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Urbi et Europa! 
 

OP DE IDUS VAN MAART 
 

 

 
 

Laatste avondmaal in Romeinse stijl, altaarkleed 1633 

 
Zo staat het in de klassieke bronnen: als hij het avondmaal nuttigt met zijn politieke 
vrienden, komt ineens het onderwerp op tafel: de dood. Hij vindt dat het vooral snel moet 
gaan, sterven, zonder dat iemand het verwacht. Heeft hij iets voorvoeld? De volgende dag 
laat hij immers het leven na de verraderlijke kus, het teken dat Longinus en zijn groep 
hem konden ombrengen. De bevolking is buiten zinnen over deze brute daad. Hij was 
immers de chrêstos, hun ‚goede man’? Op de derde dag na zijn dood, tijdens een 
indrukwekkende plechtigheid, prijst Marcus Antonius deze zoon van God de hemel in 
door alle wonderen op te sommen die hij heeft verricht. ‚Ach heb ik hen dan gered opdat 
ze mij te gronde richten’, klinkt het over de rouwende menigte. Zijn lichaam met de 
bloedvlekken en de grote wond in zijn zijde krijgt iedereen in de stad te zien.  
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Een afbeelding daarvan wordt aan een kruisvormig houten constructie gehangen, een 
tropaeum. Op zijn hoofd zet men een krans.  
 
 

 
 

‘Caesar’ aan het tropaeum met krans, reconstructie Spanje 2007 
 

Ruim tweeduizend jaar later is de plek op het Forum Romanum waar zijn lichaam tot as 
verging door iedere toerist te bezoeken. Er zijn de honderden klassen met kinderen die 
onder aanvoering van hun juf, lange stok en de zakdoek als banier, allemaal een kijkje 
moeten nemen bij zijn graf, het vuurgraf van Julius Caesar: Ara di Cesare. Het altaar is 
niet meer dan een overdekte ruïne met een hoopje verweerde stenen. Over een hekje 
worden bloemen geworpen. Door megafoons klinkt zijn naam in vele talen en op selfies 
raast het grafmonument de wereld rond. En eenmaal in Rome: de latere familiegraven 
van de Julii, de familie van Caesar, bevinden zich loodrecht onder het enorme altaar in de 
Sint Pieter. En wonder boven nog een wonder: zijn baan bestaat nog. Anno nu bekleedt 
de Paus nog hetzelfde religieuze ambt: Pontifex Maximus, de grote bruggenbouwer. 
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‘Ara di Cesare’, Forum Romanum  (Tommie Hendriks) 
 
 

Julius Caesar was letterlijk en figuurlijk de grote bouwer van bruggen, hij was de 
Pontiff. Hij heeft daarmee de fysieke grondslag gelegd voor een wereldrijk, wat wij nu 
grofweg Europa noemen. De brug als uitvinding was er al eerder, maar hij heeft dit 
technische hoogstandje verbeterd en militair ingezet om alles aan Rome te kunnen 
onderwerpen. Zonder brug was Europa nooit geworden wat het nu is. Klieven de woeste 
rivieren eerst ons continent tot fysieke verscheurdheid, biedt het snelstromende, kolkende 
diepe water een veilige of eerder hinderlijke grens voor vriend of vijand, met de komst 
van de brug ontstaat een ander wereld: een langzame toenadering tussen volken met een 
rechtstreekse verbinding naar Rome, via via.  
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Julius Caesar, Altes Museum Berlijn 
 

