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Inleiding
‘This is a man's, a man's, a man's world
But it wouldn´t be nothing, nothing without a woman or a girl’ – James Brown
Er zijn weinig mensen die het liedje van James Brown niet kennen. De tekst doelt op het feit
dat mannen de wereld domineren op verschillende gebieden zoals uitvindingen en werk, maar
tevens dat vrouwen onontbeerlijk zijn. In de Romeinse Republiek en het Keizerrijk werd het
publieke leven door mannen gedomineerd. Mannen zoals Caesar, Marcus Antonius en
natuurlijk de keizers: Augustus1 en zijn opvolgers. Zoals ook de lyriek beschrijft zijn vrouwen
onmisbaar en dit gold ook voor het oude Rome. Vrouwen waren niet alleen belangrijk voor
het zorgen voor nageslacht, maar daarnaast waren vrouwen de uitgelezen oplossing voor het
verbinden van families. Door te huwen met een vrouw van een andere familie konden mannen
macht verkrijgen. In het geval van de bovenstaande Romeinen, en in het bijzonder bij dit
onderzoek, heten deze vrouwen Cleopatra, Octavia, Julia en Livia. Net als Wendelijn van der
Leest benadrukt in haar Eumachia: Livia van Pompeii, is het ongewoon om ‘vrouwen’ en
‘macht’ samen in één zin te noemen in de Romeinse geschiedenis,2 toch hebben deze vrouwen
stuk voor stuk een plek weten te veroveren op het publieke podium dat in de Romeinse wereld
uitsluitend gereserveerd was voor mannen en dus macht vergaard.
De bovengenoemde vrouwen waren intelligent, maar zoals Honoria3 al zei in de film
Attila the Hun: It’s just that brains don´t do a woman much good in Rome. Deze uitspraak
gold zeker ook voor eerdere tijden. Ondanks dat vrouwen meer kwaliteiten hadden dan zij
konden uiten was het voor weinigen weggelegd om de invloedrijke rol te spelen die zij
begeerden, maar de woorden die volgden op het bovenstaande citaat laten zien op welke wijze
vrouwen dichter bij de macht kwamen: ‘I say that if a woman can only have power through a
man, then let it be with the most powerful man she can find’. Dit is dan ook wat de
bovengenoemde vrouwen deden. Zo vergaarde Cleopatra haar macht binnen de Romeinse
politiek door ervoor te zorgen dat zij de minnares van zowel Caesar als van Antonius werd.
Livia was voor haar huwelijk met Augustus eigenlijk een nobody (ondanks haar
onberispelijke familiebanden); Octavia en Julia hadden beiden hun status veelal door hun

1

Op verschillende momenten in dit onderzoek heette Augustus nog Octavianus, maar voor het gemak wordt
Augustus hier te allen tijde genoemd met de naam die hij aannam in 27 v. Chr. Zie Suet. Aug. 7.
2
W. van der Leest, Eumachia. Livia van Pompeii (Deventer 2006) 9.
3
In de geschiedenis staat zij bekend als Justa Grata Honoria (416-454). Zij was een Romeinse keizerin en de
oudere zus van Valentinianus III.
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band met Augustus verkregen. Zoals Susan Wood4 stelt hadden de vrouwen van de JulischClaudische dynastie zich neergelegd bij het feit dat zij hun status en publiekelijk belang
voornamelijk ontleenden aan relaties en verbintenissen met mannen in hun familie.
De vragen die bij dit onderzoek centraal staan zijn: hoe traden de vrouwen naar buiten
en hoe verhielden zij zich tegenover de machtige mannen? In hoeverre week hun gedrag af
van het toonbeeld waar zij aan moesten voldoen en in hoeverre was er sprake van aemulatio
of imitatio5? Zetten de vrouwen zich juist af van het toonbeeld en misschien ook van hun
voorgangster? De hoofdvraag in dit onderzoek luidt dan ook: in hoeverre sluit het beeld waar
machtige vrouwen ten tijde van Augustus mee naar buiten traden aan bij de heersende
opvattingen? In het eerste hoofdstuk wordt de positie van de (keizerlijke) vrouw beschreven.
In het tweede hoofdstuk worden respectievelijk Cleopatra, Octavia, Julia en Livia besproken,
waardoor van alle vier de vrouwen een beknopte biografie ontstaat. Het hoofdstuk zal
afsluiten met een karakterschets van belangrijke mannen voor dit onderzoek, namelijk:
Caesar, Antonius en Augustus. In het derde hoofdstuk wordt gekeken hoe de vrouwen worden
gepresenteerd op munten en in portretten. Bovendien wordt gekeken hoe groot hun rol was bij
de bouw van publieke gebouwen. Het vierde hoofdstuk vormt een analyserend hoofdstuk
waarin wordt gekeken in hoeverre er tussen deze vrouwen aemulatio of imitatio plaatsvond.
Bij dit hoofdstuk doe ik geen beroep op de primaire bronnen of secundaire literatuur, maar op
eigen analyses en hypotheses. Hierbij zullen de resultaten van speculatieve aard zijn. In het
afsluitende hoofdstuk wordt in de vorm van een conclusie antwoord gegeven op de
hoofdvraag.
Voor het beantwoorden van de hoofdvraag worden zowel primaire bronnen als
secundaire literatuur gebruikt. De primaire bronnen bestaan uit antieke auteurs zoals Tacitus
en Suetonius, maar ook archeologisch bewijs zoals munten, gebouwen en portretten. De
secundaire bronnen bestaan bijvoorbeeld uit monografieën en naslagwerken.
De reden waarom gekozen is voor de machtige vrouwen Cleopatra, Octavia, Julia en
Livia is omdat deze vrouwen allemaal aanwezig waren bij een groots moment in de
geschiedenis: het begin van het Romeinse keizerrijk. Cleopatra overleed in 30 v. Chr. dus het
begin van het keizerrijk heeft zij niet meegemaakt, maar zij was wel getuige van de
keizerlijke aspiraties van Augustus en daarnaast vormt zij naar mijn mening het boegbeeld
voor machtige vrouwen. Ook Diana Kleiner merkt op dat Livia en Octavia verbonden waren
aan Cleopatra in haar I, Claudia: Women in Ancient Rome:
4

5

S.E. Wood, Imperial Women. A Study in Public Images, 40 BC-AD 68 (Leiden 2000) 8.
Voor de definitie van deze termen zie hoofdstuk 4.
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‘Unlike Livia and Octavia, Cleopatra was a powerful world leader in her own right, but her
life, like theirs, intersected with the careers of Antony and Octavian. This was one of those
very special moments in human history when a group of women and men, in this case all the
members of the elite, whose lives and destinies were intertwined, communicated with each
other, their constituencies, and posterity through the visual language of great works of art and
architecture.’
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Voor dit onderzoek zal de veelgebruikte term ‘macht’ gedefinieerd moeten worden.
Van der Leest beschrijft macht als: ‘Heerschappij over personen en zaken. Met macht kan
men doen wat je zelf goeddunkt. Een persoon heeft dan wettelijk gezag, invloed en sociale
betekenis.’7
Het beeld waar de machtige vrouwen mee naar buiten traden is niet meer objectief vast
te stellen. In dit onderzoek zal ‘het beeld’ van deze vrouwen dan ook volledig gebaseerd zijn
op de primaire bronnen en secundaire literatuur. Uiteraard moeten deze bronnen in hun eigen
context gezien worden. We kunnen de karakters van de vrouwen uit dit onderzoek nooit
volgens de waarheid beschrijven. We kunnen uit de primaire bronnen informatie extraheren,
maar uiteraard kan niet worden gezegd dat de vrouwen daadwerkelijk zo waren. De bronnen
die gebruikt zijn hebben allemaal hun eigen horizon. Zo weten we van Suetonius dat hij
vooral een 'sensatiejournalist' was en dat Tacitus in zijn geschriften met name de rivaliteit
tussen de keizervrouwen benadrukte. Het vormen van een objectief beeld van de keizerlijke
vrouwen is onmogelijk. Maar is dit wel belangrijk? Het zijn de bronnen die de vrouwen 'zo'
maken.
Ik leef momenteel in een tijd waarin men meer aandacht heeft voor minderheden in de
geschiedenis en dus ook voor vrouwen. De personen die voorheen in de geschiedenis niet aan
bod kwamen worden nu veelvuldig onderzocht en misschien zelfs wel uitgebuit. Bovendien
werden voorheen met name de keizerlijke vrouwen op zeer negatieve wijze geportretteerd.
Niet alleen door de antieke bronnen, maar ook door modernere televisieseries. In de serie I
Claudius wordt Livia neergezet als een manipulatieve en heerszuchtige vrouw. Door het
feminisme en focus op vrouwenstudies is er momenteel meer aandacht voor (gewone)
vrouwen en hun 'positieve kanten'. Er wordt steeds aandacht besteed aan wat zij wel mochten
in plaats van hun restricties. Dit is vooral terug te zien in het werk van Emily A. Hemelrijk in
haar werken Matrona Docta en Nieuwe Romeinsen. Zoals ook in Eumachia, Livia van
Pompeii te lezen is, was de algemene opvatting onder wetenschappers tot een kwart eeuw
6
7

D. E. E. Kleiner en S.B. Matheson, I, Claudia: Women in Ancient Rome (Texas 1996) 39.
Voor de precieze definitie van macht zie Van der Leest, Eumachia, 12.
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geleden nog dat vrouwen geen publieke rol binnen de Romeinse samenleving konden
vervullen.8 Mijn scriptie richt zicht daarom juist op het bewijzen van hun ongelijk.

8

Van der Leest, Eumachia, 9.
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1. De positie van de (keizerlijke) vrouw in Rome
1.1 Status en sociale positie
Wood somt in haar boek Imperial Women op wat voor een vrouw uit de oudheid ongepast is.9
Zo noemt zij verzoeken op het gebied van publiekelijk beleid, het uitlenen van geld buiten
haar eigen familie, het doneren van geld aan steden of personen en het ondernemen van grote
projecten uit eigen naam en portemonnee als ongepast. Vooral als de vrouw in kwestie dan
nog steeds voor de samenleving gepresenteerd werd als deugdzaam. Romeinse vrouwen die
zich wilden onderscheiden in de samenleving deden dit door vrouwelijke deugden te vertonen
of briljante zonen te baren, niet door politieke invloed uit te oefenen volgens Jasper Burns.10
Vanaf de tijd van Augustus kregen de vrouwen steeds meer ruimte in het publieke leven in het
oude Rome. Kleiner constateert dit in I, Claudia:
In sum, the age of Augustus was a complex period in which the roles of women were changing
dramatically.

