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1.

Inleiding

In 1992 publiceerde Peter Burke een studie over Lodewijk XIV, de Franse Zonnekoning (1638 –
1715), en de toepassing van beeldtaal bij het construeren van diens imago.1 De
onderzoeksmethode van Burke komt voort uit de constructivistische benadering van de
hedendaagse cultuurgeschiedenis. De benadering is een reactie op het concept ‘representatie’
als reflectie van de sociale werkelijkheid: het bleek niet vanzelfsprekend dat een representatie
correspondeert met datgene dat gerepresenteerd wordt.2 Een bepaalde gebeurtenis, structuur
of categorie kan namelijk door verschillende partijen vanuit verschillende perspectieven
bekeken en gedefinieerd worden.3 Daaruit vloeit voort dat de werkelijkheid wordt beïnvloed
door sociale- en culturele constructies en dat de ‘realiteit’ dus geen statisch concept is.4
Aangezien representaties een product zijn van menselijk handelen en vorm geven aan een
bepaald perspectief op de realiteit, is het uitgangspunt van het cultuurhistorisch
constructivisme dat de werkelijkheid, waaronder ook cultuur, geconstrueerd wordt middels
representaties.5
De studie van Burke naar Lodewijk XIV geeft een prachtig voorbeeld van de constructie van
identiteit middels representaties. Burke analyseerde een breed scala aan representaties van de
Zonnekoning en diens bewind door te bepalen welke boodschap door welke partij werd
uitgedragen en voor welk publiek de boodschap bestemd was. Ook onderzocht hij via welke
kanalen, volgens welke (culturele) codes en in welke settings de boodschap werd uitgedragen,
om tot slot vast te stellen wat de intenties en de effecten waren.6 De uitkomst van zijn
onderzoek bevestigt de inzichten van het cultuurhistorisch constructivisme: de identiteit van
de Zonnekoning werd continu (opnieuw) gecreëerd door middel van representaties. De koning
speelde verschillende rollen die door middel van verschillende representaties aan een
variërend publiek zichtbaar werden gemaakt.7 Burke constateert dat de representaties van
invloed waren op zowel de politieke realiteit als op het zelfbeeld van de Zonnekoning.8 Dat
betekende niet dat het de enige realiteit was: zelfs tijdgenoten van Lodewijk de 14e

1

Peter Burke, ‘The fabrication of Louis XIV’, History Today 42 (1992) 24-30.
Peter Burke, What is cultural history? (Cambridge 2008) 77-78.
3
Burke, What is cultural history?, 78.
4
Ibidem, 79.
5
Ibidem, 77.
6
Burke, ‘The fabrication of Louis XIV’, 24.
7
Burke, What is cultural history?, 90.
8
Ibidem; Burke, ‘The fabrication of Louis XIV’, 25.
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constateerden discrepanties tussen het publieke imago van de koning enerzijds, en diens
daadwerkelijke gedrag anderzijds.9
Burke verwijst zijdelings naar de invloed van de eerste Romeinse princeps10, Augustus. De wijze
waarop hij zijn beleid representeerde in de kunsten vormde een bron van inspiratie voor latere
Europese heersers, zoals Lodewijk XIV.11 Deze invloedrijke princeps kwam op 23 september in
63 v.Chr. ter wereld als Gaius Octavius. Zijn vader behoorde tot de stand van de equites en zijn
moeder, Atia, was de nicht van Julius Caesar.12 Octavius groeide op in een periode die
gekenmerkt werd door burgeroorlogen. Zijn oudoom Caesar opereerde in het centrum van de
macht en won uiteindelijk de strijd van Gnaeus Pompeius. In 47 v.Chr. werd Caesar
uitgeroepen tot dictator en vanaf dat moment regeerde hij als een absolute koning. De oude
politieke garde stelde dit niet op prijs: op 15 maart in 44 v.Chr. werd Caesar door Marcus
Junius Brutus en Gaius Cassius Longinus vermoord. Middels zijn testament benoemde hij
Octavius postuum tot zoon en erfgenaam.13 Vanaf dat moment liet Octavius zichzelf Gaius
Julius Caesar noemen.14 In 27 v.Chr. kreeg hij van de senaat de eretitel Augustus toegekend,
waarna hij officieel Gaius Julius Caesar Augustus heette.
Na Caesars dood greep Octavianus samen met Marcus Aemilius Lepidus en Marcus
Antonius de macht. Gedrieën vormden zij het tweede triumviraat en versloegen Brutus en
Cassius in 42 v.Chr. bij Philippi. De mannen verdeelden het Romeinse rijk onderling: Octavianus
behield het westen en Marcus Antonius stond aan het hoofd van de oostelijke rijkshelft.
Lepidus kreeg Africa, maar zijn macht zou gering blijken. In 36 v.Chr. versloeg Augustus’
generaal Agrippa bij Naulochos de zoon van Pompeius. In de tussentijd had Antonius zich in
Egypte verbonden aan Cleopatra. Er was in toenemende mate sprake van rivaliteit tussen
Octavianus en Antonius. Dit mondde eerst uit in een propagandaoorlog en later in een
daadwerkelijk gewapend conflict, dat Octavianus in 31 v.Chr. bij Actium won.
Met de slag bij Actium eindigde een lange periode van burgeroorlogen en werd Octavianus
de machtigste man in de politiek van het Romeinse rijk. Met de kennis van nu kan men zeggen
dat de Republiek ten einde was gekomen. Octavianus stond aan het begin van het principaat,
9

Burke, What is cultural history?, 90.
Tegenwoordig wordt vaak de term ‘keizer’ gebruikt, maar in dit onderzoek is de Romeinse titel,
princeps, aangehouden.
11
Burke, ‘The fabrication of Louis XIV’, 24-26.
12
Werner Eck, The Age of Augustus (Malden 2004) 7.
13
L. de Blois en R.J. van der Spek, Een kennismaking met de oude wereld (Bussum 2001) 208.
14
Het zou gebruikelijk zijn geweest om vanaf de adoptie Octavianus als agnomen aan te nemen maar dit
heeft hij niet gedaan. Om hem van Julius Caesar te onderscheiden verwijzen historici echter vanaf de
adoptie in 44 v.Chr. tot aan 27 v.Chr. naar hem als Octavianus, en vanaf 27 v.Chr. als Augustus.
10
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tegenwoordig ook wel aangeduid als de Keizertijd. Destijds was de overgang echter zeer
complex en was de constitutionele positie van Augustus een delicate kwestie. De politieke
tradities van de Republiek lagen nog vers in het geheugen, evenals de wijze waarop Julius
Caesar aan de macht kwam en ten val was gebracht. Augustus ging derhalve zeer geraffineerd
te werk bij het consolideren van zijn machtspositie en hij bleef tot aan zijn dood in 14 n.Chr.
volhouden dat hij de Republiek had hersteld en beschermd.

Burke’s verwijzing naar Augustus refereert aan de centrale rol van verschillende media, zoals
kunst, literatuur en munten, bij het representeren van de nieuwe politieke realiteit. De
boodschap die in de beeldende kunst uit de Augusteïsche periode besloten lag, de ‘beeldtaal’,
is uitgebreid bestudeerd door archeoloog en historicus Paul Zanker in zijn baanbrekende
studie ‘The power of images in the age of Augustus’.15 Hij concludeert dat de beeldtaal onder
Augustus een grote transformatie onderging, waarbij er nadruk kwam te liggen op
standaardisering van het beeldidioom en een hernieuwd waardesysteem dat gekenmerkt werd
door bepaalde culturele deugden zoals pietas, toewijding aan de goden en de medemens.16 De
princeps vormde het middelpunt van de beeldtaal waarnaar de Romeinse samenleving, dankzij
haar piramidestructuur, zich richtte. Het voornaamste instrument van de Augusteïsche
beeldtaal was symboliek, aldus Zanker.17
Het onderzoek van Zanker is voornamelijk gericht op visuele representaties van het beleid
en de waarden van het nieuwe politieke bestel. De studie van Burke roept echter de vraag op
welke rol representaties speelden bij de constructie van de publieke identiteit van de persoon
van Augustus. Naast beeldtaal speelden ook literatuur en de poëzie een voorname rol in de
vroege Keizertijd. Derhalve wil ik mij niet beperken tot visuele representaties en richt ik mij op
de publieke persoon achter het beleid. De centrale vraag in dit onderzoek is welke rol
representaties speelden bij de constructie van de publieke identiteit van Augustus.
Helaas is het, gezien de omvang van deze studie, niet mogelijk om de volledige methodiek
van Burke toe te passen op dit onderwerp. Om toch een representatief resultaat neer te zetten
zal de onderzoeksvraag getoetst worden aan de hand van drie verschillende media: een literair
werk, een architectonisch medium en een egodocument. De meeste aandacht gaat uit naar de
boodschap die in de bronnen besloten lag met betrekking tot de identiteit van Augustus.
Bovendien besteed ik, in navolging van Burke, bij alle drie de representaties aandacht aan de
15

Paul Zanker, The power of images in the age of Augustus (Ann Arbor 1990), het betreft een vertaling
van Augustus und die Macht der Bilder (München 1987).
16
Zanker, The power of images, 336.
17
Ibidem.
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context waarin de bron tot stand kwam, de setting van de representatie en het (beoogde)
publiek dat er kennis van kon nemen.

Als eerste zal het literaire werk worden besproken. Het betreft de Aeneïs, een Romeins epos
dat het verhaal van Aeneas vertelt. Hoewel het geschreven is door Publius Vergilius Maro
heeft Augustus invloed uitgeoefend op de totstandkoming en wellicht op de inhoud van het
verhaal. Het werk is een representatie van de princeps omdat het herhaaldelijk naar Augustus
verwijst en met diens goedkeuring gepubliceerd is. In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek
wordt om te beginnen de band tussen Vergilius en Augustus besproken en de context waarin
de Aeneïs tot stand kwam. Aan de hand van een aantal passages die expliciet of impliciet naar
Augustus verwijzen wordt vervolgens bepaald welk beeld er uit de tekst naar voren komt.
Daarna volgt een korte bespreking van het publiek dat kennis kon nemen van het epos. Aan de
hand van de besproken context, boodschap en publiek zal ten slotte bepaald worden welke rol
de Aeneïs speelde bij de constructie van Augustus’ publieke identiteit.
In het tweede hoofdstuk staat het architectonische medium centraal: het Forum van
Augustus met daarop de tempel van Mars Ultor. Vanwege de rijke decoratie kunnen zowel het
forum als de tempel tevens beschouwd worden als beeldende kunst. Gebouwd op kosten en
op initiatief van Augustus was het een representatie van de heerser waarbij hij nauw
betrokken was. Er valt dan ook een heldere boodschap met betrekking tot zijn identiteit te
verwachten. Het hoofdstuk valt uiteen in twee delen: een bespreking van respectievelijk het
Forum van Augustus en de tempel van Mars Ultor. Beide besprekingen beginnen met een
beschouwing van de context, de functie en het beoogde publiek. Uit de studie van Zanker is
gebleken dat architectonische kenmerken zoals stijl en bouwmaterialen een bepaalde
boodschap kunnen uitdragen. Derhalve is aan dat aspect in beide besprekingen de nodige
aandacht besteed. Afsluitend komt de beeldende kunst uitgebreid aan bod. Op het forum
stond bijvoorbeeld een groot aantal standbeelden en het timpaanreliëf van de tempel was rijk
aan symboliek. Hoe verhield de beeldtaal zich tot Augustus? Welk beeld ontstond er van de
princeps wanneer men naar zijn forum en de tempel van Mars Ultor keek? Deze vragen
worden beantwoord in hoofdstuk twee.
In het laatste hoofdstuk staat de Res Gestae centraal. Dit is een egodocument van Augustus
waarin hij een overzicht geeft van zijn politieke carrière. Het werd postuum vrijgegeven,
waardoor de tekst ondubbelzinnig aangeeft op welke wijze Augustus herinnerd wilde worden.
Derhalve is de bron bij uitstek geschikt om de rol van representaties bij de constructie van zijn
publieke identiteit te onderzoeken, mits helder is dat het een subjectief verslag betreft.

7

Evenals bij de andere twee bronnen is aandacht besteed aan de context, de setting en het
publiek. Met name de setting zal in het kader van de Res Gestae relevant blijken omdat het
geen geschrift was, maar een inscriptie. Vervolgens wordt de inhoud van de tekst beschouwd.
Daaruit zal blijken op welke thema’s Augustus de nadruk legde, en of de boodschap van de Res
Gestae overeenkomt met het beeld dat naar voren kwam uit de Aeneïs, het Forum van
Augustus en de tempel van Mars Ultor. Afsluitend kan dan bepaald worden welke rol de Res
Gestae speelde bij de constructie van Augustus’ publieke identiteit. Om te beginnen zal echter
de Aeneïs besproken worden.
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2.

De Aeneïs

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van enkele opvallende passages besproken op welke wijze
de Aeneïs Augustus representeerde. Daarbij wordt aandacht besteed aan zowel expliciete als
impliciete verwijzingen. Voor een gedegen interpretatie is het van belang om allereerst de
algemeen bekende feiten omtrent het contact tussen Vergilius en Augustus te bespreken.

2.1.

Vergilius en Augustus

Publius Vergilius Maro werd in ongeveer 40 v.Chr., rond de tijd dat hij zijn eerste grote werk
publiceerde, de Eclogae, opgenomen in de cirkel van dichters rondom Maecenas, de
vertrouweling van Augustus.18 Vergilius’ volgende werk, de Georgica, was opgedragen aan
Maecenas en Octavianus.19 De dichter en de princeps onderhielden nauwe banden. Ze
correspondeerden met elkaar en Augustus gaf hem geschenken, uit vriendschap of wellicht
dankbaarheid want uiteindelijk verzocht hij Vergilius om gedichten in zijn opdracht te
schrijven.20 Er was derhalve sprake van artistiek patronage.
Echter, de band lijkt ook van persoonlijke aard te zijn geweest. Augustus bezocht
bijvoorbeeld voordrachten van Vergilius’ werk in kleine kring en de dichter vergezelde de
princeps zelfs op een deel van zijn reis vanuit Syrië, een ongebruikelijke eer. Vergilius
benoemde Augustus bovendien tot zijn erfgenaam.21 Vergilius werkte gedurende de laatste
tien jaar van zijn leven, tussen 29 en 19 v.Chr., aan de Aeneïs. Het moest een Romeins epos
worden van Homerisch niveau, geschreven op aandringen van Augustus.22 In twaalf boeken
worden de daden van de Trojaanse held Aeneas beschreven, vanaf zijn vlucht uit het
verwoeste Troje tot aan zijn vestiging in Latium. Omdat het werk aan het einde van zijn leven
onvoltooid was, heeft Vergilius verzocht het epos niet te publiceren. Augustus besloot echter
om tegen de wens van Vergilius in te gaan.23 Hieruit kan worden afgeleid dat Augustus van
mening was dat het epos hem niet zou ondermijnen.
Hoe persoonlijk de relatie ook geweest lijkt te zijn, er mag niet vergeten worden dat er
sprake was van een strikte machtsverhouding. Augustus stond aan het hoofd van het
Romeinse bestuur, en hij was het icoon van de samenleving en van het ‘Romeinse rijk’ als
18

Peter White, ‘Poets in the new milieu: realigning’, in: Karl Galinsky (ed.), The Cambridge companion to
the age of Augustus (Cambridge 2005) 328.
19
Publius Vergilius Maro, ‘Georgica’ 1.1, vert. J.B. Greenough (ed.), in: Perseus digital library (04-2011).
20
White, ‘Poets in the new milieu’, 332; Jasper Griffin, ‘Augustus and the poets: ‘Caesar qui cogere
posset’’, in: Fergus Millar en Erich Segal (ed.), Caesar Augustus: seven aspects (Oxford 1984) 192-193.
21
White, ‘Poets in the new milieu’, 332.
22
Zanker, The power of images, 193.
23
White, ‘Poets in the new milieu’, 332.
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concept.24 In hoeverre Vergilius zich gedwongen voelde om zich positief uit te laten over
Augustus is in dit onderzoek echter niet het onderwerp van discussie. Van belang is welke
indruk het epos bij het publiek achterliet met betrekking tot Augustus.

2.2.

Augustus in de Aeneïs

Een poging om de Aeneïs in Augusteïsche context te analyseren legt vrijwel direct een
probleem

van

de

constructivistische

benadering

van

cultuurgeschiedenis

bloot.

Sleutelbegrippen in deze context, waarbij bepaald wordt welke rol de Aeneïs speelde bij de
constructie van Augustus’ publieke identiteit, zijn namelijk ‘interpretatie’ en ‘intentie’. De
Aeneïs biedt ruimte aan een spectrum van interpretaties, die grotendeels afhankelijk zijn van
de intenties die men Vergilius toedicht. Dat er in de Aeneïs herhaaldelijk wordt verwezen naar
de princeps en diens rol in de geschiedenis van Rome staat vast. De discussie over de intenties
van Vergilius is echter nog in volle gang. Daarom zal ik mij beperken tot de meest expliciete
verwijzingen naar Augustus die in het epos te detecteren zijn en die duidelijk in verband staan
met de historische werkelijkheid. Ik ben me ervan bewust dat ‘de historische werkelijkheid’
niet bestaat: wat als realiteit beschouwd wordt is in hoge mate afhankelijk van het perspectief
en van de beschikbare bronnen. Uitgangspunt is derhalve de huidige consensus over de
geschiedenis van het principaat.
2.2.1. De voorspelling van Jupiter
De eerste passage waarin Vergilius expliciet naar Augustus verwees is te vinden in het eerste
boek. Venus spreekt Jupiter aan op het lot van Aeneas en de Trojanen, die nog steeds door
tegenslag worden geplaagd. Hierop doet de vader der goden haar een toezegging:
‘”Uit roemruchte Trojaanse stam zal een Caesar ontspruiten,
wiens heerschappij de Oceaan, wiens roem de sterren begrenzen:
Julius is zijn naam – ontleend aan de grote Iulus.
Jíj [Venus] zult, vrij van bezorgdheid, hem eens in de hemel ontvangen
met trofeeën uit ’t Oosten beladen; tot hém zal men bidden.
Mildheid is ’t kenmerk van die tijd en oorlogen zwijgen.
Grijze Trouw en Vesta, Quirinus met Remus, zijn broeder,
spreken dan recht. Van Oorlog gaan de gruwelijke poorten
dicht met ijzeren grendels (…)”’ 25
24
25

