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Rufia Materna
• Rufia Materna was een Germaanse priesteres. 

We kennen haar dankzij een altaarsteen uit 

Millingen, opgericht door Rufia’s moeder 

Mucronia Marcia. Deze moeder noemt haar 

dochter ‘godin en meesteres’, een benaming die 

past bij Germaanse priesteressen.

• Waarschijnlijk diende Rufia een lokale godheid 

en was verantwoordelijk voor het correct 

uitvoeren van de rituelen van de bijbehorende 

cultus. Op de inscriptie van de steen valt verder te 

lezen dat moeder Mucronia ook een heilig woud 

aan haar dochter Rufia wijdde.

• Voor Romeinen en Germanen was zo’n woud

een heilige plek, bewoond door een godheid. En 

elk jaar op 17 juli – de verjaardag van Rufia – en 

op 20 februari werden er in het woud offers 

gebracht. Deze laatste dag viel tijdens de 

Parentalia, een feest waarbij de Romeinen hun 

overledenen herdachten met kleine giften.

https://vici.org/vici/19750/




Ca. 1400 inscripties voor vrouwen in een openbare rol
(1st eeuw v. Chr – 3de eeuw na Chr.)

Weldoensters, patronessen van steden en collegia, 

priesteressen en erestandbeelden voor vrouwen



Junia Rustica, dochter van Decimus,

permanente en eerste priesteres van 

Cartima, herstelde de door ouderdom 

vervallen openbare zuilenhallen van de 

stad, schonk land voor een badhuis, 

betaalde de belastingen die de stad aan 

Rome verschuldigd was, plaatste een 

bronzen beeld van Mars op het forum, 

bouwde zuilenhallen bij het badhuis op 

eigen grond met een zwembad en een 

beeld van Cupido, gaf een banket en 

publieke spelen, alles van haar eigen 

geld, en zij betaalde de standbeelden 

voor zichzelf en haar zoon Gaius Fabius

Junianus, waartoe de stadsraad van 

Cartima had besloten, en eveneens een 

standbeeld van haar man, Gaius Fabius

Fabianus, uit eigen middelen.

CIL II, 1956 = ILS 5512 

(Cartima, Hisp.Baet.; 

eind eerste eeuw na

Chr.) 



CIL 10, 813 (Pompeii) Eumachiae L(uci) 

f(iliae)/ sacerd(oti) publ(icae) / fullones

Voor Eumachia, dochter van 

Lucius, stadspriesteres, de 

vollers

CIL 8, 25530 (Bulla Regia, Afr. Proc.):

Miniae C(ai) f(iliae) Proculae / C(ai) 

Sallusti Dextri f(laminicae) p(erpetuae)/ 

C(aius) Sallustius Prae/[n]estinus matri / 

[opti?]mae de suo po/[suit] d(ecreto) 

d(ecurionum)

Voor Minia Procula, dochter van 

Gaius, vrouw van Gaius

Sallustius Dexter, priesteres van 

de keizercultus voor het leven. 

Gaius Sallustius Praenestinus

richtte dit op van zijn eigen geld

voor zijn allerbeste moeder op 

besluit van de stadsraad

EumachiaMinia Procula



Paestum (Italië). 1ste eeuw v. Chr.

Mineia, vrouw van C. Cocceius

Flaccus, moeder van C. Cocceius

Iustus, bouwde de basilica vanaf

de fundamenten en voor de 

basilica maakte ze een porticus

en plaveide het hele terrein van 

haar eigen geld.



Boog ter nagedachtenis van haar

gestorven zoon

CIL 5, 50 (Pula, eerste eeuw na Chr.)