11

Zo vaardigde Augustus in 35 v. Chr. een wet uit die zorgde dat zijn zus Octavia en zijn vrouw
Livia speciale eerbewijzen van de senaat kregen. De tutela12 werd opgeheven hetgeen zorgde
voor juridische en economische vrijheid voor de twee vrouwen. Daarenboven ontvingen de
twee vrouwen sacrosanctitas waardoor zij politiek onschendbaar werden en ontvingen zij
publieke (ere)standbeelden wat revolutionair13 was in die tijd, aldus Richard Bauman.14
Annelise Freisenbruch concludeert dat Livia en Octavia dezelfde status kregen als de
Vestaalse maagden, wat duidelijk een grote eer was.15 Door Octavia en Livia sacrosanctitas te
verlenen sloeg Augustus twee vliegen in één klap. Octavia kon hij gebruiken bij zijn strijd
tegen Marcus Antonius en Livia paste perfect bij zijn wetten die hij uitvaardigde in 18 v.
Chr.16

9

Wood, Imperial Women, 2.
J. Burns, Great Women of Imperial Rome: Mothers and Wives of the Caesars (New York 2007) 5.
11
Kleiner, I, Claudia, 39.
12
Tutela kan los vertaald worden als voogdijschap. ‘In the Roman system there might be persons who were
under no potestas, and had property of their own, but by reason of their age or sex required protection for their
own interest, and for the interest of those who might be their heredes. This protection was given by the tutela to
Impuberes and women.’ Zie W. Smith, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities (London 1875).
13
Standbeelden van vrouwen in Rome waren taboe. Politici ten tijde van de republiek waren tegenstanders
geweest van de verering van vrouwen met in het openbaar opgerichte standbeelden. De senatorenstand moest er
niets van hebben om vrouwen toe te staan zich in de politiek te begeven. Voor meer hierover zie A.
Freisenbruch, Vrouwen van Rome. Seks, macht & politiek in het Romeinse rijk (Amsterdam 2011) 53.
14
R. A. Bauman, Women and politics in Ancient Rome (Londen 1992) 94.
15
Freisenbruch, Vrouwen van Rome, 53.
16
Voor meer informatie over de wetten die Augustus uitvaardigde in 18 v. Chr. zie hoofdstuk 2.
10
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Vooral ten tijde van Augustus bestond er grote spanning tussen de opvatting over de
rol van vrouwen en hun werkelijke levens.17 Deze periode kenmerkt zich namelijk als de
gouden eeuw voor aristocratische vrouwen. Octavia en Livia bereikten hoge posities die nooit
meer geëvenaard werden door andere (keizerlijke) Romeinse vrouwen. Het ontvangen van de
sacrosanctitas zorgde ervoor dat vrouwen de vrijheid en macht hadden om te bouwen op
zodanige schaal dat die zeker niet onderdeed voor hun echtgenoten. Octavia en Livia konden
zo op de voorgrond treden als grootmachten in de politieke en sociale sfeer van Rome.18 Maar
aan de andere kant werden zij juist beperkt door de morele en huwelijkswetten van
Augustus.19
De sociale status van een Romeinse vrouw hing van haar vader of echtgenoot af. De
vrouw kreeg bij geboorte de stand van haar vader en bij het sluiten van een huwelijk de stand
van haar echtenoot. Vrouwen uit de bovenlaag van de samenleving verkeerden in het publieke
leven aan de zijde van hun echtgenoot bij openbare gelegenheden. Wanneer zij in het
openbaar alleen verschenen was dit veelal voor het beheren van een cultus. Eve D’Ambra legt
uit dat de reputatie van de vrouw smetteloos moest zijn want elke fout die zij maakte kon
grote schade aan de reputatie van haar man aanrichten.20 Maar zoals blijkt uit het huwelijk
van Augustus met Livia, konden zowel vrouwen als mannen hun status verhogen door gunstig
te trouwen.21 Hemelrijk beschrijft in haar boek Matrona Docta ook de status van de
elitevrouw. Zij speelde een belangrijke rol in de familie. Zij hadden een groot aandeel bij het
sociale leven van familie door gasten te ontvangen, bezoeken af te leggen samen met hun man
en deel te nemen aan diners en festiviteiten. Naarmate zij ouder werden stegen zij in status
binnen de familie.22
Vrouwen waren dus uitgesloten van een politieke, militaire en juridische carrière.
Ondanks dat zij niet tot de drie leidende ordines23 behoorden, werden dochters en vrouwen
van senatoren wel als leden van de senatorenstand beschouwd. Zo deelden zij de prestige en
de privileges, maar hadden zij niet dezelfde rechten en waren zij dus uitgesloten van het
openbare politieke leven van hun stand.24

17

Kleiner, I, Claudia, 12.
Idem, 28.
19
Idem, 12.
20
E. D´Ambra, Roman Women (Cambridge 2007) 17-18.
21
D´Ambra, Roman Women, 149.
22
Hemelrijk, Matrona Docta, 9.
23
Ordo: is applied to any body of men who form a distinct class in the community, either by possessing distinct
priviliges, pursuing certain trades or professions, or in any other way. Zie W.G. Smith, A dictionary of Greek
and Roman antiquities (New York 1870) 695.
24
Hemelrijk, Matrona Docta, 338.
18
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1.2 Educatie
Zoals Honoria al zei werd intellect onder vrouwen in Rome niet op prijs gesteld, want
onderwijs bracht een vrouw niet alleen prestige maar ook verguizing.25 Het praktisch nut van
onderwijs werd wel ingezien, alleen strookte dit niet met de traditionele opvatting over
vrouwen. Onderwijs voor vrouwen was een controversiële kwestie in de vroege keizertijd. In
een paar vooraanstaande families zoals die van Hortensius en Cicero spoorde men zijn zoons
én dochters aan om te leren,26 maar het onderwijs dat jonge meisjes kregen was van kortere
duur dan die van de jongens. Er is dan ook weinig bekend over geschriften die geschreven
zijn door vrouwen. Op het gebied van memoires kennen wij slechts één vrouwelijke auteur,
namelijk Agrippina Minor,27 maar door haar positie als keizerin vormt zij een uitzondering.28
1.3 Beeldpolitiek en propaganda
Augustus maakte veel gebruik van vrouwelijke familieleden bij zijn beeldpolitiek. Zo speelde
zijn echtgenote een grote rol bij het grondvesten van zijn dynastie, want op het moment dat de
macht over Rome in de handen lag van één man werd de spotlight uiteraard gericht op de
vrouwen die het dichtst bij de troon zaten.29 Zo kwamen er standbeelden, inscripties, munten
en gebouwen ter ere van bijvoorbeeld Livia. Kleiner legt in haar Cleopatra and Rome uit hoe
de vrouwen werden gebruikt bij de beeldpolitiek. 30 Octavia werd gebruikt voor toewijding
(pietas) en eenheid en daarnaast was zij jong, mooi en modieus. Daarnaast had zij de nodus
als haarstijl geïntroduceerd. Julia werd gezien als fecunditas (vruchtbaar) en de moeder van
twee erfgenamen. Livia werd gezien als de bescheiden (pudicitia) Romeinse huismoeder die
een eenheid vormde met haar echtgenoot (concordia) die zij gehoorzaamde (pietas) en ook zij
was moeder van twee zonen (fecunditas). Desondanks schrijft Anthony Barrett dat vrouwen,
ondanks de grote rol die zij hadden achter de schermen, geen publieke rol konden hebben in
de Romeinse staat. De vrouwen waren soms invloedrijk en machtig, maar een grote rol
zouden zij nooit gaan spelen.31
Portrettering was één van de beste manieren voor propaganda, aangezien beelden en
portretten niet alleen voor het publiek te zien waren, maar ook in de privésfeer, aldus

25

Hemelrijk, Matrona Docta, 341.
Freisenbruch, Vrouwen van Rome, 69.
27
Agrippina Minor (16-59) was een Romeins keizerin. Zij was de zus van Caligula, vierde vrouw van Claudius
en de moeder van Nero.
28
Hemelrijk, Matrona Docta, 343.
29
Bauman, Women and Politics in Ancient Rome, 99.
30
D. E. E. Kleiner, Cleopatra and Rome (Londen 2005) 232.
31
A.A. Barrett, Livia: first lady of Imperial Rome (Londen 2002) x.
26
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Elizabeth Bartman.32 Munten waren ook een uitstekend middel voor propaganda, maar anders
en problematischer dan portretten en beelden waren munten kleiner en bovendien werd de
afgebeelde persoon altijd en profil weergegeven. Op munten konden de ‘gewone vrouwen’
zien dat de keizerlijke vrouwen een belichaming van het welzijn van het keizerrijk waren, de
deugden van huwelijkse harmonie, veiligheid, geluk, standvastigheid en andere gelijksoortige
waarden.33 Kleiner stelt dat de portretten van Octavia, Julia en Livia op de officiële Romeinse
munten in de hoofdstad en Egypte de burgers een publieke afbeelding lieten zien van de drie
meeste machtige vrouwen op dat moment. Het doel van deze munten was meer dan louter het
afbeelden van vrouwen. Deze munten moesten het keizerlijke beleid benadrukken en de
vrouwelijke deugden markeren die men verwachtte bij aristocratische vrouwen uit Rome.34
De beeltenissen van keizerlijke vrouwen in Rome was dus erg belangrijk. Zo
voorzagen de getrouwde keizerlijke vrouwen de rest van de vrouwelijke samenleving van een
voorbeeld hoe zij zich moesten gedragen en kleden. De portretten van de keizerlijke vrouwen
lieten zien welke kleren de ‘gewone’ vrouw moest dragen en welke haardracht mode was,
zoals Bruce Winter uitlegt.35 Eenvoudige haarstijlen benadrukte hoe bescheiden een vrouw
was en deze simpele haarstijlen werden dan ook vaak bij keizerlijke vrouwen gesignaleerd.36
Daarnaast lieten kuisgeklede standbeelden zien dat ´de gewone vrouw´ zich
dienovereenkomstig hoorde te gedragen en kleden. Bovendien, als er een lichaam onder het
portret bestond kon de vrouw tevens zien met welke godin de keizerlijke vrouw vergeleken
werd (als dit het geval was). Zij (de ‘gewone vrouw’) kon uit de portrettering concluderen of
de samenleving meer interesse had voor fysieke schoonheid en een modieus voorkomen of
juist in bescheidenheid.37 In sommige periodes werden de gezichten van de vrouwen
geïdealiseerd zodat de vrouwen mooi en jong leken en in andere periodes lieten zij een
realistisch beeld (verisme)38 van de vrouw zien.39 Keizerlijke vrouwen die kinderen hadden
32

E. Bartman, Portraits of Livia. Imaging the imperial women in Augustan Rome (Cambridge 1999) 11.
Wood, Imperial Women, 2. Winter, Roman wives, Roman widows, 104.
34
Kleiner, Cleopatra and Rome, 231.
35
B.W. Winter, Roman wives, Roman widows: the appearance of new women and the Pauline communities
(Michigan 2003) 104. Wood, Imperial Women, 1.
36
Wood, Imperial Women, 104.
37
Idem, 1.
38
Bij deze stijl worden de kleinste details en imperfecties van een persoon afgebeeld en soms zelfs overdreven.
Dit had als gevolg dat een persoon realistisch weergegeven werd. Deze stijl wordt veelal geassocieerd met de
Republiek en contrasteert met de idealistische stijl van het (vroege) keizerrijk. De portretten uit de JulischClaudische dynastie werden tot op zekere hoogte geïdealiseerd en lieten zelden enige vorm van veroudering zien
(ondanks dat sommige vrouwen uit de betreffende dynastie erg oud werden). Voor meer hierover zie Wood,
Imperial Women, 13. Tijdens de burgeroorlog met Marcus Antonius nam Augustus als voorkeur de pose van
Klassiek Griekse modellen, ook om te refereren aan de Gouden Eeuw van Perikles waar de democratie centraal
stond. Hiermee zette hij zich af tegen het Hellenistische beeldgebruik van zijn tegenstander. Het classicisme van
zijn beelden representeerde de Romeinse traditionele mos maiorum (gewoonte van de voorouders) die ooit
33
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werden soms afgebeeld met kinderen of naast hun kinderen. Voor de vrouwelijker kijker was
dit een herinnering dat zij samen met de keizerlijke vrouwen een groot aandeel had in het
welzijn van de staat en de toekomst van hun eigen nakomelingen.40 Zoals Wood ook terecht
stelt is het paradoxaal dat deze vrouwen werden gepresenteerd als een exempla41 voor de
vrouwelijke bevolking, terwijl zij eigenlijk de vreemde eend in de bijt onder de vrouwen in de
maatschappij zijn met hun privileges en de invloed die zij konden uitoefenen.42
Desalniettemin lieten de portretten hun familiale rol zien die ook andere vrouwen in rijke
families hadden.43 Toch schrijven de historici heel anders over deze machtige vrouwen en dan
met name de historici die lang na deze vrouwen leefden (en schreven). Zij schetsen een zeer
kwaadaardig beeld over bijvoorbeeld Livia en Agrippina Minor.44
1.4 Patronage
Vrouwen speelden ook geen grote rol op het gebied van patronage want zowel in aantal als in
omvang deden zij onder voor de mannen van hun stand. Desondanks benadrukt Hemelrijk dat
vrouwen uit de keizerlijke familie een bijzondere positie innemen.45 Met behulp van hun
rijkdom en prestige, en natuurlijk hun toegang tot de keizer, konden zij hun beschermelingen
van grote financiële steun voorzien en hen helpen bij het verkrijgen van belangrijke
privileges. Maar Hemelrijk merkt terecht op dat ook de keizerlijke vrouwen gebonden waren
aan de voor vrouwen geldende normen van huiselijkheid en ingetogenheid. ‘Ondanks hun
uitzonderlijke positie werden zij vooral in traditioneel-vrouwelijke termen voor hun weldaden
geprezen.’46 Voordat Augustus aan de macht kwam was het financieren van openbare
gebouwen uitsluitend weggelegd voor mannen. Maar tijdens de Julisch-Claudische periode
konden vrouwen ook projecten financieren. Volgens Freisenbruch is dit wederom een
voorbeeld van het propageren van traditionele vrouwelijke waarden op uitgesproken
traditionele podia.47 Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de Porticus Octaviae en Liviae, die
worden besproken in hoofdstuk 3.2 en 3.4.

