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Suetonius, Leven van Augustus, 101:
‘Zijn testament had hij gemaakt tijdens het consulaat van Plancus en Gaius Silius op de derde
april, zestien maanden voor zijn dood. Het was opgetekend in twee cahiers, geschreven
deels door hemzelf, deels door zijn vrijgelatenen Polybius en Hilario. De Vestaalse maagden,
bij wie hij het in bewaring had gegeven, brachten het tevoorschijn met drie boekrollen,
eveneens onder zegel. Al deze geschriften werden in de senaat geopend en voorgelezen. […]
Van de drie boekrollen bevatte de ene aanwijzingen betreffende zijn begrafenis. De tweede
was een verslag van zijn politieke werkzaamheden, waarvan hij wenste dat het in bronzen
tafels gegraveerd zou worden en opgesteld voor het Mausoleum.’ (vert. D.den Hengst)

De inscripties op het Mausoleum zijn na de dood van Augustus ook op andere plekken in het Rijk ingebeiteld,
zoals in Ankara, Turkije, in een tempel van Augustus (boven), Latijn in het voorportaal, Grieks in de zijmuur.

De reconstrueerde tekst is in de 20e eeuw weer in
Rome ingebeiteld in de muur van het Museum van
de Ara Pacis naast de ruïne van het Mausoleum.
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Titel
RES GESTAE DIVI AVGVSTI, QVIBVS
ORBEM TERRARVM IMPERIO POPVLI
ROMANI SVBIECIT
ET IMPENSAE, QVAS IN REM PUBLICAM

res gestae en impensae zijn de
kernwoorden van de titel van de tekst,
beide gevolgd door een betr.bijzin.
Augustus: V = U!
subicio, -ieci +dat. = onderwerpen aan
inpensa = uitgaven / kosten
in + acc. = voor / ten behoeve van

POPVLVMQVE ROMANVM FECIT
Antonius en Octavianus: van confrontatie naar samenwerking
Op 15 maart 44 v.C. wordt dictator Julius Caesar plotseling vermoord door een groep senatoren.
Rome is geschokt. Hoe moet het verder met de stad? Komt de droom van de moordenaars uit om
Rome weer te gaan besturen volgens de grondwet van de republiek of worden ze door het
woedende volk uit de stad gejaagd? Blijft Marcus Antonius, de belangrijkste assistent van Caesar en
consul van dat jaar, aan de touwtjes trekken?
Maar in het testament van Caesar staat nog een verrassing: hij adopteert zijn achterneef Octavianus
en laat al zijn bezittingen aan hem na. Plotseling heeft Caesar twee opvolgers: Antonius en
Octavianus, die zich vanaf nu ‘Caesar’ laat noemen (en pas veel later ‘Augustus’). Ze worden het
samen niet eens en verzamelen legers om elkaar te bestrijden. In een veldslag bij Mutina (Modena, in
noord-Italië) verliest Antonius.

[1] Annos undeviginti natus exercitum privato
consilio et privata impensa comparavi, per
quem rem publicam a dominatione factionis
oppressam in libertatem vindicavi.

Munt van Julius Caesar met
de hoogste positie die hij
vlak voor zijn dood bereikte:
dictator perpetuo: ‘dictator
voor altijd’

Antonius liet na de moord
op Caesar zijn baard staan
als teken van rouw en liet
dat op deze munt aan
Rome zien.
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natus + acc. = … geleden geboren, … oud
undeviginti = 19
comparo = uitrusten / gereedmaken
dominatio, -ionis = overheersing
factio, -ionis = (politieke) partij
opprimo, ppp.-pressus = onderdrukken
in libertatem vindico = in vrijheid stellen /
bevrijden

Op de munten die Octavianus in de jaren na de
moord maakte, liet hij graag zijn nieuwe afkomst
zien: hij nam de naam ‘Caesar’ over, noemde zich
DIVI F(filius) = ‘zoon van een god’ en zette op de
voorzijde Venus, de stammoeder van de Julii.

Octavianus presenteert zich hier dus als de grote bevrijder van Rome, maar in feite boekte hij de
overwinning samen met de twee consuls van dat jaar (43). Die overleefden echter de veldslag allebei
niet. Maar hoe waren de consuls bij het conflict betrokken geraakt?
Veel senatoren hadden een hekel aan Antonius. De senator Cicero had Octavianus bereid gevonden
om zich met zijn eigen leger te voegen bij de staatslegers van de consuls om zo een vuist te kunnen
maken naar Antonius. Dat Octavianus in de onderhandelingen daarover sterk had gestaan, blijkt wel
uit de uitzonderlijke positie die de senaat hem gaf: terwijl hij er volgens de republikeinse cursus
honorum (zie kader) nog veel te jong voor was, werd hij lid van de senaat, kreeg hetzelfde
spreekrecht als een (oud-)consul en de benodigde bevoegdheid om een leger te leiden (het imperium
van een praetor):
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Eo nomine senatus decretis honorificis in
ordinem suum me adlegit C. Pansa et A. Hirtio
consulibus consularem locum sententiae
dicendae tribuens et imperium mihi dedit.
Res publica ne quid detrimenti caperet, me
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propraetore simul cum consulibus providere
iussit.

