De vergoddelijking
van Livia

A.I. Kranendonk – s4618289
MA Scriptie
Prof. Dr. O.J.Hekster
15-08-2017

1

Inhoudsopgave
Inleiding

3

Hoofdstuk 1 Vergoddelijking

9

Wat houdt vergoddelijking in?

9

Precedenten voor vergoddelijking

13

Precedenten in Rome

14

Vergoddelijking van vrouwen

17

Genius en numen

19

Personificatie, associatie en assimilatie

21

Afbeelden van een vergoddelijkt persoon

26

Versterking van de macht?

28

Hoofdstuk 2 Livia Drusilla

29

Wie was Livia?

29

Livia als priesteres

35

Livia na haar dood, vergoddelijking

40

Conclusie

47

Literatuurlijst

52

2

Inleiding
Procul, O procul este profani!1Of in het Nederlands: Verwijdert u, verwijdert u, indien u
ongelovig bent! Deze tekst staat geschreven in de Aeneis van Vergilius. Dit komt voor in een
passage waarin een priesteres offert en de toekomst voorspelt via een orakel. Tijdens dit
offer moeten alle ongelovigen weg. Een offer aan een god of godin was namelijk in de
Romeinse tijd erg belangrijk voor de mensen, dus dit moet goed gebeuren en zonder
ongelovigen in de buurt. Want als het offer niet goed gebeurde moest het voor de zekerheid
nog een keer opnieuw. In de Romeinse keizertijd werd er niet alleen geofferd aan de
Romeinse goden, maar ook aan vergoddelijkte mensen. Mensen die eerst mens waren en
vervolgens een god. Een voorbeeld hiervan is de eerste keizer, keizer Augustus en zijn vrouw
Livia. Keizer Augustus en zijn vrouw Livia werden als mens vereerd en er werd aan hen
geofferd binnen de keizercultus. De term keizercultus werd gebruikt om de verering van de
keizer en zijn familie te duiden. Augustus en Livia zijn beiden ook vergoddelijkt na hun dood,
waardoor hun cultus en manier van verering veranderde door de verandering van status.
Deze cultus is bijzonder, want deze ‘goden’ waren voorheen sterfelijke mensen. Een mens
werd vergoddelijkt. Deze vergoddelijking zorgde voor een verandering van status van deze
persoon. Livia ging van belangrijk persoon naar een godin waaraan geofferd word. Als men
een god werd genoemd in de Romeinse tijd was je dan ook erg belangrijk, want de goden
bepaalden het hele leven.
De Romeinse samenleving was namelijk doordrongen van religie. De Romeinse religie
is echter totaal anders dan hoe we tegenwoordig de definitie religie interpreteren. Deze
‘otherness’ van Grieks-Romeinse religie is inmiddels volledig erkend in de klassieke
wetenschap. Wolf Liebeschuetz heeft in 1979 in zijn boek Continuity and Change in Roman
Religion voor het eerst erkend dat er een probleem is met de definitie ‘religie’ met
betrekking tot het Romeinse rijk.2 John Scheid sluit zich hierbij aan, maar hij vindt dat het
probleem van ‘religie’ van algemeen belang is en dat het niet alleen betrekking heeft op de
heidense Grieks-Romeinse culten.3 Ook totaal andere soorten van religie ervaren hetzelfde
definitieprobleem. Het probleem is dat men tegenwoordig naar alle soorten van religie kijkt
op de manier hoe we naar het Christendom en de Islam kijken, terwijl deze verschillende
1
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religies niet te vergelijken zijn.
Ook Mary Beard ziet vervolgens in haar boek Religions of Rome in dat er een
probleem is met de definitie van religie. Maar volgens haar ligt het aan de karakteristieken
van de Romeinse staat religie. Het probleem is dat er geen scheiding tussen religie en staat
is. De staatreligie valt niet los te zien van de politiek.4 Maar volgens Ittai Gradel geldt dit voor
alle religies buiten de Christelijke sfeer, niet alleen de Romeinse.5 Ook Simon Price speelt
een belangrijke rol binnen het debat over religie. Hij is fundamenteel voor de ‘otherness’ van
de heidense religie, maar hij ontwijkt directe discussie over het concept ‘religie’.6 Deze
verschillen zijn belang voor de interpretatie van de Romeinse godsdienst. Meningen kunnen
beïnvloed worden door een ‘verchristelijkte’ interpretatie.7
De keizercultus is niet te bestuderen als een onderwerp los van religie en politiek,
omdat het niet duidelijk is bij welke van deze categorieën het precies hoort. In tegenstelling
tot het gebruik ervan in de moderne wetenschap had ‘de keizercultus’ geen eigen categorie
in de oudheid. De concepten van religie en politiek en daarmee deze tweedeling zijn
moderne uitvindingen. In de oudheid waren deze volledig verweven.8 Hierdoor ontstaat het
probleem met de definitie van religie. De betekenis van religie is volledig afhankelijk van de
context. In deze scriptie wordt het probleem van definiëren ook erkend, maar met ‘religie’
wordt het Romeins polytheïsme bedoeld. Niet ons huidige, moderne idee van religie.
Vergoddelijking en hiermee de keizercultus van het Romeinse rijk speelde een
belangrijke rol binnen de Romeinse religie en binnen de politieke sferen in de stad Rome.
Volgens de wetenschapper Ittai Gradel was de keizercultus dan ook een begin van een totaal
nieuwe machtsstructuur. Met de komst van de keizercultus en vergoddelijking veranderde
de positie van de machthebber, diegene werd opeens vereerd, zijn status veranderde
totaal.9 Hier zien we weer de verweving van religie en staat. De politieke status van een
persoon hing af van de ‘religie’. Voor Augustus en zijn rijk was de keizercultus van belang
omdat de religieuze rituelen en offers van belang waren bij het definiëren en vaststellen van
de machtsposities.10 De Romeinse burgers hechtten veel waarde aan de tradities en
4
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symboliek in de samenleving. Dit representeerde namelijk de sociale cohesie en sociale orde.
Maar doordat de Romeinse keizercultus zich steeds meer verspreidde werden de
traditionele culten steeds meer naar achter geschoven. Hierdoor kreeg de keizer een steeds
belangrijkere positie in het religieuze leven. Hier ontstaat de duidelijke verweving van religie
en staat door middel van de keizercultus.11
Maar niet elke wetenschapper is even positief over de keizercultus. Price zegt
namelijk in het boek Rituals and power, The Roman imperial cult in Asia Minor het volgende
over de keizercultus: ‘The imperial cult is thus essentially a political phenomenon, either
because it was exploited by the Roman state, or because the subjects made diplomatic
capital out of it. But both arguments assume that an examination of overt initiatives and of
the interests served by the cult exhausts the significance of the phenomenon. This is clearly
not the case. If the imperial cult is a political matter, one can, in good conscience, assume its
absurdity, and argue that it was the product of flattery.’12De keizercultus zou meer politiek
van karakter zijn dan religie, de verering betreft vleierij en geen religie. Volgens Paul Zanker
gebruikten de keizers de keizercultus als ‘propaganda for an ambitious general, with no
regard for the traditions of the Republic’.13 De religie, in de vorm van de keizercultus, werd
gebruikt als een soort ‘propaganda’ voor de politiek. Propaganda is echter een
anachronistische term. Men kende deze term in de oudheid niet, de term is later gegeven
aan een al toen bestaand fenomeen. Men verspreid een boodschap met het doel mensen
over te halen. In dit geval de boodschap van een vergoddelijkte keizer. Hoe belangrijker de
vergoddelijkte persoon is binnen de staat, hoe belangrijker de verering en status is binnen
de religie.
Als we met onze moderne visie naar vergoddelijking kijken is dit inderdaad vleierij en
gaat dit veel te ver. Maar in de Romeinse tijd waren er al zoveel goden dat de mensen er
toen waarschijnlijk heel anders over dachten. De keizer is zo belangrijk dat het toch al niet
zoveel meer scheelt van het goddelijke. Ook dit geeft aan dat de meningen en visies over het
geloof enorm veranderd zijn sinds het Romeinse rijk. Religie is totaal veranderd met de
komst van het Christendom en maar één god die niet te vergelijken is met een mens.

11
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Vandaar dat de Romeinen makkelijk de kans aan konden grijpen om hun keizer te
vergoddelijken en hem (en zijn opvolgers en familie) te promoten.
Binnen deze keizercultus werden ook vrouwen vergoddelijkt. De eerste
vergoddelijkte vrouw was Livia, de vrouw van Keizer Augustus. James H. Oliver schrijft over
de vergoddelijking van keizerlijke vrouwen als een oefening in ‘propaganda’ om de
familiebanden sterker te maken.14 Hij suggereert dat keizerlijke vrouwen werden
vergoddelijkt om met een voordelige familierelatie te kunnen pronken. Waarschijnlijk was
dit ook de motivatie van keizer Claudius bij de vergoddelijking van zijn grootmoeder Livia, die
werd vergoddelijkt op zijn aanbeveling in 42 na Chr. De interpretatie van Oliver gaat voorbij
aan de rol van vrouwen in de Romeinse samenleving. Hij beweert dat de keizercultus een
ding is dat opgedrongen is aan het Romeinse volk en dat daarom de nadruk op de politieke
acties van de keizer is gerechtvaardigd.15
Elke keizer en zijn acties zijn verschillend. Elke keizer pakte de zaken anders aan en de
ene keizer stond meer invloed van zijn vrouw toe dan de andere keizer. Maar indien er een
vrouw invloed uitoefende op de politiek en de macht van de keizer was niet altijd de huidige
vrouw van de keizer die de grootste invloed uitoefende. Deze rol werd net zo vaak gespeeld
door de geliefde, als door de moeder. En het was ook zelfs eens een zuster die deze
prominente positie bij het hof innam.16 De vrouwen oefenden veel invloed uit en speelden
een belangrijke rol; binnen de machtsstructuur, hierom kwamen deze vrouwen ook voor in
de keizercultus. Een vergoddelijkte vrouw die een belangrijke status had binnen de staat was
Livia. Doordat Livia vervolgens vergoddelijkt werd, ontstaat er een interessante verandering
in haar machtspositie, welke al opvallend was aangezien er niet veel vrouwen waren met
dezelfde macht als Livia. Livia is dus een goed voorbeeld van de verweving tussen macht en
religie.
In deze scriptie zal worden gekeken naar de vergoddelijking van Livia. Veranderde
haar status, volgens de bronnen, na haar vergoddelijking. De volgende hoofdvraag zal hierbij
gehanteerd worden: Hoe komt de vergoddelijking van Livia tot uiting in de bronnen en hoe
verandert haar afbeelding in de loop van de tijd? Hierbij zal in het eerste hoofdstuk worden

14

James H. Oliver, ‘Divi of the Hadrianic Period’, The Harvard Theological Review, Vol. 42, No. 1. (1949) 35-40
aldaar 38-39.
15
K.S. Tate, The Deification of Imperial Women: Second Century Contexts (University of Saskatchewan 2011) 1516; James H. Oliver, ‘Divi of the Hadrianic Period’, 35-40 aldaar 38-39.
16
F. Haedecke, Göttinnen und Mörderinnen, Die First la;dies des Römischen Reiches.(Mannheim 2010) 9.
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gekeken naar de vergoddelijking zelf. Waren er precedenten van vergoddelijking? Wat de
vergoddelijking van een sterfelijk mens precies inhoud. En de dunne scheidingslijn tussen
een god en een mens, de personificatie, associatie/assimilatie en de genius en de numen. Dit
geeft de verschillende soorten van status weer die een mens kan hebben zonder een echte
god te zijn. Deze status neemt ook weer andere manieren van afbeelden met zich mee.
Meerdere verschillende manieren van afbeelden zullen dan ook besproken worden.
Vervolgens ligt in het tweede hoofdstuk de focus op Livia. De vrouw Livia in het algemeen
wordt als eerste besproken. Daarna wordt er gekeken naar de afbeelding van Livia. Hoe
wordt Livia in de loop der tijd afgebeeld en hoe verhoudt dit zich tot de verandering van
haar status. We zien in de geschiedenis van Livia namelijk meerdere manieren terug hoe zij is
afgebeeld. Het doel van dit onderzoek is daarom ook om te bepalen of de veranderende
afbeelding van Livia en haar vergoddelijking van invloed zijn op haar status binnen het
Romeinse Rijk.
Dit alles zal gaan gebeuren door middel van close reading van visuele bronnen.
Volgens Noreña worden de keizerlijke waarden gerepresenteerd via verschillende soorten
media. Hieronder vallen bijvoorbeeld munten, reliëfs en monumenten.17 Op deze manier
werd dus ook de vergoddelijking van Livia getoond. In deze scriptie zal dan ook gekeken
worden naar verschillende munten, beelden en cameeën. Al deze gebruikte bronnen
worden vervolgens in een langlopend historisch kader geplaatst zodat er een goed overzicht
gegeven wordt van Livia in de loop der tijd.
Munten zijn een erg belangrijke bron. De keizerlijke munten geven namelijk een
duidelijk punt weer. Ondanks dat de munten oorspronkelijke geslagen werden door de vraag
naar een economie, is de ideologische betekenis duidelijk. Munten zijn bedoeld als middel in
combinatie met de beeldvorming. Het valt op dat er regelmatig nieuwe munten werden
geïntroduceerd en dat elke nieuwe keizer bij zijn toetreden direct nieuwe munten sloeg.
Doordat de beslissingen over de afbeeldingen op de munten genomen werden binnen de
keizerlijke top, werden de keizerlijke munten gezien als een duidelijke weerspiegeling van
hoe de keizer gezien wilde worden, of hoe men binnen het keizerlijke hof dacht dat hij
gezien wilde worden. Dit is de beeldvorming van de keizer. Het is ook duidelijk dat de
(keizerlijke) munten onafgebroken werden uitgegeven, hierdoor werd een groot deel van de
17

C. Noreña, ‘The communication of the emperor’s virtues’, The journal of Roman studies 91 (2001) 146-168
aldaar 176.
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Romeinse bevolking bereikt. Munten waren dus een makkelijke manier om duidelijke
berichten te zenden over legendes en imago. En een verandering van status zoals de
vergoddelijking van Livia kon goed afgebeeld worden op zo een munt.18 Er waren natuurlijk
heel veel verschillende munten in het Romeinse rijk. Een gouden munt had veel meer
waarde dan een bronzen munt. Dit maakte ook uit voor de boodschap op de munt. Een
bronzen munt bereikte namelijk veel meer mensen dan een gouden munt.
Ook standbeelden en cameeën zijn belangrijke bronnen bij het bekijken van de
verandering van de status van Livia. Livia is namelijk veelvuldig afgebeeld op beelden en
cameeën en hiervan zijn er ook veel overgeleverd. Beelden zijn belangrijk omdat het
weergeeft hoe de maker of opdrachtgever van het beeld dacht over de afgebeelde persoon.
Een beeld kan namelijk een boodschap zenden naar iedereen die langs loopt. Mensen
ontvangen deze boodschap over de afgebeelde persoon en begrijpen het op hun eigen
manier. Iedereen kan zijn eigen mening vormen over de afgebeelde persoon. Daarom is het
erg belangrijk op wat voor een manier deze persoon is neergezet als beeld.19
Cameeën werden veelvuldig gebruikt om een propagandistische boodschap uit te
dragen. Vandaar dat deze vaak werden gebruikt om een belangrijk, misschien zelfs
vergoddelijkt persoon te laten zien. Uit de hoeveelheid overgeleverde cameeën blijkt ook
hoe populair deze waren in de oudheid. Maar het slijpen van een camee kostte erg veel tijd
en was enorm duur dus waarschijnlijk bereikte een camee niet de hele bevolking. De
doelgroep was dus voornamelijk de hogere kring van de bevolking.
Deze bronnen zijn allemaal zeer verschillend van elkaar. Munten worden
bijvoorbeeld verspreid door heel het Romeinse rijk en een beeld staat maar op één plek.
Toch geven deze bronnen een soortgelijk beeld af van Livia, maar op een andere manier. Er
is dan ook voor deze verschillende bronnen gekozen om een duidelijk beeld te krijgen van
Livia, door verschillende soorten van media, zodat dit onderzoek zo volledig mogelijk is.