centraal stonden in de Republiek. Hiermee presenteerde Augustus zich als voorstander van de Republiek en zette
hij Antonius neer als de Oosterse losbol. Ook voor de vrouwen werd ten tijde van Augustus gekozen voor een
traditionele stijl (Van der Leest, Eumachia, 137,138). Voor meer hierover zie Wood, Imperial Women, 87-104.
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Het is duidelijk geworden dat de rol van keizerlijke vrouw bijzonder is. Onder andere door het
ontvangen van de sacrosanctitas hadden Livia en Octavia meer vrijheid dan vrouwen
voorheen hadden. Ondanks de vele beperkingen die hen werden opgelegd (politieke carrière,
goed onderwijs) konden zij ook genieten van de voordelen die het keizerinschap met zich
meebracht. Wood heeft opgesomd hoe een vrouw zich moest gedragen en wat zij niet moest
doen als zij gepresenteerd wilde worden als deugdzaam. Kleiner constateerde dat in de tijd
van Augustus de rol van vrouwen veranderde, hetgeen onder andere kwam door de
sacrosanctitas en de opheffing van de tutela. Vrouwen uit de keizerlijke familie konden op
dat moment hoge posities bereiken en konden bijvoorbeeld zelfs gebouwen op hun naam
schrijven. Daarnaast speelden de keizerlijke vrouwen ook een grote rol bij de propaganda van
Augustus. Ten slotte waren de keizerlijke vrouwen exempla voor de rest van de vrouwelijke
bevolking. Te concluderen is dat vrouwen meer ruimte kregen op het publieke toneel, maar
nog steeds gebonden waren aan de voor vrouwen geldende normen van huiselijkheid en
ingetogenheid. In de volgende hoofdstukken wordt besproken hoe zij hiermee omgingen.
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2. Biografieën
2.1 Cleopatra
Cleopatra VII Philopator48 (zie afbeelding 1) is misschien wel de meest bekende vrouw uit de
geschiedenis. Zo stond zij ten eerste bekend als de koningin van Egypte. Daarnaast stond zij
ook bekend om haar luxueuze leefstijl en decadentie. Cleopatra werd geboren in 69 v. Chr. als
dochter van Ptolemaeus XII Neos Dionysos. Het was in de eerste instantie de bedoeling dat
Cleopatra zou fungeren als mederegent samen met haar broertje Ptolemaeus XIII, maar
Cleopatra liet al snel blijken dat zij zich niet zou neerleggen bij de suprematie van haar broer,
aldus Stanley Burstein.49 Hij beschrijft Cleopatra als helder, vindingrijk en ambitieus.50
De ambities van de nieuwe koningin contrasteerden met de traditie van haar dynastie.
De eerdere koninginnen, Arsinoe II en Cleopatra I, konden een grote invloed uitoefenen, maar
alleen als gemalin of regentes van een koning. Het grote voordeel dat Cleopatra had was de
snelheid van haar werkwijze om macht te vergaren. In het begin van haar regeertijd
verwijderde zij de naam Ptolemaeus XII uit alle officiële documenten,51 maar Cleopatra kon
pas echt uit de schaduw van haar broertje treden toen zij openlijk een relatie aanging met
Caesar, hetgeen haar een nieuwe kans gaf om haar vaders troon veilig te stellen.52 In 47 v.
Chr. hun zoon Caesarion geboren, die haar hoop op voortzetting van de dynastie gaf.53
Op 15 maart 44 v. Chr. sloeg het noodlot toe en werd Caesar vermoord door
Brutus en Cassius, waarna er een burgeroorlog ontstond in Rome. In 41 v. Chr. werd
Cleopatra op het matje geroepen in Tarsus door Marcus Antonius. 54 Daar wond Cleopatra
Marcus Antonius om haar vinger door hem onder andere uit te nodigen de winter in Egypte
door te brengen. Deze periode stond bekend om de extravagante feesten die plaatsvonden.
Cleopatra werd zwanger van een tweeling die zij Alexander de Zon (Helios) en Cleopatra de
Maan (Selene) noemde. In deze tijd polariseerde de relatie tussen Augustus en Marcus
Antonius, maar om te voorkomen dat dit escaleerde trouwde Antonius met de zus van
Augustus, Octavia. De positie van Cleopatra in Egypte werd steeds beter door het bouwen van
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tempels en monumenten.55 In 36 v. Chr. was zij opnieuw zwanger van Antonius.56
Het Egyptische rijk werd steeds groter rond die tijd, maar zij regeerde ten genoegen
van Rome (vertegenwoordigd door Antonius). Het was dus van groot belang dat zij niet bij
hem in ongenade zou vallen en de komende jaren stonden dan ook in het teken hiervan.57 In
32 v. Chr. vroeg Antonius een ontbinding van zijn huwelijk met Octavia aan. Snel na de
scheiding van de zus van Augustus volgde het huwelijk met Cleopatra58
In 32 v. Chr. begonnen beide partijen, Augustus aan de ene kant en Antonius en
Cleopatra aan de andere kant, zich op te maken voor de strijd. Cleopatra speelde een zeer
prominente rol bij de vijandelijkheden tussen Augustus en Antonius, aangezien zij het bevel
had over de Egyptische vloot en openlijk deelnam in Antonius’ krijgsraad, ondanks de
verzoeken van de Romeinse aanhangers van Antonius om haar terug te sturen naar Egypte.
Haar aanwezigheid zou de geloofwaardigheid van de propaganda van Augustus alleen maar
versterken59. De schepen van Cleopatra vormde het hart van zijn vloot en zijn troepen werden
betaald van haar rijkdom. De kansen voor Cleopatra en Antonius waren zeker niet slecht,
maar Augustus had de geniale generaal Marcus Agrippa aan zijn zijde, hetgeen ervoor zorgde
dat de Slag bij Actium op 2 september 31 v. Chr. in een overwinning voor Augustus
eindigde. Alleen Cleopatra kon ontsnappen en zij sloot zich op in haar Mausoleum in
Alexandrië. Het valse gerucht dat Cleopatra de strijd niet had overleefd dreef Antonius tot
zelfmoord, waarna de laatste koningin van Egypte, 39 jaar, ook de hand aan zichzelf sloeg op
12 augustus 30 v. Chr. De zoon van Caesar en Cleopatra, Caesarion, werd vermoord
aangezien hij een bedreiging vormde voor Augustus. De kinderen die zij had met Antonius
werden opgevoed door Octavia.60 In hetzelfde jaar werd de tempel van Caesar in Alexandrië
afgemaakt door Augustus. Volgens Walker en Ashton was de tempel gebouwd op initiatief
van Cleopatra.61 Dit heiligdom was gewijd aan de verering van Caesar en fungeerde als
symbool voor de link die zij met Caesar had en zijn steun aan haar.
Concluderend kan worden gesteld dat Cleopatra een intelligente vrouw was en verstand
gebruikte om haar macht te versterken. Het beeld waar zij mee naar buiten trad was decadent,
maar misschien wel in harmonie met het beeld dat het Egyptische volk had van een koningin.
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2.2 Octavia
Octavia Thurina Minor (zie afbeelding 4) was de dochter van Gaius Octavius en Atia en de
zes jaar oudere zuster van Augustus. Voor velen is zij bekend als de vrouw die het moest
afleggen in de strijd om de liefde van Marcus Antonius. Zij werd waarschijnlijk geboren in 69
v. Chr. en wordt door de Griekse schrijver Plutarchus (47-120) beschreven als de ideale
Romeinse vrouw, die leefde in overeenstemming met de waarden en normen van de
Republiek, pudicitia en pietas.62 Haar leven stond geheel in het teken van haar mannelijke
familieleden, haar vader, haar oudoom, Julius Caesar, en haar broer Augustus. Haar vader
huwelijkte haar uit aan Gaius Claudius Marcellus en zij kregen samen drie kinderen. Caesar
stelde voor dat zij zou trouwen met Pompeius, hetgeen hij afsloeg. Na de dood van Marcellus
trouwde Octavia met Marcus Antonius en dit huwelijk bracht twee kinderen voort. Octavia
fungeerde als bemiddelaar tussen Augustus en Antonius en er werd dan ook gezegd dat het
huwelijk als doel had ‘de losbol Antonius in te tomen’, omdat Octavia mooi, eerzaam en
verstandig was.63 In 32 v. Chr. scheidden Antonius en Octavia. Na de dood van Antonius en
Cleopatra nam zij de zorg van hun kinderen op zich, zoals Eleanor Huzar schrijft.64
2.3 Julia
Julia Caesaris major (zie afbeelding 8), was het enige biologische kind van Augustus65, aldus
de Latijnse schrijver Suetonius (70-140)66. Zij werd geboren in 39 v. Chr. Vlak na de geboorte
van zijn dochter scheidde Augustus van haar moeder, Scribonia, om vervolgens te trouwen
met Livia. Julia werd volgens Kleiner streng opgevoed en Augustus zag er op toe dat zij goed
werd onderwezen in weven, spinnen en andere vaardigheden die een keizersdochter hoorde te
bezitten.67 Al met al was Julia intelligent en een goed opgeleide vrouw.68
Op haar 14e werd zij uitgehuwelijkt aan haar neef Marcus Claudius Marcellus, zoon
van Octavia, maar hij overleed twee jaar later. In het jaar 21 v. Chr. werd Marcus Agrippa
gevraagd om te scheiden van zijn vrouw om vervolgens naar Augustus´ wens te trouwen met
Julia. Uit dit huwelijk kwamen twee zonen, Gaius en Lucius Caesar. Daarnaast kregen zij nog
twee dochters, genaamd Julia Minor en Vipsania Agrippina (Agrippina Major). Hun laatste
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zoon werd geboren na de dood van Agrippa en werd Agrippa Postumus genoemd.69 Na de
dood van Agrippa trouwde Julia met Tiberius70 en uit dit huwelijk kwam een zoon, maar deze
overleed in zijn kindertijd. Hierna ging het koppel ook uiteen, maar bleef wel getrouwd.
Tiberius was erg gereserveerd tegenover zijn huwelijk met Julia, vooral omdat de algemene
opvatting betreffende Julia a woman of loose character was, aldus Suetonius.71
De ster van Julia rees snel omdat zij met al haar kinderen het toonbeeld was van de
wetten72 die Augustus invoerde in 18 v. Chr.,73 maar waarschijnlijk doordat Julia op vroege
leeftijd trouwde begon zij affaires met andere mannen. Deze zou zij onder andere ontmoeten