Aanvankelijk zijn het snel monteerbare houten bruggen die de oprukkende legioenen 
snelheid moeten bezorgen. Caesar is immers een man van opschieten. Niet zwemmen, 
niet tot je middel doorwaden met alle koukleumen en gevaren van dien, niet met een 
wiebelende boot en vlotten aan touwen heen en weer, maar een weg over het water. 
Zodat je over het water kunt lopen en dan met duizenden tegelijk. Met een brug kom je 
snel een gebied in en je bent er rap weer uit. Je kunt een brug ook weer onklaar maken als 
het moet. En zoals het water onder de brug doorstroomt, stroomt er ook iets over de brug: 
handelsverkeer. Het continent is gaandeweg zo met de honderden bruggen over de 
rivieren verbonden, van de bergen tot in de laaglanden en delta’s. Ga in Duitsland bij 
Neuwied aan de oever van de Rijn staan en stel je voor dat er ruim tweeduizend jaar 
geleden al een brug is geweest, een brug van beton en palen, met drie grote bogen rustend 
op pilaren in het water. Hoe moeilijk en gevaarlijk was het eerder om aan de overkant te 
komen? Met de brug is het een komen en gaan van verkeer, handelslui en eenheden 
soldaten alsof we al in onze moderne tijd zijn. Bekijk de Pons Mosae-maquette in 
Maastricht en zie hoe vernuftig de overspanning moet zijn geweest over de Maas. Voor 
de Romeinen is er geen oever te ver.  
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Pons Mosae-maquette in Maastricht 
 

Wanneer de filosoof Jean-Jacques Rousseau een bezoek brengt aan de restanten van de 
oorspronkelijk vijftig kilometer lange Pont du Gard, een staaltje Romeinse bouwkunst uit 
de eerste eeuw, heeft hij nog nooit zoiets indrukwekkends gezien. Vol verwondering 
bekijkt hij de rustieke bogen in het landschap. Een overbrugging als aquaduct, wat een 
stad als Nîmes voor eeuwen van water voorzag en de fonteinen deed klateren, hij is bijna 
buiten zinnen. Rousseau voelt zichzelf ineens heel klein en zijn ziel wordt bevangen door 
een prangende vraag aan zichzelf :‚Waarom ben ik niet als Romein geboren?’ 
Roverhoofdman John Cleese probeert in Monty Python’s hilarische sketch ‚What have 
the romans ever done for us?’ ook licht te werpen op dit type onderwerp. Hij legt de 
vraag voor aan zijn in boerka-tenue gestoken rovermannen. Er komt uiteindelijk na wat 
gemompel een hele waslijst, van onderwijs tot wijn, van medicijnen tot sanitatie,  
maatschappelijke orde, tot uiteindelijk: vrede. 
 
 

 
 

Restant Romeins aquaduct, Pont du Gard 
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Onder de begrippen en symbolen die wij als vanzelfsprekend bij deze tijd vinden horen, 
woelt nog altijd de oude tand des tijds uit het Rome van toen. Kijk maar om je heen. Zie 
je een Vespa voorbij brommen dan staat dit voor het Latijnse wesp. En loopt er iemand in 
een toga, dan is dit in oorsprong Romeinse dracht. Jurisprudentie is een oorspronkelijk 
Romeins woord, net zoals pro Deo. En wie Nauta als achternaam heeft, was visserman. 
Ben je in Washington en bezoek je het Capitool dan zie je dat de bouw is geïnspireerd op 
de klassieke Romeinse bouwkunst, die zelf weer Griekse invloeden bezit. En je moet 
weten dat het woord capitool oorspronkelijk in Rome is gemunt, afgeleid van 
caputoleum: de heuvel met tuin die schedelplaats werd genoemd. Capitol Hill is dan ook 
geen toeval. Dat allemaal brachten de Romeinen. De Founding Fathers van Amerika 
gebruikten maar wat graag de Romeinse voorbeelden hoe je een republiek opricht en 
structuur geeft aan het politieke bedrijf. Geen wonder dat Amerika een senaat heeft, zoals 
heel veel andere landen. En hun president wordt nog altijd ingezworen door iemand in 
zo’n toga. En in hoeverre lijkt het Witte Huis als instituut op de Domus Publica, de 
Romeinse ambtswoning van de Pontifex Maximus?  Rome is naar eigen zeggen het hoofd 
van de wereld. Caput Mundi. Zo kijkt Rome als mondiale hoofdstad op de lagere 
ledematen neer. Andere steden hebben maar het omhoogkijken.  
 