18

O. Hekster, L. Claes, L. Manders, D. Slootjes, Y. Klaassen & N. de Haan, ‘Nero's ancestry and the construction
of imperial ideology in the early Empire. A methodological case’, Journal of Ancient History and
Archaeology 1(4) (2014) 7-21 aldaar 8.
19
J. Elsner, Art and the Roman viewer, the transformation of art from the pagan world to Christianity
(Cambridge 1995) 4.
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Hoofdstuk 1: Vergoddelijking
In dit hoofdstuk staat ‘vergoddelijking’ in de Romeinse keizertijd centraal. Het doel van dit
hoofdstuk is om een overzicht te geven van vergoddelijking. Hiertoe zal worden ingegaan op
een aantal aspecten van vergoddelijking. Ook zal worden besproken welke verschillende
manieren van afbeelden er zijn voor vergoddelijkte personen.

Wat houdt vergoddelijking in?
Vergoddelijking was in de Romeinse oudheid een belangrijk onderdeel van religie. En religie
was weer erg van belang in de Romeinse samenleving. De Romeinse samenleving was
namelijk doordrongen van religie. De functies van de Romeinse godsdienst waren
onlosmakelijk verbonden met de zaken van de staat.20 De meeste Romeinse vergoddelijkte
personen waren onderdeel van de keizerlijke familie. Hierdoor vielen deze culten onder de
keizercultus. We kunnen dit ook andersom bekijken. Doordat de personen van de keizerlijke
familie werden vereerd ontstond de keizercultus. De Romeinse religie was dus erg belangrijk
voor de Romeinse samenleving, alles was verweven. De priesters die dienden binnen de
Romeinse religie waren ook magistraten.21 Vaak waren de belangrijke senatoren ook lid van
de priesterordes.22 Doordat er geen scheiding bestond en mogelijk was tussen staat en
religie waren deze rangen en functies dus ook overlappend.
De Romeinse religie had een ‘systeem’ van do ut des.23 Dit houd in dat men moest
geven om iets te ontvangen. Men moest een offer brengen aan een god en deze god zou dan
misschien iets betekenen voor de gever van het offer. Dit werkte ook bij de vergoddelijking
van de keizer of zijn familie. De mensen gingen ervan uit dat zij moesten offeren tot de
goden voor de gezondheid van de keizer en zijn familie en hier kregen zij een goed
regerende keizer voor terug.24 In de keizercultus werden de Romeinse keizers vereerd in
een religieus broederschap die verweven was met de Romeinse staat. Een voorbeeld hiervan
is het broederschap van de Arvaalse broeders. Dit broederschap bestond uit 12 priesters die

20

G.J. Szemler, ‘Religio, Priesthoods and Magistracies in the Roman Republic‘ Numen 18.2 (1971) 103-131
aldaar 103.
21
G.J. Szemler, The priests of the Roman republic, a study of interactions between priesthoods and magistracies
(Brussel 1972) 8.
22
J. Rüpke, Von Jupiter zu Christus, religionsgeschichte in römischer Zeit (Darmstadt 2011), 206-207.
23
Vertaling Do ut des: Geven opdat zij zullen geven.
24
Gradel, Emperor worship 369-371.
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eigenlijk offerden aan de godin van de groei, Dea Dia. Maar toen de eerste personen werden
vergoddelijkt, Julius Caesar en Augustus, werd door dit broederschap ook aan hen geofferd.
Er moest aan de keizercultus ook voldoende geofferd worden, want de cultus zou namelijk
de voortdurende welvaart van Rome bepalen. Alles was afhankelijk van de goden. De
Romeinen geloofden dus dat het onderhouden van de cultussen van cruciaal belang was. Als
bijvoorbeeld de keizercultus niet goed onderhouden werd kon er onheil komen voor de stad
en de bevolking.25
Als er een keizer of een ander persoon uit de keizerlijke familie volgens de levende keizer
vergoddelijkt moest worden, moest de vergoddelijking van een overleden keizer binnen de
senaat door middel van een formeel besluit worden geautoriseerd. De besluiten van de
senaat heetten het senatus consultum. Dit is ook terug te vinden op munten die geslagen
werden voor de keizers. Een voorbeeld hiervan is onderstaande munt.

Afbeelding 1: Sestertius van Nero
RIC Volume I2 Nero nr. 146

Deze munt is een sestertius uit de tijd van keizer Nero. Links staat keizer Nero met een
lauwerkrans op en de tekst IMP NERO CAESAR AVG PONT MAX TRP PP. Aan de andere kant
van de munt staan de letters SC, senatus consultum, naast de afbeelding van een triomfboog
met afbeeldingen van Nero op een quadriga en personificaties van Pax en Victoria. Ook staat
er een afbeelding op van de god van de oorlog, Mars. Dit geeft aan dat deze boog is
gebouwd als overwinningsteken voor keizer Nero, en de senaat heeft dit besloten. Binnen de
senaat werd ook gestemd of een gestorven keizer het waard was om te vergoddelijken.
Tijdens de stemming van de senaat over Tiberius werd er bijvoorbeeld ‘tegen’ gestemd en
dus werd hij niet vergoddelijkt. En in het geval van Caligula werd er zelfs gestemd voor een

25

K. Crawford, The foundation of the Roman imperial cult (Harvard 2011) 1.
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damnatio memoriae26 in plaats van vergoddelijking. Maar ook deze term is later gegeven aan
het fenomeen, men kende dit niet in de keizertijd. Dit besluit werd gebaseerd op de daden
van de keizer en zijn morele kwaliteiten. De keizer moest zich goddelijk waardig gedragen
hebben om een god te worden. Uiteindelijk hing alles af van de volgende keizer. Als de
levende keizer niet toestond dat zijn voorganger werd vergoddelijkt dan gebeurde het ook
niet.27 In theorie was de senaat de enige die de macht had om te erkennen dat een mens
een god is. Maar de regerende keizer oefende vaak druk uit om zijn voorganger te laten
vergoddelijken, of juist niet. De vergoddelijking van een overleden keizer is de consecratio,
hierbij werd de titel divus aan de titulatuur toegevoegd.28
Tijdens het rijk van Caligula werd de eerste vrouw vergoddelijkt, zijn zus Drusilla. Ook bij de
vergoddelijking van vrouwen moest er gestemd worden in de senaat. Maar de vrouwen
hadden vanzelfsprekend een andere positie gehad tijdens hun leven dan de keizer. Als een
vrouw vergoddelijkt werd, werd de titel diva aan haar titulatuur toegevoegd. Aan deze
consecratio gingen meerdere plechtigheden vooraf. Er zou bijvoorbeeld tijdens het
verbranden van het lijk een adelaar uit de vlammen ten hemel stijgen. De vergoddelijking
van personen gebeurde door middel van de apotheose, dit was als het ware de ceremonie. 29
Vergoddelijking werd ook bespot. Keizer Claudius was na Livia de eerste die
vergoddelijkt werd en de eerste keizer sinds keizer Augustus. De Romeinse schrijver en
filosoof Seneca heeft in zijn Apocolocyntosis de spot gedreven met zijn vergoddelijking. Hij
beschrijft de introductie van de overleden keizer Claudius bij de oudere goden, waaronder
keizer Augustus. De oudere goden discussiëren in deze satire over het vergoddelijken van
keizer Claudius, of hij wel waardig genoeg is. Keizer Augustus vindt duidelijk van niet en zegt
in zijn toespraak: ‘’En zó iemand wilt ge nu tot een god maken? Kijkt dan eens naar zijn
lichaam, door de goden in een nijdige bui geschapen. Kort en goed: laat hem drie woorden
vlot achter elkaar spreken, en hij mag mij als zijn slaaf wegvoeren. Wie zal zo’n god vereren?
Wie aan hem geloven? Zolang gij zulke schepsels tot goden wilt maken, zal niemand aan uw
eigen goddelijkheid geloof schenken. Om kort te gaan, mijne heren, wanneer ik mij in uw
26