Ibidem.
Publius Vergilius Maro, Aeneïs (Verg. A.) 1.285-293, vert. Henk Schoonhoven (Bussum 2003).
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Allereerst behandelt Vergilius de kwestie van afstamming. Hij noemt de zoon van Aeneas hier
Iulus, in plaats van Ascanius. Dit riep de associatie op met Troje, omdat de stad oorspronkelijk
Ilium heette.26 Tegelijkertijd geeft Vergilius in deze passage aan dat de gens Iulia, het geslacht
waartoe Julius Caesar en Octavianus (middels zijn adoptie27) behoorden, afstamde van
Ascanius, en derhalve van diens vader Aeneas en ‘grootmoeder’ Venus. Hiermee verbond de
passage de gens Iulia en Augustus met zowel het Trojaanse verleden als de goden. Dit wekt de
suggestie van historische continuïteit en goddelijke gezegendheid, waaraan Augustus wellicht
legitimiteit kon ontlenen.
Verder voorspelt Jupiter de grootsheid van Rome onder het bestuur van Caesar. Dat
‘Caesar’ en ‘Julius’ verwijzingen zijn naar Gaius Iulius Caesar Augustus blijkt uit de vermelding
van trofeeën uit het Oosten, waarmee Vergilius refereert aan de overwinning op Marcus
Antonius en Cleopatra bij Actium. Deze aanname wordt bevestigd door de daaropvolgende
regels: er volgt een tijd van vrede (de Pax Augusta) en de poort van Janus wordt door Augustus
gesloten, overeenkomstig met de historische realiteit.28 Bovendien refereert Vergilius aan
Augustus’ programma van moreel herstel29: Vesta was de godin van de haard en het
gezinsleven30, waarmee Vergilius verwijst naar de nadruk die gelegd werd op de familieband.
Daarnaast verwijzen ‘trouw’ (fides) en ‘recht’ (iustitia) naar de deugden die Augustus hoog in
het vaandel had staan.31 Vergilius geeft het programma van Augustus een positieve lading door
het te koppelen aan de periode van vrede. Bovendien wordt Augustus gepresenteerd als
superieur aan Caesar dankzij de ambiguïteit die Vergilius creëert door naar de princeps te
verwijzen als ‘Julius’ en ‘Caesar’: Augustus is de grote Caesar.32
Tot slot wordt in de passage de apotheose van Augustus aangekondigd.33 Dit wordt door
Jupiter, de vader der goden en dus niet de minste, aan Venus beloofd. De combinatie van
thema’s in de passage duidt op een opvallende parallel. Sinds Alexander de Grote waren
wereldoverheersing en goede daden in de hellenistische literatuur verbonden aan

26

Ik sluit hiermee aan bij de interpretatie van Schoonhoven; Mark P.O. Morford en Robert J. Lenardon,
e
Classical mythology (7 druk; Oxford 2003) 43-44.
27
Eck, The age of Augustus, 11-12.
28
Anton Powell, ‘The Aeneid and the embarrassments of Augustus’, in: Idem (ed.), Roman poetry and
propaganda in the age of Augustus (Londen 1992) 146; Augustus, ‘The Res Gestae’ (RG) 13, vert. Sarolta
A. Takács, in: Eck, The age of Augustus; Brian Bosworth, ‘Augustus, the Res Gestae and Hellenistic
theories of apotheosis’, Journal of Roman Studies 89 (1999) 6-7.
29
Zanker, The power of images, 156-159.
30
Morford en Lenardon, Classical mythology, 630.
31
Zanker, The power of images, 92-96; Ik sluit hiermee aan bij de interpretatie van Schoonhoven.
32
Powell, ‘The Aeneid’, 146.
33
‘Apotheose’ wil zeggen dat een sterveling verheven wordt tot het niveau van een god. In de Romeinse
context betekende het dat iemand tot het pantheon werd toegelaten.
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apotheose.34 Dit was bekend in de Latijnse literaire traditie dankzij Ennius’ (239-169 v.Chr.)
vertaling van het werk van Euhemerus (ongeveer 300 v.Chr.), waarin werd beschreven dat de
goden oorspronkelijk mensen waren die dankzij overheersing en goede daden beloond werden
met apotheose.35 Deze beredenering is in de passage duidelijk overgenomen door Vergilius:
wereldoverheersing en een periode van vrede zou culmineren in de apotheose van Augustus. 36
De vergoddelijking van Augustus is derhalve geen toevalligheid, en ook niet (slechts) te danken
aan zijn afstamming, maar een vanzelfsprekendheid die voortvloeide uit zijn daden. Aangezien
Vergilius Augustus’ bijzondere afstamming, zijn deugden in relatie tot vrede en voorspoed en
diens apotheose aanstipt, komt uit deze passage duidelijk een positief beeld van de princeps
naar voren.

Afbeelding 1: denarius van M. Sanquinius, Rome 17 v.Chr. Divus Julius met
een sidus Iulium op zijn hoofd (Zanker, The power of images, 168).

Afbeelding 2: denarius van L. Lentulus, Rome 12 v.Chr. Augustus, met de
clipeus virtutis, plaatst een sidus Iulium op een standbeeld van Julius Caesar
(Zanker, The power of images, 34).

34

Bosworth, ‘Augustus, the Res Gestae and Hellenistic theories’, 1.
Morford en Lenardon, Classical mythology, 669-670; Bosworth, ‘Augustus, the Res Gestae and
Hellenistic theories’, 1.
36
Ibidem, 6.
35
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2.2.2. De ster van Caesar
De thema’s van afstamming en apotheose zijn bovendien elders in de tekst op subtielere wijze
in het epos verwerkt en worden door Vergilius op ingenieuze wijze aan de historische
werkelijkheid gekoppeld. Gaius Julius Caesar had beloofd een festival te organiseren ter ere
van zijn goddelijke voorouder Venus. Hij werd echter vermoord voordat hij deze belofte
gestand kon doen, waarop zijn zoon het initiatief overnam: in 44 v.Chr. organiseerde
Octavianus de Ludi Victoriae Caesaris. Tijdens het festival verscheen er een komeet aan de
hemel. De ster zou zeven dagen aan de hemel hebben gestaan en zijn opgevat als een
voorteken. De algemene interpretatie luidde dat de komeet Caesar’s apotheose aankondigde,
waarna het teken sidus Iulium werd genoemd.37 Vanaf dat moment speelde de ‘ster’ een rol
van omvang in de beeldtaal van Augustus als verwijzing naar de goddelijke status van zijn
vader. Het teken verscheen ondermeer op standbeelden van Caesar en op munten (afbeelding
1 en 2).38 Zanker beschrijft de komeet als een symbool van hoop.39 De vergoddelijking van
Caesar werd in 42 v.Chr. op aandringen van Augustus een feit, waarna hij zich divi filius, zoon
van een god, kon noemen. In dit verband valt een passage in boek II, vlak voordat Aeneas met
zijn gezin uit Troje vlucht, wellicht te plaatsen:
‘Aldus roepend vulde ze *Creüsa+ ’t hele gebouw met haar weeklacht,
toen er ineens een wondervol teken verscheen want we zagen
dat (…)
van de kruin van Iulus een ijle vuurtong haar schijnsel
uitgoot; een zachte vlam lekte zonder te deren zijn haren
en begraasde zijn slapen rondom. Wij ontstelden en raakten
doodsbang en angstig – we schudden het brandende haar af en blusten
met het water uit de bron de geheiligde vlammen.
Maar mijn vader Anchises sloeg blij de blik naar de sterren
en hij strekte zijn handen omhoog onder ’t uiten der bede:
“Jupiter, als ge door enig gebed wordt vermurwd in Uw almacht,
wil ons dan aanzien (meer niet), en als we ’t verdienen door vroomheid,
geef dan, Vader, opnieuw een bewijs en bevestig dit teken!”

Net had de grijsaard ’t gezegd, of van links kraakte plotseling de donder
37

Sidus Iulium: ‘Julische ster’.
Eck, The age of Augustus, 11; Zanker, The power of images, 34-37.
39
Ibidem, 35.
38
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en een ster, uit de hemel gegleden, schoot door het duister
met een stralende staart van licht. (…).’ 40

Iulus, waarvan de gens Iulia afstamde, krijgt in deze passage eenzelfde voorteken als Caesar
tijdens de Ludi Victoriae Caesaris. In de tekst van Vergilius zijn de vlammen rondom het hoofd
van Iulus ‘geheiligd’ en afkomstig van Jupiter. Het gebed van Anchises koppelt bovendien het
tweede teken aan ‘vroomheid’, pietas in de Latijnse tekst. De komeet van Caesar’s apotheose
krijgt dankzij de beschrijving van Vergilius een expliciete betekenis: de ster is te danken aan
pietas, één van Augustus’ kernwaarden.41 Behalve de expliciete verwijzing naar pietas is de
ster impliciet gekoppeld aan hoop: het teken geeft aan dat de familie Troje zal ontvluchten en
dat de gens Iulia zal voortbestaan. Deze interpretatie kan worden beschouwd als een
aanvullend argument voor Zanker’s beschrijving van de ster als een symbool van hoop.
Vergilius bevestigt en benadrukt de interpretatie van bovenstaande passage: in boek VIII
verbindt hij de sidus Iulium met Augustus wanneer beschreven wordt hoe de slag bij Actium is
afgebeeld op het schild van Aeneas. Zijn woordkeus laat bovendien een duidelijke parallel zien
met de eerdere ster van Iulus:

‘Hier voerde Caesar Augustus de Italiërs aan tot de oorlog
met senatoren, volk, en Penaten en machtige goden:
hoog op het achterdek, blij bij zijn slapen omstraald door twee vlammen,
en de ster van zijn vader vertoonde haar glans op zijn hoofdkruin.’42

Zowel in de passage uit boek II als die uit boek VIII wordt gesproken over vlammen rondom de
slapen en een ster. Bovendien wordt het teken in beide passages gekoppeld aan ‘blij’, een
woord met een uitgesproken positieve lading. Maar niet alleen Iulus en Augustus worden in
de Aeneïs gezegend door een ster. In boek X valt Aeneas de eer ten beurt:
‘Op zijn hoofd stond de helmpunt in brand, uit de helmbos van boven
lekte een vlam en de schildknop van goud braakte stromen van vuur uit:
net zoals soms in een heldere nacht onheilspellend kometen
bloedrood gloeien of net zoals Sirius’ hitte-gesternte, (…).’43
40

Verg. A. 2.679-694, vert. Schoonhoven.
Zanker, The power of images, 101-104; Ibidem, 126-134.
42
Verg. A. 8.678-681, vert. Schoonhoven.
43
Ibidem, 10.270-273.
41
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De passages in boek II en VIII geven duidelijk een positieve waarde aan het teken. De passage
in boek X verschilt daarvan door toevoeging van het woord ‘onheilspellend’. In dit geval is dat
te interpreteren als beschrijving van militaire superioriteit: een gunstig teken voor Aeneas is
voor zijn vijand juist ongunstig en ‘onheilspellend’. Aeneas als brenger van onheil voor zijn
tegenstanders. De formulering heeft daarmee dus niet zondermeer een negatieve connotatie.
Deze interpretatie zou de passage bovendien indirect verbinden aan de beschrijving van
Augustus op het schild van Aeneas in boek VIII (678-681), wanneer Augustus de ondergang van
Antonius en Cleopatra bij Actium zal bewerkstelligen en de ster dus eveneens gekoppeld wordt
aan strijd en militaire superioriteit.
In ‘The Power of Images in the Age of Augustus’ is te lezen dat Octavianus degene was die
het geloof in de ster inspireerde, dat hij de sidus Iulium op alle standbeelden van Caesar liet
plaatsen en bovendien ‘that later the star shone on his own helmet’.44 De overeenkomst
tussen de uitspraak van Zanker en de beschrijving van de vlam op de helmpunt van Aeneas is
zeer opvallend. Het duidt wederom op een interessante parallel tussen historische
overlevering enerzijds (Augustus die de ster op zijn helm bevestigt), en Vergilius’ literaire
beschrijving anderzijds (Aeneas brandende helmpunt).
De sidus Iulium en de hierboven geciteerde passages waarin sprake is van een ster, komeet
en vlammen lijken een heldere interpretatie toe te staan. Ten eerste is er sprake van een
historische realiteit, of wellicht een literair construct dat gepresenteerd werd als realiteit: de
komeet die tijdens de Ludi Victoriae Caesaris aan de hemel verscheen. De officiële
interpretatie van de gebeurtenis luidde dat het Caesar’s apotheose aankondigde. Augustus gaf
de ster vervolgens een prominente plaats in zijn beeldtaal. Het werd een symbool van hoop,
pietas, de apotheose van zijn vader en Augustus’ eigen bijzondere status als divi filius.45
Augustus eigende zich het symbool van zijn vader toe en zette het in ten behoeve van zijn
eigen politieke strategie. Dit is niet verwonderlijk: in 42 v.Chr. was zijn status in hoge mate
afhankelijk van zijn relatie tot Caesar. Hij had nog geen grote militaire of politieke
overwinningen geboekt.
Ten tweede geeft Vergilius in de passages zowel expliciet (boek II en VIII) als impliciet (boek
X) uitleg en legitimiteit aan de gebeurtenis en de officiële interpretatie daarvan. Dit deed hij
door te suggereren dat de sidus Iulium verbonden was aan Aeneas en diens nakomelingen.
Door het teken, waarvan de officiële interpretatie verbonden was aan apotheose, te
combineren met Aeneas, Aeneas’ zoon Iulus en met Augustus, voorspelt Vergilius impliciet de

44
45

Zanker, The power of images, 35.
Ibidem, 34-35.
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vergoddelijking van laatstgenoemde en beaamt hij diens bijzondere status als divi filius. De
belofte van Jupiter in boek I kan worden beschouwd als bevestiging van deze interpretatie.
Afgaande op de woordkeus en context in de passages vertegenwoordigt de ster bovendien
hoop, pietas, het voortleven van de gens Iulia en militaire superioriteit. Aan de hand van de
hierboven besproken passages kan geconcludeerd worden dat Vergilius Augustus een dienst
bewees door de ster van positief geladen tekst en uitleg te voorzien.
2.2.3. De toekomst volgens Anchises
Eén van de meest ondubbelzinnige verwijzingen naar Vergilius’ eigen tijd is te vinden in boek
VI wanneer Anchises in de onderwereld de toekomstige generaties en prestaties van zijn
nageslacht aan Aeneas beschrijft, vanaf de koningen van Alba Longa via Romulus naar
Augustus:
‘Hier is Caesar – alsmede het hele geslacht uit Iulus
dat bestemd is omhoog, tot de machtige hemel, te rijzen.
Dit is de man, dit is hij wiens komst je al vaak hoort beloven:
Caesar Augustus, telg van een god, die in Latiums dreven
(ooit geregeerd door Saturnus) de Eeuwen van Goud zal hernieuwen
en voorbij Garamanten en Indiërs ’t rijk zal begrenzen.
Zijn gebied ligt buiten de sterren en buiten de banen
van het jaar en de zon – waar de hemeltorsende Atlas
op zijn schouder de hemelas draait met de vurige sterren.
Nu al, tegen zijn aankomst, huiveren Caspische rijken
en het Maeotische land vanwege orakels der goden
en is de Nijl met zijn zevental monden in angst en verwarring.
Zo ver over de aarde zwierf Hercules niet, ook al schoot hij
’t bronshoevig hert en bracht hij tot rust de Erymanthische wouden,
ook al verspreidde zijn boog in Lerna een schrikken en beven;
evenmin Bacchus die, zegevierend, met wijnrankenteugels
’t panterspan ment en het drijft van de hoge top van de Nysa.’46
Evenals in boek I wordt Augustus’ afstamming benadrukt en de apotheose expliciet
aangekondigd. In dit geval betreft het echter niet alleen de apotheose van Augustus, maar van
de hele gens Iulia. Een tweede voorspelling luidt dat Augustus de nieuwe ‘Eeuwen van Goud’

46

Verg. A. 6.789-805, vert. Schoonhoven.
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zal brengen.47 Volgens een Etruskisch geloof zou er een nieuwe eeuw aanbreken wanneer er
niemand meer in leven was die het begin van de huidige eeuw had meegemaakt.48 In de
Augusteïsche tijd was het Romeinse volk ervan overtuigd dat de komende eeuwwisseling zou
resulteren in een Gouden Eeuw.49 Vergilius speelde derhalve handig in op de
verwachtingsvolle sfeer door de komst van de Gouden Eeuw aan Augustus te koppelen. In 17
v.Chr., twee jaar na de dood van Vergilius, blies Augustus de Ludi Saeculares nieuw leven in.
Dit was het traditionele festival waarmee de komst van een nieuwe eeuw werd gevierd.50
Wellicht speelde Augustus, op zijn beurt, daarmee in op de aankondiging van Vergilius, maar
dat valt niet met zekerheid te zeggen. Dat Anchises’ aankondiging in deze passage, de
verwachtingen van het Romeinse volk en de Ludi Saeculares elkaar geweldig aanvulden
spreekt voor zich.
Nadat Anchises heeft aangekondigd dat Augustus ‘de Eeuwen van Goud zal hernieuwen’
beschrijft hij de enorme omvang die het Romeinse rijk zal bereiken onder de heerschappij van
Augustus.

De princeps wordt duidelijk gepresenteerd als veroveraar. De toekomstige

grootsheid van Augustus wordt sterk benadrukt in de laatste zin. Daarin beschrijft Anchises dat
Augustus Hercules en Bacchus in daden zal overtreffen. De vergelijking is zeer significant.
Marcus Antonius identificeerde zichzelf met Bacchus en met Hercules, tot wie hij zijn
afstamming traceerde. Hij liet zich daarbij inspireren door Alexander de Grote, omdat zowel
Hercules als Bacchus in hoge mate geassocieerd werd met deze hellenistische heerser.51
Hercules en Bacchus dienden namelijk ter onderbouwing van Alexander’s heersercultus:
omdat hij de goede daden van Hercules en bovendien Bacchus’ omzwervingen en mythische
verovering van India had overtroffen, had Alexander recht op zijn eigen cultus.52 Een
combinatie van goede daden en wereldoverheersing werd beloond met apotheose.
Evenals in boek I verwijst Vergilius in boek VI dus duidelijk naar de hellenistische traditie en
naar Alexander de Grote in het bijzonder. Augustus’ goede daden bestonden uit het brengen
van de gouden eeuw en het overtreffen van Hercules. Bovendien zou hij de wereld veroveren
en daarbij Bacchus overtreffen. De passage stelt Augustus op handige wijze boven Marcus
Antonius en vergelijkt hem tegelijkertijd met Alexander de Grote, waardoor de apotheose van
de princeps gerechtvaardigd wordt.
47

Met ‘hernieuwen’ verwijst Vergilius waarschijnlijk naar de Gouden Eeuw uit Hesiodus, Werken en
Dagen, 109-127.
48
Eck, The age of Augustus, 63-64.
49
Zanker, The power of images, 167.
50
Ibidem.
51
Ibidem, 44-46.
52
Bosworth, ‘Augustus, the Res Gestae and Hellenistic theories’, 1-5; Zie paragraaf 4.2.3. en 4.2.5. voor
een uitgebreide analyse van de parallel tussen de apotheose van Augustus en de hellenistische traditie.
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Op de geciteerde passage volgt een beschrijving van enkele Romeinse koningen en prominente
figuren en gentes uit de geschiedenis van de Republiek, zoals Cato, de Gracchen en beide
Scipio’s. In deze passage wordt Augustus dus in één adem genoemd met de koningen van Alba
Longa, Romulus, de koningen van Rome en de helden van de Republiek. De vergelijking doet
Augustus eer aan. Bovendien benadrukt Vergilius zo dat Rome onder leiding van Augustus tot
nieuwe hoogtes zal stijgen zonder afbreuk te doen aan het Republikeinse verleden.
2.2.4. Het schild van Aeneas
Het laatste deel van boek VIII is een van de meest bestudeerde passages in de Aeneïs. Hierin
wordt het schild van Aeneas beschreven, dat door Vulcanus is gesmeed en waarop de
toekomst van Rome en haar helden is afgebeeld. De slag bij Actium, waarin Octavianus in 31
v.Chr. Marcus Antonius en Cleopatra versloeg, komt uitgebreid aan bod:
‘Zegevierend terug van de Rode Zee en Aurora’s
Volkeren, leidt hij [Marcus Antonius] Egypte, de oosterse strijdmacht, het uiterst
Bactrië. Achter hem aan zijn Egyptische gade (o schande!)
(…)
Monstergestalten van allerlei goden, de blaffer Anubis,
stelden zich tegen Neptunus teweer, tegen Venus, Minerva.
Midden in ’t strijdgewoel raasden daar Mars (gedreven in ijzer)
en de norse godinnen der Wrake, gedaald uit de hemel.’53

