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Romeinse Rijk vreesde vrije Germanen 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In het jaar 12 voor Chr. voegde de Romeinse veld
heer Drusus, in opdracht van keizer Augustus, ons 
gebied toe aan het grote Romeinse Rijk. Zijn in
vasiemacht, een vloot vol Romeinse militairen, voer 
toen al vrijwel meteen ook verder stroomafwaarts 
over de Vecht, met de bedoeling om de Friezen 
die noordelijker woonden eveneens onder Romeins 
gezag te brengen. 

Geheel bevredigend waren de krijgssuccessen 
van Drusus niet. De Friezen bleven erg gesteld 
op hun onafhankelijkheid. Omstreeks het jaar nul 
deden zich Fries-Romeinse schermutselingen voor 
in het gebied tussen Ems en Weser. Tiberius wist 
opstandjes in 4 en 5 na Chr. in Romeins voordeel te 
beslissen, maar in 9 na Chr. leden de Romeinen in 
het Teutoburger Woud een smadelijke nederlaag, 
waarbij drie legioenen ten onder gingen. 

In 16 na Chr. deden de Romeinen een poging 
hun prestige te herstellen. Vanuit hun voortvarend 
uitgebouwde vlootstation in Vechten (bij het huidi
ge Bunnik) voer toen een vloot, onder bevel van 
hun veldheer Germanicus, de Vecht af, richting 
Almere (voorganger van Zuiderzee en IJsselmeer), 
oer-IJ en Noordzee, om de volksstammen in het 
noorden van wat nu Duitsland is te gaan bevechten. 
De hoofd vaarroute over die rivier liep toen via de 
Aa en dus zagen de verspreide bewoners van de 
oeverwallen van Vecht en Aa een indrukwekkende 
macht op meer dan duizend schepen aan zich voor
bijtrekken. Dit gegeven, twee jaar geleden in dit 
tijdschrift gepubliceerd, heeft op veel lezers nogal 
indruk gemaakt en leidde tot vragen. 

Waarom deden de Romeinen zoveel moeite om 
de volkeren, die zij gewoonlijk samenvatten onder 
de naam Germanen, onder hun controle te brengen? 

Het motief was niet alleen hun ijveren naar zo 
veel mogelijk territoir en macht. Vrees, een hen 
door de geschiedenis ingegeven knagende bezorgd
heid, speelde in dit geval evenzeer een belangrijke 
rol. 

Kimbren, Teutonen en Ambronen 
De Romeinse behoefte de volkeren uit het verre 

noorden van Europa, die zij later Germanen zijn 
gaan noemen, volledig te onderwerpen ontstond in 

113 - 101 voor Chr. Hun in die tijd nog veel minder 
uitgebreide rijk werd toen bedreigd door de eerste, 
maar meteen ook de omvangrijkste, ingrijpendste 
en gevaarlijkste Germaanse inval die het te ver
duren heeft gekregen tot de tijd van de Grote 
Volksverhuizing, zo'n vier eeuwen later. 

Verantwoordelijk voor die inval waren de 
Kimbren en hun bond- en lotgenoten. De Kimbren 
woonden in het noordelijke kustgebied van de 
Noordzee. Door het opdringen van de zee land
inwaarts raakten zij een deel van hun leefgebied 
kwijt. Vanwege gebrek aan land en voedsel trok een 
deel van hen omstreeks 120 voor Chr. uit dat stam-
gebied weg, met meeneming van hun gezinnen en 
bezittingen. Zij gingen naar het zuiden, op zoek 
naar nieuwe woonplaatsen. Onderweg sloten zich 
ronddolende groepen van twee andere Germaanse 
stammen, de Teutonen en de Ambronen, eveneens 
afkomstig uit de kuststreken van de Noordzee, bij 
de op drift geraakte Kimbren aan. 

Ze trokken kriskras door allerlei streken. De 
volkeren die woonden in de doorkruiste gebieden 
wilden de Kimbren c.s. nergens als medebewoners 
van hun land toelaten. Daardoor waren deze mi
granten genoodzaakt rovend en plunderend in het 
levensonderhoud van hun - zeer talrijke - mensen te 
voorzien. Dat bezorgde ze een slechte naam. Enkele 
malen kwamen ze ook in contact met de Romeinen, 
maar die beletten hen om Noord-Italië binnen te 
trekken, waarna ze maar weer in een andere richting 
verder zwierven. 

In 109 voor Chr. stuitten de Kimbren c.s. in het 
zuiden van Gallië opnieuw op een Romeinse consul 
en een onder zijn bevel staand leger. Die consul zag 
het als zijn taak de Romeinse provincie in Gallië, de 
gebieden langs de kust van de Middellandse Zee 
met inbegrip van de tegenwoordige Provence, tegen 
de indringers te beschermen. Nadat een verzoek van 
de Kimbren om land waar ze zich zouden mogen 
vestigen, was afgewezen, kwam het opnieuw tot 
een gewapend treffen, waarbij de Romeinen een 
nederlaag leden. 