eo nomine = met die bedoeling
decretum = besluit
honorificus = eervol
ad-lego, -legi = erbij kiezen / aannemen
C.Pansa, A.Hirtio – Gaius Pansa en Aulus
Hirtius waren de consuls in 43 v.C.;
hiermee wordt de gebeurtenis gedateerd.
*consularis locus sententiae dicendae = het
spreekrecht van een oud-consul
imperium = militair gezag
res publica ne quid detrimenti caperet …
providere = ‘erop toezien dat de staat
geen schade zou lijden’ (formule
waarmee noodtoestand afgekondigd
werd)
propraetore = in de rang van propraetor

cursus honorum, SPQR
Romeinse politici maakten carrière volgens de cursus honorum, een opeenvolging van onbetaalde
erefuncties, waarvoor ze vanaf een bepaalde leeftijd voor een jaar gekozen konden worden. Zo
waren er in het republikeinse Rome ieder jaar verkiezingen voor een boel magistraten:
• 10 volkstribunen: ombudsman voor het volk, minimale leeftijd 27 jaar
• 20 quaestoren: financiën, vanaf 30 jaar
 daarna levenslang lid van de senaat
• 4 aediles: dagelijkse gang van zaken in Rome, vanaf 36 jaar
• 8 (soms 16) praetoren: justitie, en imperium (=bevoegdheid om een leger aan te voeren),
vanaf 39 jaar  daarna kun je pro-praetor worden
(bestuurder van een kleine provincie)
• 2 consuls: algemene zaken, imperium, vanaf 43 jaar  daarna kun je pro-consul worden
(bestuurder van een grote provincie)
Al deze rijke mannen waren of werden senatoren. Er waren er zo’n 300 tot 600. In de senaat werd
vergaderd over het beleid van Rome. Oud-consuls, dus de mannen die de hoogste positie in de
politiek bereikt hadden, hadden daar het eerste spreekrecht en dus de meeste invloed.
Over wetsvoorstellen en voor verkiezingen werd gestemd in de vergadering van het volk
(populus). Alle Romeinse burgers mochten daar hun stem uitbrengen. Meestal werd daarbij het
advies van de senaat gevolgd. Al met al kun je het bestuur van Rome tijdens de republiek
samenvatten met de beroemde letters SPQR: Senatus populusque Romanus.
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Na zijn ‘overwinning’ bij Mutina is Octavianus’ positie zo sterk, dat hij echt consul kan worden, maar
de samenwerking met de senaat gaat niet van harte. Daarom besluit hij uiteindelijk toch met
Antonius samen te gaan werken. Zo kunnen ze de moordenaars van Caesar gaan afstraffen, onder
wie Brutus en Cassius, die ondertussen buiten Italië zelf legers op de been hadden gebracht om zich
te verdedigen. Samen met Lepidus (ook een oud-medewerker van Caesar) laten Octavianus en
Antonius zich door de volksvergadering installeren als ‘commissie van drie voor het bestuur van de
staat’. Ze gaan op Brutus en Cassius af en laten hun sympathisanten (onder wie de senator Cicero)
massaal uitmoorden.

Populus autem eodem anno me consulem, cum
consul uterque in bello cecidisset, et

triumvir = lid van een commissie van drie
*res publica constituenda = het op orde
brengen van de staat
creo + acc. = benoemen als

triumvirum rei publicae constituendae creavit.
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[2] Qui parentem meum trucidaverunt, eos in
exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum
facinus et postea bellum inferentes rei publicae
vici bis acie.

Marcus Antonius en Octavianus ‘Caesar’ als partners
samen op één munt. Antonius trouwde ook met
Octavia, de zus van Octavianus.

Qui – antecedent is eos; bedoeld zijn de
belangrijkste moordenaars van Caesar,
Brutus en Cassius.
trucido = vermoorden
legitimus = wettig
ulciscor, ultus sum = wraak nemen voor
infero = beginnen; vul aan: eos

Brutus liet op zijn munten trots de dolken zien
waarmee hij en zijn mededaders Caesar hadden
vermoord op EID MAR = 15 maart 44 v.C.

Brutus en Cassius komen allebei om op het slagveld bij Philippi (zie kaartje op volgende blz.). Nu hun
wraaklust gestild is, verdelen de partners het bestuur van het rijk in drieën: Octavianus regeert het
westen vanuit Rome, Antonius bestuurt het oosten en Lepidus krijgt Africa. Om het onderlinge
vertrouwen te vergroten, trouwt Antonius met Octavia, de zuster van Octavianus. Maar de twee
krijgen na verloop van tijd toch weer slaande ruzie, als Antonius Octavia verlaat en, net als Caesar
ooit, een relatie begint met de Egyptische koningin Cleopatra. Samen regeren ze als farao’s over hun
oosterse rijk. Octavianus moet eerst met hen afrekenen voordat hij zich alleenheerser van het
Romeinse Rijk kan noemen (zie verderop paragraaf [27]).
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Buitenlandse zaken
[26] Omnium provinciarum populi Romani,
quibus finitimae fuerunt gentes quae non
parerent imperio nostro, fines auxi.
Gallias et Hispanias provincias, item
5

Germaniam, qua claudit Oceanus a Gadibus ad
ostium Albis fluminis pacavi.
Alpes a regione ea, quae proxima est Hadriano
mari, ad Tuscum pacari feci nulli genti bello
per iniuriam inlato.

10 Classis mea per Oceanum ab ostio Rheni ad
solis orientis regionem usque ad fines
Cimbrorum navigavit, quo neque terra neque
mari quisquam Romanus ante id tempus adit,
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Alle namen van volken en plaatsen staan in
het kaartje hierboven. Je mag de Latijnse
namen in je vertaling gebruiken, maar je
mag ook steeds een moderne naam
proberen te gebruiken.
finitima gens = buurvolk
auxi – pf. van augeo
item = eveneens / en ook
qua = voor zover / een gebied dat
claudo = omsluiten
a(b) … ad = van(af) … tot (aan)
ostium = monding
paco = onderwerpen / tot vrede brengen
proximus + dat. = dicht bij
facio = zorgen dat… (+ a.c.i.: Alpes pacari)
per iniuriam = door onrecht / oneerlijk
*bello inlato (van infero) = nadat er oorlog
gevoerd is / door oorlog te voeren
sol oriens = de opgaande zon / het oosten
navigo = varen
terra, mari – allebei ablativus
adit – lees: (ad)iit
eiusdem – gen. van idem
tractus, -us = ligging / landstreek (gen.!)
amicitia = vriendschap(sverdrag)
adicio, pf. adieci = toevoegen