Damnatio memoriae betekent letterlijk de ‘vervloeking van de nagedachtenis’. Het houdt in dat de
herinnering aan een persoon, bijvoorbeeld een keizer, uit het collectief geheugen wordt weggenomen. Deze
term werd in de oudheid echter niet gebruikt, maar is later toegeschreven aan het fenomeen.
27
H. Cancik, Die Praxis der Herrscherverehrung in Rom und seinen Provinzen (Tübingen 2003) 73-75.
28
A. Brent, The imperial cult and the development of church order: concepts and images of authority in
paganism and early Christianity before the Age of Cyprian (Boston 1999) 18-20.
29
Gradel, Emperor worship 61-69.
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midden ordentelijk gedragen heb, wanneer ik niemand al te duidelijk gezegd heb, waar het
op stond, neemt dan wraak voor het onrecht, mij aangedaan. Ik spreek dan bij dezen als mijn
mening uit" - en daarbij las hij het volgende op van een papiertje - "nademaal de goddelijke
Claudius gedood heeft zijn schoonvader Appius Silanus, zijn beide schoonzoons Pompeius
Magnus en Lucius Silanus, de schoonvader zijner dochter Crassus Frugi, een man, die op hem
leek als het ene ei op het andere, dan Scribonia, de schoonmoeder zijner dochter, zijn
gemalin Messalina, enz. enz. — want hun aantal is niet te benaderen: zo is het mijn voorstel,
streng tegen hem op te treden en hem geen uitstel te verlenen voorde afwikkeling van zijn
rechtszaken, maar hem met de grootste snelheid weg te werken, bepalende, dat hij binnen
dertig dagen de hemel, binnen drie dagen de Olympus verlaten moet.’’30
Maar we moeten niet vergeten dat Seneca dit stuk geschreven heeft als politieke
satire. Seneca was door keizer Claudius verbannen naar het eiland Corsica. En het politieke
klimaat na de dood van Claudius maakte aanvallen op hem acceptabel. Zijn opvolger keizer
Nero moet dus wel een gematigd beleid hebben gehad ten opzichte van zijn voorganger. Hij
liet het kritiek toe. Toch leidde keizer Nero de senaat tot het vergoddelijken van keizer
Claudius.31
Ook enkele keizers bespotten hun vergoddelijking. Van keizer Vespasianus
bijvoorbeeld wordt vermoed dat hij op zijn sterfbed zijn eigen vergoddelijking bespotte. Zijn
vermeende laatste woorden waren namelijk: ‘Vae, puto deus fio’.32 Deze laatste woorden
betekenen: ‘Wee, ik denk dat ik een God word’.33 Volgens Suetonius waren dit echter niet
zijn laatste woorden, volgens hem zei hij namelijk als laatste dat een keizer staand hoorde te
sterven.34 De minachting van keizer Vespasianus voor zijn vergoddelijking was niet geheel
onterecht, zijn zonen Titus en Domitianus buitten de vergoddelijking van hun vader namelijk
uit voor hun eigen machtsversterking.35 De keizercultus gebeurde als eerbetoon voor een
overleden keizer. Vespasianus zag dit dus niet zo, hij zag het alleen als versterking van de
macht voor zijn zoons, zij konden misbruik maken van het feit dat ze van goddelijke afkomst
waren. Ook van keizer Hadrianus, jaren later, word gedacht dat hij twijfelde aan zijn
vergoddelijking. Zijn gedicht de Animula vagula blandula doet dit vermoeden. Door de
30
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Historia Augusta wordt toegezegd dat dit gedicht echt door Hadrianus is geschreven. Het
gedicht luidt: ‘Zieltje, zwervertje, charmeurtje, gast en metgezel van mijn lichaam, dat af
moet dalen naar donkere, kille en mistige oorden, daar zul je geen pret meer maken.’36 De
keizer twijfelt op zijn sterfbed over wat er met zijn ziel gaat gebeuren. Hij vreesde voor een
vooruitzicht op een slecht bestaan voor zijn onsterfelijke ziel na zijn vergoddelijking.
Precedenten voor vergoddelijking
Vergoddelijking en de keizercultus waren afkomstig uit het Oosten. De eersten die
goddelijke eer ontvingen waren de beroemde generaals uit de Peloponnesische oorlog,
Brasidas en Lysander. 37 Plutarchus schrijft het volgende over Lysander: ‘In elk geval,
Lysander was in deze tijd machtiger dan elke Griek voor hem was geweest, en er werd
gedacht dat hij een pretentieuze luister koesterde welke zelfs groter was dan zijn macht.
Want hij was de eerste Griek, zoals Duris schrijft, voor wie steden altaren oprichtten en
offerden zoals aan een god, de eerste tot wie liederen van overwinning werden gezongen.’38
Lysander was dus de eerste vergoddelijkte ten tijde van de Peloponnesische oorlog in
ongeveer 400 v. Chr.
Vervolgens durfde de Macedonische koning Philippus zich in 336 v. Chr. als eerste te
meten met de onsterfelijke goden, na zijn overwinning op Griekenland. 39 Diodorus van
Sicilië schrijft het volgende na het overlijden van Philippus: ‘Dit was het einde van Philippus,
die zichzelf de grootste van de koningen in Europa in zijn tijd gemaakt had, en als gevolg van
de omvang van zijn koninkrijk had hij zichzelf een getroonde metgezel van de twaalf goden
gemaakt.’40 Het is echter niet zeker wat dit betekende voor Philippus. Vereringen voor hem
zijn niet bekend.
In Egypte werd ten tijde van de farao’s de heerser ook al aanbeden. De Egyptenaren
zagen de farao als een incarnatie van de zonnegod Ra, de grootste van alle Egyptische
goden. De farao was geen echte god, maar een bijzonder mens. Hij was de enige
communicatie tussen goden en mensen.41 Ook voor de Perzen was een heersercultus niet
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vreemd. De Perzische koningen werden aanbeden door hun onderdanen.42
Alexander de Grote zette in onder andere Egypte deze traditie voort, want hij kon in
zijn ogen niet onderdoen voor de heersers die hij had verslagen. Het volk geloofde in hem na
zijn overwinningen en men aanbad hem. Alexander had als ambitie dat hij in al zijn
veroverde landen volledig werd erkend als vergoddelijkt. Zo werd hij door het Orakel van
Ammon de zoon van Zeus genoemd en werd hij aanbeden door de inwoners van Azië. In
eerste instantie wilden de Macedonische generaals Alexander de Grote niet vereren, ze
waren als het ware allergisch voor de goddelijke eerbetonen die Alexander overnam van de
Perzen. De verering ging met tegenzin. Later werd Alexander gezien als de gelijke van de
grootste goden.
De godheid Alexander de Grote bleef ook na zijn dood erg populair en de verering bleef lang
voortduren.43
Hiermee werd ook de toon gezet voor de heersercultus van de Ptolemaeën. De
Ptolemaeën erfden de titel van de farao’s. Ze kregen dezelfde vereringen als de zonen van
Ra. Ze waren in de tempels van de Egyptische religie dan ook verwant aan de goden van het
land.
Precedenten in Rome
Rome was ten tijden van Livia niet volledig onbekend met de goddelijke verering van een
heerser. Vergoddelijking was in de Romeinse samenleving een belangrijk onderdeel van
religie, het was een publieke cultus. Dit begon met de vergoddelijking van Romulus. De
mythische stichter van de stad, Romulus, werd ook gezien als een god. Hij moest dus ook zo
behandeld worden.44 Romulus was een belangrijk man voor de Romeinse samenleving en de
Romeinse keizers verwezen veelvuldig naar hem in hun propaganda.45 De Griekse schrijver
en filosoof Plutarchus (ca. 46 – 120 n.Chr.) schrijft in zijn Vitae Parallelae, of ‘Levensverhalen
van de nobele Grieken en Romeinen’ over de reden van de vergoddelijking van Romulus. Hij
schrijft: ‘ Zeven en dertig jaren bestond Rome al en had Romulus geregeerd. Op de vijfde dag
van de maand juli (een dag, die ze nu Nonae Caprotinae noemen), bracht Romulus een offer
op staatskosten vóór de muren van de stad bij het zogenaamde Geitenmoeras, in
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tegenwoordigheid van de senaat en het grootste deel van het volk. Plotseling ontstond er
een grote beweging in de lucht, en een wolk kwam met wind- en regenvlagen neer op aarde.
Het volk raakte hierdoor zó in paniek, dat het de vlucht nam en zich verspreidde. Romulus
echter verdween uit het gezicht en hij werd nooit meer leven d of dood teruggevonden. Een
zware verdenking viel toen op de patriciërs, en er deed een belastend verhaal de ronde
onder het volk, dat zij, omdat zij allang ontevreden waren over het koningschap en de macht
zelf wilden overnemen, de koning uit de weg hadden geruimd; inderdaad scheen hij sinds
enige tijd nogal ruw en meer als een alleenheerser tegen hen op te treden. Maar deze
verdenking trachtten zij te ontzenuwen door Romulus goddelijke eer toe te kennen,
voorgevende dat hij niet gestorven was, maar een beter lot had verkregen. En Proculus, een
aanzienlijk man, verklaarde onder ede, dat hij Romulus ten hemel had zien varen en een
stem had gehoord die beval hem voortaan Quirinus te noemen.’46
Romulus droeg hier aan ene Proculus op om voortaan gezien te worden als de god
Quirinus.47 Proculus is de voorbijganger waar Romulus na zijn opstijging naar de hemel aan
verscheen. Naar aanleiding van deze verschijning werd zelfs een tempel voor Romulus
gebouwd in Rome, de tempel van Quirinus. Deze tempel was een van de oudste tempels van
Rome.48 Hoe oud de tempel precies was weten we niet, maar de eerste tempel zou in het
jaar 325 v.Chr. beloofd zijn door L.Papirius Cursor. Vervolgens is de tempel in 293 v.Chr.
ingewijd door zijn zoon. Daaruit blijkt dat de opdracht voor deze tempel al gegeven was bij
de verschijning van Romulus aan Iulius Proculus.49Volgens Vitruvius had de tempel, na de
renovatie van Augustus in 16 v.Chr. 76 zuilen en was de tempel omringd met een porticus.
De tempel was gebouwd in Dorische stijl.50 De vergoddelijking van de mythische stichters
van de stad gaf een mythisch karakter aan het verschil tussen een mens en een god.
De betrouwbaarheid van dit werk van Plutarchus valt in twijfel te trekken. De
‘Levensverhalen van de nobele Grieken en Romeinen’ had namelijk in eerste instantie een
ethisch doel en niet historisch. De levens van bekende Grieken en Romeinen werden
beschreven en vergeleken. Toch werd er wel enige historische waarde geacht aan het werk.
Ook is dit werk geschreven in de eerste eeuw, dus veel later dan de stichting van de stad
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Rome en de tijd dat Romulus leefde.51
Na Romulus waren er nog enkele voorbeelden van verering van mensen in de stad Rome,
deze mensen werden niet vergoddelijkt.. Een voorbeeld hiervan is de dictator Lucius
Cornelius Sulla, beter bekend als Sulla. Sulla leefde van 138 v.Chr. tot 78 v.Chr. en werd
gezien als een voorbode voor het dictatorschap van Julius Caesar.52 Sulla nam na zijn
overwinningen zelf de achternaam Felix aan, vrij vertaald als ‘succesvolle’. Vervolgens
werden er trofeeën opgericht waarop deze naam ook vermeld werd. Een voorbeeld hiervan
is de volgende inscriptie: ‘Aan Lucius Cornelius (de zoon van Lucius), Sulla Felix, de
Dictator.’53

Afbeelding 2: Inscriptie voor Sulla
Felix.

De cultus zoals deze was ten tijde van Livia ontwikkelde zich gelijktijdig met het ontstaan van
het Principaat. De keizer werd opgenomen in het pantheon van de goden van Rome. De
eerste concrete vormen van deze cultus ontstonden rond 46 voor Chr. met de apotheose
van de vermoorde Julius Caesar. Deze apotheose is beschreven door onder andere Ovidius
(43 v.Chr. – 17 n.Chr.) in het laatste boek van zijn Metamorphosen. Ovidius schreef ten tijde
van Augustus, die Julius Caesar vergoddelijkte. Hij schrijft: ‘Deze, schoon vreemdeling, werd
in onze tempels gehuldigd: ‘Caesar is God in zijn eigene Stad! Hem, in oorlog en vrede.
De eerste, niet de oorlog vermocht, door hem zegevierend beëindigd, noch zijn inwendig
bestuur, noch Rome's stijgende staatsroem.
Eerder tot nieuwe ster en gestaarte komeet doen verand'ren,
dan dit zijn nageslacht deed. Want geen van de daden van Caesar,
51
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groter een werk is dan dat als vader van dezen hij uitblinkt.’54
Ook Octavianus, de latere Augustus, schrijft over de vergoddelijking van Julius Caesar, maar
gedetailleerder dan Ovidius. In zijn Commentarii de vita sua beschrijft hij het als volgt,
geciteerd door Plinius: ‘Op de dagen van mijn spelen was er voor zeven dagen een komeet
zichtbaar in het noorden van de hemel. Het verscheen rond het elfde uur van de dag en was
helder en zichtbaar vanuit alle landen. De mensenmassa geloofde dat dit sterrenbeeld
betekende dat de ziel van Caesar was ontvangen onder de numina van de onsterfelijke
goden. Na deze gebeurtenis is dit embleem toegevoegd aan de gelijkenis van zijn hoofd,
welke werd ingewijd op het Forum’.55 Het origineel van dit werk van keizer Augustus is
echter niet overgeleverd. De tekst is alleen overgeleverd door stukken inscripties, de
originele op twee bronzen pilaren voor het Mausoleum van Augustus en vele kopieën op
monumenten en tempels door het hele Romeinse Rijk. Hierdoor valt deze bron dus in twijfel
te trekken. Ook werd de originele tekst van Augustus gezien als een politiek middel,
propaganda voor het Principaat.56 De door Octavianus beschreven komeet wordt
beschreven door Plinius, Seneca en Plutarchus.57
De tijdens het rijk van Julius Caesar over het hele rijk verspreide keizercultus werd
beschouwd als een daad van loyaliteit van het volk tegenover de heerser. Julius Caesar was
de eerste heerser die vereerd werd, ook toen hij nog leefde. Augustus kreeg pas na zijn dood
goddelijke verering, maar werd tijdens zijn leven wel als mens vereerd. Augustus gaf de
keizercultus vorm door middel van het vereren van Julius Caesar. Dit model van de verering
van divi werd ook op de latere vergoddelijkte keizers toegepast na hun dood.58
Vergoddelijking van vrouwen
In Egypte werden de koninginnen in de tijd van de farao’s vergoddelijkt. Maar buiten dat is
de enige vrouw binnen de cultus in het Oosten waarvan de verering is overgeleverd
Olympias. Olympias was de moeder van Alexander de Grote. Olympias werd op munten
afgebeeld als een ‘prototype’. Ze was Olympias de bescheiden Griekse vrouw, Olympias de
religieus toegewijde en Olympias de heerseres of vrouw met macht. Kortom, Olympias was
54
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een voorbeeld voor andere vrouwen.59
Ook in Rome is een voorbeeld gevonden van een vrouw die vereerd werd. Dit was Cornelia
Africana (ca. 190 – 100 v.Chr.), de moeder van de Gracchen. Voor Cornelia werd als eerste
Romeinse vrouw een standbeeld opgericht. Ze werd hierop afgebeeld als een perfecte
matrona.60 We weten dat dit standbeeld haar moest voorstellen door de overgeleverde
basis van het beeld. Op deze basis is de volgende inscriptie gevonden: ‘Werk van Tisicrates /
Cornelia, Africanus' d(ochter) / (moeder) van de Gracchen’61 Op onderstaande afbeelding is
de inscriptie te zien.

Afbeelding 3: Basis standbeeld Cornelia

Cornelia was hiermee de eerste vrouw die enige vorm van verering kreeg. Doordat dit
de eerste vrouw was die op deze manier werd afgebeeld kunnen we ook vaststellen dat er
een manier gezocht werd om een belangrijke vrouw af te beelden. Men probeerde om te
gaan met deze nieuwe status bij een vrouw. Maar Cornelia was niet vergoddelijkt.
De eerste vergoddelijkte vrouw was ten tijde van Caligula. Caligula was de eerste
keizer die de senaat voorlegde om een vrouw te vergoddelijken. Hij liet zijn lievelingszuster
en geliefde Drusilla in 38 n.Chr. vergoddelijken door de senaat.62 Deze vergoddelijking werd
niet erg serieus genomen. De senator die claimde de apotheose van Drusilla gezien te
hebben werd zo uitbundig beloond dat de claim volgens Cassius Dio politiek gezien niet erg
nuttig meer was.63 Het is goed te beseffen dat Cassius Dio een Romeins senator was die
leefde van ongeveer 155 tot 229 n.Chr. Dus hij was er zelf niet bij. De claim op de apotheose
59
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van Drusilla wordt ook bespot en in twijfel getrokken door Seneca in zijn Apocolocyntosis. Hij
schrijft: ‘Maar als er een autoriteit gemaakt moet worden, vraag het aan de man die de
apotheose van Drusilla heeft gezien: Dezelfde man zal de vergoddelijking van Claudius
zien.’64 Oftewel, als je Claudius vergoddelijkt wil zien, betaal dan dezelfde man als in het
geval van Drusilla en het lukt. De apotheose van Drusilla wordt door Seneca op zijn minst
niet serieus genomen. Dat Seneca dit zo kan bespotten in zijn satire betekent ook dat de
cultus van Drusilla langzaamaan is weggezakt. Ze werd niet meer vereerd. Er zijn van de
vergoddelijkte Drusilla alleen bewijzen, waaronder munten, gevonden die uit de tijd van
Caligula zelf komen. Seneca vergelijkt Drusilla niet voor niks met Claudius. Hij zegt dus dat
Claudius alleen vergoddelijkt zal worden als er iemand omgekocht wordt, niet erg positief
dus voor keizer Claudius.65 Vijf jaar later werd Livia vergoddelijkt. Livia was de tweede vrouw
die vergoddelijkt werd. Deze cultus verdween niet zo snel als die van Drusilla maar bleef
voorbestaan onder vele volgende keizers.
Genius en numen.
Belangrijke termen die te maken hebben met de vergoddelijking van mensen zijn de genius
en de numen.
In de keizercultus zou de genius van de keizer worden vereerd. De genius werd
geïnterpreteerd als de externe beschermgod van een man of zijn interne kracht van
voortplanten en andere gebeurtenissen in zijn leven. De genius wordt gezien als een
vergoddelijkte persoonlijkheid gevestigd in een persoon, als een aangeboren kwaliteit van
een persoon. De genius is goddelijk en verantwoordelijk voor alle levenskracht van dingen
die nog geboren moeten worden. Dit is gekoppeld aan een persoon en niet per se aan een
locatie, zoals het geval is bij de lares. Ook kon deze genius op een man maar ook op een
vrouw van toepassing zijn. In de keizertijd was de genius een symbool van rijkdom en succes.
Een voorbeeld van het gebruik van genius in de keizercultus is de genius
imperatoris/augusti.66
Het is niet zeker welke keizer begon met het betrekken van de genius bij de
keizercultus. De genius van keizer Augustus is volgens Gradel echter nooit vereerd in de
publieke verering van de keizer terwijl hij nog leefde. De eerste verering van Augustus’
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genius is volgens de geschriften van de Arvaalse broeders pas in het jaar 55 dus na zijn dood.
Toen lag de macht bij Seneca en Burrus, de leraren van de jonge Nero. Vanaf het rijk van
Claudius is er niet veel overgebleven van de geschriften van de Arvaalse broeders dus er valt
weinig te zeggen over de genius en de keizercultus in deze periode op basis van deze bron.
Maar er zijn wel huisaltaren (lararium) teruggevonden waarop de genius van de keizer werd
vereerd. Een voorbeeld van zo een lararium is te zien op de volgende afbeelding.