In tegenstelling tot de bewering in de passage is Antonius nooit in Indië geweest en waren zijn
veldtochten in het oosten weinig succesvol. De militaire loopbaan van Marcus Antonius wordt
dus overdreven, waarschijnlijk om Augustus’ overwinning imposanter te doen voorkomen.54 In
elk geval geeft Vergilius een zeer duidelijk waardeoordeel over de verbinding tussen Antonius
en Cleopatra, ‘zijn Egyptische gade’; schande!. In de hele beschrijving van de slag bij Actium
(die hier overigens niet volledig geciteerd is) wordt het niet-Romeinse karakter van Antonius
en Cleopatra zeer sterk benadrukt. In de laatste zinnen van het citaat is te lezen dat de
Egyptische goden zelfs lijnrecht tegenover de Romeinse goden werden geplaatst. Door de
goden van beide partijen bij de strijd te betrekken suggereert Vergilius dat Augustus de

53
54

Verg. A. 8.686-701, vert. Schoonhoven.
Ik sluit hiermee aan bij de interpretatie van Schoonhoven.
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Romeinse goden aan zijn kant had en sluit hij zich tegelijkertijd aan bij de propaganda van
Augustus waarin Antonius geschetst wordt als niet-Romeins.55
Op de overwinning bij Actium volgt een expliciete vermelding van Augustus:

‘Driewerf triomferend reed Caesar de muren van Rome
binnen en wijdde een eeuwig geschenk aan Italië’s goden:
heel de stad kreeg driehonderd tempels van zeer grote omvang.
Straten weerklonken van vreugde, van spel en geklap in de handen;
(…) daar zat hijzelf in het glanzend portaal van de tempel van Phoebus,
keurde de gaven der volken en hing ze aan prachtige posten;
rijenlang defileerden de stammen die waren verslagen: (…).’ 56

Deze passage begint met een verwijzing naar Augustus’ drievoudige triomftocht in 29 v.Chr. en
zijn programma van religieus herstel waarbij hij veel tempels bouwde en restaureerde.57
Vergilius beschrijft de reactie van het volk als positief. Vervolgens wordt het beeld opgeroepen
van Augustus in de tempel van Apollo, die overigens een jaar na de drievoudige triomftocht
was ingewijd.58 De beschrijving van het schild van Aeneas eindigt met een opsomming van alle
door Augustus overwonnen volken (hier niet geciteerd). Deze passage heeft sterk het karakter
van een lofrede waarin wederom Augustus’ goede daden (zijn tempelbouw) en militaire
overwinning en overheersing (de drievoudige triomf en de rij overwonnen stammen) worden
benadrukt.
De slotpassage van boek VIII illustreert andermaal het belang van familiebanden in het epos:
‘Dit bewonderde hij [Aeneas] op het schild van Vulcanus: de gave
van zijn moeder [Venus]. Verheugd om het beeld, van de feiten onkundig,
hief hij om zijn schouder het roemvolle lot van zijn nakroost.’ 59

Aeneas, de zoon van Venus, bewondert de toekomstige daden van zijn nakomelingen.
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Zanker, The power of images, 57-58.
Verg. A. 8.714-722, vert. Schoonhoven.
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Augustus had de tempel naar aan leiding van de slag bij Naulochos in 36 v.Chr. aan Apollo beloofd;
Eck, The age of Augustus, 39.
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2.3.

De rol van de Aeneïs

In de passages die in dit hoofdstuk zijn geciteerd komen in relatie tot Augustus dezelfde
thema’s naar voren. Ten eerste stamt hij af van Aeneas en Romulus. In het epos komt zeer
duidelijk naar voren dat deze helden zonen zijn van respectievelijk Venus en Mars. Augustus
kon zich (op basis van de Aeneïs) derhalve beroepen op zowel een goddelijke afstamming als
een verbondenheid met Troje en de Romeinse geschiedenis.
Een tweede thema is Augustus’ wereldoverheersing. Dit valt feitelijk uiteen in zijn
overwinningen (bijvoorbeeld bij Actium) en de periode van vrede en voorspoed die daaruit
voortkomt. Hieraan wordt de apotheose van Augustus verbonden. Expliciet middels de
voorspelling van Jupiter en de beschrijving van Anchises in de onderwereld; maar ook
impliciet, middels de vele verwijzingen naar de sidus Iulium. De ster wordt gebruikt ter
benadrukking van zowel afstamming als apotheose en wordt bovendien gekoppeld aan
militaire superioriteit en pietas. De inspiratie voor de redenering dat wereldoverheersing en
goede daden culmineren in apotheose lijkt afkomstig te zijn uit de hellenistische traditie.
Vergilius stelt Augustus derhalve gelijk aan Alexander de Grote. De inhoud van het epos is
echter geheel Romeins te noemen: de geschiedenis van Rome staat centraal. Augustus wordt
dan ook niet gepresenteerd als hellenistische koning, maar als de ultieme Romeinse heerser.
Als literair werk heeft de Aeneïs in de eerste plaats een geletterd publiek bereikt, en
derhalve voornamelijk de bovenste regionen van de Romeinse samenleving. De meerderheid
van de plebs was analfabeet en kon geen kennis nemen van de letterlijke inhoud. Het verhaal
bereikte hen echter op andere manieren. Er waren bewerkingen te zien in het theater en de
populariteit van de Aeneïs onder het volk blijkt uit de vondst van inscripties en
gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, waarmee naar de inhoud van het verhaal werd
verwezen.60 In Tacitus is bovendien te lezen dat Vergilius een staande ovatie kreeg van het volk
nadat in het theater enkele verzen te horen waren gebracht.61 Dit duidt erop dat voordrachten
van de Aeneïs niet beperkt bleven tot kleine (aristocratische) kring en bovendien dat Vergilius
zeer populair was. In hoeverre de subtiele verwijzingen, zoals de sidus Iulium als terugkerend
thema, zijn doorgedrongen tot het volk is niet met zekerheid te zeggen. Niettemin zal de
expliciete boodschap in de Aeneïs, zoals bijvoorbeeld de voorspelling van Jupiter, wellicht in
brede kring zijn opgepikt.
60
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Het epos speelde op die manier een belangrijke rol bij de constructie van Augustus’ publiek
identiteit. Het beeld dat Vergilius schetst van Augustus is zeer positief. In feite wint Augustus
op basis van de Aeneïs aan legitimiteit op twee verschillende gebieden: ten eerste wordt zijn
heerschappij gelegitimeerd aan de hand van zijn afstamming en de rol van zijn gens in de
Romeinse geschiedenis. Ten tweede rechtvaardigt het epos Augustus' apotheose op basis van
vergoddelijkte voorouders, de voorspelling van Jupiter en de combinatie van overheersing en
goede daden. Aan zowel zijn afstamming als het feit dat Jupiter in de Aeneïs de macht en
apotheose van Augustus aankondigt, kon de princeps wellicht ook auctoritas (informele
autoriteit, bijvoorbeeld op basis van reputatie) ontlenen.
De Aeneïs is echter niet door Augustus geschreven of ondertekend en derhalve kan niet
met zekerheid worden gezegd dat de princeps het eens was met de boodschap die in het epos
besloten ligt. Bovendien was het publiek, ondanks de theaterbewerkingen, in de eerste plaats
geletterd. In het volgende hoofdstuk zal daarom een ander medium centraal staan. Het Forum
van Augustus met de tempel van Mars Ultor is gebouwd op initiatief en op kosten van
Augustus en omdat het een architectonisch en beeldend medium betrof kon de boodschap in
principe door iedereen ‘gelezen’ worden.

21

Afbeelding 3: een plattegrond van de keizerlijke fora (Zanker, Forum Augustum).
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3.

Het Forum van Augustus en de tempel van Mars Ultor

Het Forum van Augustus met de tempel van Mars Ultor oogde als één geheel. Beide
elementen waren echter zo rijk aan beeldtaal dat ze in dit hoofdstuk afzonderlijk behandeld
worden. Allereerst zal onderzocht worden welke rol het Forum van Augustus speelde bij de
constructie van Augustus’ publieke identiteit. Daarbij zullen verschillende architectonische
onderdelen aan bod komen. De beeldtaal van het forum zal aan de hand van een zorgvuldige
analyse van de aanwezige standbeelden worden besproken. Voor een gedegen interpretatie is
het van belang om allereerst de context en de functies te beschouwen. Daarbij zal bovendien
enige aandacht worden besteed aan het publiek dat toegang had tot het plein. Nadat het
forum in zijn geheel aan bod is gekomen zal aandacht worden besteed aan de beeldtaal van de
tempel van Mars Ultor. Evenals bij het forum zal allereerst gekeken worden naar de context en
de functies. Vervolgens wordt de beeldtaal van respectievelijk het timpaanreliëf en de
cultusbeelden geanalyseerd. Ter afsluiting van het hoofdstuk zal een algehele interpretatie
worden geboden van de rol die deze representaties speelden bij de constructie van Augustus’
publieke identiteit.

3.1.

Het Forum van Augustus

3.1.1. De context en functie van het forum
Het Forum van Augustus is waarschijnlijk in 5 v.Chr. opengesteld.62 In ieder geval was het
forum in gebruik ten tijde van de inwijding van de tempel van Mars Ultor, in 2 v.Chr.63 Destijds
was het forum Augusti gesitueerd tussen het Forum van Caesar en de Subura, aan de voet van
het Capitool. In latere periodes werd aan de zuidzijde het Forum van Nerva aangelegd, en aan
de noordzijde het Forum van Trajanus. Het gebied staat tegenwoordig dan ook bekend als ‘de
keizerlijke fora’ (afbeelding 3).
Het Forum van Augustus werd gebouwd vanuit een behoefte aan meer ruimte voor de
rechtspraak. De bevolking groeide snel, waardoor de bestaande fora (het Forum Romanum en
het Forum van Caesar) niet genoeg ruimte boden voor juridische zaken.64 Het werd ook de
locatie waar rechters werden aangesteld, door middel van loting. De juridische functie van het
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forum werd door Augustus vastgelegd in een wet.65 Daarnaast was het de plek waar de senaat
triomftochten toekende.66 De grond en de constructie werden door Augustus persoonlijk
bekostigd middels de opbrengsten van de oorlogen die hij had gevoerd.67 Een dergelijke
schenking van publieke ruimte aan het volk werd beschouwd als een deugd, publica
magnificentia. Hoewel het forum in het centrum van Rome lag, tegen de volgebouwde Subura
aan, verklaart de Romeinse biograaf Suetonius (70 – 140 n.Chr.) dat Augustus weigerde om
land van burgers te onteigenen.68 Dit biedt wellicht een verklaring voor de asymmetrie aan de
tempelkant van het Forum (afbeelding 4) en sluit bovendien aan bij het de wens om bekend te
staan om publica magnificentia.
De voornaamste functie van het forum was van juridische aard en zal derhalve
voornamelijk een professioneel publiek hebben aangetrokken. Er werden echter ook
evenementen gehouden wanneer andere locaties door omstandigheden ontoegankelijk waren
en zijn er aanwijzingen dat burgers er soms een ontspannen wandeling maakten.69 Tijdens het
principaat van Claudius werd het forum door burgers uit de lagere segmenten van de
samenleving gebruikt voor alledaagse zaken, zoals het Forum Romanum ten tijde van de
Republiek.70 Twee zij-ingangen van het forum gaven toegang tot de Subura, een van de armere
wijken van Rome.71 Dit zou erop zou kunnen duiden dat het forum ook in de Augusteïsche
periode al toegankelijk was voor een breed publiek. Het forum vond in de provincies navolging,
bijvoorbeeld in Augusta Emerita (Merida) en Pompeii waar het exact gekopieerd is72. Het
publiek bleef dus niet beperkt tot Rome: ook in andere steden kon men de architectuur en
beeldtaal bewonderen.
3.1.2. De architectonische kenmerken
De afmeting van het forum bedroeg ongeveer 125 bij 118 meter. De tempel van Mars Ultor lag
aan de noordoostzijde en strekte zich ongeveer 50 meter over het plein uit. De zuidelijke
toegang tot het plein, waar een eremonument van Augustus heeft gestaan73, kan helaas niet
opgegraven worden vanwege de Via dei Fori Imperiali, een weg die in opdracht van Mussolini
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is aangelegd. Het forum werd over de gehele lengte geflankeerd door portico’s, die toegang
gaven tot halfronde ruimtes, de exedrae (afbeelding 4).

Afbeelding 4: een plattegrond van het Forum van Augustus met de tempel van Mars Ultor, waarop de locatie van
de standbeelden is aangegeven (Barchiesi, ‘Learned eyes’, 283).

Zowel de portico’s als de exedrae waren gevuld met nissen voor standbeelden. Lange tijd werd
er uitgegaan van twee exedrae, aan de tempelkant van het plein. Er zijn echter vanaf ongeveer
1999, onder leiding van Eugenio La Rocca, nieuwe opgravingen geweest van de keizerlijke fora,
waarbij aan de zuidkant, tegen het Forum van Trajanus aan, een derde, kleinere exedra werd
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ontdekt. Gezien de symmetrie van het Forum is het aannemelijk dat er aan de overkant een
vierde exedra lag. In dat geval heeft Nerva zijn Forum bovenop deze ruimte gebouwd.74
Het forum werd van de omgeving afgeschermd door een hoge muur. Deze staat achter de
tempel van Mars Ultor tot op heden overeind in de oorspronkelijke hoogte van 33 meter
(afbeelding 5). De afscheidingsmuur doet denken aan de temenos van Griekse heiligdommen,
wat het forum wellicht een heilig karakter gaf.75 De muur bood het terrein bovendien
bescherming tegen brand, een terugkerend probleem in het volgebouwde Rome, en onttrok
de slordige Subura aan het zicht. Het gesloten karakter van het forum schiep de ideale
condities om een Augusteïsche boodschap uit te dragen, onaangetast door de nabij gelegen
Republikeinse bouwprojecten.76

Afbeelding 5: restanten van de tempel van Mars Ultor, vanuit het oosten bezien. Op de achtergrond
staat de 33 meter hoge muur overeind (Zanker, Forum Augustum).
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De portico’s en de exedrae waren bekleed met marmer uit alle windstreken zoals cipollino
(Griekenland), giallo antico (Tunesië) en africano (Turkije).77 Dit droeg bij aan de pracht en
praal van Augustus’ bouwprogramma, publica magnificentia, en benadrukte bovendien de
grootsheid en macht van het Romeinse imperium, maiestas imperii.78 Dezelfde boodschap
werd uitgedragen door de decoratie. De tweede verdieping van de portico’s was aan de
buitenzijde versierd met kariatiden. Deze kolomsoort, bekend van het Erechteion in Athene,
had de vorm van een vrouw. In het werk van Vitruvius, een invloedrijk Romeinse architect, is te
lezen dat kariatiden toegepast werden om onderworpenheid te symboliseren. Ze werden
derhalve beschouwd als voorbeeld van onderdanigheid (exemplum servitutis).79 Tussen de
kariatiden in waren reliëfs aangebracht van godenhoofden (imagines clipeatae), zoals dat van
Jupiter-Ammon, tegen een achtergrond van bladeren (afbeelding 6). De symboliek van JupiterAmmon kan in verband worden gebracht met de overheersing van Egypte omdat het de
Romeinse oppergod in zijn Egyptische gedaante voorstelt.80 In het bovenste deel van de
exedrae waren kleine nissen aangebracht waarin waarschijnlijk trofeeën waren geplaatst,
buitgemaakt bij veldtochten,81 waarmee de Romeinse overheersing wederom werd
gesymboliseerd.
De noordelijke portico gaf aan de tempelzijde via twee Korinthische zuilen toegang tot een
vierkante zaal van ongeveer 12m², gelegen in de hoek van het forum (afbeelding 4). Evenals de
portico’s en exedrae was de zaal rijkelijk versierd met marmer82, waarmee wederom de publica
magnificentia en maiestas imperii werd bevestigd. Tegen de achterwand stond, waarschijnlijk
vanaf de regeringsperiode van keizer Claudius83, een kolossaal standbeeld van ongeveer 14
meter hoog, waardoor de ruimte tegenwoordig wordt aangeduid als de ‘hal van de kolossos’.84
Zowel het monumentale karakter van het forum als de rijke decoratie gaven uitdrukking
aan de typisch Romeinse en vooral Augusteïsche waarden van publica magnificentia en
maiestas imperii . De toepassing van dergelijke elementen in de vroege keizertijd wordt door
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Diane Favro treffend omschreven als ‘enhanced familiarity’.85 Publieke gebouwen behielden
een traditioneel karakter, maar werden grootser en luxer en namen bovendien in aantal toe.
Op die manier werd continuïteit met de Republiek gesuggereerd, terwijl tegelijkertijd de macht
en welvaart van de nieuwe politieke realiteit werd aangeprezen. Dankzij de publica
magnificentia was luxe niet meer voorbehouden aan de rijke elite, zoals tijdens de Late
Republiek, maar werd het publiek bezit86.

Afbeelding 6: reconstructie van Jupiter-Ammon hoofd te midden van twee kariatiden (Zanker, Forum Augustum).

