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Het beeld stelt een jonge vrouw voor met het hoofd een beetje 
naar rechts gewend (Pl. I en II, op voor- en achterzijde omslag; 
afb. 1).2 Zij heeft grote amandelvormige ogen, kleine oren en 
regelmatige gelaatstrekken. Het beeld is in goede staat, alleen de 
neus is licht beschadigd en er ontbreekt een stuk van de onder 
kant van de buste. Het meest valt natuurlijk haar kapsel op. 
Rijen diep in het marmer geboorde gaten maken vele krulletjes 
die tezamen een hoog opgaand kapsel vormen. Opmerkelijk is 
dat grotere en kleinere boorgaten elkaar afwisselen, waardoor de 
krullen heel levendig in grootte verschillen. De achterkant van 
het kapsel is mooi uitgewerkt en bestaat uit vlechten die tot een 
knot zijn samengeknoopt. De vrouw draagt een tunica waar 
overheen een pallium of mantel is gedrapeerd. Opvallend zijn de 
drie acanthusblaadjes aan de voorkant van de buste waaruit het 
beeld lijkt te ontspringen. Dit is kenmerkend voor een beeld 
dat gemaakt is na het overlijden, het gaat hier dus hoogstwaar 
schijnlijk om een grafmonument van een overleden jonge vrouw. 
Het is goed mogelijk dat dit beeld in een zogenaamd 
columbarium, een veelal ondergrondse ruimte waar in nissen in 
de wand urnen met crematieresten werden bijgezet, heeft gestaan. 
Het woord columbarium is in verband te brengen met het 
Latijnse woord columba dat duif betekent. De wanden van 
een columbarium lijken namelijk op een duiventil. Bekende 
columbaria uit de Romeinse tijd zijn het columbarium van 
Pomponius Hylas aan de Via Appia en het columbarium van de 
Villa Doria Pamphili (afb. 2). Hoewel het beeld dan wellicht voor 
een nis is gemaakt, is de achterkant goed uitgewerkt. 

EEN OPVALLENDE COIFFURE 

Zoals gezegd is het meest opvallende aan het beeld het kapsel dat 
kenmerkend is voor de tijd van de zogenaamde Flavische keizers. 
Dan spreken we over de keizers Vespasianus, Titus en Domitia 
nus die van 69 tot 96 na Christus regeerden. Zij behoorden tot 
de gens Flavia, waarvan de naam was afgeleid van het Latijnse 
woordfiavus blond. Wellicht de bekendste overblijfselen uit de 
tijd van de Flavische keizers in Rome zijn de Boog van Titus op 
het Forum Romanum en het zogenaamde amphitheatrumfiavium, 
beter bekend als het Colosseum. 

De vrouwen aan het keizerlijke hof waren echte trendsetters als 
het ging om mode en haardracht. Hun haarstijl werd vaak 
geïmiteerd en daarom zijn er van de talrijke vrouwenportretten 
uit het eind van de eerste eeuw na Christus maar een paar 

afb. 2 
Columbarium van de Villa Doria Pamphili in Rome. In 
dergelijke nissen stonden beelden. Het beeld van de 
overleden vrouw zal in een grote nis hebben gestaan. 

waarvan we werkelijk weten dat zij familieleden van de Flavische 
keizers vereeuwigen. Wel kan in het algemeen worden gesteld dat 
portretten met een dergelijk kapsel ongetwijfeld van dames van 
de hogere klasse zijn, of in ieder geval gefortuneerde, en dat 
kunnen ook vrijgelaten slaven zijn. 