 

 
 

Sint Pieterplein in Rome 
 
 

Wie naar de kaart van het oude Romeinse rijk kijkt, moet verwonderd zijn dat zo’n 
enorme politieke eenheid kon ontstaan uit een stad op zeven heuveltjes. En er is geen stad 
in Europa die zo lang van zo’n grote betekenis is geweest. In wezen niet meer dan een 
muggenkakje op de muur, toch realiseert het de bestuurskracht die een heel groot gebied 
eeuwenlang bij elkaar houdt en waar grote sprongen voorwaarts worden gemaakt op 
allerlei terrein. Het Parijs van Napoleon, het Berlijn van Hitler of het Madrid van Phillips 
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II zijn maar nachtelijke vuurvliegjes bij het licht van de dageraad dat Rome in de 
geschiedenis op ons continent afwerpt. Eeuwige Stad, heilige stad ook.  Hoe intern ook 
verdeeld, hoe grillig ook de bewindvoerders, hoe onverwacht ook de machtsovernames, 
toch is er lange tijd een krachtig centrum wat niet alleen heerst op het continentale 
thuisland,  maar ook op de Griekse eilanden, delen van Afrika en Engeland. Met 
oorspronkelijk een bestuurstaal, de precieze militaire taal van het Latijn, die nu nog klinkt 
in elk katholiek godshuis als de Latijnse mis wordt gelezen. En dat kan allemaal niet 
groeien, noch bij elkaar worden gehouden zonder de bereikbaarheid via de brug op het 
vasteland. In het commentaar van de Bello Gallico wordt nauwgezet beschreven hoe 
Caesar een brug bouwt om de Rijn over te steken, met heiwerk en machines. Is de eerste 
klaar, bouwt hij er snel nog een. Hij had gewoon lol in zijn werk.  
 
 

 
 
 

Julius Caesarbrug in Leiden 
 

Het is niets voor niets dat in een universiteitsstad als Leiden, met zijn hoogopgeleide 
bevolking en toonaangevende oudheidkundige musea, Caesar’s fysieke pontificaat 
erkenning heeft gekregen in de bouw van de Julius Caesarbrug. Een stalen bascule voor 
wandelaars en fietsers. Natuurlijk kon de stad bij het kiezen van een naam putten uit 
lijsten van vroegere hoogwaardigheidsbekleders met lange baarden. Toch koos de stad 
voor Caesar. Willen we in de Lage Landen een echt standbeeld van hem zien dan moeten 
we naar Velzeke in Oost -Vlaanderen waar hij werd herdacht bij de Julius Caesarfeesten 
eind vorige eeuw. En nu we toch nieuw licht werpen op historische erkenning: zoals 
Caesar het basisontwerp geeft aan zijn basilica Aemilia waarnaar alle basilieken in het 
hele rijk zijn gebouwd, zo staat de afmeting van elke kathedraal die er in de wereld toe 
doet in de marmeren vloer van de Sint Pieter gebeiteld om te laten zien dat de Paus te 
Rome daarmee het grote voorbeeld geeft. We zijn nog voor het jaar nul en het 
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oorspronkelijke godshuis voor het latere Christendom is er al. Het is zo oud als de weg 
naar Rome. 
 
 

 
 

Julius Caesar in Velzeke 
 

Als de oorspronkelijke Europese geschiedenis zich in vooral Rome heeft afgespeeld, die 
ons continent mede heeft gemaakt tot wat het nu is, waarom speelt Rome dan geen 
centrale rol in de beleving van het Europa van nu? Was de dichter Bertus Aafjes nog een 
uitzondering in de jaren vijftig met zijn voetreis naar Rome, inmiddels is er een herleving 
van pelgrimstochten dwars door Europa, ook naar Rome. En ook de Romereis van de 
middelbare school is er nog steeds, mede dankzij de prijsvechters in de lucht. Toch wordt 
de stad inmiddels in de toeristische folders steeds meer behandeld als een exotisme: iets 
van heel vroeger, heidens, wreed, te ver van ons bed. Goed, er was het kollossale 
Colosseum met de gladiatorengevechten, maar er was ook het recht wat tot op de dag van 
vandaag nog werkzaam is. Er waren al rechten voor de vrouw en was er zorg voor arme 
mensen. Wordt er in de overgeleverde geschiedenis wel genoeg duidelijk gemaakt dat er 
lijnen zijn te trekken tussen de wereld ten tijde van Caesar en die van ons? Dat met name 
deze stad en deze persoon het historische DNA hebben gevormd van ons continent? 
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Qua lieu de memoire mag Rome trouwens van geluk spreken dat Caesar er het leven 
liet. Het is op het nippertje goed gegaan. Hij stond immers op het punt om op militaire 
campagne te gaan tegen de Parthen en er was de kans dat hij ergens op een slagveld het 
leven had moeten laten, zoals vele militairen voor hem. De punt van de verraderlijke dolk 
die hem dodelijk trof in zijn borst, besliste anders. Toen Calpurnia het bebloede lichaam 
jammerend op haar schoot trok en zo haar hulpeloosheid als plotse weduwe zichtbaar 
deelde met de bevolking van Rome, de eerste piëta, was hij uiteindelijk voorgoed tussen 
hen. Thuis, maar dood. Nu kon het vuur oplaaien, ook in de hoofden van de Romeinen. 
De Joden verzamelden zich nachten rond de crematieplaats. 
 
