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Het woord bij de daden
De Res Gestae Divi Augusti in monumentale context

David Rijser

Summary: For a long time the text of the Res Gestae Divi Augusti was studied 
mainly as a political or historical document. Yet recent criticism has capitalized 
on its primary function, that of an inscription on bronze slabs adjoining the en-
trance of Augustus’ Mausoleum on the Field of Mars in Rome. The present article 
continues the exploration of the text’s functioning in that original position, inter-
preting it in the light of its monumental context and vice versa. In particular, the 
hypothesis that a bronze exemplar of the Augustus of Prima Porta was the statue 
that topped Augustus’ Mausoleum is considered from this perspective.

1   Bedrog en bloedvergieten?

Met een verheven hexameter, urbem Romam a principio reges habuere, opent 
Tacitus zijn Annalen: ‘In den beginne heersten koningen over de stad Rome’. 
Zoals bekend liep het ook aan het eind, toen die stad een wereldrijk geworden 
was, weer op monarchie uit. Maar bij wie was dat einde eigenlijk begonnen? 
Gewoonlijk wordt daarbij op Caesar Augustus gewezen, die vrede gebracht 
had na eindeloze burgeroorlogen en daarvoor was beloond met de eretitel 
‘eerbiedwaardig’ en de autoriteit van een ‘eerste burger’.

Dat Tacitus dus met de vermelding van reges begint, om direct daarop over 
te gaan op een beschrijving van Augustus’ sluipwegen naar de macht, bevatte 
zo bezien een suggestie: dat als het om de ‘eerbiedwaardige’ Augustus ging, 
pax et princeps de mooie woorden waren, maar dat daaronder in feite de naak-
te waarheid van onderdrukking school, tot stand gekomen met behulp van 
‘bedrog en bloedvergieten’, om met Ronald Syme te spreken.1

Symes door Tacitus gestuurde, negatieve lezing van Augustus heeft een 
enorme weerklank gevonden, ondanks het feit dat op Augustus’ claim vrede 
te hebben gebracht weinig af valt te dingen, en het woord princeps door het 
element van ‘eerste’ onder gelijken eerder naar de relativiteit van Augustus’ 
macht dan naar absolutisme lijkt te verwijzen. Het is pas recentelijk dat er 
weer stemmen opgaan die Augustus’ claims om ‘slechts’ als eerste burger de 
gehele Romeinse samenleving een nieuwe stabiliteit, en daarmee een nieuwe 

1 Syme (1939: 258). 
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levenscyclus te hebben geboden, serieuzer nemen.2 Maar het is niet in eerste 
instantie een evaluatie van Augustus’ staatsrechtelijk en praktisch functione-
ren waar het in deze bijdrage om te doen is. Het gaat om het thema van de 
‘schone schijn’. Juist dat thema komt nadrukkelijk naar voren bij negatieve 
evaluaties van Augustus, die immers door tijdgenoten als Vergilius en Hora-
tius hogelijk geprezen werd, en er ook in zijn eigen Res Gestae geen twijfel 
over laat bestaan dat de Romeinen hem buitengewoon hoog hadden zitten. 
Hoe kreeg die schone schijn in de praktijk gestalte?

2   Opsmuk met voorbedachten rade: het Marsveld als decor

We hebben om dat te achterhalen niet alleen de woorden van Augustus zelf, 
zoals die in de Res Gestae zijn opgetekend.3 Voor een interpretatie van die 
woorden kreeg de Romeinse beschouwer sterke sturing door de monumenta-
le context waarin hij ze las. Zoals voor elke inscriptie geldt, is het ook hier van 
fundamenteel belang de tekst in context te zien. Natuurlijk zouden Augus-
tus’ tijdgenoten desgevraagd beaamd hebben dat een tekst als die van de Res 
Gestae, die immers Augustus’ eigen visie op de gebeurtenissen bevat, in isola-
tie en per se, niet plausibel hoeft te zijn, omdat de auteur de zaken in een voor 
hem zo gunstig mogelijk daglicht wil stellen. Maar die tekst stond niet alleen 
– in tegendeel. Wie hem las hoorde rond de stem van die tekst een weelderige 
orkestratie van diverse media: beeld, architectuur, natuur en urbanistiek. En 
het was in de context van dat magistrale orkestgeluid dat hij aan Augustus’ 
woorden betekenis gaf, wellicht zelfs onder de betovering van onvermoede 
samenklanken. 

Het belang voor de duiding van het feit dat de Res Gestae een inscriptie is, is 
pas relatief recentelijk ten volle doorgedrongen – waaraan je maar weer kunt 
zien hoe lang tekstuele bronnen en interpretatie op zuiver tekstuele basis de 
studie van de Oudheid hebben gedomineerd. Toen aan het eind van de vorige 
eeuw het thema ‘woord en beeld’ in wetenschappelijke kringen ‘doorbrak’, 
heeft juist de multimediale cultuur die Augustus stimuleerde geleid tot in dit 
opzicht baanbrekende boeken als Paul Zankers Augustus und die Macht der 
Bilder (1987) en Karl Galinsky’s Augustan Culture (1995). In navolging van 
hen hebben eerst Jaś  Elsner en recentelijk Claudio Parisi Presicce zich over 
de relatie tussen tekst en context van de Res Gestae gebogen. Elsner (1996) 
ging uit van de destijds nieuwe interpretatie van de Res Gestae door Claude 
Nicolet (1988), die op grond van de opmerkelijk hoge frequentie van plaats-, 

