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In dit tweede nummer van de 93ste jaargang van Her-
meneus vindt u onder andere zes artikelen. Ovidius’ 
Metamorfosen vormde voor veel kunstenaars een inspi-
ratiebron. Zijn Fasti staat hierom minder bekend. Mark 
Nieuwenhuis bespreekt drie schilderijen uit de Itali-
aanse renaissance van Bacchus en zijn gevolg die schat-
plichtig zijn aan dit werk van Ovidius.
Dat Romeinse keizers vaak een onnatuurlijke dood 
stierven is bekend. Marion Koene-Gorren vroeg zich 
af hoe het eigenlijk zat met de vrouwen uit de keizerlijke 
familie. In een artikel onderzoekt ze of vrouwen ook 
met moord en doodslag te maken kregen.
Bart Janssens en Andreas Pronay nemen ons mee 
naar de wereld van de 17de eeuw. Ze laten zien hoe 
grafopschriften een medium vormden waarin Grieks 
en Latijn op kunstige wijze bloeiden. Hun casus betreft 
een verrassende overeenkomst tussen een katholieke 
edelman en een protestantse theoloog.
Floris Overduin begeleidt ons op een speurtocht naar 
de petite histoire van het karakter Epeius in de klassieke 
literatuur. Die leidt naar de welbekende Vergilius, maar 
bijvoorbeeld ook naar een technopaegnion van de vroeg-
hellenistische dichter Simias. Of wat dacht u van de 
1ste-eeuwse dichter Antiphilus van Byzantium? 
Iedereen die te maken heeft met Griekse en Latijnse 
bronteksten kent ze: de groene en rode deeltjes uit de 
Loeb Classical Library. Mirte Liebregts doet promo-
tieonderzoek naar de cultuurhistorische context van 
deze reeks. In dit nummer biedt ze een geschiedenis 
in vogelvlucht.
De Griekse mythologie bevat veel verhalen waarin 
heftige gebeurtenissen voorkomen, zoals aanranding 
en verkrachting. Reinhart Ceulemans, tot slot, biedt 
enige houvast in hoe we tegenwoordig, in een post-#Me-
Too-klimaat, met die verhalen kunnen omgaan.

De afgelopen tijd heeft de redactie vooral veel afscheid 
genomen van zittende redacteuren. Gelukkig is de 
redactie vanaf de huidige jaargang ook versterkt, met 
maar liefst drie nieuwe redactieleden. Een van hen is 
laatstgenoemde auteur. Reinhart Ceulemans doceert 
Griekse en Byzantijnse literatuur aan de KU Leuven. 
Hij is verantwoordelijk voor griekseliteratuur.org, een 
vrij beschikbaar bibliografisch repertorium van Neder-
landse vertalingen van Griekse literatuur. In artikelvorm 
vertaalde hij wat Byzantijnse briefliteratuur (Maximos 
Planoudes) en exegese (Photios). Ook Niels Koopman 
trad recentelijk toe tot de redactie. Hij is gepromoveerd 
op een onderzoek naar Oudgriekse ekphrasis (in 2018 
bij Brill verschenen als Ancient Greek Ekphrasis: Between 
Description and Narration. Five Linguistic and Narratolo-
gical Case Studies) en werkt nu als docent klassieke talen 
op Het 4e Gymnasium in Amsterdam. Ook is hij coauteur 
van verschillende schoolboeken. Zijn interesse gaat uit 
naar zowel de Griekse als de Latijnse literatuur. Tot slot 
is de redactie versterkt door Dries De Crom. Hij is 
docent klassieke talen aan de theologische faculteit 
van Tilburg University en aan het College van het Eucha-
ristisch Hart (Essen, België). Daarnaast publiceert hij 
over vertalers en vertalingen van oudheid tot heden. 
Ongetwijfeld zult u de vruchten plukken van hun exper-
tise en betrokkenheid in de komende jaargangen van 
Hermeneus.

Woord vooraf

Afbeelding
1  Pomona, godin van 
boomvruchten, ontvangt op 
dit schilderij van Cornelis 
Cornelisz. van Haarlem uit 
1626 de oogst. Rijksmuse-
um, Amsterdam.
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Bacchus  
en zijn gevolg in 
renaissancekunst 
De receptie van 
Ovidius’ Fasti in 
schilderijen van  
Piero di Cosimo en 
Giovanni Bellini

 

n 2 n.Chr. begon Ovidius aan een leer-
dicht over Romeinse feestdagen, de Fasti 
(Kalender), geordend naar de maanden 
van het jaar. Voor zijn dood in 17 n.Chr., 
in ballingschap in Tomi aan de Zwarte 
Zee, voltooide de dichter niet meer dan 
zes boeken, waarin hij allerlei gebruiken, 
rituelen en feesten in de maanden janu-

ari tot en met juni beschrijft en verklaart. Aan de hand 
van twee passages uit de Fasti, in beide gevallen ver-
bonden met feesten ter ere van Bacchus, als uitgangs-
punt ga ik in op de visuele verwerking van deze verzen 
door Piero di Cosimo (1462-1522) en Giovanni Bellini 
(1430-1516). 