Salvia Postuma, de vrouw van Sergius, 

heeft dit opgericht van haar eigen geld



Romeins huwelijk (vanaf 1ste eeuw v. Chr.)

sine manu

• de getrouwde vrouw blijft onder de zeggenschap 
van haar vader

• ze is niet handelingsbekwaam en kan geen eigen 
vermogen hebben zolang hij leeft

• bij de dood van haar vader is ze sui iuris (in 
eigen rechte), maar heeft een voogd (tutor) 
nodig voor bepaalde financiële transacties

• strikte scheiding vermogens echtgenoten

• Augustus’ huwelijkswetgeving: ius liberorum: 
vrouwen sui iuris met drie of meer kinderen 
vrijgesteld van voogdij



Germania

Inferior en Gallia

Belgica

Bijna geen bouw en ere-

inscripties voor 

weldoensters en 

priesteressen. Vooral 

grafinscripties en wij-

altaren van vrouwen



Religie

AE 2006, 864. Aquae Granni (Aken), 2de eeuw 

na Chr.: Voor de macht van de vergoddelijkte 

keizers, ter ere van het goddelijke 

keizershuis, heeft Julia Tiberina, dochter 

van Quintus, vrouw van Julius Flavius, 

centurio van Legio XX Valeria Victrix, 

vanwege haar gelofte een tempel voor de 

Moeder van de Goden (Magna Mater) en 

Isis opgericht van haar eigen geld. Ze 

vervulde haar gelofte gaarne en met reden.

CIL 13, 7917, Tolbiacum, 239 na Chr.: Voor de godin Sunuxsal heeft Probia Justina

op bevel van de godheid de tempel opnieuw gebouwd geheel van haar eigen 

geld voor Tertinius Justinus, haar zoon, tijdens het consulaat van onze heer 

keizer Gordianus and Aviola.



Vroedvrouw, voedster en arts

IKoeln 436. Midden 3de eeuw

In herinnering. Severina, voedster

(nutrix).

CIL 13, 4334,1ste 

eeuw na Chr.    

Divodurum, Gallia 

Belgica. Medica

CIL 13, 3706. Trier, 

2de eeuw. Hier ligt 

Julia Pieris, 

vroedvrouw. Zij was 

niemand tot last.



Reizen met het leger of naar Rome

Brigetio, Pannonia superior. 2de - vroeg 3de eeuw na Chr.

Aan de goden van de onderwereld. Voor Victoria Verina, mijn 

zeer toegewijde vrouw, afkomstig uit Forum Hadriani

(Voorburg) in de provincie Germania Inferior. Zij leefde 30 

jaar. Haar man, Aemilius Deciminus, legerarts van Legio I 

Adiutrix, heeft dit laten maken voor zijn verdienstelijke vrouw.

Grafaltaar in Rome. Late 2de eeuw na Chr. Dubbele begrafenis: in Rome en in Belgica.

Aan de goden van de onderwereld. Voor Claudia Lepidilla, een

Ambiaanse uit de provincie Belgica. Haar zonen Lepidus and 

Trebellius richtten dit op voor hun allerbeste moeder. [In 

dichtregels] Hier hebben we de as van onze moeder gewijd in 

een altaar. De aarde die haar voortbracht, bewaart haar botten in 

een grafheuvel.



Votief altaren en andere wijdingen aan goden

CIL 11, 4767 (Spoleto, eerste eeuw na Chr.)

Een heilig woud (lucus) is 

gewijd aan Bona Dea. Opdat

het opnieuw gereinigd kan

worden door mannen, heeft

Renia Maxima, de vrouw van 

Umbro, primipilaris, een

altaar (ara) opgericht met 

toestemming van mede-

toezichthoudster Pompeia op 

een open plek op haar land. 

AE 1969/70, 440 (Keulen, 

151-200 na Chr. )

Dossonia Paterna

richtte dit (altaar) op 

voor de Matronae

Boudunneihae



Rufia Materna



Rufia Materna: priesteres van een Germaanse godin?
CIL 13, 8706 Deae Dominae Rufiae / [M]aternae aram et / [l]ucum cons<e=A>cravit / [1] 

Mucronia Marcia / ubi omnibus annis sacrum / instituit XVI K(alendas) Aug(ustas) / [e]t natali

Maternae f(iliae) suae / [3] I(?) N(onas) Octob(res) et Parental(ibus) / [I]X K(alendas) Martias

Rufis Simil[i] / patri et [S]imili [f]il(io) / [et] Maternae [fil(iae)]

Aan de godin vrouwe Rufia Materna heeft Mucronia Marcia een altaar 

en een heilig woud gewijd. Daar heeft zij alle jaren een offer ingesteld op 

17 juli, op de verjaardag van Materna, haar dochter, op .... oktober en 

tijdens de Parentalia op 20 februari voor Rufius Similis, de vader, Rufius

Similis, de zoon, en Rufia Materna, de dochter.