 

Lincoln kijkt met zijn droge marmeren ogen vanaf zijn troon de Amerikaan aan die zijn 
memorial bezoekt. Boven hem is het volgende gebeiteld:  
 

IN THIS TEMPLE 
AS IN THE HEARTS OF THE PEOPLE 
FOR WHOM HE SAVED THE UNION 

THE MEMORY OF ABRAHAM LINCOLN 
IS ENSHRINED FOREVER 

 
Het bijna negen meter hoge beeld verwijst naar een gemeenschappelijke geschiedenis die 
eeuwige waarde heeft en generatie op generatie wordt overgedragen. En het mag allemaal 
pompeus aandoen, hier wordt de burger gevraagd na te denken over de geschiedenis van 
zijn land Amerika. Hoe een land na een bloedige burgeroorlog toch een eenheid wordt.  
Europa durft daarentegen de eigen gemeenschappelijke geschiedenis niet aan te wijzen, 
niet naar tijd en plek. Niets geeft ons immers een Europese hartenklop of een 
wegpinkende traan: niet de vlag, niet het volkslied, niet een monument. Want wanneer 
het recht, de architectuur, het muntstelsel, de kunst, de ambachten, de kookkunst, de 
landbouw,  de weg, de brug en de religie vooral hun verbreiding vonden via Rome, 
waarom gunt Europa dan niet die historische focus op deze stad, nu het al vijftig jaar naar 
zichzelf zoekt wat symbolische identiteit betreft? Tussenvraag: zou Rome ooit nog 
hoofdstad van Europa kunnen worden? 
 

Nee, nein, non, no. Uitgesloten. In wezen is een hoofdstad van Europa niet meer 
mogelijk sinds de oprichting van de Europese Unie. Men wilde het niet en heeft het arme 
hoofd er maar direct afgehakt en inmiddels telt Europa bijgevolg daarom 28 hoofdsteden. 
Basta! Brussel maakt zich wel informeel op voor deze rol, maar is in wezen ongeschikt 
om hoofdstad te zijn omdat het al vier keer hoofdstad is: van België, van de Vlaamse 
gemeenschap, van de Franse gemeenschap, van het Brussels hoofdstedelijk gewest. 
Trouwens, de Fransman ziet Brussel in het geheel niet zitten: Strassbourg is in Franse 
optiek de hoofdzetel van Europa. En van de Elzas natuurlijk: heen & weer met die dure 
ambtenarentrein. Het is een veeg teken dat Rome zelfs nooit als culturele hoofdstad is 
uitgeroepen, waar Athene, Parijs, Brussel, Istanbul en vele andere steden wel deze eer te 
beurt viel. Mogelijk dat Rome er zonder kan, ook al bevindt zich er - naar eigen zeggen - 
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de navel van de oude wereld. De restanten van dit oudheidkundige wereldorgaan zijn 
trouwens te bezoeken. 
 