Ovidius over de ontdekking van honing
In het derde boek van de Fasti vertelt Ovidius waarom 
er tijdens het feest van de Liberalia op 17 maart honing-
koeken worden aangeboden aan de god Bacchus (alias 
Liber en Lyaeus). Het feest werd volgens Ovidius voor 
het eerst ingesteld na de terugkeer van Bacchus van 
een reis naar India. De god gebruikte de festiviteiten 
niet alleen om mensen te leren hoe ze op altaren vuren 
moesten aansteken ter ere van hem en hoe ze offers 
moesten brengen in de vorm van geuren (kaneel, wie-
rook) of de ingewanden van ossen. Bacchus initieerde 
ook rituelen met een bepaald soort koek, de honingkoek, 
waaraan hij zelfs een van zijn namen leende (liba, 
afkomstig van Liber).
Volgens Ovidius was de god dol op honing en ontdekte 
hij deze lekkernij tijdens zijn terugreis uit India. Op een 

Mark Nieuwenhuis De Metamorphoses van Ovidius staan bekend als  
een schier onuitputtelijke inspiratiebron voor vroegmoderne kunste-
naars, maar ook uit zijn Fasti hebben renaissanceschilders verhaalstof 
geput. Deze bijdrage bespreekt aan de hand van een drietal schilderijen 
hoe kunstenaars, opdrachtgevers en humanisten samenwerkten om op 
basis van antieke verzen over Bacchus en zijn volgelingen thema’s als 
echtelijke liefde, voortplanting en geboorte te verbeelden. 

I
bepaald moment trok Bacchus met zijn gevolg van 
saters en zijn oude leermeester Silenus, een kale dikzak 
op een doorgezakte ezel, het Thracische bergland in 
(Fasti 3,737-762): 
 
‘Met saters kwam hij van de zanderige Hebrus
(voor grove grappen is geen plaats in mijn verhaal)
naar de Pangaion, rijk aan bloemen, en de Rhodope;
cimbalen in de handen van zijn makkers galmden.
Hee kijk! De klanken brengen onbekende vleugel beestjes
bijeen, want bijen vliegen achter galmend brons aan. 
Dit zwervend volk dreef Liber samen, borg het in 
een holle boom en vond toen honing als beloning.
De smaak te pakken trokken saters en de grijsaard
het bos in om op zoek te gaan naar gele raten.
De oude hoorde in een holle olm een zwerm 
luid zoemen, zag een raat, maar veinsde niets te zien.
Lamlendig zittend op zijn doorgezakte ezel
reed hij tot naast de uitgeholde olm, ging op
de ezelsrug staan, leunend op een tak, en reikte
begerig naar de in de stronk verborgen honing.
Wel duizend hoornaars kwamen op hem af en staken
hun angels in zijn kale kruin en platte neus.
Hij tuimelde van zijn ezel, die hem ook nog eens
een trap gaf, riep zijn makkers, vroeg hen hem te helpen. 
De saters kwamen, lachend om zijn opgezwollen 
gezicht; hij hinkte, want hij had zijn knie bezeerd.
De god, die zelf ook lachte, leerde hem om modder 
op zijn gezicht te smeren; volgzaam deed hij dat.
Ja, vader Bacchus houdt van honing en met recht 
krijgt hij als de ontdekker glimmende honingkoeken.’1
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Piero di Cosimo en de ontdekking van honing
Rond het jaar 1500 vervaardigde de Florentijnse schilder 
Piero di Cosimo twee schilderijen waarin het boven-
staande verhaal is verbeeld, De ontdekking van honing 
en Silenus’ tegenspoed. Beide panelen bevinden zich 
tegenwoordig in de Verenigde Staten, De ontdekking van 
honing in het Art Museum in Worcester (Massachusetts) 
en Silenus’ tegenspoed in het Fogg Art Museum in Cam-
bridge (Massachusetts).
De opdrachtgever voor deze schilderijen was een lid van 
de welvarende Florentijnse familie Vespucci. De keuze 
voor het thema was deels ingegeven door de grote 
belangstellig die de Fasti destijds genoten bij de Floren-
tijnse humanisten. Maar ook de link met de familienaam 
van de opdrachtgever, die zowel in het Italiaans als in 
het Latijn geassocieerd kan worden met het woord voor 
wesp (vespa), speelde wellicht een rol.2 De schilderijen 
waren waarschijnlijk besteld als decoratie voor de ech-
telijke slaapkamer van Giovanni Ves pucci en zijn bruid 
Namiciana di Benedetto Nerli, die in 1500 in het huwelijk 
traden.
Zoals vele renaissancekunstenaars schilderde Piero di 
Cosimo altaarstukken en portretten, zowel van tijdge-

noten als van Bijbelse personages (Johannes de Doper, 
Maria Magdalena), maar ook mythologische taferelen 
(onder andere Mars en Venus, Perseus en Andromeda, 
Prometheus, Vulcanus op Lemnos en de strijd tussen 
de Lapithen en centauren). Over Piero’s leven en werk 
is het een en ander bekend dankzij Giorgio Vasari’s Levens 
van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten, een 
verzameling biografieën van kunstenaars uit de late 
middeleeuwen en renaissance. Vasari roemt in Het leven 
van Piero di Cosimo de rijke fantasie en verbeeldingskracht 
van de schilder en bespreekt in enig detail de aan Bacchus 
en zijn thiasos (gezelschap van volgelingen) gewijde 
schilderijen: 

‘Voor Giovanni Vespucci (…) vervaardigde hij voor de 
wanden van een vertrek enige bacchantentaferelen 
waarin hij zulke merkwaardige faunen en saters schil-
derde, en woudgoden, putti en bacchanten, dat men 
zich verbaast bij het zien van alle verschillende kleren 
en knapzakken, en de verscheidenheid van geitetro-
nies, dat alles sierlijk en heel natuurgetrouw weerge-
geven. Op een van de taferelen is er een Silenus rij-
dend op een ezel, met tal van jongetjes: de een 

ondersteunt hem, een ander geeft hem te drinken, en 
men ziet dat ze reuzeveel pret hebben, wat heel vin-
dingrijk is uitgebeeld.’3