2 Zo Wiseman (2014).
3 De contemporaine antieke beschouwer had daarnaast nog ander materiaal dat wij (grotendeels) 

moeten ontberen: een nu verloren autobiografie van Augustus zelf, en de biografie van Nico laus 
van Damascus, waarvan fragmenten zijn overgeleverd. Hier gaat het me om het totaaleffect ter 
plekke op de campus Martius van woord en beeld zoals daar zichtbaar.
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streek- en volkennamen in de tekst in de eerste plaats Romes territoriale claim 
op wereldheerschappij herkende. Belangrijker nog was volgens Elsner de 
functie van de inscriptie als een glos op de ‘stad van marmer’ die Augustus in 
plaats van die van baksteen had achtergelaten. De Res Gestae gaf de Romeinse 
passant niet alleen de coördinaten van Romes wereldheerschappij in de capi-
ta 25-33, maar liet ook, daaraan voorafgaand, in 19-21 heel concreet zien wat 
voor stempel Augustus en de zijnen op de cityscape hadden gedrukt. Opmer-
kelijk genoeg ontbreekt nu juist het Marsveld in de trotse opsomming van 
de bouwprojecten van Augustus en de zijnen, op een verwijzing naar de Ara 
Pacis na (12.2). Dat suggereert dat de Res Gestae nauw verbonden is met de 
plaats waarop men hem als inscriptie lezen kon: die directe omgeving hoefde 
niet in tekst te worden opgeroepen omdat de lezer haar kon zien.

Het behoeft geen betoog dat Augustus’ grafmonument heel iets anders wil-
de benadrukken dan Syme’s bedrog en bloedvergieten. Letterlijk vanaf de 
eerste tot de laatste paragraaf hamert de Res Gestae op Augustus’ legitimiteit 
enerzijds en de consensus van SPQR in het uit vrije wil bevorderen van diens 
carrière anderzijds. Eendrachtig hebben senaat en volk besloten Augustus de 
belangrijke functies en eerbewijzen te geven waaruit zijn legitimiteit blijkt, en 
die eendracht is hun mogelijk gemaakt door het goede voorbeeld en de dien-
sten van de man van ‘rechtvaardigheid en trouw’, virtutis, clementiaeque et 
iustitiae et pietatis causa. Daarom dan ook heeft hij het Schild van de Deugd 
gekregen, daarom bekroont de corona civica de deur van zijn huis, en daarom 
mag Octavianus augustus heten. Bij die eerbewijzen, evenwel, houdt het op: 
post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius 
habui quam ceteri (‘Sinds die tijd heb ik steeds gedomineerd door persoonlij-
ke invloed, maar heb ik geen grotere macht bezeten dan anderen’, Res Gestae 
34).4 Ziedaar de opmaat voor de vermelding van de eretitel pater patriae, het 
slotakkoord in majeur waarmee de Res Gestae eindigt.

‘Woorden, woorden, woorden’, dacht Ronald Syme dan. Als je ze zo kaal 
op de pagina ziet staan, lijkt het inderdaad misschien naïef om er niet direct, 
zoals Syme en Tacitus deden, doorheen te zien. Maar de Romeinen zagen niet 
alleen de woorden. Ze zagen wat eromheen stond, en dat was niet niets. Dat 
blijkt ook uit de beschrijving van Strabo, vermaard geograaf en Augustus’ 
tijdgenoot, die in zijn gedetailleerde beschrijving van het Mausoleum de Res 
Gestae niet eens noemt, en zich volledig op de monumentale context concen-
treert. Vanuit dat perspectief is de tekst meer dan de woorden alleen: hij is on-
derdeel van een landschap.

Strabo bewonderde Augustus’ Rome en heeft waarschijnlijk ook persoon-

4 De vertaling van deze en andere passages uit de Res Gestae is van de hand van Vincent Hunink, el-
ders in dit nummer (Hunink 2019); andere vertalingen in dit stuk zijn van de hand van de auteur. 
De cruciale passages zijn Res Gestae 1-2 en 34-35 waarvan de stelling is dat Augustus de staat be-
vrijd heeft en vervolgens de gewapende macht die hem daartoe in staat stelde aan SPQR heeft te-
ruggegeven. Voor het thema van consensus zie verder Res Gestae 5.1-2, 6.1, 25.2.
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lijk van de vriendschap van de princeps geprofiteerd. Wanneer hij de meest re-
cente ontwikkelingen in het stedelijk landschap van Rome bespreekt, noemt 
hij het Marsveld als het brandpunt van de culturele en financiële inspanningen 
van de princeps en zijn entourage (σπουδὴν καὶ δαπάνην εἰς τὰς κατασκευάς, 
5.3.8), waar de natuurlijke charme van het landschap ‘een aankleding waar-
over goed is nagedacht’ heeft ondergaan (τὸν ἐκ τῆς προνοίας κόσμον, 5.3.8). 
Daarbij laat hij duidelijk merken hoe sterk juist de ervaring van het geheel op 
de beschouwer inwerkt. Een memorabele beschrijving volgt van de ruimte-
lijkheid van de locatie, gevuld met galopperende paarden, wagens, balspelers, 
hoepelaars en worstelaars: je kunt er je ogen gewoonweg niet van af houden, 
voegt Strabo verrukt toe, omlijst als al die atletische élégance is door archi-
tectuur, kunstwerken, sappig gras en de ranke boomtoppen op de heuvels 
langs de Tiber-oever, die de kroon op het werk vormen en het geheel doen 
lijken op een scenae frons, waarop dikwijls landschappen waren afgebeeld 
( σκηνογραφικὴν ὄψιν ἐπιδεικνύμεναι, 5.3.8). De terminologie verraadt hier, in 
combinatie met de nadruk op planning en opzet eerder (προνοία), dat de ver-
schillende elementen waaruit het stedelijke landschap bestond een ‘verhaal’ 
vertelden. De volle reikwijdte aan schakeringen van Augustus’ boodschap aan 

Afb. 1  Kaart: campus 
Martius met Mausoleum 
en omringende 
monumenten. Tekening: 
Bert Brouwenstijn, Vrije 
Universiteit Amsterdam. 
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zijn medeburgers over zijn ‘erfenis’ blijkt dus niet alleen uit tekst, maar ook 
uit de monumentale context die Augustus creëerde, of liet creëren.