Een Europeaan is amper in staat een plek, gebouw of standbeeld in Brussel te noemen 
wat verwijst naar ons continent en zijn oorsprong. Neem zelf de proef maar op de som. 
Wezenloos dolen toch die glazige gebouwen van het Europees bestuur door de 
herinnering aan onze geschiedenis en weten zich geen plaats? De stad heeft het 
standbeeld der smurfen, telt het infanterie-monument en kent het foeilelijke standbeeld 
van Europa Unity in Peace. Wijst men dan maar op het ruitermonument van de zeer 
bedenkelijke Leopold II, dan zit men er helaas vies naast. Het monument verhaalt niets 
over onze eigen Europese gemeenschappelijke oorsprong, hoe slechter dan slecht deze 
koning ook mag zijn geweest. Moeten de negen koude, stalen spiegelende bollen van het 
Atomium ons dan verbinden? Er is niets in Brussel wat ons aan een gemeenschappelijke 
geschiedenis herinnert. Nota bene: Rome was al geschiedenis toen Brussel nog een 
zompig moeras was.  
  

 
 

Atomium in Brussel 
 
 
 

Natuurlijk heeft de Europese burger veel symbolische ankerpunten waarmee een 
gemeenschap zich kan verbinden. We hebben onze nationale voetbalteams, vlaggen en 
volksliederen. Frankrijk heeft het graf van Napoleon, de Duitsers kunnen het graf van 
Willhelm II bezoeken, wij het graf van Willem van Oranje. Er zijn de standbeelden van 
Garibaldi, Hermann, Vercingetorix, Jeanne d’Arc. Allemaal in puike conditie maar een 
gevoel van Europese eenheid is er niet bij. Zo bezien is Europa een opstapeling van 
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nationale en regionale geschiedenissen, zonder een groter en begrijpelijk verband waarin 
wij zijn ontstaan. Rome heeft ons juist heel veel te vertellen over wie wij zijn: vol met 
intriges en nietsontziende machtspolitiek die de stad groot hebben gemaakt en ook de 
latere neergang hebben bewerkstelligt. Je hebt een leger aan keizers op bustes en munten, 
die echt rivieren van bloed hebben vergoten op Europese grond. Neem de slag bij de 
Milvische brug waarbij keizer Constantijn eerder een overwinningsteken zou hebben 
gezien aan de hemel: In hoc signum vinces. Een brug die het lot van ons continent deed 
keren en het Christendom verankerde. Tegenstrever Maxentius vond, zwemmend in de 
river, uiteindelijk de dood. Waar te Rome in de zesentwintig meter hoge Trevifontijn de 
zeegod Oceanus in een spectaculaire waterpartij door paarden naar de Oceaan wordt 
getrokken, verwaait in Brussel het straaltje van Manneken Pis.  
 
 
 

 
 

Trevifontijn in Rome 
 
 
 

Rome als de hoofdstad van Europa met de zitting van het Europese politieke bestuur is 
niettemin wat te hoog gegrepen. De Europese politiek zal wel altijd een Belgische affaire 
blijven en het lastige van geschiedenis is dat deze moeilijk terug te draaien is. Maar 
Amsterdam, er zijn ook andere voorbeelden, is een hoofdstad waar geen nationaal bestuur 
zetelt en waar toch nationale inspiratie en kracht vanuit gaat. Daar is een monument en 
een plein waar alles samen komt in tijden van bezinning, nood en reflectie op 
geschiedenis. Zo’n soort rol zou Rome ook op zich kunnen nemen, om onze herinnering 
aan de gemeenschappelijke geschiedenis een focus te geven. Elk jaar een herdenking op 
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het Forum Romanum, vanwege de hele grote geschiedenis, de accolade die alles omvat.  
Laat Rome om te beginnen dan maar een keertje culturele hoofdstad zijn.  
 

Kunnen wij ooit een geloofwaardig Europa hebben, als we de gemeenschappelijke 
geschiedenis niet kennen en in ons dragen? Wij moeten achter de coulissen van de twee 
wereldoorlogen durven kijken, veel verder terug gaan naar een groter verleden. Wij 
moeten beseffen hoe steen op steen via de meer dan vijfhonderd colonies ons uniek 
werelddeel zichzelf heeft opgericht en bevochten. Een kleine groep Europese 
intellectuelen heeft zich onlangs geuit in een Verklaring van Parijs. Men wil een Europa 
waarin we kunnen geloven en benadrukt vooral de waardenkant die Europa kan binden. 
Er is in hun visie sprake van een ‚vals’ Europa met een onwetendheid over de ware 
bronnen van de beschaving, daarbij vervallend in overdrijving en vervorming van 
Europa’s antieke deugden. De verklaring is aanstekelijk. Het bewustzijn een groter 
verband te willen beleven, is cruciaal wil Europa meer over zichzelf zeggen dan de 
verwijzing naar kolen en staal, naar de bank en de munt, naar de beide wereldoorlogen.  
Want zozeer de Europeaan in Brussel niets kan aanwijzen wat met onze 
gemeenschappelijke geschiedenis te maken heeft, zozeer is ook het Forum Romanum nog 
terra incognita. Ondanks alle inspanning van de roeptoeterende juffen.  
 

