conversus furatur21 cineres
vectusque Cosam Etruriae promunturium ignotis locis sese abdit,
donec crinem barbamque promitteret22: nam aetate et forma haud

1

socordia
achteloosheid
securus
zorgeloos
3
subsidium
hulp
4
ignavus
laf
5
murmur n.
gemompel, gemor
6
sexus 4
geslacht
7
angustiae pl.
gebrek, tekort, armoede
8
retinens + gen.
vasthoudend aan
9
delabi
afglijden
10
mancipium
slaaf
11
mature adv.
op tijd
12
subvenire
te hulp komen
13
percellere 3
hevig treffen
14
comperire
vernemen
15
Planasia, nu Pianosa geheten vanwege het vlakke karakter, ten zuidwesten van Elba gelegen en vanaf 7/6 v.
Chr. ballingsoord van Postumus Agrippa, Augustus’ kleinzoon en door Tiberius in 14 na Chr. gedood.
16
concipere 5
verzinnen, uitdenken
17
ausum
waagstuk
18
tarditas
traagheid
19
navis oneraria
vrachtschip
20
praeceps
risicovol, riskant
21
furari
ontvreemden
22
promittere
laten groeien
2
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als men geen bezorgdheid of hoop uit zichzelf haalt en als allen
zorgeloos uit zullen kijken naar de hulp van een ander, terwijl ze
zich niet inzetten voorzichzelf en voor ons belastend zijn.” Deze en
dergelijke woorden zijn, hoewel ze met instemming gehoord zijn
door hen die de gewoonte hebben alles van de keizers, eerbaar en
oneervol, te prijzen, door de meesten in stilte of met geheim gemor
ontvangen. En Tiberius merkte dat en toen hij even had gezwegen,
zei hij dat hij Hortalus zijn antwoord had gegeven, maar dat hij als
het de senatoren goed toescheen diens kinderen, die van het
mannelijke geslacht waren, ieder apart 2 miljoen sestertiën zou
geven. De anderen hebben hem bedankt, maar Hortalus zweeg, uit
angst of terwijl hij ook ondanks het gebrek aan fortuin zich vasthield
aan zijn overgeërfde voorname positie. Ook niet later heeft Tiberius
met hem te doen gehad, hoewel het huis van Hortensius afgleed naar
een schandelijk gebrek.
[39] Datzelfde jaar zou de vermetelheid van eén slaaf, als niet
vroegtijdig was ingegrepen, door tweedracht en burgeroorlog de
staat hevig getroffen hebben. Een slaaf van Postumus Agrippa,
genaamd Clemens die niet de instelling van een slaaf had, vatte het
plan op toen het einde van Augustus vernomen was, naar het eiland
Planasia te gaan en Agrippa door bedrog of met geweld mee te
nemen en naar de Germaanse legers te brengen. Zijn waagstuk werd
echter belemmerd door de traagheid van een vrachtschip en toen
intussen Agrippa vermoord was, richtte hij zich op grotere en
gevaarlijker waagstukken: hij ontvreemdde zijn as en toen hij naar
Cosa een voorgebergte in Etruria gevaren was, verborg hij zich op
een onbekende plek om intussen zijn haar en baard te laten groeien:
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dissimili in dominum erat. tum per idoneos1 et secreti2 eius socios
crebrescit vivere Agrippam, occultis primum sermonibus, ut vetita
solent, mox vago3 rumore apud inperitissimi cuiusque promptas4
auris aut rursum apud turbidos eoque nova cupientis. atque ipse
adire municipia obscuro5 diei, neque propalam6 aspici neque diutius
isdem locis, sed quia veritas visu et mora, falsa festinatione7 et
incertis valescunt, relinquebat famam aut praeveniebat.

[40] Clemens gestraft
Vulgabatur8 interim per Italiam servatum munere9 deum Agrippam,
credebatur Romae; iamque Ostiam invectum multitudo ingens, iam
in urbe clandestini10 coetus celebrabant, cum Tiberium anceps11 cura
distrahere, vine militum servum suum coerceret an inanem
credulitatem12 tempore ipso vanescere13 sineret: modo nihil
spernendum, modo non omnia metuenda ambiguus14 pudoris ac
metus reputabat. postremo dat negotium Sallustio Crispo. ille e
clientibus duos (quidam milites fuisse tradunt) deligit atque
hortatur, simulata conscientia adeant, offerant pecuniam, fidem
atque pericula polliceantur. exequuntur15 ut iussum erat. dein
speculati16 noctem incustoditam, accepta idonea manu, vinctum
clauso ore in Palatium traxere. percontanti17 Tiberio quo modo
Agrippa factus esset respondisse fertur 'quo modo tu Caesar.' ut
ederet18 socios subigi19 non potuit. nec Tiberius poenam eius palam
ausus, in secreta Palatii parte interfici iussit corpusque clam auferri.

1

idoneus
secretum
3
vagus
4
promptus
5
obscurum
6
propalam
7
festinatio
8
vulgare
9
munus, muneris
10
clandestinus
11
anceps
12
credulitas
13
vanescere 3
14
ambiguus + gen.
15
exequi
16
speculari
17
percontari
18
edere 3
19
subigere
2
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geschikt
geheim
vaag, algemeen
bereidwillig, gewillig
het donker wordende, schemer
openlijk
het haasten
het gerucht verspreiden
geschenk
heimelijk
tweevoudige
lichtgelovigheid
verdwijnen, vergaan
zwevend tussen
uitvoeren
bespioneren, observeren
ondervragen
bekend maken, onthullen, noemen
dwingen

want qua leeftijd en gedaante verschilde hij helemaal niet van zijn
heer. Toen verspreidde zich via geschikte lieden en deelgenoten van
zijn geheim het gerucht dat Agrippa leefde, eerst via geheime
gesprekken, zoals dat gewoon is wanneer iets verboden is, daarna
doordat praatjes rondzwierven bij gewillige oren van juist de meest
onervarenen of bij mensen die opstandig waren en daarom naar
vernieuwingen verlangden. Hijzelf begaf zich naar de stadjes in het
schemer en niet zag men hem openlijk en niet bleef hij langer op
dezelfde plekken en omdat de waarheid door waarneming en door
getalm versterkt worden en leugens door spoed en onzekerheid, liet
hij praatjes achter of voorkwam hij die.
[40] Intussen werd in Italia algemeen bekend dat dankzij de goden
Agrippa gered was en in Rome werd dat geloofd; en reeds bezocht
een geweldige menigte hem toen hij naar Ostia gevaren was en
bezochten groepen hem in het geheim in Rome, toen een
tweevoudige zorg Tiberius verscheurde, of hij met geweld van zijn
soldaten zijn slaaf moest bedwingen of dat hij de ongefundeerde
lichtgelovigheid met de tijd zelf moest laten verdwijnen: zwevend
tussen schaamte en vrees overdacht hij nu eens dat niets versmaad
moest worden, dan weer dat niet alles gevreesd hoefde te worden.
Tenslotte gaf hij Sallustius Crispus de taak en hij koos uit zijn
clienten twee (sommigen leveren over dat het soldaten zijn geweest)
en spoorde hen aan om met geveinsde medeplichtigheid naar hem
toe te gaan, hem geld te bieden hem trouw en bereidheid tot gevaren
te beloven. Zij deden zoals bevolen was. Daarna keken ze uit naar
een onbewaakte nacht en na een geschikte schare gekregen te
hebben, sleurden zij hem geboeid met geknevelde mond naar het
Palatium. Men zegt dat hij Tiberius op zijn vraag hoe hij Agrippa
geworden was, had geantwoord: “Zoals jij Caesar”. Hij kon niet
ertoe gedwongen worden zijn bondgenoten uit te leveren. En omdat
Tiberius het niet aandurfde hem openlijk te straffen, beval hij dat hij
in een afgelegen deel van het Palatium gedood werd en dat zijn lijk
werd verwijderd.
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et quamquam multi e domo principis equitesque ac senatores
sustentasse1 opibus, iuvisse consiliis dicerentur, haud quaesitum.

[41] Angstige voorgevoelens
Fine anni arcus2 propter3 aedem Saturni ob recepta signa cum Varo
amissa ductu4 Germanici, auspiciis5 Tiberii, et aedes Fortis Fortunae
Tiberim iuxta6 in hortis, quos Caesar dictator populo Romano
legaverat7, sacrarium8 genti Iuliae effigiesque9 divo Augusto apud
Bovillas dicantur. C. Caelio L. Pomponio consulibus Germanicus
Caesar a. d. VII. Kal. Iunias triumphavit10 de Cheruscis Chattisque et
Angrivariis quaeque aliae nationes usque ad Albim colunt. vecta
spolia11, captivi, simulacra montium, fluminum, proeliorum;
bellumque, quia conficere prohibitus12 erat, pro confecto
accipiebatur13. augebat intuentium visus14 eximia ipsius species15
currusque quinque liberis onustus16. sed suberat17 occulta formido18,
reputantibus19 haud prosperum20 in Druso patre eius favorem vulgi,
avunculum21 eiusdem Marcellum flagrantibus22 plebis studiis intra
iuventam23 ereptum, brevis et infaustos24 populi Romani amores.

1

sustentare
steunen
arcus 4
triomfboog
3
propter + acc.
dichtbij
4
ductus 4
leiding
5
auspicium
voorteken, bevel
6
acc. + iuxta
naast
7
legare
vermaken
8
sacrarium
heiligdom, kapel
9
effigies 5
beeld
10
triumphare de + abl. een triomftocht houden wegens zijn optreden tegen
11
spolia n.pl.
(wapen)buit
12
prohibere 2
afhouden van
13
accipere 5 pro + abl.
aannemen voor, beschouwen als
14
visus 4
het zien, de aanblik
15
species 5
blik, verschijning, voorkomen
16
onustus + abl.
beladen met
17
subesse
zijn onder, verborgen zijn
18
formido
angst
19
abl. abs. algemeen gebruikt; vul aan als subject: men
20
prosperus
voorspoedig
21
avunculus
oom
22
flagrare
branden
23
iuventa
jeugd
24
infaustus
ongeluk brengend
2
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En hoewel men zei dat velen uit het huis van de keizer en ridders en
senatoren Clemens met machtsmiddelen gesteund hadden en met
adviezen geholpen hadden, is er geen enkel onderzoek gedaan.
[41] Op het eind van het jaar werd een boog dichtbij de tempel van
Saturnus gewijd, omdat de vaandels die samen met Varus verloren
waren gegaan, teruggewonnen waren onder de leiding van
Germanicus en onder de auspiciën van Tiberius en er werd een
tempel gewijd van Fortis Fortuna bij de Tiber in de tuinen die de
dictator Caesar aan het volk van Rome had nagelaten, verder werden
een heiligdom aan de gens Iulia en een beeld aan de goddelijke
Augustus bij Bovillae1 gewijd. Tijdens het consulaat van Gaius
Caelius en Lucius Pomponius heeft Germanicus Caesar de 26e mei
een triomftocht gehouden wegens de overwinning op de Cherusci en
Chatti en de Angrivarii en welke volkeren verder tot aan de Elbe
wonen. Wapenbuit werd meegevoed, verder krijgsgevangenen,
beelden van bergen, rivieren, gevechten; de oorlog werd, omdat het
hem belet was die tot een eind te brengen, beschouwd als beëindigd.
De uitzonderlijke verschijning van hemzelf en de wagen die met vijf
kinderen beladen was, vergrootten het kijkerspubliek. Maar schuil
ging een verborgen angst, omdat men zich realiseerde dat de gunst
van het volk geenszins voordelig was geweest voor zijn vader
Drusus, dat tevens zijn oom Marcellus nog tijdens zijn jonge jaren,
toen het enthousiasme van het volk voor hem oplaaide, weggerukt
was, korte en ongelukkige liefdes van het Romeinse volk.

1

oude stad in Latium
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[42] Antiochus in de val
Ceterum Tiberius nomine Germanici trecenos1 plebi sestertios
viritim2 dedit seque collegam consulatui eius destinavit. nec ideo
sincerae3 caritatis4 fidem adsecutus amoliri5 iuvenem specie6 honoris
statuit struxitque causas aut forte oblatas arripuit7. rex Archelaus
quinquagesimum annum Cappadocia potiebatur8, invisus9 Tiberio
quod eum Rhodi agentem10 nullo officio11 coluisset. nec id Archelaus
per superbiam omiserat, sed ab intimis Augusti monitus, quia
florente Gaio Caesare missoque ad res Orientis intuta12 Tiberii
amicitia credebatur. ut versa Caesarum subole13 imperium adeptus14
est, elicit15 Archelaum matris litteris, quae non dissimulatis16 filii
offensionibus clementiam offerebat, si ad precandum veniret. ille
ignarus doli vel, si intellegere crederetur, vim metuens in urbem
properat; exceptusque immiti17 a principe et mox accusatus in
senatu, non ob crimina quae fingebantur sed angore18, simul fessus
senio19 et quia regibus aequa20, nedum21 infima insolita22 sunt, finem
vitae sponte an fato implevit. regnum in provinciam redactum est,
fructibusque23 eius levari24 posse centesimae25 vectigal26 professus
Caesar ducentesimam27 in posterum1 statuit. per idem tempus
1

treceni,-ae, -a pl.
viritim
3
sincerus
4
caritas
5
amoliri
6
species 5
7
arripere 5
8
potiri + abl.
9
invisus + dat.
10
agere 3
11
officium
12
intutus
13
suboles, -is
14
adipisci 3
15
elicere 5
16
dissimulare
17
immitis
18
angor
19
senium
20
aequa n.pl.
21
nedum
22
insolitus
23
fructus 4
24
levare
25
centesima (pars)
26
vectigal n.
27
ducentesima (pars)
2
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telkens 300
per man
oprecht
liefde
verwijderen
schijn, het mom
aangrijpen
in de macht hebben
gehaat aan
verblijven
eerbetoon
onveilig
nageslacht
krijgen
naar buiten, dichterbij lokken
verbergen
onvriendelijk
angst
ouderdom
gelijke positie; vergelijk infima
laat staan
ongewoon
opbrengst
verlichten
één honderdste deel, 1 procent
belasting
een half procent

[42] Maar Tiberius heeft uit naam van Germanicus aan het volk per
man 300 sestertiën gegeven en hij heeft zich zelf tot collega voor
diens consulaat aangewezen. En niet daarom bereikte hij dat men in
zijn oprechte liefde geloofde; hij besloot dus de jongeman onder het
mom van eer te verwijderen en hij zon op redenen daarvoor of greep
redenen aan die zich toevallig hadden voorgedaan. Het was al het
40e jaar dat koning Archelaus Cappadocia in zijn macht had. Tiberius
haatte hem, omdat hij hem tijdens zijn verblijf op Rhodos met geen
enkel eerbetoon had vereerd. En niet had Archelaus dit uit trots
achterwege gelaten, maar hij was door de beste vrienden van
Augustus gewaarschuwd, omdat men geloofde dat vriendschap met
Tiberius niet veilig was, omdat Gaius Caesar in aanzien stond en op
de situatie in het oosten was afgestuurd. Zodra als hij na de
ondergang van het nageslacht van Caesar de macht gekregen had,
lokte hij Archelaus dichterbij door brieven van zijn moeder, die
genade bood aan de onverholen beledigingen aan het adres van haar
zoon, als hij daarom zou komen smeken. Niet op de hoogte van de
list of omdat hij geweld vreesde, als men geloofde dat hij het
begreep, haastte hij zich naar Rome. Daar is hij door een
onvriendelijke keizer ontvangen en daarna in de senaat in staat van
beschuldiging gesteld, en heeft hij niet wegens de beschuldigingen
die verzonnen werden, maar door angst en tegelijk uitputting door
zijn hoge leeftijd en omdat voor koningen gelijke posities ongewoon
zijn, laat staan ondergeschikte, uit eigen beweging of door het lot zijn
leven volbracht. Zijn koninkrijk is gereduceerd tot provincie. Nadat
Caesar had verklaard dat de belasting van 1 procent door de
opbrengsten van die provincie kon worden verlicht, heeft hij
besloten tot voortaan een ½ procent belasting.

1

in posterum
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voor het vevolg

Antiocho Commagenorum1, Philopatore Cilicum2 regibus defunctis
turbabantur nationes, plerisque Romanum, aliis regium imperium
cupientibus; et provinciae Syria atque Iudaea, fessae3 oneribus,
deminutionem tributi orabant.

[43] Verhoudingen aan het hof en Piso
Igitur haec et de Armenia quae supra memoravi apud patres
disseruit, nec posse motum Orientem nisi Germanici sapientia
conponi: nam suam aetatem vergere4, Drusi nondum satis
adolevisse5. tunc decreto patrum permissae Germanico provinciae
quae6 mari dividuntur, maiusque imperium, quoquo7 adisset, quam
iis qui sorte8 aut missu principis obtinerent9 sed Tiberius demoverat
Syria Creticum Silanum, per adfinitatem10 conexam11 Germanico,
quia Silani filia Neroni vetustissimo liberorum eius pacta12 erat,
praefeceratque Cn. Pisonem, ingenio violentum et obsequii13
ignarum, insita14 ferocia a patre Pisone qui civili bello resurgentis15 in
Africa partis acerrimo ministerio adversus Caesarem iuvit, mox
Brutum et Cassium secutus concesso reditu petitione16 honorum
abstinuit17, donec ultro18 ambiretur19 delatum ab Augusto
consulatum accipere. sed praeter paternos spiritus20 uxoris quoque
1

Commageni inwoners van Commagene; dit (Grieks: Κομμαγηνή) was de naam van een historische landstreek
in Klein-Azië, gelegen in de huidige Turkse provincie Zuidoost-Anatolië. Koning Antiochus I moest zich in 64
v.Chr. aan Pompeius, en daarna in 38 v.Chr. aan Marcus Antonius onderwerpen, maar behield nog zijn
koninkrijk. Dit werd in 17 na Chr., na de dood van koning Antiochus III, bij de Romeinse provincie Syria ingelijfd.
Antiochus IV ontving in 38 uit de handen van keizer Caligula de troon van Commagene terug, maar in 72
verenigde keizer Vespasianus het gebied definitief met Syria.
2
Cilices, inwoners van Cilicia, een landstreek aan de zuidoostkust van Klein-Azië. De stad Salamis op Cyprus
behoorde er ook toe. Het was strategisch belangrijk omdat het via een bergpas, de Cilicische Poort, een
doorgang bood tot Syrië.
3
fessus
vermoeid
4
vergere 3
ten einde lopen; Tiberius was 59
5
adolescere 3
tot wasdom komen
6
bedoeld worden de overzeesche provincies, met name die van Africa en Asia
7
quoquo
waarheen ook
8
sors
lot; provincies werden onder voormalige praetoren en consuls verloot
9
obtinere 2
bezitten
10
adfinitas
verwantschap
11
connectere 3
verbinden
12
pangere 3
verloven
13
obsequium
gehoorzaamheid
14
insitus
aangeboren
15
resurgere 3
in opstand komen
16
petitio
het dingen naar
17
abstinere 2 + abl.
zich onthouden van
18
ultro
zelfs
19
ambire + acc.
iemand vragen
20
spiritus 4
trots, overmoed
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Toen in diezelfde tijd Antiochus, koning van de Commageni en
Philopator, koning van de Cilices, gestorven waren, werden die
volkeren onrustig, omdat de meesten Romeins gezag, anderen
koninklijk gezag wensten; en de provincies Syria en Iudaea smeekten
vermoeid door de lasten om vermindering van belasting.
[43] Dus heeft hij dit en wat ik eerder over Armenia heb verteld bij
de senatoren uiteengezet en dat de onrust in het oosten alleen maar
door wijsheid van Germanicus tot een einde gebracht kon worden;
want zijn eigen leven liep al ten einde en dat van Drusus was nog
niet voldoende tot wasdom gekomen. Toen zijn op decreet van de
senatoren de provincies die door de zee gescheiden worden aan
Germanicus toevertrouwd en aan hem is een groter bevelsgezag
waarheen hij zich ook zou hebben begeven, gegeven dan aan hen die
door loting of in opdracht van de keizer bevelsgezag hadden, maar
Tiberius had Creticus Silanus uit Syria verwijderd, omdat hij een
nauwe band had met Germanicus, omdat de dochter van Silanus
verloofd was met Nero, de oudste van diens kinderen en hij had
Gnaeus Piso aan het hoofd gesteld, die van aard onstuimig was en
niet wist te gehoorzamen; die onstuimigheid had hij van zijn vader
Piso die in de burgeroorlog de partij die in Africa in opstand kwam
met zeer felle steun tegen Caesar heeft geholpen, daarna Brutus en
Cassius volgde en nadat hij had mogen terugkeren, zich onthouden
heeft van het dingen naar ereambten, totdat hem zelfs werd
gevraagd om het consulaat dat door Augustus aangeboden was te
aanvaarden. Maar afgezien van de trots van zijn vader werd hij ook
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Plancinae nobilitate et opibus accendebatur; vix Tiberio concedere,
liberos eius ut multum infra1 despectare2. nec dubium habebat se
delectum qui Syriae imponeretur3 ad spes Germanici coercendas.
credidere quidam data et a Tiberio occulta mandata; et Plancinam
haud dubie Augusta monuit aemulatione4 muliebri Agrippinam
insectandi5. divisa namque et discors aula erat tacitis in Drusum6 aut
Germanicum7 studiis. Tiberius ut proprium et sui sanguinis Drusum
fovebat8: Germanico alienatio9 patrui10 amorem apud ceteros auxerat,
et quia claritudine materni generis anteibat11, avum M. Antonium,
avunculum Augustum ferens12. contra Druso proavus eques
Romanus Pomponius Atticus dedecere13 Claudiorum imagines
videbatur: et coniunx Germanici Agrippina fecunditate14 ac fama
Liviam uxorem Drusi praecellebat15. sed fratres egregie concordes et
proximorum certaminibus inconcussi16.