Het Mausoleum, aan de ingang waarvan de tekst van de Res Gestae te lezen 
was, stond in een weelderig park dat weer deel uitmaakte van een magnifiek 
stedenbouwkundig project (zie afb. 1). In de princeps’ laatste wilsbeschikkin-
gen, die Tiberius in de senaat voorlas, bevond zich het verzoek de tekst als in-
scriptie aan het Mausoleum op het Marsveld toe te voegen (Suetonius, Augus-
tus 101.4). Daarmee werd de kroon op een lang werk gezet: aan de bouw van 
het Mausoleum was al vroeg in Octavianus’ carrière begonnen, waarschijnlijk 
al kort na de slag bij Actium. Als familietombe was het zelfs al in gebruik ge-
nomen na de tragische dood van Marcellus in 23. In de προνοία van de jonge 
triomfator was het kennelijk van het dringendste belang om zich direct na Ac-
tium zichtbaar te maken in dit gedeelte van de stad.

Het Marsveld lag als ager publicus buiten het pomerium. Het zuidelijke deel 
werd oorspronkelijk vooral gebruikt als trainingsgrond en plaats voor de saep-
ta, het staketsel waarin het volk bij de comitia stemde.5 Zoals de Homerische 
krijger in zijn archaïsche glorie de ‘doener van daden en spreker van woorden’ 
was, bestond er ook voor de vroegste Romeinen een direct verband tussen ver-
gaderen en (trainen voor het) gevecht.6 Dat de saepta ook in de keizertijd nog 
de bijnaam ovile, ‘schaapskooi’, had, illustreert hoe diepgeworteld de associatie 
hier met de Vroege Republiek was, toen boeren, krijgers en burgers nog over-
lappende categorieën waren.

Wat de zuidelijke campus aan de voet van het Capitool betreft, deze was al 
in de late derde eeuw v.Chr. in het vizier van ambitieuze Romeinen gekomen. 
Zoals de bezoeker van het huidige Largo Argentina in Rome kan zien waren 
prominente families ook in de Vroege Republiek al bezig zichtbaarheid voor 
zichzelf te creëren door in de buurt van de route die alle reizigers uit het noor-
den Rome in bracht, de Via Flaminia, tempels en monumenten te sponsoren.7 
De noordelijke campus daarentegen was nog vrijwel onbebouwd in de Late 
Republiek.

Zoals in vele andere opzichten, is Augustus’ adoptiefvader zijn pupil ook 
vóór geweest in het exploreren van de mogelijkheden die met name dat deel 
van het Marsveld bood. Niet alleen plande hij er een duurzame saepta van na-
tuursteen, die daarvoor van hout was geweest.8 Ook lezen we in een brief van 

5 In de saepta werden oorspronkelijk de comitia centuriata gehouden; deze ‘staketsels’ waren direct 
verbonden met het diributorium waar de stemmen geteld werden, en het palus Caprea of Capreae 
dat traditioneel geïdentificeerd werd met de plek waar Romulus op wonderbaarlijke wijze was ver-
dwenen.

6 Phoenix in Homerus, Ilias 9. 443.
7 Ook daar heeft, getuige het Theatrum Balbi, de Augusteïsche elite driftig publieke werken omheen 

gebouwd. Ook de Via Flaminia is aangegeven in afb. 1.
8 Het is onduidelijk in hoeverre Caesar tot de daadwerkelijke bouw heeft bijgedragen. De enfilade 

van bouwwerken waar de saepta deel van uitmaakt (zie daarvoor bijvoorbeeld La Rocca 2014) is 
uiteindelijk, net als het Pantheon, door Agrippa voltooid.
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Cicero aan Atticus een intrigerende passage over verdere plannen:
 
sed casu sermo a Capitone de urbe augenda, a ponte Mulvio Tiberim duci secun-
dum montis Vaticanos, campum Martium coaedificari, illum autem campum Va-
ticanum fieri quasi Martium campum […]

 […] ik hoorde Capito toevallig vertellen over [Caesars plannen] om de stad te 
vergroten, namelijk dat de Tiber van de Milvische Brug tot onder de Vaticaan-
se heuvels zou worden omgeleid en het Marsveld volgebouwd, terwijl die open 
vlakte bij het Vaticaan een soort Marsveld zou worden […]
 (Cicero, Epistulae ad Atticum 13.33.a1)

In het algemeen gaat men ervan uit dat Cicero hier ironische overdrijving be-
tracht, en we een en ander niet heel letterlijk moeten nemen.9 Maar het idee 
dat Caesar al mijmerde over de campus als een soort ‘nieuwe’ stad naast de 
oude, een project dat in feite neerkomt op een soort her-stichting van Rome, 
is minder vergezocht dan je op het eerste gezicht zou denken. En juist het 
concept van hernieuwing-door-herhaling van de bouw van Rome keert in al-
lerlei vormen in de Augusteïsche ‘ideologie’ terug, niet in de laatste plaats in 
Vergilius’ Aeneis.10

Caesars belangstelling voor de campus was wellicht niet zonder politieke 
betekenis. Zowel zijn politieke tactiek, waarin een belangrijke rol was weg-
gelegd voor het exploiteren van de mogelijkheden van het volkstribunaat, als 
zijn programma gericht op het doorbreken van maatschappelijk en econo-
misch onwenselijke senaatsmonopolies en -kartels maken het Marsveld, locus 
van verkiezingen en ontmoetingsplaats voor de populus, een geëigende plek 
voor Caesariaanse representatie en interventie.11 Het lijkt erop dat Caesars 
ouvertures naar de populus, die de senaat zo’n aanstoot gaven dat een radicale 
factie eruit uiteindelijk besloot tot politieke moord, ook zichtbaar werden in 
zijn aandacht voor het weefsel van de urbs.12 In dat geval is het wellicht mede 
op grond daarvan dat, toen Augustus na Actium eindelijk de handen vrij had, 
hij zich onmiddellijk tot de campus wendde, om verder te gaan waar Caesar 
was begonnen.