ORNATRIX 

... Ja, het lijkt een kwestie 
alsof het om haar eer of leven gaat, 
zo'n zorg om schoonheid heeft ze, in zoveel lagen 
en trapjes wordt haar kapsel opgebouwd: 
van voren zie je 'n soort Andromache, 
maar niet van achteren, integendeel, 

Iuvenalis, Satire 6, 502-504 
(vertaling: M. d'Hane-Scheltema) 

Bij het Flavische kapsel werd een scheiding overdwars aange 
bracht. Het haar aan de voorkant werd omhoog gekamd en 
gekruld. Bij onze dame is het haar vanaf de scheiding losjes naar 
achteren gevlochten. De vlechten zijn in de nek samengenomen 
tot een dikke streng die als een krans om de knot is gelegd 
(Pl. I en Il, op voor- en achterzijde omslag; afb. l).Om een 
dergelijk kapsel te maken had je personeel nodig en veel vrije tijd, 
want elke lok werd apart behandeld en vastgezet of gevlochten. 
Daarvoor hadden rijke vrouwen een gespecialiseerde slavin, de 
ornatrix, in dienst. Het haar werd met was en henna verstevigd, 
desgewenst geverfd en vastgezet met kammen, haarnetten en 
haarpinnen, die echter slechts zelden zijn afgebeeld. Krullen 
werden met een hete krultang aangebracht. Dat dit niet altijd 
goed afliep blijkt uit een gedicht van Ovidius (Amores I, XIV), 
waarin de dichter beschrijft hoe de prachtige haardos van een 
vrouw is uitgevallen door te vaak verven en te veel krullen met 
de hete krultang. 
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In diverse archeologische collecties komen beelden met dit 
kapsel voor. Een goede parallel is te vinden in het Metropolitan 
Museum in New York waar een dame met sterk vergelijkbaar 
kapsel is weergegeven in een grafmonument (afb. 3). Uit de 
inscriptie van dat monument blijkt zij 28 jaar oud te zijn 
geworden. Onze dame is waarschijnlijk een stukje jonger en zal 
zeker niet ouder geweest zijn dan 20 jaar. Maar het feit dat zij is 
afgebeeld met ondermantel en bovenmantel wijst erop dat zij een 
getrouwde status had. Ook in de collecties van het Capitolijnse 
musea in Rome bevindt zich een mooi vergelijkbaar beeld. 3 

ROMEINSE PORTRETKUNST 

Portretkunst is een specifiek onderdeel van de Romeinse 
beeldhouwkunst. Opvallend is dat we uit de Romeinse tijd meer 
vrouwenportretten hebben dan uit de Griekse en dat heeft 
wellicht met de status van de vrouw in de maatschappij te 
maken. In verschillende periodes gelden verschillende stijl 
kenmerken en zien we meer of minder realistische of gelijkende 
portretten. Er is bij onze dame geen sprake van een gelijkend 
portret. Persoonlijke trekken zoals rimpels of leeftijdskenmer 
ken zijn nauwelijks herkenbaar. De gladde huid en het ietwat 
mollige gezicht doen vermoeden dat het om een jonge vrouw 
gaat. Het kenmerkende kapsel maakt wel dat we het beeld 
kunnen dateren in de periode waarin deze haarmode populair 
was, namelijk aan het eind van de eerste eeuw, waarschijnlijk 
ten tijde van de laatste Flavische keizer, Domitianus. De kapsels 
komen pas in de loop van de periode van de Flavische keizers 
voor en blijven in zwang tot onder keizer Trajanus in de tweede 
eeuw na Christus. 
Ook is niet met zekerheid te zeggen waar het portret van de 
onbekende jonge vrouw is gemaakt. Het witte marmer is van 
goede kwaliteit maar zal verder onderzocht moeten worden om 
vast te stellen uit welk deel van het Romeinse Rijk het afkomstig 
is. Hoewel we misschien in haar gezicht licht negroïde trekken 
zien, kunnen we niet met zekerheid zeggen dat het beeld uit 
Noord Afrika, bijvoorbeeld Libië komt. Kenmerkend voor 
portretten uit het eind van de eerste eeuw is dat de gezichten niet 
tanig maar juist wat 'voller' worden weergegeven. De beeldhou 
wer kan in dergelijke portretten een groot contrast aan brengen 
tussen het gladde en strakke gezicht en de barokke, drukke 
krullenbol. Het is een intrigerend spel van licht en schaduw. 