[44] Drusus naar Illyricum
Nec multo post Drusus in Illyricum missus est ut suesceret17 militiae
studiaque exercitus pararet; simul iuvenem urbano luxu
lascivientem18 melius in castris haberi Tiberius seque tutiorem
rebatur utroque filio legiones obtinente. sed Suebi praetendebantur19
auxilium adversus Cheruscos orantes; nam discessu Romanorum ac
1

infra
beneden hem
despectare
verachten
3
imponere 3 + dat.
aan het hoofd stellen van
4
aemulatio
concurrentie, wedijver, afgunst
5
insectari
achtervolgen, in het nauw brengen, bespotten; gen. causae bij monere
6
Drusus Julius Caesar (geboren als Drusus Claudius Nero) (13 v.Chr.-23 na Chr.), ook wel Drusus de Jongere,
Drusus minor, of kortweg Drusus genoemd, was de enige natuurlijke zoon van Tiberius, geboren uit zijn eerste
huwelijk met Vipsania Agrippina.
7
Germanicus was de zoon van Tiberius’ broer Drusus Maior en de kleinzoon van Marcus Antonius; Tiberius
adopteerde hem na de dood van zijn broer; Germanicus Caesar, meestal kortweg Germanicus (15 v.Chr. – 19 na
Chr.) was een vooraanstaand Romeins veldheer uit het Julisch-Claudische huis. Augustus was zijn grootoom:
diens zuster Octavia Thurina Minor was zijn grootmoeder langs moederszijde. Hij huwde met een kleindochter
van Augustus, Agrippina Maior. Caligula was zijn zoon, Claudius zijn broer, en de laatste keizer van het JulischClaudische huis, Nero, zijn kleinzoon.
8
fovere 2
begunstigen
9
alienatio
vervreemding
10
patruus
oom
11
anteire
zich onderscheiden
12
ferre
hebben
13
dedecere 2
niet passen bij
14
fecunditas
vruchtbaarheid
15
praecellere 3
overtreffen
16
inconcussus
ongeschokt, onverstoorbaar
17
suescere 3
zich gewennen aan
18
lascivire
uitbundig zijn, zich laten gaan
19
praetendere 3
als excuus gebruiken
2

72

door het aanzien en de rijkdom van zijn vrouw Plancina
aangevuurd; met moeite week hij voor Tiberius en hij keek op diens
kinderen neer als stonden ze ver beneden hem. Voor hem stond het
absoluut vast dat hij gekozen was om aan het hoofd van Syria
geplaatst te worden om de verwachtingen van Germanicus te
beteugelen. Sommigen geloofden dat ook door Tiberius geheime
opdrachten gegeven waren en ongetwijfeld heeft Augusta Plancina
gemaand om met vrouwelijke wedijver Agrippina in het nauw te
drijven. Want het hof was verdeeld en tweedrachtig door verzwegen
partijdigheid voor Drusus of Germanicus. Tiberius begunstigde
Drusus natuurlijk, omdat hij van hem zelf en van zijn eigen bloed
was; de afkeer van zijn oom had voor Germanicus de liefde bij de
rest vergroot en omdat hij zich onderscheidde door de roem van
moeders kant: hij had als grootvader Marcus Antonius en als oom
Augustus. Daarentegen scheen voor Drusus Pomponius Atticus zijn
overgrootvader als Romeins ridder niet bij de bustes van de Claudii
te passen; en Germanicus’ vrouw Agrippina overtrof met haar
vruchtbaarheid en roem Livia, Drusus’ vrouw, maar de broers waren
eendrachtig en onverstoorbaar door de rivaliteit van hun naasten.
[44] En niet veel later is Drusus naar Illyricum gestuurd om aan de
militaire dienst te wennen en de gunst van het leger te verwerven;
Tiberius was van mening dat de jogeman die zich door de weelde
van de stad liet gaan, beter in een legerkamp gehouden kon worden
en dat hij zelf veiliger was, wanneer beide zoons legioenen ter
beschikking hadden. Maar als excuus werden de Suebi voorgewend,
die om hulp vroegen tegen de Cherusci; want die hadden na het
vertrek van de Romeinen en omdat ze zonder angst

73

vacui1 externo metu gentis adsuetudine2 et tum aemulatione3 gloriae
arma in se verterant. vis nationum, virtus ducum in aequo; set
Maroboduum regis nomen invisum apud popularis4, Arminium pro
libertate bellantem favor habebat.

[45] Toespraak van Arminius
Igitur non modo Cherusci sociique eorum, vetus Arminii miles,
sumpsere bellum, sed e regno etiam Marobodui Suebae gentes,
Semnones ac Langobardi, defecere5 ad eum. quibus additis
praepollebat6, ni Inguiomerus cum manu clientium ad Maroboduum
perfugisset, non aliam ob causam quam quia fratris filio iuveni
patruus senex parere dedignabatur7. deriguntur8 acies, pari utrimque
spe, nec, ut olim apud Germanos, vagis9 incursibus10 aut disiectas
per catervas: quippe longa adversum11 nos militia12 insueverant
sequi signa, subsidiis firmari, dicta imperatorum accipere. ac tunc
Arminius equo conlustrans13 cuncta, ut quosque advectus14 erat,
reciperatam libertatem, trucidatas legiones, spolia adhuc15 et tela
Romanis derepta16 in manibus multorum ostentabat; contra
fugacem17 Maroboduum appellans, proeliorum expertem18,
Hercyniae19 latebris defensum; ac mox per dona et legationes20
petivisse foedus21, proditorem patriae, satellitem22 Caesaris, haud
minus infensis animis exturbandum quam Varum Quintilium
interfecerint. meminissent modo tot proeliorum, quorum eventu et
1

vacuus + abl.
vrij van, zonder
adsuetudo
contact
3
aemulatio
afgunst
4
popularis
landgenoot
5
deficere 5 ad
overlopen naar
6
praepollere 2
de overmacht hebben
7
dedignari
weigeren
8
derigere 3
ontplooien
9
vagus
ongeregeld
10
incursus 4
aanval
11
adversum + acc.
tegen
12
militia
krijgsdienst, oorlogvoering
13
conlustrare
monsteren
14
advehi + acc.
rijden naar
15
adhuc
bovendien
16
deripere 5 + dat.
ontrukken aan
17
fugax
snel vluchtend
18
expers + gen.
niet deelnemend aan
19
Hercynia: een dicht woud ten oosten van de Rijn, dat zich over het zuiden van Duitsland uitstrekte
20
legatio
gezantschap
21
foedus, -eris
verdrag
22
satelles, -itis
handlanger
2
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van buitenaf waren, volgens de gewoonte van dat volk en toen ook
door de wedijver om roem de wapens tegen hen opgenomen. De
kracht van de volkeren en de dapperheid van de leiders waren
vergelijbaar; maar de titel koning maakte Maroboduus gehaat bij zijn
landgenoten en Arminius genoot bijval omdat hij voor de vrijheid
streed.
[45] Dus niet alleen de Cherusci en hun bondgenoten, de oude
soldaten van Arminius, hebben de oorlog ter hand genomen, maar
ook uit het koninkrijk van Maroboduus liepen Suebische stammen,
de Semnones en de Langobarden, naar hem over. Toen die
toegevoegd waren, had hij de overhand, als niet Inguiomerus met
een groep clientes naar Maroboduus overgelopen was, om geen
andere reden dan omdat hij als bejaarde oom weigerde de jonge
zoon van zijn broer te gehoorzamen. De linies werden ontplooid,
terwijl aan beide zijden gelijke hoop was, en niet werd er geopereerd
zoals ooit bij de Germanen, met ongeregelde aanvallen of in
uiteengeworpen drommen: ze waren immers door langdurige
oorlogvoering tegen ons gewoon vaandels te volgen, met
hulptroepen versterkt te worden, naar de woorden van bevelhebbers
te luisteren. En toen wees Arminius, terwijl hij alles te paard in
ogenschouw nam, telkens als hij op manschappen afgereden was, op
de herwonnen vrijheid, de afgemaakte legioenen, bovendien op de
wapenbuit en de projectielen in de handen van velen die aan de
Romeinen ontrukt waren; daarentegen noemde hij Maroboduus een
angsthaas, die niet deelnam aan gevechten, die door schuilplaatsen
van het Hercyniawoud verdedigd was; en vervolgens had hij door
middel van geschenken en gezantschappen om een verdrag
gevraagd, hij de verrader van het vaderland, de landhanger van
Caesar, die geenszins minder met vijandige gemoederen verjaagd
moest worden dan dat ze Varus Quintilianus gedood hadden; ze
moesten alleen denken aan de zovele gevechten, want door de afloop

75

ad postremum1 eiectis Romanis satis probatum, penes2 utros summa
belli fuerit.

[46] Maroboduus in het nauw
Neque Maroboduus iactantia3 sui aut probris in hostem abstinebat,
sed Inguiomerum tenens, illo in corpore4 decus omne Cheruscorum,
illius consiliis gesta quae prospere ceciderint testabatur: vaecordem5
Arminium et rerum nescium alienam gloriam in se trahere, quoniam
tres vagas legiones et ducem fraudis ignarum perfidia deceperit,
magna cum clade Germaniae et ignominia6 sua, cum coniunx, cum
fiius eius servitium adhuc tolerent. at se duodecim legionibus
petitum duce Tiberio inlibatam7 Germanorum gloriam servavisse,
mox condicionibus aequis discessum8; neque paenitere quod
ipsorum in manu sit, integrum9 adversum Romanos bellum an
pacem incruentam malint. his vocibus instinctos10 exercitus propriae
quoque causae stimulabant, cum a Cheruscis Langobardisque pro
antiquo decore aut recenti libertate et contra11 augendae
dominationi12 certaretur. non alias13 maiore mole14 concursum neque
ambiguo magis eventu, fusis utrimque dextris cornibus;
sperabaturque rursum pugna, ni Maroboduus castra in collis
subduxisset15. id signum perculsi16 fuit; et transfugiis17 paulatim
nudatus in Marcomanos concessit misitque legatos ad Tiberium
oraturos auxilia. responsum est non iure eum adversus Cheruscos
arma Romana invocare, qui pugnantis in eundem hostem Romanos
nulla ope iuvisset. missus tamen Drusus, ut rettulimus, paci18

1

ad postremum
penes + acc.
3
iactantia
4
corpus
5
vaecors
6
ignominia
7
inlibatus
8
discedere 3
9
integer
10
instinguere 3
11
contra
12
dominatio
13
alias
14
moles
15
subducere 3
16
percellere 3
17
transfugium
18
= pacis
2
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ten slotte
in het bezit van
het aanprijzen
lichaam, persoon
waanzinnig
schande
ongeschonden
uiteengaan
ongeschonden, onbeslist
opruien
aan de andere kant; door de tegenpartij
overheersing; dat. finalis
een nadere keer, anders
massa, grootte, inspanning
heimelijk verwijderen
moedeloos maken; perculsi (eius)
het overlopen

daarvan en uiteindelijk door het eruit zetten van de Romeinen was
voldoende bewezen wie van beide volken meesters waren van het
totaal van de oorlog.
[46] En niet onthield Maroboduus zich ervan met zichzelf te pronken
of verwijten te uiten tegen de vijanden. En met zijn hand op
Inguiomerus verzekerde hij dat die alle roem van de Cherusci
belichaamde, dat alles wat voorspoedig uitgepakt had, geschied was
door diens adviezen: Arminius was waanzinnig, zo zei hij, en wist
niet waarover hij het had, maar trok wel alle roem van een ander
naar zich toe, omdat hij door trouweloosheid drie dolende legioenen
en een generaal die niet van het bedrog afwist, had misleid en dit
met een groot verlies voor Germania en smaad voor zichzelf, omdat
zijn vrouw, omdat zijn zijn zoon nog slavernij ondergingen. Maar hij,
Maroboduus, had ondanks de aanval van twaalf legioenen onder
leiding van Tiberius de roem van de Germanen ongeschonden
gehouden en daarna was men onder gelijke voorwaarden
uiteengegaan; en niet had hij er spijt van dat het in hun eigen hand
was of zij de voorkeur gaven aan een onbesliste oorlog tegen de
Romeinen of aan een vrede zonder bloed.
De legers die door deze woorden opgeruid waren, werden ook door
eigen redenen geprikkeld, omdat door de Cheruscen en
Longobarden voor oude eer of nieuwe vrijheid gestreden werd, maar
door de tegenpartij om de overheersing te vergroten. Niet is men bij
een andere gelegenheid met een grotere massa te hoop gelopen en
niet met onzekerder afloop, want aan beide zijden zijn de
rechtervleugels op de vlucht gejaagd; en men hoopte weer op een
strijd, als niet Maroboduus zijn kamp heimelijk naar de heuvels had
verwijderd. Dit was een teken dat hij moedeloos was en doordat men
overliep kwam hij geleidelijk zonder manschappen te zitten en
daardoor week hij uit naar de Marcomannen en stuurde hij gezanten
naar Tiberius om hulptroepen te vragen. Het antwoord luidde dat hij
niet met recht de Romeinse wapenen opriep tegen de Cheruscen,
omdat hij, toen de Romeinen tegen dezelfde vijand streden, met geen
hulp geholpen had. Toch is Drusus gestuurd, zoals we gemeld
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firmator1.

[47] Aardbeving in Asia
Eodem anno duodecim celebres Asiae urbes conlapsae nocturno
motu terrae, quo inprovisior graviorque pestis2 fuit. neque solitum in
tali casu effugium3 subveniebat4 in aperta prorumpendi5, quia
diductis6 terris hauriebantur. sedisse7 inmensos montis, visa in
arduo8 quae plana fuerint, effulsisse9 inter ruinam ignis memorant.
asperrima in Sardianos10 lues11 plurimum in eosdem misericordiae
traxit: nam centies sestertium pollicitus Caesar, et quantum aerario
aut fisco pendebant12 in quinquennium remisit13. Magnetes14 a15
Sipylo proximi damno16 ac remedio habiti. Temnios, Philadelphenos,
Aegeatas, Apollonidenses, quique Mosteni aut Macedones Hyrcani
vocantur, et Hierocaesariam, Myrinam, Cymen, Tmolum levari17
idem in tempus tributis mittique ex senatu placuit, qui praesentia18
spectaret refoveretque19. delectus est M. Ateius e praetoriis, ne
consulari obtinente Asiam aemulatio inter pares et ex eo
impedimentum20 oreretur.

1

firmator
pestis
3
effugium
4
subvenire
5
prorumpere 3
6
diducere 3
7
sidere 3, sedi
8
arduus
9
effulgere 2
10
Sardiani
11
lues, luis
12
pendere 3
13
remittere
14
Magnetes
15
ab
16
abl. limitationis
17
levare + abl.
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praesentia n.pl.
19
refovere 2
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impedimentum
2
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bevestiger
onheil
de mogelijkheid te ontsnappen
te hulp komen
naar buiten rennen
uiteentrekken
verzakken
steil; arduum – steile hoogte
schitteren
inwoners van Sardes
ramp
betalen
kwijtschelden
inwoners van Magnesia in Lydia dichtbij Sipylum
aan, bij (bekeken vanuit het gebergte Sipylum)
vrij stellen van
de situatie van dat moment
weer doen herleven, herstellen
belemmering

hebben, om de vrede te versterken.
[47] In hetzelfde jaar zijn twaalf beroemde steden in Asia door een
nachtelijke aardbeving in elkaar gestort, waardoor het onheil
onverwachter en zwaarder was. Niet hielp wat gewoon is bij zo’n
gebeurtenis, namelijk de mogelijkheid te ontsnappen door de open
straat op te rennen, omdat ze verzwolgen werden doordat de aarde
spleet; men vertelt dat geweldige bergen zijn weggezakt en dat wat
vlak is geweest men nu in de hoogte zag en dat tussen de puinhopen
vuren geschitterd hebben. De ramp had vooral de inwoners van
Sardes getroffen en daardoor het meeste medelijden naar hen
getrokken, want Caesar beloofde 10 miljoen sestertiën en hij schold
voor vijf jaar kwijt wat zij aan belasting aan de schatkist of de fiscus
betaalden. De inwoners van Magnesia bij het Sipylumgebergte zag
men
daarna
als
grootste
slachtoffers
en
zij
kregen
dienovereenkomstig hulp. Er werd besloten dat de Temnii, de
Philadelpheni, de Aegeaten, de Apollodinenses en zij die de Mosteni
of Macedonische Hyrcani genoemd worden, en Hierocaesaria,
Myrina, Cyme, Tmolus voor diezelfde tijdsduur minder belasting
hoefden te betalen en dat er van de senaat mensen gestuurd werden
die de situatie moesten aanschouwen en herstellen. Van de oud
praetoren is Marcus Ateius gekozen om te voorkomen dat er
concurrentie tussen gelijken zou ontstaan, indien een oud consul
Asia zou hebben en er dientengevolge een belemmering zou
optreden.
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[48] Vrijgevigheid en strengheid van Tiberius
Magnificam in publicum1 largitionem2 auxit Caesar haud minus
grata liberalitate3, quod bona Aemiliae Musae, locupletis4 intestatae5,
petita in fiscum6, Aemilio Lepido, cuius e domo videbatur, et Patulei
divitis equitis Romani hereditatem, quamquam ipse heres in parte
legeretur, tradidit M. Servilio, quem prioribus neque suspectis
tabulis7 scriptum compererat8, nobilitatem utriusque pecunia
iuvandam praefatus9. neque hereditatem cuiusquam adiit10 nisi cum
amicitia meruisset: ignotos et aliis infensos eoque principem
nuncupantis11 procul arcebat. ceterum ut12 honestam innocentium
paupertatem levavit, ita prodigos13 et ob flagitia egentis14, Vibidium
Varronem, Marium Nepotem, Appium Appianum, Cornelium
Sullam, Q. Vitellium movit senatu aut sponte cedere passus est.