3.1.3. De beste Romeinen
De portico’s en exedrae aan weerszijden van het forum waren gevuld met marmeren
standbeelden. In de centrale nis van de noordelijke exedra stond een beeld van Aeneas,
omringd door beelden van de gens Iulia en de koningen van Alba Longa. De centrale nis van de
zuidelijke exedra was gevuld met een beeld van Romulus, omringd door de voornaamste
magistraten en generaals uit de geschiedenis van de Republiek (de summi viri). Uit de weinige
85
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restanten die zijn overgeleverd blijkt dat het beelden van hoge kwaliteit betrof.87 Een fragment
van een voet die de calcei patricii draagt, schoeisel typerend voor patriciërs en senatoren,
getuigt van het oog voor detail en de zorgvuldigheid waarmee de status werd aangegeven.
Onder ieder beeld was een inscriptie aangebracht waarin de naam, de loopbaan en
verdiensten voor de staat van het individu werden vermeld (elogium). De mannen waren
afgebeeld in een toga of wapenuitrusting, afhankelijk van de voornaamste daden van de
afgebeelde persoon.88 In overeenstemming met de kleding waren de summi viri in
republikeinse portretstijl afgebeeld,89 met oog voor de karakteristieke kenmerken van het
individu en een uitstraling van dignitas. De dignitas werd vormgegeven door de stijl van de
Griekse grootmeesters Phidias en Polykleitos te imiteren90.
Het is opvallend dat beelden van mannen die in het verleden elkaars tegenstanders waren
geweest naast elkaar waren geplaatst: Marius naast Sulla en Lucullus naast Pompeius. Zanker
bestempelt dit als kenmerkend voor de verzoeningspolitiek van Augustus.91 Zijn uitspraak
verdient echter een nuancering, omdat bij nadere bestudering blijkt dat enkele grote namen
uit de Republiek schitteren door afwezigheid: Cato, Brutus, Cicero, Cassius en wellicht
anderen. Aangezien deze personen door sommigen, waaronder Augustus zelf, geassocieerd
werden met pijnlijke gebeurtenissen is het niet verwonderlijk dat zij ontbraken in de lange rij
summi viri.92 Niettemin hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de Republiek: Brutus
was niet alleen één van de moordenaars van Caesar, hij behoorde bovendien tot de gens die
de laatste koning van Rome, die overigens ook geen plekje op het forum was vergund, had
verdreven93. De summi viri representeerden derhalve niet de reële geschiedenis van de
Republiek, maar een herschreven versie ervan. Een versie die bovendien afkomstig was van de
princeps zelf.94 Hierdoor won zijn boodschap aan gezag95 en werd aangegeven welke mannen
volgens Augustus een bijdrage hadden geleverd aan de Republiek of de herstelde Republiek.
Dat Marius en Sulla in het verhaal van Augustus naast elkaar mochten staan zegt net zoveel als
de afwezigheid van Brutus: er is een nieuwe werkelijkheid gecreëerd die vooral gunstig was
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voor de princeps. Helaas kan deze studie geen antwoord geven op de vraag of de nieuwe
versie door het volk als waarheid werd aangenomen en men een man als Cicero, boegbeeld
van de Republikeinse deugden, werkelijk als een vijand van de Republiek en haar waarden ging
beschouwen.
De summi viri vertegenwoordigden het beste van de Republiek tot en met de tijd van
Augustus. De goede kwaliteiten van het oude systeem werden op deze wijze verbonden aan
het, volgens Augustus verbeterde, nieuwe systeem. De term ‘enhanced familiarity’ van Favro
kan derhalve ook toegepast worden op de portico met summi viri. Aanvullend merkt Alain
Gowing op in zijn studie naar de representatie van de Republiek in de cultuur van het
principaat dat ‘Certainly no Roman monument more ably showcases the seamless blending of
past and present, public and private, domestic and foreign, Republican and imperial’96.
Daarmee sluit hij aan bij Favro’s typering van de architectuur van het vroege principaat: een
architectuur waarmee de Augusteïsche tijd in alle opzichten gepresenteerd werd als een
verbeterde versie van het verleden.
3.1.4. Aeneas en Romulus
In het midden van beide exedrae aan de tempelzijde bevond zich een tweemaal zo brede nis
waarin de belangrijkste standbeelden stonden (afbeelding 4). In de Fasti meldt Publius Ovidius
Naso, één van de grote dichters uit de Augusteïsche periode, dat Aeneas te midden van de
gens Iulia stond en Romulus aan de overzijde, tussen de summi viri.97 Hoewel de standbeelden
niet bewaard zijn gebleven, wordt tegenwoordig aangenomen dat ze redelijk accuraat worden
weergegeven op twee muurschilderingen in Pompeii (afbeelding 7 en 8).98 Bovendien stonden
beide figuren als akroteria op de tempel van Divus Augustus. Deze tempel was gesitueerd
tussen de Palatijn en de Capitolijn en is op meerdere munten afgebeeld.99 De inscripties onder
de standbeelden van Aeneas en Romulus op het Forum van Augustus vermeldden dat zij na
hun dood tot het godenrijk werden toegelaten.100
De afbeelding van Aeneas gaf de vlucht uit Troje weer zoals beschreven is in de Aeneïs van
Vergilius: de held houdt Ascanius bij de hand en op zijn rug draagt hij zijn vader, Anchises, die
de Penaten vasthoudt.101 Details van de afbeelding wijzen op een diepere betekenis. Ten
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eerste is Aeneas op typisch Romeinse wijze afgebeeld. Hij draagt een harnas en bovendien
sandalen die pas vanaf de Republiek geassocieerd zouden worden met een patricische
afkomst. Zanker ziet hierin een specifieke verwijzing naar Aeneas’ positie als stamvader van de
gens Iulia. In tegenstelling tot Aeneas is Ascanius zeer Oosters afgebeeld. Hij wordt
gepresenteerd als een Trojaanse herder: in zijn hand houdt hij een kleine staf en hij is gekleed
in een typisch Trojaanse tuniek en Phrygische muts. Tot slot is Anchises, evenals Aeneas en
Ascanius, karakteristiek afgebeeld. Met de Penaten in zijn hand en zijn hoofd bedekt met een
toga is hij weergegeven als een Romeinse priester.102 De afbeelding sluit naadloos aan bij de
invulling die Augustus gaf aan het begrip pietas: de herstelde toewijding aan de goden en de
familia, na een periode van verwaarlozing gedurende de Republiek. Aeneas wordt zo verheven
tot het exemplum pietatis.103

Afbeelding 7: muurschildering van Aeneas, Pompeii (Zanker, Forum Augustum).
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Augustus presenteerde zichzelf graag als de man die de Republiek had hersteld en Rome had
gered van haar ondergang.104 Een aanbod om Romulus genoemd te worden wees hij echter af.
In plaats daarvan accepteerde hij de eretitel Augustus, die verhevener was en een religieuze
connotatie bezat.105 Bovendien riep Romulus waarschijnlijk een te sterke associatie op met het
koningschap.106 Niettemin mocht de stichter van Rome natuurlijk niet ontbreken op het forum.
Net als Aeneas wordt Romulus in beweging afgebeeld en draagt hij een harnas. Over zijn
schouder draagt hij spolia opima: hij was de eerste Romein die in een tweegevecht de
wapenuitrusting van een tegenstander had buitgemaakt. Het attribuut verwijst derhalve naar
de heldenmoed van Romulus, waardoor hij beschouwd kan worden als het exemplum
virtutis.107

Afbeelding 8: muurschildering van Romulus, Pompeii (Zanker, Forum Augustum).
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Zowel de Aeneas-groep als Romulus werden waarschijnlijk geïdealiseerd weergegeven.108 De
combinatie van een idealiserende weergave met een boodschap van morele principes, de
Romeinse ‘classicistische stijl’, was een belangrijk kenmerk van de beeldtaal in de Augusteïsche
periode.109
De combinatie van de Aeneas-groep met de gens Iulia tegenover Romulus met de summi
viri onthult veel over het beeld dat Augustus van zichzelf wilde presenteren. Het was voor de
Romeinse aristocratie niet ongebruikelijk om te verwijzen naar hun Trojaanse familiewortels
en hun rol in de geschiedenis van Rome. Zo werden er bijvoorbeeld vooroudermaskers,
imagines, met elogia in het atrium bewaard. De familie kon op deze wijze status ontlenen aan
hun voorouders en hen tegelijkertijd eren. Bovendien werd op die wijze de continuïteit van het
geslacht aangetoond.110 Ook was het niet nieuw om belangrijke mythologische of historische
figuren en gebeurtenissen als voorbeeld te stellen van Romeinse normen en waarden.
Romeinse oratoren maakten veelvuldig gebruik van deze zogenaamde exempla.111 Toch
werden verleden en heden nog nooit zo systematisch aan elkaar verbonden als op het Forum
van Augustus.112
Het meest vernieuwende aspect van het beeldprogramma was dat het Augustus en zijn
familie, de gens Iulia, verbond aan de geschiedenis en het lot van de gehele Romeinse staat. 113
Door de Aeneas-groep in het centrum van de gens Iulia en de koningen van Alba Longa te
plaatsen, werd een dubbele suggestie gewekt. Ten eerste werd de goddelijke afstamming van
de gens Iulia benadrukt, omdat zij afstamden van Aeneas en dus van Aeneas’ moeder, Venus.
Ten tweede werd aangegeven dat de gens Iulia aan de wieg stond van de Romeinse
geschiedenis en vanaf het begin betrokken was bij het bestuur van Latium, omdat de koningen
van Alba Longa eveneens afstamden van Aeneas. Door Romulus tegenover Aeneas te plaatsen
werd de continuïteit van hun betrokkenheid aangegeven. Romulus was volgens de mythologie
namelijk de zoon van een nakomelinge van Aeneas, Ilia114, en bovendien de stichter van Rome.
De gens Iulia werd derhalve niet alleen verbonden aan het bestuur van Alba Longa, maar ook
aan de stichting van Rome. Daarnaast werd de verwijzing naar de goddelijke afstamming
weerspiegeld in Romulus: hij was de zoon van Ilia en Mars zoals Aeneas de zoon was van
Anchises en Venus. Ook de summi viri droegen bij aan de verheven status van de gens Iulia.
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Beide beeldenrijen waren namelijk tegenover elkaar gezet, implicerend dat de grootste
mannen uit de geschiedenis van Rome dezelfde status genoten als de Iulii, zoals Aeneas en
Romulus eveneens gelijkwaardig waren.
De verwijzing naar de goddelijke afstamming en de rol in de geschiedenis van Rome van de
gens Iulia is expliciet te noemen. Echter kon het niemand zijn ontgaan dat er impliciet naar
Augustus werd verwezen. Hij behoorde tot de gens Iulia en stond op dat moment aan het
hoofd van het Romeinse rijk. Niet alleen afstamming en de bestuurlijke traditie konden aan
Augustus gekoppeld worden, maar ook de morele principes die door Aeneas en Romulus
belichaamd werden: respectievelijk de exemplum pietatis en exemplum virtutis. Deze deugden
kwamen sterk tot uitdrukking in zijn beleid115, maar werden bovendien officieel erkend door
de senaat en het volk van Rome: in 27 v.Chr., toen Octavianus de eretitel Augustus,
Verhevene, ontving, werd hem de clipeus virtutis toegekend. Dit was een gouden ereschild
waarmee Augustus werd geprezen voor zijn virtus (moed en militaire superioriteit), pietas
(toewijding aan goden, familie en vaderland) en bovendien clementia (genadigheid, clementie
kunnen toekennen) en iustitia (rechtvaardigheid, maar geeft bovendien wettigheid aan).116
3.1.5. De quadriga
Uit bovenstaande beschrijving van het beeldprogramma op het forum komt naar voren dat de
portico’s en de exedrae voorbehouden waren aan historische en mythische personages. De
noordzijde werd ingenomen door de gens Iulia en de zuidzijde door voorname figuren uit de
Romeinse koningstijd en Republiek. Maar ook de princeps zelf was op het forum vereeuwigd.
Op initiatief van de senaat werd er op het plein een quadriga geplaatst, een triomfmonument
van Augustus in een strijdwagen getrokken door vier paarden.117 Deze stond vrijwel zeker op
de lengteas van het forum.118
Twee aspecten van de quadriga zijn van belang. In de eerste plaats betrof het een
triomfmonument119 en was het derhalve een symbool voor Augustus’ virtus. Dit was dezelfde
deugd die belichaamd werd door Romulus, gesymboliseerd door zijn spolia opima. Het tweede
punt van belang is de inscriptie die aan de quadriga verbonden was. Op 5 februari in 2 v.Chr.
verkreeg Augustus de titel pater patriae.120 Suetonius beschrijft dat Augustus het eerbetoon
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met betraande ogen in ontvangst nam en het als zijn grootste eer beschouwde.121 Dat
Augustus er inderdaad groot belang aan hechtte blijkt ook uit zijn biografische Res Gestae (zie
hoofdstuk 4): in de afsluitende passage vermeldt hij dat de titel hem werd toegekend door de
senaat, de equites en bovendien het hele Romeinse volk.122 Hierdoor benadrukt hij dat het
besluit door alle lagen van de bevolking gedragen werd.123 Vervolgens geeft Augustus aan dat
de titel werd vermeld op de gevel van zijn woning, in de Curia Iulia en onder de quadriga op
het forum.124
De titel pater patriae impliceerde dat Augustus aan het hoofd stond van het Romeinse volk
zoals de pater familias aan het hoofd stond van de familie.125 De pater familias droeg de
verantwoordelijkheid voor het welzijn van de familie en de voorouderverering. Deze functies
werden weerspiegeld in het beleid van Augustus. Hij stimuleerde de verering van de
traditionele Romeinse staatsgoden en zijn familiegoden (lares Augusti)en hij bekleedde de
meest belangrijke religieuze functies. Vanaf 12 v.Chr. stond hij als pontifex maximus zelfs aan
het hoofd van de Romeinse staatsgodsdienst. Daarnaast droeg hij middels wetten
(bijvoorbeeld de Leges Iuliae) verantwoordelijkheid voor het morele welzijn van de
Romeinen.126
Het waren de taken van de pater familias die tot uitdrukking kwamen in de Aeneas-groep
en waardoor het beeld dienst deed als exemplum pietatis. De aard, de inscriptie en de centrale
positie van de quadriga zijn derhalve zeer significant. Als triomfmonument stond het symbool
voor Augustus’ virtus en de pater patriae inscriptie impliceerde zijn pietas. Door de symboliek
en de centrale positie van het monument werd Augustus gepresenteerd als het ultieme
exemplum, waarin de deugden van zowel Aeneas als Romulus verenigd waren.
De analogie van Augustus als pater familias kan vertaald worden naar de specifieke setting.
Het Forum van Augustus deed dienst als het atrium van de staat: het functioneerde als de
ruimte waar de voorouders gepresenteerd werden en waar de grote voorbeelden uit het
verleden de status van de familie aangaven.127 Dat het beeldprogramma van het forum
samenhing met het uitdragen van traditionele Romeinse deugden en het presenteren van
exempla werd expliciet uitgesproken door de princeps zelf. In Suetonius is te lezen dat
Augustus, bij het plaatsen van de summi viri standbeelden, een edict uitvaardigde waarin hij
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het volgende verklaarde: ‘My design in so doing is, that the Roman people may require from
me and all succeeding princeps, a conformity to those illustrious examples’.128 Dat Augustus er
inderdaad belang aan hechtte om een voorbeeld te stellen blijkt bovendien uit de Res Gestae:

‘By new laws, passed on my advice, I have revived many exemplary practices
of our ancestors, which in our age were about to fade away, and myself
transmitted to posterity many models of conduct to be imitated.’129
Het beeldenprogramma gaf derhalve uitdrukking aan de deugden die volgens Augustus in een
princeps aanwezig dienden te zijn. Het edict impliceerde bovendien dat hij van mening was dat
hij zich kon meten met de summi viri en dus hun deugden en verdiensten. In het
beeldprogramma kwam dit, zoals eerder opgemerkt, naar voren in de positionering van de
gens Iulia tegenover de summi viri, en de centrale positie van de quadriga is hierin eveneens
veelzeggend. Het gaf aan dat Augustus zichzelf gelijkwaardig of superieur achtte aan de
grootste namen uit de Romeinse geschiedenis.
Voor de interpretatie van de quadriga zijn de inscripties die de beelden van Romulus en
Aeneas vergezelden zeer significant. Beide helden genoten een goddelijke status: Aeneas als
zoon van Venus, en Romulus als zoon van Mars en als Quirinus130. Augustus claimde eveneens
een goddelijke afkomst, als zoon van de vergoddelijkte Julius Caesar. De volledige inscriptie
van de quadriga luidde Caesar Augustus Divi Filius Pater Patriae131. Divi Filius benadrukte zijn
goddelijke afkomst, Pater Patriae zijn centrale positie in de Romeinse samenleving en
Augustus zijn verhevenheid. Als Aeneas en Romulus op basis van hun afkomst, en wellicht
vanwege hun rol in de geschiedenis van Rome, tot de goden werden toegelaten, dan zou
Augustus hier eveneens voor in aanmerking kunnen komen.132 Ofwel op basis van zijn afkomst,
ofwel als hersteller van de Republiek en zijn deugdelijkheid. De combinatie van Aeneas,
Romulus, de quadriga en de hierboven genoemde inscripties kunnen derhalve geïnterpreteerd
worden als een claim van apotheose.
3.1.6. Griekse kunst en de hal van de Kolossos
Gedurende de Late Republiek was de Hellenistische cultuur het ideaalbeeld voor de rijke
aristocratie. In de private sfeer, met name in de villa’s op het platteland, leidde dit tot extreme
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luxe en decadentie (privata luxuria).133 Hellenistische kunst werd en masse verzameld. In het
kader van publica magnificentia wilde Augustus de privata luxuria overdragen aan het volk.134
Hij nam het programmatische standpunt in dat alle Griekse standbeelden en kunstwerken in
publieke ruimtes dienden te staan.135 Aangezien er in de praktijk geen sprake was van een
systematische overdracht, was zijn standpunt voornamelijk een gebaar en een suggestie van
een nieuw beleid.136 Niettemin werden er incidenteel authentieke Griekse werken in publieke
gebouwen geplaatst, zo ook op het Forum van Augustus.
Voor zover bekend betrof het een ivoren standbeeld van Apollo137 en een standbeeld van
Athena Alea, dat Augustus volgens Pausanias, een Griekse geograaf uit de 2e eeuw n.Chr., naar
Rome had gebracht na de slag bij Actium.138 Bovendien hingen er in de ‘hal van de Kolossus’
twee rijen Griekse schilderijen. Twee van de schilderijen waren van de hand van Apelles,
volgens Plinius een van de meest gerenommeerde Griekse schilders en de hofschilder van
Alexander de Grote.139 Op het ene schilderij waren Castor en Pollux afgebeeld samen met
Victoria en Alexander de Grote. Het andere schilderij verbeeldde de personificatie van oorlog
(derhalve wellicht Enyo140) met haar handen op de rug gebonden en Alexander de Grote in een
triomfwagen. De schilderijen symboliseerden respectievelijk Oorlog en Triomf.141 De thema’s
van de schilderijen sloten perfect aan bij de naastgelegen tempel van Mars Ultor, oorlogsgod
in zijn gedaante van wreker.
Het is opmerkelijk dat het schilderijen van Alexander de Grote betrof. Sinds de Late
Republiek was het enorme succes van deze hellenistische heerser, culminerend in zijn
apotheose, en de wijze waarop hij gerepresenteerd werd in de Hellenistische kunst een bron
van inspiratie voor ambitieuze generaals.142 Ook vroege afbeeldingen van Octavianus uit het
begin van zijn carrière zijn geïnspireerd door portretten van Alexander; na de slag bij Actium
gebruikte hij zelfs een afbeelding van de heerser als persoonlijke zegel.143 De apotheose van

133

Zanker, The power of images, 25-26.
Ibidem, 135-139.
135
Ibidem, 141.
136
Ibidem.
137
Plin. Nat. 7.54.
138
Pausanias, ‘Description of Greece’ 8.46, vert. W.H.S. Jones en H.A. Ormerod (ed.), in: Perseus digital
library (04-2011).
139
Packer, ‘Report from Rome’, 310; Zanker, Forum Augustum, 23; Plin. Nat. 35.10; Ibidem, 35.36;
Bosworth, ‘Augustus, the Res Gestae and Hellenistic theories’, 7.
140
Morford en Lenardon, Classical mythology, 626.
141
Plin. Nat. 35.10; Ibidem, 35.36.
142
Powell, ‘The Aeneid’, 150; Zanker, The power of images, 36; Ibidem, 8-11.
143
Ibidem; Ibidem, 36; Ibidem, 79; Bosworth, ‘Augustus, the Res Gestae and Hellenistic theories’, 1;
Geiger, The first hall of fame, 142; Diana E. E. Kleiner, ‘Semblance and storytelling in Augustan Rome’, in:
Galinsky (ed.), The Cambridge companion, 208-209; Powell, ‘The Aeneid’, 150.
134

37

Alexander de Grote was gebaseerd op wereldverovering en grootse daden (zie paragraaf
2.2.1.).144 De Hellenistische motieven die Augustus toepaste in zijn beeldtaal gedurende zijn
strijd met Marcus Antonius, en later ter illustratie van zijn overwinning, claimden zowel
bescherming van de goden als zijn eigen goddelijke afkomst en -eigenschappen.145

3.2.

