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Recensie 

Adrian Goldsworthy, Augustus. Van revolutionair tot keizer van Rome (Utrecht: 
Omniboek, 2018), 604pp. ISBN 9789401912341. 

 

Keizer Augustus is ongetwijfeld één van de meest invloedrijke en fascinerende 
figuren uit de oudheid. Rome onderging tijdens zijn bewind een ware metamorfose 
en niets in de Romeinse wereld bleef zoals het was. Een nieuw politiek bestel zag het 
daglicht. De sterke uitbreiding van het Imperium Romanum, de dynamiek die van het 
Romeinse leger uitging en het aanboren van nieuwe markten zorgden voor een 
gunstig economisch en sociaal klimaat. Het culturele leven kende met steun van het 
nieuwe politieke bewind een opmerkelijke ontplooiing op het vlak van literatuur, 
beeldhouwkunst en architectuur. In de provincies werd een nieuwe wereldorde 
gecreëerd. Het resultaat was een reusachtig rijk dat met één heerser, één taal en één 
munteenheid geleidelijk de hele bekende wereld overheerste. De fascinatie voor deze 
visionaire leider vertaalt zich in een niet aflatende stroom van publicaties – ook voor 
een ruimer publiek. In 2007 verscheen Augustus. De eerste keizer van A. Everitt die 
met verve een zeer lezenswaardig portret van Augustus en zijn tijdgenoten schetste. 
In 2016 werd de roman Augustus van John Williams aan de Nederlandstalige lezers 
voorgesteld. De auteur werd hiervoor in 1973 bekroond met de National American 
Book Award. De tweeduizendste verjaardag van het overlijden van Augustus vormde 
in 2014 de aanleiding om zowel in Rome als in Parijs een prestigieuze tentoonstelling 
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aan deze Romeinse staatsman te wijden met dito catalogus. En nu ligt het boek 
Augustus. Van revolutionair tot keizer van Rome van Adrian Goldsworthy voor ons. 

Het is geen eenvoudige taak om een accuraat portret van deze Romeinse staatsman te 
schetsen. De auteur geeft dit zelf aan in zijn inleiding. Augustus heeft immers 
gedurende zijn hele leven alle communicatiemiddelen ingezet die hem ter 
beschikking stonden om zijn politiek uit te dragen en zichzelf zo positief mogelijk 
aan de burgers van Rome voor te stellen: architectuur, kunst, literatuur, opschriften... 
In die communicatie speelde de idee van de Romeinse vrede een belangrijke rol. Dat 
Augustus zijn communicatie erg goed heeft gevoerd, blijkt uit het feit dat talloze 
historici hem als een echte vredesvorst hebben beschouwd. Het is dus belangrijk dat 
een biografie die façade, dat zorgvuldig gecultiveerde publieke imago, doorprikt en 
de geschiedenis van de ware Octavianus vertelt. Het helpt uiteraard niet dat slechts 
een fractie van de literatuur, de officiële documenten en de privébriefwisseling uit de 
Romeinse tijd voor ons bewaard bleef. In dat licht is het noodzakelijk dat officiële 
teksten zoals de Res Gestae Divi Augusti (Daden van de goddelijke Augustus), die 
oorspronkelijk op bronzen tabletten voor zijn mausoleum in Rome waren opgesteld, 
kunnen worden getoetst aan teksten en commentaren van antieke historici als 
Suetonius, Velleius Paterculus en Cassius Dio. En het is een geluk dat iemand als 
Tacitus, die Augustus amper in zijn historische werken behandelde, toch al een 
kritische toon zette en in zijn Annales (I,10) een striemend en vernietigend oordeel 
velde over zijn bewind. 

