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1 – Cyrus de Grote 
en de slag om Thymbra

Hoe een kudde kamelen het machtigste rijk 
ter wereld versloeg

De slag om Thymbra in 574 v.Chr. betekende een kentering 
in de oorlog tussen Croesus, koning van Lydië, en zijn vij-

and Cyrus de Grote, een Perzisch heerser. Met nog geen 
200.000 man trokken de Perzen ten strijde tegen het ruim 
twee keer zo grote Lydische leger. De Perzen wisten deson-
danks de oorlog te winnen. Dit alles wegens een verrassings-
element: een horde stinkende, chagrijnige kamelen.

Een kleine voorgeschiedenis: dit verhaal begint bij de Assy-
riërs, een nogal bloeddorstig volk dat z’n uiterste best deed 
elk ander volk in dat deel van de wereld uit de weg te ruimen. 
Op brute wijze. We hebben het dan over lippen en oren afhak-
ken, huiden afstropen en meer van dat soort ongein. Nu von-
den die andere volkeren daar wel het nodige van en zo gebeurde 
het dat zij op een gegeven moment het Assyrische rijk omver-
wierpen. Eigen schuld.

Het eens zo machtige Assyrische imperium viel uiteen in 
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 de man die zichzelf in auschwitz liet opsluiten 

drie nieuwe rijken: Medië, Lydië en Babylon. De drie nieuwe 
rijken deelden een doel, namelijk het vernietigen van de 
andere twee en de heropbouw van Assyrië.

In de zesde eeuw v.Chr. gedroeg de koning van Medië zich 
nogal als een eikel in Assyrische stijl. Een schaapsherder met 
de naam Cyrus dacht daarom: tot hier en niet verder, vriend. 
Hij bracht een leger op de been en maakte korte metten met 
de koning. Daarop ging hij zelf op de troon zitten, noemde 
het land Perzië en dankzij wat handige geschiedvervalsing 
was hij opeens de zoon van de koning en was hij op jonge leef-
tijd als een soort Klein Duimpje in het bos achtergelaten en 
nu teruggekeerd. De Mediërs vonden het allemaal prima, aan-
gezien Cyrus een stuk makkelijker in de omgang was dan z’n 
voorganger.

Buiten Medië was echter niet iedereen het daarmee eens. 
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 cyrus de grote en de slag om thymbra 

Koning Croesus van Lydië bijvoorbeeld. Dat kwam enerzijds 
omdat hij een humorloze drol was, anderzijds omdat hij het 
halfbroertje was van de vorige, door Cyrus afgeslachte koning.

Lydië gold in die tijd als een van de grootste en machtigste 
rijken ter wereld en beschikte over een immense goudvoor-
raad. Dat kwam van pas nu Croesus niet bepaald een briljant 
strateeg bleek. Ter compensatie besloot Croesus daarom maar 
compleet Real Madrid te gaan en kocht gewoon een berg 
peperdure stersoldaten om die titel te heroveren. Egyptena-
ren, Spartanen, Babyloniërs, hij spaarde ze allemaal. Vervol-
gens voegde hij zijn eigen troepen aan het leger toe, voorzag 
iedereen van de beste paarden en het nieuwste wapentuig en 
trok de grensstreek van Perzië  binnen. Daar brandden ze 
dorpen af en verkochten de bevolking.

Daar had Cyrus op zijn beurt weer problemen mee. Hij 
verzamelde z’n zwaarden en het complete Perzische leger en 
ging op weg om Croesus een pak rammel te geven.

Bij Thymbra troffen ze elkaar. Helaas voor de Perzen kwam 
zowel hun enorme lef als hun toch wat verouderde wapentuig 
niet door de ijzersterke Lydische schilden. Het hielp ook niet 
dat de Lydische speren drie keer zo lang en honderd keer zo 
stevig waren als de Perzische. Het Lydische leger brak de Per-
zische aanval als een luciferhoutje en had binnen de kortste 
keren de bevoorradingskaravaan bereikt. Ter informatie: die 
stond helemaal achteraan.

Daar gebeurde echter iets onverwachts. De Lydische paar-
den begonnen te steigeren, gooiden hun ruiters af en gingen 
ervandoor. De paarden kwamen doorgaans geen kamelen 
tegen en nu ze plots oog in oog stonden met de lastdieren van 
Cyrus, was dat iets te veel van het goede. Cyrus zag het van 
veilige afstand aan en wist wat hem te doen stond.
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De Perzen hadden deze slag verloren, maar de oorlog aller-
minst.

Gezien de tijd van het jaar was het de hoogste tijd voor een 
winterstop. Als je je veldslagen namelijk voert in een soort 
rok met sandalen eronder, heel normaal in die tijd, dan pau-
zeer je even als het echt koud wordt. Croesus trok zich daarom 
terug in zijn hoofdstad Sardis en ging ervan uit dat Cyrus ook 
wel even iets voor zichzelf ging doen.