9 La Rocca (2014: 92-94).
10 Zie Hunsucker (2018), en binnenkort ook zijn dissertatie Ktistic Renewal (Hunsucker, te ver-

schijnen).
11 Voor een typering van Caesars gedrag vanuit het standpunt van de optimaten die zonder twijfel 

alludeert op Caesars rijke interventie op het Marsveld, zie Cicero, Philippicae 2.116: muneribus, 
monumentis, congiariis, epulis multitudinem imperitam delinierat (‘hij had de onwetende massa 
voor zich ingenomen door spektakels, grote bouwprojecten, voedseluitdelingen en banketten’).

12 De Caesariaanse ‘kleur’ van de campus ondersteunt de hypothese om de opening van de tekst die 
daar prijkt direct in verband te brengen met de moord: de woorden rem publicam a dominatione 
factionis oppressam in libertatem vindicavi (‘[…] heb ik de staat, die in de greep was van een klei-
ne, tirannieke belangengroep, weten te bevrijden’, Res Gestae 1.1) zouden dan niet, zoals normaal 
wordt aangenomen (zie Brunt en Moore 1967, en Cooley 2009 ad locum), naar Antonius en de 
slag bij Mutina verwijzen, maar naar de samenzweerders tegen Caesar.
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Augustus’ Mausoleum (zie afb. 9 in het kleurkatern) was van een riant for-
maat, en domineerde de flessenhals tussen Tiber en Via Flaminia en zo in ze-
kere zin de toegang tot Rome. Daarmee onderscheidde het gebouw zich van 
andere tombes in mausoleumvorm op het Marsveld, van Sulla en Julia (waar 
Julius Caesar zelf uiteindelijk begraven was) bijvoorbeeld, en later van Agrip-
pa.13 Maar in het bijzonder de coördinatie van het gebouw met andere ideo-
logisch geladen monumenten suggereerde associaties die een zorgvuldig en 
groots plan verraden. Het thema daarvan, zou je kunnen zeggen, was ‘besten-
dige orde’.

Het thema van bestendigheid is onlosmakelijk verbonden aan elk grafmo-
nument, dat de bouwer ervan immers een voortleven in de herinnering wil 
brengen. In dit geval waren de associaties specifieker: Augustus’ Mausoleum 
was onderdeel van een park en werd bekroond door een krans van evergreens, 
waartussen dan weer zijn bronzen standbeeld omhoog rees. Het stond in ver-
binding met het ustrinum (crematorium) ernaast, waar na de verassing van 
de stoffelijke resten een adelaar omhoog wiekte ten teken van apotheose. Zo 
werd het leven dat gecodeerd is in de Res Gestae deel van een groter geheel, 
thematisch en topografisch, maar tegelijkertijd ook geassocieerd met onver-
gankelijke bloei.

Augustus’ uiteindelijke ‘apotheose’ bleek wellicht al uit de titel van de Res 
Gestae Divi Augusti.14 Zoals we zullen zien, is het tevens waarschijnlijk dat 
‘onsterfelijkheid’ al evenzeer een belangrijk thema was van het beeld dat bo-
ven op het Mausoleum stond. Dat lijkt een megalomane claim. Maar de mo-
numentale context van het Mausoleum suggereerde dat die vergoddelijking 
een kosmische logica bezat: de carrière en de daden van Augustus, zo werd 
erdoor gesuggereerd, waren zelf deel van de ‘goddelijke orde’ die Augustus in 
Rome gecreëerd had. Daarom was het zo logisch dat hij uiteindelijk weer in 
die orde was opgenomen. Een belangrijke rol speelde in dit verband de zon-
newijzer die zich in de buurt van het Mausoleum als onderdeel van het ‘the-
mapark’ bevond.

Dit zogenaamde Horologium bevond zich ten zuiden van het Mausoleum 
in de richting van het Pantheon, en werd ‘bediend’ door de magnifieke obe-
lisk die nu bij het parlement op de Piazza di Monte Citorio staat.15 De precie-
ze reconstructie van de zonnewijzer is controversieel sinds de baanbrekende 

13 Richardson (1992: 249). 
14 Voor de vraag of die titel er in Rome daadwerkelijk boven stond, zie de bijdrage van Cooley el-

ders in dit nummer van Lampas (Cooley 2019).
15 Fragmenten van de legenda kunnen in situ nog altijd worden bewonderd in de kelder van Via di 

Campo Marzio 48: inscripties, in het Grieks, markeerden de sterrenbeelden waar de zon ‘door-
heen’ kwam, en momenten die het seizoen markeerden (bijvoorbeeld ΕΤΗΣΙΑΙ ΠΑΥΟΝΤΑΙ, ‘de 
noordenwinden houden op’). Voor de ligging van het Horologium, zie de plattegrond in afb. 1 bij 
dit artikel; de bijdrage van Drijvers en Mols elders in dit nummer bevat een plattegrond van het ge-
bied in de huidige situatie. Afb. 3 en 5 in het kleurkatern laten de obelisk op zijn huidige locatie zien. 
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theorieën van Edmund Buchner.16 Buchner reconstrueerde een gigantisch pa-
vimento met centraal daarop een meridiaan, waarop datum en tijd door de 
schaduw van de gnomon aangegeven werd vanaf het huidige Palazzo di Monte 
Citorio in noordelijke richting. De wetenschappelijke discussie over de zon-
newijzer is even fascinerend als complex.17 Buchner had geopperd dat de scha-
duw van de obelisk niet alleen zijn werk deed op de zonnewijzer, maar ook 
later op de middag daarbuiten. ‘s Middags zou de schaduw van de gnomon pre-
cies in de westelijke ingangspoort van area sacra van de Ara Pacis zijn gevallen 
juist op de verjaardag van Augustus op 23 september, die samenviel met de na-
jaarsequinox.18 De oriëntatie van de Ara Pacis zelf was pal oostelijk, zoals ge-
bruikelijk bij tempelbouw, met dien verstande dat op 21 april, de dag waarop 
Rome door Romulus was gesticht, de zon bij opkomst op één lijn stond met 
de as van de Ara Pacis. Sowieso is de coördinatie van Mausoleum, zonnewij-
zer en vredesaltaar suggestief, zeker voor wie daarbij bedenkt dat de grote fi-
guratieve panelen op dat altaar waren gewijd aan de twee stichtingsmomenten 
van de stad, de stad zelf, en de bloei die zij beleefde dankzij Augustus’ vrede. 
En dat terwijl het grootste deel van het gedecoreerde oppervlak op het monu-
ment was gewijd aan een gestileerde verbeelding van de acanthus die met eeu-
wige bloei werd geassocieerd, gespiegeld aan de statige processie van de gens 
togata daarboven.19 Hoe de details ook precies in elkaar hebben gestoken, één 
ding was duidelijk: wat Augustus gedaan had stond in de sterren geschreven.