Luister aan het raam van een gymnasium in Riga en je hoort het Latijn, terwijl de 
Romeinen de gebieden van dat Noord-Europa nooit hebben bereikt. Dat wat nu de 
Baltische staten zijn, Polen heet of Finland: er is geen campagne gevoerd noch een brug 
gebouwd. En toch horen ze erbij. Deze landen hebben enerzijds aansluiting gevonden bij 
het Europa van nu en delen mee in de waarden van onze gemeenschappelijke 
geschiedenis. Men betaalt er met de euro. Maar ieder land heeft ook een 
gemeenschappelijke traditie met een Europees verleden, hoe flinterdun ook. Ga het 
stadscentrum van Vilnius, Riga of Warschau binnen en zie de in steen verankerde 
Christelijke navolging uit Rome in een waaier van kerkgebouwen.  
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Beeld  van Caesar, Rijksmuseum voor Oudheden Leiden 
 

‘Uit de beschrijvingen in de antieke bronnen is bekend dat Caesar mager en pezig was en 
vrij kaal. Uit ijdelheid liet hij zich echter altijd mét haar afbeelden. Het officiële portret, 
dat meer was dan een 'fotografische' afbeelding, moest duidelijk het karakter presenteren: 
Caesar liet zichzelf voorstellen als een nuchter en zakelijk man, rationeel, hard voor 
anderen en zichzelf, filosofisch, weloverwogen en beheerst. Hij stond verder bekend om 
zijn milde wijsheid. Iets van deze karaktertrekken is terug te vinden in dit portret: om de 
mond speelt een lichte glimlach en de kraaienpootjes rond de ogen geven het gezicht een 
zekere zachtheid.’                   -Tekst Museum van Oudheden Leiden - 
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De Duitse theoloog Ethelbert Stauffer, die veel over Caesar heeft geschreven, spreekt  
van de ‚moedigste politicus die de oudheid ooit heeft gekend’ en benadrukt de clementia 
Caesaris, zijn vergevingsgezinsheid en het ‚heb uw vijanden lief’. Stauffer zelf was 
gekant tegen de Nazi’s, werd uit zijn ambt gezet en kreeg een spreekverbod opgelegd. Hij 
wist maar al te goed wat het onderscheid was tussen Caesar en het zogenaamde 
Caesarisme, het dictatoriale wat men aantreft bij Hitler, Mussolini en Stalin. Die totaal 
andere, milde kant van Caesar die Stauffer benadrukt ziet hij ook terug in de Goede 
Vrijdag-liturgie van de Roomse mis, die qua ritueel schatplichtig is aan de 
bijzettingsplechtigheid van Caesar. ‚Met zijn sterven is er verdriet om de teloorgang van 
een politiek evangelie van vergeving’, aldus de theoloog.   
 

 
 

Paasviering door Paus Franciscus in Sint Pieter 
 

Over de laatste woorden van Caesar is veel gespeculeerd, maar zeker lijkt wel dat hij 
niet het woord Europa als laatste uitblies toen het bloed uit zijn zij stroomde. Zijn rijk 
had geen naam, zijn rijk was de stad die heerste over de wereld, de deelgebieden die soms 
weer onderling in drieën waren verdeeld. Woonde je in die wereld, dan was je een romein 
of je kon er soms een worden. Je verkreeg het burgerrecht. Had Caesar een doel om een 
continent te stichten met onderlinge vrede of was het blinde machtshonger wat hem 
dreef? Tot op de dag van vandaag zijn de meningen daarover verdeeld. Sommigen 
benadrukken de vele campagnes die hij heeft gevoerd en het bloed wat daarmee is 
gevloeid, anderen hebben juist oog voor zijn tegendraadse mildheid, zijn gedurfde 
vredespolitiek en grote vergevingsgezindheid. Historicus Cassius Dio citeert een 
uitspraak van Caesar die hem typeert:  
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‚Let us therefore, Conscript Fathers, confidently unite our interests, forgetting all past 
events as if they had been brought to pass by some supernatural force, and beginning to 

love each other without suspicion as if we were in some sort new citizens.’ 