GEBEELDHOUWDE KAPSELS 

Onze kennis van Romeinse kapsels is vooral gebaseerd op 
portretten. Hierbij moet worden aangetekend dat deze allemaal 
gemaakt zijn voor de rijke bovenklasse die een dergelijk beeld 
konden betalen. Natuurlijk werd het model op haar voordeligst 
uitgebeeld en voorzag de beeldhouwer haar zo nodig van rijkere 
lokken dan ze in werkelijkheid had. Toch neemt men aan dat de 
uitgebeelde kapsels realistisch zijn en dat ze in het echt goed te 
maken zijn met lang haar dat tot ver over de schouders reikt, zo 
nodig aangevuld met haarstukken en valse vlechten. Inderdaad 
is bij enkele Romeinse vrouwenportretten te zien dat de 
krullenkrans een haarstuk is dat met een bandje is vastgezet op 
het voorhoofd, en sommige knotten op het achterhoofd zijn zo 
hoog opgebouwd dat er wel valse vlechten aan te pas moeten 
zijn gekomen. In ons portret is daar niets van te zien, de vrouw 
draagt haar eigen haar of laat in elk geval haar kapsel uitbeelden 
als haar eigen haar. 

SCHEIDINGEN 

Hoe is dit kapsel ontstaan? In de Republikeinse tijd droegen de 
vrouwen eenvoudige kapsels, met een middenscheiding en haar 
dat naar achteren werd gedragen in een lage knot of een paarden 
staart die soms dubbelgevouwen en omwonden werd. Een ander 
Republikeins kapsel is de nodus: hierbij werden twee scheidingen 
van voor naar achteren aangebracht. Het haar in het midden 
werd naar voren gekamd en gevlochten. De lange vlecht werd op 
het voorhoofd terug naar achteren gelegd op zo'n manier dat een 
kuifachtige rol op het voorhoofd ontstond die natuurlijk het effect 
moest hebben dat de draagster langer leek (afb. 4). Vaak zijn er 
wat kleine krulletjes langs het voorhoofd te zien. De haren aan de 
zijkanten werden naar achteren gelegd en achter in de nek 
kwamen de drie strengen samen in een knot of staart. In de loop 
van de tijd kregen de zijkanten steeds meer aandacht. Soms 
werden strakke vlechten gemaakt die fungeerden als een soort 
haarband waarom het overige haar werd gerold. 

Haardracht mag best verschillen: elk moet zelf maar zeggen 
wat haar goed staat, en met de spiegel overleggen. 
Een lang, ovaal gelaat vraagt om een scheiding, zonder 
veel krul, zoals Laodameia was gekapt. 
Een rond gezicht kan best een lichte knoet verdragen, 
Pal op het hoofd, zodat de oren zichtbaar zijn. 

Ovidius Ars Amandi III 135-140 
(vertaling: M. d'Hane-Scheltema) 

afb. 3 
Grafmonument van een dame met Flavisch kapsel. 
Ook hier zijn acanthusbladeren te zien. Het is 
kenmerkende ornamentiek voor een grafmonument. 
Collectie Metropolitan Museum, New York. 
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In de Keizertijd kwam er steeds meer aandacht voor het haar 
rond het gezicht, dat kort geknipt en gekruld wordt eerst alleen 
bij de slapen, maar later over de volle breedte. Onder keizer Nero 
zien we kapsels waarbij rond het voorhoofd de krullen in lagen 
boven elkaar worden gelegd en de middenscheiding wordt 
verdoezeld. De volgende stap is dat de middenscheiding ver 
dwijnt en wordt vervangen door de scheiding overdwars die zo 
kenmerkend is voor de Flavische kapsel, waarbij het haar aan de 
voorkant wordt gekruld tot de hoge krullenkrans, die de draag 
ster ook langer moest doen lijken. 