Cimbrique et Charydes et Semnones et eiusdem
15 tractus alii Germanorum populi per legatos
amicitiam meam et populi Romani petierunt. […]
[27] Aegyptum imperio populi Romani adieci. […]

De verovering van Egypte wordt in de Res
Gestae gepresenteerd als een stukje
buitenlands beleid, en strikt genomen was de
zeeslag bij Actium die er in 31 v.C. aan vooraf
ging ook een oorlog tussen Rome en Egypte.
Maar Egypte werd niet alleen geleid door
koningin Cleopatra, maar ook door haar
geliefde Marcus Antonius. Hij had daarvoor zijn
samenwerking met Octavianus en het huwelijk
met diens zuster opgezegd en gedroeg zich als
oosterse farao. Zo gezien is de verovering van
Egypte ook de afronding van de burgeroorlog
die Octavianus de alleenheerschappij over het
Romeinse Rijk bracht.

Augustus is in de Res Gestae nogal positief
over de verrichtingen van zijn legers in
Germanië. Maar veroveringen ten noorden van
de Rijn door zijn stiefzoons Drusus en Tiberius
werden in 9 n.C. tenietgedaan door een
bloedige nederlaag van generaal Varus in het
Duitse Teutoburger Wald. Suetonius schrijft in
zijn Leven van Augustus (23):
AI met al heeft hij slechts twee zware
nederlagen geleden, die zijn reputatie
schaadden, beide malen in Germanië. Het
waren de nederlagen van Lollius en Varus. Die
van Lollius bracht meer schande dan verlies,
maar Varus' nederlaag was bijna fataal, omdat
daarbij drie legioenen met hun aanvoerders en
hun onderbevelhebbers en alle hulptroepen
vernietigd werden. Toen het bericht over deze
nederlaag binnenkwam, liet hij soldaten door
de hele stad patrouilleren om te voorkomen
dat er zich ongeregeldheden zouden voordoen.
[…] Men vertelt zelfs dat hij zo van streek was
dat hij maanden aaneen baard en hoofdhaar
liet groeien en soms met zijn hoofd tegen de
deur liep, terwijl hij met luide stem riep:
'Quintilius Varus, geef mij mijn legioenen
terug.'

Marcus Antonius en Cleopatra op twee zijden van
een munt. Nadat de Egyptische vloot bij Actium
verslagen was, trokken ze zich terug in het
faraonische paleis in Alexandrië, waar ze kort na
elkaar zelfmoord pleegden.
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De eer van Rome hersteld
[29] Signa militaria complura per alios duces
amissa devictis hostibus recepi ex Hispania et
Gallia et a Dalmateis.
Parthos trium exercituum Romanorum spolia
5

et signa reddere mihi supplicesque amicitiam
populi Romani petere coegi. Ea autem signa
in penetrali, quod est in templo Martis
Ultoris, reposui.

Het beroemdste beeld dat van Augustus is overgeleverd
is gevonden in de keizerlijke villa in Primaporta, bij Rome.
Augustus is afgebeeld als generaal, met een borstpantser
dat een complete reclamespot voorstelt van zijn
keizerschap, met in het midden de teruggave van een
veldteken dat de Romeinen in een eerdere oorlog
verloren hadden. Zoals in de Res Gestae te lezen is,
kregen de heroverde vaandels een plekje in de Tempel
van Mars Ultor, schematisch te zien op onderstaande
munt.

8

signum (militare) = veldteken /
legioensvaandel (de ‘mascotte’ van een
Romeins legioen. Als het buitgemaakt werd
door de vijand was dat een grote schande)
complures = meerdere
devinco = vinco
recipio, pf. recepi = terugkrijgen
spolia (mv) = buit
supplices = als smekelingen / nederig
amicitia = vriendschap(sverdrag)
cogo, pf.coegi = iemand (Parthos) dwingen
om te… (reddere + petere)
penetral = heiligdom
Mars Ultor = Mars de Wreker (de god die
Octavianus geholpen zou hebben bij het
afrekenen met de moordenaars van Caesar)
repono = pono

De vrede gevierd
[12…] Cum ex Hispania Galliaque, rebus in
eis provinciis prospere gestis, Romam redi
Ti. Nerone et P. Quintilio consulibus, aram
Pacis Augustae senatus pro reditu meo
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consacrandam censuit ad campum Martium,
in qua magistratus et sacerdotes virginesque
Vestales anniversarium sacrificium facere
iussit.

res = oorlog
prosperus = voorspoedig
redi – lees: red-ii
Ti. t/m consulibus – Tiberius Nero en Publius
Quintilius waren consuls in 13 v.C, dus je
mag dit ook vertalen met een tijdsbepaling.
Pax Augusta = Vrede van Augustus
(voorgesteld als een vredesgodin)
reditus, -us = terugkeer
consacrandam – vul aan: esse; consacrare =
inwijden
campus Martius = Marsveld (gebied tussen
stadsmuur en Tiber)
magistratus t/m Vestales – allemaal
accusativus meervoud, want deel van de
A.c.I. die bij iussit hoort
anniversius = jaarlijks
sacrificium = offer(handeling)

De Ara Pacis Augustae in het
museum in Rome dat speciaal
voor dit monument gebouwd is.

Een allegorie van de vrede op de
Ara Pacis Augustae.
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[13] Ianum Quirinum, quem clausum esse
10

maiores nostri voluerunt, cum per totum
imperium populi Romani terra marique esset
parta victoriis pax, cum priusquam nascerer a
condita urbe bis omnino clausum fuisse
prodatur memoriae, ter me principe senatus
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Ianus Quirinus – Tempel van Janus Quirinus –
maakt onderdeel uit van de hoofdzin, die
pas verder gaat bij ter…
parere, ppp. partus = bereiken
a condita urbe = vanaf de stichting van de
stad (dus vanaf 753 v.C.)
omnino = in totaal (bij bis)
prodare memoriae + A.c.I. = overleveren (aan
het collectieve geheugen) dat…
ter = drie maal
me principe = met mij als keizer / onder mijn
keizerschap

claudendum esse censuit.