Afbeelding 4: Lararium uit Pompeii. In het
midden staat de genius van keizer Augustus.

Op een gegeven moment werd er wel in de ‘officiële staats eed’ vastgelegd dat de genius
van de keizer vereerd moest worden. Maar bewijs van de praktijk hiervan is er dus niet
veel.67 Suetonius zegt wel dat er door bevriende vorsten en bondgenootschappen in Athene
een tempel is gebouwd die gewijd werd aan de genius van Augustus. Maar hier is geen
archeologisch bewijs van gevonden.68 Ook volgens Liebeschuetz werd de genius van
Augustus wel degelijk tijdens zijn leven vereerd. Na de overwinning op Antonius en
Cleopatra werd de verering van zijn genius aan alle publieke en privé feesten toegevoegd.
Maar dit werd nog niet gezien als vergoddelijkt.69 Caligula zou niet hebben toegestaan dat
zijn genius werd vereerd, maar uit de geschriften van de Arvaalse broeders blijkt wel dat hij
67
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de verering van de genius van zijn zus Drusilla toestond. Vermoedelijk heeft Caligula zijn
mening bijgesteld en werd zijn genius wel vereerd maar ook dit is niet zeker. En door het
gebrek aan bewijs zou deze verering ook van Claudius af kunnen komen.70
De term numen werd door de dichters van het vroege keizerrijk, zoals Ovidius,
gebruikt om de mysterieuze aanwezigheid van een godheid in objecten te benoemen.71 Het
woord numen betekent ‘de wil van een godheid’ en wordt uitgedrukt door het woord nutus
wat knikken betekent. Deze beide woorden zijn verbonden met het werkwoord nuere wat
‘gevonden’ betekent. Het verband tussen de twee woorden werd ook al aangegeven in het
werk van Varro. Numen komt ook overeen met het Griekse νεῦμα / Neuma ,'uiting van zijn
wil’. Maar het Latijnse numen had een veel religieuzer karakter, zelfs in gevallen waarin het
in verband werd gebracht met een mens. Het werd namelijk gebruikt in verband met de
Romeinse senaat, waaraan ook een sacrale functie verbonden was of in verband met de
populus Romanus, waarvan men dacht dat hun lot werd gestuurd door de goden.72 Een
voorbeeld van een object wat als numen werd gezien was de terminus, een grenssteen. Dit
was volgens oude theorieën van Romeinse religie een voorbeeld van de vroegste vorm van
de Romeinse god. De term werd nooit gebruikt voor een mens.73 Numen verwees ook naar
de levende keizer. In het jaar 6 na Chr. werd de cultus van de numen Augusti opgericht in
Rome. Hierbij werd dus niet zijn persoon zelf bedoeld en ook niet zijn genius, maar de
goddelijke kracht die in de keizer aanwezig is, en de kracht van de goden die zich in de keizer
manifesteert.74 Dit is dus een associatie met een god maar geen echte god.
Personificatie, associatie en assimilatie
Personificatie, associatie en assimilatie zijn alle drie belangrijke manieren van afbeelden van
het goddelijke. Een personificatie is het afbeelden van een eigenschap als een persoon of
een god. Voorbeelden van zulke eigenschappen zijn kracht, vroomheid en geluk. Maar
sommige goden hebben ook attributen, welke ook weer kunnen staan voor een eigenschap.
Deze goddelijke attributen kunnen worden toegevoegd aan de afbeelding van een persoon,
bijvoorbeeld Livia. Dit lijkt erg op een personificatie, maar is meer een associatie of
assimilatie met een god(in). De wetenschapper Wrede zegt in haar boek ‘Consecratio in
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formam deorum’ dat deze vergoddelijkte manier van afbeelden van eigenschappen deze
eigenschappen moet benadrukken door de connectie met goddelijkheid.75
Ook kon een persoon ‘gewoon’ afgebeeld worden als een god(in), hierbij werd de persoon
niet vergeleken met een god(in) maar was zelf een god(in).
Keizers en belangrijke vrouwen, zoals Livia, werden vanaf de late Republiek afgebeeld
met de attributen van een god(in). Hierdoor werden zij op één lijn geplaatst met de goden.
Deze mensen waren uitgekozen door de goden en de goden waren in hen werkzaam.
Mensen werden dus als goden in mensengedaanten vereerd.76 Ook de keizer werd op deze
manier vereerd. Zoals eerder gezegd nam men aan dat er in de keizer een numen aanwezig
was. De god handelde via de keizer. Hierdoor kon hij als gelijke van de goden worden gezien.
De persoon die afgebeeld werd als een god was herkenbaar aan de attributen van een god
naast zijn eigen portret. Een keizer kon bijvoorbeeld afgebeeld worden met de bliksem van
Jupiter, in dit geval zou Jupiter in hem aanwezig zijn. Dit is een associatie met de god
Jupiter.77 Een voorbeeld hiervan is het beeld van keizer Augustus op afbeelding 5.

Afbeelding 5: Keizer Augustus afgebeeld met een attribuut van
Jupiter, Hermitage St. Petersburg.

Keizer Augustus is hier afgebeeld zittend op een troon met de attributen van Jupiter, de
hoogste van alle Romeinse goden. Dit beeld is echter gemaakt in de eerste helft van de
eerste eeuw, dus na de dood én vergoddelijking van Augustus. Ook was dit beeld enorm,
meer dan levensgroot. Dit is een teken voor goddelijkheid en dat is Augustus dan ook. Dit
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maakt dus duidelijk dat het een erg belangrijk persoon betreft.78 Doordat mensen geloofden
dat er genius en numen bestond kon men accepteren dat er in een sterfelijk mens een god
aanwezig was. Ook maakte dat het begrijpelijker dat deze persoon, de keizer, later onder de
goden opgenomen zou worden.79 Gradel zegt echter dat dit niet waar is. Hij zegt namelijk:
‘The noun numen is neuter, so it cannot be personified; and hence it could hardly have cult
images. Either these images represented something else, or the cults were aniconic.’ Gradel
legt dus geen verband tussen de numen en een vergoddelijkt mens. Hij zegt ook dat de term
numen van zichzelf erg vaag is en moelijk om in concrete termen te gebruiken.80
Ook de filosoof Cicero die leefde van 106 v.Chr. tot 43 v.Chr., dus tijdens de opkomst
van deze manier van afbeelding, heeft zijn twijfels over een deugd in een persoon. Hij
schreef in zijn De natura deorum het volgende: ‘Wij zien dat intelligentie, geloof, hoop,
deugd, eer, overwinning, gezondheid, eendracht en andere gelijksoortige dingen zoals deze
macht hebben, maar niet de macht van de goden. Of zij zijn bezit, verbonden met onszelf –
zoals intelligentie, hoop, geloof, deugd en eendracht – of objecten van ons verlangen – zoals
eer, gezondheid en overwinning. Ik zie de waarde van deze begrippen, en ik zie dat er
standbeelden aan gewijd worden. Maar waarom zij goddelijke macht zouden bezitten, kan
ik zonder verder onderzoek niet begrijpen.’81
Cicero kon niet begrijpen waarom de deugden met het goddelijke geassocieerd
werden. Een deugd is erg belangrijk, maar heeft geen goddelijke macht.
Associatie met een godin kwam ook vaak voor bij belangrijke vrouwen uit de
Romeinse samenleving. Veel vrouwen uit de de Julisch-Claudische dynastie werden met
een godin vergeleken. De vrouwen werden vaak geassocieerd met vruchtbaarheid en dus
afgebeeld met de attributen van Ceres of Venus, een voorbeeld hiervan is het beeld op
figuur 6.82
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Afbeelding 6: Livia afgebeeld als Ceres met in haar ene hand
korenaren en in de andere hand fruit en groente. Op haar hoofd
zijn bloemen afgebeeld.83

Voor de vergoddelijking van Livia werd ze al vaker afgebeeld als een associatie van een godin
of met attributen die wijzen op een bepaalde eigenschap.84 Een bekend voorbeeld hiervan is
het Ara Pacis in Rome, gedateerd 9 v.Chr. Dit is de eerste belangrijke sculpturale afbeelding
van Livia. Ze is op dit fries afgebeeld tussen Marcus Agrippa en Tiberius. Op dit fries zijn
meerdere personen van de keizerlijke familie afgebeeld. Livia is afgebeeld met een sluier en
een laurierkrans.85 Dit kan een weergave zijn van de pietas. Livia wordt afgebeeld met
attributen van de pietas omdat ze wordt geassocieerd met deze deugd. Er is overigens ook
een kans dat deze attributen de kleding van de priesteres voorstellen.86 Ook hier wordt het
geïdealiseerde beeld van Livia naar buiten gebracht. De senaat heeft hier met keizer
Augustus, die een grote rol speelde, dit monument neer laten zetten als teken van de vrede
die zijn heerschappij gebracht heeft. De familie van Augustus heeft hiervoor gezorgd en
zouden daarom ook met deze vrede geassocieerd moeten worden. Livia en Augustus zijn
echter de enigen met een sluier en een laurierkrans, als eerste princeps en zijn vrouw spelen
zij een erg belangrijke rol.87 Door het afbeelden op deze manier werden zij geassocieerd met
het goddelijke. Dit Ara Pacis stond in Rome, dus het keizerlijk centrum van het rijk. Ook
waren de sculpturen dus voor iedereen beschikbaar en bereikte het altaar een groot publiek.
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Afbeelding 7: Ara Pacis zuidzijde,
Augustus met zijn familie.
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Het afbeelden van een vergoddelijkt persoon
Een belangrijk aspect van de verering van een vergoddelijkt persoon is het afbeelden van
deze persoon. Afbeelden is dan ook op meerdere manieren mogelijk. De persoon kan op
munten, cameeën, fresco’s of als standbeeld worden afgebeeld.
Een vergoddelijkt persoon werd vaak afgebeeld als zichzelf, maar met een tekst ter
verduidelijking erbij. Voorbeelden hiervan zijn van meerdere keizers, Drusilla en Livia terug
gevonden. Een daarvan is de volgende munt op afbeelding 8.

Afbeelding 8: Dupondius van Claudius
RIC Volume I2 Claudius nr. 101

Op deze munt is aan de voorzijde keizer Augustus afgebeeld. Hij is afgebeeld met een
stalenkrans. We weten dat hij vergoddelijkt is door de tekst, divus Augustus. Op de keerzijde
van de munt is Livia afgebeeld. Livia wordt hier afgebeeld als een vruchtbaarheidsgodin. Ze
draagt dan ook een krans van korenaren en ze heeft een bundel koren in haar rechterhand
en een scepter in haar linkerhand. Ook naast haar staat aangeduid dat ze het is met de tekst:
diva Augusta.88
Vergoddelijkte vrouwen werden ook op dezelfde manier afgebeeld als vergoddelijkte
mannen. Een voorbeeld hiervan is de vrouw van de latere keizer Antoninus Pius (86 n.Chr. –
161 n.Chr.), Faustina. Na de dood van Faustina werd zij vergoddelijkt en liet Antoninus een
enorme hoeveelheid munten voor haar slaan.89
Afbeelding 9: Laureus van Antoninus Pius, geslagen in ca.
140/141
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Faustina word op bovenstaande munt op afbeelding 9 net zo afgebeeld als keizer Augustus
op de munt van Claudius. Ze is afgebeeld als een normale vrouw maar met een stalenkrans
op haar hoofd. Naast haar staat de tekst diva Faustina. Hierin werd dus geen onderscheid
gemaakt tussen man en vrouw.
Een andere manier van afbeelden is als op een camee. Keizer Augustus is op de
Gemma Augustea na zijn dood afgebeeld. Hij was hier dus al vergoddelijkt. Er staan op deze
camee drie ‘mensen’, waaronder de vergoddelijkte Augustus. Augustus is zittend afgebeeld
op een biselium, een stoel voor een belangrijk persoon. Op de camee is ook een adelaar te
zien. Dit is een attribuut van Jupiter en het symbool van imperiale macht. Ook heeft hij de
scepter van Jupiter vast. Hieruit blijkt het goddelijke van Augustus. De vergoddelijkte
Augustus is echter wel op gelijke grootte afgebeeld als de normale mensen op dit camee.90

Afbeelding 10: Gemma Augustea,
na 10 n.Chr. vervaardigd,
Kunsthistorisches Museum Wien

Keizers en hun familie werden ook met regelmaat afgebeeld als een standbeeld. Deze
beelden waren vaak óf op oorspronkelijke grote, of enorm. Een voorbeeld hiervan is het
beeld van keizer Claudius uit de Vaticaanse musea op afbeelding 11. Keizer Claudius wordt
hier ook heel simpel afgebeeld met alleen een stalenkrans op zijn hoofd.91 Wel is de keizer
hier bijna naakt afgebeeld. Dit werd in de Romeinse tijd gedaan om het beeld ‘heroïsch
naakt’ te laten zijn. Hiermee werd benadrukt dat de afgebeelde persoon een held was. Het
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lichaam werd getoond en dit was ook een geïdealiseerd lichaam, als een god. Vandaar dat de
vergoddelijkte Claudius zo werd afgebeeld.92

Afbeelding 11: Keizer Claudius,
Vaticaanse Musea.

