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Caesar en zijn massamoord in
het Nederlandse rivierengebied

In 55 v.Chr. richtten Romeinse troepen op Nederlandse
bodem een massaslachting aan onder twee Germaanse
stammen. Julius Caesar, leidinggevend generaal en
ooggetuige, schetst ons een gedetailleerd beeld van
deze moordpartij. Mogen we deze actie duiden als
een daad van genocide?
Caesars leger […] arriveerde al bij het vijandelijke kamp voordat de Germanen door
konden hebben wat er gebeurde. Door dit alles raakten ze plotseling in paniek: wij
waren snel ter plaatse, hun stamhoofden ontbraken, en zij kregen geen tijd om te
overleggen en naar de wapens te grijpen. […]. En terwijl hun angst zich manifesteerde in hun geschreeuw en gedraaf, drongen onze soldaten […] het kamp binnen. Daar
boden de mannen die in allerijl de wapens hadden kunnen grijpen korte tijd weerstand, en vochten tussen de karren en bagagewagens. […] Maar er was ook een grote
groep vrouwen en kinderen en deze sloegen nu naar alle kanten op de vlucht. Caesar
stuurde de ruiterij achter hen aan. De Germanen hoorden gegil achter zich en toen zij
zagen dat hun vrouwen en kinderen gedood werden, smeten zij hun wapens neer […]
en renden halsoverkop weg uit het kamp. Toen zij bij het punt waren gekomen waar
Maas en Rijn samenstromen, zagen zij geen heil meer in verder vluchten. Een groot
aantal van hen werd gedood en de rest wierp zich in de rivier, waar zij omkwamen
overweldigd door angst, vermoeidheid en de kracht van de stroom.

Bovenstaand citaat uit boek 4 van Caesars De Bello Gallico beschrijft de wellicht
grootste massaslachting aangericht door het Romeinse leger tijdens de verovering van Gallië (58-51 v.Chr.). Het betreft een gebeurtenis uit 55 v.Chr. die op
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Nederlandse bodem plaatsvond en waarbij twee Germaanse stammen werden
vernietigd. Caesar zelf was hierbij niet alleen persoonlijk aanwezig en dus ooggetuige, hij was ook de leidinggevende generaal. Zijn oorlogsverslagen zijn voor
de Nederlandse geschiedenis in meerdere opzichten van belang. In de eerste
plaats markeren zij voor onze streken het keerpunt tussen prehistorie en geschiedenis. In de tweede plaats laten zijn verslagen zien dat de eerste kennismakingen met het Romeinse Rijk extreem gewelddadig verliepen voor de stammen
in deze noordelijke grensstreek van Gallië. Wat gebeurde er precies met de Germaanse Tencteri en Usipetes? Kunnen we de locatie waar deze massaslachting
plaatsvond aanwijzen? Zijn er archeologische resten gevonden? En mogen we
hier spreken van een geval van genocide?

Het verhaal van een massamoord
De Tencteri en Usipetes stamden oorspronkelijk van de oostelijke Rijnoever.
Daar waren zij door andere Germaanse groepen verdreven, waarna ze op zoek
gingen naar een nieuw woongebied. In de winter van 56/55 v.Chr. staken ze in
het Nederlandse kustgebied massaal de Rijn over. Ze wisten dat Caesar inmiddels vrijwel geheel Gallië controleerde, en stuurden gezanten met de boodschap
dat zij geen conflict wilden met de Romeinen maar toestemming vroegen om
zich aan de noordrand van Gallië te vestigen. Caesar verwierp echter dit verzoek
en besloot meteen tot militaire actie. Met zijn complete troepenmacht van acht
legioenen trok hij naar het noorden, waar de Tencteri en Usipetes zich met vrouwen en kinderen en al hun bezittingen hadden verschanst in een kamp in het
Nederlandse rivierengebied (fig. 1). Caesars troepen richtten een groot legerkamp in op twaalf kilometer van het Germaanse kamp. De Germanen lieten zich
vervolgens provoceren tot een ruitergevecht, wat voor Caesar aanleiding was om
hen massaal aan te vallen. De Germanen trachtten het noodlot nog te keren door
een grote delegatie met al hun leiders naar Caesar te sturen en alsnog te vragen
om onderhandelingen. Maar Caesar liet de complete delegatie arresteren en
rukte in volle sterkte op tegen de beide stammen.
De hieropvolgende verovering van het Germaanse kamp was geen veldslag
maar een massaslachting. Door de afwezigheid van hun leiders raakten de
Germanen in paniek en sloegen massaal op de vlucht. Caesar gaf zijn troepen
de opdracht zoveel mogelijk vluchtenden te doden, inclusief vrouwen en kinderen. Bij de samenvloeiing van Rijn en Maas werden zij massaal afgeslacht of
verdronken zij in een poging de rivier over te zwemmen. Caesar suggereert in
De Bello Gallico dat de Tencteri en Usipetes, met een gezamenlijke bevolking
van 430.000 personen, vrijwel geheel werden vernietigd. Een dergelijke omvang is echter volstrekt ongeloofwaardig om logistieke redenen, en lijkt vooral
bedoeld om indruk te maken in Rome. Ook het idee van een vrijwel complete