Dat was verkeerd ingeschat. Cyrus verzamelde wat hij nog 
had aan troepen en trok doodleuk Croesus achterna. Helaas 
voor Cyrus speelde ook Croesus niet helemaal volgens de 
regels.

Normaliter stuurde je tijdens de winterstop je huurlingen 
naar huis, maar Croesus had ze allemaal bij zich gehouden, 
waarschijnlijk zodat er toch nog iemand was die om z’n grap-
jes lachte, en zo kon hij zijn complete leger gelijk weer het veld 
in sturen.

Daar stonden ze dan opnieuw op het slagveld, en weer was 
het twee tegen een. Croesus was van plan gewoon op de Per-
zen in te rijden en ze tot pulp te slaan. Hij was, zoals eerder 
gezegd, geen groot strateeg. Terwijl de Lydiërs aanvielen met 
alles wat ze hadden, opende de Perzische formatie zich en 
schijnbaar vanuit het niets kwam daar een zootje soldaten 
tevoorschijn, rijdend op stinkende kamelen met een ochtend-
humeur.

Dat was een onverwachte verrassing voor de Lydische rui-
ters. En paarden zijn dom, dus die gingen er gewoon weer 
vandoor. Het Lydische leger was in een mum van tijd veran-
derd in een puinhoop. Overal lagen verwarde soldaten tussen 
rondrennende paarden.

Daarop volgde Cyrus’ tweede verrassing: hij stuurde wagens 
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 cyrus de grote en de slag om thymbra 

met zwaarden aan de wielen de chaos in en, nou ja, je kunt je 
voorstellen welk effect dat had. Eigenlijk bleven alleen de 
Egyptenaren een beetje fatsoenlijk overeind, waarop Cyrus 
ze ter plekke inlijfde.

Dat betekende einde oefening voor het Lydische leger.
Croesus werd gevangengenomen, naar het midden van de 

stad gesleept, in brand gestoken en op tijd weer geblust, zodat 
hij adviseur van Cyrus kon worden. En Cyrus zelf? Die her-
enigde het voormalige Assyrië en breidde het uit tot het mach-
tigste rijk ter wereld. Dat bleef het nog ruim tweehonderd jaar 
na zijn dood.
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2 – Arminius

De hinderlaag die de geschiedenis veranderde

Omstreeks het jaar 6 werd de pennenlikker Publius Quinc-
tilius Varus door keizer Augustus aangewezen als de juiste 

man om Germanië voor eens en voor altijd te annexeren voor 
het Romeinse Rijk. Dat was met de kennis van nu geen heel 
handige zet.

Varus was een beroepspoliticus die op zijn best was als hij 
gehuld in een toga achterbakse spelletjes kon spelen. Tot aan 
zijn knieën in de modder staan en een bikkelharde oorlog 
voeren was, zacht uitgedrukt, niet echt zijn ding. Maar dat 
was dan ook niet helemaal waar de Romeinen op hadden gere-
kend toen ze Varus naar het noorden stuurden. Het liep alle-
maal net even anders.

Daar in het noorden stonden de Germaanse volkeren niet 
per se heel erg vijandig tegenover het Romeinse Rijk, zolang 
ze maar met rust gelaten werden. Maar dat is nu juist wat 
Varus niet deed. Hij had gewoon een vlaggetje kunnen plan-
ten en kunnen zeggen: ‘Zo, dit is nu van ons’, maar in plaats 
daarvan moest hij iedereen tot aan de laatste cent afpersen 
en nam hij de halve bevolking gevangen om als slaaf te dienen 
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voor de Romeinen. Daar kwam nog bij dat hij, wanneer hij 
maar kon, liet zien geen enkele boodschap te hebben aan de 
Germaanse cultuur. Kort gezegd: Varus was nogal onsympa-
thiek.

In de zomer van het jaar 9 werkten de legioenen van Varus 
hard om Germaanse stammen neer te slaan die – heel gek – 
aan het rellen geslagen waren. Dat waren niet alleen de stam-
men die altijd al vijandelijk waren geweest, maar nu ook de 
stammen eerst nog pro-Rome of neutraal waren.

Aanvankelijk werd het toch al enorme Romeinse leger nog 
bijgestaan door lokale stammen, zoals de Cherusken. Deze 
werden aangevoerd door Arminius: een beest van een vent 
die naam had gemaakt als onverslaanbare oorlogsheld in het 
Romeinse leger. De legende gaat dat hij in staat was een man 
met één slag van zijn zwaard in tweeën te hakken. Wat ik maar 
wil zeggen is: hij was sterk.