De tempel van Mars Ultor

3.2.1. De context en functie van de tempel
Evenals het forum werd de tempel van Mars Ultor op kosten en op initiatief van Augustus
gebouwd.146 In 42 v.Chr. slaagde Octavianus erin om bij Philippi wraak te nemen op de
moordenaars van zijn vader, Brutus en Cassius. Suetonius beschrijft dat Octavianus in de
aanloop naar de strijd de belofte deed om een tempel voor Mars Ultor te bouwen.147 De
tempel op het Forum van Augustus werd echter pas veertig jaar later, op 12 mei in 2 v.Chr.
ingewijd. In de tussentijd had zich nog een belangrijke gebeurtenis voorgedaan. In 20 v.Chr.
was Augustus er middels diplomatieke weg in geslaagd om Romeinse legerstandaarden, de
signa, van de Parthen terug te krijgen.148 Op verschillende munten uit de jaren 19-18 v.Chr. is
een kleine ronde tempel van Mars Ultor zien en in Dio is te lezen dat de signa in deze tempel
werden geplaatst. C.J. Simpson heeft overtuigend aangetoond dat de kleine tempel slechts
aangekondigd is, maar nooit daadwerkelijk gebouwd. De signa zouden tot de inwijding van de
tempel op het Forum van Augustus in de tempel van Jupiter op het Capitool hebben gelegen
en in 2 v.Chr. naar de tempel op het forum zijn verplaatst.149 De tempel van Mars Ultor op het
Forum van Augustus werd dus niet alleen in verband gebracht met de overwinning bij Philippi,
maar ook met de herkregen signa.150
Dankzij deze associaties werd de tempel een symbool voor oorlog, wraak en triomf. Dit
kwam sterk tot uitdrukking in de functies van de tempel. Deze waren niet alleen van religieuze
aard, maar bovendien gerelateerd aan militaire zaken en de buitenlandse politiek. Suetonius
beschrijft drie functies van de tempel: ten eerste verplichtte Augustus enkele leiders van
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overwonnen stammen om in de tempel te zweren dat zij de vredesverdragen in acht zouden
nemen151; daarnaast werd het de nieuwe locatie waar de senaat bijeenkwam voor overleg met
betrekking tot oorlog en het toekennen van triomftochten; en tot slot werd de tempel het
vertrekpunt voor generaals die naar de provincies werden gestuurd.152
Lucius Cassius Dio, een Romeinse historicus uit de 2e eeuw n.Chr., voegt hier een aantal
functies aan toe: de tempel zou het centrum zijn geworden van het belangrijke Romeinse
overgangsritueel waarin jongens hun jeugd afsloten en de leeftijd bereikten waarop ze in
militaire dienst mochten treden; de generaals die een triomftocht was toegestaan moesten
hun scepter en kroon aan Mars wijden en kregen een bronzen erebeeld op het forum; alle
toekomstige signa dienden in de tempel geplaatst te worden; cavalerieaanvoerders zouden elk
jaar naast de trap van de tempel een festival voor de god vieren; censors zouden ‘er’ aan het
einde van hun functietermijn een spijker in slaan.153 Naar welke tempelonderdeel Cassius Dio
verwijst met ‘er’ wordt niet duidelijk. Aangezien hij twee eeuwen na Augustus leefde wist hij
dit wellicht zelf ook niet.
Uit de beschrijvingen van Suetonius en Cassius Dio, die elkaar bevestigen, blijkt dat de
tempel niet zomaar een militaire functie had, maar dat deze werd gekoppeld aan verschillende
belangrijke rituelen. Het belang van het rituele aspect komt ook naar voren in het
eerdergenoemde werk van Peter Burke. Hij merkt in zijn studie naar Lodewijk de 14 e op dat
‘ritual is the oldest stratum in the archaeology of the Royal image. In the second place comes
architecture’.154 De omvang van dit onderzoek staat een uitgebreide analyse van de rituelen
niet toe, maar het is wel degelijk van belang om te wijzen op de setting waarin de rituelen
plaatsvonden.
Het overgangsritueel markeerde het moment waarop jongens in militaire dienst mochten
treden en dus konden aantonen de deugd van virtus te bezitten. In een advies van Maecenas
aan Augustus, opgetekend door Cassius Dio, komen de politieke voordelen naar voren: door
jongens vanaf jonge leeftijd het belang van virtus te leren zouden ze Augustus op volwassen
leeftijd van dienst kunnen zijn.155 Ook als deze bewering verzonnen is geeft het een
interessante kijk op het mogelijk praktische nut van de promotie van virtus voor Augustus. Bij
de bespreking van de beeldtaal van het forum is gebleken dat diezelfde deugd, virtus,
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prominent aanwezig was, vertegenwoordigd door de standbeelden van de generaals en van
Romulus en impliciet door de quadriga van Augustus. Ook het ritueel van de censors moet in
relatie tot het forum worden bezien. Een van de functies van een censor was om mannen
waardig te bevinden voor de senatorenstand en om onwaardige senatoren uit de stand te
verwijderen.156 Van de censor werd derhalve morele superioriteit verwacht. Echter, sinds 28
v.Chr. werden de taken van de censor in de praktijk door Augustus uitgevoerd157. Het ritueel
dat Cassius Dio omschreef zal derhalve met Augustus’ morele deugden geassocieerd zijn, in lijn
met de boodschap van de beeldtaal op het forum. De rituelen, de setting en de boodschap
sloten dus goed op elkaar aan en resulteerden zo in een coherente representatie.

Afbeelding 9: een maquette van de tempel van Mars Ultor, geflankeerd door de portico’s en exedrae van het
Forum van Augustus (Zanker, Forum Augustum).

3.2.2. De tempelarchitectuur
Nu de functie en de context van de tempel is besproken is het tijd om te kijken naar het
architectonische aspect van de tempel van Mars Ultor (afbeelding 9) en de boodschap die
daarin besloten lag. De tempel was van grote omvang: ongeveer 50 meter diep en 30 meter
breed. Het gebouw domineerde derhalve het forum. De tempel rustte op een stereobaat
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waarvan het stylobaat met marmer was bekleed. Het gebouw is te omschrijven als octastyl,
dat wil zeggen dat er acht zuilen aan de voorzijde stonden. Toch week de tempel af van
traditionele bouwvormen; De achterzijde bestond uit een muur in plaats van zuilen, de tempel
kon enkel vanaf de voorkant worden betreden en de formule van 2n+1158 was niet van
toepassing op de hoeveelheid zuilen aan de zijkant: het architraaf rustte zowel aan de
voorzijde als over de lengte op acht marmeren Korinthische zuilen. Met een lengte van ruim 17
meter waren de zuilen van de tempel destijds hoger dan gemiddeld159. Het is opvallend dat
Augustus, wiens praenomen Octavianus is afgeleid van het Latijnse woord voor ‘acht’ octavus
(gelijkelijk Quintus, Sextus, Septimus, Decimus etc.160) heeft gekozen voor acht zuilen aan
zowel de voor- als zijkant.
Bij de tempel van Mars Ultor is dus sprake van een extreme omvang en hoogte, rijke
decoratie en een bouwvorm die zowel vernieuwend als traditioneel was. Daarmee valt het
gebouw, evenals het eerder besproken forum, onder Favro’s typering van het Augusteïsche
bouwprogramma als ‘enhanced familiarity’.161 Achterin de cella bevond zich een podium van
negen meter breed voor de cultusbeelden van Venus, Mars Ultor en (waarschijnlijk) Divus
Julius.162 Eerst zal echter het timpaanreliëf besproken worden.
3.2.3. Het timpaanreliëf
Van het timpaan van de tempel ging een sterke boodschap uit. Het originele reliëf is niet
bewaard maar de tempelfaçade is afgebeeld op een reliëf uit de regeringsperiode van Claudius
(afbeelding 10).163 Mars stond in het centrum van het timpaan en is duidelijk afgebeeld als god
van de oorlog en strijd. Hij had een baard, een helm op zijn hoofd en een mantel over zijn
schouder. Aan zijn zijde hing een zwaardschede en hij hield een lans vast. Zijn voet rustte op
een globe.164 De pose van Mars doet sterk denken aan latere standbeelden van Augustus en
aan enkele munten uit de periode voorafgaande aan de slag bij Actium. De munten laten
Octavianus zien met een speer in zijn hand en zijn voet op een globe, symbool voor zijn claim
op alleenheerschappij (afbeelding 11 en 12).165 De Mars in het timpaanreliëf geeft derhalve

158

2n+1 wil zeggen dat de hoeveelheid zuilen aan de zijkant van de tempel gelijk is aan twee maal het
aantal zuilen aan de voorkant, plus één. Deze standaard formule is veelal van toepassing op Griekse
tempels en werd ook door de Romeinen regelmatig toegepast.
159
Favro, ‘Making Rome a world city’, 250.
160
Daarmee werd vaak aangegeven in welke maand het kind geboren was.
161
Favro, ‘Making Rome a world city’, 248-249.
162
Zanker, Forum Augustum, 11.
163
Ibidem, 14.
164
Zanker, The power of images, 200-201.
165
Ibidem, 41; Ibidem, 55; Ibidem, 201.

41

uitdrukking aan de wereldoverheersing van Rome en de maiestas imperii, een terugkerend
thema in de bespreking van het forum en de tempel.

Afbeelding 10: een detail van het reliëf, dat het timpaan van de tempel van Mars Ultor laat zien, v.l.n.r. Palatinus,
Romulus, Venus, Mars, Fortuna, Dea Roma, Tiber (Zanker, Forum Augustum).

Afbeelding 11 en 12: twee denarii uit dezelfde serie van voor 31 v.Chr. Afgebeeld is een standbeeld van
Octavianus waarmee de overwinning op Sextus Pompeius (36 v.Chr.) wordt herdacht. De globe symboliseerde
zijn alleenheerschappij (Zanker, The power of images, 41 en 55).

Aan de rechterhand van Mars stond Venus. De combinatie van beide goden roept hun
parentale relatie met respectievelijk Romulus en Aeneas in herinnering. De positionering van
42

de goden doet denken aan de juxtapositie van beide helden166, wiens standbeelden overigens
op exact dezelfde lijn als de tempelfaçade stonden. Venus was gekleed in een chiton met daar
overheen een mantel. Ze hield een scepter vast en op haar schouder zat Eros. De significantie
van Eros op haar schouder naast Mars in volle wapenuitrusting zal later blijken uit de
bespreking van de cultusbeelden (zie paragraaf 3.2.4.). De aanwezigheid van Venus is een
heldere verwijzing naar Julius Caesar. Hij had zijn afstamming van de godin sterk benadrukt
door een tempel voor Venus Genetrix te bouwen aan het hoofd van zijn Forum Iulius.
Aangezien het grondplan van beide fora nagenoeg identiek is (zie afbeelding 3) zal Caesar’s
forum de bron van inspiratie voor het Forum van Augustus zijn geweest. Het is naar alle
waarschijnlijkheid geen toeval dat de fora tegen elkaar aan lagen en dat de façade van de
tempel van Mars Ultor parallel liep aan de zijkanten van het Forum Iulius. Ook het feit dat de
tempel van Mars Ultor verbonden was aan de slag bij Philippi biedt een verklaring voor de
aanwezigheid van Venus: bij de slag van Philippi werd de moord op Caesar gewroken en
daarmee werd dus ook zijn voorouder Venus geëerd.
Aan de andere kant van Mars stond Fortuna met in haar handen een roer en de hoorn des
overvloeds (cornucopia). De godin werd geassocieerd met de rol van Augustus in het
Parthische conflict: toen hij in 19 v.Chr. terugkeerde van zijn reis naar Syria liet de senaat een
altaar plaatsen voor Fortuna Redux, ter ere van zijn veilige thuiskomst.167 De cornucopia
symboliseerde de welvaart van de nieuwe periode van vrede; het roer maakte, samen met
andere scheepsonderdelen, deel uit van het beeldenrepertoire van symbolen waarmee naar
de overwinning bij Actium werd verwezen.168 In de Fortuna van het timpaanreliëf werden
derhalve oorlog en triomf verbonden aan de nieuwe vrede en welvaart. De verwijzingen naar
het Parthische conflict en de slag bij Actium benadrukten bovendien de thematiek van de
tempel.
Naast Venus zat Romulus op het timpaan in herdersgewaad op een rots. Hij ondersteunt
zijn hoofd en houdt een staf vast. Volgens Zanker werd de houding van Romulus geassocieerd
met het timpaan van de Quirinus tempel, waarop het stichtingsorakel169 was afgebeeld.
Bovendien suggereren de houding, het herdersgewaad en de staf, waarin men mogelijk de
lituus van een augur170 kon herkennen, dat de Romulus in het timpaan van de tempel was
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afgebeeld als een augur.171 Romulus werd dus afgebeeld als stichter van Rome en als augur.
Dit duidt op een impliciete verwijzing naar Augustus. Ten eerste werd Augustus namelijk met
de stichter geassocieerd, omdat hij claimde de republiek te hebben gered en vervolgens
hersteld172. De senaat probeerde hem die titel in 27 v.Chr. dan ook toe te kennen, tevergeefs.
Octavianus weigerde het aanbod en liet zich in plaats daarvan Augustus noemen (zie paragraaf
3.1.4.).173 Ten tweede verklaart Augustus in de Res Gestae dat hij de functie van augur heeft
bekleed (zie paragraaf 4.2.4.).174 In de beeldende kunst liet hij zichzelf, ter illustratie van zijn
pietas, regelmatig in die hoedanigheid afbeelden: zijn hoofd bedekt door een toga en een
lituus in zijn hand (afbeelding 13 en 14).175 Tot slot woonde Augustus evenals Romulus op de
Palatijn. De personificatie van de heuvel, Palatinus, lag naast Romulus, in de hoek van het
timpaanreliëf. De Palatijn was de plaats waar Romulus’ stichtingsorakel had plaatsgevonden.176
Deze gebeurtenis werd omschreven als het augurium augustum. De titel ‘Augustus’ kon
derhalve geïnterpreteerd worden als een verwijzing naar het orakel. Dit dekt echter niet de
gehele lading van de titel omdat de sacrale connotatie177 ook de verheven positie van de
princeps aangaf en leek te verwijzen naar een mogelijke apotheose.178

Afbeelding 13: een altaarreliëf waarop Augustus, in het midden, is afgebeeld als augur, met bedekt hoofd en de
lituus in zijn hand (Zanker, The power of images, 125).
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Afbeelding 14: een standbeeld van Augustus, zijn hoofd is bedekt door zijn toga. Geeft blijk van zijn
pietas (Zanker, The power of images, 129).

Naast Fortuna stond Dea Roma. Zij werd gepresenteerd in de gedaante van Roma Victrix
omdat ze bovenop een stapel wapens zat en schild en lans vasthield. Op die manier werd
uitdrukking gegeven aan de grootsheid van Rome als overwinnaar van volkeren. De combinatie
met Fortuna is significant: het verwees naar de zegeningen die te danken waren aan de door
oorlog bereikte vrede. Vanaf het moment dat Augustus in 17 v.Chr. de nieuwe ‘Gouden’ eeuw
had uitgeroepen werden militaire overwinningen, orde en welvaart steeds frequenter met
elkaar in verband gebracht179.
Aan de andere zijde van Dea Roma, in de hoek van het timpaanreliëf, lag Tiber. Hij houdt
een waterkruik vast en wordt met riet omrankt, wederom een verwijzing naar Rome en
bovendien naar ‘overvloed’180 zoals de cornucopia van Fortuna.

179
180

Ibidem, 183-186.
Ibidem, 179-183.

45

Het schild van Roma was gedecoreerd met een krans van eikenbladeren, de corona civica. Dit
was een militair ereteken dat oorspronkelijk werd toegekend voor het redden van een
medesoldaat in de strijd. In 27 v.Chr., toen de burgeroorlogen waren beëindigd, gaf Augustus
‘de Republiek’ terug aan de senaat en het volk. Als eerbetoon ontving hij van de senaat de titel
‘Augustus’, de hierboven beschreven clipeus virtutis (vanwege zijn virtus, clementia, iustitia en
pietas) en bovendien de corona civica.181 Laatstgenoemde eer kreeg hij ‘ob cives servatos’,
voor het redden van alle burgers. Onder het principaat van Augustus kreeg de corona civica
een andere connotatie. In 19/18 v.Chr., dus rond de tijd dat het Forum van Augustus in gebruik
werd genomen, verscheen er bijvoorbeeld een munt waarop Augustus was afgebeeld in de stijl
van een hellenistische koning met de corona civica als een kroon (afbeelding 15).182 Het
symbool op het schild van Roma Victrix verwees derhalve naar het eerbetoon van 27 v.Chr. en
tegelijkertijd naar de heerschappij van Augustus over Rome.

Afbeelding 15: een aureus, Rome 19/18 v.Chr. Augustus, gekroond met de corona civica (Zanker, The
power of images, 93).

Van links naar rechts verbeeldde het timpaanreliëf dus Palatinus, Romulus, Venus, Mars,
Fortuna, Dea Roma en Tiber. Het representatieve karakter van de weergegeven figuren en hun
attributen is significant, omdat het getuigt van de abstracte associaties die ten grondslag lagen
aan de compositie van het timpaanreliëf.183 Het reliëf verhaalde over de stichting van Rome,
de goddelijke afkomst van het Romeinse volk, over de oorlogen die gewonnen waren en de
periode van vrede en voorspoed die daarop volgde. Maar boven alles verwees het reliëf
impliciet naar Augustus: naar zijn afstamming, de steun die hij van de goden ontving, en naar
zijn daden en overwinningen. De Romeinen hadden hun succes en hun voorspoed aan hem te
181
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danken. En wanneer het publiek niet genoeg had aan de symboliek van het reliëf hoefde men
slechts naar het architraaf te kijken: daarop prijkte in kapitale letters de naam van Augustus,
op één lijn met de pater patriae quadriga in het centrum van het forum en op dezelfde as als
de beelden van Aeneas en Romulus (afbeelding 4).

Afbeelding 16: het reliëf uit Algiers, v.l.n.r. Venus, Mars Ultor, Divus Julius (Zanker, Forum Augustum).

3.2.4. De cultusbeelden
De symboliek van het timpaanreliëf werd voortgezet in de groep cultusbeelden in de cella van
de tempel. De groep, bestaande uit drie beelden (Venus, Mars Ultor en Divus Julius), is niet
bewaard gebleven, maar een reliëf uit Algiers wordt algemeen geïnterpreteerd als een
reflectie van de beeldengroep (afbeelding 16).184 Evenals op het timpaanreliëf nam Mars Ultor
de centrale positie in en stond Venus aan zijn rechterhand, wat door een beschrijving van
Ovidius wordt bevestigd.185 Aan de linkerzijde van Mars stond waarschijnlijk Divus Julius: de
vergoddelijkte Caesar. Mars droeg volle wapenuitrusting, een schild en een lans. Op het reliëf
184
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uit Algiers is het pantser ongedecoreerd, maar op een andere kopie van het beeld is te zien dat
er twee griffioenen waren afgebeeld (afbeelding 17).186 Deze mythische wezens werden
destijds geassocieerd met Nemesis, de godin van de wraak. Ze verwezen derhalve naar het
epitheton ‘Ultor’ en de gewroken moord op Caesar.187 De schouders van het harnas waren
versierd met cornucopiae. Daarmee werd evenals op het timpaanreliëf verwezen naar de
welvaart die te danken was aan de door oorlog verkregen vrede.188 Het schild van Mars is
gedecoreerd met de corona civica. Dit roept de weergave van het schild van Roma Victrix op
het timpaanreliëf in herinnering. Beide schilden verwezen op subtiele wijze naar Augustus.