En in de sterren niet alleen: Augustus’ carrière en uiteindelijke bestem-
ming in de wereld van de goden werd ook door de menselijke geschiedenis 
aangekondigd. Het Mausoleum staat op een zuivere noord-zuidas met het 
Pantheon, dat door Agrippa direct naast de saepta was gebouwd. Niet alleen 
die saepta, waar eerst Caesar, daarna Augustus en Agrippa zo veel aandacht 

16 Edmund Buchner heeft in een lange reeks publicaties van 1976 tot 1999 de discussie over de zon-
newijzer op de kaart gezet. Zijn ideeën staan concies bij elkaar in het lemma Horologium Augusti 
in Steinby (1996: 35-37).

17 De meeste specialisten gaan er nu van uit dat het slechts om een zogenaamde meridiaan ging, 
waarbij de gnomon (de bronzen globe met spina die de obelisk bekroonde) langs een lijn aangaf 
hoe de positie van de zon precies op het middaguur per seizoen verschoof, en de lezer kon afme-
ten hoe lang de dagen op een gegeven moment waren. Voor illustratie zie bijvoorbeeld de laatste 
bijdrage aan deze discussie door een team onder leiding van Bernie Frischer, met superieure 3D 
animaties: Frischer (2017); voor een moderne weergave, zie afb. 4 in het kleurkatern.

18 Hoe het verloop van de schaduw in werkelijkheid is blijkt uit de simulatie van Frischer, op de 
site vimeo.com/77600032 (laatst bezocht: 07.06.2019): de schaduw wijst uiteindelijk wel naar de 
Ara Pacis maar valt er niet op. Frischer denkt dat de werkelijk significante datum de ‘alignment’ 
van zon en gnomon is die op 9 oktober te zien is vanaf de Via Flaminia. 9 oktober was de da-
tum van het festival van Apollo Palatinus en Frischer brengt het op-een-lijn-staan van zon, obe-
lisk-gnomon en Ara Pacis in verband met de inscriptie op de obelisk (IMP. CAESAR DIVI F. 
| AVGVSTVS | PONTIFEX MAXIMVS | IMP. XII COS. XI TRIB. POT. XIV | AEGVPTO 
IN POTESTATEM | POPVLI ROMANI REDACTA | SOLI DONVM DEDIT) en de cultus 
van Apollo-Sol (zie verder Frischer 2017). De inscriptie wordt ook besproken in het artikel van 
Drijvers en Mols (2019) elders in dit themanummer. Voor afbeeldingen van de Ara Pacis, zie het 
kleurkatern, afb. 10 en 11.

19 Zie Vitruvius 4.1.7-10.
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aan besteedden, maar ook het Pantheon daarnaast werd hoogstwaarschijn-
lijk sterk met Romulus geassocieerd.20 De saepta, oorspronkelijk de staketsels 
waar de vergaderingen van de comitia centuriata werden gehouden, waren di-
rect verbonden met het diributorium waar de stemmen geteld werden, en het 
palus Caprea of Capreae. Dat ronde ‘meertje’ was volgens Ovidius de plaats 
waar Romulus aan het rechtspreken was toen een plotseling opgekomen wer-
velwind met donderslagen hem van de Romeinen wegnam en naar de sterren 
katapulteerde.21 Hadrianus’ piëteit heeft niet alleen de inscriptie van de oor-
spronkelijk bouwer in tact gelaten, maar zonder twijfel ook in enige vorm een 
reflectie van een cruciaal element in het oorspronkelijke bouwwerk behou-
den: een rondbouw.

De plek waar de eerste stichter Romulus zijn apotheose had beleefd werd 
dus geëerd met een ronde tempel gewijd aan het Pantheon. Die tempel be-
vond zich op een as met het eveneens ronde Mausoleum van de tweede stich-
ter, van wie eveneens verwacht mocht worden dat hij onder de goden zou 
worden opgenomen.22 Die as was niet een willekeurige lijn, maar een exacte 
noord-zuidas. Dat impliceert een betekenis veel verstrekkender dan een lijn 
op een kaart. Astronomische oriëntatie was niet in de eerste plaats, zoals bij 
ons nu, een kwestie van de feitelijke constatering van natuurlijke fenomenen, 
maar een kwestie van politiek. Plutarchus vertelt in dit verband een amusante 
anekdote over Caesars kalenderhervorming op 1 januari 45, toen een senator 
Cicero enthousiast begroette met de mededeling: ‘Morgen komt het sterren-
beeld van de lier op!’, waarop Cicero antwoordde: ‘Ja, per decreet.’23