Caesar is de enige aan wiens voeten bloemen worden gelegd in onze moderne tijd. De 
keizers aan de Via dei Fori Imperiali hebben het jaloers omkijken. In die zin is er nog 
altijd eerbetoon aan de waarden die hij voorstond. Moderne historici reppen over hem in 
bewoordingen als ‚de grootste persoonlijkheid in de duizend jaar van het Romeinse rijk.’ 
Caesar heeft ons de codex gebracht, waardoor niet meer van de onhandige rollen hoefde 
te worden gelezen maar pagina’s konden worden omgeslagen. Hij heeft het ,heb uw 
vijanden lief’ in praktijk gebracht door tegenstrevers op hoge posten te plaatsen, hij heeft 
de economie geherstructureerd door grootgrondbezitters te onteigenen en het rente-op-
rente beginsel af te schaffen. Het insolventie-beginsel, waardoor iemand die de schulden 
niet meer kan betalen toch weer opnieuw kan beginnen - het huidige faillissement - gaat 
ook op hem terug. Hij gaf ons een nieuwe kalender. Wie zijn militaire optreden 
nauwgezet bestudeert moet erkennen dat hij altijd koerste op zo weinig mogelijk leed, 
ondermeer door vrede aan te bieden aan de tegenpartij. Dat er door hem bloedige strijd is 
geleverd is zonder twijfel, maar het gebeurde in de context van een woeste wereld met 
wederzijdse bedreigingen tussen volken. Liet koning Mithridates VI niet in een dag 
80.000 Romeinen ombrengen? Octavianus was in dit opzicht ook wreed: hij liet 300 
senatoren en ridders doden als offer op het altaar van zijn adoptievader. Caesar wilde niet 
alleen een oorlog winnen, maar juist ook de vrede brengen. Niet voor niets is de duif het 
vredesteken, het Venusteken wat verbonden is met de afstamming van Caesar. Wie zich 
uiteindelijk niet aan een bestand hield, het pacta sunt servanda is niets voor niets van 
Romeinse oorsprong, moest militair tot de orde geroepen worden. Anders ging het niet. 
En veel gebeurde vanuit de beginselen van Romeins recht. Wanneer Caesar recht moest 
spreken bij zijn eigen manschappen, ten tijde van muiterij, wist hij met handigheid en 
redeneringen zijn soldaten voor executie te sparen. Want niet meedogenloos straffen kon 
immers tot nieuwe ongeregeldheden leiden. Caesar nam een risico om voor slapjanus te 
worden aangezien. Hierin was hij uitermate sterk.  
 
 

 
 



Urbi et Europa! 16 

Paus Franciscus met de duif als vredessymbool 
 
 
Zou een nieuwe visie op Caesar zijn rol in onze geschiedenis ook een nieuwe 
herwaardering van Rome kunnen betekenen? Van Europa wellicht? Zijn leven was zeer 
verbonden met Rome, hij schonk bij testament zijn fortuin aan alle mannelijke inwoners 
van de stad. Die humane kant van Caesar is nog altijd aanwezig in de historische reflectie 
over hem, maar deze is toegedekt, weggemoffeld. Mogelijk dat daarom de herdenking op 
de idus van maart in Rome, als hij elk jaar theatraal wordt omgebracht, nog altijd meer op 
de voorgrond treedt dan zijn sacrosancte uitvaart drie dagen later op de zeventiende 
maart.  
 