 
In deze beschrijving lijkt Vasari vooral te verwijzen naar 
De ontdekking van honing. Op dit schilderij zijn Bacchus, 
leunend op zijn staf, en Ariadne, wijzend naar Bacchus’ 
klimopkrans, afgebeeld (rechtsonder). Ze zijn vergezeld 
door een thiasos, een uitgelaten gezelschap bestaande 
uit Silenus, saters en maenaden. In het midden probe-
ren twee saters de bijen in de boomstronk te drijven, 
terwijl rechts op de achtergrond anderen in bomen 
klimmen om nog meer raten te pakken te krijgen. Links 
en rechts van de boomstronk wordt kabaal gemaakt 
met potten, pannen, stokken, botten, hertenhoeven 
en zelfs een wafelijzer, anders dan in de Fasti, waar 
enkel cimbalen worden genoemd. Andere toevoegingen 
van Piero aan Ovidius’ verhaal zijn het merkwaardige 
uiterlijk van de boom in het midden, die als een moe-
derschoot een babysater lijkt te baren, de satervrouw 
die links op de voorgrond haar baby de borst geeft, en 
Pan, rechts op de voorgrond, die lachend drie uien (een 
afrodisiacum) uit zijn knapzak haalt. Deze toevoegingen 
houden verband met vruchtbaarheid en voortplanting, 
thema’s die niet zouden misstaan in de context van een 
echtelijke slaapkamer. 
Bacchus, Ariadne en een thiasos zijn ook op het schilde-
rij Silenus’ tegenspoed te zien. Silenus is drie keer afge-
beeld: in het midden valt hij van zijn ezel, aan de linker-
kant smeren zijn metgezellen, onder wie Bacchus en 
Ariadne, modder op zijn gezicht en aan de rechterkant 
proberen saters hem overeind te helpen. Ook hier neemt 
een opmerkelijk gevormde boomstam een centrale 
plaats in, maar deze boom wordt grotendeels aan het 
zicht onttrokken door Silenus, zijn ezel en saters. De 
boom toont bovendien geen bijzondere details en lijkt 
daarom veel minder bij te dragen aan de thematiek van 
het schilderij dan de boom op De ontdekking van honing. 
Ovidius kondigde met zijn schalkse terzijde in vers 3,738 
(‘voor grove grappen is geen plaats in mijn verhaal’) al 
aan dat hij een komisch verhaal wilde vertellen en 
bouwde een serieuze aetiologische verklaring van 
religieuze gebruiken om tot een klucht. Piero werkte 
beide aspecten uit in een tweeluik, waarvan Silenus’ 
tegenspoed een visuele weergave van een komisch 
saterspel lijkt te zijn waarin de kale dikzak en zijn mak-

kers de hoofdrollen spelen, terwijl de god en zijn lief-
tallige echtgenote als figuranten aan de zijlijn staan.4 
De schilder zette in zijn verbeelding van Ovidius’ sater-
spel de erotische aspecten veel sterker aan en dat vormt 
waarschijnlijk de verklaring waarom Silenus’ tegenspoed 
in een veel minder goede staat verkeert dan De ontdek-
king van honing. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 
het paneel rigoureus gekuist is door het wegschrapen 
en overschilderen van aanstootgevende taferelen: zo 
zijn de saters die Silenus rechts op de voorgrond over-
eind helpen ‘ontmand’ en stond oorspronkelijk naast 
de ezel op de achtergrond een opgewonden sater die 
het dier van achteren benaderde.5

Piero’s ondeugende schilderijen waren bedoeld om 
levendige discussies en gevatte opmerkingen uit te 
lokken over, bijvoorbeeld, honing, die verwijst naar de 
zoete geneugten van de liefde in de echtelijke slaapka-
mer. Anderzijds kan liefde, tegenstrijdig als ze is, ook 
steken, zoals de al te gretige Silenus tot zijn schade en 
schande ondervindt. Het is echter mogelijk dat zijn 
opdrachtgever Vespucci vond dat de schilder over de 
schreef was gegaan, waarop Piero zijn werk heeft gekuist. 
Een ander scenario is dat een latere, minder ruimden-
kende eigenaar niet gediend was van ontuchtige tafe-
relen en bestialiteiten. De afwezigheid van hoornaars 
en daarmee van verwijzingen naar de Vespucci-familie 
pleit voor deze laatste hypothese.

Priapus op avontuur
Met Silenus’ tegenspoed is Piero di Cosimo dichter bij de 
tekst van de Fasti gebleven dan in De ontdekking van 
honing. Vergeleken met Ovidius’ verzen is Silenus’ tegen-
spoed echter nog kluchtiger en sterker erotisch gekleurd 
en herinnert daarmee aan een ander verhaal over een 
aan Bacchus gewijd feest uit het eerste boek van de 
Fasti. Als onderdeel van een reeks verhalen over de 
oorsprong van allerlei dierenoffers (vanaf vers 1,323) 
vertelt Ovidius over de oorsprong van het ezeloffer 
voor Priapus, de zwaargeschapen vruchtbaarheidsgod 
die vooral aan de kust van de Hellespont vereerd werd 
als beschermer (in de vorm van rood geverfde beelden) 
van tuinen en boomgaarden (1,395-440). Ter gelegen-
heid van een niet nader genoemd tweejaarlijks, in de 
winter gevierd feest (1,393-394) ter ere van Bacchus 
komt een bont gezelschap van bosgoden, nimfen en 
Bacchus’ volgelingen samen (Fasti 1,395-440):