Afbeelding 17: een standbeeld van Mars Ultor in volle wapenuitrusting, tegenwoordig te zien in de
Capitolijnse Musea (Zanker, Forum Augustum).

Venus en Mars zijn naar elkaar toegewend. Evenals op het timpaanreliëf is Eros aanwezig.
Echter hier reikt hij Venus een miniatuurzwaard aan, de suggestie wekkend dat Mars
186
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ontwapend is (in tegenstelling tot de Mars op het timpaanreliëf)189, wederom een verwijzing
naar de vrede die voortkwam uit oorlog.190 De wijze waarop Venus werd weergegeven was
typerend voor de Augusteïsche beeldtaal: het betrof een classicistische Venus, uitgevoerd in
laathellenistische stijl. Op die wijze werd een geïdealiseerd beeld gegeven zonder afbreuk te
doen aan de Romeinse deugden.191 De term ‘enhanced familiarity’ lijkt derhalve evenzeer van
toepassing op de beeldende kunst als op de architectuur.
Het derde beeld kan niet met zekerheid geïdentificeerd worden als Divus Julius. Toch is het
aannemelijk dat er een beeld van hem op het tempelterrein aanwezig was. Ten eerste omdat
de wraak op zijn moordenaars de aanleiding was voor de bouw van de tempel. Ten tweede
omdat de goddelijke afstamming van de gens Iulia sterk benadrukt werd door zowel de
standbeelden op het forum als de prominente aanwezigheid van Venus en Mars. Tot slot
omdat Augustus in zijn beeldtaal veelvuldig verwees naar de apotheose van zijn vader192. De
identificatie van het derde beeld lijkt bevestigd te worden door het reliëf uit Algiers. In het
haar boven het voorhoofd is namelijk een inkeping ontdekt waarin metaalresten zijn
aangetroffen. Daaruit is afgeleid dat het Divus Julius betrof met de sidus Iulium in zijn haren.193

3.3.

De rol van het forum en de tempel

De functies van de tempel en de symboliek van de beeldtaal verwezen in hoge mate naar
oorlog en triomf. Dit werd door de dedicatie van de tempel nauw verbonden aan Mars , als
god van de oorlog en als vader van Romulus, de held die de eerste spolia opima had
buitgemaakt. Tegelijkertijd werd er herhaaldelijk impliciet naar Augustus verwezen. De tempel
was op initiatief en op kosten van Augustus gebouwd; de door hem heroverde signa werden in
de tempel bewaard. Hij koppelde de tempel aan zijn overwinning bij Philippi en, middels het
roer van Fortuna, aan Actium; het reliëf benadrukte de overeenkomsten tussen Romulus
(stichter en augur) en Augustus (hersteller en augur). Hij werd verbonden aan zowel Mars als
Roma Victrix dankzij de corona civica. Tot slot stond zijn eigen goddelijke vader in het hart van
de tempel, aan de zijde van Mars en Venus.
Wanneer alle impliciete verwijzingen aan elkaar gekoppeld worden ontstaat er een beeld
van een bovenmenselijke Augustus. Hij wilde duidelijk geassocieerd worden met Mars en
Roma. Bijna alle elementen van de beeldtaal benadrukten zijn militaire overwinningen of de
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voorspoed daaruit voortvloeide. In dit kader is het relevant om te vermelden dat
triomftochten vanaf ongeveer 19 v.Chr., niet lang nadat het forum in gebruik was genomen,
aan Augustus en later zijn familie voorbehouden waren194. Dit liet anderen geen ruimte om
zich te profileren als overwinnaar of brenger van vrede. Een tweede thema dat minstens zo
sterk naar voren komt in de tempel is zijn band met de goden: zowel de steun die hij van hen
scheen te ontvangen als zijn afkomst worden op meerdere manieren onder de aandacht
gebracht. De steun van Fortuna bleek uit het altaar van Fortuna Redux; het was aan Venus te
danken dat Aeneas naar Latium was gekomen en aan Mars dat Romulus de stad stichtte. De
gens Iulia werd middels de standbeelden op het forum aan beider goden verbonden,
culminerend in de apotheose van Julius Caesar. Augustus was niet alleen door een ver
verleden aan de goden verbonden: hij was de zoon van een god.
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4.

De Res Gestae

De laatste bron die in het kader van dit onderzoek geanalyseerd zal worden is de Res Gestae.
De tekst is door Augustus opgesteld en heeft een autobiografisch karakter. Evenals het Forum
van Augustus met de tempel van Mars Ultor is de boodschap derhalve rechtstreeks van
Augustus afkomstig.
Het forum met de tempel is een visueel medium en droeg de boodschap uit middels
beeldtaal en abstracte ideeënverbindingen. Daarbij werd gebruik gemaakt van suggestie en
symboliek. Denk bijvoorbeeld aan de beelden van de gens Iulia tegenover de summi viri,
waarmee gelijkwaardigheid werd geïmpliceerd, en aan de symboliek van de corona civica, de
globe en de kariatiden. De kracht van suggestie ligt in het onuitgesprokene: degene die een
suggestie wekt kan niet gemakkelijk verantwoordelijk worden gehouden voor de wijze waarop
het geïnterpreteerd wordt. Ook in een tekst kunnen suggesties worden gewekt, zoals Vergilius
in de Aeneïs de suggestie wekt dat de gens Iulia gezegend was door de goden en in aanmerking
kwam voor apotheose, door de sidus Iulium systematisch aan het geslacht te koppelen.
Uit de analyse van de Res Gestae zal blijken of, evenals bij het Forum en de Aeneïs, gebruik
wordt gemaakt van suggesties om een bepaald beeld van Augustus te creëren. Spelen de
thema’s van afstamming, militaire superioriteit, apotheose en de deugden van de princeps ook
in de Res Gestae een rol? Voordat naar de inhoudelijke boodschap gekeken wordt is het van
belang om aandacht te besteden aan de context en de setting waarin de Res Gestae
gepresenteerd werd. Daaruit zal bovendien blijken welk publiek met de tekst is bereikt.

4.1.

De context en setting: een tekst als monument

Gedurende zijn leven schreef Augustus een verslag over zijn daden en verdiensten, de Res
Gestae. Hij gaf het document in bewaring bij de Vestaalse maagden. Na zijn dood (19 augustus
in 14 n.Chr.) werd het door hen aan de senaat overhandigd. De senaat besloot om, op
aanwijzing van de inmiddels overleden princeps, de tekst in de vorm van een inscriptie op twee
zuilen van de ingang van Augustus’ mausoleum (afbeelding 18) te bevestigen onder de titel Res
Gestae Divi Augusti, ‘de daden van de goddelijke Augustus’. Daarnaast stuurden zij het verslag
naar Romeinse provincies.195 Er zijn drie inscripties van de Res Gestae gevonden, alle drie in
Galatia, een provincie waar de inwoners voornamelijk Grieks spraken. In de hoofdstad Ancyra
was de inscriptie bevestigd in de ante en aan de buitenmuur van de tempel van Roma en
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Augustus in zowel het Grieks als het Latijn (afbeelding 19). Daarnaast is de inscriptie
aangetroffen in Apollonia. Het betrof een Griekse versie, bevestigd aan de basis van een
monument waarop standbeelden stonden van Augustus en zijn familie196. Het monument was
verbonden aan de temenos die, in plaats van een tempel, dienst deed als Sebasteion: de
Griekse versie van een heiligdom gewijd aan Augustus. De derde inscriptie is gevonden in de
Romeinse kolonie Antiochia, in het Latijn. Ook daar was de inscriptie verbonden aan een
monument voor de vergoddelijkte Augustus, hoewel er tot op heden een debat gaande is over
welk monument het precies geweest is.197

Afbeelding 18: een reconstructietekening van het Mausoleum van Augustus (Zanker, The power of images, 74).

Een categorisering van de inhoud laat zien dat Augustus een selectie van de volgende
onderwerpen bespreekt: zijn politieke carrière, verdiensten voor de samenleving, militaire
overwinningen en eerbetuigingen die hij in ontvangst mocht nemen. De inscriptie geeft
uitdrukking aan Augustus’ persoonlijke visie van zijn principaat198. Als egodocument kan de Res
Gestae worden beschouwd als een tekstuele representatie van de princeps.199 Derhalve mag
een bespreking van de Res Gestae niet ontbreken bij een onderzoek naar de constructie van
Augustus’ publieke imago. Ondanks het zakelijke karakter van de tekst betreft het echter geen
196
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objectief of compleet verslag. Om te bepalen welke rol de Res Gestae speelde bij de
constructie van Augustus’ publieke identiteit is het van belang om eerst te kijken naar de
setting waarin de tekst gepresenteerd werd en naar het beoogde publiek. Dit is van belang om
te bepalen hoe de Res Gestae destijds waarschijnlijk geïnterpreteerd werd.

Afbeelding 19: de eerste helft van de Latijnse Res Gestae inscriptie uit de ante van de tempel van Roma en
Augustus in Ankara (Elsner, ‘Inventing imperium’, 36).

Omdat de Res Gestae een tekst is zijn historici er lange tijd vanuit gegaan dat het enkel gericht
was aan een geletterd publiek.200 Historicus Zvi Yavetz beargumenteert dat de Res Gestae
derhalve niet zozeer gericht was aan het volk van Rome, maar aan de geschoolde midden- en
bovenklasse en dan voornamelijk de jonge generatie equites. De toekomst van het principaat
lag in hun handen, maar zij hadden weinig besef van tradities. Augustus zou hebben ingezien
dat hij hen het beste in aanraking kon brengen met nieuwe tradities door oude tradities nieuw
leven in te blazen. Dit komt, volgens Yavetz, tot uitdrukking in de Res Gestae.201 Ronald Ridley,
auteur van een belangrijke monografie over de Res Gestae, sluit zich daarbij aan, maar voegt
200
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eraan toe dat de tekst ook gericht was aan de senaat, aangezien Augustus de Vestaalse
maagden had geïnstrueerd dat de tekst aan de senaat voorgedragen diende te worden.
Daarnaast was het beoogde publiek volgens hem Romeins, omdat de tekst vanuit Romeins
perspectief was opgesteld en de inhoud met name gerelateerd was aan Rome.202
Bij bovenstaande aannames is echter door zowel Jas Elsner als Suna Guven, onafhankelijk
van elkaar, een belangrijke kanttekening geplaatst. De Res Gestae dient niet beschouwd te
worden als een geschrift, maar als een inscriptie die in een publieke en monumentale context
gelezen werd.203 Het uitgangspunt van Elsner is dat het principaat niet alleen gefabriceerd
werd met behulp van beeldtaal, maar bovendien door geschreven instructies. De inscripties
gaven aan hoe de beelden geïnterpreteerd dienden te worden. Doordat de Res Gestae was
bevestigd aan het mausoleum te midden van andere monumenten, kreeg de inscriptie een
monumentaal karakter en werd de boodschap versterkt. Zowel de (eventueel vertaalde) tekst
als de setting werd overgenomen in de provincies.204 In Galatia werd de monumentale aard
van de inscriptie benadrukt door te vermelden dat het origineel in Rome bevestigd was aan
het mausoleum van Augustus.205 De provinciebewoners kregen derhalve een Romeins beeld
gepresenteerd van de princeps, in een taal die ze begrepen.206
Omdat de inscripties zowel in Rome als Galatia verbonden waren aan monumenten met
dynastieke en heilige connotaties, hoefde het publiek niet per definitie geletterd te zijn om de
essentie van de tekst te kunnen vatten:207 namelijk de verheerlijking van Augustus. Hoewel de
tekst inhoudelijk wellicht oninteressant was voor provinciebewoners, behalve als maatstaf
voor een Romeinse identiteit, was de aanwezigheid van een tempel voor Augustus met daarop
de Res Gestae wel degelijk significant voor de provincies. Wanneer een stadsbestuur in een
provincie besloot om de princeps te eren, en de princeps op zijn beurt het gebaar accepteerde,
ontstond er een politieke dialoog waarmee de onderlinge verhouding bevestigd kon
worden.208

Uit de bespreking hierboven blijkt dat de Res Gestae een biografisch karakter heeft en
derhalve een tekstuele representatie van Augustus is. Hoewel de thematiek met name
relevant was voor de burgers van Rome speelde de Res Gestae ook in de provincies een rol.
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Evenals op het Forum van Augustus werd de boodschap van de Res Gestae gekoppeld aan een
monumentale omgeving. Dit heeft de boodschap versterkt en zorgde er bovendien voor dat
het publiek niet per definitie geletterd hoefde te zijn om de strekking van de tekst te bevatten.

4.2.

Augustus in de Res Gestae

Over de Res Gestae wordt wel gezegd dat het geen woord teveel en geen woord te weinig
bevat. De tekst is als het ware een zakelijke opsomming van feiten en gebeurtenissen. Zo is de
tekst ook ingeleid:
‘Below is placed a copy of the accomplishments of the Deified Augustus by
which he made the entire world subject to the power of the Roman people,
and of the expenses, which he incurred for the republic and the Roman
people, as engraved on two bronze pillars set up in Rome’209
Het is derhalve onmogelijk om in het kader van dit onderzoek alle details van de inscriptie te
analyseren. In de bespreking van de Aeneïs en het Forum van Augustus met de tempel van
Mars Ultor is naar voren gekomen dat er terugkerende thema’s te herkennen zijn, namelijk
Augustus’ afstamming, militaire overwinningen, deugden en (de suggestie van) apotheose. Is
dit ook van toepassing op de Res Gestae, Augustus’ persoonlijke verklaring? Of komt er een
ander beeld van de princeps naar voren?
4.2.1. De kwestie van afstamming
Om te beginnen speelt de afstamming van Augustus nauwelijks een rol. De Res Gestae is
duidelijk een beschrijving van de princeps’ eigen daden en verdiensten. Voorouders zoals
Aeneas en Romulus of voorname figuren uit de gens Iulia blijven onvermeld. Voor Julius Caesar
is een bescheiden rol weggelegd. Er wordt zes keer naar hem verwezen, voor het eerst in de
tweede paragraaf: ‘Those who murdered my father I drove into exile and avenged their crime
through lawful legal proceedings’.210 Caesar als persoon speelt in dit fragment geen enkele rol
van belang. Augustus zelf staat centraal. De formulering benadrukt ten eerste dat hij de moord
op zijn vader heeft gewroken, waarmee Augustus zijn eigen pietas illustreert.211 Ten tweede
vermeldt Augustus dat zijn wraak gewettigd en legaal was. Hieruit blijkt zijn iustitia: dit is in lijn
met passage 1.2 tot en met 4, waarin Augustus aangeeft dat hij op gangbare constitutionele
209
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wijze zijn positie heeft verkregen.212 De vader-zoon relatie wordt gekoppeld aan pietas, de
implicaties van zijn voorname afstamming spelen geen rol. Feitelijk wordt Caesar in deze
passage gebruikt ter illustratie van Augustus’ deugden. Dat het pietas en iustitia betreft sluit
aan bij paragraaf 34 van de Res Gestae, waarin Augustus aangeeft de clipeus virtutis te hebben
ontvangen voor zijn virtus, clementia, iustitia en pietas (zie paragraaf 3.1.4.).213
In de volgende vermelding van Caesar geeft Augustus aan dat hij de functie van pontifex
maximus, ‘which my father had held’, afwees, omdat Lepidus (niet bij name genoemd), op dat
moment de pontifex maximus, nog in leven was.214 Het feit dat het volk hem dit priesterschap
aanbood illustreert wederom zijn pietas. Afstamming speelt hier een bescheiden rol: de
passage geeft aan dat dezelfde deugd in zijn vader aanwezig was. Echter, Augustus maakt
vervolgens duidelijk dat hij superieur was. Na het overlijden van Lepidus accepteert hij de
functie alsnog, waarna de passage afsluit met de vermelding dat er nog nooit zoveel mensen
naar Rome waren gekomen als tijdens zijn benoeming. Augustus was volgens eigen zeggen
populairder bij het volk dan Caesar was geweest.
In paragraaf 15 komt Caesar’s testament aan de orde: in overeenstemming met het verzoek
van zijn vader heeft Augustus elke Romeinse burger 300 sestertiën gegeven. In zekere zin is dit
wederom een voorbeeld van pietas: Augustus voldoet aan de wens van zijn vader zoals een
goede zoon betaamt. In de rest van de passage vertelt Augustus echter tot in detail hoeveel
sestertiën hij op eigen initiatief en uit eigen zak heeft uitgedeeld.215 Hij had helemaal geen
verzoek van zijn vader nodig om zijn welvarendheid met het volk te delen. De nadruk ligt in
deze passage derhalve niet op afstamming, en ook niet zozeer op Augustus’ pietas, maar
vooral op zijn vrijgevigheid. En daarin heeft Augustus zijn vader wederom overtroffen.
De laatste drie vermeldingen van Caesar zijn te vinden in de passages waarin Augustus
opsomt wat hij gebouwd en gerestaureerd heeft. Allereerst de tempel van de vergoddelijkte
Julius, die zonder verdere toelichting of nadruk opgaat in de lange opsomming.216 Vervolgens
vermeldt Augustus dat hij de bouw van het Forum Iulium en de Basilica Iulia, die allebei door
zijn vader begonnen en bijna voltooid waren, heeft afgemaakt. De basilica werd echter door
brand vernietigd en Augustus laat niet onvermeld dat hijzelf het vervolgens – groter – heeft
herbouwd.217 Wederom kwam Caesar zo in de schaduw van zijn zoon te staan. Tot slot geeft
Augustus aan oorlogsbuit in de tempel van de vergoddelijkte Caesar te hebben geplaatst, maar
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bovendien in het Capitolium en de tempels van Apollo, Vesta en Mars Ultor.218 De tempel van
Caesar verdwijnt daardoor nogmaals in een opsomming.