[49] Herstel van tempels
Isdem temporibus deum aedis vetustate aut igni abolitas15
coeptasque ab Augusto dedicavit, Libero Liberaeque et Cereri iuxta
circum maximum, quam A. Postumius dictator voverat, eodemque
in loco aedem Florae ab Lucio et Marco Publiciis aedilibus
constitutam16, et Iano templum, quod apud forum holitorium C.
Duilius struxerat, qui primus rem Romanam prospere mari gessit
triumphumque navalem de Poenis meruit. Spei aedes a Germanico
sacratur: hanc A. Atilius voverat eodem bello.

1

publicum
largitio
3
liberalitas
4
locuples
5
intestatus
6
fiscus
7
tabulae pl.
8
comperire
9
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adire
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nuncupare
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ut …, ita …
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staat(skas)
schenking
vrijgevigheid
rijk
zonder testament
de keizerlijke schatkist
geschrift, afschrift (testament)
vernemen
verklaren
aanvaarden
(in zijn testament) noemen
weliswaar …, maar …
verkwistend
behoeftig zijn
verwoesten
besluiten tot

[48] Tiberius vermeerderde zijn grootse, publiekelijke schenking met
een vrijgevigheid die niet minder in de smaak viel, omdat hij de
goederen van Aemilia Musa, een rijke vrouw zonder testament, die
opgevraagd waren voor de keizerlijke schatkist, aan Aemilius
Lepidus gaf, tot wiens huis zij scheen te behoren en omdat hij de
erfenis van de rijke, Romeinse ridder Patuleius, hoewel hij zelf voor
een deel als erfgenaam in het testament stond, aan Marcus Servilius
overhandigde, nadat hij van tevoren had gezegd dat het aanzien van
ieder van beiden met geld geholpen moest worden. En niet
aanvaardde hij de erfenis van iemand, tenzij wanneer hij het door
vriendschap verdiend had; mensen die hij niet kende en die uit
vijandschap met anderen daarom de keizer noemden, hield hij ver
weg. Maar zoals hij eervolle armoe van onschuldigen verlichtte, zo
heeft hij ook mensen die geld over de balk wierpen en door
schanddaden behoeftig waren, namelijk Vibidius Varro, Marius
Nepos, Appius Appianus, Cornelius Sulla, Quintus Vitellius uit de
senaat verwijderd of toegestaan dat zij uit zichzelf die verlieten.

[49] In diezelfde periode heeft hij tempels die door ouderdom of
vuur vernietigd waren en waaraan Augustus een begin gemaakt
had, gewijd, de tempel voor Liber en Libera en Ceres naast het
Circus Maximus, die de dictator Aulus Postumius had gewijd en op
dezelfde plek de tempel voor Flora die door de aedilen Lucius en
Marcus Publicius gesticht waren en voor Ianus de tempel die bij het
Forum Holitorium door Gaius Duilius opgericht was, die als eerste
met succes op zee oorlog voor Rome gevoerd had en een triomftocht
wegens een overwinning op zee, behaald op de Puniërs, verdiend
heeft. Aan Spes werd door Germanicus een tempel gewijd; deze had
Aulus Atilius in diezefde oorlog beloofd.
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[50] Appuleia Varilla
Adolescebat1 interea lex maiestatis. et Appuleiam Varillam, sororis
Augusti neptem2, quia probrosis3 sermonibus divum Augustum ac
Tiberium et matrem eius inlusisset4 Caesarique conexa5 adulterio
teneretur6, maiestatis delator7 arcessebat8. de adulterio satis caveri9
lege Iulia visum: maiestatis crimen distingui10 Caesar postulavit
damnarique, si qua de Augusto inreligiose11 dixisset: in se iacta nolle
ad cognitionem12 vocari. interrogatus a consule quid de iis censeret
quae de matre eius locuta secus13 argueretur14 reticuit; dein proximo
senatus die illius quoque nomine oravit ne cui verba in eam quoquo
modo habita crimini15 forent. liberavitque16 Appuleiam lege
maiestatis: adulterii graviorem poenam deprecatus17, ut exemplo
maiorum propinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur
suasit18. adultero19 Manlio Italia atque Africa interdictum20 est.

[51] Prinsen versus senaat
De praetore in locum Vipstani Galli, quem mors abstulerat,
subrogando21 certamen incessit. Germanicus atque Drusus (nam
etiam tum Romae erant) Haterium Agrippam propinquum
Germanici fovebant: contra plerique nitebantur22 ut numerus
liberorum in candidatis praepolleret23, quod lex iubebat. laetabatur
1

adolescere
groeien, sterker worden
neptis
kleindochter
3
probrosus
verwijtend
4
inludere 3
bespotten
5
conexus + dat.
nauw verwant met
6
teneri + abl.
verstrikt/verwikkeld zijn in
7
delator
aanklager
8
arcessere 3 + gen.
dagvaarden wegens
9
cavere de
vast stellen met betrekking tot
10
distinguere 3
apart behandelen
11
inreligiosus
oneerbiedig
12
cognitio
onderzoek
13
secus adv.
ongunstig
14
arguere 3
beschuldigen
15
dat. finalis; crimen
beschuldiging
16
liberare + abl.
bevrijden van
17
deprecari
verzoeken om
18
suadere 2 + dat. + coni. iem. aanraden om te
19
adulter
echtbreker
20
interdicere 3 + dat. + abl. iemand iets ontzeggen
21
subrogare
kiezen in de plaats van/als vervanger van
22
niti 3
zich schrap zetten
23
praepollere 2
de doorslag geven, het overwicht hebben
2
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[50] Intussen kwam de wet van majesteitschennis tot volwassendom
en Appuleia Varilla, de kleindochter van de zus van Augustus werd,
omdat zij in gesprekken vol verwijten de goddelijke Augustus en
Tiberius en diens moeder bespot had en omdat zij als verwant van
Caesar schuldig was aan overspel, door een aanklager wegens
majesteitschennis aangeklaagd. In de lex Iulia scheen voldoende
vastgesteld te zijn over echtbreuk, maar Caesar eiste dat de
beschuldiging van majesteitschennis apart behandeld werd en dat zij
veroordeeld werd, als zij respectloos dingen over Augustus gezegd
had, maar hij wilde niet dat uitingen aan zijn adres voor het gerecht
kwamen. Toen hem door de consul gevraagd was wat zijn mening
was ten aanzien van die ongunstige uitingen over zijn moeder
waarvan zij beschuldigd werd, zweeg hij. Daarna op de volgende
senaatsdag heeft hij ook uit haar naam gevraagd dat niet uitingen
tegen haar op welke wijze dan ook geuit tot beschuldiging zouden
leiden. Hij heeft Appuleia bevrijd van de wet van majesteitschennis,
maar hij heeft wel om een zwaardere straf wegens overspel gevraagd
en hij heeft aangeraden dat zij door haar verwanten naar voorbeeld
van de voorouders tot voorbij de tweehonderdste mijlsteen
verwijderd werd. Haar minnaar Manlius werd uit Italia en Africa
verbannen.
[51] Over het kiezen van een praetor in de plaats van Vipstanus
Gallus, die door de dood was weggerukt, deed zich een strijd voor.
Germanicus en Drusus (want zij waren ook toen in Rome)
begunstigden Haterius Agrippa, een verwant van Germanicus; aan
de andere kant zetten zich zeer velen ervoor in dat het aantal
kinderen bij de kandidaten de doorslag gaf, hetgeen de wet beval.
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Tiberius, cum inter filios eius et leges senatus disceptaret1. victa est
sine dubio lex, sed neque statim et paucis suffragiis2, quo modo
etiam cum valerent3 leges vincebantur.

[52] De opstand van Tacfarinas en roem voor Camillus
Eodem anno coeptum in Africa bellum, duce hostium Tacfarinate4. is
natione Numida, in castris Romanis auxiliaria stipendia meritus5,
mox desertor, vagos primum et latrociniis6 suetos ad praedam et
raptus congregare7, dein more militiae per vexilla8 et turmas9
componere, postremo non inconditae10 turbae sed Musulamiorum
dux haberi. valida ea gens et solitudinibus11 Africae propinqua, nullo
etiam tum urbium cultu, cepit arma Maurosque accolas12 in bellum
traxit: dux et his, Mazippa. divisusque exercitus, ut Tacfarinas lectos
viros et Romanum in modum armatos castris attineret, disciplina et
imperiis suesceret13, Mazippa levi14 cum copia incendia et caedis et
terrorem circumferret. conpulerantque Cinithios, haud spernendam
nationem, in eadem, cum Furius Camillus pro consule Africae
legionem et quod sub signis sociorum in unum conductos ad hostem
duxit, modicam manum, si multitudinem Numidarum atque
Maurorum spectares; sed nihil aeque cavebatur quam ne bellum
metu eluderent15; spe victoriae inducti sunt ut vincerentur. igitur
legio medio, leves cohortes duaeque alae in cornibus locantur. nec
Tacfarinas pugnam detrectavit16. fusi Numidae, multosque post
annos Furio nomini partum decus militiae. nam post illum
reciperatorem17 urbis filiumque eius Camillum penes alias familias
imperatoria laus fuerat; atque hic, quem memoramus, bellorum
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disceptare
suffragium
3
valere 2
4
Tacfarinas
5
stipendia mereri
6
latrocinium
7
congregare
8
vexillum
9
turma
10
inconditus
11
solitudo
12
accola
13
suescere 3 + dat.
14
levis
15
eludere 3
16
detrectare
17
reciperator
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discussiëren, beslissen
stem
sterk zijn
dienst vervullen
roverij
bijeenbrengen
vaandel, detachement
ruitereskadron
ongeregeld
woestenij
omwonende
laten wennen aan
lichtbewapend
verijdelen
zich onttrekken aan
heroveraar

Tiberius was blij, omdat de senaat beraadslaagde over zijn zoons en
de wetten. Zonder twijfel heeft de wet het onderspit gedolven, maar
niet onmiddellijk en met weinig stemmen, zoals ook wetten
overwonnen werden toen zij nog golden.
[52] Datzelfde jaar is de oorlog in Africa begonnen, terwijl de
aanvoerder van de vijanden Tacfarinas was. Hij was Numidiër qua
afkomst, hij had in het kamp van de Romeinen bij de hulptroepen
gediend, daarna was hij overgelopen en verzamelde hij eerst mensen
die rondzwierven en aan roof gewend waren, om buit te maken en te
plunderen, daarna deelde hij ze bij wijze van krijgsdienst in vendels
en eskadrons in en tenslotte werd hij niet als leider van een
ongeregelde groep gezien, maar van de Musulamii. Dit krachtige
volk dat zich dichtbij de woestijnen van Africa ophield zonder ook
toen in steden te leven greep de wapens en trok hun buren de Mauri
mee in de oorlog; ook zij hadden een aanvoerder, Mazippa. Het leger
was verdeeld, opdat Tacfarinas uitgelezen en op Romeinse wijze
gewapende mannen in het kamp zou houden en ze aan discipline en
bevelen zou laten wennen en opdat Mazippa met lichtgewapende
troepen overal brand zou stichten en zou moorden en angst zou
zaaien. Ze hadden de Cinithii, een geenszins te geringschatten volk,
tot hetzelfde aangezet, toen Furius Camillus de proconsul van Africa
zijn legioen en wat er aan bondgenoten onder de vaandels was op
één plek bijeenbracht en tegen de vijand leidde, een matige schare als
je naar de menigte Numidiërs en Mauri zou kijken; maar men was
voor niets evenzeer op de hoede dan dat men uit angst de oorlog
verijdelde; door de hoop op de overwinning zijn ze ertoe gebracht
het risico aan te gaan dat zij overwonnen werden. Dus werd het
legioen in het midden geplaatst, lichtgewapende cohorten en twee
ruitereskadrons werden op de vleugels geplaatst. En niet onttrok
Tacfarinas zich aan de strijd. De Numidiërs zijn verjaagd en na vele
jaren is op de naam Furius roem op het slagveld komen te staan,
want na die veroveraar van de stad en diens zoon Camillus was de
lof die een veldheer toekomt in de handen van andere families
geweest; en deze Camillus, over wie we het hebben, werd
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expers1 habebatur. eo pronior2 Tiberius res gestas apud senatum
celebravit3; et decrevere patres triumphalia insignia4, quod Camillo
ob modestiam vitae impune fuit5.

[53] Germanicus op reis in de Griekse wereld
Sequens annus Tiberium tertio, Germanicum iterum consules habuit.
sed eum honorem Germanicus iniit apud urbem Achaiae Nicopolim,
quo venerat per Illyricam oram viso fratre Druso in Delmatia agente,
Hadriatici ac mox Ionii maris adversam6 navigationem perpessus7.
igitur paucos dies insumpsit8 reficiendae classi; simul sinus9 Actiaca
victoria inclutos10 et sacratas ab Augusto manubias11 castraque
Antonii cum recordatione12 maiorum suorum adiit. namque ei, ut
memoravi, avunculus Augustus, avus Antonius erant, magnaque
illic imago tristium laetorumque. hinc ventum Athenas, foederique
sociae et vetustae urbis datum ut uno lictore uteretur. excepere
Graeci quaesitissimis13 honoribus, vetera suorum facta dictaque
praeferentes14 quo plus dignationis adulatio15 haberet.

[54] De voorspelling van een vroegtijdige dood
Petita16 inde Euboea tramisit Lesbum ubi Agrippina novissimo
partu17 Iuliam edidit. tum extrema Asiae Perinthumque ac
Byzantium, Thraecias urbes, mox Propontidis18 angustias19 et os
Ponticum intrat, cupidine veteres locos et fama celebratos noscendi;
pariterque provincias internis certaminibus aut magistratuum
1

expers + gen.
pronus
3
celebrare
4
insigne n. 3
5
impune esse
6
adversus
7
perpeti 5
8
insumere 3
9
sinus 4
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inclutus
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manubiae
12
recordatio
13
quaesitus
14
praeferre
15
adulatio
16
petere 3
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partus 4
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Propontis
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verstoken van
geneigd, bereid
vieren, prijzen, verheerlijken
teken
ongestraft zijn
ongunstig
doorstaan
gebruiken
baai
beroemd
buit
herinnering
bijzonder
te koop lopen met
gevlei
gaan naar, opzoeken
het baren
de zee van Marmora
engte

buiten oorlogen gehouden. Met des te groter bereidheid prees
Tiberius diens krijgsdaden bij de senaat; en de senatoren hebben
besloten tot de triomftekenen, hetgeen voor Camillus wegens zijn
bescheiden levenswijze onbestraft bleef.
[53] Het volgende jaar had Tiberius voor de derde keer, Germanicus
voor de tweede keer als consuls. Maar Germanicus aanvaardde deze
eer bij de stad Nicopolis in Achaia, waar hij gekomen was via de
Illyrische kust, nadat hij zijn broer Drusus gezien had die in
Dalamatia verbleef; daarvoor had hij een zware vaart over de
Hadriatische en daarna de Ionische zee doorstaan. Dus gebruikte hij
een paar dagen om zijn vloot te herstellen; tegelijk bezocht hij met de
herinnering aan zijn voorouders de golf die beroemd was door de
overwinning bij Actium en de buit die door Augustus gewijd was en
het kamp van Antonius. Want hij had, zoals ik vermeld heb, als oom
Augustus en als grootvader Antonius en daar was de gedachte aan
droeve en vrolijke gebeurtenissen sterk. Daarna bereikte hij Athene.
Aan het verdrag van de oude stad die bondgenoot was, werd het
toegekend dat hij maar één lictor gebruikte. De Grieken hebben hem
met de meest bijzondere eerbewijzen ontvangen en zij liepen daarbij
met de oude daden en woorden van hun mensen te koop opdat hun
vleierij daardoor meer waardigheid zou hebben.
[54] Nadat hij daarna naar Euboea gegaan was, stak hij over naar
Lesbos waar Agrippina haar laatste kindje, Iulia, op de wereld heeft
gezet. Toen betrad hij het uiteinde van Asia en Perinthus en
Byzantium, de Thracische steden, daarna de engte van de zee van
Marmora en de toegang tot de Pontus, omdat hij oude plekken die
beroemd waren door het gerucht wilde leren kennen; tegelijk
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iniuriis fessas refovebat1. atque illum in regressu sacra Samothracum
visere nitentem2 obvii3 aquilones4 depulere. igitur adito Ilio quaeque
ibi varietate5 fortunae et nostri origine veneranda6, relegit7 Asiam
adpellitque8 Colophona ut Clarii Apollinis oraculo uteretur. non
femina illic, ut apud Delphos, sed certis e familiis et ferme9 Mileto10
accitus sacerdos numerum modo consultantium et nomina audit;
tum in specum11 degressus, hausta fontis arcani12 aqua, ignarus
plerumque13 litterarum et carminum edit responsa versibus
compositis14 super rebus quas quis mente concepit. et ferebatur
Germanico per ambages15, ut mos oraculis, maturum exitum
cecinisse.