Afbeeldingen
1  Bacchus en de ontdek-
king van honing, Piero di 
Cosimo, ca. 1499. Worces-
ter Art Museum, Worcester, 
Massachusetts.
2  De tegenspoed van Sile-
nus, Piero di Cosimo, ca. 
1500. Harvard Arts Muse-
um, Cambridge.
3 Feest van de goden, Gio-
vanni Bellini en Tiziano 
Vecelli (Titiaan). 1514-
1529, National Gallery of 
Art, Washington

1
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‘De goden die Lyaeus eren kwamen ook
daarheen en al wie niet afkerig van plezier was:
de Pannen en op seks beluste jonge saters, 
godinnen van rivieren en verlaten streken, 
Silenus, oud, kwam op zijn doorgezakte ezel,
Priapus – met zijn snikkel schrik van schuwe vogels.
Een boswei voor een drinkgelag was gauw gevonden –
ze streken op met gras beklede bedden neer.
Eenieder droeg een krans en Liber schonk hen wijn;
een beek bood water om die ietsje aan te lengen.
De nimfen – ongekamde, losse haren heeft 
de één, een ander draagt ze kunstig opgestoken –
serveren in hun kniehoog opgeschorte jurken;
gescheurde kledingstukken bieden zicht op borsten,
ontblote schouders; rokken slepen door het gras,
hun zachte voetjes worden niet omkneld door veters.
En zo ontsteekt de één het liefdesvuur bij saters,
bij jou, jij met je dennentakjeskrans, een ander.
Ook jouw nog hete lust, Silenus, laait weer op,
een ondeugd die jou op je oude dag geen rust gunt.
Priapus, rood van kleur, voor tuinen sieraad en
beschermer, ging alleen voor Lotis voor de bijl.
Hij wil haar, wenst haar, heeft alleen maar oog voor haar,
trekt aandacht met gebarentaal en knikt haar toe.
Verwaandheid en kapsones kleven schoonheid aan:
ze lacht hem uit en kijkt hooghartig op hem neer.
’t Was nacht en wijn riep slaap op. Overmand door loomheid
lag het gezelschap her en der verspreid te slapen.
Het verste weg lag Lotis onder ahorntakken 
vermoeid van al het flirten in het gras te rusten.
Priapus kwam, verliefd, in actie, volgde op
zijn tenen lopend stil en ongezien haar voetspoor. 
Gekomen bij de slaapplaats van de blanke nimf 
hield hij zijn adem in om geen geluid te maken, 
stond strak gespannen heel dichtbij haar op het gras 
waar zij nog steeds in diepe slaap verzonken lag. 
Begerig had hij al haar jurk omhoog getrokken 
en was op weg om aan zijn lust ruim baan te geven 
toen rauw en onwelluidend – hoor nou toch! – de ezel, 
Silenus’ rijdier, ongelegen luidkeels balkte. 
Geschrokken stond de nimf op, weerde met haar handen
Priapus af, deed vluchtend heel het bos ontwaken 
en met zijn geile pik al in de aanslag werd de god 
door iedereen daar in het maanlicht uitgelachen. 
De bron van het gebalk deed boete met zijn dood, 
een dierbaar offer voor de god van Helles kust.’

2

Ovidius vertelt dit verhaal als een erotische mimevoor-
stelling in versvorm. In de setting van een religieus 
festival worden in de openingsscène de dramatis per-
sonae geïntroduceerd. Het verhaal wordt uitgebeeld 
door middel van beweging en gebaren, en eindigt met 
een vernederende climax, gevolgd door luid gelach, 
zoals Bacchus en de saters om Silenus lachten.6

Het feest van de goden 
Bovenstaand verhaal is door de Venetiaanse schilder 
Giovanni Bellini, een tijdgenoot van Piero di Cosimo, 
verbeeld in Het feest van de goden (1514). Bellini vervaar-
digde dit werk, een van zijn weinige doeken met een 
mythologisch thema, op tachtigjarig leeftijd in opdracht 
van Alfonso d’Este, als onderdeel van het decoratie-

Ook jouw nog 
hete lust, Silenus, 
laait weer op
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programma van diens camerino d’alabastro in het Cas-
tello Estense in Ferrara. Bellini’s schilderij maakt nu 
deel uit van de collectie van de National Gallery of Art 
in Washington (D.C.). Naar klassiek voorbeeld wilde de 
hertog enkele vertrekken in zijn paleis inrichten als een 
schilderijengalerij en gaf een aantal vooraanstaande 
schilders opdracht om, op basis van literaire teksten, 
antieke mythen visueel te herscheppen. De invenzione 
(het uit literaire en/of historische thema’s gekozen 
onderwerp, maar ook de verwerking van betekenisrijke 
details en/of allegorische figuren) voor Het feest van de 
goden en het decoratieprogramma van de camerino 
d’alabastro berust bij de humanistische geleerde Mario 
Equicola. Hij ontwierp in 1511 voor hertog Alfonso een 
programma voor de oorspronkelijk zes geplande bac-
chanalen, verbonden door de thema’s van liefde en 
huwelijk. Drie van deze bacchanalen werden geschilderd 
door de Venetiaanse meester Titiaan. Dosso Dossi, 
hofschilder in Ferrara, droeg ook bij aan de decoratie. 
Beide schilders waren eveneens betrokken bij de afwer-
king van het doek van de in 1516 gestorven Bellini, 
volgens Vasari een van zijn mooiste werken.7