Versterking van de macht?
De keizercultus, waaronder de verering van bijvoorbeeld Livia viel, kon een van de manieren
zijn om de keizerlijke macht te versterken. De keizercultus kwam namelijk veel terug in de
beeldvorming van de keizer. Een overleden keizer die vergoddelijkt werd als vader hebben,
kon ten goede komen aan je eigen macht. Ook als je de traditie van een vergoddelijkte
keizerlijke voorganger voort wilde zetten kon de keizercultus gebruikt worden. Een goed
voorbeeld hiervan is Octavianus. Octavianus liet tijdens de burgeroorlog op zijn munten de
tekst divi filius zetten. Hiermee maakte hij duidelijk dat hij de zoon van een god was,
namelijk Julius Caesar, ondanks dat hij geadopteerd was.93 Dit gold ook voor de
vergoddelijkte vrouwen. Keizer Claudius kon verwijzen naar een vergoddelijkte grootvader,
Augustus, maar ook naar zijn vergoddelijkte grootmoeder, Livia. Livia versterkte dus zijn
afkomst nog net iets meer. De zoon van één godheid maakt al indruk, maar als je de zoon
van twee vergoddelijkten bent dan moet je dan erg belangrijk zijn. Een goddelijke afkomst
kon dan ook zorgen voor bondgenoten, geld en meer steun van de bevolking.94 Maar deze
goddelijke afkomst van vrouwen was nieuw binnen de Romeinse samenleving.
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Hoofdstuk 2: Livia
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan Livia. Het is belangrijk om te weten wie Livia
precies is en wat haar rol is binnen de Romeinse samenleving. De verandering van de status
van Livia na haar vergoddelijking wordt vervolgens in dit hoofdstuk onderzocht.
Wie was Livia?
Livia Drusilla (30 januari 58/59 v. Chr. – 29 n Chr. 95) was vanaf 38 voor Chr. de vrouw van
Octavianus, de latere keizer Augustus. Zelf was Livia ook van goede afkomst, ze was de
dochter van Marcus Livius Drusus Claudianus en Alfidia, de dochter van de Romeinse
magistraat Marcus Alfidius . Zij stamde via haar vader af van de patricische familie van de
Claudii, een belangrijke familie in Rome.96 De Gens Claudia wordt door Livius omschreven als
‘de meest voortreffelijke en meedogenloze familie van het Romeinse volk.’ 97 Ook stamde zij
via haar vader af van de plebejische familie van de Livii Drusi.98 Deze goede afkomst was
waarschijnlijk één van de redenen van Augustus om met haar te trouwen. De goede afkomst
van zijn vrouw was goed voor zijn status.
Livia had niet alleen een goede afkomst, ze was ook goed opgeleid. Om deze reden
beschreef Plinius haar in zijn brieven als volgt: ‘Ze bezat al de wijsheid van de ouderdom en
de waardigheid van een matrona, zonder haar meisjesachtige lieflijkheid en de
bescheidenheid van een maagd te verliezen.’ Dit was alles wat een ideale vrouw nodig had.99
Omdat Plinius leefde en zijn werk schreef toen Livia al gestorven was, is het echter hoogst
waarschijnlijk dat dit beeld van Livia postuum geïdealiseerd is.
Het huwelijk van Livia met Octavianus is een veelbesproken gebeurtenis en is ook
belangrijk voor het imago van Livia. Livia was namelijk al getrouwd met haar neef Tiberius
Nero Drusus. Ze was zelfs voor de tweede keer zwanger. Ze was al de moeder van Tiberius.
Ook Octavianus was al getrouwd, namelijk met Scribonia. Toch trouwden Livia en Octavianus
in 38 v.Chr., drie dagen nadat ze bevallen was van haar zoon Drusus. Door de geboorte van
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Drusus vlak voor de bruiloft werd er gespot met het huwelijk. Men zei: ‘Alleen de gelukkigen
hebben kinderen in drie maanden’.100 Toch hield het huwelijk van Livia en Octavianus stand
tot de dood van Augustus in 14 na Chr. Ze kregen samen geen kinderen.101
Toen Livia getrouwd was, was haar belangrijkste taak de alledaagse activiteit in huis.
Voor keizer Augustus was het namelijk belangrijk om getrouwd te zijn met een vrouw die de
oude Romeinse gebruiken in ere hield. Livia was een voorbeeld voor de Romeinse opvoeding
en opleiding.102 Men moest haar zien als een weerspiegeling van de Romeinse deugd, de
pietas. De pietas hield in dat men trouw was aan de goden, het vaderland en je familie. Dit
was dus een belangrijke deugd en het zegt veel over Livia die ermee werd vergeleken. De
weerspiegeling van de pietas was het beeld wat naar buiten werd gebracht over Livia. Ze
was het voorbeeld voor de andere vrouwen van de samenleving.103 De zwangerschap,
scheiding en het nieuwe huwelijk van Livia pasten niet echt binnen het idee van pietas. Dit is
nogal tegenstrijdig. Er was een verschil tussen het beeld van Livia binnen de politiek en het
beeld van Livia binnen het eigen huishouden.104 Het geïdealiseerde beeld van Livia zorgde
ervoor dat Augustus zijn macht kon versterken en was goed voor zijn imago.
Zoals eerder gezegd had Livia twee zoons. In 9 voor Chr. overleed haar jongste zoon
Drusus plotseling na een val van zijn paard. Het overlijden van Drusus is de enige gebeurtenis
vermeld in een antieke bron waarbij Livia door emotie werd overmand.105 Een anonieme
bron, vermoedelijk Ovidius, probeert haar troost te bieden. Het gedicht luidt: ’’Zie hoe het
fortuin je hoog verheven heeft en je opdracht gaf een hoge ereplaats in te nemen; dus, Livia,
draag die last, jij trekt onze ogen en oren naar je doe, we merken alles op wat je doet (…)
blijf overeind, rijs boven ons weeklagen uit, laat je geest ongebroken zijn (…) onze zoektocht
naar voorbeelden van deugdzaamheid zal stellig beter verlopen wanneer jij de rol van meest
verheven vrouwe vervult’’106 Door de dood van haar zoon was ze niet meer het ultieme
beeld van deugdzaamheid wat ze normaal wel was. Verder zijn er geen bewijzen van een zo
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kwetsbare Livia.107 Na de dood van Drusus kreeg Livia de privileges van een moeder met drie
kinderen en standbeelden van haar in belangrijke delen van de stad. Ze wordt hier getoond
als een vrouw van de princeps, niks minder dan een princeps femina.108 Haar andere zoon
was de latere keizer Tiberius.
Ten tijde van haar huwelijk genoot Livia een status als ‘first lady’ van het Romeinse
rijk. De huidige functie van ‘first lady’ is het meest parallel met de status van Livia. Zij was
de echtgenote van keizer Augustus en de onbetwistbare vrouw achter de man. In eerste
instantie had Livia een rol op de achtergrond. Zij stond in de schaduw van de zus van
Augustus, Octavia, en de dochter van Augustus, Iulia. Pas na de dood van Octavia in 11 v.Chr.
en de verbanning van Iulia in 2 v.Chr. werd Livia de meest invloedrijke vrouw van het
Romeinse Rijk.109 Zij was als een raadgever voor haar echtgenoot, ondervroeg hem voor
anderen en beïnvloedde zijn beleid. Dit was een bijzondere rol voor een Romeinse vrouw in
een cultuur waarin de pater familias vooropstond.110 In 14 na Chr. wilde de senaat Livia na
het overlijden van keizer Augustus de titel mater patriae, moeder des vaderlands,
toekennen. Eigenlijk werd deze titel, de mannelijke variant pater patriae, alleen gegeven aan
mannen. Dit zou dus erg bijzonder zijn geweest voor Livia. Tiberius zorgde er echter voor dat
de titel nooit officieel toegekend werd aan zijn moeder.111 Suetonius, Dio en Tacitus
schrijven hierover. Maar aangezien Suetonius erg anti Tiberius en Livia was bestaat er twijfel
over de betrouwbaarheid van deze bronnen. Dio en Tacitus zijn gebaseerd op Suetonius, dus
ook deze bronnen wordt aan getwijfeld. De reden hiervoor kan zijn dat hij net zoals
Augustus, zijn adoptievader, bang was voor te uitgebreid dynastiek vertoon wat zijn positie
in gevaar kon brengen.112 Hij weigerde de titel voor zichzelf namelijk ook. Of hij was
gewoonweg te bescheiden voor deze belangrijke titel, maar dit verklaart niet waarom hij zijn
moeder ook niet wilde eren met deze titel.113 Een andere reden zou zijn afgunst kunnen zijn.
De afgunst voor de macht van zijn moeder. De populariteit van Livia zorgde ervoor dat ze
machtig was. De nieuwe titel zou deze macht alleen maar versterken. De titel voor Livia werd
ook bespot. Het was, zoals Emily Hemelrijk schrijft, ‘a sign of excessive adulation and
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inappropriate female influence and supporters stressing the protection and motherly care of
the empress’114 Tacitus en Dio hebben, jaren later, dan ook nog steeds flink kritiek op het
idee om Livia de titel ‘moeder des vaderlands’ te geven. Maar dit kan ook liggen aan het feit
dat deze teksten gebaseerd zijn op de anti-Tiberius schrijver Suetonius.115 Toch schrijft Dio
ook dat de Romeinse bevolking (vooral in de provincie) toch de titel mater patriae gebruikte
om Livia aan te duiden, ondanks het verbod van Tiberius. Hiervan is in Leptis Magna, in het
huidige Libië, ook een munt gevonden waarop op de achterkant staat: Augusta mater
patriae.116 Deze munt is ver weg van Rome gevonden, ondanks het verbod van de keizer
maakten de mensen in dit verre gebied dus toch de munten als eerbetoon voor Livia.

Afbeelding 12: Dupondius uit
Leptis Magna. Voorkant:
Tiberius; IMP[ERATOR]
CAESAR [AV]G. Achterkant:
Livia met patera en scepter;
AVGVSTA [MAT]ER
PATRIA[E]117

Dit weerspiegelt de macht en populariteit van Livia in de samenleving.118 Dio schrijft echter
pas jaren na deze gebeurtenis en moderne auteurs trokken de betrouwbaarheid van deze
omschrijvingen van Dio jaren lang in twijfel. In de Senatus Consultum de CN. Pisone Patre
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komt de populariteit van Livia naar voren. De Senatus Consultum de CN. Pisone Patre is
decreet wat een formeel besluit van de senaat beschrijft.119 Cnaeus Piso pater is in de tekst
beschuldigd van maiestas, verraad. Voordat het besluit van de senaat officieel is genomen
heeft hij echter al zelfmoord gepleegd. De tekst geeft weer hoe het eraan toe ging in de
senaat ten tijde van Livia. Er wordt een link geschetst tussen de gouverneurs en de
keizerlijke familie. De tekst is ook bijzonder omdat het een expliciet voorbeeld geeft van
Livia.120 Het volgende staat geschreven: ‘Hij [Tiberius] bemiddelde voor haar op verzoek van
zijn moeder, en hij kreeg van haar zeer rechtvaardige redenen, waarom zijn moeder dit
wilde bereiken en de Senaat oordeelt dat zowel Julia Augusta – die de staat grote diensten
heeft bewezen, niet alleen door de geboorte van onze Keizer, maar ook door haar vele grote
weldaden aan mensen van alle standen, en die terecht en verdiend grote invloed kon
hebben in wat ze aan de Senaat vroeg, maar daar slechts zeer zelden gebruik van maakte –
als de zeer grote eerbied van onze Keizer jegens zijn moeder, ondersteund en ingewilligd
moet worden.’121 Expliciet voorbeeld livia
Hieruit blijkt dat Livia tijdens haar leven zo belangrijk was dat haar eisen binnen de Senaat
ingewilligd moesten worden. De Senaat had respect voor haar, ze had een goede status. Ook
wordt uit deze tekst duidelijk dat Tiberius veel eerbied had voor zijn moeder, Livia.
Ondanks het verbieden van de titel mater matriae door Tiberius kreeg Livia na het
overlijden van Augustus wel een andere naam: Julia Augusta. Dit zorgde alsnog voor een
belangrijke verandering van haar status. Zij werd namelijk door keizer Augustus geadopteerd
in de Gens Iulia via zijn testament. Nu behoorde ze officieel tot deze belangrijke en
welgestelde familie van haar overleden man. Niet alleen aangetrouwd, maar als een kind.122
Ook werd Livia na de dood van keizer Augustus priesteres van de cultus van divus Augustus
en kreeg ze een lictor toegewezen die haar kon begeleiden bij haar sacrale taken.123 Ook dit
is overigens erg tegenstrijdig. Tiberius probeerde Livia haar status klein te houden maar
ondertussen werd ze wel priesteres van de cultus van Augustus. Priesteres worden bracht
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minder verantwoordelijkheden mee dan een titel als mater patriae, waardoor dit voor
Tiberius wel acceptabel was. Deze titel suggereerde namelijk een verband met de stichting
en de vernieuwing van een stad met elke generatie. Dit was niet de bedoeling van Tiberius
voor Livia, maar bij een priesteres was dit niet het geval dus dit kon wel. En ook de functie
priesteres was erg goed voor haar status.124
Toen Livia 86 was overleed ze na een ziekbed. Ze werd bijgezet bij Augustus in het
mausoleum.125 Net als de titel mater patriae werd ook de vergoddelijking van Livia na haar
overlijden in 29 na Chr. tegengehouden door Tiberius. Livia’s kleinzoon Claudius
vergoddelijkte haar echter wel. Claudius zou het respect van de bevolking willen versterken
door het benadrukken van zijn familielijn.126 De verhoging van de status van zijn
grootmoeder Livia zou ook een versterking van zijn eigen status zijn. Op 17 januari van het
jaar 42 werd Livia vergoddelijkt en werden er vergoddelijkte vereringen aan haar
toegewezen.127 Onder deze vereringen waren de volgende: ze moest vereerd worden op 17
januari, haar trouwdag met Augustus en op haar 100e verjaardag. Tijdens de spelen in het
circus werd haar afbeelding rondgedragen in een kar getrokken door olifanten. Een
voorbeeld hiervan, in het geval van Augustus, is te zien op onderstaande munt (Afbeelding
13). Ook werd haar standbeeld bijgezet in de tempel van Augustus op de Palatijn. En de
Vestaalse maagden waren verantwoordelijk voor de zogenoemde waardige offers. Ze werd
op een vergelijkbare manier vereerd als bij keizer Augustus het geval was. Haar status
binnen staat en religie verandert na haar dood dus volledig.128

Afbeelding 13. Een sestertius uit de tijd van Tiberius met een
afbeelding van de vergoddelijkte Augustus voortgetrokken door
vier olifanten
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Livia als priesteres
Toen Livia na de dood van keizer Augustus priesteres werd veranderde haar functie en
status. Daarmee moest haar afbeelding ook veranderen. Er is dus ook een andere variant
van een afbeelding van Livia gevonden, als priesteres van de cultus van Augustus. Volgens de
onderzoeker Winkes zijn er meerdere soortgelijke afbeeldingen gevonden van dit ‘priesteres
portret’ van Livia. Deze afbeeldingen zijn gevonden op cameeën en andere sculpturen. Op
dit portret laat Livia twee verschillende statussen zien. In de eerste plaats is ze de priesteres
van een overleden keizer. Maar ze is ook Ceres Augusta, de moeder van de levende keizer.
Op afbeelding 14 is Livia afgebeeld als een priesteres, ze houdt als een teken van eerbied
een buste vast van de vergoddelijkte Augustus. Zelf draagt ze kenmerkende kleding wat van
Cybele kan zijn, of van Venus Genetrix. Ze wordt hier afgebeeld als een personificatie, zoals
besproken in hoofdstuk 1. Livia wordt hier echter niet afgebeeld met de attributen van één
specifieke godin. Door de verandering van status weet men nog niet hoe men Livia moet
afbeelden. Vandaar de verschillende soorten personificatie die terug zijn gevonden.129 Livia
heeft namelijk via het testament van Augustus ook een andere naam gekregen. Ze heet nu
Julia Augusta. Deze titel is ook teruggevonden op munten. Een voorbeeld van zo een munt is
te zien op afbeelding 15.130

Afbeelding 15: Dupondius met links Divus Augustus en
rechts Julia Augusta Genetrix Orbis.
Afbeelding 14: Livia met de buste van
Divus Augustus.
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Links is de vergoddelijkte Augustus te zien te herkennen aan de stralen kroon, de ster boven
zijn hoofd en de bliksemschicht. Ook staat er de tekst Divi Augustus. Rechts staat de
priesters van zijn cultus Livia. Alleen haar hoofd is hier afgebeeld met de tekst Julia Augusta
Genetrix Orbis. Julia Augusta was de naam die ze van Augustus heeft gekregen in zijn
testament toen ze priesteres werd. Door de toevoeging van Genetrix Orbis zien we dat ze
ook werd geassocieerd met Venus Genetrix, een personificatie met Venus. Na de
verandering van de naam en status van Livia werd er een manier gezocht om haar af te
kunnen beelden. Deze associatie met Venus Genetrix is hier een voorbeeld van. Men vond
dat Livia op één lijn geplaatst moest worden met de goden. Er was een godin in haar
werkzaam. Dus zo moest ze ook vereerd en afgebeeld worden, maar ze was hier zelf nog
geen echte godin. Ze werd geassocieerd met een godin.
Een ander groot camee wat is overgeleverd uit de tijd van Livia ten tijde van haar
functie als priesteres is het ‘Grand Camee de France’. Dit is een erg belangrijk camee, het
doel ervan was het bevestigen van de continuïteit en legitimatie van de Julisch-Claudische
dynastie te bevestigen. Livia is op deze camee afgebeeld in een tuniek met een stola,
gedrapeerd over haar schouders. Haar haar is verguld en sluiert en is versierd met een krans
van olijftakken. Er is op deze afbeelding geen aanwijzing te vinden van enige personificatie
met een godin. Wel zit ze naast de keizer Tiberius en boven hen is Divus Augustus te zien.131

Afbeelding 16: Grand Camee de France. Met
keizer Tiberius en Livia in het midden. De
vergoddelijkte Augustus staat bovenaan.