Een intrigerend aspect van het belang van die zuivere noord-zuidoriëntatie 
is de laatste jaren steeds duidelijker geworden.24 Het is nog steeds zo dat het 
licht dat door het oculus van het Pantheon binnenvalt op het belangrijkst uur 
van de dag, het middaguur, juist op twee zeer gemarkeerde dagen nadrukke-
lijk naar de ingangsdeur wijst die uitzicht bood op het Mausoleum: op de win-
terequinox (die samenvalt met Augustus’ verjaardag op 23 september) valt de 
spotlight recht boven de noordingang precies op de huidige scheiding tussen 
onder- en bovenbouw; en op 21 april, de verjaardag van Rome, valt de spot-
light op het middaguur precies op de deur daaronder.25 Het is meer dan waar-
schijnlijk dat Hadrianus deze kosmische architectuursymboliek heeft overge-
nomen van het oorspronkelijke gebouw, juist om zich zelf in die symboliek te 

20 Dit is de theorie van La Rocca, het meest recent in La Rocca (2014: 96-98).
21 Fasti 2.490-496.
22 Die verwachting werd al vroeg gewekt, eerst in Vergilius’ Eclogae, daarna zeer concreet in de 

 Georgica (1. 498-508), een passage die wellicht geconcipieerd is in dezelfde periode als die waarin 
met de bouw van het Mausoleum werd begonnen.

23 Plutarchus, Caesar 59.3. Zie hiervoor, en voor de thematiek in het algemeen Feeney (2007).
24 Sinds de discussie naar aanleiding van de hypothesen van Buchner is de kosmische logica van de 

opzet van Mausoleum, zonnewijzer, Ara Pacis en Pantheon voor het laatste monument overtui-
gend en overzichtelijk uitgewerkt in Hannah en Magli (2011).

25 Hannah en Magli (2011: 493-497, met illustraties).
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voegen.26 In dat geval waren Mausoleum, obelisk en meridiaan, Ara Pacis en 
Pantheon door Augustus in nauwe samenspraak met Agrippa in een net van 
coördinaten gevat dat de verjaardag van Augustus en de verjaardag van Rome 
verbindt met de apotheose van Romulus en de apotheose van Augustus.27

Wie scherp oplette zag zo verbeeld dat de daden en werken van stichters en 
her-stichters van de stad als Aeneas, Romulus en Augustus zich onder god-
delijke auspiciën hadden ontvouwd. Precies zo wordt tussen de regels van de 
Aeneis door gesuggereerd dat de stad van marmer die de beschouwer in Au-
gustus’ tijd kon zien, de altae moenia Romae, uiteindelijk de vreedzame en 
harmonieuze bestemming was van een lange weg die door woelige baren naar 
de sterren leidde – de strekking van de eerste zeven verzen van de Aeneis, een 
historisch epos over de res gestae van de stamvader van de Iulii.

De Res Gestae van zijn nakomeling, die voor het Mausoleum gegoten ston-
den, moeten vanuit die context worden begrepen. De symboliek van kosmi-
sche correspondenties resoneert als het ware mee in wat op het eerste gezicht 
een pragmatische opsomming lijkt van de weldaden, bouwactiviteiten en lo-
caties waarmee Augustus de stad gezegend had. Net als Livius’ beschrijving 
van de daden, plaatsen en instituties die Rome aan haar eerste stichter Romu-
lus dankte en die alle op een of andere manier met Augustus in verband staan 
(een opsomming die wellicht zo bezien ook in betekenisvol verband met de 
Res Gestae kan worden gezien), moet de subtiele coördinatie die het urbanis-
tieke weefsel suggereerde tussen Romulus en Augustus vooral gezien wor-
den als een vingerwijzing dat wat beiden, Romulus en Augustus, hadden vol-
bracht, deel uitmaakte van een groot goddelijk plan waarin het fatum dat zich 
onder auspiciën van de sterren had voltrokken zichtbaar werd gemaakt.28 

3   De decoratie van het Mausoleum zelf: de Augustus van Prima Porta

Voor wie zich een voorstelling wil maken van de werking van Augustus’ Res 
Gestae in hun monumentale context is de parallel met de zuil van Trajanus 
instructief. Ook daarop werden de functies van monumentalisering van res 
gestae en grafkamer verenigd, waarbij alleen de tekst van de Res Gestae door 
het beeld van het reliëf is vervangen.29 Het zich ontvouwende narratieve fries 

26 Hannah en Magli (2011: 493-497, met illustraties) en La Rocca (2014).
27 Het is verleidelijk om bij de kosmische symboliek en zonlichteffecten te denken aan het concept 

van anacyclosis dat in Polybius 6.4-5 op Rome werd toegepast, maar ook een rol speelt in Cicero’s 
De Republica (bijvoorbeeld 2.69; voor de connectie tussen Augustus en anacyclosis dank ik Do-
minique van Dokkum). Voor de coördinatie tussen Agrippa en Augustus in dezen en de associ-
atie tussen de ‘hemel’ en het Pantheon, zie Cassius Dio, 53. 27. 1-4.

28 Voor Livius, zie Pausch (2008) en Rijser (2019).
29 Voor de grafkamer, zie Cassius Dio, 69.2.3, Eutropius, 8.5.2, en Aurelius Victor, Epitome 13.11. 

Het fries staat, evenals de Res Gestae overigens, ook in verband met het gebruik om wapenfeiten 
op tabulae ansatae geïnscribeerd op triomftochten mee te dragen.
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is zelfs in verband gebracht met een afgerolde boekrol.30 Ook in het geval van 
Trajanus was de zuil onderdeel van een uitgebreid complex dat het beeld dat 
Trajanus van zichzelf wilde projecteren stuurde. En ook hier werd het graf-
monument bekroond met sculptuur: eerst, naar het zich laat aanzien, een ade-
laar, uiteindelijk een standbeeld. Je kunt je zelfs voorstellen dat de ontwerpers 
van het Trajaanse complex aan het Mausoleum van Augustus hebben gedacht, 
en dat op de zuil van Trajanus het ‘opstijgen’ van de ‘tekst’ van het narratieve 
fries in de richting van het beeld – dat je kunt zien als de culminatie van ’s kei-
zers heldendaden – een amplificatie is van het veel bescheidener effect dat de 
relatie tussen tekst en standbeeld bij het monument van Augustus creëerde. 
Des te fascinerender wordt dan de vraag hoe het beeld op Augustus’ Mauso-
leum er uitgezien kan hebben.