In 107 voor Chr. leden de Romeinen bovendien 
een smadelijke nederlaag tegen de Tigurini, een van 
de Helvetische stammen die zich inmiddels ook bij 
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de Kimbren hadden aangesloten. Kort daarop koos 
het met Rome geallieerde Tolosa (Toulouse) de 
kant van de Kimbren, maar in 106 voor Chr. wisten 
de Romeinen Tolosa bij verrassing weer in te 
nemen. Het jaar daarop bevonden zich twee Ro
meinse legers in de Romeinse provincie in het 
zuiden van Gallië. Beide werden bij Arausio 
(Orange) verpletterend door de Germaanse landver
huizers verslagen. Sinds de nederlaag tegen Hanni
bal bij Cannae in 216 voor Chr. hadden de Romei
nen niet meer zo'n zwaar verlies geleden. Het be
richt hierover werd in de stad Rome dan ook met 
grote ontsteltenis ontvangen. Besloten werd dat de 
gevechtskracht van de Romeinse strijdkrachten aan
zienlijk moest worden opgevoerd. Daartoe werd 
met spoed de beste generaal waarover men beschik
te aan het hoofd van de totale strijdmacht geplaatst. 

Gaius Marius 
Die generaal was Gaius Marius, die kort tevoren 

de langdurige oorlog in Noord-Afrika tegen de 
Numidische koning Jugurtha tot een succesvol 
einde had gebracht. Onder Marius' voorgangers was 
die oorlog verworden tot een wisselvallige guerilla 
in de Numidische halfwoestijn. Marius slaagde er 
echter in alle tegenstand definitief te breken en 
Jugurtha gevangen te nemen. 

In die oorlog had hij zich als een innoverend 
leider doen kennen. Zo had hij afstand genomen van 
de oude wijze van rekrutering van Romeinse solda
ten, waarbij de troepen werden gelicht uit de kapi
taalkrachtiger burgers, die in staat werden geacht 
zelf te voorzien in de kosten van een volledige mili
taire uitrusting. Arme burgers werden niet ingelijfd. 
Marius besloot om iedereen die zich aanmeldde in 
zijn leger op te nemen. Dat waren vooral bezitloze 
burgers, Proletariers. Die waren er toen nogal wat 
omdat veel boeren als gevolg van de agrarische 
crisis in de 2de eeuw voor Chr. al hun bezit kwijt 
raakten. De voor hen benodigde uitrustingen liet hij 
door de staat betalen. Daardoor verving Marius in 
feite een dienstplichtleger door een beroepsleger. 
De nieuwe beroepssoldaten waren beter gemoti
veerd, want zij konden zodoende weer in hun 
levensonderhoud voorzien, hadden uitzicht op buit 
en mochten verwachten dat ze aan het eind van hun 
diensttijd een stuk land zouden krijgen waarop en 
waarvan ze de rest van hun leven konden bestaan. 

Marius, die van eenvoudige boerenafkomst was, 
at samen met zijn soldaten en sloofde zichzelf even
zeer uit als zij. Hij werd vertrouwd en gewaardeerd 
en kon heel veel met hen bereiken. 

Reorganisatie en training van de Romeinse 
legers 

Deze praktijk paste Marius ook in zijn nieuwe 
functie toe. Tevens verbeterde hij de cohorten-
tactiek: door een nieuwe indeling werden de cohor
ten (10 per legioen van ongeveer 6000 man) tot 
eenheden, die in staat waren zelfstandig te opereren. 
Verder liet Marius de legioensoldaten tijdens de 
marsen zelf een deel van hun bagage meedragen, 
waardoor de legertros werd ontlast en het leger als 
geheel beweeglijker gemaakt. 

Naast de reorganisatie van de Romeinse strijd
krachten voerde Marius ook een betere training in 
van de soldaten. Hij had daarbij het geluk dat de 
Kimbren en Teutonen en hun verdere aanhang ge
ruime tijd een voortzetting van de strijd tegen Rome 
vermeden. Ze bleven echter gedoemd tot een 
zwervend bestaan; al hun pogingen om buiten het 
Romeinse Rijk nieuwe woonplaatsen te vinden faal
den nog steeds. 

Daardoor rijpte tenslotte, toen een hernieuwd 
verzoek van de Kimbren om land voor zichzelf en 
hun bondgenoten was afgewezen, toch het plan om 
zich dan maar met geweld meester te maken van 
een deel van het rijke Italiaanse akkerland, waar
over men ongetwijfeld diverse berichten had ont
vangen. Een nieuw gewapend treffen met de 
Romeinen zagen ze duidelijk als hun allerlaatste 
redmiddel. Daartoe trokken de Kimbren over de 
Rijn oostwaarts om via de Alpen Italië binnen te 
vallen en de Teutonen en Ambronen door het 
Rhônedal zuidwaarts om van het westen uit in de 
Povlakte binnen te vallen. Het moet hun bedoeling 
zijn geweest ongeveer gelijktijdig aan te vallen, 
maar toen de Kimbren omstreeks het eind van 102 
voor Chr. het noorden van Noord-Italië binnentrok
ken, waren de Teutonen en Ambronen bij Aquae 
Sextiae (Aix en Provence) al vernietigend verslagen. 