Het tempeltje van Janus op het Forum
Romanum met gesloten deuren op een munt
uit de tijd van keizer Nero (54-68 n.C.)

Janus Quirinus had twee gezichten omdat hij vooruitkeek
en terugkeek: hij was de god van begin en einde, ingang en
uitgang. Het Latijnse woord voor deur is dan ook ianua. De
maand januari is naar hem genoemd.
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Leuke dingen voor het volk

5

[15] Het gewone Romeinse volk heb ik uit mijn vaders erfenis per man 300 sestertiën gegeven
en in mijn vijfde consulaat uit eigen naam uit de krijgsbuit 400 sestertiën. Tijdens mijn tiende
consulaat heb ik uit mijn ouderlijk bezit weer 400 sestertiën per persoon als gift uitgeteld,
tijdens mijn elfde heb ik twaalf keer graan dat ik zelf gekocht had uitgedeeld en tijdens mijn
twaalfde jaar dat ik de macht had alsof ik volkstribuun was, heb ik voor de derde keer 400
sestertiën per persoon geschonken. Deze gratificaties van mij bereikten altijd meer dan
250.000 mensen.

[22] Ter munus gladiatorium dedi meo nomine et
quinquiens filiorum meorum aut nepotum
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nomine, quibus muneribus depugnaverunt
hominum circiter decem millia. Bis athletarum
undique accitorum spectaculum populo praebui
meo nomine et tertium nepotis mei nomine.
Ludos feci meo nomine quater, aliorum autem
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magistratuum vicem ter et viciens. […]
Venationes bestiarum Africanarum meo nomine
aut filiorum meorum et nepotum in circo aut in
foro aut in amphitheatris populo dedi sexiens et
viciens, quibus confecta sunt bestiarum circiter

20

ter = drie maal
munus, muneris (o) = voorstelling / spelen
meo nomine = uit mijn (eigen) naam (Dat wil
zeggen dat de naam van Augustus zelf op
het affiche stond als gulle gever van de
spelen. Maar hij kon ook anderen noemen
en hen zo laten delen in zijn populariteit)
quinquiens = vijf maal
nepos, -potis = kleinzoon (bijv. Gaius Caesar
en Lucius Caesar, de zonen van zijn dochter
Julia)
depugnare = pugnare
circiter = ongeveer
accitus = verzameld
tertium = derde – vul aan: spectaculum
ludi (mv) = spelen
quater = vier maal
vicem + gen. = voor
ter et viciens = drieëntwintig maal
venatio, -tionis = jachtpartij
sexiens et viciens = zesentwinting
quingentae = vijfhonderd

tria millia et quingentae.

Dierengevechten in de arena. Aan de
bouwwerken (o.a. de rondenteller in het
midden) kun je zien dat er in een circus
gevochten wordt. Bedenk dat het
Colosseum pas in ca. 80 n.C. in gebruik
werd genomen. Daarvóór bouwde men
wel eens tijdelijke amfitheaters van hout.
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[23] Navalis proelii spectaculum populo dedi
trans Tiberim, in quo loco nunc nemus est
Caesarum, cavato solo in longitudinem mille et
octingentos pedes, in latitudinem mille et
25 ducenti. In quo triginta rostratae naves triremes
aut biremes, plures autem minores inter se
conflixerunt. Quibus in classibus pugnaverunt
praeter remiges millia hominum tria circiter.

proelium navale = zeeslag
nemus Caesarum = het bos van de Caesars
(waarschijnlijk een park ter ere van
Augustus’ kleinzoons)
cavo = uithollen / uitgraven
solum = bodem / grond
in longitudinem = met een lengte van
octingenti = achthonderd
in latitudinem = met een breedte van
ducenti = tweehonderd
in quo – lees: in eo (relatieve aansluiting)
triginta= dertig
rostratus = met stormram
triremis = met drie rijen roeiers (boven
elkaar)
biremis = met twee rijen roeiers (boven
elkaar)
confligo = strijden / botsen
remex, remigis = roeier

Een naumachia op een schilderij van
Ulpiano Checa (1895)

Zou zo de naumachia van Augustus er
uitgezien kunnen hebben, met
watervoorziening vanuit de Tiber
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Opvolgers binnen de keizerlijke familie
Octavianus/Augustus regeerde vanaf 31 v.C. het Romeinse Rijk vijfenveertig jaar lang, met zijn vrouw
Livia aan zijn zijde. Hij wilde deze machtspositie graag binnen de familie houden als hij zou overlijden.
Maar een zoon om hem op te volgen zou hij nooit krijgen. Hij had alleen een dochter uit een eerder
huwelijk, Julia, maar vrouwen speelden officieel geen rol in de politiek. Toch werd Julia de spil
waaromheen Augustus zijn dynastie plande, als vrouw en moeder van potentiële opvolgers. Eerst
trouwde Julia met Marcellus, een neef in wie Augustus veel vertrouwen had. Toen Marcellus echter
jong stierf, trouwde Julia met haar vaders jeugdvriend Agrippa. Die had al jaren een grote rol in het
bestuur als tweede man naast
Augustus. Maar de keizer zag vooral
toekomst in de zoontjes die Julia en
Agrippa kregen: Gaius en Lucius. De
jongens werden al jong geadopteerd
door Augustus als zijn eigen zonen,
kregen de familienaam Caesar en
werden praktisch door hun opa zelf
opgevoed. Vanaf het moment dat ze
volwassen waren (in Rome kreeg je
de ‘mannentoga’ rond je 15e) kregen
ze allerlei eretitels en deden ze
zoveel mogelijk politieke en militaire ervaring op om hun grootvader te helpen bij het bestuur.
Ondertussen had Julia weer een andere echtgenoot: toen Agrippa overleden was, moest ze trouwen
met Tiberius. Hij was stiefzoon van haar vader: Livia was al moeder van hem en van zijn broer Drusus
vóórdat ze met Augustus trouwde. Tiberius en Drusus hielpen volop met het rijksbestuur, vooral
door het aanvoeren van legers op veldtocht in Germanië en op de Balkan. Maar Gaius en Lucius
bleven de favorieten om Augustus op te volgen. Tot ze in 2 en 4 na Christus ziek werden en
overleden. Toen adopteerde Augustus Tiberius als zoon en opvolger. Drusus was toen al overleden,
maar zou wel de ((over)groot)vader worden van de drie keizers die na Augustus en Tiberius kwamen:
Caligula, Claudius en Nero.