Strabo vermeldt een bronzen standbeeld dat op Augustus’ Mausoleum 
stond met enige nadruk. Als bovenstaande reconstructies van de nauwkeuri-
ge coherentie tussen de verschillende media op het noordelijke Marsveld aan-
nemelijk zijn, ligt het sowieso voor de hand dat tussen dit beeld, blikvanger 
en bekroning van het Mausoleum, en de omringende monumentale media een 
dialoog bestond. Het origineel is verloren gegaan, maar sinds 24 april 1863 
hebben we misschien de mogelijkheid het te reconstrueren. Toen namelijk 
werd het fameuze beeld van Augustus dat nu in de Vaticaanse musea staat op-
gegraven in Livia’s villa in Prima Porta aan de noordkant van Rome. De sug-
gestie dat de Augustus van Prima Porta een bewerkte kopie is van het bron-
zen beeld op het Mausoleum werd in 1985 voor het eerst geopperd.31 Het is 
recentelijk verder uitgewerkt.32

De marmeren Prima Porta die we hebben stond ongetwijfeld in een nis of 
tegen een muur van Livia’s villa: de achterkant van het borstkuras is onbe-
werkt, op een trofee na die, gepositioneerd vlak tegen Augustus’ zij op zijn 
rug, nog net zichtbaar zou zijn wanneer men het beeld van de zijkant bekeek, 
ook al stond het in een nis. Al sinds het begin van de vorige eeuw wordt bo-
vendien verondersteld dat de trofee iets te maken moet hebben gehad met de 
zittende figuur die ermee correspondeert aan de voorkant van het kuras, en 
gewoonlijk als personificatie van de overwonnen provincie Hispania gezien 
wordt.33 De scheiding van de provinciepersonificatie en het overwinningsmo-
nument lijkt echter onnatuurlijk, en die indruk wordt nog versterkt door de 
verdwaalde vleugel van wat een Victoria moet zijn geweest boven de trofee. 
Het geïmproviseerde karakter van de iconografie op dit deel van het borst-
kuras heeft daarom doen vermoeden dat de beeldhouwer elementen uit een 

30 Richardson (1992: 177).
31 Door Sandro Stucchi in een lezing op het DAI in Rome ter viering van de Parilia (22 april 1985). 

Voor deze marmeren kopie van Augustus afkomstig uit Prima Porta, zie afb. 17 in het kleurkatern. 
Voor de gipskopie met kleurenreconstructie, die in het Allard Pierson Museum staat, zie afb. 18.

32 In Parisi Presicce (2014), die thema’s op het kuras in verband met de Res Gestae brengt.
33 Bień kowski (1900).
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gegeven oorspronkelijke en externe context in een nieuwe context heeft moe-
ten verwerken. Naast de verplaatste trofee, suggereert ook de voor een borst-
kuras ongebruikelijke, opeengedrongen figuratie dat voor de oorspronkelijke 
iconografie meer ruimte beschikbaar was geweest.34

De verklaring kan dan zijn dat het oorspronkelijke beeld, wellicht van 
brons, een rondsculptuur was die op voor- en achterkant van het kuras gede-
coreerd was; en dat deze marmeren kopie elementen van de achterkant heeft 
geïncorporeerd in het frontaalaanzicht omdat het beeld in een nis of tegen een 
muur zou komen te staan, met de bedoeling de hoofdzaken van het totale de-
coratieschema te behouden.35 In het bijzonder de curieuze omstandigheid dat 
Apollo en Artemis zich op de Prima Porta ónder de provinciepersonificaties 
bevinden, en daarmee de ‘hemel’ van zon en maan onder de ‘aarde’ wordt 
afgebeeld, suggereert dat de huidige configuratie niet de oorspronkelijke is, 
en dat de provincies van de oorspronkelijke achterkant van het kuras naar de 
voorkant zijn verplaatst. Aan de achterkant zouden ze goed hebben gepast als 
flankering van een ensemble met trofee en Victoria.

Binnen de rijke iconografie van monumentale portrettering van de eerste 
princeps moet het zo te reconstrueren origineel van de Prima Porta een uit-
zonderlijk verheven stijlregister hebben aangesproken en tevens een sterk 
openbaar, en zoals we zullen zien, politiek programmatisch karakter hebben 
gehad, dat in de villa van Livia minder voor de hand ligt dan op een promi-
nente plaats in de openbare ruimte. Anderzijds zou een kopie van het belang-
rijkste beeld van Augustus, goddelijk blootsvoets op zijn grafmonument, juist 
wel weer een gepast eerbetoon zijn geweest in de villa van zijn weduwe.

Gezien het principe van ‘doorcomponeren’ dat ook elders aan de planning 
van het Marsveld ten grondslag lijkt te liggen, moeten we in dat geval de ico-
nografie van de Prima Porta zien als reflectie en complement van de tekst die 
eronder stond, en anderzijds het beoogde effect van de tekst begrijpen in het 
licht van het beeld. We zagen al dat de Res Gestae begint en eindigt met het 
thema van legitimiteit en vrijwilligheid: op grond van zijn piëteit als erfge-
naam van Caesar is Octavianus de Republiek te hulp gekomen, daarna heb-
ben de senaat en het volk hem alle volmachten en eerbewijzen uit eigen be-
weging gegeven, terwijl de princeps zelf alle gewapende macht heeft afgelegd 
en slechts op grond van respect zijn gezag heeft doen gelden (Res Gestae 1-2; 
34-35). Met de suggestie van vrijwilligheid, vrede en eendracht, in Rome en 
de politiek, culmineert de Res Gestae dus in de paragrafen 34 en 35. Maar 
daar direct aan voorafgaand, en er naadloos in overvloeiend, wordt datzelfde 
thema ook in de context van militiae, de buitenlandse politiek, vormgegeven: 
de paragrafen 29-33 worden immers gedomineerd door het thema van de 

34 Borstkurassen van keizers, die (uiteraard) alle later dan dat van Augustus zijn en daarop dus rea-
geren, zijn altijd minder vol.