op het Forum Romanum. Schrijvers zoals Seneca74, Tacitus75, Suetonius76, Cassius Dio77 en
Velleius Paterculus78 schreven hierover. Haar overspelige gedrag zou er zelfs toe hebben
geleid dat Tiberius Rome verliet in 6 v. Chr.79 Het doen en laten van Julia druiste uiteraard
tegen de nieuwe wetgeving van haar vader in.80 De lex Julia de adulteriis coercendis
bevorderde het huwelijk en ontmoedigde overspel en de lex Julia maritandis ordinibus
bemoedigde zwangerschap.81
In 2 v. Chr. ontving Julia de aanvraag voor een scheiding met Tiberius van Augustus.
Julia werd verbannen naar Ventotene, dat in haar tijd nog Pandateria heette. Later werd zij
overgebracht naar Rhegion (het huidige Reggio Calabria), maar de prinses keerde nooit meer
terug naar Rome. Haar moeder Scribonia vergezelde haar vrijwillig tijdens haar verbanning.82
Ze mocht hier niet beschikken over wijn of luxegoederen en daarnaast mocht zij ook geen
69
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mannen ontvangen zonder de goedkeuring van haar vader.83 Toen Julia overleed in het jaar 14
mocht zij vanwege haar gedrag niet begraven worden in het mausoleum van Augustus.84
Augustus schaamde zich duidelijk voor haar gedrag, hetgeen ook blijkt uit het onderstaande
citaat van Suetonius.
‘He (Augustus) was so much ashamed of her infamous conduct, that for some time he avoided
all company, and had thoughts of putting her to death. It is certain that when one Phoebe, a
freed-woman and confidant of hers, hanged herself about the same time, he said, "I had rather
be the father of Phoebe than of Julia." In her banishment he would not allow her the use of
wine, nor any luxury in dress; nor would he suffer her to be waited upon by any male servant,
either freeman or slave, without his permission, and having received an exact account of his
age, stature, complexion, and what marks or scars he had about him.’
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Barrett beschrijft de dochter van Augustus als intelligent, goed thuis in de literatuur en
met een liefde voor ontwikkeld en amusant gezelschap.86 Maar zij wordt door Barrett ook
gekarakteriseerd als koppig en had eigenaardige denkbeelden over wat sociaal acceptabel
was. Zo kon Augustus haar modieuze manier van kleden en vriendenkeuze niet uitstaan. Zijn
bijna ouderwetse en traditionele manier van kleden paste niet bij de vrijgevochten stijl van
zijn dochter. Ondanks zijn pogingen om zijn dochter over te halen het vrome en kuise gedrag
van Livia na te streven had zij affaires vanaf in ieder geval het begin van haar huwelijk met
Agrippa. Suetonius schrijft ook dat Tiberius een afkeer had jegens het gedrag van Julia.87 Ook
schrijft de Latijnse geschiedschrijver Tacitus88 (55-120) in zijn Annalen over Julia en Tiberius
dat:
‘When she had been handed over to Tiberius, her persistent paramour inflamed her with
disobedience and hatred towards her husband; and a letter which Julia wrote to her father
Augustus, inveighing against Tiberius, was supposed to be the composition of Gracchus.’
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Vooral de dikgedrukte woorden laten zien dat Julia niet voldeed aan het Romeins
verwachtingspatroon van een vrouw. Deze hoorde juist gehoorzaam te zijn, in
overeenstemming met de Romeinse normen en waarden.
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2.4 Livia
Livia Drusilla (zie afbeelding 12) werd in 58 v. Chr. geboren en zou uiteindelijk een grote rol
gaan spelen bij de Julisch-Claudische dynastie daar zij de vrouw van Augustus, moeder van
Tiberius, oma van Claudius, overgrootmoeder van Caligula, en betovergrootmoeder van Nero
zou worden. Eerst trad zij in het huwelijk met Tiberius Claudius Nero, maar als Augustus en
Livia elkaar ontmoeten in 38 v. Chr. scheiden beiden van hun huwelijkspartners om tezamen
verder door het leven te gaan. Livia was tijdens haar huwelijk met Augustus nog zwanger van
een kind van Tiberius Claudius Nero en drie maanden na het huwelijk beviel zij van Drusus.
Het huwelijk tussen Livia en Augustus bracht geen kinderen voort, ondanks het grote
verlangen daarnaar.90
In 27 v. Chr. werd Augustus keizer hetwelk Livia tot de eerste ‘keizerin’ van Rome
maakte. In de eerste dertig jaar als vrouw van Augustus staat zij vooral in de schaduw van
Octavia die de aandacht kreeg. Freisenbruch stelt ook dat de eerste tien jaar na de
huwelijksvoltrekking er weinig over Livia is overgeleverd. Door haar huwelijk met Augustus
zou zij betreffende openbare aangelegenheden haar rol zo klein mogelijk moeten laten, geheel
naar het Romeinse beeld van de vrouw: gehoorzame echtgenote die in de schaduw van haar
man blijft. Er wordt zelfs gezegd dat door de ongebruikelijke omstandigheden van haar
huwelijk91 de boze tongen voornamelijk gericht waren jegens Augustus. Voor Livia had met
kennelijk respect door haar waardige houding.92 Barrett geeft een andere reden voor Livia’s
onopvallendheid in het publieke leven, zij zou dit namelijk opzettelijk gedaan hebben. Tijdens
de opbouw van het Principaat leek het Livia geen verstandige zet om zich reeds te profileren
als machtige keizerlijke vrouw die zich bemoeide met ‘mannenzaken’, want dat zou alleen
maar aandacht trekken.93 Maar na de dood van Octavia in 11 v. Chr. begon Livia een
prominentere rol te spelen bij openbare aangelegenheden.
90
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In veel bronnen wordt Livia beschreven als een vrouw die zeer ver ging om
macht te vergaren. Zo beweert Tacitus dat zij verschillende mannen uit de Julisch-Claudische
familiekring heeft vergiftigd en misschien zelfs wel haar man, enkel om haar eigen zoon op
de troon te krijgen.94 Volgens Tacitus verdachten sommige mensen Livia ervan dat zij
Augustus vermoord had met vergiftigde vijgen.95 Ook Cassius Dio spreekt hiervan, maar
beide schrijvers aarzelen over een oordeel.96 De bronnen verschillen dus over de opvattingen
van de betrokkenheid van Livia bij de dood van Augustus. Zo beschrijft Suetonius hun relatie
juist als liefderijk.97 Het is moeilijk te geloven dat Livia een aandeel had in een vermoedelijke
moord op Augustus, aangezien Tiberius op dat moment in Illyricum was en het haar enige
moeite kostte om hem terug te roepen.98
Na het overlijden van Augustus ontvangt Livia vele titels en eerbetuigingen. In 14 na
Chr. werd zij door adoptie opgenomen in de Julische familie en werd haar naam Julia
Augusta. Ook werd zij priesteres van Divus Augustus, de cultus van de eerste vergoddelijkte
keizer, Augustus.99 In 29 n. Chr. overleed Livia, maar het duurde nog tot 41 n. Chr. voordat
zij werd vergoddelijkt door Caligula en haar goddelijke naam Diva Augusta werd.100
Bauman beschrijft haar als kuis en als iemand die niet makkelijk te verleiden is.101. Ze
was adviseur voor haar man, ondanks dat zij niet zo erudiet was als bijvoorbeeld Julia en
runde het huishouden op een zuinige en efficiënte manier. Naar Romeinse maatstaven was
Livia een zeer goede echtgenote, hetgeen bijvoorbeeld uit de beschrijvingen van Tacitus naar
voren komt.102 Toch stapt ook Livia soms buiten het ‘kader van perfectie’. Zo vergezelde
Livia haar echtgenoot wanneer hij naar verre streken reisde, ondanks dat er taboe heerste op
reizende vrouwen.103 Het meereizen van Livia had niet alleen een propagandafunctie, maar zo
besliste Livia bijvoorbeeld wie zich tot haar man mocht richten. Op die manier begon Livia
als ‘goodwill-ambassadeur’ ook een rol in het openbaar te spelen.104 Hieruit kan worden
geconcludeerd dat Augustus zijn privéleven wilde combineren met het politieke beleid, want
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de rol van Livia bij zijn besluitvorming105 was openbaar zichtbaar.106
Livia zou het voorbeeld van haar man volgen en zich dus ook sober kleden en niet al te
opvallende sieraden dragen, echter de 90 personeelsleden van Livia vallen dan niet te rijmen
met het beeld waarmee de familie mee naar buiten wilde treden. Wat we dus vooral voor ogen
moeten houden is dat Augustus veel talent had voor propaganda.107 Laatstgenoemde ‘wierp
zich op als hoeder van de ouderwetse deugden van een tijd toen mannen hun ploeg in de steek
lieten om ten strijde te trekken en vrouwen liever stierven dan dat ze hun trouwbelofte
verbraken’.108 Dit betekende dat deugdzame vrouwen, zoals Lucretia109 een voorbeeld werden
voor Octavia, Livia en Julia.110 Het blijft voor velen moeilijk om een accuraat beeld te
schetsen van Livia. Voor de één is zij het vlijtige hoofd van het huishouden, terwijl anderen
haar zien als een sluwe vos die er alles aan deed om haar eigen zoon, Tiberius, keizer van
Rome te maken.111 Livia is de geschiedenis ingegaan als een van de meest meedogenloze
vrouwen aller tijden. Dit beeld komt vooral naar voren in Robert Graves zijn I, Claudius en de
tv serie die daarvan gemaakt is. Het beeld van Livia dat in het boek naar voren komt is
gebaseerd op geschriften van historici uit de oudheid. Over het algemeen hadden deze
historici een hekel aan Livia en haar zoon Tiberius. Burns112 stelt dat het negatieve beeld zeer
waarschijnlijk verdraaid dan wel vals is, zo spreekt Ovidius bijvoorbeeld zeer lovend over
Livia:
‘Livia, Femina princeps, al die jaren vereerd door jou [Ovidius’ vrouw], als voorbeeld van
113