Een aantal leden van de keizerlijke familie op de omheining van de Ara Pacis Augustae in Rome:
Agrippa Gaius
Julia of Livia
Tiberius
Drusus
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[14] Filios meos, quos iuvenes mihi eripuit
Fortuna, Gaium et Lucium Caesares honoris
mei caussa senatus populusque Romanus
annum quintum et decimum agentes consules
5

designavit, ut eum magistratum inirent post
quinquennium. Et ex eo die, quo deducti sunt
in forum, ut interessent consiliis publicis
decrevit senatus. Equites autem Romani
universi principem iuventutis utrumque

10 eorum parmis et hastis argenteis donatum
appellaverunt.

iuvenes – vertaal predicatief: ‘als…’
eripere, pf. eripui = ontrukken / afnemen
caussa + gen. = om (de woorden in de staan
ervóór!)
annum quintum et decimum = hun vijftiende
levensjaar
designare = aanwijzen (als)
quinquennium = vijf jaar
deducere in = begeleiden naar /
introduceren op (van een jongen die
meerderjarig wordt)
ut – afhankelijk van decrevit senatus
interesse = aanwezig zijn bij
consilium publicum = senaatsvergadering
Equites = Ruiters/Ridders (tweede stand in
Rome na de senatoren)
utrumque – lijdend voorwerp bij
appellaverunt
parmis et hastis argenteis donatum = ‘nadat
ze zilveren schilden en lansen hadden
gekregen’
Munt van Augustus met op de
keerzijde Gaius en Lucius (C.L.
CAESARES) met de zilveren
schilden en lansen die ze van
de Ridderstand kregen ter
gelegenheid van hun
meerderjarigheid. Verder de
veelbelovende titels AVGVSTI,
COnSules DESIGnati
(aankomend consuls),
PRINCipes IVVENTutis (Prinsen
van de jeugd)

Vergelijk de Latijnse tekst met de munt en de fragmenten over de verhoudingen in de keizerlijke
familie volgens de geschiedschrijver Cassius Dio op de volgende bladzijde.
1. Latijn, r.2-3: honoris mei caussa. Met welk tekstelement beschrijft Cassius Dio deze
beweegreden ?
2. R.5-6: ut eum magistratum inirent post quinquennium. Hoe is deze ingewikkelde constructie
waarschijnlijk ontstaan? Antwoord op basis van Cassius Dio.
3. R.4-5: consules designavit. Hoe komt deze uitdrukking op de munt voor? Omschrijf het verschil in
grammaticale structuur tussen de vermelding in r.4-5 en op de munt.
4. Zoek op wat de Lex Iulia de Adulteriis Coercendis inhield en leg uit waarom Augustus zo woedend
was op zijn dochter.
5. Kun je op basis van Cassius Dio nog een reden bedenken waarom Augustus zijn dochter zo streng
strafte?
6. Latijn r.1-2: mihi eripuit Fortuna. Hoe is dat gegaan volgens Cassius Dio? Wat denk je: was
Augustus naïef of eufemistisch in deze Latijnse omschrijving?
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Dat het er binnen de keizerlijke familie niet altijd even gezellig aan toe ging, blijkt onder andere uit
de volgende fragmenten uit het werk van de geschiedschrijver Cassius Dio (boek 55, vertaling G.H.
de Vries):
‘Het volgende jaar [6 v.C….] moest Augustus constateren dat zijn kleinzonen Gaius en Lucius
Caesar uit zichzelf volstrekt niet van plan waren te proberen zich net zo te gedragen als hun
grootvader, zoals je mocht verwachten van jongemannen die in de keizerlijke familie opgroeiden.
Zij baadden in weelde en gedroegen zich daarbij ook nog eens zeer arrogant. […] Iedereen in Rome
vleide hen, oprecht of om in een goed blaadje te komen, met gevolg dat ze zich steeds meer
gingen gedragen als verwende jongetjes. Het volk koos bijvoorbeeld Gaius tot consul nog vóór hij
volwassen was. Augustus was hier allesbehalve mee ingenomen. […] Toen desondanks de
volksvergadering voet bij stuk hield, was zijn antwoord dat je zo’n ambt pas moest aanvaarden
wanneer je niet alleen jezelf in de hand hebt maar ook sterk genoeg bent om je tegen de druk van
de massa te verzetten. […] Op die manier probeerde hij de jongelui wat in toom te houden.’
Gaius en Lucius waren zo ambitieus dat Tiberius zich een paar jaar afzijdig hield van het bestuur
door op het Griekse eiland Rhodos te gaan wonen.
Hij nam maar een deel van zijn slaven mee en verder niemand, want zo was hij tenminste uit het
zicht van Gaius en Lucius en had hij verder geen last meer van ze. […] Het bovenstaande is de
werkelijke reden voor zijn vertrek uit Rome, maar een andere versie is dat hij dit allemaal deed
vanwege zijn vrouw Julia, met wie hij het helemaal niet meer kon vinden. Hij liet haar in ieder
geval in Rome achter.
Augustus besteedde lange tijd geen aandacht aan het compleet mislukte huwelijk tussen zijn
dochter en zijn stiefzoon, ‘maar dat veranderde toen hij er later achter kwam dat zijn eigen
dochter Julia zich ’s nachts op het Forum, zelfs op de Rostra, helemaal liet gaan, aan de zwier was
en hem daar samen met vrienden flink wist te raken. Hij was woedend. Hij vermoedde al eerder
dat zij een niet helemaal ordelijk leven leidde, maar wilde dat eigenlijk niet geloven. Machthebbers
zijn kennelijk van alles beter op de hoogte dan van wat er in hun eigen familie gebeurt. […] Maar
in dit geval was Augustus, toen hij hoorde wat er aan de hand was, zó buiten zichzelf dat hij de
zaak niet binnenskamers kon houden en het nodig vond haar geval aan de senaat voor te leggen.
Het resultaat was dat Julia werd verbannen naar
Ventotene, een eiland voor de kust van Campanië.
Haar moeder Scribonia ging uit vrije wil met haar
mee. Van de mannen die een relatie met haar
hadden gehad werd Jullus Antonius, samen met
enkele andere prominenten, ter dood gebracht
omdat hij tegen de monarchie zou hebben
gecomplotteerd.’
Zou Tiberius het aan zijn moeder te danken
hebben dat hij Augustus uiteindelijk opvolgde?
‘Bij beide sterfgevallen, zowel van Gaius als van
Lucius, verdachten de mensen Livia ervan dat zij er
de hand in had gehad.’
Reconstructie van het Mausoleum (grafmonument)
dat Augustus voor zichzelf en zijn familie gebouwd
had. Zijn dochter Julia mocht er van hem absoluut
niet in begraven worden
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Bouwprojecten in Rome (de letters verwijzen naar de onderste afbeelding op de volgende blz.)
[19] Ik heb het volgende laten bouwen: het SenaatsgebouwK en aanpalende Chalcidicum, de
tempel van Apollo op de Palatijn met zuilengalerijen, de tempel van de vergoddelijkte Julius,
het Lupercal, de zuilengalerij bij het circus Flaminius, die met mijn goedkeuring de galerij
van Octavius genoemd werd naar de man die
op dezelfde plaats eerder een zuilengalerij had
gebouwd, de keizerlijke loge bij het circus
Maximus, de tempels van Jupiter Feretrius en
Jupiter de Donderaar op het Capitool, de
tempel van Quirinus, de tempels van Minerva,
Juno de Koningin en Jupiter van de Vrijheid,
de tempel van de staatsgoden op het hoogste
punt van de Heilige Weg, de tempel van de
stadsgoden op de Velia-hoogte, de tempel van
Het huis van Augustus op de Palatijn in Rome, met
de Jeugd en op de Palatijn de tempel van de
links ervan de tempel van Magna mater en links
Grote Moeder.
ervan de tempel van Apollo.