[55] Gunstbejag van Piso
At Cn. Piso quo properantius16 destinata inciperet civitatem
Atheniensium turbido17 incessu18 exterritam oratione saeva increpat,
oblique19 Germanicum perstringens20 quod contra decus Romani
nominis non Atheniensis tot cladibus extinctos21, sed conluviem22
illam nationum comitate23 nimia coluisset: hos enim esse Mithridatis
adversus Sullam, Antonii adversus divum Augustum socios. etiam
vetera obiectabat24, quae in Macedones inprospere25, violenter in
1
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3
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4
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5
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6
venerari
7
relegere 3
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9
ferme
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arcanus
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herstellen
zijn best doen, ernaar streven
tegemoet komend
noordenwind
wisselvalligheid
respect hebben voor
opnieuw reizen door/langs
aanmeren
gewoonlijk
Milete
grot
geheim
meestal
goed opgebouwd
omhaal, dubbelzinnigheid, orakeltaal
haastig
stormachtig, onrustig
aankomst
zijdelings
berispen, beledigen
te gronde gaan
mengelmoes
vriendelijkheid, beleefdheid
voor de voeten werpen
onvoorspoedig

herstelde hij de provincies die door inwendige conflicten of
onrechten van magistraten uitgeput waren. En toen hij ernaar
streefde op zijn terugtocht de heiligdommen van de Samothracen te
bezoeken, is hij door noordenwinden die tegenbliezen, van zijn koers
gebracht. Toen hij dus Ilion bezocht had en de plaatsen die respect
verdienen door de wisselvalligheid van het lot en door de oorsprong
van ons, voer hij langs Asia en landde hij bij Colophon om het orakel
van Apollo van Clarus te raadplegen. Daar hoort niet een vrouw,
zoals bij Delphi, maar een priester die uit bepaalde families erbij is
gehaald, alleen het aantal van wie het orakel raadplegen en hun
namen; dan daalt hij in een grot af en na water van een geheime bron
geput te hebben, terwijl hij meestal zonder kennis van het schrift en
van poëzie is, geeft hij orakels in goed opgebouwd orakeldichtwerk
over de zaken die hij in zijn geest heeft opgevat. En het ging rond
dat het orakel aan Germanicus in omhaal, zoals orakels de gewoonte
hebben te doen, een vroegtijdige dood voorspeld had.
[55] Maar opdat Gnaeus Piso het bestemde met des te meer haast
begon, wees hij met een strenge rede de burgerij der Atheners
terecht, nadat die door de roerige binnenkomst van hem opgeschrikt
was. Hierbij berispte hij indirect Germanicus, omdat die tegen de eer
van al wat Romeins was, niet de Atheners die door zoveel rampen
ten onder waren gegaan, maar die mengelmoes van zovele volkeren
met een al te grote vriendelijkheid zou hebben geëerd: zij waren
immers de bondgenoten van Mithridates tegen Sulla, van Antonius
tegen de goddelijke Augustus. Ook haalde hij oude koeien aan,
ondernemingen die zij zonder succes tegen de Macedoniërs, die zij
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suos fecissent, offensus1 urbi propria quoque ira quia Theophilum
quendam Areo iudicio2 falsi3 damnatum precibus suis non
concederent. exim navigatione celeri per Cycladas et compendia4
maris adsequitur Germanicum apud insulam Rhodum, haud
nescium quibus insectationibus5 petitus foret: sed tanta
mansuetudine6 agebat ut, cum orta tempestas7 raperet in abrupta8
possetque interitus9 inimici ad casum referri, miserit triremis quarum
subsidio discrimini eximeretur10. neque tamen mitigatus11 Piso, et vix
diei moram12 perpessus linquit Germanicum praevenitque13. et
postquam Syriam ac legiones attigit14, largitione, ambitu, infimos15
manipularium iuvando, cum veteres centuriones, severos tribunos
demoveret16 locaque eorum clientibus suis vel deterrimo17 cuique
attribueret, desidiam18 in castris, licentiam19 in urbibus, vagum ac
lascivientem20 per agros militem sineret, eo usque corruptionis21
provectus22 est ut sermone vulgi parens legionum haberetur23. nec
Plancina se intra decora feminis tenebat, sed exercitio24 equitum,
decursibus cohortium interesse25, in Agrippinam, in Germanicum
contumelias26 iacere, quibusdam etiam bonorum militum ad mala
obsequia27 promptis28, quod haud invito29 imperatore ea fieri
1
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3
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ontstemd op
de Areopaag, het hoogste gerecht
valse aanklacht
korte, directe route
aantijging
vriendelijkheid
storm
afgrond, verderf
de ondergang
ontnemen aan
zacht stemmen, kalmeren
uitstel, getalm
(iemand) vooruit gaan
bereiken
laagst, slechtst
verdringen, afdanken
minste, slechtste
niets doen
teugelloosheid
bandeloos zijn
verdorvenheid; gen. part. bij eo usque – tot dat punt
vorderen
beschouwen als
oefening
aanwezig zijn bij
belediging, beschimping
gehoorzaamheid
bereid
tegen de zin

gewelddadig tegen de eigen mensen verricht hadden; hij was ook
ontstemd jegens de stad door persoonlijke woede, omdat zij een
zekere Theophilos, toen die door de Areopaag op grond van een
valse aanklacht veroordeeld was, niet omwille van zijn smeekbeden
genade schonken. Daarna haalde hij met een snelle vaart via de
Cycladen en korte routes over zee Germanicus in bij het eiland
Rhodos, terwijl die helemaal niet wist met wat voor kritiek hij
aangevallen was, maar Germanicus gedroeg zich zo vriendelijk dat
hij, toen een storm losgebarsten was en Piso meesleepte naar het
verderf en hij de dood van zijn vijand aan het lot kon wijten,
drieriemers gestuurd heeft om hem met de hulp daarvan aan het
gevaar te ontrukken. En toch werd Piso niet zacht gestemd en na nog
niet één dag uitstel te hebben verdragen verliet hij Germanicus en
ging hij hem vooruit. Nadat hij Syria en de legioenen had bereikt, is
hij met zijn schenkingen, gunstbejag, hulp aan de laagsten van de
manipelgenoten, toen hij de oude centurio’s, de strenge tribunen
verwijderde en toen hij hun posten aan zijn eigen clienten of juist de
slechtsten toedeelde en hij ledigheid in het kamp, teugelloosheid in
de steden toestond en bandeloos gedool van de soldaten over de
akkers, zo ver met zijn corruptie gegaan dat hij in de gesprekken van
het krijgsvolk als vader van de legioenen werd beschouwd. Ook niet
Plancina hield zich binnen wat een vrouw past, maar ze woonde de
oefening van de ruiterij bij, de parademarsen van de cohorten, ze
uitte jegens Agrippina en jegens Germanicus verwijten, terwijl ook
sommige deugdelijke soldaten tot ondeugdelijke gehoorzaamheid
bereid waren, omdat in het geheim het gerucht de ronde deed dat
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occultus rumor incedebat. nota haec Germanico, sed praeverti1 ad
Armenios instantior2 cura fuit.

[56] De Armeniërs en Cappadociërs
Ambigua3 gens ea antiquitus4 hominum ingeniis et situ5 terrarum,
quoniam nostris provinciis late praetenta6 penitus7 ad Medos
porrigitur8; maximisque imperiis interiecti9 et saepius discordes10
sunt, adversus Romanos odio et in Parthum invidia. regem illa
tempestate11 non habebant, amoto Vonone: sed favor12 nationis
inclinabat in Zenonem, Polemonis regis Pontici13 filium, quod is
prima ab infantia14 instituta et cultum Armeniorum aemulatus15,
venatu epulis et quae alia barbari celebrant16, proceres plebemque
iuxta17 devinxerat18. igitur Germanicus in urbe Artaxata
adprobantibus nobilibus, circumfusa multitudine, insigne19 regium
capiti eius imposuit. ceteri venerantes20 regem Artaxiam21
consalutavere22, quod illi vocabulum indiderant ex nomine urbis. at
Cappadoces in formam23 provinciae redacti Q. Veranium legatum24
accepere; et quaedam ex regiis tributis deminuta25 quo mitius26

1

praeverti 3
zich eerst wenden
instans
dringend, dreigend
3
ambiguus
onzeker, onbetrouwbaar
4
antiquitus adv.
van oudsher
5
situs 4
ligging
6
praetendi 3 + dat.
zich uitstrekken voor, gelegen zijn voor
7
penitus adv.
helemaal
8
porrigi 3
zich uitstrekken
9
interiectus + dat.
gelegen tussen
10
discors, discordis
tweedrachtig
11
tempestas
tijd, periode
12
favor
gunst, sympathie
13
Ponticus
van de Pontus; landstreek aan de Zwarte Zee, vooral de landstreek Pontus tussen
Bithynië en Armenië, resp. Cappadocië en de Zwarte Zee, rijk v. Mithridates, later een Rom. provincie
14
infantia
kinderjaren
15
aemulari
nastreven, nabootsen
16
celebrare
dikwijls doen, vlijtig beoefenen, hoog in het vaandel hebben
17
iuxta
evenzeer
18
devincire
aan zich binden
19
insigne n.
teken (kroon)
20
venerari
vereren
21
Artaxias
Artaxias
22
consalutare
begroeten als
23
redigere in formam
maken tot
24
legatus
gouverneur
25
deminuere
verminderen
26
mitis
zacht
2
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dat absoluut niet tegen de zin van de keizer gebeurde. Dit was aan
Germanicus bekend, maar het was een dringender zorg zich eerst tot
de Armeniërs te wenden.
[56] Dit volk was van oudsher onbetrouwbaar door het karakter van
de mensen en de ligging van het gebied, omdat het over een grote
lengte langs onze provincies uitgestrekt diep doordringt tot in het
land der Meden; ze liggen tussen zeer grote rijken en zijn nogal vaak
verdeeld, tegen de Romeinen uit haat en tegen de Parthen uit
afgunst. In die tijd hadden ze geen koning, omdat Vonones afgezet
was, maar de gunst van het volk neigde naar Zeno, de zoon van de
Pontische koning Polemo omdat hij vanaf zijn vroegste kinderjaren
de instellingen en de levenswijze van de Armeniërs nastreefde en
met jagen, feestmaaltijden en met wat barbaren verder hoog in het
vandel hebben, de aanzienlijken en het volk evenzeer aan zich
gebonden had. Dus zette Germanicus in de stad Artaxata met
goedkeuring van de adel, nadat een menigte eromheen gestroomd
was, het koningsteken op diens hoofd. De rest van zijn aanhang
heeft hem begroet als Artaxias, welke naam zij hem hadden gegeven
op grond van de naam van de stad. Maar de Cappadociërs werden
tot provincie gemaakt en kregen als gouverneur Quintus Veranus en
sommige van de koninklijke belastingen werden verlaagd, opdat
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Romanum imperium speraretur. Commagenis1
praeponitur, tum primum ad ius praetoris translatis.

Q.

Servaeus

[57] Slechtere verhoudingen
Cunctaque socialia2 prospere composita non ideo laetum
Germanicum habebant ob superbiam Pisonis qui iussus partem
legionum ipse aut per filium in Armeniam ducere utrumque
neglexerat. Cyrri3 demum apud hiberna decumae legionis
convenere, firmato4 vultu, Piso adversus metum, Germanicus ne
minari crederetur; et erat, ut rettuli, clementior. sed amici
accendendis offensionibus5 callidi intendere6 vera, adgerere falsa
ipsumque et Plancinam et filios variis modis criminari7. postremo
paucis familiarium adhibitis sermo coeptus a Caesare, qualem ira et
dissimulatio8 gignit, responsum a Pisone precibus contumacibus9;
discesseruntque apertis odiis. post quae rarus10 in tribunali Caesaris
Piso, et si quando adsideret, atrox11 ac dissentire manifestus. vox
quoque eius audita est in convivio, cum apud regem Nabataeorum
coronae aureae magno pondere Caesari et Agrippinae, leves Pisoni et
ceteris offerrentur, principis Romani, non Parthi regis filio eas epulas
dari; abiecitque simul coronam et multa in luxum addidit12 quae
Germanico quamquam acerba13 tolerabantur tamen.

[58] Bede van Artabanus
Inter quae ab rege Parthorum Artabano legati venere. miserat
amicitiam ac foedus memoraturos14, et cupere novari15 dextras,
daturumque honori Germanici ut ripam Euphratis accederet: petere
interim ne Vonones16 in Syria haberetur17 neu proceres gentium1
1
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3
Cyrrus
4
firmatus
5
offensio
6
intendere 2
7
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8
dissimulatio
9
contumax
10
rarus
11
atrox
12
addere 3 in + acc.
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acerbus
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memorare
15
novare
16
Zie caput 4.
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habere
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inw. van Commagene, noordoostelijk deel van Syrië
aangelegenheden van de bondgenoten
Cyrrus, plaats in Syrië
verzekerd, stalen
misnoegen
aandikken
verdacht maken
gehuichel, verbergen van echte gedachten en of gevoelens
eigenzinnig
weinig voorkomend, zelden te zien
onbuigzaam
op het conto zetten van
pijnlijk
in herinnering brengen
vernieuwen
in gevangenschap houden

men daardoor op een milder regiem zou hopen. Quintus Servaeus
werd aan het hoofd van de Commageni geplaatst, die toen voor het
eerst onder het recht van de praetor geplaatst waren.
[57] Alle aangelegenheden van de bondgenoten waren voorspoedig
geregeld, maar dat betekende niet dat Germanicus positief bleef,
omdat Piso hoogmoedig was: ondanks het bevel een deel van de
legioenen zelf of door middel van zijn zoon naar Armenia te leiden
had hij zich om beide opdrachten niet bekommerd. Pas in Cyrrus bij
het winterkwartier van het tiende legioen hebben ze elkaar ontmoet,
beiden met een stalen gelaat, Piso tegen de angst, Germanicus om te
voorkomen dat men geloofde dat hij dreigde; en hij was, zoals ik heb
gezegd, te zachtmoedig. Maar zijn vrienden verergerden sluw de
waarheid om de gevoelens van misnoegen aan te wakkeren; zij
kwamen aanzetten met zaken die niet waar waren, en beschuldigden
Piso zelf en Plancina en hun zoons op verschillende manieren.
Tenslotte is, nadat een paar vrienden erbij zijn gehaald, door Caesar
een gesprek begonnen zoals tot stand komt door woede en
gehuichel; Piso reageerde met eigenzinnige beden en ze zijn met
duidelijke haatgevoelens uiteengegaan. Hierna was Piso nog maar
weinig op het podium van Caesar en als hij er een keer plaats nam,
was hij onbuigzaam en was hij het duidelijk niet eens met
Germanicus. Ook is een opmerking van hem op een feestmaal
gehoord toen bij de koning der Nabataei gouden kransen van groot
gewicht aan Caesar en Agrippina en lichte kransen aan Piso en
anderen aangeboden werden, dat deze maaltijd aan de zoon van de
Romeinse keizer, niet aan de zoon van de koning der Parthen
gegeven werd; en hij gooide gelijk de krans weg en hij schoof veel
zaken op het conto van weeldezucht, die door Germanicus toch,
hoewel ze pijnlijk waren, verdragen werden.
[58] Intussen zijn er gezanten van Artabanus, de koning van de
Parthen, gekomen. Hij had ze gestuurd om het vriendschapsverdrag
in herinnering te brengen en om te zeggen dat hij wenste dat de
trouw vernieuwd werd en dat hij van plan was Germanicus de eer te
verlenen de oever van de Euphraat te naderen: intussen vroeg hij
wel, zo zeiden ze, dat Vonones niet in Syria in gevangenschap
gehouden werd en dat hij niet de aanzienlijken van
1

gens
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stam

propinquis1 nuntiis ad discordias traheret. ad ea Germanicus de
societate Romanorum Parthorumque magnifice, de adventu regis et
cultu sui cum decore2 ac modestia respondit. Vonones
Pompeiopolim, Ciliciae maritimam urbem, amotus est. datum id non
modo precibus Artabani, sed contumeliae3 Pisonis cui gratissimus
erat ob plurima officia4 et dona quibus Plancinam devinxerat.

[59] Germanicus in overtreding
M. Silano L. Norbano consulibus Germanicus Aegyptum
proficiscitur cognoscendae antiquitatis5. sed cura provinciae
praetendebatur6, levavitque apertis horreis7 pretia frugum multaque
in vulgus grata8 usurpavit9: sine milite incedere, pedibus intectis10 et
pari cum Graecis amictu11, P. Scipionis aemulatione, quem eadem
factitavisse12 apud Siciliam, quamvis flagrante13 adhuc Poenorum
bello, accepimus. Tiberius cultu habituque eius lenibus14 verbis
perstricto15, acerrime increpuit quod contra instituta16 Augusti non
sponte17 principis Alexandriam introisset. nam Augustus inter alia
dominationis arcana18, vetitis nisi permissu ingredi senatoribus aut
equitibus Romanis inlustribus, seposuit19 Aegyptum ne fame20
urgeret Italiam quisquis eam provinciam claustraque21 terrae ac
maris quamvis levi praesidio adversum ingentis exercitus insedisset.

1

propinquus
decor
3
contumelia
4
officium
5
gen. causae
6
praetendere 3
7
horreum
8
gratus in + acc.
9
usurpare
10
intectus
11
amictus
12
factitare
13
flagrare
14
lenis
15
perstringere 3
16
institutum
17
sponte + gen.
18
arcanum
19
seponere 3
20
fames
21
claustra n.pl.
2

96

dichtbij, in de buurt
gepastheid
belediging
gedienstigheid
als excuus gebruiken
graanschuur
dank verdienend bij, in de ogen van
in de praktijk brengen
bloot, met alleen sandalen aan
mantel
plegen te doen
branden, in volle gang zijn
zacht
terecht wijzen
instelling
door de wil van
geheim
de heerschappij over … zich voorbehouden
honger
afsluiting, dam, poort

de volkeren door berichten uit de buurt tot tweedracht zou brengen.
In reactie hierop gaf Germanicus een groots antwoord over het
bondgenootschap van de Romeinen en de Parthen, en hij gaf over de
komst van de koning en de huldiging van hemzelf een antwoord met
waardigheid en bescheidenheid. Vonones is verwijderd naar
Pompeiopolis, een stad aan zee in Cilicia. Dit is niet alleen toegekend
aan de beden van Artabanus, maar ook toegekend om Piso te
beledigen aan wie Vonones zeer dierbaar was vanwege zeer vele
diensten en geschenken waarmee hij Plancina aan zich verplicht had.
[59] Tijdens het consulaat van Marcus Silanus en Lucius Norbanus
vertrok Germanicus naar Egypte om kennis te maken met de
oudheid daarvan. Maar zorg voor de provincie werd als reden
gebruikt en door de graanschuren te openen verlaagde hij de prijzen
van het graan en hij deed veel dat dank verdiende bij het volk:
zonder soldaten schreed hij voort, met alleen sandalen aan de voeten
en dezelfde kleding als de Grieken, waarbij hij met Publius Scipio
wedijverde, van wie wij hebben vernomen dat hij hetzelfde placht te
doen bij Sicilia, ook al was de oorlog nog in volle gang. Toen Tiberius
in zachte bewoording zijn manier van doen en kleden terecht had
gewezen, heeft hij zeer felle kritiek geuit op het feit dat hij in strijd
met de instellingen van Augustus niet met de wil van de keizer
Alexandria betreden had. Augustus heeft namelijk onder andere
bestuursgeheimen Aegypte voor zichzelf gehouden en aanzienlijke
senatoren of Romeinse ridders verboden Egypte te betreden tenzij
met toestemming, dit om te voorkomen dat ook maar iemand die
deze provincie en poort tot de wereld en zee met een hoe
onbeduidend garnizoen ook tegen geweldige legers bezet had, Italia
met honger in problemen zou brengen.
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[60] Bezoek aan Thebe
Sed Germanicus nondum comperto1 profectionem2 eam incusari Nilo
subvehebatur3, orsus oppido a Canopo. condidere4 id Spartani ob
sepultum5 illic rectorem navis Canopum, qua tempestate Menelaus
Graeciam repetens diversum6 ad mare terramque Libyam
deiectus est. inde proximum amnis os7 dicatum Herculi, quem
indigenae8 ortum apud se et antiquissimum9 perhibent10 eosque, qui
postea pari virtute fuerint, in cognomentum eius adscitos11; mox visit
veterum Thebarum magna vestigia. et manebant structis molibus12
litterae Aegyptiae, priorem opulentiam13 complexae14: iussusque e
senioribus sacerdotum patrium sermonem interpretari15, referebat
habitasse quondam septingenta16 milia aetate militari, atque eo cum
exercitu regem Rhamsen Libya Aethiopia Medisque et Persis et
Bactriano17 ac Scytha potitum18 quasque terras Suri Armeniique et
contigui19 Cappadoces colunt, inde Bithynum, hinc Lycium ad mare
imperio tenuisse. legebantur et indicta20 gentibus tributa, pondus
argenti et auri, numerus armorum equorumque et dona templis ebur
atque odores, quasque copias21 frumenti et omnium utensilium22
quaeque natio penderet23, haud minus magnifica quam nunc vi
Parthorum aut potentia Romana iubentur.