De Kimbrische ruiterij wist het, in de befaamde 
slag bij Vercellae, 101 voor Chr., de Romeinse 
strijders nog wel knap lastig te maken, maar deze 
Germanen ondervonden grote hinder van de hitte, 
waaraan zij niet gewend waren, en van de strategie 
van Marius die hen noodzaakte recht tegen de felle 
zon in te kijken, terwijl ze ook nog eens last had
den van de weerkaatsing van het zonlicht op de Ro
meinse wapens en verdere uitrustingen. De Kimbren 
werden vanuit het open veld geleidelijk terugge
worpen op hun laatste bastion, hun als wagenburcht 
ingerichte kampement, waar ook de vrouwen in een 
alles of niets situatie dapper meevochten. Toen het 
kampement tenslotte eveneens verloren dreigde te 
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Afb. 1. De rivier de Aa, 
gezien vanuit het zuid
oosten (foto Miep Kiela, 
augustus 1987, in Foto
archief Historische Kring 
Breukelen). 

gaan, doodden veel Kimbren zich eigenhandig, 
zowel mannen als vrouwen met hun kinderen. De 
overigen werden gevangen genomen en tot slaven 
gemaakt. 

Toen Marius in Rome terugkeerde, werd hij als 
een held ingehaald. In de voorafgaande jaren was 
hij al, tegen alle Romeinse wetten en precedenten 
in, ieder jaar herkozen als consul. In 100 voor Chr. 
werd hij maar liefst voor de zesde keer consul. 

Historici hebben zich meermalen afgevraagd 
hoe de inval der Germanen zou zijn afgelopen als 
zij voortvarender waren opgetreden en hun aanvan
kelijke successen meteen hadden uitgebuit; dus als 
ze Marius niet de tijd hadden gegeven om de 
Romeinse strijdkrachten effectief te reorganiseren 
en te trainen. De Romeinse geschiedschrijver 
Floras concludeerde al in de 2de eeuw na Chr. dat 
zonder Marius het met Rome gedaan zou zijn 
geweest. 

Germaanse invasie heeft de Romeinen nog 
lang geheugd 

De inval der Germanen en de uiteindelijke over
winning door Marius en zijn soldaten heeft diepe 
sporen getrokken in het bewustzijn van de Romei
nen. Toen de Romeinen een dikke veertig jaar later 
hun rijk naar het noorden toe gingen uitbreiden, 
was het afwenden van mogelijke nieuwe dreigingen 
uit het noorden een van de belangrijke motieven. In 
58 voor Chr., toen de Romeinse strijders al diep in 
Gallië waren doorgedrongen, maar in het noord
oosten te maken dreigden te krijgen met de onstui
mige krijgers van de Germaanse koning Ariovistus, 
voelde Caesar zich genoodzaakt zijn manschappen 
indringend toe te spreken en te bemoedigen. Daar
bij herinnerde hij hen er nadrukkelijk aan dat ook 

de Kimbren en Teutonen destijds ten slotte door 
Marius en diens soldaten waren verslagen. 

Omstreeks 98 na Chr., ongeveer 210 jaar na 
de overwinningen van Marius, schreef Tacitus nog 
over de Kimbren: "nu een klein volk, maar zijn 
roem is geweldig". 

Kortom, de grote oorlogsvloot die in 16 na Chr. 
de Vecht en Aa bevoer, confronteerde onze oer-
Breukelaars en oer-Ter Aaiers met een belangrijke 
episode in een grootse, maar wisselvallige histo
rische ontwikkeling voor zowel Romeinen als 
Germanen. 

Hun doelstelling om de Noordzee de noorde
lijke grens van hun grote rijk te maken, door 
de onderwerping van alle in de kustlanden wonen
de Friezen en andere Germanen, hebben de Romei
nen nooit kunnen realiseren. In 47 na Chr. werd be
sloten genoegen te nemen met de Rijn als noord
grens, daarbij inbegrepen de Kromme Rijn en de 
Oude Rijn. Hierlangs werd vervolgens de nieuwe 
grenslinie, de Limes, met een groot aantal castella, 
ingericht. Een opstand in 69 na Chr., onder Julius 
Civilis, bracht de Romeinen er toe zich definitief 
achter die Limes terug te trekken. De Vechtstreek 
ten noorden van Trajectum (Utrecht) kwam weer 
vrij van vreemde overheersing. Zakelijk verkeer 
met de Romeinen bleef echter bestaan. 
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