Doordat Livia in het testament van Augustus
een andere naam had gekregen werd ze geassocieerd met een godin, Venus Genetrix. Deze
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periode in het leven van Livia is dus een goed voorbeeld van de personificatie, de associatie
met de goden wat is besproken in hoofdstuk 1. Men probeert de nieuwe titel en status van
Livia te duiden, dus wordt ze in eerste instantie geassocieerd met meerdere godinnen.
Daarvoor werd Livia ook al vaak afgebeeld als een personificatie met een godin. De volgende
afbeelding is een munt welke door verschillende wetenschappers wordt geassocieerd met
Livia.132 De vrouw, Ceres, op de achterkant van de munt kijkt naar rechts en is te herkennen
aan haar scepter en de olijftak. Naast haar staat de tekst pontifex maximus. Aangenomen
wordt dat deze vrouw Livia moet voorstellen.133 Livia werd in deze tijd namelijk vaak
afgebeeld als de godin Ceres, de godin van de akkerbouw, vruchtbaarheid en
moederliefde.134 Livia was toen nog niet vergoddelijkt, dus werd ze afgebeeld als een
representatie van een godin. Niemand weet echter zeker of de vrouw daadwerkelijk Livia
moet voorstellen, maar als het een personificatie is, dan is het zeker Livia. Vooral omdat dit
de enige munt is uit deze periode maakt het onzeker en uniek.135 Doordat dit de enige
gevonden munt is zien we ook dat dit weer een poging was om de nieuwe status van Livia te
begrijpen en overbrengen door middel van deze personificatie. Deze associatie van Livia was
misschien dus een eenmalig probeersel.

Afbeelding 17: Aureus van Augustus,
RIC 12 Augustus nr. 219

Livia werd vermoedelijk ook in opdracht van Tiberius afgebeeld als personificatie. Aangezien
Tiberius de adoptiefzoon was van Augustus die de dynastie gevestigd had, was zijn
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machtspositie volledig anders dan die van Augustus.136 Hij nam hierom wel het risico om zijn
moeder Livia af te beelden en te eren op munten.137
Meerdere munten zijn gevonden uit de tijd van Tiberius met de afbeelding van een
vrouw met een scepter en patera erop. Vermoedelijk is dit net als op de munt uit de
Augusteïsche tijd een representatie van Livia. Ook hier betreft het de afbeelding van Ceres,
welke geassocieerd werd met Livia.138
Uit de tijd van Tiberius is er ook een ander soort munt gevonden met de afbeelding
van (vermoedelijk) Livia. Tiberius liet een reeks dupendii uitgeven met portretten van Pietas,
Iustitia en Salus Augusta. Ook op deze munten wordt Livia niet expliciet genoemd, maar
volgens de wetenschappers Mattingly en Sydenham is zij het wel degelijk. Het onderzoek
van Mattingly en Sydenham is al uit 1972, maar er zijn geen andere voorstellen over de
identiteit van de vrouw op deze munt. De senaat wilde met deze munten eer bewijzen aan
Livia, de weduwe van hun eerste keizer Augustus.139 Een voorbeeld van deze munt is
afbeelding 18.

Afbeelding 18: Dupondius van Tiberius,
RIC I2 Tiberius nr. 47

Op deze munt staat een portret van een vrouw, er staat echter salus Augusta. Salus is de
gezondheid van de keizer, de welzijn. En in vrouwelijke vorm is dit dan Salus Augusta.
Vervolgens werd deze Salus Augusta ook gezien als de godin van de welzijn van de staat en
later ook de godin van de keizer. Livia werd voornamelijk aan het begin van een jaar vereerd.
En ze werd op munten afgebeeld. Op de andere kant van de munt staat de tekst Ti. Caesar
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Divi Aug F P M TR POT XXIIII rondom in het groot de twee letters SC.140 De tekst is de titel
van keizer Tiberius en de SC zou moeten betekenen dat de munt is geslagen door
goedkeuring van de staat, maar hier is nog altijd discussie over.141 Zoals eerder gezegd zou
de vrouw Livia moeten voorstellen, maar het staat nergens en is dus niet met zekerheid vast
te stellen.
Livia stond in deze tijd dus nog nergens op de munten met haar eigen portret. Alleen
als representatie van iemand anders. Ze werd wel vermeld op sommige sestertii. Op deze
munten werd haar (adoptie-)naam Julia Augusta vermeld samen met de tekst S.P.Q.R., wat
staat voor ‘de senaat en het volk van Rome’. Ook staat er een carpentum, een Romeinse kar,
op deze munt. Deze carpentum is erg belangrijk om de status van Livia te weergeven. Het
was een hele eer als je mocht rondrijden in een carpentem in Rome. Dit was alleen
weggelegd voor een priesteres of een heel bijzonder vrouw. Het is een symbool voor een
hoge status. Later werd deze carpentem ook afgebeeld met de vrouw van Claudius,
Agrippina. En dit symbool van de hoge status van Livia staat ook nog op de voorkant van de
munt, de kant waarop meestal de keizer staat afgebeeld. Dit benadrukt nog een keer hoe
belangrijk Livia was.142 Op afbeelding 19 is deze munt te zien.

Afbeelding 19: Sesterius van Tiberius
RIC I2 Tiberius nr. 51
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Livia na haar dood, de vergoddelijking.
Toen Livia uiteindelijk werd vergoddelijkt is zij een enkele keer door Claudius afgebeeld op
munten als vergoddelijkt. Claudius was echter terughoudend met de verering van de
vergoddelijkte Livia en zichzelf via munten.143 Dit zou een gevolg kunnen zijn van de
gedwongen verering van de keizerlijke familie door Claudius’ voorganger, Caligula. Caligula is
vervolgens vermoord en zijn naam is uit verschillende bronnen verbannen. Hij beeldde
echter wel zijn moeder Antonia en zijn vrouw Agrippina af op zijn munten. Zij werden niet
geassocieerd met godinnen zoals Livia. Dit is dus een duidelijk verschil in status. Claudius
eerde zijn grootmoeder, Livia, wel met een reeks munten waar ook keizer Augustus op werd
afgebeeld.
Een voorbeeld van een munt geslagen onder Claudius is de munt op afbeelding 20.
Op deze munt staat op de voorkant de vergoddelijkte Augustus, met een stralenkrans, en op
de achterkant de vergoddelijkte Livia, Diva Augusta. Livia wordt hier afgebeeld met de
attributen van een vruchtbaarheidsgodin. Ze draagt dan ook een krans van korenaren en ze
heeft een bundel koren in haar rechterhand en een scepter in haar linkerhand. Dit moest
staan voor de perfecte matrona144 welke een garantie was voor de aanhoudende welvaart
van het Romeinse Rijk en de burgers. Ook in de literatuur werd dit beeld van haar geschetst.
Het was voor Claudius’ dynastie erg gunstig om zich aan Livia te koppelen. Een afstammeling
van een godin moest goed zijn voor het rijk. Hij kon dit dan ook gebruiken als versterking van
zijn rijk. Hij verwijst naar zijn goddelijke oorsprong via zijn grootmoeder, dit is een manier
om zijn macht te versterken.145 Door ook keizer Augustus weer te geven, en niet alleen Livia,
blijkt dat hij een parallel wilde trekken met de heerschappij van keizer Augustus. Hij
vergeleek zijn eigen regering met de uitstraling van de regering van Augustus. Ook dit was
een manier om Claudius’ regering meer aanzien te geven.146
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Afbeelding 20: Dupondius van Claudius
RIC I2 Claudius nr. 101

De meeste eerbewijzen via munten voor Livia stammen uit de tijd dat Galba keizer was.147
Galba had via zijn stiefmoeder banden met Livia. In het jaar 33 n.Chr. maakte zij hem zelfs
consul. En toen Livia overleed liet zij via haar testament een fortuin voor Galba achter. De
erfenis hield 50 miljoen sestertius in. Een aanzienlijk bedrag, gelijk aan het bedrag dat Livia
erfde van Augustus. Maar het kan zijn dat de bron hiervan, Suetonius, heeft overdreven.
Suetonius beweert ook dat Tiberius de erfenis verminderde tot 500.000 sestertius en dat hij
vervolgens weigerde om te betalen. Maar zoals eerder gezegd, Suetonius was erg antiTiberius.148 Maar deze erfenis voor Galba laat wel zijn goede band zien met Livia, en
verklaart ook waarom er zoveel eerbewijzen voor haar zijn uit de tijd van Galba. Er zijn uit de
zeven maanden van Galba’s bewind namelijk opvallend veel munten overgeleverd met een
afbeelding van Livia. Dit sluit aan bij de bewering van Suetonius dat Livia door Galba erg
vereerd werd. Galba gaf twee soorten munten uit. Een reeks van denarii en aurei en een
reeks van sestertii. Een voorbeeld van een aureus is afbeelding 21.

Afbeelding 21: Aureus van Galba
RIC I2 Galba nr. 184
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Op deze munt is aan de ene kant Galba zelf afgebeeld en aan de andere kant staat Livia. Ze is
op deze soort munten van Galba vrijwel altijd staand afgebeeld met een patera, een
Romeinse offerschaal/beker, in haar rechterhand en een scepter in haar linkerhand.149
Keizers en vergoddelijkte mensen werden vaak op munten afgebeeld met deze patera.150
Afbeeldingen van de patera en/of het bijbehorende plengoffer duiden vaak op de kwaliteit
van de pietas, of de religieuze plicht en eerbied.151 Ook kan deze patera in dit geval
verwijzen naar de functie van Livia als priesteres van de cultus van de vergoddelijkte
Augustus. Naast de afbeelding van Livia staat de tekst Diva Augusta. Er zijn veel van deze
munten teruggevonden in verschillende soorten van waarde. De verschillende soorten van
waarden laten zien in welke mate de munt in omloop is en aan wie de boodschap van de
munt gericht is. Een Aureus is bijvoorbeeld van goud, dus deze munt zal niet iedereen van de
bevolking bereiken. Deze munt brengt een boodschap aan de hogere lagen van de bevolking.
De vorige genoemde munten waren dupendii en een sesterius. Deze munten zijn minder
waard en waren dus ook veel meer in omloop. Zo bereikten ze veel meer mensen en
verschillende standen van de bevolking. Keizer Galba kon met deze gouden munt
benadrukken dat hij een band had met de vergoddelijkte Livia en wat goed was voor zijn
machtspositie. Het afbeelden van een persoon op de andere kant van een munt waar een
keizer op is afgebeeld geeft namelijk een hechte band tussen deze twee personen aan. Het is
dus wel een munt die rond ging binnen de hogere kringen van de bevolking en niet heel het
volk.152
Tijdens het bewind van Titus zijn er munten gevonden waarop een vrouw is
afgebeeld. Men vermoedt dat dit Livia is, maar ze is hier altijd afgebeeld als een
personificatie van bijvoorbeeld justitia of pietas. Doordat men vermoedt dat dit Livia is blijkt
dat Livia nog een grote rol speelde, omdat ze door Titus niet afgebeeld werd als zichzelf zijn
we hier niet zeker van. Livia is hier dus een godin, maar ze wordt afgebeeld als een
personificatie van pietas. Een voorbeeld van een munt waar Livia is afgebeeld als pietas
onder Titus is afbeelding 22.153
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Afbeelding 22: Dupondius van Titus
RIC II2 Titus nr. 426

Na de munten van Titus verdwijnt Livia voorlopig uit de numismatiek. De keizers gebruiken
haar niet meer om naar te refereren. De situatie was nu met de nieuwe dynastie natuurlijk
ook veranderd: de keizers stammen niet meer af van Livia. Ze blijft wel een belangrijke rol
spelen in de samenleving. De verjaardagen van Augustus en Livia bleven gevierd worden en
Livia’s naam werd voor jaren gebruikt in de huwelijkseed. Tijdens de Antonijnse dynastie
werd zij nog steeds vereerd in Egypte. Het is opvallend dat ze 10 jaar later opeens ook door
Antoninus Pius (138-161) wel weer op munten werd vereerd. Deze munten werden geslagen
tussen 157-159. Zoals te zien op de onderstaande munt van afbeelding 23 beeldde
Antoninus links zichzelf af met de tekst ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XXII, hij was de vader
des vaderlands (Pater Patriae) en de volkstribuun (Tribunicia Potestate). Maar aan de
rechterkant beeldt hij de tempel van de Divus Augustus en Divus Augusta af. In de tempel
zijn de beelden van Augustus en Livia zelf afgebeeld. Doordat hij zichzelf op dezelfde munt
afbeeldt als de tempel van dit vergoddelijkte keizerspaar probeert hij zich te vergelijken met
deze belangrijke keizer en zijn vrouw. Hij vergelijkt zijn eigen bewind met dat van Augustus.
Augustus en zijn vrouw die een nieuwe dynastie, een tijd van vrede stichtten. Alleen heeft hij
hier niet zijn vrouw Faustina afgebeeld. Dus hier is niet de duidelijke vergelijking te zien met
zichzelf en zijn huwelijk en rijk met Augustus en zijn vrouw.154