De nadruk die in de Aeneïs en op het Forum van Augustus werd gelegd op de goddelijke
afstamming van de gens Iulia en derhalve Augustus, blijft achterwege in de Res Gestae. Caesar
wordt slechts benut om de pietas en superioriteit van Augustus te illustreren. De goddelijke
status van zijn vader komt enkel tot uitdrukking in de vermelding van diens tempel en wordt
verder niet benadrukt. Op basis van het beeld dat Augustus van zichzelf schetst (evenveel
pietas en vrijgeviger dan zijn vader) kan geconcludeerd worden dat hij eveneens, en wellicht
nog meer, in aanmerking kwam voor apotheose. Deze boodschap wordt door Augustus echter
op zeer geraffineerde wijze in de tekst verwerkt. Bij de analyse van het Forum van Augustus is
eenzelfde strategie aan het licht gekomen. Aan de ene kant gaf Augustus aan op basis van
welke eigenschappen Aeneas (pietas) en Romulus (virtus) vergoddelijkt waren, en aan de
andere kant benadrukt hij de aanwezigheid van beide deugden in zijn eigen persoonlijkheid,
waardoor ook hij in aanmerking zou moeten komen voor apotheose. Hoezeer hij zijn
deugdelijkheid benadrukt in de Res Gestae zal blijken in de volgende paragraaf.
4.2.2. De deugden van Augustus
In tegenstelling tot Augustus’ afstamming zijn diens deugden uitgebreid aan bod gekomen in
de Res Gestae, zowel impliciet als expliciet. De expliciete vermelding is te vinden in de op een
na laatste paragraaf. Het betreft de eerder besproken clipeus virtutis (zie paragraaf 3.1.4.).
Edwin Ramage merkt in zijn studie naar de Res Gestae op dat de deugden die met het schild
verbonden waren impliciet naar voren komen in eerdere passages.219 Hoewel hij een globale
indeling geeft is het toch problematisch om de deugden zo rigide in te delen, omdat ze vaak
hand in hand gaan. Clementia is bijvoorbeeld nauw verbonden met virtus omdat genade
voornamelijk in militaire context werd verleend. Pietas is nog problematischer om te
analyseren, omdat het als het ware de overkoepelende deugd is. Het concept omvat namelijk
niet alleen toewijding aan familie en de goden, maar ook aan het volk en het land; uit pietas
ten opzichte van het land blijkt dus bovendien Augustus’ virtus, clementia en iustitia.220 Zo
gaven Augustus’ militaire overwinningen uitdrukking aan zijn virtus, maar bewezen ze
tegelijkertijd zijn toewijding aan het imperium Romanum.
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De tempel van Mars Ultor geeft een goed voorbeeld van een dubbele connotatie van pietas.
Aangezien de tempel is gebouwd omdat Augustus de moord op Caesar had gewroken is het
een vorm van pietas ten opzichte van familie. Tegelijkertijd is het toewijding aan de goden,
inherent aan de aard van het gebouw.221 De wraak van Augustus (RG 1), de associatie met
Mars Ultor (RG 21) en het feit dat de Parthische signa in de tempel waren geplaatst (RG 29)
kunnen, dankzij de militaire implicaties, bovendien in verband worden gebracht met zijn virtus.
4.2.3. Veroveringen en triomf (virtus)
Uit de bespreking van de Aeneïs is gebleken dat Vergilius Augustus presenteert als
overwinnaar. De dichter verwijst herhaaldelijk naar strijd en de omvang die het Romeinse rijk
onder Augustus’ heerschappij zal bereiken. Dit komt overeen met de boodschap die
uitgedragen werd door het Forum van Augustus met de tempel van Mars Ultor. De tempel
stond geheel in het teken van oorlog en triomf, de quadriga was Augustus’ persoonlijke
triomfmonument en de beelden van de summi viri en Romulus roepen eveneens militaire
associaties op. Het bezitten van militaire kwaliteiten getuigde van virtus: heldhaftigheid en
moed, in de Romeinse samenleving belangrijke kenmerken van mannelijkheid.222 Ook in de Res
Gestae speelt deze deugd een prominente rol. Naast paragraaf 1-4.3, waarin Augustus onder
andere verwijst naar de slag bij Philippi , zijn strijd met Sextus Pompeius en de slag bij Actium,
getuigt ook de lange opsomming van Augustus’ militaire activiteiten en veroveringen (RG 2433) van diens virtus.
Opvallend is de overeenkomst tussen paragraaf 31 van de Res Gestae, Vergilius 6.789-80
(de passage is geciteerd en besproken in paragraaf 2.2.3.) en de beschrijvingen van het rijk van
Alexander de Grote in de hellenistische en Latijnse literatuur. In alle drie de gevallen gaat de
aandacht sterk uit naar veroveringen in het oosten (wellicht vanwege de associatie met
Dionysus), en de grenzen die beschreven worden komen grotendeels overeen.223 Paragraaf 31
uit de Res Gestae luidt:

‘Embassies of kings from India, not seen with any Roman commander
before, were often sent to me. The Bastarnae, Scythians, and the kings of
the Sarmatians, who live on this side of the river Tanais and beyond, the
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king of the Albanians and the Iberians and the Medes sent ambassadors to
seek our friendship.’224

‘The river Tanais and beyond’ is door Vergilius bijvoorbeeld beschreven als het ‘Maeotische
land’, tegenwoordig de Krim. De ‘Scythians’ woonden in de Caspische rijken die in de Aeneïs
genoemd worden, en Indië wordt in beide passages vermeld. Al deze gebieden vielen ooit
binnen het rijk van Alexander de Grote. Vooral Indië werd gezien als een bijzondere prestatie.
Dit komt in de eerste zin van bovenstaand fragment uit de Res Gestae op twee manieren tot
uitdrukking. Ten eerste in ‘not seen with any Roman commander before’, waarmee Augustus
aangaf dat hij de eerste Romein was die succes had geboekt in Indië. Ten tweede in ‘were
often sent to me’, waarmee hij de nadruk legt op frequentie. Derhalve is er een duidelijke
parallel tussen het wereldbeeld, en vooral de definitie van een ‘wereldrijk’, van Augustus,
Vergilius en degenen die het rijk van Alexander omschreven.
4.2.4. Publica magnificentia, panem et circenses (pietas)
Het thema van wereldoverheersing is dus ruimschoots aanwezig in de Res Gestae. Augustus
legt echter ook sterk de nadruk op zijn goede daden. Sommige zijn gerelateerd aan oorlog en
hangen derhalve samen met virtus: Augustus verleende gratie en toonde genade (een
voorbeeld dat clementia nauw verbonden is aan virtus)225, en tijdens zijn heerschappij werd de
poort van Janus driemaal gesloten ten teken van universele vrede.226 Laatstgenoemde
gebeurtenis werd ook vermeld door Vergilius in de Aeneïs (zie paragraaf 2.2.1.).227 Hieruit kan
geconcludeerd worden dat het sluiten van de poort als significant werd beschouwd door zowel
Vergilius als Augustus. Het presenteerde de princeps als vredestichter.
De Res Gestae vermeldt ook verdiensten van Augustus die niet aan oorlog gerelateerd
waren. Het betreft liefdadigheid en vrijgevigheid voor het volk van Rome. Hierboven is
paragraaf 15 besproken, waarin Augustus gedetailleerd uiteenzet welke monetaire giften hij
aan het volk van Rome en aan de veteranen deed. Bovendien vermeldt hij daarin dat hij op
eigen kosten graan heeft uitgedeeld.228 Blijkbaar was Augustus van mening dat zijn gulheid nog
sterker benadrukt diende te worden, want in andere paragrafen verklaart hij veteranen met
grond beloond te hebben, dat hij de schatkist uit eigen zak aanvulde,229 gladiatorenspelen en
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festivals organiseerde en een zeeslag in scène heeft laten zetten op de Tiber.230 De voordelen
van brood en spelen waren Augustus niet onbekend.
Augustus’ liefdadigheid kwam het sterkst tot uitdrukking in wat wellicht te beschrijven valt
als zijn ‘programma van stedelijke vernieuwing’. De uitgangspunten van het bouwprogramma
waren publica magnificentia, eerder besproken in relatie tot het Forum van Augustus en de
tempel van Mars Ultor, en daarnaast een hernieuwing van religieuze tradities en herstel van
religieuze normen. Deze uitgangspunten werden gerealiseerd door zowel heilige als seculiere
gebouwen neer te zetten231, waarmee respectievelijk Augustus’ pietas ten opzichte van de
goden en het volk werd benadrukt. Zijn pietas is in de Res Gestae bovendien benadrukt in de
substantiële lijst van religieuze functies die hij had bekleed, zoals de functie van pontifex
maximus en augur.232
Uit de gebouwen die Augustus vermeldt in de Res Gestae blijkt dat hij betrokken was bij de
gehele stad: er is aan alle wijken en aan alle bevolkingslagen gedacht.233 Zo bouwde hij over
heel Rome verspreid bijvoorbeeld theaters, aquaducten, fora, basilicae en een groot aantal
tempels. De pater patriae was derhalve niet exclusief verbonden aan één bepaalde groep. Dit
komt ook tot uitdrukking in de formulering van de slotpassage van de Res Gestae, waarin
Augustus over zijn titel vertelt: ‘When I held my thirteenth consulship, the senate and the
equestrian order as well as the whole of the Roman people named me father of the country
(…)’.234 Het besluit om Augustus de titel toe te kennen werd gedragen door alle lagen van de
bevolking.235 De Res Gestae vertelt derhalve duidelijk dat Rome dankzij Augustus was
getransformeerd tot een wereldstad voor iedereen, zoals een goede pater patriae betaamt.
Augustus had drie volledige paragrafen nodig om op te sommen wat hij had laten bouwen
en restaureren.236 Dat de princeps in hoge mate geassocieerd wilde worden met zijn
bouwprogramma blijkt niet alleen uit de Res Gestae, maar bovendien uit Augusteïsche
munten. Tot aan de dood van Julius Caesar was het zeer ongebruikelijk geweest om levende
personen af te beelden op munten. Het portret van Augustus prijkt echter, naar hellenistische
traditie, op bijna elke munt uit de Augusteïsche tijd en op de andere zijde was regelmatig één
van zijn monumenten afgebeeld.237
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De ruimte die de princeps in de Res Gestae geeft aan de beschrijving van zijn bouwprogramma
wordt door Jas Elsner in verband gebracht met de setting van de inscriptie.238 Er was sprake
van een wisselwerking tussen enerzijds de monumentale setting en anderzijds de tekstuele
inhoud van de Res Gestae. Het mausoleum van Augustus lag op de Campus Martius, vlakbij het
ustrinum (het gebouw waar Augustus gecremeerd was), de Ara Pacis en het horologium. Zowel
in de Res Gestae als in de inscriptie op het horologium werd vermeld dat Egypte door Augustus
aan het imperium Romanum was toegevoegd; een opvallende correlatie.239 Er is een tweede
aanwijzing voor de wisselwerking tussen tekst en omgeving: ondanks de lengte van Augustus’
opsomming in de Res Gestae schitteren een aantal Augusteïsche monumenten door
afwezigheid, waaronder het ustrinum, het mausoleum en het horologium. De verklaring voor
de omissies ligt wellicht besloten in het feit dat juist deze monumenten zichtbaar waren bij
lezing van de Res Gestae. Het was derhalve niet nodig om ze in de tekst te vermelden; men
hoefde slechts om zich heen te kijken.240
4.2.5. De apotheose van Augustus
In paragraaf 2.2.1. is uiteengezet dat de beschrijving van Augustus in de Aeneïs sterke
overeenkomsten vertoont met de hellenistische traditie, waarin de combinatie van
wereldoverheersing met goede daden beloond werd met apotheose. In de Res Gestae lijkt
sprake van dezelfde redenering. De tekst vertoont derhalve veel overeenkomsten met Ennius’
vertaling van Euhemerus.
Ten eerste was Zeus in Ennius’ vertaling een wereldveroveraar en brenger van beschaving.
Dit was de reden dat Zeus tot het godenrijk toetrad. Voordat zijn apotheose plaatsvond had hij
een overzicht van zijn daden nagelaten op een gouden stele van zijn tempel om een voorbeeld
te stellen: ‘he gave an example for others to imitate’.241 Deze formulering is bijna letterlijk door
Augustus overgenomen in de Res Gestae: ‘and [I] myself transmitted to posterity many models
of conduct to be imitated’.242 Toegegeven, het stellen van een voorbeeld, exemplum, was een
Romeinse traditie geworteld in de redenaarskunst.243 Derhalve is de overeenkomst in
formulering wellicht niet verrassend. Bovendien zou een Romeins publiek een overzicht van
veroveringen op prijs stellen maar een claim op apotheose niet.244 Echter, apotheose van een
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leider was de Romeinen sinds Julius Caesar niet vreemd en Augustus werd in de oostelijke
provincies al vereerd met een heersercultus. Bovendien is de Res Gestae Augustus’ grafschrift:
kritiek zou hem niet meer kunnen deren. Derhalve kan de overeenkomst in formulering
niettemin geïnterpreteerd worden als een verwijzing naar apotheose volgens de hellenistische
literaire traditie.
Er zijn meer aanwijzingen dat Augustus zijn aankomende apotheose suggereert. Het is
opvallend dat wereldoverheersing en goede daden niet alleen op de voorgrond treden in de
Res Gestae, maar evenals in Ennius en de Aeneïs aan elkaar gekoppeld zijn. Dit kan goed
geïllustreerd worden aan de hand van de derde paragraaf245:

‘I waged many wars on land and on sea, against internal and external foes,
throughout the whole World and as victor, I spared all citizens who asked for
forgiveness. Foreign people to whom pardon could be securely given, I wished to
spare rather than destroy. About five hundred thousand soldiers were under a
military oath of allegiance to me. More than three hundred thousand from those I
have settled in colonies or I sent back to their municipalities after their military
service. I have assigned all of them land or given them money as compensation for
their military service. (…)’246
Virtus, clementia en iustitia zijn de deugden die in deze passage naar voren komen.247 De
eerste deugd kan verbonden worden met wereldoverheersing, de laatste twee deugden met
de goede daden. De goede daden volgen uit zijn overheersing: ‘as victor I spared’. Deze lijn
wordt voortgezet in de rest van de Res Gestae, bijvoorbeeld in paragraaf 13 waarin Augustus
vertelt dat hij de poort van Janus drie keer heeft laten sluiten, ten teken van vrede. Daarmee
geeft hij aan dat hij dankzij zijn militaire overwinningen vrede had gebracht in het hele
Romeinse rijk, zoals Jupiter voorspelde in de Aeneïs (zie paragraaf 2.2.1.).248
De derde overeenkomst tussen de Res Gestae en Euhemerus’ beschrijving van de
apotheose van Zeus is de sterke nadruk die wordt gelegd op wereldoverheersing. In de Res
Gestae komt dit naar voren in de opsomming van militaire activiteiten en veroveringen in
paragraaf 24 tot en met 33, hierboven in verband gebracht met virtus. De overeenkomst
omvat ook geografische details: de grenzen van de wereld worden in beide beschrijvingen
gemarkeerd door de oceaan; Augustus vermeldt dat hij met zijn legers tot aan Arabia Felix,
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Meroë en Mariba is doorgedrongen. Deze Afrikaanse kustplaatsen werden in de hellenistische
literatuur beschouwd als de grenzen van de bewoonde wereld.249
Sommige van Augustus’ veroveringen waren van diplomatieke in plaats van militaire aard.
In de Res Gestae geeft hij in verschillende passages aan dat buitenlandse mogendheden zijn
vriendschap verzochten en zich vrijwillig aan het imperium Romanum onderworpen hebben.250
Dit komt wederom overeen met Ennius’ vertaling van Euhemerus. Het rijk van Zeus was
namelijk ook grotendeels middels vriendschap en verdragen tot stand gekomen. Augustus’
uitbreiding van het Romeinse rijk volgt derhalve het model van Euhemerus.251 De diplomatieke
strategie geeft een positief beeld van Augustus en sluit aan bij zijn goedheid en liefdadigheid
die hierboven reeds is beschreven. De Res Gestae geeft daarnaast genoeg voorbeelden van
strijd en overwinning om geen afbreuk te doen aan Augustus’ virtus.
Er is nog een laatste parallel tussen de Res Gestae en Ennius’ vertaling van Euhemerus.
Ennius beschrijft dat de inscriptie van Zeus was geplaatst op een stele van zijn tempel.252 De
Res Gestae was bevestigd aan de twee zuilen voor het mausoleum van Augustus in Rome, en
bovendien aan monumenten die in verband werden gebracht met de keizercultus.253 In beide
gevallen wordt het verslag van wereldoverheersing en goede daden dus gekoppeld aan een
monument dat in hoge mate geassocieerd werd met ofwel de cultus van de heerser, ofwel
diens dynastie. De presentatie van beider inscripties lijkt derhalve al een rechtvaardiging van
apotheose.

Uit de Res Gestae blijkt dat Augustus ervoor waakte om, althans in het Westen, tijdens zijn
leven als god beschouwd te worden. Dit is in lijn met het belang dat hij hechtte aan pietas: hij
diende gepaste afstand tot de goden te bewaren. Niettemin schetst hij zichzelf als een heerser
die menselijk was maar goddelijke kwaliteiten bezat.254 Dit blijkt in de eerste plaats uit zijn
hoge religieuze functies.255 Daarmee kwam hij dichterbij de goden zonder zijn menselijkheid te
verliezen. Zijn religieuze rol zorgt er bovendien voor dat zijn naam verbonden werd aan
gebeden en votiefgeschenken in allerlei heiligdommen. De bijzondere positie van Augustus,
geen god maar toch ook niet helemaal menselijk, blijkt ook in paragraaf 10 van de Res Gestae.
Daarin werd vermeld dat de senaat besloot om Augustus sacrosanct te verklaren en dit bij wet
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vast te leggen. Het was daarmee een misdaad tegen de goden om Augustus fysiek kwaad te
doen. Daarnaast besloot de senaat om Augustus’ naam toe te voegen aan het lied van de Salii.
De Salii was een groep van twaalf priesters die ter ere van Mars zongen en dansten. 256
Vanwege zijn religieuze functies en de hierboven beschreven senaatsbesluiten werd Augustus
met de goden geassocieerd zonder deel uit te maken van het pantheon. Hij stond niet toe dat
hij in Rome geëerd werd als een god, maar men mocht wel zijn Genius vereren.257
Zoals Euhemerus apotheose rechtvaardigde door wereldoverheersing te verbinden met
goede daden, zet Marcus Tullius Cicero in De Legibus de hiërarchie van de goden uiteen.258 De
traditionele goden staan volgens Cicero het hoogst in aanzien, gevolgd door degenen die
dankzij hun daden in de hemel zijn opgenomen, zoals Hercules, Castor, Pollux en Quirinus
(Romulus). Onderaan de hiërarchie staan de gepersonifieerde deugden zoals Virtus, Pietas en
Fides, omdat deze deugden het de mens mogelijk maken om tot de hemel toe te treden.
Volgens deze redenering zijn het de deugden van Augustus die hem tot grootse daden in staat
stelden. Daarmee zou hij in de categorie van Hercules en Romulus vallen.259
De theorie van Cicero sluit goed aan bij de hellenistische traditie: volgens beide komt
Augustus in aanmerking voor apotheose op basis van zijn deugden en daden. Het zijn juist de
deugden en de daden die door Augustus benadrukt worden in zijn Res Gestae. Hij lijkt derhalve
te zinspelen op zijn eigen apotheose, zonder er expliciet uitdrukking aan te geven. Overigens
zou Cicero zich waarschijnlijk omdraaien in zijn graf wanneer hij zou vermoeden dat zijn De
Legibus geassocieerd zou worden met de apotheose van Augustus. Hij was namelijk het
slachtoffer van de proscripties van het tweede triumviraat, waar Octavianus deel van
uitmaakte, en als voorvechter van de Republiek260 is het moeilijk voor te stellen dat hij het
principaat van Augustus had kunnen waarderen.

4.3.