1

comperire
profectio
3
subvehi + abl.
4
condere 3
5
sepelire
6
diversus
7
os, oris n.
8
indigena
9
antiquus
10
perhibere 2
11
adsciscere 3
12
moles
13
opulentia
14
complecti 3
15
interpretari
16
septingenti, -ae, -a
17
Bactrianus
18
potiri + abl.
19
contiguus
20
indicere 3
21
copiae
22
utensilia n.pl.
23
pendere 3
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vernemen; onpersoonlijke abl. abs.
vertrek
opvaren
stichten
begraven
in de tegenovergestelde richting
mond(ing)
ingeborene
oud, eerbiedwaardig, belangrijk
aanwijzen, zeggen, noemen
opnemen, aannemen
kolossaal gebouw
rijkdom, macht, aanzien
omarmen, omvatten, uitdrukken
vertalen
700
inwoner van Bactria; variatio, hier sg. i.p.v. pl.
zich meester maken van
aangrenzend
opleggen
voorraden
benodigdheden
betalen

[60] Maar toen Germanicus nog niet op de hoogte was van het feit
dat dat vertrek van hem afgekeurd werd, was hij bezig met een
boottocht de Nijl op; hij was bij het stadje Canopus begonnen. De
Spartanen hebben dit stadje gesticht, omdat daar Canopus, een
scheepskapitein, begraven was in de tijd dat Menelaos op de
terugweg naar Griekenland over zee in de tegenovergestelde richting
afgedreven was en in Libya aan land geworpen was. Vandaar
bezocht Germanicus de riviermonding die het dichtstbij was, die aan
Hercules gewijd was; de inheemsen zeggen dat hij bij hen geboren is
en ze noemen hem zeer belangrijk en degenen die daarna van gelijke
moed zijn geweest, hebben zijn naam gekregen; daarna bezocht hij
de grote sporen van het oude Thebe. En er waren nog op de
opgerichte kolossale gebouwen Egyptische teksten, die de vroegere
macht lieten zien; een van de oudere priesters kreeg het bevel de taal
van hun vaderen te vertalen en die zei dat er ooit 700.000 mannen
van militaire leeftijd gewoond hadden en dat koning Ramses met dat
leger zich meester had gemaakt van Libya, Aethiopia en de Meden
en de Perzen en de Bactriani en Scythen en van al het land dat door
de Syriërs en Armeniërs en de aangrenzende Cappadociërs bewoond
werd en dat hij verder de Bithyniërs en daarna de Lyciërs tot aan de
zee in zijn macht gehad had. Er werd ook gelezen dat de volkeren
belastingen opgelegd waren, een gewicht in goud en zilver, een
aantal wapens en paarden en als geschenken aan de tempels ivoor en
geurwerken en wat voor hoeveelheden graan en benodigdheden in
totaal ieder volk moest betalen, belastingen die geenszins minder
indrukwekkend waren dan nu door het geweld van de Parthen of
door de macht van de Romeinen opgelegd worden.
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[61] Bezoek aan de Nijl
Ceterum Germanicus aliis quoque miraculis intendit1 animum,
quorum praecipua2 fuere Memnonis saxea effigies3, ubi radiis4 solis
icta5 est, vocalem sonum reddens, disiectasque6 inter et vix pervias7
arenas instar8 montium eductae9 pyramides certamine et opibus
regum, lacusque10 effossa11 humo, superfluentis Nili receptacula12;
atque alibi angustiae et profunda altitudo13, nullis inquirentium14
spatiis15 penetrabilis16. exim ventum Elephantinen17 ac Syenen,
claustra18 olim Romani imperii, quod nunc rubrum ad mare
patescit19.

[62] Catualda
Dum ea aestas Germanico pluris per provincias transigitur20, haud
leve decus Drusus quaesivit21 inliciens22 Germanos ad discordias
utque fracto iam Maroboduo usque in exitium insisteretur23. erat
inter Gotones nobilis iuvenis nomine Catualda, profugus olim vi
Marobodui et tunc dubiis24 rebus eius ultionem ausus. is valida
manu finis Marcomanorum ingreditur corruptisque primoribus ad
societatem inrumpit regiam castellumque iuxta situm25. veteres illic
1

intendere 3 animum + dat.
zijn aandacht richten op
praecipuus
bijzonder
3
effigies 5
beeld, 2 beelden van Amunoph III (18e dynastie); één was waarschijnlijk door
een aardbeving in 728 v.Chr. omgegooid en gaf een bijzonder geluid bij zonsopkomst. De Grieken schreven het
aan Memnon toe.
4
radius
straal
5
icere 3
treffen
6
disiectus
verstrooide
7
pervius
begaanbaar
8
instar + gen.
evenals
9
educere 3
optrekken
10
het meer Moeris van Herodotos (2.14.9)
11
effodere 3 + abl.
graven uit
12
receptaculum
overloopbekken
13
sc. Nili
14
inquirere 3
onderzoek doen
15
spatium
peillood
16
penetrabilis
doordringbaar
17
Elephantine: eiland tegenover Syene
18
claustra n.pl.
hier: grenzen
19
patescere 3 ad
zich uitstrekken tot
20
transigere
doorbrengen
21
quaerere 3
streven naar
22
inlicere 5
verlokken
23
insistere 3 + dat.
in het nauw drijven
24
dubius
onzeker
25
situs
gelegen
2
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[61] Maar Germanicus had ook oog voor andere wonderen,
waaronder opvielen het stenen beeld van Memnon, dat stemgeluid
geeft, zodra als het getroffen is door zonnestralen en de piramides
die tussen de verspreide en nauwelijks begaanbare zandvlaktes als
bergen opgetrokken zijn door koningen die met elkaar wedijverden
om hun macht te laten zien en een meer dat in de grond is
uitgegraven, een overloopbekken van de Nijl wanneer die buiten de
oevers treedt en elders had de Nijl uiterst smalle passages en zeer
grote diepte die door geen peillood van onderzoekers gepeild kon
worden. Daarna bereikte hij Elephantine en Syene, ooit de poorten
van het Romeinse rijk dat zich nu uitstrekt tot aan de Rode Zee.
[62] Terwijl deze zomer door Germanicus in meer provincies werd
doorgebracht, streefde Drusus naar een geenszins onbeduidende
roem door de Germanen te verlokken tot tweedracht en dat
Maroboduus eindelijk gebroken in het nauw gedreven werd met zijn
dood als resultaat. Onder de Goten was een aanzienlijke jongeman
genaamd Catualda, die ooit op de vlucht was door het geweld van
Maroboduus en toen in een onzekere situatie wraak op hem
aandurfde. Hij ging met een sterke schare het gebied der
Marcomannen binnen en nadat hij de aanzienlijken had omgekocht
om zijn bondgenoot te worden, brak hij het paleis binnen en het fort
dat ernaast lag. Daar zijn oude buit van de Suebi en marketenters
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Sueborum praedae et nostris e provinciis lixae1 ac negotiatores
reperti quos ius commercii2, dein cupido augendi pecuniam,
postremo oblivio3 patriae suis quemque ab sedibus hostilem in
agrum transtulerat.

[63] De afloop van Maroboduus en Catualda
Maroboduo undique deserto non aliud subsidium quam
misericordia Caesaris fuit. transgressus Danuvium4, qua Noricam
provinciam praefluit5, scripsit Tiberio non ut profugus aut supplex6
sed ex memoria prioris fortunae: nam multis nationibus clarissimum
quondam regem ad se vocantibus Romanam amicitiam praetulisse7.
responsum a Caesare tutam ei honoratamque sedem in Italia fore, si
maneret: sin rebus eius aliud conduceret8, abiturum fide qua
venisset. ceterum apud senatum disseruit non Philippum
Atheniensibus, non Pyrrhum aut Antiochum populo Romano
perinde9 metuendos fuisse. extat10 oratio qua magnitudinem viri,
violentiam11 subiectarum ei gentium et quam propinquus Italiae
hostis, suaque in destruendo12 eo consilia extulit. et Marobodous
quidem Ravennae habitus, si quando insolescerent13 Suebi quasi
rediturus in regnum ostentabatur: sed non excessit Italia per
duodeviginti annos consenuitque multum imminuta claritate14 ob
nimiam vivendi cupidinem15. idem Catualdae casus neque aliud
perfugium. pulsus haud multo post Hermundurorum opibus et
Vibilio duce receptusque, Forum Iulium16, Narbonensis Galliae
coloniam, mittitur. barbari utrumque comitati, ne quietas provincias
immixti17 turbarent, Danuvium ultra inter flumina Marum1 et Cusum
locantur, dato rege Vannio gentis Quadorum.
1

lixa
commercium
3
oblivio
4
Danuvium
5
praefluere 3
6
supplex
7
praeferre + acc. + dat.
8
conducit
9
perinde
10
extare
11
violentia
12
destruere 3
13
insolescere 3
14
claritas
15
imminuere 3
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Forum Iulium
17
immiscere 2
2
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marketenter
handel
het vergeten
de Donau
voorbij stromen aan
smekeling
de voorkeur geven aan … boven …
het is voordelig
evenzeer
nog voor handen zijn
gewelddadigheid, onstuimigheid
ten val brengen
overmoedig worden
beroemdheid
verkleinen
Frejus, colonie van Augustus
toewijzen

en kooplui uit onze provincies aangetroffen, die door het recht van
handel, daarna door begeerte hun vermogen te vermeerderen,
tenslotte door het vaderland te vergeten stuk voor stuk van hun
eigen woonstee naar het gebied van de vijand waren overgebracht.
[63] Toen Maroboduus van alle kanten verlaten was, had hij geen
andere hulp dan het mededogen van Caesar. Nadat hij daar de
Donau was overgestoken waar hij langs de provincie Norica stroomt,
schreef hij Tiberius niet als voortvluchtige of als smekeling, maar op
grond van zijn herinnering aan zijn vroegere positie: want hoewel
vele volkeren hem als zeer beroemde koning ooit tot zich riepen, had
hij de vriendschap met Rome de voorkeur gegeven.
Door Caesar werd geantwoord dat hij een veilige en eervolle
verblijfplaats in Italia zou hebben, als hij daar zou blijven, maar als
iets anders voor zijn situatie voordelig zou zijn, dan zou hij weggaan
in dezelfde onschendbaarheid als waarmee hij gekomen was. Maar
bij de senaat betoogde hij dat niet Philippus door de Atheners, niet
Pyrrhus of Antiochus door de Romeinen evenzeer gevreesd hadden
moeten worden. De rede bestaat nog waarin hij de grootte van de
man, de onstuimigheid van de aan hem onderworpen volken
weergaf en hoe dicht de vijand bij Italia was en waarin hij zijn
plannen om hem ten val te brengen waren, vertelde. En telkens werd
dan wel aan de Suebi voorgehouden dat Maroboduus, die in
Ravenna werd gehouden, als zij een keertje overmoedig werden,
naar zijn koninkrijk zou terugkeren, maar hij heeft gedurende
twintig jaren Italia niet verlaten en hij is oud geworden, terwijl zijn
roem enorm was geslonken omdat hij al te zeer verlangde te leven.
Catualda kende hetzelfde lot en geen ander toevluchtsoord.
Geenszins veel later is hij door de macht van de Hermundi en onder
leiding van Vibilius verdreven en na ontvangen te zijn is hij naar
Forum Iulium, een kolonie in Gallia Narbonensis, gestuurd. De
barbaren die beiden begeleid hebben, zijn om te voorkomen dat zij
aan rustige provincies toegewezen zouden worden en die daarna
onrustig zouden maken, over de Donau tussen de rivieren de Marus
en de Cusus geplaatst, nadat hun als koning Vannius van het volk
der Quaden gegeven was.

1

De Marus scheidt de Suebi van de Daci en is de Morava die bij Presburg in de Donau stroomt. De Cusus is
waarschijnlijk de rivier de Waag die bij Komorn in de Donau stroomt.
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[64] Rhescuporis en Cotys
Simul nuntiato regem Artaxian Armeniis a Germanico datum,
decrevere patres ut Germanicus atque Drusus ovantes1 urbem
introirent. structi et arcus2 circum latera templi Martis Vltoris3 cum
effigie Caesarum, laetiore Tiberio quia pacem sapientia firmaverat
quam si bellum per acies confecisset. igitur Rhescuporim quoque,
Thraeciae regem, astu4 adgreditur. omnem eam nationem
Rhoemetalces tenuerat; quo defuncto5 Augustus partem Thraecum
Rhescuporidi fratri eius, partem filio Cotyi permisit. in ea divisione
arva et urbes et vicina6 Graecis Cotyi, quod incultum7 ferox
adnexum8 hostibus, Rhescuporidi cessit: ipsorumque regum ingenia,
illi mite9 et amoenum10, huic atrox avidum et societatis impatiens11
erat. sed primo subdola12 concordia egere: mox Rhescuporis egredi
finis, vertere in se Cotyi data et resistenti vim facere, cunctanter13 sub
Augusto, quem auctorem14 utriusque regni, si sperneretur,
vindicem15 metuebat. enimvero audita mutatione principis immittere
latronum16 globos17, excindere castella18, causas bello.

[65] Het bedrog van Rhescuporis
Nihil aeque Tiberium anxium19 habebat quam ne composita20
turbarentur. deligit centurionem qui nuntiaret regibus ne armis
disceptarent21; statimque a Cotye dimissa sunt quae paraverat

1

ovare
een kleine zegetocht houden
arcus 4
triomfboog
3
door Augustus op zijn forum opgericht voor Caesar
4
astus 4
krijgslist, list
5
defungi
sterven
6
vicinus + dat.
naburig aan
7
incultus
onbebouwd
8
adnexus + dat.
verbonden met
9
mitis
zacht
10
amoenus
lieflijk, innemend
11
impatiens + gen.
niet duldend
12
subdolus
verraderlijk
13
cunctans
aarzelend
14
auctor
verantwoordelijke figuur
15
vindex
wreker
16
latro
rover
17
globus
bende
18
castellum
fort
19
anxius
bezorgd
20
compositus
geregeld, rustig
21
disceptare
strijden, beslissen
2
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[64] Tegelijk met het bericht dat door Germanicus Artaxias als
koning aan de Armeniërs gegeven was, besloten de senatoren dat
Germanicus en Drusus met een kleine triomftocht de stad zouden
binnengaan. Ook zijn er triomfbogen opgericht aan weerszijden van
de tempel van Mars Ultor tezamen met een beeld van de Caesares,
terwijl Tiberius meer in zijn nopjes was, omdat hij de vrede door
wijsheid versterkt had dan als hij de oorlog door slaglinies tot een
einde had gebracht. Dus ging hij ook Rhescuporis, de koning van
Thracia met list te lijf. Heel dit volk was in handen geweest van
Rhoemetalces. Na diens dood heeeft Augustus een deel van de
Thraciërs aan diens broer Rhescuporis, een deel aan diens zoon
Cotys toevertrouwd. Bij deze verdeling vielen de landerijen en
steden en wat aan de Grieken grensde aan Cotys toe en wat
onbebouwd, wild en verbonden met de vijanden was, aan
Rhescuporis: de eerst genoemde van die koningen zelf had een zacht
en innemend karakter en de laatst genoemde een wreed en
hebzuchtig karakter dat geen bondgenootschap verdroeg. Maar eerst
hebben ze met bedriegelijke eendracht geopereerd. Daarna verliet
Rhescuporis zijn gebied en eigende hij zich toe wat aan Cotys
gegeven was en toen die weerstand bood, trad hij gewelddadig tegen
hem op, met aarzeling onder Augustus die hij als grondlegger van
ieder van beide koningschappen als wreker vreesde, als hij versmaad
werd. Maar toen hij de troonswisseling vernomen had, zond hij
scharen rovers op hem af, vernietigde hij forten, en dat waren
redenen tot oorlog.
[65] Niets hield Tiberius evenzeer in angst als dat wat geregeld was,
ontregeld werd. Hij koos een centurio uit om de koningen te
berichten geen beslissing met wapens tot stand te brengen; en door
Cotys zijn onmiddellijk de hulptroepen die hij in gereedheid had
gebracht, uiteen gezonden.
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auxilia. Rhescuporis ficta1 modestia postulat eundem in locum
coiretur: posse de controversiis conloquio transigi2. nec diu
dubitatum de tempore, loco, dein condicionibus, cum alter facilitate3,
alter fraude cuncta inter se concederent acciperentque. Rhescuporis
sanciendo4, ut dictitabat, foederi convivium adicit, tractaque in
multam noctem laetitia per epulas ac vinolentiam5 incautum Cotyn
postquam dolum intellexerat, sacra6 regni, eiusdem familiae deos et
hospitalis mensas obtestantem7 catenis onerat. Thraeciaque omni
potitus scripsit ad Tiberium structas sibi insidias8, praeventum9
insidiatorem; simul bellum adversus Bastarnas Scythasque
praetendens novis peditum et equitum copiis sese firmabat. molliter
rescriptum, si fraus abesset, posse eum innocentiae10 fidere; ceterum
neque se neque senatum nisi cognita11 causa ius et iniuriam
discreturos12: proinde13 tradito Cotye veniret transferretque14
invidiam15 criminis.

[66] Caesar laat zich niet misleiden.
Eas litteras Latinius Pandusa pro praetore Moesiae cum militibus
quis Cotys traderetur in Thraeciam misit. Rhescuporis inter metum
et iram cunctatus maluit patrati16 quam incepti facinoris reus17 esse:
occidi Cotyn iubet mortemque sponte sumptam ementitur18. nec
tamen Caesar placitas19 semel artes mutavit, sed defuncto Pandusa
quem sibi infensum Rhescuporis arguebat20, Pomponium Flaccum,
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sancire
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geveinsd
overeenkomst sluiten
minzaamheid, inschikkelijkheid
bekrachtigen
dronkenschap
onschendbaarheid
als getuigen aanroepen
hinderlaag
voorkomen, iem. te snel af zijn
onschuld
onderzoeken
onderscheiden, beslissen, beslechten
derhalve
overbrengen naar
wrevel
verrichten
aangeklaagd
liegen
bevallen
beschuldigen

Rhescuporis verlangde met geveinsde bescheidenheid om elkaar
weer op de dezelfde plaats te ontmoeten: dat ze door overleg over
hun geschilpunten een overeenkomst konden sluiten. Niet lang is er
getwijfeld over tijd, plaats, vervolgens over voorwaarden, omdat de
ene met inschikkelijkheid, de ander met bedrog alles onderling
toestond en daarmee akkoord ging. Rhescuporis voegde om het
vedrag te bezegelen, zoals hij telkens zei, een feestmaal toe en nadat
de onvoorzichtige Cotys de list begrepen had, toen de vreugde tot
laat in de nacht met een feestmaal en dronkenschap was voortgezet,
sloeg Rhescuporis hem in de boeien, terwijl Cotys de goden van
dezelfde familie en de tafel waaraan hij gast was tot getuigen riep.
Nadat hij zich meester had gemaakt van geheel Thracia, schreef hij
Tiberius dat er een hinderlaag tegen hem gelegd was en dat hij de
belager te snel af geweest was; terwijl hij tegelijk een oorlog tegen de
Bastarnae en de Scythen voorwendde, heeft hij zich versterkt met
troepen infanterie en cavallerie. Vriendelijk is terug geschreven dat
hij, als er geen sprake van bedrog was, op zijn onschuld kon
vertrouwen; maar noch hijzelf noch de senaat zou tenzij na een
onderzoek van de zaak over recht en onrecht beslissen; daarom
moest hij Cotys uitleveren en komen en wrevel over de misdaad
overhandigen.
[66] Latinius Pandusa, de propraetor van Moesia, stuurde die brief
met soldaten aan wie Cotys overhandigd moest worden, naar
Thracia. Terwijl Rhescuporis tussen angst en woede aarzelde, wilde
hij liever aangeklaagd zijn voor een voltrokken dan voor een
begonnen misdaad: hij beval Cotys te doden en hij loog dat Cotys
zichzelf gedood had. Toch veranderde Caesar niet de tactiek,
waartoe hij eenmaal besloten had, maar na de dood van Pandusa, die
door Rhescuporis ervan beschuldigde werd hem vijandig gezind te
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veterem stipendiis1 et arta2 cum rege amicitia eoque
accommodatiorem3 ad fallendum, ob id maxime Moesiae praefecit.