Op Het feest van de goden zien we de scène vlak voor de 
ezel gaat balken (1,434). Rechtsonder trekt Priapus (zijn 
hitsigheid tekent zich af in zijn broek) Lotis’ kleding 
omhoog. Links staan Pan, Silenus en de ezel. Knielend 
voor de ezel zien we de jonge Bacchus, en naast de ezel 
staat Faunus met een krans van dennentakjes. Rechts 
naast Faunus staat een sater (met een schaal boven 
zijn hoofd) en tussen de drie nimfen, herkenbaar aan 
hun loshangende kleding zoals beschreven in de Fasti, 
nog een sater, die op een panfluit lijkt te spelen. Tot 
zover volgt Bellini Ovidius. Dat Priapus Lotis, die als 
enige ligt te slapen, bij daglicht en onder het toeziend 
oog van een gezelschap feestvierende goden (vandaar 
Het feest van de goden) belaagt, valt echter niét te rijmen 
met het verhaal uit het eerste boek van de Fasti. Waarom 
is Lotis de enige die ligt te slapen op het schilderij? En 
wie zijn de vele andere figuren die op het schilderij 
staan afgebeeld maar niet voorkomen in de Fasti? De 
aanwezigheid van deze personages geeft aan dat er 
nog een tweede verhaal visueel wordt verteld.8

Een klein detail, de (niet in Fasti 1,395-440 genoemde) 
ijsvogel onder Mercurius’ mouw (Mercurius, herkenbaar 
aan zijn helm en staf, zit links van het midden op de 
voorgrond) en de jeugdige leeftijd van Bacchus bieden 

aanknopingspunten voor de interpretatie. Volgens 
Macrobius’ Saturnalia (1,18-7-10), een werk uit de late 
oudheid, werd Bacchus in de oudheid in vier verschil-
lende gedaantes afgebeeld, corresponderend met de 
zonnewende in winter en zomer, en met de dag-en- 
nachtevening in lente en herfst. Verwijzend naar de 
kracht van de zon werd Bacchus in de winter als kind 
afgebeeld, in het voorjaar als jonge man, ’s zomers als 
volwassen man en in de herfst als grijsaard. Bacchus’ 
afbeelding als kind wijst er dus op dat het om een feest 
gaat aan het begin van het jaar, in de winter, zoals 
vermeld in Fasti 1,394, en wel op de dag van de winter-
zonnewende. De ijsvogel verwijst naar het verhaal van 
Ceyx en Alcyone uit Ovidius’ Metamorphoses (11,410-748). 
Deze twee geliefden veranderden na hun dood in ijs-
vogels, die volgens de mythe broeden en hun broedsel 
grootbrengen tijdens de zogenaamde ijsvogeldagen 
(dies alcyoniae), een periode van twee weken, voor en 
na de winterzonnewende, wanneer de wind gaat liggen 
en de zee tot rust komt. In dit licht kan ook de icono-
grafie van de afgebeelde goden geduid worden: Mer-
curius (herkenbaar aan zijn helm en staf) bracht de 
jonge Bacchus na zijn geboorte uit de dij van zijn vader 
Jupiter (naast Mercurius, geflankeerd door zijn adelaar) 
naar de nimfen, die eveneens in Fasti 1,395-440 optre-
den. Zo verwijst de aanwezigheid van beide goden naar 
het verhaal van Bacchus’ geboorte, die samenvalt met 
de wedergeboorte van de zon ten tijde van de winter-
zonnewende. Rechts naast Jupiter legt Neptunus, god 
van de zee (herkenbaar aan zijn drietand), zijn hand op 
het been van de godin naast hem, mogelijk Terra, godin 
van de aarde. De kwets (een soort pruim) in haar hand 
verwijst naar het huwelijk, en meer in het bijzonder 
naar het huwelijk en vredig samenzijn van water en 
aarde. Rechts naast hen verbeelden de avances van 
Ceres (herkenbaar aan haar krans van aren) richting 
Apollo (met een laurierkrans) het verlangen van het 
gewas naar zonlicht; dat de zonnegod niet op haar 
reageert betekent dat de zon nog niet voldoende is 
opgewarmd. 

Besluit
Ovidius’ losbandige verhalen rondom Bacchus en zijn 
gevolg vormden vijftienhonderd jaar later voor twee 
renaissanceschilders de grondstof om thema’s als 
echtelijke liefde, voorplanting en geboorte te verbeel-

Noten
1 De vertalingen van Ovi-
dius’ disticha, in zesvoeti-
ge, jambische regels, zijn 
gebaseerd op de editie van 
Bömer: P. Ovidius Naso, 
Die Fasten, herausgegeben, 
übersetzt und kommentiert 
von Franz Bömer (Heidel-
berg 1957-1958). 
2 Vergelijk het wespennest 
naast het hoofd van Mars 
op Botticelli’s Venus en 
Mars (National Gallery, 
Londen), geschilderd voor 
de familie Vespucci in 
1483-1485; zie Geronimus 
(2006) 93. 
3 Vasari (2013) 319. Zie 
Geronimus (2012) voor een 
nuancering van Vasari’s 
opmerkelijke portret van 
Piero.
4 Miller (2002) 213-214. 
5 Geronimus (2006) 101. 
6 Green (2004) 182. Overi-
gens vertelt Ovidius in de 
Metamorphoses (9,347-348) 
dat Lotis, op de vlucht voor 
Priapus, in een bloem ver-
andert.
7 Afwerking door Dosso 
Dossi en Titiaan: zie Bull & 
Plesters (1990) 29-43. Vasa-
ri: zie Vasari (2013) 617. 
8 Ik volg de interpretatie 
van Colantuono (1991).

