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VERANTWOORDING 

Multa prius fient quam non mea libera avena1). 
Veel zal gebeuren eer prijsgeeft mijn rietpijp zijn vrijheid van zingen. 

De nog steeds niet definitief opgeloste anonimiteit, waarin deze woorden 
in de jaren 38-33 v. Chr. werden neergeschreven, verhindert na te gaan of 
hun auteur het hierin vervatte dreigement ook tegenover Octavianus Augus
tus ooit in vervulling heeft doen gaan2). Dat later in ieder geval anderen hun 
al of niet uitgesproken verzet door feitelijk geweld tegenover de princeps 
hebben proberen te realiseren, wordt bevestigd in de historische overlevering 
zowel van tijdgenoot als van nageslacht. 

Deze pogingen sinds de dagen van Actium, dat een nieuwe tijd voor 
Rome en het Westen inluidde, kunnen gemakkelijk verklaard worden. 
Nieuwe tijden worden geboren uit de onrust van een voorafgaande periode. 
De geschiedenis kent evenwel geen nauwkeurig afgebakende tijdperken maar 
continuïteit3). Het voorafgaande vloeit in het volgende over en dit volgende 
zal steeds weer de invloed ondergaan van een verleden dat nog blijft door
werken en dat men moet kennen om gebeurtenissen uit de nieuwe tijd te 
kunnen beluisteren en verklaren4). 

Wanneer in de Romeinse geschiedenis Octavianus er tenslotte in slaagt 
aan het einde van de burgeroorlogen de macht tot zich te trekken, ligt het 
daarom geheel in de lijn van de historische ontwikkeling dat ideeën en krach
ten uit de republikeinse woelingen nog blijven nawerken. Het is een volkomen 
natuurlijke gang van zaken geweest dat de nieuwe heerser in de vertegen
woordigers van deze ideeën en krachten uit de tijd van de burgeroorlogen 
tegenstanders heeft gevonden en dat vooral in de eerste helft van de regering 
van Octavianus Augustus hun oppositie merkbaar is geweest5). 

Uit de boven gegeven literatuurlijst blijkt dat de oppositie tegen Octa-

») Dirae, 7. 
2) Vgl. R. Reitzenstein, Ein litterarischer Angriff auf Octavian, in Festschrift Theod. 

Mommsen, Marburg, 1893. 
3) Vgl. J. Huizinga, De taak der cultuurgeschiedenis, in Verzamelde Werken, Haarlem, 

1950.VII. 85 w . 
4) Isoer. ad Nicocl.J.iS: αν γαρ τα παρεληλυθότα μνημονεύης, άμεινον περί τών 

μελλόντων βουλεύσει. 
5) Vgl. Β. Niese-E. Hohl, Grundriss der römischen Geschichte nebst Quellenkunde, 

München, 19235. 304. 
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vianus Augustus zowel in totaliteit als in detail steeds meer als object van 
historisch onderzoek wordt gekozen. Vooral P. Sattler, Caesar Augustus und 
seine Gegner im Inneren vom Jahre 30 v. bis 4 п., Heidelberg, 1955 (machine-
schrift), later gedeeltelijk verwerkt in Augustus und der Senat, Untersuchungen 
zur römischen Innenpolitik zwischen 30 und 17 v. Christus, Göttingen, 1960, 
benadert de oppositie tijdens het eerste principaat met een scherp analytisch 
inzicht. Sattler6) rechtvaardigt zijn studie met enkele bezwaren tegen an
deren: G. Boissier, L''opposition sous les Césars, plaatst zonder verdere op
gaaf van redenen het ontstaan van een oppositie onder Octavianus Augustus 
eerst in 6 n. Chr. ; ook K. Becker, Studien zur Opposition gegen den römischen 
Prinzipat, Tübingen, 1950 (machineschrift), begint pas met de regering van 
Tiberius, zonder een overtuigend waarom op pag. 6 ; E. Ciaceri, Le Vittime 
del Despotismo nel I secolo dell' Impero, Catania, 1898, blijft te veel steken in 
een prosopografische compilatie van de slachtoffers der Caesars, zonder op 
politieke achtergronden in te gaan. 