[67] De veroordeling en dood van Rhescuporis
Flaccus in Thraeciam transgressus per ingentia promissa quamvis
ambiguum4 et scelera sua reputantem perpulit ut praesidia5 Romana
intraret. circumdata hinc regi specie6 honoris valida manus,
tribunique et centuriones monendo, suadendo, et quanto longius
abscedebatur, apertiore custodia, postremo gnarum necessitatis7 in
urbem traxere. accusatus in senatu ab uxore Cotyis damnatur, ut
procul regno teneretur. Thraecia in Rhoemetalcen filium, quem
paternis consiliis adversatum8 constabat, inque liberos Cotyis
dividitur; iisque nondum adultis9 Trebellenus Rufus praetura
functus datur qui regnum interim tractaret10, exemplo quo maiores
M. Lepidum Ptolemaei liberis tutorem11 in Aegyptum miserant.
Rhescuporis Alexandriam devectus12 atque illic fugam temptans an
ficto crimine interficitur.

[68] Vonones gevlucht en gedood
Per idem tempus Vonones, quem amotum in Ciliciam memoravi,
corruptis custodibus effugere ad Armenios, inde Albanos
Heniochosque et consanguineum sibi regem Scytharum conatus est.
specie venandi13 omissis14 maritimis locis avia15 saltuum16 petiit, mox
pernicitate17 equi ad amnem Pyramum contendit, cuius pontes
accolae ruperant audita regis fuga, neque vado penetrari18 poterat.
igitur in ripa fluminis a Vibio Frontone praefecto equitum vincitur,
1
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dienstjaren, militaire loopbaan
nauw
geschikt
twijfelachtig
bolwerk
schijn
dwang
zich verzetten tegen
volwassen
ter hand nemen, besturen, beheren
voogd
wegvaren
jagen
achterwege laten, overslaan
onbegaanbare gebieden
bergwoud
vlugheid
oversteken

zijn, stelde hij Pomponius Flaccus met veel dienstjaren en een nauwe
vriendschap met de koning en daarom geschikter hem te bedriegen,
juist daarom aan het hoofd van Moesia.
[67] Toen Flaccus naar Thraecia was overgestoken heeft hij hem met
geweldige beloften hoe onzeker hij ook was en ook al overwoog hij
zijn misdaden, ertoe gebracht om een Romeins bolwerk binnen te
gaan. Daarna is de koning omgeven met een schijn van eerbetoon en
hebben een sterke schare en tribunen en centuriones door hem te
manen, te overreden en naar mate men verder wegging met
duidelijker bewaking, hem uiteindelijk, terwijl hij wist dat er geen
ontkomen aan was, naar Rome meegesleurd. In de senaat is hij door
de vrouw van Cotys beschuldigd en veroordeeld om ver van zijn
koninkrijk vast gehouden te worden. Thraecia werd verdeeld tussen
zijn zoon Rhoemetalces van wie vaststond dat hij zich tegen de
plannen van zijn vader verzet had, en de kinderen van Cotys. En
omdat die nog niet volwassen waren, werd Trebellenus Rufus die de
praetuur vervuld had, toegewezen om intussen de koninklijke
heerschappij ter hand te nemen, volgens het voorbeeld volgens welk
de voorouders Marcus Lepidus als voogd voor de kinderen van
Ptolemaeus naar Egypte hadden gestuurd. Rhescuporis is
weggebracht naar Alexandria en hij is daar gedood, omdat hij
probeerde te vluchten of om een verzonnen misdaad.
[68] Gedurende diezelfde tijd heeft Vonones geprobeerd, van wie ik
vermeld heb dat hij naar Cilicia verwijderd was, na zijn wachten te
hebben omgekocht weg te vluchten naar de Armeniërs, vandaar naar
de Albani en Heniochi en de koning van de Scythen die aan hem
verwant was. Toen hij zogenaamd om te jagen het gebied aan zee
verlaten had, heeft hij de onbegaanbare gebieden van de
bergwouden opgezocht, daarna heeft hij zich met de snelheid van
zijn paard naar de rivier de Pyramus gehaast, waarvan omwonenden
de bruggen bij het horen van de vlucht van de koning hadden
afgebroken en die niet via een ondiepte kon worden overgestoken.
Dus is hij op de oever van de rivier door Vibius Fronto de
commandant van de cavallerie in de boeien geslagen,
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mox Remmius evocatus1, priori custodiae regis adpositus, quasi per
iram gladio cum transigit. unde2 maior fides conscientia sceleris et
metu indicii3 mortem Vononi inlatam.

[69] Piso verdacht
At Germanicus Aegypto remeans4 cuncta quae apud legiones aut
urbes iusserat abolita5 vel in contrarium versa cognoscit. hinc graves
in Pisonem contumeliae, nec minus acerba quae ab illo in Caesarem
intentabantur6. dein Piso abire Syria statuit. mox adversa7 Germanici
valetudine detentus, ubi recreatum8 accepit votaque9 pro
incolumitate10
solvebantur,
admotas
hostias,
sacrificalem
11
apparatum , festam Antiochensium plebem per lictores proturbat12.
tum Seleuciam degreditur13, opperiens14 aegritudinem, quae rursum
Germanico acciderat. saevam vim morbi augebat persuasio15 veneni
a Pisone accepti; et reperiebantur solo16 ac parietibus17 erutae18
humanorum corporum reliquiae, carmina et devotiones19 et nomen
Germanici plumbeis20 tabulis insculptum21, semusti22 cineres ac
tabo23 obliti24 aliaque malefica25 quis creditur animas numinibus
infernis sacrari. simul missi a Pisone incusabantur ut valetudinis
adversa rimantes26.
1
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ontbieden, oproepen
dientengevolge
verraad
terugkeren
afschaffen, te niet doen
uitstrekken, bedreigen
ziekte
herstellen
gelofte
behoud
toerusting, voorbereiding
verjagen
weggaan
wachten op
geloof, mening
bodem
wand
opgraven
vervloeking
loden
ingraveren
halfverbrand
etter, pus, vergif
insmeren
tovermiddelen
uitvorsen

daarna is Remmius onboden, die belast was met de eerste bewaking
van de koning en hij heeft hem als uit woede met het zwaard
doorboord. Vandaar is het geloof groter dat Vonones gedood is
omdat men medeplichtig was aan misdaad en bang was verraden te
worden.
[69] Maar toen Germanicus uit Egypte terugkeerde, kwam hij er
achter dat alles wat hij bij de legioenen of steden bevolen had, te niet
gedaan was of in het omgekeerde veranderd was. Dit leidde tot
zware verwijten aan het adres van Piso en niet minder heftig was
wat door die tegen Caesar dreigend werd geuit. Daarna heeft hij,
toen hij werd vastgehouden door ziekte van Germanicus en hij
vernomen had dat hij hersteld was en men bezig was hun geloften
voor Germanicus’ behoud in te lossen, de aangerukte offerdieren, de
voorbereidingen voor offers, het volk van Antiochiërs1 dat in
feestvreugde was, door lictoren verjaagd. Toen vertrok hij naar
Seleucis in afwachting van de ziekte die opnieuw Germanicus
getroffen had. De mening dat Germanicus door Piso vergiftigd was
verergerde de wrede kracht van de ziekte; ook werden er in de
grond en wanden opgegraven resten van menselijke lichamen
gevonden, bezweringen en vervloekingen en de naam van
Germanicus in loden tafeltjes ingegraveerd, halfverbrande en met
pus ingesmeerde as en andere tovermiddelen waarvan men gelooft
dat daardoor zielen aan de goden van de onderwereld worden
gewijd. Tegelijk werden mensen die door Piso gestuurd waren ervan
beschuldigd dat zij als het ware navraag delen naar de slechte
gezondheid van Germanicus.

1

Germanicus lag ziek in Epidaphna bij Antiochia.
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[70] De aasgier
Ea Germanico haud minus ira quam per metum accepta. si limen
obsideretur, si effundendus1 spiritus sub oculis inimicorum foret,
quid deinde miserrimae coniungi, quid infantibus liberis
eventurum2? lenta3 videri veneficia4: festinare5 et urgere, ut
provinciam, ut legiones solus habeat. sed non usque eo defectum6
Germanicum, neque praemia caedis apud interfectorem mansura.
componit epistulas quis amicitiam ei renuntiabat7: addunt plerique
iussum provincia decedere. nec Piso moratus8 ultra9 navis solvit
moderabaturque10 cursui11 quo propius regrederetur si mors
Germanici Syriam aperuisset12.

[71] De bede van Germanicus aan zijn vrienden
Caesar paulisper ad spem erectus, dein fesso corpore ubi finis aderat,
adsistentis amicos in hunc modum adloquitur: 'si fato concederem13,
iustus mihi dolor etiam adversus deos esset, quod me parentibus
liberis patriae intra iuventam praematuro exitu raperent: nunc
scelere Pisonis et Plancinae interceptus14 ultimas preces pectoribus
vestris relinquo: referatis patri ac fratri, quibus acerbitatibus15
dilaceratus16, quibus insidiis circumventus miserrimam vitam
pessima morte finierim. si quos spes meae, si quos propinquus
sanguis, etiam quos invidia erga17 viventem movebat,
inlacrimabunt18 quondam florentem et tot bellorum superstitem19
muliebri fraude cecidisse. erit vobis locus querendi apud senatum,
1
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uitblazen
overkomen aan, gebeuren met
langzaam
vergiftiging
zich haasten
verzwakt
opzeggen
talmen
langer
matigen
vaart, snelheid
openen, toegankelijk maken
het afleggen tegen
doden
bitterheid, ellende
verscheuren
jegens
bewenen
overlevend

[70] Dit is door Germanicus niet met minder woede dan met angst
vernomen. Als zijn drempel belegerd werd, zo zei hij, als hij zijn
laatste adem onder de ogen van zijn vijanden moest uitblazen, wat
zou er daarna met zijn diep arme echtgenote, wat met zijn zeer jonge
kinderen gebeuren? Piso vond dat het gif langzaam werkte. Hij had
haast en oefende druk uit om zijn provincie, om in zijn eentje de
legioenen te hebben; maar Germanicus was nog niet zozeer verzwakt
en niet zouden de beloningen van de moord in de handen van de
moordenaar blijven. Germanicus stelde een brief op waarin hij hem
zijn vriendschap opzei. Zeer velen voegen daaraan toe dat Piso het
bevel gekregen had uit de provincie te vertrekken. En Piso aarzelde
niet langer en voer weg en hij matigde de snelheid om zo des te
dichterbij te zijn om terug te keren, als de dood van Germanicus
Syria voor hem geopend had.
[71] Toen Caesar weer even hoop had gekregen, sprak hij
vervolgens, terwijl zijn lichaan uitgeput was en zijn einde nabij was,
als volgt tot zijn vrienden, toen die bij hem kwamen staan: “Als ik
zou bezwijken aan het lot, dan zou ik terecht verbitterd zijn zelfs op
de goden, omdat ze mij aan mijn ouders, kinderen, vaderland binnen
mijn jeugd door een voortijdig einde zouden wegrukken; nu echter
ben ik door de misdaad van Piso en Plancina weggerukt en laat ik
mijn laatste beden in jullie borst achter: vertelt mijn vader en broer
door welke ellende ik verscheurd, door welke hinderlaag ik
omgeven mijn zeer ellendige leven met een uiterst slechte dood heb
beëindigd. Ook zij die door afgunst zich tegen mij tijdens mijn leven
kantten, zullen bewenen dat ik die ooit machtig was en zovele
oorlogen overleefd heb, door het bedrog van een vrouw gestorven
ben. Jullie zullen de gelegenheid hebben te klagen bij de senaat,
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invocandi1 leges. non hoc praecipuum2 amicorum munus3 est,
prosequi defunctum ignavo4 questu5, sed quae voluerit meminisse,
quae mandaverit exequi6. flebunt Germanicum etiam ignoti:
vindicabitis7 vos, si me potius quam fortunam meam fovebatis8.
ostendite populo Romano divi Augusti neptem eandemque
coniugem meam, numerate9 sex liberos. misericordia cum
accusantibus erit fingentibusque scelesta mandata aut non credent
homines aut non ignoscent.' iuravere amici dextram morientis
contingentes spiritum ante quam ultionem amissuros.

[72] Germanicus geliefd
Tum ad uxorem versus per memoriam sui, per communis liberos
oravit exueret10 ferociam, saevienti fortunae summitteret11 animum,
neu regressa in urbem aemulatione12 potentiae validiores inritaret.
haec palam et alia secreto per quae ostendisse credebatur metum ex
Tiberio. neque multo post extinguitur13, ingenti luctu provinciae et
circumiacentium populorum. indoluere14 exterae15 nationes
regesque: tanta illi comitas in socios, mansuetudo in hostis; visuque
et auditu iuxta16 venerabilis17, cum magnitudinem et gravitatem
summae fortunae retineret, invidiam et adrogantiam effugerat.

[73] Germanicus en Alexander de Grote
Funus sine imaginibus et pompa18 per laudes ac memoriam virtutum
eius celebre19 fuit. et erant qui formam, aetatem, genus mortis ob
propinquitatem etiam locorum in quibus interiit, magni Alexandri
1
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aanroepen, inroepen
speciaal, bijzonder
geschenk, taak
laf
het klagen
uitvoeren
wreken
liefhebben, koesteren
tellen, opsommen
uittrekken, afleggen
ondergeschikt maken aan
afgunst, wedijver
sterven
treuren over
buitenlands
evenzeer
eerbiedwaardig
optocht
druk bezucht, druk gevierd, geëerd

om wetten aan te roepen. Niet is dit als laatste eer van vrienden
bijzonder, namelijk om een dode met laf klagen te begeleiden, maar
wel om te denken aan wat hij heeft gewild, uit te voeren wat hij heeft
opgedragen. Ook onbekenden zullen Germanicus begeleiden; jullie
zullen mij wreken, als jullie meer mij dan mijn positie lief hadden.
Toont het Romeinse volk de kleindochter van de goddelijke
Augustus en tevens mijn echtgenote, somt mijn zes kinderen op.
Medelijden zal bij hen zijn die de beschuldigingen uiten en wie
misdadige opdrachten verzinnen, zullen de mensen hetzij niet
geloven hetzij niet vergeven.” Zijn vrienden hebben gezworen,
terwijl ze de rechterhand van hem tijdens zijn sterven aanraakten dat
zij eerder hun adem zouden uitblazen dan de wraak zouden
opgeven.
[72] Toen richtte hij zich tot zijn vrouw en bad haar bij de
herinnering aan hem, bij hun gemeenschappelijke kinderen om haar
onstuimigheid af te leggen, om haar hart te schikken naar het lot dat
wreed te keer ging en om niet na terugkeer in Rome door afgunst op
de macht machtigeren te prikkelen. Dit zei hij in het openbaar en
andere dingen onder vier ogen, waardoor men geloofde dat hij zijn
vrees voor Tiberius getoond heeft. Niet veel later stierf hij; de
provincie en omliggende volken waren daardoor in geweldige rouw.
Buitenlandse volken en koningen treurden. Zo’n grote
vriendelijkheid had hij aan de dag gelegd jegens de bondgenoten en
zo’n grote mildheid jegens de vijanden. Hij was evenzeer respectabel
om te zien als om te horen, omdat hij de waardigheid en ernst van
zijn zeer hoge afkomst behield, maar aan afgunst en aanmatiging
was ontkomen.
[73] Zijn begrafenis is zonder portretten en stoet door lofprijzingen
en in herinnering aan zijn deugden druk gevierd geweest. Er waren
mensen, die zijn gedaante, leeftijd, soort dood vanwege de nabijheid
zelfs van het gebied waar hij is gestorven, vergeleken met het
doodslot van Alexander de Grote, want zo zeiden zij, ieder van
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fatis adaequarent1. nam utrumque corpore decoro, genere insigni,
haud multum triginta annos egressum, suorum insidiis externas
inter gentis occidisse: sed hunc mitem erga amicos, modicum2
voluptatum, uno matrimonio, certis3 liberis egisse, neque minus
proeliatorem, etiam si temeritas afuerit praepeditusque4 sit perculsas
tot victoriis Germanias servitio premere. quod si solus arbiter5
rerum, si iure et nomine regio fuisset, tanto promptius6
adsecuturum7 gloriam militiae quantum clementia, temperantia,
ceteris bonis artibus8 praestitisset9. corpus antequam cremaretur
nudatum in foro Antiochensium, qui locus sepulturae10 destinabatur,
praetuleritne11 veneficii signa parum constitit12; nam ut quis
misericordia in Germanicum et praesumpta13 suspicione aut favore
in Pisonem pronior, diversi interpretabantur14.