een deugdelijke matrona.’

Livia had niet de macht verkregen die zij verlangde onder Augustus en zij deed dan
ook meer haar best om deze wel te verkrijgen tijdens de regering van haar zoon. Dit kon zij
ook makkelijker doen als moeder van de keizer, omdat die vrouwen een hogere status kregen
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volgens de regels van de senaat. Helaas was de relatie die zij had met Tiberius niet van
zodanige aard dat hij haar wilde vergoddelijken na haar dood.114 Tiberius was er namelijk van
overtuigd dat vrouwen uitgesloten moesten worden van publieke aangelegenheden en dat er
een grens moest zijn voor eerbetoon aan vrouwen115 Ik wil Livia’s beschrijving naar de macht
graag afsluiten met het volgende citaat van Susan Wood dat mijn inziens typerend is voor de
drie vrouwen van de Julisch-Claudische dynastie die in dit onderzoek behandeld worden:
‘In Livia’s case we may almost speak of a woman who enjoyed real power as well as influence although she
enjoyed it by virtue of her family role’
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2.5 De mannen: Caesar, Antonius en Augustus
Over Caesar wordt gezegd dat hij een bijzondere man was. Zo leek hij een man met een
onverenigbaar karakter, de ene keer mild en de andere keer spreidde hij zijn mateloze
wreedheid ten toon. Daarnaast pleitte hij voor morele degelijkheid, maar stapte zelf met
regelmaat van deze standaard af, aldus Fik Meijer. 117 De Encyclopedia Britannica beschrijft
Caesar als energiek, intellectueel en hij zou beschikken over een fysieke vitaliteit. Deze
levenskracht was dan ook misschien een oorzaak voor zijn seksuele gedrag. Caesar had in
ieder geval faam als liefhebber van seks en vaak ook met wisselende contacten, en zelfs
getrouwde vrouwen. Maar boven alles was Caesar een beroemd staatsman en gevierd
generaal.118
Marcus Antonius is de geschiedenis in gegaan als de man die verslagen werd bij de
Slag van Actium in 31 v. Chr., maar hij is veel bekender om zijn relatie met Cleopatra dan om
zijn aandeel in de oude geschiedenis.119 Zijn karakter wordt beschreven als dat van een echte
soldaat. Moedig, intelligent, brutaal en loyaal jegens vrienden zijn de woorden die Eleanor
Goltz Huzar gebruikt.120 Antonius was goedhartig, maar in zijn wraakmomenten was hij
wreed. Antonius zou in zijn vroege jaren grote verantwoordelijkheden uit de weg zijn gegaan
en liet zelfs vrouwen zijn zaakjes regelen. Antonius en Cleopatra stonden bekend om hun
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extravagante hofstijl, hetgeen ook blijkt uit het beroemde verhaal over de weddenschap tussen
de twee geliefden. Marcus Antonius daagde Cleopatra uit om 10 miljoen sestertiën (ongeveer
$500.000) uit te geven voor één enkele maaltijd. Cleopatra won de weddenschap door een
gewone maaltijd op te dienen, maar als dessert nam zij een in azijn opgeloste parel. Plinius en
Macrobius schrijven over Lucius Plancus, de ´scheidsrechter´, die voorkomt dat Cleopatra de
tweede parel op dezelfde manier consumeert. Volgens hem zou de tweede parel in Rome
terecht gekomen zijn en gebruikt worden als oorhangers voor het beeld van Venus in het
Pantheon.121 Volgens Jones schets de weddenschap een goed beeld van Cleopatra. Doordat
Cleopatra een parel gebruikt voor de weddenschap laat zij hiermee zien dat zij Antonius niet
alleen op het gebied van rijkdom overtreft, maar ook op het gebied van macht en intelligentie.
Plutarchus beschrijft het stel in Het Leven van Marcus Antonius als hedonisten. Zo zouden ze
een drinkclub hebben opgericht onder de naam Genootschap der Weergaloze Levers, geld
uitgeven als water, gokken en zeer luxueuze feestgelagen houden.122 Deze levensstijl zorgde
voor zeer vijandelijke propaganda vanuit het kamp van Augustus. 123
Keizer Augustus stond bekend om zijn eenvoudige stijl en bescheidenheid geheel
volgens de Romeinse waarden en normen. De eerste keizer van het Romeinse keizerrijk was
dan ook een voorbeeld voor vele latere keizers. Ondanks dat Augustus zich in enige mate als
heerser moest presenteren en dus rondom hem enige vertoon van luxe bestond waren zijn
huizen klein en eenvoudig. Soberheid in de privésfeer stond bovenaan, ook in het gebruik van
voedsel en alcohol toonde de keizer zich gematigd.124 Dit kan men tevens kan lezen in de
geschriften van Suetonius die zelfs zegt dat Augustus een afkeer had tegen weelderige
paleizen.125 Met zijn wetten uit 18 v. Chr. laat hij duidelijk zien dat Augustus het moreel van
de burgers wilde opschorten en het geboortecijfer (en zuiverheid binnen de elite) verhogen.
Augustus probeerde Cleopatra in zijn propaganda af te schilderen als de belichaming van
barbaarse vrouwenideeën die hij met alle geweld de kop in wilde drukken. Door tegen
Cleopatra op te treden behaalde hij twee vliegen in een klap: hij voldeed aan de uitgesproken
mannelijke Romeinse principes van virtus (moed) en pietas (rechtschapenheid) en streed voor
de traditionele vrouwelijke waarden huwelijkstrouw en kuisheid (Livia en Octavia tegenover
Cleopatra). 126 Cleopatra werd in zijn propaganda neergezet als slinkse manipulator, Antonius
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als verwijfde slappeling en zijn zus Octavia als trouwe, onrechtvaardig behandelde
echtgenote.127
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3. Bouw en Beeltenissen
3.1 Cleopatra
Cleopatra lijkt veelvuldig te zijn afgebeeld, tenminste voor een vrouw in de oudheid. Zo zijn
er officiële Romeinse munten gevonden waar Cleopatra op stond. De geldstukken werden
geslagen in gebieden die onder het bewind van Antonius vielen en Cleopatra’s beeltenis op de
munt moest laten zien dat het leveren van een vloot haar bijdrage aan de overwinning was. De
munten deden veel stof opwaaien in een politieke cultuur waarin men niets moest hebben van
een vrouw die zich met de hoogste macht bemoeide.128 Volgens Bartman is afbeelding 2 een
geldstuk waarop Cleopatra zich profileert als een Romeinse vrouw.129 Ze nam hier een ander
imago aan om zich op die manier te profileren als een vriend van Rome. Ondanks dat de
haarstijl moeilijk te identificeren valt met de nodus van Livia, zijn de versieringen op
Cleopatra’s hoofd subtiel en roepen een Romeinse stijl op. Ik moet Bartman hier
tegenspreken. Wat betreft de haarstijl kan ik weinig zeggen, ondanks dat de stijl inderdaad
weinig wegheeft van de nodus, maar mijn inziens zet Cleopatra zich hier duidelijk af van de
Romeinse eenvoud door het dragen van sieraden. Zo draagt de Egyptische koningin een
nadrukkelijk aanwezige ketting, hetgeen we nooit bij de Romeinse keizerinnen zien.
In de Romeinse Tempel van Venus Genetrix zou een beeld (afbeelding 1) van
Cleopatra hebben gestaan.130 Dit was op zich al bijzonder, maar het was met name opvallend
dat haar beeltenis naast het beeld van Venus geplaatst was. Afbeelding 1 is zeer waarschijnlijk
een kopie van een verguld beeld van Cleopatra. Volgens Kleiner kan het beeld geïdentificeerd
worden als Cleopatra door de overeenkomsten op munten.131 Het ´knotje´ op haar hoofd zou
een soort concessie kunnen zijn naar de Romeinse nodus, alleen is deze normaal gesproken
breder. Walker en Ashton zeggen over het beeld dat er een mogelijkheid is dat Cleopatra hier
afgebeeld zou zijn als een godin. Haar ‘knotje’ zou dan een teken zijn van haar goddelijke
autoriteit.132 Naar mijn mening lijkt het dat Walker en Ashton dichter in de buurt komen van
de waarheid dan Kleiner, met name omdat dit overeenkomt met de bovenstaande conclusie
omtrent haar weergave op afbeelding 2. Er kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een
eenvoudige haarstijl en dat hangt wel samen met de Romeinse eenvoud. Daarnaast is er
bewijs gevonden dat het originele vergulde beeld van Cleopatra voorheen ook de kleine
Caesarion bevatte op haar rechterschouder. Het beeld van Venus zou afgebeeld zijn met haar
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zoon Cupido en in dat geval zijn beide vrouwen afgebeeld met hun zoons in de tempel van
Caesar op het Forum Romanum.133
De Egyptische koningin bouwde bovendien tempels en publieke werken met politieke
en religieuze functies, waaronder die van Julius Caesar in Alexandrië. De toewijding van een
heerser kon worden uitgedrukt door middel van de bouw van tempels, hetgeen weer blijk gaf
van de macht en autoriteit van de heerser.134
3.2 Octavia
De zus van Augustus stond vooral bekend om haar perfecte moederrol en in de Romeinse
denkwereld fungeerde zij dan ook als volmaakt tegengif voor Cleopatra. Octavia was dan ook
het voorbeeld voor andere vrouwen van haar generatie.135 Zij was de eerst duidelijk te
herkennen levende vrouw die afzonderlijke op een officiële Romeinse munt kwam te staan.
Daarnaast was het de eerste beeltenis van een Romeinse vrouw naast haar man die werd
gebruikt om zijn politieke positie te versterken.136 In de tijd dat Octavia en Antonius in
Griekenland leefden werden er munten met haar afbeelding geslagen.137 Echter, geen één van
deze munten noemen Octavia bij naam en de identificatie wordt dus gedaan op basis van
context en het vrouwelijke profiel. De achterzijde van de munt op afbeelding 5 heeft geen
inscriptie. De munt op afbeelding 6 wel, maar geen van beide kanten noemt Octavia, slechts
Antonius wordt genoemd. De boodschap die deze munten uitdragen is de harmonie van het
koppel.138 Octavia is, geheel in overeenstemming met de Romeinse waarden, zeer eenvoudig
en zonder weelde afgebeeld.
Freisenbruch bespreekt de buste van Octavia die te zien is op afbeelding 4. Het kapsel
vertoonde een hoog opgekamde nodus en alleen boven de oren enkele losgelaten
haarsliertjes.139 Het beeld straalt de traditionele, ingetogen Romeinse deugden uit en zo werd
op een waardige manier een berisping uitgedeeld aan Antonius, die zijn Romeinse vrouw
verliet voor de Egyptische Cleopatra.140
De Porticus Octaviae (afbeelding 7) is gebouwd door Octavia, aldus L.R.
Richardson141. Suetonius,142 Cassius Dio143 en Smith144 beweren daarentegen dat de Porticus
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is gebouwd door Augustus. Ten slotte beschrijft Plinius145 dat Augustus de Porticus
afbouwde, nadat Octavia hiermee begonnen was. Hoe het ook zij, het gebouw werd vernoemd
naar Octavia hetgeen al een grote eer was. In de porticus bevonden zich twee tempels, een
bibliotheek die gewijd was aan Marcellus en een scholae146.147 Dit betekent dat het gebouw
werd gebruikt voor publieke doeleinden. Zo zou in de Porticus ook de senaat bijeen komen.148
Het gebouw bevatte een elegante binnenplaats, met fonteinen en een tuin met schilderijen,
beelden en bustes. Op de binnenplaats stond een beeld van Cornelia, een rolmodel waar
Octavia voor koos.149 De porticus van Octavia fungeerde als startsein voor een aantal
gebouwen die werden gefinancierd door vrouwen. Zo noemt bijvoorbeeld Vitruvius, bekende
architect, ingenieur en historicus Octavia in zijn Ten Books on Architecture:
‘I was ready to supply and repair ballistae, scorpiones, and other artillery, and I have received
rewards for good service with them. After your first bestowal of these upon me, you continued
to renew them on the recommendation of your sister.’

