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Van Livia, de vrouw van de eerste Romeinse 'keizer' Augustus en de moeder van 
opvolger Tiberius, weten we eigenlijk zo goed als niets, stelde Gemma Jansen in een 
NKV-lezing in oktober 2017 laconiek. Een mens zou van minder nieuwsgierig 
worden. En inderdaad, Livia Drusilla, die bestempeld wordt als 'oerkeizerin', 
'machtigste vrouw van Rome' en 'matrone der matrones', wordt in Mary Beards 
recente werk1 over vrouwen en macht in de Grieks-Romeinse oudheid niet eenmaal 
vermeld. Dat op zich zegt al iets over hoe weinig stem ze heeft gekregen. Ondanks 
haar status is ze heel haar leven een schaduwfiguur gebleven. Matthew Dennison wil 
haar uit die schaduw halen – en hoe! 
 
Het werk begint verrassend met zicht op een atrium van een Romeinse aristocratische 
woning, de meest openbare ruimte van de Romeinse domus. De aankleding van een 
atrium blijkt een zeer cruciaal gegeven. De wanden waren voorzien van houten 
kastjes, 'als een honingraat van kleine bergruimtes', met daarin de wassen maskers 
van de familievoorvaderen die hoge posities hadden bekleed. En passant krijgen we 
mee dat de deuren van de woning bijna altijd open stonden… Het atrium dat 
Dennison beschrijft, komt echt tot leven. Wie nog mocht twijfelen aan het belang van 
afstamming, geraakt overtuigd. Gearrangeerde huwelijken, het krijgt allemaal een 
context. De auteur weet de complexe stamboom van de familie van de Claudii 
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meeslepend te beschrijven in zijn verhaal over hoe status met geld trouwde en hoe 
ook adoptie daar een belangrijke rol in speelde. 
 
Geboorterituelen, opvoedings- en huwelijkspraktijken, wooncultuur en huisnijverheid 
passeren de revue en larderen het schamele bronnenmateriaal over Livia's vroege 
jaren. Het boek biedt op die manier een venster op de hele Romeinse aristocratie. En 
dat blijkt een kleine wereld met soms verrassende connecties: zo kocht de befaamde 
redenaar Cicero een tuin van de vader van Livia en woonde hij in het huis van Livia's 
adoptiegrootvader, Marcus Livius Drusus, het huis dat nota bene op aanstoken van 
volksmenner Clodius werd platgegooid; en Cicero koos Tiberius Claudius Nero – die 
Livia's eerste echtgenoot zou worden – als derde echtgenoot voor zijn dochter Tullia 
die 'zich in afwezigheid van haar vader al van een andere kandidaat had voorzien, 
zodat Nero nog in de markt was' (p. 61). 
 
En ja, Dennison schrijft ook over Livia zelf, voorzichtig en doordacht speculerend 
want de primaire bronnen zijn in hun vooringenomenheid verre van betrouwbaar: 
politieke bedoelingen zijn nooit ver weg … Livia blijkt tot en met onderdeel van de 
augusteïsche propaganda én van malicieuze defenestratie vanwege tegenstanders en 
critici van de Julisch-Claudische dynastie, met historicus Tacitus als wellicht meest 
invloedrijke bron. Vanuit reactionaire hoek zijn vrouwen van die eerste 
keizersdynastie niet zelden opgevoerd als waarschuwende voorbeelden om vrouwen 
politieke inspraak te ontzeggen. 
 
Het is fascinerend hoe achter portretbustes van Livia (en van Octavia, de zus van 
Augustus) een hele ideologie schuil kan gaan: het zogenaamde noduskapsel vertoont 
een eenvoudige knot, de gelaatstrekken suggereren geen cosmetische behandeling, 
sieraden zijn afwezig. Dit alles moest oud-Romeinse deugdelijkheid uitstralen en het 
contrast met de oosterse Cleopatra benadrukken; de diabolische representatie van die 
laatste was overigens evenzeer het resultaat van een uitgekiende augusteïsche 
campagne om rivaal Antonius te discrediteren. 
 
En er is het rookgordijn van Livia's portret als kwaadaardige stiefmoeder en als 
dominante moeder, een portret dat latere historici hebben geboetseerd, deels 
gebaseerd op de opvallend grillige afloop van de gebeurtenissen (waarachter nadien 
een duistere hand werd vermoed), deels op latere parallellen. Terugkerende 
verhaalpatronen verraden Hineininterpretierung: Agrippina Minor, de moeder van 
Nero, heeft ongetwijfeld (terugkoppelend) model gestaan voor Livia als boze 
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stiefmoeder en als gifmengster die de dood van haar echtgenoot bespoedigde. 
Bovendien leverde die overeenkomst de parallel van de ambitieuze moeder en haar 
ondankbare zoon. Het verdict van Dennison: 'Er gaapt een kloof tussen meesterlijk 
verhalen vertellen en betrouwbare geschiedenis schrijven.' (p. 234) 
 
Nochtans weet Dennison zelf die beide aspecten te combineren: veel passages lezen 
als een roman, maar feiten en speculatie worden zorgvuldig uit elkaar gehouden. 
Altijd verwijst de auteur zorgvuldig naar zijn bronnen, weliswaar vaak secundaire – 
wat beslist eerlijk is, maar daardoor missen we soms zicht op de primaire literaire 
bron. Hij citeert bijvoorbeeld naar aanleiding van het salutatio-gebruik (p. 42) een 
misnoegde dichter, met Beards werk Pompeii als bron. Naar de dichter in kwestie 
hebben we verder het raden; een satiricus als Martialis heeft natuurlijk zo zijn eigen 
agenda … Maar elders verwijst Dennison via zijn secundaire bron naar de primaire 
bron, bijvoorbeeld naar aanleiding van de historie van Claudia Quinta (p. 33): 
'Ovidius, Fasti (…), geciteerd in: Staples (…)' – beslist een interessanter procedé. 
 