den. Piero di Cosimo, schepper van een eigenzinnig 
oeuvre, liet zijn verbeeldingskracht de vrije loop en 
verwerkte Bacchus’ ontdekking van honing tot een 
carnavaleske klucht. Na een leven lang heiligen en 
altaarstukken schilderen werkte de Venetiaanse mees-
ter Bellini op zijn oude dag een verhaal over de oor-
sprong van een ezeloffer uit tot een schilderij vol 
symboliek rondom de winterzonnewende en de 

geboorte van nieuw leven. In opdracht gegeven door 
hertog Alfonso, iconografisch uitgewerkt op basis van 
een reeks teksten door de humanist Equicola en uit-
gevoerd en afgewerkt door een drietal schilders vormt 
Het feest van de goden samen met Piero di Cosimo’s 
bacchanalen een prachtige illustratie van de interac-
tie tussen klassieke poëzie en beeldende kunst in de 
renaissance.
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Marion Koene-Gorren  Dat het een riskante zaak was om tot de eerste 
keizerlijke familie van Rome te behoren was al lang bekend. Veel mannelijke 
familieleden kwamen op gewelddadige wijze om het leven. Uit nader 
onderzoek blijkt dat binnen de Julisch-Claudische familie meer vrouwen 
dan mannen een gewelddadige dood stierven.

ik Meijer heeft in zijn bekende boek 
Kiezers sterven niet in bed aange-
toond dat Romeinse keizers vaak 
geen natuurlijke dood stierven. Dat 
roept de vraag op of in Rome ook 
vrouwen veelvuldig een geweldda-
dige dood stierven. Dit artikel onder-
zoekt het levenseinde van de vrou-

wen van de Julisch-Claudische familie. 
De Romeinse historici Tacitus, Suetonius en Cassius 
Dio schenken heel wat aandacht aan de dood van deze 
vrouwen, maar hun conclusies zijn omstreden. De 
politieke situatie van het moment waarop deze auteurs 
schrijven, en hun persoonlijke sym- en/of antipathieën 
hebben hun teksten vaak een bepaalde kleuring gege-
ven en vertroebelen het zicht op de werkelijkheid. 
Andersoortig bronmateriaal is hier echter niet bruikbaar. 
Zo vermelden grafinscripties geen doodsoorzaak, laat 
staan dat ze iets zeggen over de overlijdensomstandig-
heden. We laten daarom de antieke auteurs toch zelf 
aan het woord, maar met het nuancerende commentaar 
van moderne onderzoekers. De onderzochte gevallen 
zijn die van de zestien vrouwelijke nazaten van de 
eerste keizer van Rome, Augustus, diens echtgenote 
Livia Drusilla of van beiden tezamen, plus vier aange-
trouwde vrouwen. Al met al betreft het twintig vrouwen. 
Na selectie van de onderzoeksgroep, bepaalde ik de 
definitie van ‘gewelddadige dood’: ieder aan een bui-
tenstaander toerekenbaar – en verwijtbaar – overlijden, 
zoals moord, gedwongen zelfmoord, mishandeling en/

of verwaarlozing met de dood als gevolg. Vervolgens 
telde ik in hoeveel gevallen sprake was van een geweld-
dadig of natuurlijk sterven en in hoeveel gevallen de 
doodsoorzaak niet met zekerheid uit de bronnen valt 
af te leiden.2 Vier in het oog springende gevallen brengt 
dit artikel voor het voetlicht, voor de overige gevallen 
wordt verwezen naar bijgevoegd totaaloverzicht. Om 
de vrouwen te kunnen vergelijken met de mannelijke 
familieleden, volgt ten slotte een blik op de specifieke 
overlijdensomstandigheden van de 21 directe manne-
lijke nazaten plus vier aangetrouwde familieleden van 
Augustus en/of Livia. 

Julia Caesaris Maior
De eerste keer dat een vrouwelijk familielid zo’n bedrei-
ging voor een ander vormde dat ze dat met de dood 
moest bekopen, was helemaal aan het begin van de 
dynastie. Julia, Augustus’ dochter, stierf in 14 n.Chr. 
Vanaf haar vroege kindertijd was ze een pion in de 
politieke en dynastieke politiek van haar, verder kin-
derloze, vader. Na vermoedelijk als peuter al te zijn 
toegezegd aan Antyllus, de zoon van Marcus Antonius 
(Suetonius, Augustus 63) werd ze, veertien jaar oud, 
uitgehuwd aan haar neef Claudius Marcellus. Na diens 
dood twee jaar later, huwde ze met haar vaders rech-
terhand Agrippa en toen die in 12 v.Chr. eveneens 
overleed, met Livia’s oudste zoon Tiberius. Augustus 
zelf ontbond dat laatste huwelijk in 2 v.Chr., toen bekend 
werd dat Julia meermaals zijn wet tegen overspel, de 
Lex Iulia de adulteriis coercendis, had overtreden. Haar 

F
Afbeeldingen
1  Julia Caesaris, marmeren 
buste, eind 1ste eeuw v.Chr. 
Altes Museum Berlin.
2  Tiberius en zijn moeder 
Livia Drusilla, marmeren 
bustes, eind 1ste eeuw 
v.Chr.-begin 1ste eeuw 
n.Chr. British Museum, 
Londen.
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handelen leverde haar niet alleen een echtscheiding 
maar ook verbanning op. Op het eiland Pandateria 
leefde ze vijf jaar onder uiterst sobere omstandigheden, 
daarna werden haar levensomstandigheden verzacht. 
Augustus liet haar overbrengen naar Regium in Zuid-Ita-
lië, waar ze het gebruiksrecht (peculium) kreeg op een 
huis, plus een jaarlijkse toelage (praebita annua). Toen 
Augustus in 14 n.Chr. overleed, ontstond voor zijn 
opvolger Tiberius een probleem. Testamentair had 
Augustus niets voor Julia geregeld. Volgens Linderski 
was dat een politieke beslissing.3 Julia was nog steeds 
populair. Eerder was al eens een poging gedaan haar 
te ontvoeren en onder bescherming van het leger te 
plaatsen. Waarschijnlijk wilde Augustus dat zijn opvol-
ger de handen vrij had om met Julia te doen wat hij 
nodig achtte, zonder aan testamentaire bepalingen 
gebonden te zijn.4 Tiberius kon de voorzieningen die 
Augustus voor Julia trof continueren, maar deed dat 
niet:

‘… terwijl haar vader slechts had bepaald dat zij de 
stad waar zij verbleef niet mocht verlaten, verbood 
Tiberius haar bovendien haar huis uit te gaan en om 
te gaan met andere mensen. Hij ontnam haar zelfs 
het vermogen5 dat haar vader haar had nagelaten en 
de toelage die haar jaarlijks werd uitgekeerd. Als 
voorwendsel gebruikte hij dat zij onder de algemeen 
geldende rechtsregels viel, omdat Augustus geen 
bepalingen over deze zaak in zijn testament had 
opgenomen.’ (Suetonius, Tiberius 50)

Suetonius gaat niet op het sterven zelf in, Tacitus doet 
dat wel:

‘Aan de regering gekomen richtte Tiberius de verban-
nen, eerloze en na het vermoorden van Postumus 
Agrippa van al haar hoop beroofde vrouw ten gronde, 
door haar gebrek te laten lijden en haar langzaam te 
laten wegkwijnen, wanend dat haar door hem bespoe-
digde dood onopgemerkt zou blijven door de lange 
duur van haar ballingschap.’ (Tacitus, Annales 1,53)

Het woord ‘wegkwijnen’, in het Latijn peremit, is dub-
belzinnig. In het Nederlands wordt het vaak uitgelegd 
als ‘wegteren van verdriet’, wat de indruk kan wekken 
dat Julia door emotionele verwaarlozing of uit eenzaam-
heid stierf. Die indruk verdwijnt als men ‘wegkwijnen’ 
leest in samenhang met de zinsnede ‘door haar gebrek 
te laten lijden’. In het Latijn is sprake van inopia, gebrek, 
armoede of nood en meer specifiek ‘gebrek aan levens-
middelen’. Zo gelezen wijst ‘wegkwijnen’ eerder op een 
dood door ondervoeding, en dit lezen we ook bij Cassius 
Dio:

‘Tiberius liet zijn vrouw Julia niet terugkeren uit de 
ballingschap waartoe haar vader haar wegens haar 
losbandige levenswandel had veroordeeld. Integen-
deel, hij liet haar opsluiten zodat zij door slechte 
gezondheid en honger crepeerde.’ (Cassius Dio, 
Romaïkè historia 57,18)

Of Julia van honger omkwam dan wel uit wanhoop 
wegteerde, is uiteindelijk minder relevant dan aan wie 
haar sterven toerekenbaar is. Om te overleven was Julia 
op Tiberius aangewezen. Het was door zijn toedoen, of 
wellicht beter gezegd, door zijn nalaten, dat ze het leven 
liet.(1
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Claudia Livia Julia (Livilla)
Livilla’s verhaal speelt in de jaren twintig van de 1ste 
eeuw n.Chr., een periode waarin Tiberius, haar oom, 
voor het bestuur van het rijk zwaar steunde op Lucius 
Aelius Seianus, prefect van de praetoriaanse garde. 
Seianus opereerde, naarmate de tijd vorderde, steeds 
vaker onafhankelijk, trok waar hij maar kon macht naar 
zich toe en schakelde tegenstanders uit. Een daarvan 
was Tiberius’ zoon Drusus Minor, die in 23 n.Chr. ogen-
schijnlijk aan een ziekte overleed. Seianus had toen al 
enige tijd een verhouding met diens echtgenote Livilla. 
In 31 n.Chr. vernam Livilla’s moeder, Antonia Minor, dat 
Seianus tegen de keizer samenspande en ze lichtte hem 
in. Zowel de prefect als zijn aanhangers en kinderen 
werden geëxecuteerd. Toen Seianus’ ex-vrouw Apicata 
de dood van haar kinderen vernam, pleegde ze zelf-
moord. Ze liet de keizer echter eerst per brief weten 
dat zijn zoon Drusus destijds geen natuurlijke dood 
stierf. Seianus had Livilla overgehaald hem te laten 
vergiftigen:

‘Toen hij na lange tijd te weten kwam dat Drusus door diens 
vrouw Livilla in samenwerking met Seianus op arglistige 
wijze was vergiftigd, liet hij iedereen zonder uitzondering 
folteren en executeren.’ (Suetonius, Tiberius 62)

Na foltering bekenden Livilla’s bedienden en werd zijzelf 
ter dood veroordeeld. Over de voltrekking van het 
vonnis bestaan verschillende varianten. Werd ze op 
last van Tiberius geëxecuteerd of pleegde ze al dan niet 
gedwongen zelfmoord? Cassius Dio’s versie spreekt 
het meest tot de verbeelding:

Hij liet haar 
opsluiten zodat 
zij door slechte 
gezondheid  
en honger  
crepeerde.