Afbeelding 23: Aureus van Antoninus Pius,
RIC III2 Antoninus Pius nr. 289A
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Van de vergoddelijkte Livia zijn natuurlijk ook beelden gevonden. Een voorbeeld hiervan is
het beeld op afbeelding 24. De manier waarop Livia hier is afgebeeld wordt het ‘Diva
Augusta type’ genoemd. Ze is hier afgebeeld met haar haar vast en een diadeem op haar
hoofd. Ook zijn er binnen dit type meerdere iconografische elementen gebruikelijk die
verband houden met haar goddelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn de cornucopia,
tarwebloemen, bloemenkransen en tronen. Livia wordt zowel vertegenwoordigd als een
godin en als het voorkomen van een godin. Voor haar dood werd Livia geassocieerd met
godinnen van kuisheid, huwelijk en vruchtbaarheid. Dit werd na haar dood en
vergoddelijking nog steeds gebruikt bij de afbeelding van Livia.155
Een ander voorbeeld is een beeld van de vergoddelijkte Livia uit het Louvre op
afbeelding 25. Livia is ook hier heel simpel afgebeeld. Ze draagt een tunica en een palla. Haar
haar is opgestoken en ze draagt weer een diadeem. Verder heeft ook dit standbeeld geen
elementen waardoor Livia met een godin geassocieerd wordt. We weten alleen door de
inscriptie op de voet dat ze hier al vergoddelijkt is. Het beeld komt uit ongeveer 50 na Chr.
Dus inderdaad na haar vergoddelijking.156

Afbeelding 24: De vergoddelijkte Livia

Afbeelding 25: De vergoddelijkte Livia,
Louvre, ca. 50 na Chr.
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In het geval van beelden is het belangrijk om te bedenken waar het beeld gestaan heeft. Dit
bepaald namelijk de doelgroep van het beeld. Het beeld op afbeelding 25 is
hoogstwaarschijnlijk gevonden in de plaats Paestum, ten zuiden van Napels. Dit is alleen niet
zeker. Mocht het beeld hier vandaan komen is het duidelijk dat het beeld gemaakt is dicht
bij het keizerlijke centrum van het Romeinse Rijk, Rome. Hier was het van belang om de
keizer en zijn familie te eren. In deze plaats stond een tempel voor Ceres. Door de eerdere
vergelijkingen van Livia met de godin Ceres zou het kunnen dat het beeld te maken heeft
gehad met deze tempel.
Na de vergoddelijking van Livia veranderde niet alleen haar afbeelding. Er werd
daarna ook aan haar geofferd, ze was nu immers een godin. Voorbeelden van offers aan de
vergoddelijkte Livia komen voor in de geschriften van de Arvaalse broeders. Hier komt ze
dan ook in 44 voor het eerst voor als ‘Diva Augusta’. Livia komt vanaf dan vaker voor in de
geschriften van de Arvaalse broeders als ´Diva Augusta´. Een voorbeeld hiervan is het
volgende fragment uit 44 na Chr.: ´Geofferd omdat Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus
vader des vaderlands genoemd is aan Jupiter een stier, aan Juno een koe, aan Minerva een
koe, aan Felicitas een koe, aan de vergoddelijkte Augustus een stier, aan de vergoddelijkte
Augusta een koe’157 De offers waren niet alleen gericht op de vergoddelijkte Augustus, ook
voor de vergoddelijkte Livia werd geofferd door de Arvaalse broeders. Hier werd er niet
zoals bij Caligula geofferd ter ere van haar aan Jupiter, het offer is rechtstreeks aan de
vergoddelijkte Livia gericht. Keizer Claudius kon zo zijn eigen macht versterken door aan Livia
te memoreren. Door zijn afkomst van de vergoddelijkte Livia te benadrukken laat hij zien dat
hij afstamt van een godin. Dit is goed voor zijn eigen machtspositie. Maar dit was niet per se
de voornaamste reden van de vergoddelijking van Livia en het benadrukken van zijn
afkomst. Het voortzetten van de lijn van Augustus is belangrijk. De traditie die Augustus is
begonnen. Het is belangrijk om ook van een vrouw af te stammen die zo een belangrijke rol
speelde in deze traditie van Augustus.
Onder Nero werd ook geofferd aan de vergoddelijkte Livia. Ook hier zien we in de
teksten regelmatig de woorden ´Diva Augusta´ terug. Maar dit is zo goed als over zodra
Nero´s vrouw, Poppaea en zijn dochter, Claudia in beeld komen. Hieruit blijkt dat Nero zijn
vrouw en dochter in de plaats van Livia wil zetten. Poppaea (en Claudia) moeten het nieuwe
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voorbeeld als ideale matrona worden.
Zoals eerder gezegd gebruikte keizer Galba Livia voor zijn propaganda en vereerde hij
haar. Door de verwarrende situatie van de keizer in het vierkeizerjaar zijn we niet altijd zeker
over de heersende keizer bij de teksten. Livia komt in de geschriften van de Arvaalse
broeders ten tijde van het vierkeizerjaar wel voor. Maar we weten dus niet onder welke
keizer dit gebeurde. Ze werd in ieder geval genoemd onder twee van de keizers van het
vierkeizerjaar, Galba en Otho en misschien zelfs bij Vitellius. Van de regeringsperiode van
Vitellius is echter veel verloren gegaan. In deze korte periode van een jaar, wordt Livia
opvallend vaak genoemd in de geschriften van de Arvaalse broeders. Deze vier keizers
probeerden ook hun gezag te vestigen door het betrekken van Livia bij de propaganda en
offers. Ze lieten zien hoe belangrijk ze Livia vonden. En door de populariteit door de
vergoddelijking van Livia kon dit de macht van de keizer versterken.
Na het vierkeizerjaar wordt Livia niet meer genoemd in de geschriften van de
Arvaalse broeders. Dit is niet onverwacht, want Livia leefde zo veel jaren eerder dat een
connectie met een nieuwe keizer erg vergezocht is.158 Livia haar status blijft onveranderd,
want ze is nou eenmaal vergoddelijkt. Maar haar rol binnen de staat is ook een stuk minder
geworden.
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Conclusie
Ten slotte zal er in de conclusie een kort overzicht worden gegeven van de voorgaande
hoofdstukken en wordt er vervolgens antwoord gegeven op de hoofdvraag van deze scriptie.
De hoofdvraag is, zoals in de inleiding gezegd is: Hoe komt de vergoddelijking van Livia tot
uiting in de bronnen en hoe verandert haar afbeelding in de loop van de tijd? Hiervoor werd
in het eerste hoofdstuk eerst aandacht besteed aan vergoddelijking. En hierna werd in
hoofdstuk 2 gekeken naar Livia en haar afbeelding. Afbeeldingen van Livia werden bekeken
op munten, cameeën en standbeelden.
In het eerste hoofdstuk ging het over vergoddelijking. Vergoddelijking was in de
Romeinse oudheid een erg belangrijk onderdeel van religie. Het leven was gebaseerd op
religie, er was geen scheiding mogelijk tussen religie en de staat. De Romeinse religie had
een systeem van ‘do ut des’, dus de cultussen moesten wel goed onderhouden om onheil te
voorkomen.
De senaat stemde over vergoddelijken van een mens. In theorie was de senaat de
enige die de macht had om te erkennen dat een mens een god was. Maar in de praktijk
offerde de regerende keizer vaak druk uit om zijn voorganger te later vergoddelijken. Een
andere optie dan vergoddelijking voor een keizer was de damnatio memoriae.
Ook de precedenten voor vergoddelijking zijn besproken. De publieke heersercultus
begon met de vergoddelijking van Romulus, de mythische stichter van de stad Rome.
Romulus werd vergoddelijkt nadat hij in een visioen verscheen aan Iulius Proculus. Verdere
precedenten zijn afkomstig uit het Oosten. In het Oosten kregen als eerste de generaals
Brasidas en Lysander goddelijke eer. Vervolgens durfde de Macedonische koning Philippus
zich te meten met de goden. En ook in Egypte werden de farao’s al aanbeden. De farao’s
waren echter geen echte goden, de farao was een incarnatie van de zonnegod Ra, dus een
soort personificatie. Verder was vooral Alexander de Grote belangrijk als precedent.
Alexander de Grote werd in het begin vereerd en uiteindelijk werd hij gezien als een gelijke
van de goden.
In Rome zijn nog enkele voorbeelden gevonden van goddelijke eer. Een voorbeeld
hiervan is de dictator Sulla felix. Deze dictator werd ook vergoddelijkt. Maar de cultus zoals
deze was ten tijde van Livia ontwikkelde zich ten tijde van het Principaat. De eerste concrete
vormen van deze cultus ontstonden rond 46 v.Chr. met de apotheose van Julius Caesar. Deze
vergoddelijking van een overleden keizer werd binnen het Romeinse rijk gezien als een daad
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van loyaliteit van het volk tegenover de heerser.
Vergoddelijkte vrouwen waren er echter een stuk minder. In Egypte werden de
farao’s vereerd. Maar verder zijn alleen bewijzen van verering overgeleverd van de moeder
van Alexander de Grote, Olympias, en in Rome van de moeder van de Gracchen, Cornelia.
Deze vrouwen werden gepresenteerd als een voorbeeld en ze werden vereerd, echt
vergoddelijkt waren ze niet. De eerste vergoddelijkte vrouw was Drusilla, de zus van keizer
Caligula. En daaropvolgend werd in 42 Livia vergoddelijkt.
Tussen het zijn van een sterfelijk mens en het zijn van een god in zit nog een vaag
gebied met meerdere mogelijkheden voor status. De genius is hier erg belangrijk. De genius
wordt namelijk gezien als een vergoddelijkte persoonlijkheid gevestigd in een persoon. Dit is
dus geen mens maar ook geen god. Ook de numen hoort thuis in dit gebied tussen mens en
god. De term numen werd gebruikt om de mysterieuze aanwezigheid van een godheid in
objecten te benoemen. Dit werd nooit gebruikt voor een persoon. Maar de term verwees
wel naar de levende keizer. Dus niet de keizer zelf, de persoon, maar de goddelijke kracht
binnen in de keizer, de kracht van de goden die zich in de keizer manifesteert. Deze beide
termen zijn dus niet volledig mens, maar ook geen god. Dit is een associatie met het
goddelijke.
Een andere associatie met goden is de personificatie. Belangrijke personen zoals de
keizer, of Livia, werden afgebeeld met de attributen van goden. Doordat men de genius en
de numen accepteerde, kon men ook geloven dat er een god aanwezig was in een sterfelijk
mens en werd het associëren van personen met goden door middel van attributen ook
geaccepteerd.
Veel vrouwen uit de Julisch-Claudische dynastie werden met de attributen van een
godin afgebeeld en geassocieerd met een godin. Vaak was dit een vruchtbaarheidsgodin.
Een ander voorbeeld van een personificatie met betrekking tot Livia is de afbeelding met de
attributen van pietas. Door middel van de pietas kon een ideaalbeeld naar buiten gebracht
worden.
Als een mens uiteindelijk wel vergoddelijkt was, veranderde ook de afbeelding. Vaak
was bij zo een afbeelding de tekst erbij belangrijk. Een vergoddelijkte keizer werd
bijvoorbeeld afgebeeld zonder enige attributen, maar als zichzelf, met de tekst divus erbij.
Maar ook vergoddelijkte personen werden juist met attributen van een god afgebeeld. Een
voorbeeld hiervan was de Gemma Augustea.
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In het tweede hoofdstuk werd naar Livia en haar afbeelding gekeken. . Livia was van zeer
goede afkomst en trouwde in 38 voor Chr. met keizer Augustus. Livia als vrouw was goed
voor de status van Augustus. Hij kon haar gebruiken voor zijn beeldvorming. Livia was de
perfecte matrona en een weerspiegeling van de Romeinse deugd. Hierdoor was zij een
bijzonder goed voorbeeld voor de vrouwen in het rijk. Hun huwelijk werd in eerste instantie
enigszins belachelijk gemaakt omdat Livia nog zwanger was van haar vorige echtgenoot. Livia
kreeg twee kinderen met haar eerste echtgenoot en geen met Augustus. Livia zorgde ervoor
dat haar kinderen goede posities bekleedden binnen het rijk van keizer Augustus. Dit lukte
vanwege haar grote invloed op haar echtgenoot. Augustus ging zelfs zo ver om Tiberius te
adopteren. Livia zorgde er dus voor dat Tiberius wettelijk de erfgenaam en opvolger van
Augustus werd. Dit is al een groot teken van haar invloed op de keizer en hiermee van haar
politieke invloed. Livia was als een raadgever voor haar echtgenoot, ondervroeg hem ten
behoeve van anderen en beïnvloedde zijn beleid. Dit was daarmee een bijzondere rol voor
een Romeinse vrouw in een cultuur waarin de pater familias vooropstond. Haar zoon werd
later de volgende keizer, keizer Tiberius. Livia was nu dus naast vrouw van de keizer ook
moeder van de keizer. De status van Livia veranderde continu. Livia werd gezien als ‘moeder
des vaderlands’. Dit geeft al aan hoe belangrijk en populair ze was. Toen haar man keizer
Augustus overleed veranderde haar status weer. Livia werd Julia Augusta en priesteres van
de cultus van divus Augustus. Dit zorgde voor een totaal andere afbeelding van Livia. Livia
werd steeds meer afgebeeld met attributen van godinnen. Ze werd afgebeeld met kleding
van Cybele of Venus Genetrix. Maar ze wordt ook heel simpel afgebeeld, als een priesteres in
combinatie met divus Augustus. Livia wordt meerdere keren afgebeeld met de attributen
van Ceres, een scepter en een olijftak. Ze wordt hier geassocieerd met de godin van de
vruchtbaarheid. In de tijd van Tiberius is Livia op munten ook vaak geassocieerd met Iustitia
en salus Augusta. Kortom, deze verandering van status voor Livia zorgt voor meerdere
varianten van personificaties. Livia wordt op meerdere verschillende manieren afgebeeld.
Ook de beeltenis van Livia met de carpentem laat zien hoe belangrijk Livia is. In deze periode
is Livia erg belangrijk en mensen zien haar niet meer als een mens, maar ook niet als een
godin. Men weet nog niet hoe ze haar moeten afbeelden.
Na haar dood veranderde de status van Livia nog een keer. Livia overleed in 29 na
Chr. en werd vervolgens in het jaar 42 vergoddelijkt door haar kleinzoon Claudius. Haar
vergoddelijking liet dus lang op zich wachten maar speelde een grote rol bij de latere keizers.
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Claudius kon met deze vergoddelijking zijn eigen status verbeteren. Hij stamde af van twee
vergoddelijkte ouders. Na deze verandering van status was Livia een godin en moest haar
afbeelding weer veranderen. Nu is vaak de tekst diva Augusta toegevoegd aan haar
afbeelding. Verder wordt Livia nog steeds vaak afgebeeld met de attributen van de
vruchtbaarheidsgodin. Maar ze wordt ook weer afgebeeld als de perfecte matrona, als een
voorbeeld voor de samenleving. Haar afbeelding is vaak heel simpel, bijvoorbeeld alleen met
een tunica, palla en een diadeem in het haar. De tekst bij het beeld verraad haar status van
godin. Ten tijde van Galba werden de meeste afbeeldingen voor Livia gemaakt. Ze werd in
deze periode vaak afgebeeld met een patera en een scepter. Deze patera wordt vaak
afgebeeld met vergoddelijkte mensen, dus dit laat echt Livia haar nieuwe status zien. Haar
status als een godin.
Tijdens het bewind van Titus veranderde de afbeelding van Livia weer. Haar status
veranderde in principe niet, want ze is nu een godin en dat blijft ze. Maar haar rol in de staat
is wel veranderd. Titus regeerde vele jaren later dan Augustus en Livia is minder belangrijk
geworden in de samenleving. Ze wordt nu dan ook niet meer specifiek afgebeeld als diva
Augusta, maar weer als een personificatie. Ze wordt weer afgebeeld met attributen van een
godin of als een deugd.