35 Parisi Presicce (2014: 117-119).
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vrede buiten de stadsgrenzen, in het bijzonder met de Parthen.
Deze continuïteit keert terug in de iconografie van de Prima Porta. Cen-

traal op het borstkuras staat de vrijwillige teruggave door de Parthen van de 
adelaars die Crassus zo smadelijk verloren had bij Carrhae in 53 v.Chr. Zoals 
de Res Gestae in paragraaf 29 trots vermeldt, wist Augustus die militaire smet 
voor de Romeinen uit te wissen zonder verder bloedvergieten. Op het kuras 
biedt een personificatie van Parthië met behoud van waardigheid (dus niet 
geknield of geknecht) een militaire standaard aan de personificatie van Rome 
aan, die met een wolvin aan de voeten haar hand uitstrekt in vriendschap, een 
vriendschap die in de tekst van de Res Gestae als refrein blijft doorklinken in 
de herhaling van de termen amicitia en legatio in 29-33.36 Op de oorspronke-
lijke achterkant van het kuras keerde ditzelfde thema terug door de provincies 
die de trofee flankeerden niet in depressieve en machteloze onderworpenheid 
weer te geven maar in het vrije bezit en ontspannen hanteren van hun nationa-
le wapentuig, waaronder de militaire carnix van Gallië. De centrale scène op 
de voorkant werd oorspronkelijk zonder twijfel geflankeerd door de Apollo 
en Artemis die nu links- en rechtsonder figureren, en die de Parthenscène naar 
een hoger, goddelijk plan tilden.

Op de hemelallegorie die het kuras bekroont, lijkt een bebaarde Saturnus als 
tijd- en zaaigod haast een illustratie van de terugkeer van wat Vergilius’ Sa-
turnia regna (Ecloga 4.6) noemt. Daaronder suggereren personificaties van de 
zon, voorafgegaan door die van de dageraad en zonsondergang, de kosmische 
ordening van alles onder de sterren. Ook deze iconografie staat natuurlijk in 
nauw verband met de monumentale context van Horologium en Pantheon, 
en zo krijgt de terugkerende vermelding van locaties waar Augustus Romes 
macht heeft gebracht of bestendigd in de Res Gestae vanuit het perspectief van 
de kosmische regie op het kuras de toegevoegde betekenis van de universali-
teit en onontkoombaarheid van de Romeinse macht.

Het is in dit verband waarschijnlijk evenmin toeval dat op het kuras de pro-
vincies Spanje en Gallië zijn afgebeeld, terwijl de Res Gestae expliciet ver-
meldt dat juist:

 
cum ex Hispania et Gallia, rebus in iis provinciis prospere gestis Romam redi […] 
aram Pacis Augustae senatus pro reditu meo consacrandam censuit 

Toen ik in Spanje en Gallië successen had behaald en uit die provincies naar Rome 
terugkeerde […] heeft de senaat uit dank voor mijn terugkeer besloten tot wijding 
van een Altaar van de Augusteïsche Vrede […].
 (Augustus, Res Gestae 12)

De thematiek van die Ara Pacis keert ook terug aan de onderkant van het ku-

36 Voor deze overtuigende interpretatie van de centrale scène, zie Parisi Presicce (2014: 118-121).
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ras. Een personificatie van wat is geïnterpreteerd als de οἰκουμένη, dan wel 
Tellus of de Magna Mater, die, cornucopia in de schoot, de vruchten van het 
land door twee pupillen aangereikt krijgt, roept daar evidente associaties op 
met de zogenaamde Tellus op de Ara Pacis. Parisi Presicce heeft gesuggereerd 
dat ook dit thema prominent in de Res Gestae aanwezig is, in de nadrukke-
lijke claim dat Augustus kosten noch moeite gespaard heeft om veteranen aan 
land te helpen om dat vruchtbaar te maken (16.1 en 28.1).

Augustus’ daden in ‘feitenland’ zoals opgesomd in de Res Gestae kregen dus 
een spiegeling en complement in de figuratieve en architectonische verbeel-
ding die ze omlijstten. De belangrijkste sturing voor de lezer van de Res Ge-
stae was daarbij misschien wel de achteloze continuïteiten die de visuele con-
text suggereerde: die tussen Augustus en zijn opvolger Tiberius bijvoorbeeld, 
die degene was die de Romeinse adelaars met toestemming van zijn stiefvader 
uit handen van de Parthen had mogen ontvangen, en door de verbeelding op 
het kuras van deze scène sterk met Roma en met Augustus werd geassocieerd; 
of de continuïteit tussen de man Octavianus en de uiteindelijke god, een status 
waarop zijn blote voeten wezen; maar misschien vooral de continuïteit tussen 
het militair leiderschap waarmee de Res Gestae begint en de civiele auctoritas 
waarmee de tekst eindigt. Die correspondeerde met de wapenrusting van de 
Prima Porta enerzijds en de hasta die het beeld in de hand moet hebben gehad 
anderzijds. Want die hasta symboliseerde de voor Augustus’ functioneren en 
publieke profiel essentiële tribunicia potestas.37 Voor wie al deze parallellen 
registreert, ten slotte, krijgt het gebaar van de princeps op de Prima Porta een 
ijzeren logica. Dit gebaar wordt meestal geïnterpreteerd als dat van de allocu-
tio, de toespraak tot de victorieuze troepen. Maar vanuit het hier geboden per-
spectief is het haast onontkoombaar het te zien als de actio bij het uitspreken 
van de Res Gestae die er onder stonden, gericht tot alle Romeinen.

GLTC, Universiteit van Amsterdam
Turfdraagsterpad 9

1012 XT Amsterdam
d.rijser@uva.nl
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