En hij kende het Romeinse leger erg goed. Dat kwam van 
pas. Tenminste, voor Arminius. Voor de Romeinen was het 
uiteraard minder gunstig. Toen Arminius doorkreeg wat de 
Romeinen eigenlijk allemaal op zijn geboortegrond aan het 
uitspoken waren, begon hij zijn eigen plannen te smeden. De 
Germaanse stammen vochten inmiddels wel terug tegen de 
Romeinen, maar ze waren in hun strijd allesbehalve eensge-
zind. Het vervelendste voor hen waren toch wel de oorlogen 
die ze onderling maar uit bleven vechten.

Arminius maakte er in het geheim werk van om de stam-
men bijeen te krijgen en zich te richten op hun gemeenschap-
pelijke Romeinse vijand. Dat had in die voorbereidingsfase 
nog behoorlijk mis kunnen gaan, want nota bene Arminius’ 
eigen schoonvader verraadde hem bij Varus. Die laatste dacht 
echter dat het ook hier om een zoveelste Germaanse stam-
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 arminius 

menstrijd ging en dat de schoonvader simpelweg niet te ver-
trouwen was. Als Varus al niet eens meer op Arminius kon 
rekenen, op wie dan wel?

Tegen het eind van de zomer marcheerde Varus met zijn 
legioenen door wat zij dachten dat bevriend gebied was. Ze 
waren op weg naar een streek verder in het noorden, nadat 
Varus te horen had gekregen dat de opstand daar wel erg uit 
de hand liep. Hij had het aangedurfd die kant op te gaan, 
omdat hij van Arminius de toezegging had gekregen dat hij 
met zijn stam echt, heus aan Romeinse zijde zou blijven vech-
ten. In de buurt van het Teutoburgerwoud, in die tijd een 
donkere wildernis, gingen de troepen van Arminius hun eigen 
kant op. Zogenaamd om versterkingen te halen en later terug 
te keren. De Romeinen konden met een gerust hart het woud 
in, zo verzekerde Arminius hun. Varus geloofde het.

De daaropvolgende dagen, die ook nog eens gevuld waren 
met hevig noodweer, sloegen de Germanen meedogenloos 
toe.

De Romeinen waren niet alleen niet voorbereid op een 
aanval, maar hun kenmerkende georganiseerde manier van 
vechten werkte totaal niet in het dichtbegroeide woud. De 
Romeinse legioenen werden uiteengedreven en de manschap-
pen werden een voor een afgeslacht door de Germanen die 
het landschap kenden en zich er uitstekend in konden bewe-
gen. De Romeinse cavalerie ging er zo gauw ze kon vandoor, 
maar geen van de soldaten zou ooit levend het bos uit komen. 
De infanterie hield langer stand, hoewel ook zij bij bosjes werd 
neergemaaid.

Een aantal van de Romeinen wist zich nog terug te trek-
ken op een heuvel en daar in belachelijk korte tijd muren op 
te werpen. Een behoorlijk indrukwekkend staaltje vernuft en 
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vakmanschap. Vanaf die heuvel konden ze de Germanen nog 
een paar dagen van zich af slaan. Die Germanen wisten trou-
wens wel beter dan zich vol op een gebarricadeerd fort te stor-
ten. In plaats daarvan wachtten ze rustig af tot de Romeinen 
zonder voedsel kwamen te zitten. Toen die na een paar dagen 
hongerig in het holst van de nacht alsnog probeerden te 
 vluchten, werden ook zij door de geduldige Germanen in de 
pan gehakt. Ruim 30.000 Romeinen vonden de dood in het 
 Teutoburgerwoud, slechts een enkeling wist zichzelf in veilig-
heid te brengen. De gouden adelaars die de legioenen bij zich 
droegen, werden door de Germanen buitgemaakt.

Met Varus was het zodra de strijd uitbrak, al snel gedaan. 
Die stond waarschijnlijk geërgerd een vuiltje van z’n fraaie 
toga te plukken toen de Germanen aanvielen en hij raakte 
direct gewond. Vastbesloten niet in handen van de Germanen 
te vallen, maakte hij er toen zelf een eind aan. Na de slag in 
het Teutoburgerwoud leek het keizer Augustus een strak plan 
om voortaan binnen de grenzen te blijven die hij al had. Geen 
enkele Romeinse keizer na hem zou nog serieus werk maken 
van Noord-Europa. Wel werd er zo nu en dan nog een aanval 
uitgevoerd, waarbij uiteindelijk twee van de drie adelaars wer-
den teruggevonden. De derde is nog altijd spoorloos. Arminius 
bleef een belangrijk man tot het jaar 21. In dat jaar werd hij 
tijdens een nieuwe stammenstrijd door leden van zijn eigen 
familie om zeep geholpen.
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