De rol van de Res Gestae

Samengevat speelt afstamming geen rol in de Res Gestae. Augustus’ bijzondere relatie tot de
goden komt vooral tot uitdrukking in de opsomming van zijn religieuze functies, zijn
tempelbouw en enkele senaatsbesluiten. De meeste aandacht gaat uit naar zijn
bouwprogramma, de schenkingen aan het volk van Rome, zijn militaire en diplomatieke
overwinningen en de eerbetuigingen die hij in ontvangst heeft mogen nemen. De deugden die
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hieruit naar voren komen zijn voornamelijk pietas en virtus. Dit komt expliciet tot uitdrukking
in de beschrijving van de clipeus virtutis. De aandacht die in de Res Gestae uitgaat naar de
combinatie van wereldoverheersing en zijn deugden, zoals die tot uitdrukking kwamen in zijn
goede daden, lijkt gebaseerd op zowel de hellenistische literaire traditie verbonden aan
apotheose, als op Cicero’s De Legibus.
Bovenal geeft de Res Gestae de indruk van een feitenrelaas. De inhoud sluit aan bij de titel:
het betreft inderdaad een (gekleurde) opsomming van de daden en verdiensten van Augustus.
Symboliek en suggesties spelen dan ook een kleinere rol dan in de Aeneïs en op het Forum van
Augustus. Alleen de suggestie van apotheose neemt een zeer prominente plaats in. In dat
opzicht sluit de boodschap van de Res Gestae perfect aan bij de wijze waarop Augustus’
publieke identiteit geconstrueerd is middels zowel het epos van Vergilius als het Forum met de
tempel.
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5.

Conclusie

De vraag die in dit onderzoek centraal stond was welke rol representaties speelden bij de
constructie van Augustus’ publieke identiteit. In de voorgaande hoofdstukken is de vraag
getoetst aan de hand van drie verschillende representaties uit verschillende media. Het betrof
ten eerste de Aeneïs, een literair werk. Vervolgens is het Forum van Augustus besproken in
combinatie met de tempel van Mars Ultor, beide zowel architectonische als beeldende
representaties. Tot slot kwam de Res Gestae aan bod, een egodocument van de hand van
Augustus. Het genre van de egodocumenten is bij uitstek geschikt voor onderzoek naar de
constructie van identiteit omdat het geschreven is in de eerste persoon vanuit het perspectief
van het onderzoeksobject. Derhalve is de Res Gestae een directe representatie van Augustus’
publieke identiteit, zoals hijzelf door anderen gezien wilde worden.
Om te bepalen welke rol deze representaties speelden bij de constructie van de publieke
identiteit van Augustus zijn een aantal aspecten van de bronnen besproken. Het belangrijkste
aspect betrof de boodschap die in de representatie besloten lag. Om deze zorgvuldig te
kunnen interpreteren is eveneens gekeken naar de context waarin de bron tot stand kwam, de
setting waarin de boodschap gelezen werd en bovendien naar het publiek dat kennis kon
nemen van de boodschap. Deze onderzoeksmethode is gebaseerd op de gelijksoortige studie
van Peter Burke, naar de ‘fabricatie’ van Lodewijk XIV. De benadering valt binnen het kader
van de constructivistische cultuurgeschiedenis. Daarbij is het uitgangspunt dat de
werkelijkheid een constructie is, waarvan representaties de bouwstenen zijn. In deze studie
was ‘de publieke identiteit van Augustus’ de onderzochte werkelijkheid. Een realiteit die mede
was opgebouwd uit drie verschillende representaties, namelijk de Aeneïs, het Forum van
Augustus met de tempel van Mars Ultor, en de Res Gestae.
Voordat een algemene conclusie met betrekking tot de centrale vraagstelling geboden
wordt is het zinvol de bevindingen omtrent de afzonderlijke representaties kort te
recapituleren, te beginnen met de Aeneïs.

De verhouding tussen Augustus en Vergilius was complex: de grenzen tussen artistieke
patronage, persoonlijke vriendschap en de onderlinge machtsverhouding waren vervaagd. Dit
blijkt ondermeer uit het besluit van Augustus om de Aeneïs te publiceren tegen de wens van
Vergilius in. Het valt niet uit te sluiten dat Vergilius zich gedwongen voelde om een positief
beeld te schetsen of dat hij op subtiele wijze een eventuele negatieve mening in het epos
heeft verborgen. Een globale lezing brengt echter een overduidelijk positief beeld van
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Augustus naar voren. Hoewel Augustus niet centraal staat in de Aeneïs speelt hij wel degelijk
een rol.
Met betrekking tot Augustus is er in de Aeneïs sprake van een aantal terugkerende thema’s.
Ten eerste diens afstamming; De familiegeschiedenis van Augustus en de geschiedenis van
Rome zijn in het epos van Vergilius met elkaar verweven. Op die wijze is de princeps
verbonden aan Aeneas en Romulus, de grootste helden uit het Romeinse verleden. Dat
impliceerde bovendien dat Augustus afstamde van Venus en Mars, de twee goden die
respectievelijk figureren als de moeder en de vader van deze helden. Augustus kon zich op
basis van zijn afstamming, zoals geschetst in de Aeneïs, derhalve beroepen op zowel goddelijke
voorouders, als op een diepe en langdurige verbondenheid met Troje en de algemene
Romeinse geschiedenis.
De Aeneïs benadrukt niet alleen Augustus’ bijzondere afstamming, maar presenteert hem
bovendien als de ideale wereldoverheerser wiens militaire superioriteit ongeëvenaard is.
Vergilius creëerde dit beeld op twee manieren. Ten eerste legde hij sterk de nadruk op
Augustus’ overwinningen en veroveringen, wat diens virtus aantoonde. Daarnaast bevat de
Aeneïs een lofrede op de periode van vrede en voorspoed die uit Augustus’ militaire
succesverhaal voortkwam. Vergilius koppelde deze twee aspecten aan de apotheose van
Augustus. De apotheose is expliciet aangekondigd in de voorspellingen van Jupiter en
Anchises. Maar ook impliciet is de vergoddelijking van Augustus gesuggereerd, door
herhaaldelijk te verwijzen naar de sidus Iulium en dit symbool nadrukkelijk te verbinden aan de
gens Iulia en hun pietas, en aan militaire overwinningen. De redenering van Vergilius dat de
combinatie van wereldoverheersing en vrede resulteren in apotheose lijkt afkomstig uit de
hellenistische traditie en te verwijzen naar Alexander de Grote.
Ondanks het feit dat de Aeneïs een literair werk is van hoog niveau, heeft het verhaal ook
het ongeletterde deel van het volk bereikt, bijvoorbeeld via het theater waar voordrachten
werden georganiseerd. Omdat Vergilius de thema’s met betrekking tot Augustus zowel
expliciet als impliciet in het verhaal verwerkte, heeft de boodschap waarschijnlijk een breed
publiek bereikt. Derhalve is het aannemelijk dat de Aeneïs een belangrijke rol vervulde bij de
constructie van Augustus’ publieke identiteit. Dankzij het epos wint Augustus op twee
terreinen aan legitimiteit. Ten eerste legitimeerde het Augustus’ positie in het centrum van de
macht door diens afstamming en de rol van zijn gens in de geschiedenis van Rome te
benadrukken. Daarnaast gaf het verhaal een rechtvaardiging van de apotheose van Augustus
door de hellenistische voorwaarden voor toetreding tot het pantheon over te nemen.

67

Naast de legitimerende rol gaf de Aeneïs ook argumenten waaraan Augustus autoriteit kon
ontlenen, zoals diens afstamming en de voorspelling die door Jupiter, de god die aan het hoofd
van het Romeinse pantheon stond, werd gedaan.

De tweede representatie die in dit onderzoek aan bod kwam was het Forum van Augustus met
de tempel van Mars Ultor. De overeenkomst met de boodschap uit de Aeneïs is groot
gebleken. Dezelfde thema’s en motieven zijn namelijk terug te vinden in de beeldtaal van het
forum en de tempel.
De juridische functies stelden het forum in het teken van de rechtspraak waardoor de
beeldtaal van een officiële context werd voorzien. De omvang en stilistische kenmerken van
het forum benadrukten de maiestas imperii en de publica magnificentia. Daarmee kwam de
glans en de grootsheid van de nieuwe eeuw sterk tot uitdrukking. Een eeuw waarin de hele
wereld aan de voeten van de Romeinen lag en het hele volk kon delen in de nieuwe welvaart.
Het forum maakte duidelijk dat dit aan Augustus te danken was: het droeg zijn naam en de
princeps werd in het centrum van het plein gepresenteerd als triomferende pater patriae.
Evenals in de Aeneïs benadrukt het forum, met gebruik van de beeldtaal, de bijzondere
afstamming van de princeps en is zijn familiegeschiedenis verweven met het Romeinse
verleden. Daarbij werd de waarheid geweld aangedaan middels een goed doordachte selectie
en combinatie van standbeelden. De gens Iulia werd op gelijke hoogte gesteld met de summi
viri, de mannen die volgens Augustus het beste uit de Romeinse politieke en militaire
geschiedenis vertegenwoordigden. Het forum geeft op die wijze een officiële interpretatie van
het verleden, een herschreven verhaal. Gecombineerd met de juridische functies van het
forum won de versie aan legitimiteit.
In het centrum van de beeldengroepen van de gens Iulia en de summi viri stonden
respectievelijk beelden van Aeneas en Romulus. Eenzelfde ideeënverbinding is naar voren
gekomen in de Aeneïs: ook Vergilius plaatste de helden nadrukkelijk aan de basis van zowel de
gens Iulia als de politieke en militaire geschiedenis van Rome. Zoals in het epos het mythische
Romeinse verleden culmineert in de regeringsperiode van Augustus, zo is de princeps op het
forum door middel van zijn quadriga in het centrum geplaatst van het gepersonifieerde
verleden. Daarmee eindigt de parallel tussen het forum en de Aeneïs niet: de deugden virtus
en pietas spelen in beide representaties een prominente rol. Op het forum was Aeneas
gepresenteerd als het toonbeeld van pietas, de redder in nood van familie en goden. Romulus
was de belichaming van virtus, weergegeven in volle wapenuitrusting als de eerste Romein die
de spolia opima buit maakte. De weergave van zowel Aeneas als Romulus was geïnspireerd

68

door de beschrijving van Vergilius. Het forum verbond beide deugden bovendien met de
princeps: het triomfmonument symboliseerde Augustus’ virtus, en de titel pater patriae,
vermeld in de inscriptie van de quadriga, toonde diens pietas. Maar waar Aeneas en Romulus
genoegen moesten nemen met een positie aan de zijkant van het forum, in de exedrae, stond
de representatie van Augustus prominent in het centrum van het plein. De parallel tussen de
helden en Augustus blijkt uit nog een element van de quadriga: de inscriptie vermeldde niet
alleen diens status als pater patriae, maar bovendien dat hij de zoon was van een god, divi
filius. Evenals Aeneas en Romulus was Augustus dus van goddelijke afkomst en een toonbeeld
van deugdelijkheid. Voor de helden waren die eigenschappen reden genoeg om tot het
pantheon toegelaten te worden, dus waarom niet ook Augustus? Evenals in de Aeneïs
speelden Augustus’ afstamming, deugdelijkheid en apotheose een belangrijke rol in de
beeldtaal van het Forum van Augustus.
De boodschap werd voortgezet in de tempel van Mars Ultor. De functie en de beeldtaal
stonden geheel in het teken van militaire triomf. Dit blijkt ondermeer uit de dubbele aanleiding
voor de bouw van de tempel: de overwinning bij Philippi en de heroverde signa. Het
timpaanreliëf liet een combinatie van goden en personificaties zien. Ze representeerden de
stichting van Rome, de goddelijke afstamming van Augustus en de Romeinen, en de periode
van vrede en voorspoed die volgde op Augustus’ overwinningen. De naam van de princeps
prijkte dan ook op het architraaf, op één lijn met de quadriga en bovendien op de as van de
beelden van Aeneas en Romulus.
In de tempelcella komt het thema van goddelijke afstamming zeer sterk naar voren in de
cultusbeelden van Venus, Mars en Divus Julius. Venus en Mars zijn zowel de stamouders van
het Romeinse volk als de voorouders van de gens Iulia, het geslacht dat vertegenwoordigd
was door Augustus’ goddelijke vader, Divus Julius. De trofeeën die het interieur decoreerden
wezen op het militaire succes van Rome.
Uit de beeldtaal van het Forum van Augustus en de tempel van Mars Ultor komt een beeld
naar voren van een bovenmenselijke en bijna goddelijke Augustus. Elk element in de beeldtaal
verwees naar zijn militaire overwinningen, de voorspoed die daaruit voortkwam, zijn afkomst
en zijn deugdelijkheid. Toch waren de verwijzingen geraffineerd: slechts de quadriga en de
inscriptie op het architraaf verwezen expliciet naar Augustus. De boodschap berustte
voornamelijk op de kracht van suggestie en symboliek. Omdat Augustus in het centrum van de
macht stond en officieel pater patriae was, behoefde zijn rol nauwelijks toelichting. Het
publiek kon de boodschap waarschijnlijk ook zonder expliciete verwijzingen begrijpen.
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De Res Gestae bracht grotendeels dezelfde boodschap als de Aeneïs en het Forum van
Augustus met de tempel van Mars Ultor, maar op geheel eigen wijze en met andere accenten.
Gezien de aard van de bron, een egodocument, is dat niet zo verrassend. Geschreven vanuit de
eerste persoon leende de representatie zich minder voor suggestie. Alle informatie werd
namelijk per definitie op Augustus betrokken. Toch maakte Augustus ook met deze bron op
handige wijze gebruik van suggestie. Alleen al dankzij de setting: de Res Gestae was een
inscriptie die in Rome en de provincie in monumentale context is geplaatst. De inscriptie was
bevestigd op monumenten die overduidelijk dynastieke en heilige connotaties hadden.
Daarmee werd vóór een lezing al de suggestie gewekt dat het een verslag betrof van een zeer
verheven individu. Uit die constatering blijkt dat het publiek niet bekend hoefde te zijn met het
Latijnse abc om de optelsom te kunnen maken: een lange inscriptie die was bevestigd op een
monument waarmee de rustplaats of de goddelijke status van de man die bijna zestig jaar lang
het Romeinse rijk had geregeerd was aangegeven, had vrijwel zeker diezelfde man als
onderwerp. En het publiek kon daaruit meteen afleiden dat de Res Gestae waarschijnlijk niet in
negatieve zin over Augustus zou spreken. Deze redenering lag binnen het bereik van zowel een
inwoner van Rome als een Grieks-sprekende analfabeet uit de provincie.
Evenals in de andere twee representaties leek de Res Gestae duidelijk Augustus’ apotheose
te suggereren. Zowel aan wereldoverheersing als aan zijn vrijgevigheid en goede daden was
namelijk een fors aantal paragrafen gewijd. Bovendien zijn er overeenkomsten tussen de tekst
van de Res Gestae enerzijds, en Ennius’ vertaling van Euhemerus of Cicero’s De Legibus
anderzijds. De vrijgevigheid en goede daden van Augustus vallen uiteen in twee aspecten. Ten
eerste in de publica magnificentia, dat duidelijk naar voren komt in de beschrijving van alles
wat Augustus voor het volk van Rome bouwde. Daarnaast komt zijn goedheid tot uitdrukking
in pietas, een deugd die blijkt uit de opsomming van Augustus’ religieuze functies en het groot
aantal tempels dat hij liet bouwen. Ook Augustus’ virtus kwam in deze representatie naar
voren, door de uitgebreide omschrijving van de Romeinse wereldoverheersing. Daarmee
blijken pietas en virtus terugkerende thema’s te zijn, omdat de deugden ook in de Aeneïs en op
het Forum van Augustus met de tempel van Mars Ultor naar voren kwamen. Het forum met de
tempel gaven bovendien in de praktijk blijk van de publica magnificentia, en worden dan ook
in de Res Gestae vermeld in de opsomming van publieke en religieuze gebouwen.
Ondanks de overeenkomsten in thematiek zijn er ook verschillen tussen de Res Gestae en
de andere onderzochte representaties. In de eerste plaats heeft de Res Gestae zeer sterk het
karakter van een feitenrelaas. Wanneer dit tegen het licht wordt gehouden van de suggestieve
aard van de andere bronnen, waarin claims worden gemaakt met betrekking tot afkomst,
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daden en deugden, kan de Res Gestae wellicht gezien worden als een gedeeltelijke
bewijsvoering van die claims. De afwijkende thematiek blijkt uit de relatief kleine rol die
Augustus’ afstamming speelde in de Res Gestae. De familierelatie met Julius Caesar dient enkel
ter illustratie van Augustus’ superioriteit. De Res Gestae kan dan ook beschouwd worden als
een getuigschrift waaruit bleek dat Augustus zijn afstamming niet nodig had om grootse daden
te verrichten. De status die hij bij zijn dood genoot had hij op eigen kracht bereikt en dit
maakte hij duidelijk middels de lange opsomming van al zijn daden en verdiensten.
Augustus heeft met behulp van de drie representaties een publieke identiteit geconstrueerd
die zijn macht legitimeerde en zijn centrale machtspositie rechtvaardigde en bevestigde. De
bouwstenen, dus de representaties, waaruit de constructie was opgebouwd waren
voornamelijk afkomstig uit de oude Republikeinse traditie waarin veel belang werd gehecht
aan bepaalde deugden, en daarnaast uit de hellenistische traditie waarin militaire macht en
goede daden resulteerden in apotheose. Met betrekking tot het Forum van Augustus is eerder
de term ‘enhanced familiarity’ ter sprake gekomen, overgenomen van Diane Favro. Maar het
concept is evenzeer van toepassing gebleken op de andere representaties en zelfs de
geconstrueerde identiteit. Augustus werd gepresenteerd als een leider die over dezelfde
kwaliteiten beschikte als de grote mannen uit het mythische, het Republikeinse maar ook het
Hellenistische verleden. Echter waren die kwaliteiten bij Augustus in hogere mate aanwezig,
waarmee de princeps als het ware de belichaming was van ‘enhanced familiarity’.
De representaties maakten Augustus tot de maatstaf van de goede leider, een sterke man
die tegelijkertijd godsvruchtig was. Door zijn bijzondere kwaliteiten in de representaties te
benadrukken werd een ideaalbeeld gecreëerd dat Augustus’ politieke macht in stand hield: het
legitimeerde zijn positie en voorzag hem van autoriteit. De representaties van Augustus
herdefinieerden bovendien de conceptuele invulling van belangrijke begrippen. ‘Republikeins’,
bijvoorbeeld, kreeg een nieuwe invulling aan de hand van de lange rij summi viri op zijn forum,
omdat grote namen die eerder verbonden waren aan de Republiek afwezig waren. Maar ook
de Republikeinse deugden als virtus en pietas werden door middel van de representaties
afgestoft en van een nieuwe relevantie voorzien. Ook ‘Romeins’ werd opnieuw gedefinieerd,
doordat Augustus zijn eigen Romeinsheid in de propagandaoorlog met Antonius afzette tegen
de niet-Romeinsheid van zijn tegenstander. Daarnaast bepaalde Augustus welk gedrag gepast
was voor een aristocraat door de normen te verschuiven: privata luxuria werd ongewenst en
getransformeerd tot publica magnificentia. Allerlei Romeinse kernbegrippen werden dus
middels representaties geherdefinieerd. Deze representaties ontleenden hun betekenis aan
het mythische (Aeneas en Romulus) maar ook het Republikeinse verleden en hellenistische
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invloeden. Daarbij was het Rome’s grootste heerser, Augustus, die de maatstaf was voor de
conceptuele invulling van de Romeinse identiteit. De constructie van de publieke identiteit van
Augustus was derhalve tegelijkertijd de constructie van de Romeinse identiteit.
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