Tegen Sattler zelf kan men evenwel inbrengen dat hij zijn dissertatie ein
digt met 4 n. Chr. De kwestie-Iulia neptis en L. Aemilius Paullus is dan echter 
nog niet definitief beëindigd en het z.g. „scelus uxoris" bij Tacitus moet dan 
nog komen. Bovendien zwijgt Sattler in de periode die hij wel behandelt over 
Cornelius Gallus en Cinna. Het „Egnatianum scelus" wordt slechts gedeel
telijk besproken7). 

In het algemeen heeft Sattler naar onze mening de strijd tussen Augustus 
en zijn tegenstanders nog te abstract behandeld. Het politieke spel, ook 
tijdens het eerste principaat, is inderdaad abstract, maar het wordt gespeeld 
door concrete mensen, die iets willen en zoeken te verwezenlijken. Tegenover 
hen zal men steeds weer komen te staan bij een onderzoek naar het histo
risch kenbare en bij pogingen om uit feitelijkheden van het verleden te be
grijpen, hoe dit alles zo gekomen is8). 

Ons doel is daarom te proberen zoveel mogelijk door bestudering van 
personen en feiten uit het hele eerste principaat een concreet beeld te schep
pen van het verzet, zoals dit zich geuit heeft in samenzweringen en intriges 
tegen de eerste princeps van Rome, Octavianus Augustus. 

We menen, alvorens de personen die in het verzet tegen Octavianus 
Augustus zijn opgetreden aan een nader onderzoek te onderwerpen, eerst 
een korte beschouwing te moeten laten voorafgaan over de betekenis van 
het principaat en de persoon van de eerste gezagdrager daarin. In de ge
schiedenis van de Romeinse wetgeving, misschien wel in de geschiedenis van 
de hele Oudheid, is er nauwelijks een ander onderwerp dat zo intens door 

Ό Vgl. P. Sattler, Aug.u.Gegner, 19. 
7) Vgl. P. Sattler, Aug. u. Gegner, 254 en 257. 
β) Vgl. J. Huizinga, Geschonden wereld, Haarlem, 19451. 4. 
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historici, philologen en juristen is bestudeerd9). Bij de uitgebreide literatuur 
over dit onderwerp zal daarom deze beschouwing hier als onderdeel van 
studie slechts summier kunnen blijven. Maar wil men de juiste waarde, de 
draagwijdte van een verzet tegen de eerste princeps, zoals zich dit in samen
zwering en intrige heeft geopenbaard, beoordelen, dan is het een vereiste 
eerst, zij het dan bij wijze van oriëntatie, kennis te nemen van de positie die 
de persoon tegen wie het verzet gericht was in het staatkundig bestel van die 
tijd heeft ingenomen. Hierbij aansluitend dient men ook in het onderzoek 
te betrekken, hoe de samenzweringen en intriges tegen de eerste princeps 
volgens het Romeinse recht konden worden gezien en welke gevolgen deze 
volgens het Romeinse strafrecht konden hebben10). 

Om een historisch beeld te scheppen moet men uit de veelvuldigheid van 
het gegevene datgene weten uit te lezen en te verzamelen, wat tot het geheel 
van een historisch verschijnselcomplex wezenlijk behoort, wat het totstand
komen van dat complex voor ons begrijpelijk maakt11). Met zijn eigen 
psychologisch doorzicht dient de historicus, als levend mens zich rekenschap 
gevend van het verleden12), de bronnen te benaderen die hem over het te 
bestuderen onderwerp zijn overgeleverd. Belangrijk hierbij is te bedenken, 
in welke mentaliteit de thans nog beschikbare gegevens zijn neergeschreven 
en aldus te trachten tot een juiste waardering van het bronnenmateriaal te 
komen. Vooral voor de periode van het eerste principaat in Rome is dit 
belangrijk. De Res Gestae b.v., de zelfverdediging van Augustus, geven ons 
de opvatting weer over Augustus' regering, zoals hij zelf wilde dat deze door 
zijn tijd werd gezien. Hoewel men nu de Res Gestae niet als een aaneen
schakeling van onjuiste berichten mag zien, zal men daarin toch rekening 
moeten houden met verzwijgingen en verder met een dusdanige verdraaiing 
van sommige historische feiten, dat deze door tijdgenoten konden worden 
geloofd13). Augustus zal in zijn Res Gestae zeker geen melding gemaakt 
hebben van gebeurtenissen die zijn bestuur in een kwalijk licht konden stellen. 