Met dit in het achterhoofd kunnen we niet anders dan concluderen dat Adrian 
Goldsworthy een boeiend portret van keizer Augustus heeft geschetst. Hij vertelt 
over ambitie, machtsstrijd, militaire overwinningen, diplomatieke successen en 
duistere familieconflicten, en brengt met een grote flair de spanningen zowel in de 
politiek te Rome als in de verre provincies van het rijk tot leven. Hij werpt 
ondertussen een licht op de talrijke tegenstellingen die in de persoon van Augustus 
schuilgaan. De keizer was een man van militaire macht, maar speelde het klaar zich 
een imago als vredesvorst aan te meten. Hij was kil en berekenend, maar wordt 
herinnerd om zijn clementia. Hij introduceerde een wetgeving om buitenechtelijke 
aangelegenheden te ontmoedigen, maar zelf maakte hij avances naar Livia, zijn latere 
vrouw, toen ze getrouwd en zwanger was. Hij was tenslotte de vader des vaderlands, 
maar werd dat pas nadat hij een groot aantal van zijn burgers had vermoord. 

Goldsworthy geeft in zijn inleiding aan dat het moeilijk is de figuur van Augustus 
onbevooroordeeld te benaderen gezien zijn complexe persoonlijkheid. Hij aarzelt niet 
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om de keizer te beschrijven zoals hij was: een meedogenloze moordenaar en een 
militaire dictator. Maar tegelijk herinnert hij ons ook aan zijn clementie, zijn 
realisaties en de erkenning die hij mocht ontvangen. In de inleiding wijst hij al op die 
paradox. Die realisaties en menselijkheid, in de verf gezet door een uitgekiende 
propaganda, hebben ertoe geleid dat hij heel de 19de eeuw en ook lang daarna 
uitvoerig werd geprezen. Was hij immers niet de politicus die de republiek had 
genezen en de Romeinen opnieuw vrede, stabiliteit en welvaart had geschonken? Dat 
oordeel veranderde tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw, een tijd van beroering en 
grote onzekerheid (p. 17-18). De Britse historicus Ronald Syme schreef in 1939 het 
schitterende boek The Roman Revolution, dat op onnavolgbare wijze de transformatie 
van het oude Rome vertelde van een republiek geregeerd door een oligarchie naar 
een absolute monarchie geregeerd door een dictator. Hierin hekelde de historicus 
onrechtstreeks – maar daarom niet minder duidelijk en scherp – de totalitaire en 
fascistische regimes. Sedertdien is het nauwelijks nog te rechtvaardigen deze keizer 
als voorbeeld te nemen. De Britse historicus, die gezien had hoe Hitler de absolute 
macht had weten te bereiken, ontleedde ragfijn de machtsstrijd die de basis legde 
voor het bewind van Augustus. En tegen de achtergrond van de dictatuur van 
Mussolini bleek dit een hoogst politiek boek dat tot op vandaag invloed blijft 
uitoefenen. De fundamentele kritiek van R. Syme aan het adres van Augustus ging 
voorbij aan de aanhangers van totalitaire regimes. Dat dit boek in Spanje pas in 1989 
verscheen onder de titel La revolución romana is veelbetekenend. 

Het is jammer dat de auteur bij momenten bepaalde facetten in zijn verhaal 
onvoldoende uitdiept, soms wat onzorgvuldig omgaat met zijn antieke bronnen en 
niet altijd even accuraat is met zijn verwijzingen. Zo blijft hij onduidelijk over het 
burgerrechtelijk statuut van een zekere Julius Licinus (p. 332), een Galliër van 
geboorte, en verschaft hij in de eindnoten ook geen verdere informatie noch vermeldt 
hij de antieke bronnen die van toepassing zijn. Ook bepaalde interpretaties, bij 
voorbeeld Augustus als krijgsheer (bv. p. 13), kunnen ter discussie worden gesteld. 
Maar dat doet niets af aan de grote kwaliteiten van dit boek. Adrian Goldsworthy 
heeft een fijn boek afgeleverd, wetenschappelijk stevig onderbouwd en bovendien 
boeiend en onderhoudend geschreven. Hij waarschuwt er terecht voor om te 
voortvarend parallellen te trekken met de eigen tijd. Het neemt niet weg dat wat mij 
betreft deze Augustus-biografie een essentieel en relevant boek is. 

Robert Nouwen 
Nouwen.Robert@outlook.be 