[74] Voorbereidingen tot aanklacht
Consultatum inde inter legatos quique alii senatorum aderant
quisnam Syriae praeficeretur15. et ceteris modice nisis16, inter Vibium
Marsum et Cn. Sentium diu quaesitum17: dein Marsus seniori et
acrius tendenti18 Sentio concessit. isque infamem19 veneficiis ea in
provincia et Plancinae percaram20 nomine Martinam in urbem misit,
postulantibus21 Vitellio ac Veranio ceterisque qui crimina et
accusationem tamquam adversus receptos22 iam reos instruebant.
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gelijkstellen aan, vergelijken met
matig van
zeker, wettig
verhinderen
meester, bevelhebber
slagvaardig, snel
eigenschap
uitblinken in
begrafenis
laten zien
het staat vast
van tevoren nemen
uitleggen; diversus – een andere draai eraan geven
aan het hoofd stellen van
zich inspannen
het gaat tussen
streven naar
berucht
zeer geliefd aan
gerechtelijk vervolgen
ontvankelijk verklaren

beiden was, fysiek bekoorlijk, van bijzondere afkomst, nauwelijks
ouder dan dertig, door een hinderlaag van eigen mensen, temidden
van vreemde volkeren gestorven; maar Germanicus was mild jegens
vrienden, matig qua lusten en monogaam geweest zonder
buitenechtelijke kinderen en hij had zich evenzeer een krijger
betoond, zelfs al was roekeloosheid hem vreemd geweest en was hij
verhinderd geweest de delen van Germania, die hij met zovele
overwinningen getroffen had, het slavenjuk op te leggen; maar als hij
alleenheerser zou zijn geweest, als hij het recht en de titel van een
koning zou hebben gehad, zou hij zoveel slagvaardiger roem in de
oorlog bereikt hebben, als waarin hij uitgeblonken zou hebben met
zachtmoedigheid, ingetogenheid en overige goede eigenschappen.
Het heeft te weinig vast gestaan of zijn lichaam, voordat het
gecremeerd werd, naakt op het forum van de inwoners van
Antiochia tekenen van vergiftiging heeft laten zien; al naar gelang
men uit medelijden en vooringenomen argwaan gunstiger gezind
was jegens Germanicus of door sympathie jegens Piso, gaf men
hieraan een andere draai.
[74] Daarna werd er overlegd tussen de ondercommandanten en
verder de senatoren die er waren, wie toch aan het hoofd van Syria
gesteld moest worden. En terwijl de overigen zich matig inspanden
het te worden, is er lang tussen Vibius Marsus en Gnaeus Sentius
naar die positie gedongen; daarna gaf Marsus toe aan de oudere
Sentius, die heftiger zijn best deed. Hij stuurde een vrouw geheten
Martina die in die provincie een slechte naam had door
gifmengingen en zeer dierbaar aan Plancina was, naar Rome, omdat
dat geëist werd door Vitellius en Veranius en anderen die hun
beschuldigingen en aanklacht aan het voorbereiden waren als was de
aanklacht tegen hen al als toegankelijk verklaard.
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[75] Rouw van Agrippina
At Agrippina, quamquam defessa luctu et corpore aegro, omnium
tamen quae ultionem morarentur intolerans1 ascendit classem cum
cineribus Germanici et liberis, miserantibus2 cunctis quod femina
nobilitate princeps, pulcherrimo modo3 matrimonio inter venerantis4
gratantisque5 aspici solita, tunc feralis reliquias sinu6 ferret, incerta7
ultionis, anxia8 sui et infelici9 fecunditate10 fortunae totiens obnoxia11.
Pisonem interim apud Coum insulam nuntius adsequitur excessisse
Germanicum. quo intemperanter12 accepto caedit victimas13, adit
templa, neque ipse gaudium moderans14 et magis insolescente15
Plancina, quae luctum amissae sororis tum primum laeto cultu
mutavit.

[76] Marcus Piso waarschuwt zijn vader.
Adfluebant centuriones monebantque16 prompta17 illi legionum
studia: repeteret provinciam non iure ablatam et vacuam18. igitur
quid agendum consultanti M. Piso filius properandum in urbem
censebat: nihil adhuc inexpiabile19 admissum neque suspiciones
imbecillas20 aut inania famae pertimescenda. discordiam erga
Germanicum odio fortasse dignam21, non poena; et ademptione22
provinciae satis factum23 inimicis. quod si regrederetur, obsistente24
1

intolerans + gen.
miserari
3
modo
4
venerari
5
gratari
6
sinus
7
incertus + gen.
8
anxius + gen.
9
infelix
10
fecunditas
11
obnoxius + dat.
12
intemperanter
13
caedere 3
14
moderari
15
insolescere 3
16
monere
17
promptus + dat.
18
vacuus
19
inexpiabilis
20
imbecillus
21
dignus + abl.
22
ademptio
23
satis facere
24
obsistere 3
2
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niet in staat te verdragen
medelijden hebben met
zojuist nog
eerbied hebben
geluk wensen
boezem, omarming
onzeker van
bezorgd om
ongelukkig
vruchtbaarheid
prijsgegeven aan
ongematigd
offerdier
matigen
overmoedig worden
opmerkzaam maken op
bereidwillig jegens
leeg, zonder gouverneur
onverzoenbaar, niet goed te maken
zwak
waardig
het afnemen
genoegdoening geven
in de weg gaan staan

[75] Maar Agrippina was dan wel vermoeid door rouw en fysieke
ziekte maar zij verdroeg niets van al wat wraak uitstelde; zij ging
scheep met de as van Germanicus en met haar kinderen, terwijl allen
medelijden hadden, omdat men gewoon was de vrouw die door haar
aanzien zeer voornaam was en zojuist nog zeer gelukkig getrouwd,
te midden van mensen te zien die haar vereerden en haar geluk
wensten, maar die toen de begrafenisresten aan haar borst droeg,
terwijl ze onzeker van de wraak was, bezorgd om zich zelf was en
omdat haar ongelukkige grote aantal kinderen ten prooi was aan het
lot. Intussen werd Piso bij het eiland Cos door het bericht ingehaald
dat Germanicus overleden was. Toen hij dit onbeheerst had
vernomen, slachtte hij offerdieren, bezocht hij tempels, terwijl én hij
zelf zijn vreugde niet matigde, én Plancina overmoediger werd, die
toen pas de rouwkleding voor het verlies van haar zus inruilde tegen
vrolijke kleding.
[76] De centuriones stroomden toe en maakten hem er opmerkzaam
op dat hij kon rekenen op de gunst van de legioenen; hij moest
terugkeren naar zijn provincie die hem ten onrechte afgenomen was
en nu zonder bestuur was. Dus toen hij aan het overleggen was wat
er gedaan moest worden, meende zijn zoon Marcus Piso dat hij zich
naar Rome moest haasten: er was nog niets onverzoenbaars gedaan
en niet hoefde hij bang te zijn voor zwakke verdenkingen of
ongefundeerde geruchten; misschien was zijn onenigheid met
Germanicus haat waard, maar geen straf; en met de onteigening van
de provincie is aan diens vrienden voldoening gegeven; maar als hij
terug zou gaan, dan zou een burgeroorlog beginnen, als Sentius zich
verzette; en dan zouden de centurio’s en soldaten niet aan zijn kant
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Sentio civile bellum incipi; nec duraturos1 in partibus centuriones
militesque apud quos recens imperatoris sui memoria et penitus
infixus2 in Caesares amor praevaleret3.

[77] Tegenadvies van Domitius Celer
Contra Domitius Celer, ex intima eius amicitia, disseruit utendum
eventu4: Pisonem, non Sentium Syriae praepositum; huic fascis et ius
praetoris, huic legiones datas. si quid hostile ingruat5, quem iustius
arma oppositurum quam qui legati auctoritatem et propria6 mandata
acceperit? relinquendum etiam rumoribus tempus quo senescant:
plerumque7 innocentis recenti invidiae imparis8. at si teneat
exercitum, augeat viris, multa quae provideri non possint fortuito in
melius casura9. 'an festinamus10 cum Germanici cineribus adpellere11,
ut te inauditum et indefensum planctus12 Agrippinae ac vulgus
imperitum13 primo rumore rapiant? est tibi Augustae conscientia, est
Caesaris favor, sed in occulto, et perisse Germanicum nulli
iactantius14 maerent quam qui maxime laetantur.'

[78] Voorbereidingen van Piso
Haud magna mole15 Piso promptus ferocibus in sententiam trahitur
missisque ad Tiberium epistulis incusat16 Germanicum luxus et
superbiae; seque pulsum, ut locus17 rebus novis patefieret18, curam
exercitus eadem fide qua tenuerit repetivisse. simul Domitium
impositum triremi vitare litorum19 oram20 praeterque insulas lato
mari pergere in Syriam iubet. concurrentis desertores per manipulos
1

durare
infigere 3
3
praevalere
4
eventus 4
5
ingruere
6
proprius
7
plerumque
8
impar + dat.
9
melius cadere 3
10
festinare
11
adpellere 3
12
planctus
13
imperitus
14
iactans
15
moles
16
incusare + acc. + gen.
17
locus
18
patefieri
19
litus, litoris
20
ora
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blijven
vasthechten
de boventoon voeren
afloop, voorval
aanvallen
specifiek, persoonlijk
meestal
niet opgewassen tegen
beter uitpakken
zich haasten
landen
rouwmisbaar
onervaren
opschepperig, snoevend
moeite
iemand beschuldigen van
plaats, ruimte, gelegenheid
opengesteld worden; gecreëerd worden
kust
zoom, kust

blijven, omdat bij hen de nog verse herinnering aan hun
opperbevelhebber en diep ingewortelde liefde voor de Caesares de
boventoon zouden voeren.
[77] Daartegenover zette Domitius Celer die tot zijn intieme
vriendenkring behoorde, uiteen dat hij van wat er gebeurd was,
gebruik moest maken: Piso stond aan het hoofd van Syria, niet
Sentius; Piso had de fasces en het recht van de praetor; aan hem
waren de legioenen gegeven; als een vijand aan zou vallen, wie zou
dan met meer recht zijn om de wapens tegen over die vijand op te
stellen dan hij die het gezag van gouverneur en persoonlijke
opdrachten gekregen had? Hij moest ook de geruchten tijd laten,
zodat ze daardoor oud werden; meestal konden onschuldigen niet
op tegen nieuwe afgunst; maar als hij het leger behield, de
strijdkrachten vergrootte, dan zouden veel zaken die niet voorzien
konden worden door toeval beter aflopen. ”Of moeten wij ons
haasten om samen met Germanicus’ as aan te meren, opdat het
rouwmisbaar van Agrippina en het onervaren volk jou zonder
gehoord en verdedigd te zijn bij het eerste gerucht meeslepen? Jij
hebt de medeplichtigheid van Augusta, de gunst van Caesar, maar
wel in het geheim en niemand betreurt uitbundiger dat Caesar
gestorven is dan zij die het blijst zijn.”
[78] Zonder grote moeite werd Piso die snel aan de kant stond van
de onstuimigen, tot die mening verleid en in een brief die hij naar
Tiberius gestuurd had, beschuldigde hij Germanicus van
weeldezucht en hoogmoed; hij was verdreven opdat zich de
gelegenheid voor deed voor een revolutie, maar had de leiding over
het leger met dezelfde trouw als waarmee hij dat al eerder had
gehad, teruggevorderd. Tegelijk beval hij Domitius, aan het hoofd
geplaatst van een drieriemer, de zoom van de kusten te mijden en
langs de eilanden over de open zee naar Syria verder te gaan.
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componit, armat lixas1 traiectisque2 in continentem navibus
vexillum3 tironum4 in Syriam euntium intercipit5, regulis Cilicum ut
se auxiliis iuvarent scribit, haud ignavo ad ministeria belli iuvene
Pisone, quamquam suscipiendum bellum abnuisset6.

[79] Sentius’ optreden
Igitur oram Lyciae ac Pamphyliae praelegentes7, obviis navibus quae
Agrippinam vehebant, utrimque infensi arma primo expediere8: dein
mutua formidine9 non ultra10 iurgium11 processum est, Marsusque
Vibius nuntiavit Pisoni Romam ad dicendam causam veniret. ille
eludens12 respondit adfuturum ubi praetor qui de veneficiis
quaereret reo atque accusatoribus diem prodixisset13. interim
Domitius Laodiciam urbem Syriae adpulsus, cum hiberna sextae
legionis peteret, quod eam maxime novis consiliis idoneam14 rebatur,
a Pacuvio legato praevenitur. id Sentius Pisoni per litteras aperit
monetque ne castra corruptoribus, ne provinciam bello temptet.
quosque Germanici memores aut inimicis eius adversos15
cognoverat, contrahit, magnitudinem imperatoris identidem16
ingerens et rem publicam armis peti; ducitque validam manum et
proelio paratam.

[80] Slag bij Celenderis
Nec Piso, quamquam coepta secus17 cadebant, omisit tutissima e
praesentibus, sed castellum Ciliciae munitum admodum18, cui
nomen Celenderis, occupat; nam admixtis desertoribus et tirone
nuper intercepto suisque et Plancinae servitiis auxilia Cilicum quae
1

lixa
traicere 5
3
vexillum
4
tiro
5
intercipere 5
6
abnuere 3
7
praelegere 3
8
expedire
9
formido
10
ultra + acc.
11
iurgium
12
eludere 3
13
prodicere
14
idoneus + dat.
15
adversus + dat.
16
identidem
17
secus adv.
18
admodum
2
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marketenter; pl. tros
overzetten
vaandel, detachement
recruut
onderscheppen
afwijzen, weigeren, betwisten
voorbijzeilen aan
gereed maken
angst
verder dan
scheldpartij
spotten
de dag voor een proces vaststellen
geschikt voor
vijandig jegens
telkens weer
anders
zeer

Deserteurs deelde hij in manipels in, hij bewapende de tros en na
naar het vasteland te zijn overgevaren onderschepte hij een vendel
recruten dat naar Syria ging en hij schreef de koninkjes van de
Ciliciërs om hem met hulproepen te helpen, terwijl de jongeman Piso
het helemaal niet liet afweten bij de oorlogstaken, hoewel hij het
ondernemen van de oorlog had afgewezen.
[79] Toen zij dus langs de kust van Lycia en Pamphylia voeren,
hebben zij eerst, toen de schepen, die Agrippina vervoerden, hun
tegemoet kwamen, aan beide zijden vijandig de wapens gereed
gemaakt; daarna is men uit wederzijdse angst niet verder gegaan
dan schelden en Marsus Vibius berichtte Piso dat hij naar Rome
moest komen om zijn zaak te bepleiten. Spottend antwoordde hij dat
hij zou verschijnen wanneer de praetor die een onderzoek deed over
gifmenging, de dag had vastgesteld voor aangeklaagde en
aanklagers. Intussen had Domitius aangemeerd bij Laodica, een stad
in Syria, omdat hij op weg was naar het winterkwartier van het
zesde legioen; hij was namelijk van mening dat dat legioen het
geschikst was voor zijn ongekende plannen, maar de
ondercommandant Pacuvius was hem te snel af. Dit deelde Sentius
Piso per brief mee en hij waarschuwde hem om niet het kamp door
omkopers, om niet de provincie door oorlog proberen te winnen.
Degenen van wie hij te weten gekomen was dat zij Germanicus in
herinnering haddden of diens vijanden slecht gezind waren,
verzamelde hij en daarbij kwam hij telkens weer aanzetten met de
grootsheid van de keizer en dat de staat met wapens werd
aangevallen en hij voerde een krachtige schare aan, die bereid was
tot de oorlog.
[80] Hoewel Piso’s ondernemingen anders aan het uitpakken waren,
hield hij toch ondanks de situatie vast aan het meest veilige en nam
hij een fort in Cilicia in dat zeer versterkt was en Celenderis heette.
Want nadat hij de deserteurs en de onlangs onderschepte recruten en
zijn eigen slaven en die van Plancina had toegevoegd aan
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reguli miserant in numerum legionis composuerat. Caesarisque se
legatum testabatur provincia quam is dedisset arceri1, non a
legionibus (earum quippe accitu2 venire), sed a Sentio privatum
odium falsis criminibus tegente. consisterent in acie, non pugnaturis
militibus ubi Pisonem ab ipsis parentem quondam appellatum, si
iure ageretur, potiorem, si armis, non invalidum vidissent. tum pro
munimentis castelli manipulos explicat colle arduo3 et derupto4; nam
cetera mari cinguntur. contra veterani ordinibus ac subsidiis
instructi5: hinc militum, inde locorum asperitas6, sed non animus,
non spes, ne tela quidem nisi agrestia aut subitum in usum
properata. ut venere in manus, non ultra dubitatum quam dum
Romanae cohortes in aequum eniterentur7: vertunt terga Cilices
seque castello claudunt.

[81] Piso capituleert.
Interim Piso classem haud procul opperientem adpugnare8 frustra
temptavit; regressusque et pro9 muris, modo semet adflictando10,
modo singulos nomine ciens, praemiis vocans, seditionem
coeptabat11, adeoque commoverat ut signifer legionis sextae signum
ad eum transtulerit. tum Sentius occanere cornua tubasque et peti
aggerem, erigi12 scalas iussit ac promptissimum quemque
succedere13, alios tormentis hastas saxa et faces ingerere14. tandem
victa pertinacia Piso oravit ut traditis armis maneret in castello, dum
Caesar cui Syriam permitteret consulitur. non receptae condiciones
nec aliud quam naves et tutum in urbem iter concessum est.

1

arcere 2 + abl.
accitus 4
3
arduus
4
deruptus
5
instruere 3
6
asperitas
7
eniti in + acc.
8
adpugnare
9
pro + abl.
10
se adflictare
11
coeptare
12
erigere 3
13
succedere
14
ingerere
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weren van
oproep, uitnodiging
hoog
steil
opstellen
ruwheid, barsheid, moeilijkheid
zich omhoogwerken
aanvallen
voor op
zich op de borst slaan
beginnen
oprichten
naderen
(naar binnen) werpen

de hulptroepen van de Ciliciërs die de koninkjes gestuurd hadden,
had hij die bijeengebracht tot het aantal van een legioen. Hij
verzekerde dat hij als gouverneur van de provincie die Caesar hem
gegeven had, werd afgehouden, niet door de legioenen (op
uitnodiging van hen kwam hij immers) maar door Sentius die zijn
eigen haat met valse aanklachten verborg; ze moesten zich in
slaglinie opstellen, want de soldaten zouden niet gaan strijden, zodra
ze Piso hadden gezien die ooit door henzelf ‘pater’ genoemd was en
hun voorkeur zou krijgen, als volgens het recht gehandeld werd en
die niet zwak was, als er gewapend opgetreden zou worden. Toen
stelde hij vóór de bolwerken van het fort zijn manipels in de breedte
op op een hoge en steile heuvel, want de rest werd door de zee
omgeven. Aan de andere kant werden beproefde soldaten in
gelederen en in hulptroepen opgesteld; aan de ene zijde was de
hardheid van de soldaten aan de andere de ruwheid van het gebied,
maar geen moed, geen hoop, zelfs geen wapens tenzij landelijke of
die snel aangerukt waren voor plotseling gebruik. Zodra ze
slaagsgeraakt waren, is er niet langer getwijfeld dan totdat de
Romeinse cohorten zich omhoog werkten tot gelijke hoogte; de
Ciliciërs sloegen op de vlucht en sloten zich in het fort op.
[81] Intussen heeft Piso tevergeefs geprobeerd de vloot die helemaal
niet ver weg aan het wachten was, aan te vallen; en toen hij
teruggekeerd was en zich voor op de muren bevond, probeerde hij
nu eens door zichzelf op de borst te slaan, dan weer door een ieder
bij naam aan te roepen, door ze met beloningen te lokken, muiterij te
beginnen en hij had zozeer commotie tot stand gebracht dat de
vandaaldrager van het 6e legioen het vaandel naar hem heeft over
gebracht. Toen beval Sentius op de hoornen en trompetten te blazen
en dat men de wal moest proberen te bereiken en dat ladders
opgericht werden en dat juist de slagvaardigsten oprukten en dat de
rest met werptuig lansen, rotsen en fakkels naar binnen wierp.
Tenslotte vroeg Piso, toen zijn halsstarigheid overwonnen was, dat
hij na de wapens overhandigd te hebben in het fort bleef, zolang als
Caesar geraadpleegd werd aan wie hij Syria toevertrouwde. Die
voorwaarden zijn niet aanvaard en alleen schepen en een veilige
tocht naar Rome is toegestaan.
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[82] Rouw in Rome
At Romae, postquam Germanici valetudo1 percrebuit2 cunctaque ut
ex longinquo aucta in deterius adferebantur3, dolor ira, et
erumpebant questus. ideo nimirum4 in extremas terras relegatum5,
ideo Pisoni permissam provinciam; hoc egisse secretos Augustae
cum Plancina sermones. vera prorsus6 de Druso seniores locutos:
displicere7 regnantibus civilia8 filiorum ingenia, neque ob aliud
interceptos9 quam quia populum Romanum aequo iure complecti
reddita libertate agitaverint10. hos vulgi sermones audita mors adeo
incendit ut ante edictum magistratuum, ante senatus consultum
sumpto iustitio11 desererentur fora, clauderentur domus. passim
silentia et gemitus, nihil compositum12 in ostentationem13; et
quamquam neque insignibus14 lugentium abstinerent15, altius animis
maerebant16. forte negotiatores17 vivente adhuc Germanico Syria
egressi laetiora de valetudine eius attulere. statim credita, statim
vulgata18 sunt: ut quisque obvius, quamvis leviter19 audita in alios
atque illi in plures cumulata20 gaudio transferunt. cursant per urbem,
moliuntur21 templorum foris; iuvat credulitatem22 nox et promptior23
inter tenebras24 adfirmatio. nec obstitit25 falsis Tiberius donec
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valetudo
percrebrescere
3
adferre
4
nimirum
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relegare
6
prorsus
7
displicere 2 + dat.
8
civilis
9
intercipere 5
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agitare
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iustitium
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componere
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(slechte) gezondheid, ziekte
bekend worden
rapporteren
zonder twijfel, natuurlijk
wegsturen
geheel en al
niet bevallen aan
burgerlijk, vriendelijk
doden
overwegen
rechtsstilstand, nationale rouw
bedenken, afspreken
uiterlijk vertoon
teken
zich onthouden van
rouwen
handelaar
algemeen bekend maken
onbeduidend, zonder gezag
vermeerderen, vervolmaken
openbreken
lichtgelovigheid
gemakkelijk
duisternis
zich in de weg stellen van