Wereldgeschiedenis_V4.indd 52

02-08-18 14:24

-55 caesar en zijn massamoord in het nederlandse rivierengebied

53

vernietiging van beide Germaanse groepen is ongeloofwaardig. Er bestaat echter geen twijfel over dat een substantieel deel van de bevolking werd uitgemoord.

Locatie van de slachting en archeologische resten
Caesars verslag blijft vaag over de precieze locatie van zijn veldslag tegen de
Tencteri en Usipetes. Het belangrijkste aanknopingspunt vormt zijn mededeling dat de uiteindelijke massamoord plaatsvond bij de samenvloeiing van
Maas en Rijn. Dit plaatst zijn actie in de regio tussen de Maas en de Waal, als
hoofdtak van de Rijn. Verschillende antieke auteurs noemen de samenvloeiing
van Maas en Waal, maar de complexe dynamiek van (onbedijkte) riviersystemen in een deltalandschap maakt het moeilijk de exacte plek van samenvloeiing te bepalen. Dit kan alleen op basis van een paleogeografische reconstructie van het toenmalige rivierenlandschap, zoals getoond in figuur 2. Op grond
van geologische, historische en archeologische argumenten mogen we aannemen dat de Maas-Waalsamenvloeiing destijds bij de plaats Rossum lag. Afgaande op Caesars historische informatie (fig. 2) kan dan het Germaanse
kamp geplaatst worden in de strook land op slechts enkele kilometers ten oosten van de samenvloeiing van Maas en Waal ter hoogte van Kessel/Lith, met

Figuur 1. Geografische reconstructie van Caesars Germanencampagne van 55 v.Chr.
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het Romeinse kamp twaalf kilometer oostwaarts, in het huidige Land van
Maas en Waal. Caesar bericht dat hij zijn legioenen in drie colonnes tegen de
Germanen liet oprukken, direct gevolgd door zijn ruiterij. Na aankomst in het
vijandelijke kamp begonnen de gevechten, te midden van karren en bagagewagens, wat suggereert dat de Germanen aan de kwetsbare oostflank een
soort wagenfort hadden gebouwd, een strategie die we in de oudheid meer
tegenkomen bij migrerende stammen.
Wat kan de archeologie nu bijdragen aan deze discussie? Is er archeologisch
bewijs bekend uit het gebied van de antieke samenvloeiing van Maas en Waal die
het in figuur 2 geschetste historische scenario kan versterken of juist verzwakken? Mijn stelling is dat er resten van het Germaanse kamp en van de afslachting
van de vluchtende Tencteri en Usipetes zijn aangetroffen over een afstand van
enkele kilometers in een oude Maasbedding te Kessel/Lith direct ten oosten van
de toenmalige riviersamenvloeiing. Helaas is het materiaal niet geborgen via
zorgvuldige opgravingen, maar tijdens grootschalige baggerwerkzaamheden
ten behoeve van zand- en grindwinning. Dankzij de energieke inzet van enkele
lokale amateurarcheologen hebben we toch enigszins een beeld van het oor-

Figuur 2. Gereconstrueerd scenario van Caesars aanval op het Germaanse legerkamp bij Kessel
in 55 v.Chr. gebaseerd op historische en paleogeografische gegevens.
a) Romeinse infanteriecolonnes; b) Romeinse cavalerie; c) open oostflank van het Germaanse
kamp, vermoedelijk beschermd door een barrière van wagens en karren; d) plek van samenvloeiing van Maas en Waal waar een deel van de massaslachting plaatsvond; e) tracé van de
Romeinse Maasbedding waaruit archeologische resten afkomstig zijn die vermoedelijk betrekking hebben op de veldslag van 55 v.Chr.
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spronkelijke archeologische vondstcomplex. Het blijkt dat er bewoningssporen
uit allerlei perioden aanwezig zijn, maar het materiaal uit de late ijzertijd (en met
name de laatste eeuw voor Christus) wijkt in twee opzichten geheel af van wat we
normaal aantreffen in nederzettingen en grafvelden uit die periode. In de eerste
plaats is dat de aanwezigheid van grote aantallen menselijk skeletmateriaal van
zowel mannen als vrouwen en kinderen. Bovendien zijn op een deel van de botten sporen van antieke verwondingen te zien, die erop wijzen dat de individuen
in kwestie door wapengeweld om het leven zijn gekomen (fig. 3). In de tweede
plaats is er een voor Nederland unieke concentratie wapentuig gevonden in de
vorm van zwaarden, zwaardscheden, speerpunten, bijlen en ook delen van enkele helmen. Het gaat om materiaal dat dateert van rond het midden van de eerste
eeuw voor Christus.
De archeologische gegevens uit de late ijzertijd, opgebaggerd te Kessel/Lith,
lijken het bovengeschetste historische scenario van een veldslag van Caesar te
versterken. De voor Nederland unieke concentratie van menselijk botmateriaal
en wapentuig suggereert een directe relatie met een grootschalig militair conflict. Hard bewijs voor een link met de veldslag uit 55 v.Chr. is evenwel niet te
leveren, simpelweg omdat het betreffende vondstmateriaal een dergelijke nauw-