150

Octavia trad namelijk op als contactpersoon tussen Augustus en Vitruvius en had de
architect aanbevolen bij haar broer. De vermelding wijst er duidelijk op dat niet alleen
Livia een nuttige connectie was in de kring rond de keizer.151
3.3 Julia
Na haar huwelijk met Agrippa en de geboorte van twee zonen (Gaius en Lucius) werd Julia
gezien als moeder van twee potentiële opvolgers. Dit is ook te zien op een serie munten die
geslagen zijn in Rome (zie afbeelding 8). Dit was een eer die nog geen andere vrouw was
toebedeeld.152
Het is niet geheel duidelijk of Julia afgebeeld is op de Ara Pacis wanneer men ervan
uitgaat dat de vrouw op het zuidelijk fries naast Agrippa Livia is. Kleiner gaat er derhalve van
uit dat Julia is afgebeeld op het noordelijk fries.153 In dat geval ontbreekt er een duidelijke
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afbeelding van Julia en Erik Varner dicht dit toe aan haar verbanning en veroordeling. 154 Op
het monument is geen bewijs gevonden dat een persoon is uitgesneden, maar Julia zou
volgens Varner omgevormd kunnen zijn in iemand anders. Dit lijkt mij onwaarschijnlijk
omdat het bij Julia nooit tot damnatio memoriae155 is gekomen. Julia zou op de Ara Pacis een
ricinium156 dragen en afgebeeld zijn op het noordelijke fries, maar Varner bekent dat de
argumentatie voor de identificatie niet erg krachtig is aangezien de figuur geen hoofd heeft.
Daarnaast stelt hij ook dat de identificatie van Julia als de vrouw bij Agrippa op het zuidelijke
fries nog lastiger is.157 Naar mijn mening is de vrouw op afbeelding 9 Julia, vooral omdat het
lijkt alsof zij een sluier draagt. Later in dit hoofdstuk zal blijken dat dit ook zo is bij Livia. In
dit geval zou het of iemand van de keizerfamilie of een Vestaalse maagd zijn. Mijn inziens is
het waarschijnlijker dat dit Julia is. De mannen (voor de kijker) rechts van Julia zouden in dat
geval haar zonen Gaius en Lucius zijn. Dit past goed bij de beeldpolitiek van Augustus omdat
Julia hoofdzakelijk werd gebruikt als beeld voor dynastieke opvolging, hetgeen ook toegepast
werd op de munten van Julia. Aan weerszijde van de processie waar Julia zich zou bevinden
gaat men er aan de hand van reconstructie van uit dat aan de linker westkant Romulus en
Remus en de rechter oostkant Roma afgebeeld zijn. De afbeelding van Julia samen met de
potentiële opvolgers van Augustus passen dan goed bij de stichter van de stad Rome en de
godin Roma: de personificatie van de stad Rome en de Romeinse staat. Ik betrek de
afbeeldingen op de west- en oostkant erbij omdat volgens Kleiner Livia en Octavia beiden te
zien zijn op de Ara Pacis. Dichtbij hen staan de figuren Roma en Tellus wat samenhangt met
Augustus’ morele en huwelijkswetten.158
Het afbeelden van vrouwen bij publieke portretten ten tijde van Augustus is
verrassend. In de tijd van de Republiek was er slechts één vrouw afgebeeld, namelijk
Cornelia, de moeder van de gebroeders Gracchus159 (en dat gebeurde in opdracht van het
volk, niet de senaat).160 Augustus had een gematigd enthousiaste houding tegenover het
afbeelden van vrouwen op officiële munten uit Rome. Hij was sowieso minder geneigd om
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vrouwen af te beelden in zijn publiekelijke kunst, zijn enige uitzondering hierop was de Ara
Pacis.
Toch werd er een munt geslagen in 13 v. Chr. met Augustus op de voorkant en Julia
samen met haar twee zoons op de achterkant. Augustus wordt hier afgebeeld als pontifex
maximus, hoofdpriester van de staatsreligie. Op de andere kant staat Julia, samen met twee
zonen en Kleiner wijst op de gelijkenis met een munt van Cleopatra samen met Caesarion.161
Hiermee had de Egyptische koningin dus nog een aanzienlijke invloed op afbeeldingen in
Augusteïsch Rome, twintig jaar na haar dood. Boven het hoofd van Julia is een eikenkrans
afgebeeld, een eer die Augustus ontvangen had. In deze context symboliseert de lauwerkrans
Augustus als redder van de staat. De krans laat dus de macht van Augustus zien en door deze
boven het hoofd van Julia te zetten drukt dit een vorm van dynastieke erfenis uit. Julia draagt
haar kapsel in de nodus-stijl.162 Bij alle personen is de lange neus te herkennen, waardoor we
hier zeker kunnen weten dat het om Augustus, Julia, Gaius en Lucius gaat. Er zijn geen
duidelijke, opzichtige sieraden te zien, dus in combinatie met de nodus is Julia hier afgebeeld
als een typisch Romeinse vrouw.
Helaas is er geen algemene acceptatie over beelden van Julia. Ondanks dat zij wel op
munten afgebeeld staat zijn er weinig beelden van haar te vinden. Dit kan te verklaren zijn
door het promiscue gedrag met als gevolg dat zij werd verbannen, waardoor haar beelden niet
meer werden gebruikt voor publieke doeleinden. Wood geeft hier als verklaring voor dat de
portretten die van Julia gemaakt waren omgevormd werden tot andere vrouwen, hetgeen mij
een correcte verklaring lijkt voor het gebrek aan portretten van de keizersdochter,163 want
zover als damnatio memoriae is het nooit gekomen.
3.4 Livia
Livia werd op verschillende manieren afgebeeld, hetgeen steeds voor een andere boodschap
zorgde. Zo zijn er bijvoorbeeld de traditionele standbeelden te vinden die de deugden van een
vrouw uitdrukken. Kleiner benadrukt de eenvoud van de nodus stijl en concludeert dan ook
hoe erg deze contrasteert met de haarstijl van Cleopatra die als uitbundig gekarakteriseerd kan
worden. De nodus zou zelfs een opzettelijke afwijzing aan het adres van Cleopatra kunnen
zijn.164 Maar er zijn ook andere reacties op Cleopatra behalve de nodus. Zo stonden er beelden
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van Octavia en Livia naast het beeld van Cleopatra in de Tempel van Venus Genetrix in
Rome. De parels die voorheen de oorlellen van Cleopatra sierden (de andere parel die over
was van de weddenschap tussen haar en Marcus Antonius) zou Augustus later hebben
gebruikt voor het beeld van Venus dat het Pantheon sierde. Hierdoor werd het beeld van
Cleopatra meer een token van overwinning voor Augustus en kon het in de tempel van de
stammoeder van de Julii blijven staan. Overigens liet Augustus hierbij ook zien dat de
uitbundige oorbellen goed paste bij een godin als Venus, maar niet voor een deugdzame
vrouw zoals Livia.165
Op de Ara Pacis Augustae is Livia gepresenteerd als een Griekse godin.166 Livia
draagt hier niet de nodus haarstijl maar een Grieks godinnenkapsel (afbeelding 14) uit de 5e
eeuw v. Chr. en heeft hier dus hetzelfde haar als Tellus die tevens is afgebeeld op het
monument.167 Ook Bartman beschrijft in haar boek Portraits of Livia hoe de vrouwen op de
Ara Pacis afgebeeld zijn als godinnen. Freisenbruch claimt dat Livia voor de Ara Pacis niet
geëerd is met een portret of een munt en daarnaast was er ook geen groot gebouw naar haar
vernoemd.168 Met de komst van de Ara Pacis kwam hier verandering in. Het monument werd
ingewijd op haar 50ste verjaardag.169 Livia is volgens Ramage en Ramage170 afgebeeld voor
Tiberius en Drusus, waardoor haar moederlijke karakter beter naar voren komt.171 Geen van
alle monumenten laat het ideologische programma van Augustus zo goed zien als de Ara
Pacis. Dit was het eerste officiële staatsreliëf dat voor het eerst identificeerbare sterfelijke
vrouwen en kinderen afbeeldde.
Het is, zoals eerder vermeld, betwistbaar wie de vrouw op het zuidelijk fries is. Het
zou Livia kunnen zijn, vooral ook omdat de Ara Pacis is ingewijd op haar verjaardag en het
dus opmerkelijk zou zijn als Livia niet afgebeeld is op de Ara Pacis. Toch moet wel
opgemerkt worden dat, als de vrouw op het zuidelijk fries Livia is, zij wel gepositioneerd is
naast Agrippa,172 die getrouwd was met Julia. Mijn inziens is dit vreemd, ook omdat Augustus
op het zuidelijk fries verder naar links gepositioneerd is. Bartman geeft hier als verklaring
voor dat het echtpaar de pretenties van een koninklijk Hellenistisch echtpaar uit de weg
gaat173, hetgeen mij een valide argument lijkt. Daarna geeft zij mijn inziens het beste
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argument waarom deze figuur Livia is: Augustus en Livia zijn de enige die beiden hun hoofd
hebben gesluierd en een laurierkrans dragen. Doordat zij beiden gesluierd zijn174 zou dit een
voorbeeld van hun gedeelde macht en status zijn en duidelijk laten zien dat het echtpaar een
regerend koppel was.175
‘Reflecting their increased involvement in public activities, women are a strong figural
presence throughout the Ara Pacis decoration.’

176

Uit het bovenstaande citaat blijkt dat vrouwen goed vertegenwoordigd waren op het
monument van Augustus. Bartman concludeert dat dit een gevolg is van de toenemende rol
die vrouwen spelen bij publiekelijke activiteiten. Naast vrouwen uit de Julisch-Claudische
familie staan ook de Vestaalse Maagden afgebeeld op de Ara Pacis.
Ook heeft Livia vele bouwprojecten geleid, hetgeen een typische mannentaak was, en
nog wel van een politicus of van keizers die hun stempel op de stad wilden drukken.177 Livia
heeft bijvoorbeeld uit eigen vermogen gezorgd voor de bouw van Villa Prima Porta, Porticus
Liviae, tempel voor Bona Dea178, tempel voor Concordia en restauraties aan tempels en de
Macellum Liviae (een markthal).179 Ook gaf zij de opdracht voor de bouw van de tempel van
de Goddelijke Augustus.180 De status en rijkdom van Livia gaven haar de gelegenheid om
grote bouwprojecten te organiseren. Net als Augustus kocht zij huizen181 en liet deze
beschilderen door bekende schilders.182
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Er is tevens een Porticus gebouwd in opdracht van Livia in 7 v. Chr.183 De Porticus
Liviae was zeer waarschijnlijk gewijd aan Concordia Augusta.184 De eendracht van het
huwelijk werd vereerd in de tempel die zich binnen de porticus bevond.185 Zo zien we, net als
bij de porticus van Octavia dat de Romeinse traditionele waarden van de vrouw hier werden
benadrukt. De porticus was een met zonlicht overgoten park vol met kunstwerken en
wandelpaden tussen zuilengalerijen die overschaduwd werden door heerlijk geurende
wijnranken. Het is niet geheel duidelijk in hoeverre Livia daadwerkelijk betrokken was bij het
opzetten van dergelijke bouwprojecten, maar wat met zekerheid geconcludeerd kan worden is
dat Livia inmiddels een factor van belang was in de propaganda van de keizer.
Ten tijde van Liva werden er ook munten van haar uitgegeven. Zo is op afbeelding 11
een dupondius van Tiberius uit 22-23 n. Chr. te zien waar Livia op afgebeeld staat. De munt
werd uitgegeven na een zwaar ziektebed. Op de munt staat Salus Augusta, wat vertaald kan
worden als voorspoed of gezondheid aan de Augusta. Een duidelijke nodus ontbreekt, maar de
afbeelding straalt eenvoud uit. Livia werd dus gezien als deugdzaam waardoor zij ook op
munten werd afgebeeld, alleen nooit gedurende de regeringsperiode van Augustus. Als reden
hiervoor kan gegeven worden dat Augustus munten zag als het middel om zijn ideologie van
erfelijke dynastie te propageren. In dit geval zouden Livia en haar zoon hier simpelweg niet
voor in aanmerking komen.186 Livia was dus niet geschikt als toonbeeld voor erfelijke
dynastie, maar wel voor kolonisatie. Om te benadrukken dat Egypte voortaan een protectoraat
was werden er in Rome munten geslagen waar de bekende krokodil en Aegypto Capta
(afbeelding 15) werden afgebeeld. In Egypte deed hij iets anders: Augustus bedacht zich dat
men in Egypte gewend was om geregeerd te worden door koninginnen (dit in tegenstelling tot
Rome) dus werden er tussen 10-9 v. Chr. munten geslagen met Liva (afbeelding 10). Op de
munt ziet men een diobol die geslagen is ten tijde van Augustus in Alexandrië. Rechts is Livia
te zien en links een cornucopia (hoorn des overvloeds) die symbool staan voor de welvaart
van Egypte. In het Grieks werd er ook nog Livia Augusta aan toegevoegd. Hierdoor werd
Cleopatra vervangen door Livia, een politiek strategische zet.187 Rond het jaar 22 werd Livia
ook op Romeinse munten gezet en gevierd om haar deugdzaamheid.188 Als voorbeelden
hiervan kan worden genoemd dat zij werd afgebeeld als Pietas en Iustitia,189 godinnen waar
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een Romeinse vrouw met trots vergeleken mee kon worden.