[82] Maar nadat de ziekte van Germanicus in Rome bekend was
geworden en alles zoals te verwachten is vanwege de grote afstand,
aangedikt gerapporteerd werd, heersten verdriet en woede en
barsten klachten los: daarom was hij natuurlijk naar de rand van de
aarde weggestuurd; daarom was aan Piso die provincie toegewezen;
dit hadden die geheime gesprekken van Augusta met Plancina
bekokstoofd; de ouderen hadden geheel en al de waarheid over
Drusus verteld: wie aan de macht is, wil niets weten van een
vriendelijk karakter van hun zoons en ze waren alleen maar gedood,
omdat zij het overwogen hadden om het Romeinse volk de vrijheid
terug te geven en het met gelijk recht te omarmen. Deze gesprekken
van het volk werden zozeer door het vernemen van Germanicus’
dood verergerd dat eerder dan een edict van de magistraten, eerder
dan een senaatsbesluit de fora verlaten werden, doordat men een
rechsstilstand genomen had en dat de huizen gesloten werden.
Overal was het stil en klonk er gezucht, niets was afgesproken tot
uiterlijk vertoon en hoewel men zich echter niet onthield van de
tekens van rouwenden, was men van binnen dieper treurig.
Toevallig hebben handelaren die Syria verlaten hadden, toen
Germanicus nog leefde, blijere tijdingen over diens gezondheid
gebracht. Ze werden onmiddellijk geloofd, terstond verbreid en als
iemand anderen ontmoette, dan briefde die tijdingen hoe
ongefundeerd ook over aan hen en die weer vermeerderd met
vreugde aan nog meer mensen. Men rende heen en weer door Rome,
brak de deuren van tempels open; de lichtgelovigheid werd door de
nacht geholpen en in de duisternis is bevestiging gemakkelijker. En
niet stond Tiberius foute berichten in de weg, totdat
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tempore ac spatio vanescerent1: et populus quasi rursum ereptum
acrius doluit.

[83] Eerbewijzen
Honores ut quis amore in Germanicum aut ingenio validus reperti
decretique: ut nomen eius Saliari2 carmine caneretur; sedes curules3
sacerdotum Augustalium4 locis superque eas querceae coronae5
statuerentur; ludos circensis eburna effigies praeiret neve quis
flamen6 aut augur in locum Germanici nisi gentis Iuliae crearetur.
arcus additi Romae et apud ripam Rheni et in monte Syriae Amano7
cum inscriptione rerum gestarum ac mortem ob rem publicam
obisse8. sepulchrum Antiochiae ubi crematus, tribunal Epidaphnae
quo in loco vitam finierat. statuarum locorumve in quis coleretur
haud facile quis numerum inierit. cum censeretur clipeus9 auro et
magnitudine insignis inter auctores10 eloquentiae, adseveravit
Tiberius solitum paremque ceteris dicaturum: neque enim
eloquentiam fortuna11 discerni et satis inlustre si veteres inter
scriptores haberetur. equester ordo cuneum12 Germanici appellavit
qui iuniorum13 dicebatur, instituitque uti turmae idibus Iuliis
imaginem eius sequerentur. pleraque manent: quaedam statim
omissa sunt aut vetustas oblitteravit14.

[84] Vreugde en gevaar
Ceterum recenti adhuc maestitia soror Germanici Livia, nupta Druso,
duos virilis sexus15 simul enixa1 est. quod rarum laetumque etiam
1

vanescere 3
verdwijnen, vervliegen
Saliaris
van de Salii; Saliī, eig. ‘dansers, springers’, de Saliërs, priesters, twee Oudromeinse
priestercolleges die elk uit 12 leden bestonden, de Salii Palatini (ter verering v. Mars) en de Salii Collini of
Agonales (ter verering v. Quirinus); zij hielden in maart en oktober (dus aan het begin en einde v.d. periode v.
veldtochten) in Oudrom. oorlogsuitrusting een processie waarbij zij een wapendans uitvoerden en oude
overgeleverde liederen zongen; er waren ook Salii in andere Latijnse steden.
3
sedes curulis
de sella curulis, ambtszetel van hogere magistraten
4
Germanicus hoorde tot de sacerdotes Augustales; de zetel werd in het theater bij feesten met krans neergezet.
5
corona quercea
krans van eikenbladeren; ook aan Caesar tijdens zijn leven en aan Marcellus bij zijn
dood toegekend, eigenlijk toegekend in geval van het redden van het leven van een burger
6
flamen
priester (van één speciale god)
7
Amānus, ī m
deel v.h. Taurusgebergte in Klein-Azië;
8
mortem obire
sterven
9
clipeus
medaillon
10
auctor
schrijver
11
fortuna
rang
12
cuneus
wigvormig tribunevak
13
De veertien rijen zitplaatsen waren onder verdeeld in die der seniores en iuniores.
14
oblitterare
in vergetelheid doen raken
15
sexus 4
geslacht
2
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zij door de tijdsduur zouden verdwijnen; en het volk had heftiger
verdriet om hem alsof hij opnieuw aan hen ontrukt was.
[83] Al naar gelang men genegenheid voor Germanicus voelde of
vindingrijk was, heeft men manieren om eer te betonen gevonden en
heeft men daartoe besloten: bij voorbeeld dat zijn naam in de hymne
der Salii gezongen werd, dat curulische zetels op de plekken van de
sacerdotes Augustales gezet werden en dat daarop kransen van
eikenbladeren werden geplaatst; dat een ivoren beeld de
circusspelen vooraf moest gaan en dat geen flamen of augur in
Germanicus’ plaats tenzij van het Iulische geslacht gekozen moest
worden. Daaraan zijn bogen in Rome toegevoegd en bij de oever van
de Rijn en op de berg Amanus in Syria met een opschrift van door
hem verrichte daden en dat hij voor de staat gestorven is. Er is
besloten tot een graf2 waar hij in Antiochia gecremeerd was, en tot
een podium in Epidaphne, waar hij gestorven was. Men kan
absoluut niet makkelijk tot het aantal beelden komen waarmee of tot
de plekken waar hij vereerd werd. Toen men met het voorstel van
een medaillon kwam dat opviel door goud en omvang te midden
van de schrijvers van welsprekendheid, verzekerde Tiberius dat hij
het gewone medaillon gelijk aan die van de overigen zou wijden:
zowel zou welsprekendheid niet door positie onderscheiden worden
als ook zou het voldoende aanzienlijk zijn, als hij een plaats had
tussen de oude schrijvers. De ridderstand heeft het tribunevak dat
‘van de jongeren’ heette, naar Germanicus genoemd en stelde in dat
ruitereskadrons op de iden van juli zijn beeld volgden. Zeer veel
bestaat nog steeds, maar sommige dingen zijn meteen opgegeven of
door de ouderdom vergeten.
[84] Maar toen het verdriet nog vers was, heeft de zuster van
Germanicus Livia, die met Drusus getrouwd was, tegelijk twee
jongetjes op de wereld gezet. Dit zelfzame fenomeen dat ook voor

1
2

eniti
baren
waarschijnlijk een cenotaph op het forum van Antiochia
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modicis1 penatibus tanto gaudio principem adfecit ut non
temperaverit2 quin iactaret3 apud patres nulli ante Romanorum
eiusdem fastigii4 viro geminam stirpem editam: nam cuncta, etiam
fortuita, ad gloriam vertebat. sed populo tali in tempore id quoque
dolorem tulit, tamquam5 auctus liberis Drusus domum Germanici
magis urgeret.

[85] Streng optreden
Eodem anno gravibus senatus decretis libido feminarum coercita6
cautumque7 ne quaestum8 corpore faceret cui avus aut pater aut
maritus eques Romanus fuisset. nam Vistilia praetoria familia genita9
licentiam10 stupri11 apud aedilis vulgaverat, more inter veteres
recepto12, qui satis poenarum adversum impudicas13 in ipsa
professione14 flagitii credebant. exactum15 et a Titidio Labeone
Vistiliae marito cur in uxore delicti manifesta16 ultionem legis17
omisisset. atque illo praetendente sexaginta dies ad consultandum
datos necdum praeterisse, satis visum de Vistilia statuere; eaque in
insulam Seriphon abdita18 est. actum et de sacris Aegyptiis
Iudaicisque pellendis factumque patrum consultum ut quattuor
milia libertini generis ea superstitione19 infecta20 quis21 idonea aetas
in insulam Sardiniam veherentur, coercendis illic latrociniis22 et, si ob

1

modicus
bescheiden
temperare quin + conj. ervan afzien te
3
iactare
met klem zeggen, pralen met
4
fastigium
nok, hoge functie
5
tamquam
alsof, omdat naar men zegt
6
coercere 2
bedwingen
7
cavere 2 ne + coni.
ervoor zorgen dat niet
8
quaestus 4
inkomsten
9
genitus + abl.
gesproten uit
10
licentia
teugelloosheid
11
stuprum
overspel, ontucht
12
recipere 5
goedkeuren, toestaan
13
impudicus
onkuis
14
professio
opbiechten
15
exigere 3 a
vragen aan
16
manifestus + gen.
schuldig aan
17
sc. de Lex Iulia de adulteriis, volgens welke hij onmiddellijk van zijn vrouw moest scheiden en daarna had hij
alleen 60 dagen de tijd om tegen haar op te treden
18
abdere 3
verwijderen
19
superstitio
bijgeloof
20
inficere 5
aantasten
21
= quibus
22
latrocinium
roversbende; dat. finalis
2
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een bescheiden huis tot blijdschap zou leiden, heeft de keizer met
zo’n grote blijdschap getroffen dat hij zich er niet van weerhield te
pochen dat geen Romein eerder van dezelfde toppositie een tweeling
had gekregen: want alles, ook toevalligheden zag hij als iets dat hem
roem verleende, maar het volk ervoer op zo’n moment ook dit als
reden tot verdriet, omdat Drusus, doordat hij nu meer kinderen had,
het huis van Germanicus meer in het nauw zou brengen.
[85] In dat zelfde jaar is met strenge senaatsbesluiten de wellust van
vrouwen aan banden gelegd en is ervoor gezorgd dat geen vrouw
wier grootvader of vader of man Romeins ridder geweest was, met
haar lichaam geld verdiende. Want Vistilia, die uit een praetorfamilie
kwam, had haar teugelloosheid van echtbreuk bij de aedielen
aangegeven (deze gewoonte was onder de ouden toegelaten; zij
geloofden dat er sprake was van voldoende straf jegens onkuise
vrouwen bij het opbiechten van de schanddaad zelf). Er is ook aan
Titidius Labeo, de echtgenoot van Vistilia gevraagd, waarom hij de
wraak van de wet niet op zijn vrouw die duidelijk schuldig was aan
het vergrijp had toegepast. En toen hij voorwendde dat de zestig
dagen die gegeven waren om te overleggen nog niet voorbij waren,
scheen dat voldoende om over Vistilia te beslissen; zij werd
verwijderd naar het eiland Seriphos. Ook is er gesproken over het
verdrijven van Egyptische en Joodse rites en is er het senaatsbesluit
genomen dat vierduizend vrijgelatenen die door dit bijgeloof
aangetast waren en die de geschikte leeftijd hadden, naar het eiland
Sardinia verscheept werden om daar de roversbenden te bedwingen
en als zij door het zware klimaat zouden zijn omgekomen,
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gravitatem1 caeli interissent, vile damnum; ceteri cederent Italia nisi
certam ante diem profanos ritus2 exuissent.

[86] Vestaalse maagd gevraagd
Post quae rettulit Caesar capiendam virginem in locum Occiae, quae
septem et quinquaginta per annos summa sanctimonia3 Vestalibus
sacris praesederat4; egitque grates5 Fonteio Agrippae et Domitio
Pollioni quod offerendo filias de officio in rem publicam certarent.
praelata6 est Pollionis filia, non ob aliud quam quod mater eius in
eodem coniugio manebat; nam Agrippa discidio7 domum
imminuerat8. et Caesar quamvis posthabitam9 decies sestertii10 dote11
solatus12 est.

[87] Subsidie op graan
Saevitiam13 annonae incusante plebe statuit14 frumento pretium quod
emptor15
penderet16,
binosque
nummos17
se
additurum
18
negotiatoribus in singulos modios . neque tamen ob ea parentis
patriae delatum19 et antea vocabulum20 adsumpsit, acerbeque
increpuit21 eos qui divinas occupationes ipsumque dominum
dixerant. unde angusta22 et lubrica23 oratio sub principe qui
libertatem metuebat adulationem oderat.

1

gravitas
ritus 4
3
sanctimonia
4
praesidere 2 + dat.
5
grates agere
6
praeferre
7
discidium
8
imminuere 3
9
posthabere
10
sestertium
11
dos
12
solari
13
saevitia
14
statuere 3
15
emptor
16
pendere 3
17
nummus
18
modius
19
deferre
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vocabulum
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increpare
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angustus
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zwaarte, schadelijke invloed
heilig gebruik
onberispelijke levenswandel
aan het hoofd staan van
danken
verkiezen
scheiding
aantasten, van zijn aanzien beroven
achterstellen
100.000 sestertii
bruidschat
troosten
hoge prijs
vaststellen
koper
betalen
munt, sestertie
schepel
aanbieden
titel
uitvaren tegen
beknopt, beperkt
glad, onzeker

zou dat een gering verlies zijn; de overigen moesten weggaan uit
Italia, tenzij ze voor een bepaalde dag hun goddeloze riten
afgezworen zouden hebben.
[86] Hierna maakte Caesar bekend dat er een Vestaalse moest komen
in de plaats van Occia, die 57 jaar met de meest onberispelijke
levenswandel de Vestaalse maagden had voorgezeten; hij dankte
Fonteius Agrippa en Domitius Pollio, omdat die door hun dochter
aan te bieden om die taak voor de staat met elkaar concurreerden. De
voorkeur is gegeven aan de dochter van Pollio, alleen maar omdat
haar moeder nooit gescheiden was; want Agrippa had door
scheiding zijn huis van aanzien beroofd. En Caesar heeft het meisje,
ook al had zij het onderspit gedolven, getroost met een gift van één
miljoen sestertiën.
[87] Toen het volk zijn beklag deed over de hoge prijs van het graan,
stelde hij de prijs voor het graan vast die de koper moest betalen en
dat hij aan de verkopers telkens twee sestertiën per schepel zou
bijbetalen. En niet heeft hij evenwel hierom de ook al eerder
aangeboden titel ‘vader des vaderlands’ aangenomen en hij heeft die
lieden heftig terechtgewezen die zijn bezigheden goddelijk en hem
zelf dominus genoemd hadden. Sindsdien sprak men onder de
keizer die bang was voor vrijheid en vleierij haatte, geremd en glad.
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[88] Het einde van Arminius
Reperio apud scriptores senatoresque eorundem temporum
Adgandestrii principis Chattorum lectas in senatu litteras, quibus
mortem Arminii promittebat si patrandae1 neci venenum mitteretur,
responsumque esse non fraude neque occultis, sed palam et
armatum populum Romanum hostis suos ulcisci2. qua gloria
aequabat3 se Tiberius priscis imperatoribus qui venenum in Pyrrum
regem vetuerant prodiderantque. ceterum Arminius abscedentibus
Romanis et pulso Maroboduo regnum adfectans4 libertatem
popularium5 adversam6 habuit, petitusque armis cum varia fortuna
certaret, dolo propinquorum cecidit: liberator haud dubie Germaniae
et qui non primordia7 populi Romani, sicut alii reges ducesque, sed
florentissimum imperium lacessierit8, proeliis ambiguus9, bello non
victus. septem et triginta annos vitae, duodecim potentiae explevit,
caniturque adhuc barbaras apud gentis, Graecorum annalibus
ignotus, qui sua tantum mirantur, Romanis haud perinde10 celebris,
dum11 vetera extollimus12 recentium incuriosi13.
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patrare
ulcisci
3
aequare + dat.
4
adfectare
5
popularis
6
adversus
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primordium
8
lacessere 3
9
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dum
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voltrekken
straffen
gelijk maken aan
streven naar
landgenoot
gekeerd tegen, vijandig
het allereerste begin
uitdagen
onzeker
evenzo, evenzeer
omdat
roemen
zich niet bekommerend om

[88] Ik vind bij schrijvers en senatoren van diezelfde tijden dat er van
Adgandestrius de vorst der Chatti in de senaat een brief is voorgelezen, waarin
hij de dood van Arminius beloofde, als er gif gestuurd werd om de moord uit te
voeren en dat het antwoord luidde dat het Romeinse volk zijn vijanden strafte
noch door bedrog noch door heimelijk handelen, maar openlijk en gewapend.
Met deze roemvolle daad stelde Tiberius zich gelijk aan de oude imperatoren
die vergif tegen Pyrrhus verboden hadden en dat hadden verraden. Maar toen
de Romeinen weggingen en Maroboduus verdreven was, ondervond Arminius
in zijn streven naar het koningschap dat zijn volksgenoten, nu zij vrij waren,
hem vijandig gezind waren en toen hij gewapend aangevallen werd en met
afwisselend succes streed, is hij door een list van zijn verwanten gevallen: hij is
zonder enige twijfel de bevrijder van Germania geweest en de man die
weliswaar niet het Romeinse volk in zijn beginfase, zoals andere koningen en
leiders, maar het Romeinse rijk in een zeer machtige fase heeft uitgedaagd, en
hij is wisselvallig in de gevechten geweest, maar hij is niet in de oorlog
overwonnen. Hij heeft 37 jaren geleefd en twaalf hiervan heeft hij aan de
macht gestaan en nog steeds wordt hij bezongen bij de barbaarse volken,
terwijl hij onbekend is in de annalen van de Grieken, die alleen hun eigen
daden bewonderen en terwijl hij geenszins evenzeer beroemd is in de
Romeinse, omdat wij oude daden ophemelen zonder ons te bekommeren om
nieuwe daden.
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