 
‘Tijdens het consulaat van Gaius Vipstanus en C. Fonteius 
draalde Nero niet langer met het ten uitvoer brengen 
van de misdaad die hij sinds lang reeds beraamde, daar 
zijn driestheid door de lange duur van zijn keizerschap 
groter was geworden en daar hij met de dag vuriger 
verliefd werd op Poppaea die, omdat zij voor zich geen 
hoop koesterde dat Nero met haar zou trouwen en zich 
zou laten scheiden van Octavia zolang Agrippina leefde, 
de keizer overstelpte met lasterpraatjes …’ (Tacitus, 
Annales 14,1)

Tacitus en andere Romeinse schrijvers halen allerlei 
motieven aan voor de moord. Zo zou ze een sta-in-de-
weg zijn geweest bij een huwelijk tussen Poppaea en 
Nero. Moderne auteurs trekken dit in twijfel omdat het 
na de dood van Agrippina nog drie jaar duurde voor 
Nero met Poppaea trouwde.8 Over het werkelijke motief 
laten de bronnen ons in het ongewisse, maar op de 
uitvoering van de moord zelf gaan ze in detail in. Aan-
vankelijke plannen voor vergiftiging werden losgelaten 
omdat Agrippina mogelijk tegengif nam; een 
geënsceneerde schipbreuk mislukte. Uiteindelijk stuurde 
Nero de vlootprefect Anicetus met een aantal mariniers 
naar Agrippina’s villa in Baiae. Het treffen daar verliep 
allesbehalve zachtzinnig:

‘De moordenaars posteerden zich om het rustbed; en 
eerst gaf de triërarch haar met een knuppel een slag 
op het hoofd. En toen daarop de centurion zijn zwaard 
al trok om haar de doodsteek toe te brengen, wees zij 
hem op haar onderlijf en riep uit: “In mijn buik! Steek 
toe!” En zo werd zij door vele verwondingen afgemaakt.’ 
(Tacitus, Annales 14,8)

Agrippina’s stoffelijk overschot werd nog dezelfde avond 
zonder enig ceremonieel gecremeerd.

Claudia Octavia
Dat een Romeins ‘upper class’-huwelijk vaak een poli-
tieke aangelegenheid was, gold zeker voor het huwelijk 
tussen Nero en Claudius’ dochter Octavia. De twee 
werden in 48 of 49, nog voor Agrippina’s huwelijk met 
Claudius, verloofd. De aanstaande bruid was hooguit 
een jaar of 10,  wat mogelijk de reden was dat het huwe-
lijk zelf pas in 53 n.Chr. werd voltrokken.10 Om niet de 
indruk te wekken dat hij broer en zus in een incestueuze 
relatie met elkaar liet trouwen, liet Claudius Octavia 
voorafgaand door iemand anders adopteren (Dio, 
Romaïkè historia 60,33). In het algemeen wordt ervan 
uitgegaan dat de familie waarin Octavia geadopteerd 
werd onbekend is. De Vries oppert echter dat Octavia’s 
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‘Hij liet alles natrekken en Livilla en alle anderen die 
erin genoemd werden, ter dood brengen. (Ik heb me 
ook laten vertellen dat hij Livilla de hand boven het 
hoofd had gehouden ter wille van haar moeder Anto-
nia, en dat die op eigen initiatief haar dochter om het 
leven bracht door haar te laten verhongeren. Maar 
dat gebeurde allemaal later).’ (Cassius Dio, Romaïkè 
historia 58,11)

Welke versie ook de juiste is, Livilla stierf geen natuur-
lijke dood. Ze werd de eerste vrouw over wie de 
Romeinse senaat een damnatio memoriae uitsprak.6 

Elke herinnering aan haar werd uit Romes collectieve 
geheugen gewist. 

Agrippina Minor
Agrippina Minor, achterkleindochter van zowel Augus-
tus als Livia, was politiek ervaren. Na een jeugd aan het 
keizerlijk hof, twee huwelijken met consuls en verban-
ning op verdenking van samenzwering tegen haar broer 
Gaius (Caligula), kende ze het klappen van de keizerlijke 
zweep. Ze trouwde in 49 n.Chr. met haar oom Claudius, 
die het jaar ervoor op instigatie van enkele vrijgelatenen 
zijn echtgenote Valeria Messalina had laten executeren. 
Messalina had samen met haar minnaar Silius gepro-
beerd hem van de troon te stoten. Net als haar voor-
gangster werd Agrippina een van Claudius’ belangrijk-
ste adviseurs. Toch liet Claudius na vijf jaar huwelijk 
openlijk blijken de verbintenis met Agrippina beu te 
zijn. Hij overleed niet lang daarna, volgens Tacitus 
(Annales 12,67) omdat Agrippina hem liet vergiftigen. 
Haar 17-jarige zoon Nero volgde hem op. Aanvankelijk 
was Agrippina’s invloed op Nero groot. Volgens Sueto-
nius (Nero 9) belastte hij haar met de leiding over alle 
particuliere en openbare aangelegenheden. Foubert 
denkt dat ze zo invloedrijk was omdat de nieuwe keizer 
nog jong en onervaren was, terwijl zij volop ervaring 
had in keizerlijke aangelegenheden.7 Toch lijkt Nero 
zich al snel aan haar invloed te hebben onttrokken. De 
geschiedschrijvers noemen Agrippina niet meer in hun 
behandeling van de periode 55 tot 59 n.Chr. Ze duikt 
pas weer op in 59, als Nero opdracht geeft haar te 
vermoorden:

5

Afbeeldingen
3  Livilla als de godin Ceres, 
met haar pasgeboren twee-
ling, cameo, 19 n.Chr. Altes 
Museum, Berlijn.
4  Caligula op een sester-
tius, 37-41 n.Chr. Achter-
kant, van links naar rechts, 
zijn zussen Agrippina als 
Securitas, Drusilla als Con-
cordia en Julia als Fortuna.
5  Poppaea Sabina en Nero, 
houtgravure uit incuna-
bel, ca. 1474, een Duitse 
vertaling door Heinrich 
Steinhöwel van Giovanni 
Boccaccio’s De mulieribus 
claris. Gedrukt door Johan-
nes Zainer, Ulm.
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