Kortom, het is dus opvallend dat Livia haar afbeelding voortdurend veranderd. Als haar
status veranderd naar priesteres veranderd haar afbeelding mee. Maar het is duidelijk dat
men nog niet weet hoe ze deze nieuwe status moeten weergeven. Er zijn zo veel
verschillende associaties met godinnen en Livia gevonden dat het lijkt dat men zoekende
was. Men probeerde nog uit hoe ze dit moesten laten zien aan heel het Romeinse rijk.
Vooral omdat Livia de eerste vrouw was met deze status had men geen idee hoe ze het
beste afgebeeld kon worden. De dunne lijn tussen mens en god is duidelijk een lastig punt
voor afbeelden van iemand. Vandaar dat men experimenteerde met de personificatie.
Na haar vergoddelijking veranderde haar status weer. Maar hier is duidelijk dat men
het voorbeeld neemt van de mannelijke variant van een afbeelding van een god. Heel simpel
en met een duidende tekst erbij. Maar toch wordt Livia in deze tijd ook nog afgebeeld met
attributen. Ze wordt nog steeds geassocieerd met andere godinnen. Ook hier is dus de
twijfel te zien van de makers van de afbeeldingen. Men is de vergoddelijking van een vrouw
nog niet gewoon. Maar naar mate de tijd vorderde worden er meerdere vrouwen
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vergoddelijkt (bijvoorbeeld Faustina) en men weet hier beter mee om te gaan. Maar omdat
Livia haar status binnen de staat hierdoor weer anders is, ook doordat ze in een ver verleden
leefde, veranderde weer haar afbeelding en wist men weer niet hoe hiermee om te gaan.
Want ze is en blijft uiteindelijk een godin. Vandaar dat ze jaren na haar dood nog wel
afgebeeld wordt, maar niet meer nadrukkelijk als een godin, maar als een deugd, een
voorbeeld voor de samenleving. Livia blijft uiteindelijk de eerste vrouw die deze
verschillende veranderingen van status ondergaat, dus men blijft experimenteren met de
afbeelding van deze status.
Doordat Livia de eerste vrouw was die deze veranderingen onderging was het dus
experimenteel. Maar nu rijst de vraag: Hoe verliep de verandering van afbeelding en status
van andere vergoddelijkte vrouwen? Vrouwen die later leefden dan Livia en die ook
vergoddelijkt werden. Een voorbeeld van zo een vrouw is Poppaea, de vrouw van keizer
Nero.

51

Literatuurlijst
Antieke literatuur:
Cassius Dio, Historia Romana, vertaling via Loeb Classical Library door Earnest Cary, Harvard
1978.
Cicero, De natura deorum, vertaling uit M. Beumer, 'Hygieia: Godin of personificatie?', in:
Geschiedenis der Geneeskunde, jaargang 12, nr. 4 (augustus 2008) 221-227.
Cicero, de res publica, vertaling via Loeb Classical Library door J.E.G. Zetzel, Cambridge 1995.
Diodorus van Sicilië, vertaling via Loeb Classical Library, door C.H. Oldfather, Harvard 1967.
Hadrianus, Animula vagula blandula, vertaling door Robert Prummel.
Livius, Ab Urbi Condita, vertaling via www.koxkollum.nl.
Ovidius, Fasti, vertaling via Loeb Classical Library, door J.G. Frazer, Cambridge 1959.
Plutarchus, Numa Pompilius, vertaling uit C.M. Stibbe, Plutarchus, Grondvesters van Athene
en Rome vertaling (Zeist).
Plutarchus, Gracchi, C.M. Stibbe, Plutarchus, Grondvesters van Athene en Rome vertaling
(Zeist).
Plutarchus, Life of Alexander, vertaling uit C.M. Stibbe, Plutarchus, Grondvesters van Athene
en Rome vertaling (Zeist).
Plutarchus, Lysander 18, vertaling van Loeb Classical Library, door B. Perrin, Cambridge 1923.
Plutarchus, Sulla, C.M. Stibbe, Plutarchus, Grondvesters van Athene en Rome vertaling
(Zeist).
Seneca, Apocolocyntosis 11, vertaling van H.Wagenvoort.
Suetonius, De vita Caesarum, vertaling uit Suetonius, Keizers van Rome (Amsterdam 2010).
Tacitus, Annales, vertaling van Loeb Classical Library, door J. Jackson, Harvard 1937.
Vergilius, Aeneis, vertaling via Perseus Digital Library.
Velleius Paterculus, Historia Romana .
Vitruvius, De Architectura, vertaling via Perseus Digital Library.

52

Moderne literatuur:
Alexandridis, A., Die Frauen des römischen Kaiserhauses: eine Untersuchung ihrer bildlichen
Darstellung von Livia bis Julia Domna (Mainz am Rhein 2004).
Angelova, D.N., Sacred Founders: Women, Men, and Gods in the Discourse of Imperial
Founding, Rome through Early Byzantium (California 2015).
Astbury, R., ‘The Apocolocyntosis’ The Classical Review 38 (1988) 44–50.
Barrett, A.A., Agrippina. Sex, Power, and Politics in the Early Empire (London 1996).
Barrett, A.A., Livia, first lady of imperial Rome (New Haven 2002).
Bartman, E., Portraits of Livia, Imaging the Imperial woman in Augustan Rome (Cambridge
1999).
Beard, M., North, J., Price, S., Religions of Rome a history, volume 1 (Cambridge 1998).
Beard, M., North, J., Price, S., Religions of Rome a sourcebook, volume 2 (Cambridge 1998).
Beck, C.H., Die Kaiserinnen Roms, Von Livia bis Theodora (München 2002).
Bendlin, A., ‘Romulus‘ Brill’s New Pauly Online [24-05-17].
Beurlier, E., Le culte imperial son histoire et son organisation depuis Auguste jusqu’a
Justinien (Parijs 1891).
Bieber, M., The Statue of Cybele in the J.Paul Getty Museum (Los Angeles 1968) .
Bonamente, G., F. Paschoud, Historiae Augustae, Colloquium Genevense. Atti die Convegni
sulla Historia Augusta (Bari 1994).
Brent, A., The imperial cult and the development of church order: concepts and images of
authority in paganism and early Christianity before the Age of Cyprian (Boston 1999).
Brown, B.L., Julio-Claudian empresses (Georgia 2005).
Burton, H., ‘The worship of the Roman emperors’, The Biblical world 40.2 (1912) 80-91.
E. Carney, Olympias: Mother of Alexander the Great (New York 2016).
Cancik, H., Die praxis der Herrscherverehrung in Rom und seinen Provinzen (Tübingen 2003).
Clark, G., Women in the Ancient world (Oxford 1989).
Clark, M., Augustus, first Roman emperor (Bristol 2010).
Clauss, M., Kaiser und Gott, Herrscherkult im römischen Reich (Stuttgart 1999).
Crawford, K., The foundation of the Roman imperial cult (Harvard 2011).
Coarelli, F., Rome and environs : an archaeological guide (Californië 2007).
Cohen, H., Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain (Paris 1892).
Cole, S., ‘Cicero, Ennius, and the concept of Apotheosis at Rome’, Arethusa, Vol. 39, No. 3
53

(John Hopkins University, 2006) 531-548.
Cooley, A., Res Gestae divi Augusti: Text, Translation and Commentary, (Cambridge 2009).
Cooley, A., ‘The moralizing message of the senatus consultum de Cn.Pisone Patre’ in: Greece
& Rome, Vol. XLV No. 2 (1998) 199-212.
Davies M., Swain, H., Aspects of Roman history, 82 BC-AD 14: a source-based approach
(Londen 2010).
Deckman, A.A., ‘Livia Augusta’, The Classical Weekly, Vol. 19, No. 3 (1925) 21-25.
Dennison, M., Livia Augusta, de machtigste vrouw van Rome (Utrecht 2015).
Dixon, S., The Roman Mother (Oklahoma 1988).
Edmondson, J., Augustus (Cambridge 2009).
Elsner, J., Art and the Roman viewer, the transformation of art from the pagan world to
Christianity (Cambridge 1995).
Fishwick, D., The imperial cult in the Latin west, studies in the Ruler Cult of the Western
Provinces of the Roman Empire 1,2 (Leiden 1987).
Giacosa, G., Women of the Caesars. Their lives and portraits on coins (New York 1977).
Gradel, I,. Emperor worship and Roman religion (Oxford 2002).
Graf, F., ‘Herrscherkult‘ New Pauly Online [20-04-2016].
Haedecke, F., Göttinnen und Mörderinnen, Die First ladies des Römischen Reiches
(Mannheim 2010).
Hallett, C. H. , The Roman Nude: Heroic Portrait Statuary 200 BC-AD 300 (Oxford 2005).
Hahn, U., Die Frauen des römischen Kaiserhauses und ihre Ehrungen im griechischen Osten
(Saarbrücken 1994).
Hekster, O., Claes, L., Manders, L., Slootjes, D., Klaassen Y., & de Haan, N., ‘Nero's ancestry
and the construction of imperial ideology in the early Empire. A methodological case’,
Journal of Ancient History and Archaeology 1(4) (2014) 7-21.
Hekster O., en Moormann, E., Ooggetuigen van het Romeinse Rijk (Amsterdam 2007).
Hemelrijk, E.A., Matrona Docta, Educated women in the Roman élite from Cornelia to Julia
Domna (London 1999).
E.Hemelrijk, Hidden lives – public personae. Women and civic life in the Roman West (Oxford
2015).
Herz, P., ‘Diva Drusilla: Ägyptisches und Römiches im Herscherkult zur Zeit Caligulas’,
54

Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 30, H. 3 (1981) 324-336.
Kaden, S., Frauen neben claudius und ihre Darstellung auf reichsrömischen Münzen
(Universität Potsdam 1978).
Kleiner, D.E., Roman sculpture (Yale 1992).
Kolb, A., Augustae, Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof? (Berlin, 2010).
Krapinger, G., ‘Velleius Paterculus’, Brill’s New Pauly Online .
Kunst, C., Livia, (Stuttgart 2008).
Levick, Augustus (Londen 2010).
Levick, B., Faustina I and II: Imperial Women of the Golden Age (Oxford, 2014).
Liebeschutz, W., Continuity and Change in Roman Religion (1979).
Mattingly, H., E.A. Sydenham, The Roman imperial coinage. Volume I. Augustus to Vitellius,
(London 1972).
Mudd, M., I Livia, The counterfeit criminial. The story of a much maligned woman (Trafford
2005).
Naerebout, F., ‘Imperator, Autokrator. Het Romeinse keizerschap, de Keizercultus en
Egypte’, Historisch Tijdschrift 177 (2008) 55-66.
Noreña, C., ‘The communication of the emperor’s virtues’, The journal of Roman studies 91
(2001) 146-168.
Oliver, J.H., ‘Divi of the Hadrianic Period’, The Harvard Theological Review, Vol. 42, No. 1.
(1949) 35-40.
Prescendi, F., ‘Numen‘ Brill’s New Pauly Online [22-04-2017].
Price, S.R.F., Rituals and power, The Roman imperial cult in Asia Minor (Cambridge 1984).
Purcell, N., ‘Livia and the Womenhood of Rome’, Proceedings of the Cambridge Philological
Society (1986).
Rose, C.B., Dynastic commemoration and imperial portraiture in the Julio-Claudian period
(Cambridge 1997).
Romm , J., Plutarch: Lives that Made Greek History (2012).
Rüpke, J., Von Jupiter zu Christus, religionsgeschichte in römischer Zeit (Darmstadt 2011).
Scheid, J., Commentarii fratrum arvalium qui supersunt, les copies épigraphiques des
protocoles annuels de la confrérie arvale (Rome 1998).
Scheid, J., La religion des Romains (Parijs 1998).
Scott, K., ‘The Sidus Ilulium and the Apotheosis of Caesar’, Classical Philology, Vol 36, No. 3
55

(1941) 257-272.
Singor, H., Constantijn: en de christelijke revolutie in het Romeinse Rijk (Amsterdam 2014).
Spaeth, B. S., The Roman Goddess Ceres (Austing 1996).
Szemler, G.J., ‘Religio, Priesthoods and Magistracies in the Roman Republic‘ Numen 18.2
(1971) 103-131.
Szemler, G.J., The priests of the Roman republic, a study of interactions between priesthoods
and magistracies (Brussel 1972).
Takacs, S., Vestal virgins, sibyls, and matrons: women in Roman religion (Texas 2008).
Tate, K.S., The Deification of Imperial Women: Second Century Contexts (University of
Saskatchewan 2011).
Taylor, L.R., The divinity of the Roman emperor (Philadelphia 1975).
Winkes, R., Livia Octavia Julia, Porträts und Darstellungen (Louvain 1995).
Wood, S. E., Imperial Women: A study in Public Images, 40BC – AD 68 (Leiden 2000).
Wood, S., ‘Diva Drusilla Panthea and the Sisters of Caligula’, American Journal of
Archaeology, Vol. 99, No. 3 (1995) 457-482.
Wrede, H., Consecratio in formam deorum (Mainz am Rhein 1981).
Zanker, P., The power of images in the age of Augustus (Michigan 2007).

56

57