[20] Het Capitool en het theater van Pompeius heb ik allebei voor veel geld gerestaureerd
zonder er mijn naam op te zetten. Door ouderdom vervallen kanalen van aquaducten heb ik
hersteld en ik heb het vermogen van het aquaduct van Marcius verdubbeld nadat ik een
nieuwe bron op zijn kanaal had aangesloten. Het Forum van JuliusL, M en de tussen de tempels
van Castor en van Saturnus gelegen basilicaD - een werk waarmee mijn vader was begonnen
en dat hij grotendeels voltooid had - heb ik afgebouwd. Deze basilica is door een brand
verwoest en na uitbreiding van de vloeroppervlakte ben ik, in naam van mijn zoons, begonnen
met de herbouw. Ik heb bevel gegeven dat mijn erfgenamen haar af moeten bouwen, mocht ik
niet meer in leven zijn.
Tijdens mijn zesde consulaat heb ik in Rome door invloed van de senaat tweeëntachtig
tempels van de goden laten restaureren, zonder er één die het nodig had te vergeten.
In mijn zevende consulaat heb ik de Via Flaminina (van Rome tot aan Rimini) laten herstellen
benevens alle bruggen, behalve de Milvius- en Miniciusbrug.
[21] Op privéterrein heb ik
met geld van de krijgsbuit
de tempel van Mars de
WrekerP en het Forum van
AugustusN gebouwd. Ik
heb op grond, die ik voor
het grootste deel van
particulieren heb gekocht,
bij de tempel van Apollo
een theater gebouwd, dat
naar mijn schoonzoon
Marcus Marcellus
genoemd moet worden.
(vert.Leo Nellissen)

Het theater van Marcellus in Rome met rechts wat zuilen van de tempel van
Apollo
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Suetonius schrijft in zijn leven van Augustus (28) over diens bouwprojecten: Omdat Rome niet
de schoonheid bezat die paste bij de luister van zijn wereldmacht, en bovendien te lijden had van
overstromingen en branden, heeft hij het zo verfraaid, dat hij zich er met recht op kon beroemen
dat hij een stad van baksteen had aangetroffen en een stad van marmer naliet.