 

 
 

Re-enactment verraad en dood Caesar in Rome  
 
Dat Caesar door Marcus Antonius werd uitgeroepen als ‚hemelse God’ speelt narratief 
amper een rol in de traditie van herinnering. Hier zwijgt Rome en staat de geschiedenis 
stil. Dit perspectief werkt nog altijd door, hoe goed bedoeld ook bij de herdenking van de 
moord op hem. Ook moderne biografen, gevangen in deze blikrichting, verzwijgen maar 
al te luid de intensiteit van de bijzetting als politiek-religieuze gebeurtenis die van grote 
invloed is geweest voor Europa. Toch zijn er ook andere stemmen. Dante stelde de 
moordenaars op Caesar en Christus gelijk, zoals Stauffer Caesar’s morele nalatenschap 
met die van de figuur van Christus verbindt: 
 

,Caesars’ work of conciliation fell to pieces, Christ’s work of reconciliation was 
accomplished.’ 

 
 
 
 



Urbi et Europa! 17 

Op de grote obelix op het Sint Pieterplein vinden we nog altijd de heldhaftige woorden in 
marmer gebeiteld:   
 
 

 
 

Obelisk op het plein van Sint Pieter 
 

Overwinnen, regeren, bevelen en verdedigen. Op wie zijn die kernachtige woorden, ook 
al zijn ze later aangebracht, meer van toepassing dan op hem? Caesar bracht ze immers in 
praktijk. Het werkwoord vincere kleeft gewoon aan hem, zoals in het veni, vidi, vici. 
 
De Engelse historicus Anthony Froud concludeert:  

 
,He fought his battles to establish some tolerable degree of justice in the government of 

this world; and he succeeded, though he was murdered for doing it. Strange and startling 
resemblance between the fate of the founder of the kingdom of this world and of the 

Founder of the kingdom not of this world, for which the first was a preparation. Each was 
denounced for making himself a king. 

Each was maligned as the friend of publicans and sinners; each was betrayed by those 
whom he had loved and cared for; each was put to death; and Cæsar also was believed to 

have risen again and ascended into heaven and become a divine being.’ 

Ga nu de straat op en vraag wat voor beeld mensen van Caesar hebben: men ziet bij 
hem nu nog strijd naast vrede, bloedvergieten naast verzoening, wreedheid naast 
mededogen. Dat zal zijn tijdelijke nut hebben voor de deelnemers aan het historisch debat 
over hem, nuance is op zijn plaats en het kost tijd en moeite om ook het andere, betere en 
waarachtige perspectief toe te laten over zijn persoon. De Duitse historicus Theodor 
Mommsen ziet in Caesar een genie aan wie Europa veel te danken heeft en die een 
politieke en morele omwenteling voorstond. Hij ziet in hem iemand die juist met tegenzin 
de militaire optie ten uitvoer bracht, als politieke middelen niet blijken te werken. Caesar 
was zelf een kind van vervolging.  
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Robert Schumann, oprichter van de Europese Unie na de Tweede Wereldoorlog,  kreeg 
bij zijn afscheid van het Europees Parlement de eretitel ‚Vader van Europa’, een zelfde 
type predicaat wat Caesar ook kreeg van zijn senaat, tweeduizend jaar eerder: Parens 
Patriae. Schumann was katholiek en zeer op Rome betrokken en voor hem is inmiddels 
een zaligverklaring in voorbereiding. Voor het Vaticaan zou dat wat Caesar betreft 
voorlopig een brug te ver zijn, laat staan dat de Europese Unie Caesar met een standbeeld 
zou willen gedenken. Maar het zou Brussel zeker niet misstaan.  
 
 

 
 

Bloemen aan de voet van Caesar zijn standbeeld in Rome (Tommie Hendriks) 
 

 

De moordenaars mogen nog na tweeduizend jaar hun gelijk halen omdat een onjuist 
beeld van Caesar in stand wordt gehouden, tegen de vergetelheid in branden er ook de 
kaarsjes op zijn graf met de idus van maart en brengen mensen bloemen. Zo blijft Caesar 
actueel en is hij nog steeds onder ons. Wellicht dat toekomstige generaties europeanen en 
historici nieuwe inspiratie putten uit onze gemeenschappelijke Romeinse geschiedenis en 
Caesar’s formidabele plaats daarin.  
 
 
Jan van Friesland 
Poppenwier MMXVIII 
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