KAPSEL EN IDENTITEIT 

Kapsels worden tot op de dag van vandaag gebruikt om iets te 
vertellen over de persoonlijke identiteit van de drager. Het zegt 
iets over sekse, leeftijd, klasse, afkomst en persoonlijkheid. Door 
een bepaald kapsel te kiezen geeft men aan bij een bepaalde 
groep te horen, maar de haardracht biedt ook de mogelijkheid om 
zich binnen die groep te onderscheiden of zich er juist tegen af te 
zetten. Dat gold ook voor de Romeinen. De manier waarop het 
haar wordt gedragen - opgebonden, gevlochten of bedekt met een 
doek - laat ook iets zien over welke rol een individu speelt binnen 
de sociale structuur en in hoeverre dat individu is onderworpen 
aan sociale controle. In onze tijd doen wij er alles aan om ons 
haar zo 'natuurlijk' mogelijk te laten vallen, ook al zijn voor dat 
effect allerlei hulpmiddelen en kunstgrepen nodig. Romeinse 
mannen droegen hun haar losjes en levendig en straalden 

afb. 4 
Kop van Livia, de vrouw van keizer Augustus. 
Opvallend is het kapsel dat in een knoop (nodus) op 
het voorhoofd samenkomt. Wellicht komt deze buste 
uit de Fayum in Egypte. Marmer, eerste kwart eerste 
eeuw n. Chr. Ny Carlsberg Glyptotek, Kopenhagen, 
Inv. 1444 

daarmee hun actieve leven uit. Romeinse vrouwenkapsels laten 
altijd zien dat er mensenhanden aan te pas zijn gekomen. De 
Flavische kapsels lijken wuft, maar juist het vastleggen van iedere 
vlecht, lok en krul gaf uiting aan de ingetogenheid van de 
draagster. Losse haren wezen op onbeheerst en losbandig gedrag. 
Jonge meisjes mochten hun haar nog los dragen, maar getrouwde 
vrouwen dienden het vast te leggen, op te binden, te vlechten of 
te sluieren. Dat is wat het kapsel over ons portret vertelt: het 
gezicht is nog meisjesachtig en het kapsel lijkt wat ouwelijk voor 
haar. Maar het geeft aan dat ze getrouwd was, en - gezien het feit 
dat het portret gemaakt is voor het graf - dat zij vermoedelijk kort 
na haar huwelijk is overleden. 

NOTEN 
1 Op de antiquiteiten veiling van Christies Londen op 6 juli van dit jaar 
heeft het museum twee antieke sculpturen aangekocht. Het gaat om 
lot nummer 83, de Artemis van Efese (zie artikel van E. Moormann op 
p. 14-17) en de buste van een jonge vrouw, lot nummer 86. Beide 
beelden komen uit een Zwitserse verzameling. De vroegere eigenaar 
heeft verklaard dat de beelden zijn verworven door zijn grootvader en 
dat hij de collectie heeft verkregen via zijn moeder. In de jaren '60 van 
de vorige eeuw zijn de beelden in een restauratie-atelier geweest voor 
onderzoek. De mededelingen over de herkomst van de twee beelden 
zijn in brieven en lijsten gedocumenteerd. 
2 Het gaat hier om een marmeren beeld van 59,7 cm hoog. Het beeld 
staat opgesteld in de Romeinse afdeling, vitrine nr. 336. APM 17.670 
3 Zie bv K. Fittschen, P. Zanker, Katalog der Römischen Porträts in den 
Capito/inischen Museen und den anderen kommunalen Sammlungen 
der Stadt Rom, Mainz 1983, nr 64. 
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Summary 
With the financial support of the Association of 
Friends of the Allard Pierson Museum and the 
Mondriaan Fund an important new acquisition came 
into the collection of the museum in July 2016. 
It is a Roman marble portrait of a bust of a young 
lady, circa late 1st century A.D. (inv. nr. 17.670). The 
coiffure of the lady is a typical example of the Flavian 
hairstyle: with a towering mound of curls over her 
forehead and a braided bun in the neck. Although 
the coiffure seems frivolous, the fact that every curl 
and braid is carefully made and fastened, emphasizes 
the restraint and modesty of the woman. It is also an 
indication of her social status: the portrait shows a 
young girl, but her hairdo betrays that she is married. 