Numismatische en archeologische bronnen completeren het beeld: o.a. Livia's villa 
bij de Prima Porta, een columbarium-graf waar veel van haar personeel is bijgezet, 
inscripties zoals een in Spanje opgedolven senaatsbesluit uit 20 n. Chr. dat haar 
invloed op de beslissing van de senatoren erkent bij een tussenkomst ten gunste van 
een vriendin die van moord op Livia's immens populaire kleinzoon Germanicus werd 
beticht. 
 
Dat alles levert het beeld op van een fascinerende persoonlijkheid: een assertieve en 
pragmatische vrouw die wist wat ze wou, maar altijd behoedzaam laveerde binnen de 
grenzen van de mannenmaatschappij die de Romeinse samenleving was; puissant 
rijk; een aristocrate pur sang, afstammelinge van twee van Romes belangrijkste 
bloedlijnen: die van de Claudii en de Livii; en een loyale vrouw, loyaal ten opzichte 
van Augustus, kennissen en vriendinnen, maar ook ten opzichte van haar eerste man, 
die ze in zijn ballingschap in principe niet had hoeven te volgen. 
 
Met restauraties van tempels legde Livia zich op het religieuze toe, en de cultus die in 
de provincies rond haarzelf ontstond, heeft ze zich laten welgevallen. Die focus op 
het religieuze is niet toevallig: het religieuze domein bood vrouwen de zeldzame 
mogelijkheid te participeren in het publieke leven.2 In het verlengde van dit 
engagement verkreeg Livia mettertijd de privileges van de Vestaalse maagden, met 
alle prestige van dien. 
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Wat een interessant werk, dit boek over Livia en over zoveel meer. We zijn vooral 
ingelicht over de mannen in haar leven, maar ook Livia krijgt hier een gezicht. 
Dennison schetst een beeld van een bijzonder boeiende tijd waarin ook vrouwen een 
beetje voor het voetlicht treden … Een beetje, want de 'machtigste vrouw in het 
Romeinse rijk' heeft zich vooral veel moeten wegcijferen en is figurante gebleven 
van haar mannelijke verwanten. 'Misschien was haar vermetelheid, in Romeinse 
termen, "mannelijk", maar haar mogelijkheden waren dat zeker niet.' (p. 186) Rome 
was nu eenmaal een mannenwereld en directe toegang tot de politiek was vrouwen 
ontzegd. De vaak gespannen verhouding met haar zoon Tiberius, 'die er principieel 
op tegen was dat vrouwen een rol speelden in het openbare leven' (p. 257), heeft de 
situatie na de dood van Augustus er vermoedelijk niet gemakkelijker op gemaakt. 
Historici zijn het er wel over eens dat ze een milderende invloed op Tiberius' 
rancunes heeft gehad. 
 
Livia heeft meer achting genoten dan om het even welke Romeinse vrouw tot dan 
toe. En toch blijft ze voor een groot stuk ongrijpbaar: haar gevoelens en motieven 
zijn voer voor heel veel speculatie. Maar dat geldt ook voor het gevoelsleven en veel 
van de motieven van Augustus: hij heeft z'n enige kind, Julia, en twee van zijn 
kleinkinderen verbannen om hen nooit meer weer te zien. Wat heeft hem bezield om 
zich zo lang zo onverbiddelijk op te stellen en hoe moet hij dat emotioneel ervaren 
hebben? 

Voor wie – na lectuur van Dennison – nieuwsgierig blijft: lees ook de eerste 
hoofdstukken van Freisenbruch, Vrouwen van Rome. Seks, macht & politiek in het 
Romeinse rijk, vertaald door Mieke Lindenburg (2011). Haar werk geeft weer andere 
inkijken op het personage Livia en haar tijd, soms andere interpretaties van 
gebeurtenissen. En leg er ook het boek van Willemijn van Dijk naast: De opvolger. 
Tiberius en de triomf van het Romeinse keizerrijk (2017). Boeiend is het de zaken 
vanuit Tiberius' perspectief te zien. En in dat boek van Willemijn van Dijk staat 
misschien de meest schrijnende opmerking over Livia's leven: '[ze] stierf eenzaam, 
slechts in het gezelschap van haar meest trouwe slaven en vrijgelatenen, en haar 
zeventienjarige achterkleinzoon Caligula.' Geen zoon Tiberius aan haar sterfbed. 
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Noten		
 

1  Mary Beard, Vrouwen & macht. Een manifest. Vertaald door Boukje Verheij (Amsterdam: 
Athenaeum, 2018). 

2  Cf. Inger N.I. Kuin, Leven met de goden. Religie in de oudheid (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2018), p. 92. 