Uit de munt van Cleopatra die besproken werd in dit hoofdstuk kon de conclusie worden
getrokken dat Cleopatra zich afzette van de Romeinse standaard door zich af te laten beelden
met opvallende sieraden. Het beeld van Cleopatra dat op afbeelding 1 zou lijken op het
Venusbeeld dat ernaast stond doordat beiden zijn afgebeeld met een kind. In dat geval kan er
worden gesteld dat zij zich liet portretteren volgens de Romeinse standaard. Zo is haar kapsel,
ondanks gebrek aan een duidelijke nodus, wel eenvoudig. Door de bouw van onder andere
tempels kon een heerser zijn (of haar) toewijding uitdrukken. Door de bouw van de tempel
van Caesar liet Cleopatra dus zien dat zij toegewijd was aan haar Romeinse partner.
Octavia is afgebeeld zoals we dat gewend zijn van een Romeinse vrouw, de
traditionele, ingetogen Romeinse deugden stralen van de munten en de buste af. Toch heeft
Octavia wel een porticus die haar naam draagt en toegankelijk was voor publiek. Het beeld
van Cornelia lijkt dan bijna een concessie te zijn, door te benadrukken dat zij zich wel
degelijk bewust is van de heersende opvattingen omtrent de vrouw.
Het is niet geheel duidelijk of Julia is afgebeeld op de Ara Pacis, maar zij zou
afgebeeld kunnen zijn op het noordelijke fries. Daarnaast is er een munt gevonden waar Julia
samen met haar zoons op staat afgebeeld. Dit sluit precies aan bij de propaganda van
Augustus, maar ook bij de heersende opvattingen over de vrouw in de samenleving, waar de
nadruk op de moederrol ligt. Op de munten is Julia afgebeeld conform de heersende
opvattingen. Er zijn voor mijn geen gebouwen bekend die zijn gebouwd door of opgedragen
aan Julia.
Livia stond bekend om haar nodus en Kleiner stelt dat dit misschien zelfs een
opzettelijke afwijzing aan het adres van Cleopatra’s uitbundige haarstijl zou kunnen zijn. Ook
contrasteerde de eenvoudige beelden van Octavia en Livia in de tempel van Venus Genetrix
sterk met die van Cleopatra die versierd was met parels. Op de Ara Pacis draagt Livia niet de
nodus maar is zij met haar gesluierde hoofd wel het toonbeeld van pietas. Als de mannen
naast haar Tiberius en Drusus zijn is zij hier gepresenteerd als moeder, hetgeen goed past bij
de heersende opvattingen in Rome. Ook haar afbeelding op de munten is geheel in
overeenstemming met de heersende opvattingen. De vele bouwprojecten die de vrouw van
Augustus heeft geleid wijken wel af van de Romeinse gedragsregels voor een vrouw, maar
past wel goed bij de vrijheid die Livia en Octavia kregen in 35 v. Chr. De associatie met de
vrouwelijke waardes (Concordia) zorgen voor eenheid met de heersende opvattingen.
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4. Aemulatio en imitatio
´What woman will not follow when an empress leads the way?’

190

Mijn inziens is het goed om het verschil tussen aemulatio en imitatio uit te leggen, want ook
de Latin Dictionary van Lewis en Short vermeldt het verschil tussen de twee termen hetgeen
mijn inziens duidt op onduidelijkheid tussen beide. Daarnaast is het voor dit onderzoek van
belang dat de termen ook verhelderd worden zodat het duidelijk is wat men onder aemulatio
en imitatio verstaat. Onder aemulatio verstaat men doorgaans het streven naar net zo goed
worden als of beter worden dan een ander. Het woordenboek geeft ook duidelijk het
onderscheid tussen de twee termen aan. Waar bij aemulatio de nadruk op de mentale
inspanning ligt, draait het bij imitatio om de manier van aanpak of handelingswijze.
Aemulatio is beduidend anders dan rivalitas omdat de laatstgenoemde enkel een negatieve
ondertoon heeft. Aemulatio kan zowel positief als negatief opgevat worden. De positieve
connotatie van aemulatio wordt dan gekenmerkt door wedijver. De negatieve connotatie
wordt gekenmerkt door jaloezie, afgunst en boosaardigheid. Bij imitatio moet men louter
denken aan imitatie.191 Voor dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre er aemulatio en
imitatio plaatsvond tussen de machtige vrouwen.
The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome van Gagarin en Fantham
beschrijft hoe stijlen bij portrettering veranderden.192 Portretstijlen werden gebruikt voor
publieke afbeeldingen van de keizer en zijn familie en deze konden gekopieerd of geëmuleerd
worden bij portretten van de elite, maar ook van vrijgelatenen. Zo stond de stijl van de
Julisch-Claudische dynastie bekend om zijn geïdealiseerde, jonge en glad(geschoren) gezicht.
Voor de vrouwen gold dat zij de haarstijlen van de vrouwelijke leden van de keizerlijke
familie overnamen.193 Het voorbeeld van Gagarin en Fantham toont aan hoe er onder de
Romeinse bevolking aemulatio plaatsvond.
4.1 Cleopatra
In Rome werden vrouwelijke leiders in het buitenland gezien als symbolen van zwakte of
verval.194 Daarom werd Cleopatra door Augustus gebruikt als propagandamiddel in zijn strijd
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tegen Antonius. Voor de vrouwen uit de keizerlijke familie was het makkelijk om de
extravagante stijl van Cleopatra te verwerpen. Op bijvoorbeeld afbeelding 2 is te zien hoe
Cleopatra met sieraden is afgebeeld. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de Romeinse
vrouwen Octavia, Livia en Julia de portretteringstijl van de Egyptische koningin niet
emuleerden, aangezien zij op een zeer eenvoudige manier afgebeeld werden.
Wat betreft het beeld van Cleopatra in de tempel van Venus Genetrix kan er wel
geconcludeerd worden dat er aemulatio heeft plaatsgevonden. Als Cleopatra daar ook was
afgebeeld met haar zoontje Caesarion emuleerde zij duidelijk het beeld waar zij naast stond,
namelijk het Venusbeeld met haar zoontje Cupido.
Cleopatra ondernam veel bouwprojecten tijdens haar regeringperiode. Zo is zij
bijvoorbeeld begonnen met de bouw van een tempel voor Caesar. Onder de Romeinse
vrouwen werd bouwen ook een geliefde activiteit. Zo hebben we gezien dat Livia zich
bijvoorbeeld inzette voor de restauratie van verschillende tempels en deed dit waarschijnlijk
ook haar positie te versterken en de liefde van het volk te winnen. Mijn inziens is Cleopatra
hier een exemplum en is de enthousiaste bouwpolitiek van Livia een voorbeeld van aemulatio.
Kleiner stelt dat de vrouwen uit Rome door middel van hun afbeelding op munten
Cleopatra beconcurreerden.195 Met name door hun manier van afbeelden staken zij fel af bij
de Egyptische koningin die bekend stond om haar affaires met de twee Romeinse mannen. Zo
zijn de Romeinse vrouwen vaak afgebeeld als moeder. Daarnaast worden zij vroom en
bescheiden weergegeven, geheel in overeenstemming met het ideaalbeeld. Cleopatra
daarentegen zien wij een opzichtige ketting dragen, waarvan we bijna kunnen uitgaan dat
deze van parels was gemaakt. Door de concurrentie tussen de vrouwen kan worden gesteld dat
hier aemulatio plaatsvond, hetgeen we vooral terugzien bij de munt van Julia met haar zoons
en Cleopatra met Caesarion.
4.2 Octavia
Het lijkt alsof Octavia zelf het voorbeeld was dat geëmuleerd kon worden, vooral omdat zij
bekend stond om haar deugdzaamheid. Het was voor haar dan ook niet moeilijk om zich af te
zetten van Cleopatra die in geen enkel opzicht voldeed aan de Romeinse normen en waarden
van een vrouw. Door zich op te stellen als de toegewijde vrouw en zorgzame moeder was zij
het exemplum voor de Romeinse vrouwen. Na de scheiding van Antonius ging Octavia op de
Palatijn bij Augustus en Livia wonen. Zij zou hier de zorg van zo’n negen kinderen op zich
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hebben genomen.196 Als moeder van zoveel kinderen riep zij de herinnering op aan Cornelia,
die in Rome het toonbeeld van moederlijke volmaaktheid was.197 Ook het feit dat er een
standbeeld stond van Cornelia in de Porticus Octaviae laat zien dat Octavia in ieder geval
emuleerde. Freisenbruch stelde dat de Porticus Octaviae een startsein was voor latere
vrouwen198, waardoor er op het gebied van bouw zeker aemulatio heeft plaatsgevonden. Zo
was Octavia niet alleen degene die imiteerde en emuleerde, maar ook degene die geïmiteerd
en geëmuleerd werd.
Er bestond grote rivaliteit tussen de twee machtige vrouwen, Octavia en Livia. Deze
rivaliteit binnen het Julisch-Claudische huis komt bijvoorbeeld ook naar voren in de
geschriften van Tacitus, 199 al stond hij sowieso bekend als een schrijver die de vrouwen van
de Julisch-Claudische dynastie demoniseerde.200 De rivaliteit moet dus enigszins met een
korreltje zout genomen worden. Door de ijverzucht kan er met enige zekerheid worden
gesteld dat er aemulatio tussen beide vrouwen bestond en dit zou zelfs omgeslagen kunnen
zijn naar rivalitas of ‘slechts’ de negatieve vorm van aemulatio. Octavia komt wat betreft haar
moederrol veel beter uit de verf dan Livia, vooral omdat haar huwelijk met Augustus
kinderloos bleef. Het is voor de hedendaagse historicus uiteraard moeilijk om te achterhalen
wat de beweegredenen van Octavia waren om de zorg van de kinderen van Antonius en
Cleopatra over te nemen, maar aemulatio van Cornelia zou een goede verklaring kunnen zijn.

4.3 Julia
Waar Octavia en Livia volkomen voldeden aan de ‘eisen’ van een keizerlijke vrouw was Julia
het tegenovergestelde daarvan. Zo had zij affaires met verschillende mannen, leefde een
luxeleven en was losbandig.201 Livia en Octavia waren de vrouwen die voor haar exempla
waren, maar ondanks dat Julia voor nageslacht zorgde, kwam zij niet in de buurt van imitatio
en zeker niet aemulatio van deze twee vrouwen. Dit zorgde er naar mijn mening automatisch
voor dat zij ook geen voorbeeld was voor de rest van de vrouwelijke bevolking van het
Romeinse keizerrijk en dus ook niet geïmiteerd of geëmuleerd werd. Daarbij moet nog wel
vermeld worden Julia bij de propaganda van Augustus gebruikt werd als toonbeeld voor de
voortzetting van de dynastie. Doordat zij de moeder van Gaius en Lucius was werd zij in ieder
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geval afgebeeld op een munt, een eer die Livia later pas kreeg. Als vruchtbare vrouw kon
Julia dus waarschijnlijk wel fungeren als exemplum voor de Romeinse vrouwen.
4.4 Livia
Met de dood van Octavia en Julia verbannen was er geen andere vrouw meer die Livia in de
weg stond om de belangrijkste vrouw van het keizerrijk te worden. Dit is ook te zien in de rol
die zij speelt bij de aemulatio. Voor veel matronae in het rijk werd Livia een voorbeeld, zoals
de vrouw van Ovidius en Eumachia uit Pompeii202 die een standbeeld aangeboden kreeg van
de senaat en deze op de godin Venus en Livia liet baseren.203 Ook Fundilia uit Nemi die
geëerd werd met een standbeeld door haar vrijgelatenen emuleerde. Dit bleek uit het
standbeeld dat was gebaseerd op de godin Diana en Livia.204 Ten slotte was de porticus die
Eumachia uit eigen zak betaalde gebaseerd op de porticus van Livia. Freisenbruch stelt dat
Livia op dat moment duidelijk een rolmodel vormde voor de vrouwelijke elite.205 Livia stond
bekend om haar eenvoudige haardracht en The Oxford Encyclopedia stelt dan ook dat zij een
voorbeeld was voor vele vrouwen uit het keizerrijk.206
Daarnaast toont Livia een gelijkenis met Tellus, die beiden zijn afgebeeld op de Ara
Pacis. De haarstijl van de afbeelding van Livia op de Ara Pacis is niet zoals wij gewend zijn
in de nodusstijl, maar juist in een Griekse godinnenstijl. Hier emuleert zij duidelijk de Griekse
manier van het portretteren van godinnen en Tellus.
Zoals ook Elizabeth Bartman stelt in Portraits of Livia had de eerste keizerin geen
voorgangers waardoor zij een nieuwe vorm van portrettering moest opzetten.
´Livia´s portraiture provided Rome with a new visual language of female power, an invention
so successful that it was adopted by many of her female successors during the next three
centuries and emulated by private women during her lifetime.´
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Uit het bovenstaande citaat blijkt dat Livia een voorbeeld was, niet alleen voor haar
opvolgers, maar ook voor de ‘gewone’ vrouw uit haar tijd. Naast het emuleren van haar
manier van kleden en haarstijl, werd ook haar gedrag een voorbeeld voor haar opvolgsters,
zoals blijkt uit het onderstaande citaat:
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‘Perhaps the most surprising example set by Livia, which was emulated with varying degrees
of success by later empresses, was the prerogative to act on her own initiative.’