Boven: het centrum van Rome halverwege de eerste eeuw v.C., vóór de bouwactiviteiten van Caesar en Augustus.
Onder: dezelfde omgeving van het Forum bij de dood van Augustus in 14 n.C. Rechts de tempel van Mars (P)
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De machtsbasis van de ‘princeps’
Augustus was de eerste ‘keizer’: een primeur voor Rome en in de wereldgeschiedenis. Toch
beweerde hij dat hij de republiek hersteld had, met een werkende senaat en verkiezingen voor
ambtelijke functies. Daarbinnen probeerde hij zich bescheiden op te stellen. Hij noemde zich dan ook
geen dictator, zoals Julius Caesar had gedaan, maar liever princeps, ‘eerste’ van de senaat. Daarom
noemen historici het keizerschap van Augustus en zijn opvolgers meestal het ‘principaat’. Maar de
reeks namen en titels waarmee Augustus in officiële inscripties werd aangeduid, oogt een stuk
minder bescheiden. Je
1. Meteen nadat Octavianus hoorde dat hij door Julius Caesar geadopteerd
kunt er aan zien hoe
was, nam hij diens naam over: Caesar. Hiermee lifte hij meteen mee met de
Augustus de macht in
enorme populariteit van Caesar onder de soldaten en het volk. Die wilden
Rome veroverd had, maar maar al te graag geloven dat Caesar na zijn dood een god geworden was.
ook probeerde te delen:
Octavianus kon zich dus ook divi filius noemen: ‘zoon van een god’.
3. Enige tijd liet Augustus zich jaarlijks kiezen
als één van de twee consuls. Het consulaat
was het hoogste ambt van de republiek. Door
het consulaat op te geven gaf Augustus meer
kansen aan ambitieuze senatoren om dit
hoogtepunt van hun carrière te bereiken en
zo een eervolle bijdrage te kunnen leveren
aan het bestuur van Rome.

2. Na een succes op het slagveld mochten generaals
zich in Rome imperator noemen. Niet dat Augustus
al zijn triomfen zelf behaalde: meestal deden zijn
onderbevelhebbers of gouverneurs dat. Maar
Augustus kreeg het opperste gezag (imperium) over
het leger en was zo eindverantwoordelijk voor alle
militaire successen. Zo werd imperator uiteindelijk
bijna zijn vóórnaam.

4. Het grootste deel van zijn
regeringsperiode bekleedde Augustus een
ambt dat in de republiek relatief
onbelangrijk was geweest: hij had de
tribunicia potestas, de ‘macht van een
volkstribuun’. Volkstribunen waren een
soort ombudsmannen voor het volk: ze
konden zich met een veto verzetten tegen
plannen die nadelig waren voor de
gemiddelde Romein en wetsvoorstellen
doen in de volksvergadering. Zo had
Augustus een paar belangrijke touwtjes in
handen en presenteerde zich als man van
het volk.

5. Augustus had nog een subtiele
manier om te laten zien dat Rome
van hem afhankelijk was: hij nam
taak van opperpriester op zich. Als
pontifex maximus was hij
hoofdverantwoordelijke voor de
religie en het contact met de goden.
Ook vervulde hij met regelmaat
andere priesterlijke functies, net als
alle andere Romeinse politici
trouwens. Priesterschap was toen
geen roeping, maar meer te
vergelijken met commissariaten en
bijbanen van tegenwoordig waar
bestuurders elkaar treffen.
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De eerste keizer is de
geschiedenisboeken
ingegaan onder de
naam Augustus. Wat
dit betekent en hoe
hij die kreeg, lees je
verderop in de Res
Gestae.

1

[4] Bis ovans triumphavi et tris egi
curules triumphos et appellatus sum
viciens et semel imperator,
decernente* plures triumphos mihi
5 senatu, quibus omnibus supersedi.
[...] Consul fueram terdeciens cum
scribebam haec et eram septimum et
tricensimum tribuniciae potestatis.
[5] Dictaturam et absenti et praesenti
10 mihi delatam et a populo et a senatu
M. Marcello et L. Arruntio cos. non
recepi. […]
Consulatum quoque tum annuum et
perpetuum mihi delatum non recepi.
15 [7…] Princeps senatus fui usque ad
eum diem, quo scripseram haec, per
annos quadraginta.
Pontifex maximus, augur, XV sacris
faciundis*, VII epulonum, frater
20 arvalis, sodalis Titius, fetialis fui.

Twee keer heb ik te voet getriomfeerd en drie keer heb ik
een triomftocht gehouden in een zegewagen en ik ben
eenentwintig keer 'imperator' genoemd, terwijl de senaat
mij nog meer triomfen toekende, die ik allemaal afsloeg.*

Op het moment dat ik dit schreef was ik dertien keer
consul geweest en had ik voor het zevenendertigste jaar de
macht alsof ik volkstribuun was.
De alleenheerschappij, die tijdens het consulaat van
Marcus Marcellus en Lucius Arruntius door zowel het
volk als de senaat aan mij (zowel tijdens mijn afwezigheid
als toen ik in de stad was) werd aangeboden heb ik niet
aangenomen. […] Ook het jaarlijkse consulaat, dat mij
toen voor de rest van mijn leven werd aangeboden, heb ik
niet aangenomen.
Veertig jaar ben ik ‘eerste van de senaat’ geweest tot op de
dag waarop ik dit schreef.
Verder ben ik opperpriester geweest, lid van het
priestercollege van de 'augures', lid van het priestercollege
van vijftien, lid van het priestercollege van zeven, lid van
het priestercollege van de 'Fratres Arvales', lid van het
priestercollege van Titus Tatius en lid van het
priestercollege van twintig. (vert.Leo Nellissen, behalve*)

