Julius Caesar Rome, 12 of 13 juli ± 100 v.Chr. - aldaar,
overIeden van maart (15 maart) 44 v.Chr

Was een Romeins politicus, generaal en schrijver. Hij wordt meestal kortweg Julius Caesar of Caesar
genoemd en was een van de machtigste mannen van zijn tijd.
Tijdvak: Romeinse Republiek
Periode : 49 v.Chr.-44 v.Chr.
Persoonlijke gegevens
Zoon van: Gaius Julius Caesar & Aurelia Cotta
Vader van: Iulia Caesaris, Caesarion, Augustus
Gehuwd met: 1. Cornelia Cinna minor
2. Pompeia Sulla
3. Calpurnia Pisonis
Op munten werd hij meestal afgebeeld met een lang en mager hoofd met een opvallende haakneus.
Suetonius schreef dat Caesar erg onder zijn kaalheid leed en die steeds wilde verbergen, maar hij
beschreef Caesars gezicht met de woorden paulo pleniore ( "aan de volle kant" ).
Op 15 maart van het jaar 44 voor Christus wordt Julius Caesar vermoord tijdens een bijeenkomst in
het Senaatsgebouw, de Curia Pompei. Hetzelfde jaar was Caesar benoemd tot dictator perpetuus,
dictator voor het leven. De Senaat was echter geen voorstander van een dictatuur en vond dat
Caesar zich te veel als koning ging gedragen. Aan koningen hadden de senatoren niet echt goede
herinneringen.
De Romeinse biograaf en historicus Gaius Suetonius Tranquillus (69/70-140) schreef in zijn werk Over
de levens van de keizers het volgende over de moord:
Terwijl hij plaats nam, kwamen de samenzweerders om hem heen staan, zogenaamd om hem eer te
bewijzen. Toen greep Cimber zijn toga bij beide schouders vast. Caesar riep uit: ‘Maar dit is geweld’
en op hetzelfde ogenblik bracht een van de gebroeders Casca hem van achter een wond toe even
onder de keel. Toen hij merkte dat hij van alle kanten met getrokken dolken werd belaagd, omhulde

hij zijn hoofd met zijn toga en trok gelijk met zijn linkerhand de plooien van zijn toga strak omlaag tot
aan zijn voeten, zodat hij er behoorlijk bij zou liggen. In deze houding werd hij drieëntwintig maal
doorstoken. Alleen bij de eerste stoot kermde hij zonder een woord, al hebben sommigen
overgeleverd dat hij tot hem (Marcus Brutus) heeft gezegd: ‘ook jij, mijn zoon?’ Onder al die wonden
werd er slechts één gevonden die dodelijk was, de tweede, die hem was toegebracht in de borst.








De maand juli, die eerder quintilis heette, is evenals de Juliaanse kalender vernoemd naar
Julius Caesar.
De titels keizer en tsaar zijn aan Caesars naam ontleend. Dit komt doordat de Romeinen de C
uitspraken zoals wij de K uitspreken en AE spraken zij uit als AI. De Romeinen zeiden dus
eigenlijk Kaisar (zoals in het Duits nog altijd de uitspraak is), waarvan dan weer makkelijk in
het Nederlands keizer te maken is. Caesar zelf is nochtans nooit keizer geweest, hij was wel
uitgeroepen tot dictator voor het leven, in tegenstelling tot zijn adoptiezoon Octavianus. (Het
is dan ook van zijn adoptiezoon dat de naam Caesar is overgeleverd, daar deze na zijn
adoptie zich Gaius Iulius Caesar liet noemen.)
Van de keizersnede (sectio caesarea) beweert men dat zij die naam draagt omdat Caesar
ermee zou zijn geboren, wat zeer onwaarschijnlijk wordt geacht, omdat zijn moeder zijn
geboorte overleefde. Waarschijnlijker is dat de term is afgeleid van de stam in het
werkwoord caedere, snijden (voltooid deelwoord caesus).
Het is bekend dat Julius Caesar linkshandig was.