208

Met de eerdergenoemde rivaliteit tussen Octavia en Livia is het bijna onmogelijk om te
denken dat er geen aemulatio tussen de twee dames heeft plaatsgevonden. Mijn inziens
is het aannemelijk dat Livia Octavia als exemplum gebruikte, vooral omdat Octavia
beroemd was als deugdzame vrouw en moeder.
Daarnaast staat Livia bekend als de meest fervente bouwer van de drie JulischClaudische vrouwen die in dit onderzoek behandeld worden.209 Zij deed dit om
misschien net zoals de Egyptische koningin haar positie te verbeteren. Dit is een goed
voorbeeld van aemulatio. De porticus van Livia benadrukt de aemulatio tussen Octavia
en Livia. Waar Cornelia bij de porticus van Octavia centraal staat, stond Concordia bij
Livia centraal. Het is geen toeval dat beide vrouwen refereerden naar hun eigen
deugden.

Het is niet geheel duidelijk of en in hoeverre imitatio is omgeslagen in aemulatio of
misschien zelfs rivalitas, maar zoals uit dit hoofdstuk is gebleken is de grens tussen de
verschillen van deze termen mijn inziens erg dun, ondanks dat de definities duidelijk
verschillen. Eén van de voorbeelden hierboven zou goed begonnen kunnen zijn als
imitatio, hetgeen aemulatio werd en ten slotte is omgeslagen in rivalitas. Daarnaast
zouden velen de aemulatio van godinnen kunnen opvatten als hybris oftewel hoogmoed.
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5. Conclusie
In hoofdstuk 1 werd beschreven wat voor een keizerlijke vrouw ongepast was. Uit dit
onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat geen één van deze machtige vrouwen aan de
Romeinse normen voldeed. Niet zo zeer doordat zij de standaarden volgens Wood niet
volgden, maar omdat al deze vrouwen zich prominent op het publieke toneel begaven. Vooral
Livia en Octavia kregen in de tijd van Augustus aanzienlijk meer vrijheid door de
sacrosanctitas en de opheffing van de tutela. Het financieren van gebouwen was niet langer
uitsluitend een privilege voor mannen. Maar ook Cleopatra, de Egyptische koningin had
uiteraard een grote publiekelijke rol.
Uit het tweede hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat Cleopatra zich duidelijk
afzette van haar voorgangers aangezien zij geen grote invloed konden uitoefenen. Het is niet
geheel duidelijk hoe ver Cleopatra moest gaan om deze macht te vergaren, wat wel duidelijk
is geworden is dat zij haar partners zorgvuldig koos en zo haar macht kon vergroten. Antonius
koos er duidelijk voor om Cleopatra aan zijn zijde te houden, hetgeen voor het kamp van
Augustus de olie op het propagandavuur was. Ten slotte kon er uit de biografie van Cleopatra
opgemaakt worden dat haar gedrag niet aansloot bij de Romeinse normen en waarden.
Concluderend kan worden gesteld dat Cleopatra een intelligente vrouw was en haar verstand
gebruikte om haar macht te versterken. Wat hierbij hielp was dat zij koningin was van een rijk
dat gewend was aan vrouwelijke leiders. Bovendien was zij op de hoogte was van de zwaktes
van haar bondgenoten. Het beeld waar zij mee naar buiten trad was decadent, maar misschien
wel in harmonie met het beeld dat het Egyptische volk had van een koningin.
Uit de biografie van Octavia kwam naar voren dat zij het tegenovergestelde van
Cleopatra was. Zij was hét toonbeeld van de gehoorzame en deugdzame Romeinse vrouw.
Uit de biografie van Julia kwam naar voren dat zij, net als Cleopatra, niet voldeed aan
het ideaalbeeld. Hoewel Julia voor veel nakomelingen zorgde en Augustus een kans op
dynastieke opvolging gaf, trad de dochter van de keizer naar buiten op een manier die
helemaal niet overeenkwam met het beleid van haar vader. Livia’s status is vooral verkregen
doordat zij lid was van een patricische familie, de Claudii. Maar ook zij was net als Cleopatra
intelligent en had een sterke wil om zich te profileren als een machtig persoon in het Romeins
publieke leven. Daarnaast was zij natuurlijk de echtgenote, moeder, grootmoeder,
overgrootmoeder en betovergrootmoeder van keizers waardoor zij zich als vrouw makkelijker
kon mengen in publieke zaken. In veel bronnen komt zij over als heerszuchtig, doch is
wederom een discrepantie te vinden tussen de geschreven bronnen en de beeltenissen. Uit de
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beeltenissen en zelfs een literaire bron komt Livia over als de ideale Romeinse keizerlijke
vrouw.
De conclusie die getrokken kon worden naar aanleiding van het derde hoofdstuk is dat
alle vrouwen, behalve Cleopatra, conform de Romeinse regels werden afgebeeld, niet alleen
op munten, maar ook hun portretten. Van alle Romeinse vrouwen was Julia het minst en Livia
het meest actief. Cleopatra vormt een uitzondering op deze vrouwen zowel qua afbeelden als
qua bouwondernemingen.
Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat er een duidelijk verschil is tussen aemulatio en
imitatio, maar dat het moeilijk is om een bepaalde term aan een persoon toe te dichten. Het is
uiteraard moeilijk te achterhalen wat de beweegredenen van een persoon 2000 jaar geleden
waren. De keizerlijke vrouwen waren voor de ´gewone vrouw´ en exempla, hetgeen wij
bijvoorbeeld terug zien in de beelden van Eumachia en Fundilia. Maar tot grote spijt van
Augustus was bijvoorbeeld Julia niet geschikt voor deze taak, daar zij affaires had met
verschillende mannen. Zij voldeed wel aan het beeld van de vruchtbare moeder, hetgeen haar
vader dan ook uitbeeld bij zijn beeldpolitiek op de munten. Wat met zekerheid geconcludeerd
kan worden is dat alle vier de vrouwen werden gezien als exempla voor de rest van de
vrouwelijke samenleving.

In hoeverre sluit het beeld waar machtige vrouwen ten tijde van Augustus mee naar
buiten traden aan bij de heersende opvattingen? Het is duidelijk geworden naar aanleiding
van dit onderzoek dat het beeld waar Cleopatra meer naar buiten trad in zijn geheel niet
aansloot bij de heersende opvattingen in Rome. Waar men in Egypte wel gewend was aan
vrouwelijke leiders, werd een vrouwelijke leider in Rome gezien als zwakte of verval. Zij trad
naar buiten als een decadente koningin, die als het kon haar mannelijke partner aftroefde en
overtrof. Cleopatra, de Egyptische koningin week duidelijk af van de heersende opvattingen
en was daardoor een goed mikpunt voor de propaganda van Augustus. Haar gedrag was
misschien wel conform de opvattingen in Egypte.
Octavia is voor dit onderzoek misschien wel de beste tegenhanger van haar directe
tegenstander Cleopatra. Zij voldeed met de zorg over negen kinderen aan het toonbeeld van
een zorgzame moeder. Daarnaast was zij ook de perfecte echtgenote, hetgeen onder andere te
zien is op de munten. Het beeld waar zij mee naar buiten trad was geheel in harmonie met de
heersende opvattingen.
Bijna vanzelfsprekend is er een discrepantie tussen het beeld dat over Julia wordt
geschetst door de bronnen en het beeld dat we kunnen opmaken van haar uit de numismatiek.
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Hier wordt zij namelijk neergezet als een deugdzame en vruchtbare moeder, maar uiteraard
moet dit ook in het licht van Augustus´ propaganda worden gezien. Het moge duidelijk zijn
dat Augustus alleen de goede kanten van zijn dochter belichtte.
Het beeld dat bijvoorbeeld door Graves wordt geschetst in de tv-serie I Claudius lijkt
voor een groot deel eigenlijk niet overeen te komen met de historische bronnen, maar des te
meer bedoeld voor sensatie. Er is zelfs schriftelijke bewijs gevonden dat Livia een deugdzame
vrouw was. Livia wordt bij de numismatiek en beelden gepresenteerd als het toonbeeld van
deugdzaam, dus geheel in overeenstemming met de heersende opvattingen. Haar ijverige
bouwgedrag wijkt hiervan af. Een tegenargument hiervoor is dat veel gebouwen betrekking
hadden op de traditionele waardes van de vrouw, zoals de porticus van Livia.
Er kan dus worden gesteld dat van de vier vrouwen Cleopatra het meeste afweek van
de heersende opvattingen door haar grote invloed en afbeeldingen, zij is dan ook het
boegbeeld van een machtige vrouw. Daarnaast sloot haar gedrag niet aan bij de heersende
opvattingen in Rome, maar was dit enigszins wel gepast bij een Egyptische koningin. Julia
week met haar overspelige gedrag het meest af van de heersende opvattingen en Livia week
juist van de opvattingen af door haar fanatieke bouwgedrag. Uiteindelijk kan geconcludeerd
worden dat het beeld waar Octavia mee naar buiten trad ten tijde van Augustus het beste
aansloot bij de heersende opvattingen.
Het is duidelijk dat de vier vrouwen voldoen aan Van der Leests definitie van macht.
Ten minste, deze vrouwen hadden allemaal invloed en sociale betekenis. Er kan dus
geconcludeerd worden dat deze vrouwen wel een publieke rol in de samenleving hadden,
namelijk door hun functie bij aemulatio en imitatio.
Voor vervolgonderzoek zouden de primaire bronnen als bewijs voor aemulatio en imitatio en
rivalitas uitgebreider kunnen, waardoor de conclusie minder speculatief zal zijn. Mijn inziens
zou het beeld dat veel mensen tegenwoordig hebben over vrouwen uit de oudheid door meer
onderzoek hierna kunnen veranderen omdat het de invloed van de vrouwelijke leden van de
keizerlijke familie in een ander daglicht zou kunnen zetten. Deze vrouwen waren namelijk
van zeer groot belang als exempla voor de vrouwelijke bevolking van het keizerrijk, want
zoals Juvenalis al zei:
´What woman will not follow when an empress leads the way?’
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Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3
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Afbeelding 4

Machtsverdeling van het Romeinse rijk tussen Augustus (rood) en Marcus Antonius (blauw)
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Octavia

Afbeelding 5

Afbeelding 6
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Afbeelding 7

Afbeelding 8

48

Julia

Afbeelding 9
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Afbeelding 11
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Livia
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Afbeelding 15
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Afbeelding 16

Afbeelding 17
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Vereenvoudigde stamboom Ptolemaeïsche dynastie
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