Lees bovenstaande fragmenten uit de Res Gestae in vertaling door en beantwoord de volgende
vragen:
1. De Romeinen maakten onderscheid tussen een kleine triomftocht (ovatio; vergelijk onze
‘staande ovatie’) en een grote ereronde op een zegekar (currus). In welke Latijnse woorden in
r.1-5 vind je dit verschil uitgedrukt?
2. Noteer een Latijns tekstelement waarin iets beschreven wordt dat helemaal tegen de grondwet
van de republiek inging (zie kader op blz.4). Licht je antwoord toe.
3. Julius Caesar noemde zich dictator perpetuo (dictator voor altijd) toen hij (mede daarom)
vermoord werd. Noteer twee Latijnse tekstelementen waarin Augustus laat zien dat hij geleerd
heeft van de fouten van zijn adoptiefvader.
4. Hoeveel consulaten en volkstribunaten heeft Augustus nog mogen uitoefenen na publicatie van
de inscriptie op de vorige bladzijde?
Augustus (links, half kapot) als pontifex maximus, met toga over het hoofd, vergezeld door een aantal andere
priesters (flamines) op de Ara Pacis te Rome
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5. Noteer het Latijnse tekstelement op grond waarvan moderne historici het Romeinse keizerschap
‘principaat’ noemen.
6. De meeste priesterfuncties werden in groepen uitgeoefend. Welk priestercollege waarvan
Augustus lid is geweest, was het grootste?
7. Zoek van één priestercollege uit wat hun specifieke taak was.
Dat Augustus de ambten van de oude republiek in ere hield, blijkt uit resten van
een nu verdwenen monument: de triomfboog van Augustus op het Forum in
Rome (hier rechts op een munt). Op deze triomfboog waren lange lijsten
aangebracht van alle consuls die Rome ooit gekend had. In de loop van
Augustus’ keizerschap kreeg die lijst een iets andere opzet dan daarvóór:
Ieder nieuw jaar (hier het jaar 1 n.C.) begint met de keizer zelf, met alle titels die hij op dat moment voerde
Daaronder de twee consuls van dat jaar,
met afgekort erbij van wie ze zoon
(f.=filius) en kleinzoon (n=nepos) zijn.

8.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Verderop eventueel nieuwe consuls die halverwege het jaar
(op 1 juli) aantraden, of omdat vervanging nodig was, of om
zoveel mogelijk senatoren bij het bestuur te betrekken.

Vragen over het fragment van de consulslijst van de Boog van Augustus:
In welke van deze jaren had Rome in totaal drie consuls?
In het jaar 1 was een familielid van Augustus consul: C. (=Gaius) Caesar. Wat was zijn relatie tot Augustus
precies?
Welke twee Romeinse families hadden in deze jaren de eervolle positie om twee consuls te mogen
leveren? Let op: de familienaam is steeds voluit geschreven.
De Romeinen kenden de jaartelling 1 t/m 7 na Christus natuurlijk nog niet. Op welke manier maakten zij
duidelijk in welk jaar iets plaatsvond?
In welk jaartal is de inscriptie op blz.18 gemaakt als je kijkt naar het aantal keer dat Augustus de tribunicia
potestas had?
In het jaar 5 is ondertussen duidelijk geworden wie Augustus gaat opvolgen: zijn stiefzoon, die door
adoptie zijn volwaardige zoon wordt. Hoe heet die opvolger in de geschiedenisboeken en waar vind je die
naam terug in de inscriptie? Welke politieke functie oefende deze opvolger officieel uit?
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Eretitels
[34] In consulatu sexto et septimo, postquam
bella civilia exstinxeram, per consensum
universorum potitus rerum omnium, rem
publicam ex mea potestate in senatus
5

populique Romani arbitrium transtuli.
Quo pro merito meo senatus consulto
AVGVSTVS appellatus sum et laureis postes
aedium mearum vestiti publice coronaque
civica super ianuam meam fixa est et clupeus
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aureus in curia Iulia positus, quem mihi
senatum populumque Romanum dare virtutis
clementiaeque iustitiae et pietatis caussa
testatum est per eius clupei inscriptionem.
Post id tempus auctoritate omnibus praestiti,
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potestatis autem nihilo amplius habui quam
ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae
fuerunt.

Lees voordat je gaat vertalen de toelichting
bij de munt onderaan de bladzijde!
in consulatu sexto et septimo = in mijn 6e
en 7e jaar als consul (=28-27 v.C.)
exstinxi – pf van exstiguere
consensus = goedkeuring, instemming
universi = iedereen
potitus – ppp van potior (+gen.) = zich
meester maken van
senatus – genitivus!
arbitrium = bevoegdheid
trans-fero, pf. trans-tuli = overdragen
Quo pro merito meo = Voor deze goede
daad van mij – De hoofdzin die hier
begint, heeft 4 pv’s: appellatus sum,
vestiti (sunt), fixa est, positus (est)
augustus = ‘verheven’ / ‘bovenmenselijk’
consultum = besluit
laurea = lauriertak
postes (mv) = deur(post)en
aedes, aedis (vr) = huis
vestire = versieren, aankleden
publice = in opdracht van de staat
corona civica = burgerkroon (zie info bij
munt)
ianua = deur
figo, ppp. fixus = bevestigen
clupeus = schild (zie info bij munt)
curia Julia = senaatsgebouw (gebouwd door
Julius Caesar)
quem testatum est + A.c.I. = waarvan
duidelijk is dat… (het)
iustitia = rechtvaardigheid
caussa + gen. = vanwege (de 4 woorden in
de gen. staan ervóór!)
praestare, praestiti + dat. = overtreffen
nihilo amplius + gen. = niet méér …
conlega = collega, ambtgenoot

Munt met alle eervolle symbolen die Octavianus kreeg toen hij ‘Augustus’ werd: links op zijn hoofd de corona
civica (‘burgerkroon’), een eikenkrans die je kreeg als je het leven van een andere Romein gered had (en
Augustus had door de vrede die hij bracht heel wat levens gered). Rechts lauriertakken (teken van triomf) en
een ‘schild van kwaliteiten’ (clupeus virtutis). Wat betekent ook alweer de afkorting SPQR?
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[35] Tijdens mijn dertiende consulaat hebben de
senaat, de ridderstand en het hele volk van Rome mij
20

de titel 'Vader des Vaderlands' gegeven en ze hebben
bepaald dat dit in de hal van mijn woning, in het
Senaatsgebouw van Julius en op het Forum van
Augustus onder het vierspan, dat door een
senaatsbesluit voor mij was geplaatst, moest worden
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vermeld.

Waar staat de titel ‘Vader des vaderlands’
op deze munt?

Toen ik dit schreef was ik vijfenzeventig jaar.
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