Of herinnering aan een gestorven dochter? 

Aan (Bona) Dea Domina. (Ter herinnering) aan Rufia Materna heeft

Mucronia Marcia een altaar en een heilig woud gewijd, waar zij een

jaarlijks offer heeft ingesteld op 17 juli en op de verjaardag van Materna, 

haar dochter, […] op 7 Oktober en tijdens de Parentalia op 21 Februari

voor Rufius Similis, de vader, Rufius Similis, de zoon en voor Materna, 

de dochter.



CIL 11, 4767 (Spoleto, eerste eeuw na Chr.)

Een heilig woud (lucus) is gewijd aan Bona Dea. Opdat het 

opnieuw gereinigd kan worden door mannen, heeft Renia

Maxima, de vrouw van Umbro, primipilaris, een altaar (ara) 

opgericht met toestemming van mede-toezichthoudster Pompeia

op een open plek op haar land. 
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CIL 9, 5368 (Firmum

Picenum, It. 5; eind 2de 

eeuw na Chr.)

Voor Alliena

Berenice, dochter van 

Titus. C. Vettius Polus 

heeft dit beeld

opgericht voor zijn

zeer onberispelijke

echtgenote en C. 

Vettius Polus voor

zijn zeer toegewijde

moeder, patrones van 

het collegium

(vereniging) van 

timmerlieden en

textielwerkers. De 

plaats van het beeld

is toegekend op 

besluit van de 

stadsraad.

CIL 11, 407 

Ariminum, It. 7; na

AD 123

Voor Cantia

Saturnina, dochter

of Lucius, moeder

van de stad, 

priesteres van de 

keizercultus en

priesteres van de 

vergoddelijkte

Plotina hier en in 

Forum Sempronii, 

is op besluit van de 

stadsraad in het 

openbaar een

standbeeld

neergezet



Theater en amfitheater 

van Ummidia

Quadratilla in Casinum

(ca. 100 na Chr.)

CIL 10, 5183: Ummidia Quadratilla, dochter

van Gaius, bouwde een amfitheater en een

tempel voor de burgers van Casinum van 

haar eigen geld

AE 1946, 174: Ummidia Quadratilla, dochter

van Gaius, herstelde het theater dat door 

ouderdom was vervallen, van haar eigen

geld en bij de inwijding gaf ze een banket

voor de stadsraad, het volk en de vrouwen



Here lies Amymone, the excellent and most beautiful wife of 

Marcus. She span wool, was pious, modest, frugal, and chaste; she 

stayed at home.

CIL 6, 11602 (Rome): Hic sita est Amymone Marci optima et pulcherrima / lanifica pia pudica

frugi casta domiseda

To the deities of the underworld. (Here lies) [?]nia Sebotis, 

daughter of Publius. Quintus Minucius Marcellus, son of Quintus, 

of the voting tribe Palatina, (set this up) for his dearest wife, a 

most loyal and chaste wife, who never wanted to go out in public 

without me, either to the baths or anywhere else. I married her a 

virgin of fourteen; I had a daughter from her, I saw with her the 

sweet time of the light of life. She made me happy, but I would 

prefer that you were alive: it would have been my delight, if I had 

left you behind surviving me. She lived 21 years, two months and 

21 days. 

AE 1987, 179 (Ostia, It.): coniugi carissimae pientissim(ae) castissim(ae) / coniugali

quae numquam sine me in publ/icum aut in balineum aut ubicumq(ue) ire voluit



Romeins huwelijk (republiek)

cum manu

• de vrouw komt in de macht (manus) van haar 
man als was ze zijn dochter

• ze is niet handelingsbekwaam en kan geen 
eigen vermogen hebben

• bij de dood van haar man is ze sui iuris (in 
eigen rechte), maar heeft een tutor nodig voor 
bepaalde financiële transacties


