
Antonia minor: 31 januari 36 v.Chr., Rome — 1 mei 37 n. 

Chr., Rome 
Antonia, ook bekend als Antonia minor of Antonia de Jongere, was een van de meest 

prominente vrouwen van de Julisch-Claudische dynastie en werd geloofd voor haar 

eerbaarheid en schoonheid. Antonia was op 31 januari 36 v.Chr. geboren als dochter van 

Marcus Antonius en Octavia Thurina minor. Tegen het einde van haar leven werd haar de 

titel Augusta toegekend door haar kleinzoon, keizer Gaius ("Caligula"), zodat ze voortaan 

Antonia Augusta werd genoemd. 

 
De zogenaamde “Juno Ludovisi”, in feite een portret van Antonia minor 

Geboortedatum: 36 v.Chr. 

Sterfdatum: 1 mei 37 na Chr. 

Tijdvak: Julisch-Claudische dynastie 

Naam bij geboorte: Antonia minor 

Naam als Augusta: Antonia Augusta 

Antonia minor werd op 31 januari 36 v.Chr. geboren in Rome, waarnaar haar moeder dat 

jaar met haar kinderen was teruggekeerd. Antonia zou nooit haar vader, Marcus Antonius, 

leren kennen, want deze scheidde van haar moeder in 32 v.Chr. en pleegde uiteindelijk 

zelfmoord in 30 v.Chr. Ze werd door haar moeder, haar oom en tante, Livia Drusilla, 

opgevoed.  

 
Livia Drusilla 



 

Als erfgename van haar vader Marcus Antonius was Antonia een schatrijke vrouw. 

 
Marcus Antonius 

Ze mocht na diens dood bij gratie van haar oom Augustus samen met haar zus Antonia maior 

gebruikmaken van diens landgoed in Rome. Ze bezat daarnaast nog bezittingen in Italia, 

Griekenland en Egypte. Als rijke en invloedrijke vrouw ontving ze veel personen, die Rome 

bezochten. Onder haar vrienden bevonden zich de rijke joodse vrijgelatene Tiberius Drusus 

Alexander en Lucius Vitellius, consul en vader van de latere princeps Aulus Vitellius. 

 
Aulus Vitellius 

In 16 v.Chr. huwde ze Nero Claudius Drusus, een generaal en consul.  

 
Nero Claudius Drusus 



 

Drusus was de stiefzoon van haar oom Augustus, de jongste zoon van Livia Drusilla en broer 

van Tiberius, de latere princeps.  

 
Augustus (keizer) 

 
Tiberius 

Door haar huwelijk werd zij opgenomen in het midden van de Julisch-Claudische dynastie. Ze 

baarde Drusus verscheidene kinderen, van wie er slechts drie de volwassenheid bereikten: 

Germanicus Iulius Caesar (die als generaal furore maakte), Livilla (echtgenote van Drusus 

minor) en Tiberius Claudius Drusus (die zelf princeps zou worden).  

 
Germanicus Iulius Caesar 



 
Livilla 

 
Tiberius Claudius Drusus 

Over haar zoon Tiberius Claudius Drusus, wiens ziekelijk uiterlijk onder andere Augustus 

zorgen baarde, zei ze dat hij "geen eindproduct van de Natuur, maar slechts een ruwe 

schets" was en Augustus vroeg aan Livia Drusilla, zijn echtgenote, om Antonia te raadplegen 

of men met Claudius wel kon buitenkomen. Haar zoon Germanicus liet haar verscheidene 

kleinkinderen na, waarvan de bekendste waarschijnlijk de latere princeps Caligula en 

Agrippina minor, de moeder van Nero, waren.  

 
Caligula 



 
Agrippina minor 

 
Nero 

Drusus stierf in juni 9 v.Chr. in Germania, ten gevolge van complicaties bij de wonden die hij 

had opgelopen toen hij van zijn paard was gevallen. Na zijn dood zou ze, hoewel haar oom 

daarop aandrong, niet hertrouwen. 

Antonia voedde haar kinderen op te Rome met Tiberius als hun voogd. Haar zoon 

Germanicus, die bij zijn echtgenote Agrippina maior negen kinderen had, van wie slechts zes 

de volwassen leeftijd bereikten - met name Nero Caesar, Drusus Caesar, Gaius Caesar 

(Caligula), Iulia Agrippina, Iulia Drusilla en Iulia Livilla - overleed in 20 n.Chr. onder verdachte 

omstandigheden. Het gerucht deed de ronde dat hij was vergiftigd door Gnaius Calpurnius 

Piso, en de senaat stelde een onderzoek in. Piso pleegde nog voordat het proces goed was 

begonnen zelfmoord, zodat de senaat besloot hem postuum te veroordelen. En in het 

officiële senatusconsultum werd haar naam opgenomen. Mogelijk op bevel van Tiberius en 

Iulia Augusta, werd het Antonia verboden om naar zijn crematie te gaan. Terwijl Germanicus' 

weduwe Agrippina ageerde tegen de praefectus praetorio Lucius Aelius Seianus en Tiberius 

zelf, hield Antonia zich op de achtergrond en zorgde ze ervoor dat haar kleinzoon Gaius uit 

de wind werd gezet. Toen Iulia Augusta in juni 29 overleed, droeg Antonia zorg voor Caligula, 

Iulia Agrippina, Iulia Drusilla, Iulia Livilla en later ook Claudia Antonia, haar jongere 

kleinkinderen. Toen ze ontdekte dat Seianus een samenzwering tegen Tiberius op touw had 

gezet, wist ze deze laatste een bericht te sturen. Deze was haar daarvoor zeer 

dankbaar.Toen bovendien uitkwam dat Antonia's dochter Livilla was betrokken geweest in 



de dood van haar echtgenoot Drusus minor, zou Tiberius haar niet hebben willen 

veroordelen uit respect voor haar moeder, die zelf haar dochter als straf liet verhongeren. 

Antonia had haar kleinzoon Gaius voor een zekere dood behoed door hem jarenlang te 

beschermen tegen de funeste manipulaties van Lucius Aelius Seianus, die vrijwel alle 

potentiële opvolgers van Tiberius uit de weg wist te ruimen. Alleen Gaius en Claudius 

(tezamen met de jonge Tiberius Gemellus) ontsnapten aan de dood (zie Tiberius). Claudius 

ontsnapte doordat hij door zijn ziekelijk uiterlijk ongeschikt voor het keizerschap werd 

geacht. 

Nadat Gaius princeps was geworden, adviseerde Antonia hem gedurende zijn eerste 

maanden. Zij kreeg de titel Augusta toegekend (hoewel ze deze zou hebben geweigerd) en 

alles leek zeer goed te gaan. Zij stierf echter op 1 mei 37. Veel bronnen vermelden dat Gaius 

genoeg had van haar inmenging en haar vergiftigde, andere verhalen dat hij haar tot 

zelfmoord heeft gedreven. Ook wordt vermeld dat hij niet aanwezig was op haar begrafenis. 

Nadat Caligula was vermoord, kwam diens oom Claudius (Antonia's zoon) aan de macht. 

 
Claudius 

Deze bepaalde dat alle besluiten van zijn voorganger ongeldig waren. Daarom verleende hij 

zijn moeder opnieuw de titel van Augusta en liet haar beeltenis in een wagen voortrekken in 

het Circus Maximus. Ze zou zelfs een eigen tempel hebben gekregen, wat zou kunnen wijzen 

op een vergoddelijking. 

 