Figuur 3. Menselijk botmateriaal uit de late ijzertijd met sporen van antieke
verwondingen, aangetroffen in de oude Maasbedding bij Kessel/Lith
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keurige datering niet toelaat. Echter de combinatie van historische, paleogeografische en archeologische gegevens maakt de locatie van Caesars veldslag van
55 v.Chr. bij Kessel/Rossum thans een zeer plausibele interpretatie.

Een geval van genocide?
Een interessante kwestie is of de massamoord op de Tencteri en Usipetes gekwalificeerd kan worden als een daad van genocide. Daarover verschillen de meningen. Genocide wordt doorgaans gedefinieerd als een praktijk van massamoord van een nationale, etnische of religieuze groep in combinatie met de
intentie (al dan niet succesvol) om die groep te vernietigen. Caesar meldt niet
expliciet dat hij de intentie had om de Tencteri en Usipetes te vernietigen, maar
hij moet zich gerealiseerd hebben dat de door hem bevolen massaslachting van
mannen, vrouwen en kinderen de facto neerkwam op ten minste een partiële
destructie van die groepen. Zijn actie kan daarom als ‘genocidaal’ worden geduid.
Maar sommige onderzoekers hebben betoogd dat de term ‘genocide’ zo intens vervlochten is met modern-westerse, sterk negatieve betekenisassociaties
dat iedere toepassing van dit begrip op oudere historische perioden een ana
chronisme zou zijn. Nu kan men daartegen inbrengen dat het juist interessant is
om uiteenlopende waardeassociaties verbonden aan genocidale praktijken door
de perioden heen te vergelijken. Wat dan opvalt is dat een slachting zoals bedreven door Caesar in 55 v.Chr. toentertijd niet per definitie gold als amoreel in het
waardesysteem van het expanderende Romeinse Rijk, zeker niet in een oorlog
tegen barbaren. Vanuit deze visie valt ook te begrijpen dat Caesar geen enkel
probleem heeft met het gedetailleerd beschrijven van zijn daden van massa
geweld voor het Romeinse lezerspubliek. In dit verband is het interessant te vermelden dat zijn campagne tegen de Tencteri and Usipetes leidde tot een kritisch
debat in de Romeinse senaat met zijn politieke vijanden, die zelfs vroegen om
zijn uitlevering aan de Germanen. Veelzeggend is echter dat de discussie zich
toespitste op de vraag of Caesar met zijn aanval op de Tencteri en Usipetes een
eerder met hen afgesproken wapenstilstand had gebroken. Dat zijn actie uiteindelijk leidde tot een massamoord van ongekend formaat speelde geen enkele rol
in de aanklacht.
Caesars optreden moet een grote impact hebben gehad op de toenmalige bevolking van Zuid-Nederland en heeft daarmee een duidelijk stempel gezet op de
daaropvolgende geschiedenis. In verschillende regio’s bespeuren we rond het
midden van de eerste eeuw voor Christus een sterke demografische terugval. In
de decennia na Caesars vertrek uit Gallië blijken de relatief lege gebieden weer
bevolkt door stammen met totaal andere namen, zoals de Bataven, de Cananefaten, de Frisiavones en de Texuandri. Deels zal het om restgroepen zijn gegaan

Wereldgeschiedenis_V4.indd 56

02-08-18 14:24

-55 caesar en zijn massamoord in het nederlandse rivierengebied

57

van de oorspronkelijke bevolking, maar het overgrote deel bestond toch uit Germaanse nieuwkomers van over de Rijn die spoedig zullen hebben ervaren wat
het betekende om deel uit te maken van een wereldrijk.
Nico Roymans
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