Velleius Paterculus, aan wiens goede trouw men niet behoeft te twijfelen, 
heeft het dichtst bij de feiten gestaan. De „vile flatterer" 14)in hem mag men 
niet te zeer accentueren. Maar zijn werk blijft een propagandageschrift. 

Seneca schrijft nog tijdens de regering van de Julisch-CIaudische dynastie. 

') Vgl. W. Kunkel, Über das Wesen des augusteischen Prinzipats, 
Gymnasium.óS. 1961.353. 

10) Vgl. A. Rosenberg, 282. 
") Vgl. J. Huizinga, Het aesthetisch bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen, in 

Verzamelde Werken, Haarlem, 1950. VII. 22. 
12) Vgl. J. Thiel, De oude geschiedenis en de archeologie, Amsterdam, 1946.11. 
1J) Vgl. P. Sattler, Aug.u.der SenM. 
,4) G. O. Trevelyan, The Life and Letters of Lord Macaulay, 1881.690, geciteerd door 

T. Rice Holmes, Archil.Rom.Emp. 1.183. 
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Vandaar dat zijn oordeel over Augustus vaak mild uitvalt15). 
Tacitus blijft een probleem. Zijn briljante stijl is steeds geprezen. Zijn per

soonlijke benadering echter van de historische feiten geeft nog steeds aan
leiding tot meningsverschillen en meestal niet in zijn voordeel. Eerst in de 
laatste jaren verandert de beoordeling ten gunste van deze auteur16). 
Koestermann17) meent dat Tacitus gedeeltelijk moet worden vrijgesproken 
in de beschuldiging Tiberius met betrekking tot de majesteitsprocessen te 
donker getekend te hebben. Thiel18) wijst echter weer op een zekere con-
genialiteit tussen de karakters van Tiberius en Tacitus en meent dat de auteur 
deze als onaangenaam ervaren gelijkenis heeft afgereageerd in een verteke
ning van Tiberius. In ieder geval heeft in de eerste hoofdstukken van de 
Annales een merkwaardige botsing van historische werkelijkheid en persoon
lijke insinuatie noodlottige gevolgen gehad voor het beeld van Augustus. 

Het persoonlijk standpunt bij Suetonius is niet met zekerheid te achter
halen19). Uit zijn Divus Augustus spreekt echter wel duidelijk een zekere 
verering voor de eerste princeps, tot wiens archiefstukken hij als secretaris 
van Hadrianus toegang heeft gehad. Dat Suetonius in zijn ambtelijke functie 
ook tot dan toe niet-uitgegeven brieven van Augustus ter inzage heeft ge
had 20), is natuurlijk mogelijk, maar het steunt op geen enkel historisch bewijs. 

De aristocraat Dio Cassius tenslotte is positief aanhanger van een monar
chale regeringsvorm. Voor hem heeft de komst van het principaat in de 
Romeinse geschiedenis een ommekeer ten goede betekend21). 

Het is duidelijk dat ieder geschiedschrijver in de Oudheid over het tijdvak 
van Augustus zijn onderwerp heeft benaderd onder invloed van zijn per
soonlijke mentaliteit en zijn eigen politiek geloof. Hiermede dient men ter
dege rekening te houden bij het gebruik van de betreffende bronnen. Deze 
zullen uiteraard gelezen moeten worden tegen de achtergrond van de per
soonlijke mentaliteit en het eigen politiek geloof van degenen die ons hun 
visie hebben nagelaten op de tijd en de persoon van Octavianus Augustus. 

Deze historische figuur is met zijn tijdvak ook latere onderzoekers steeds 
blijven boeien, met als gevolg een uitzonderlijk uitgebreide literatuur. We 
mogen niet de pretentie hebben alles dienaangaande te hebben gelezen. 
„Nee dubitamus, multa esse, quae et nospraeterierint. Homines enim sumus et 

,5) Vgl. G. Dirichlet, 7. 
" ) Vgl. o.a. R. Syme, Taci.397; B. Walker, 141 w. 
,7) Vgl. E. Koestermann, Die Majestätsprozesse unter Tiberius, Hist. 4.1955.72-106. 
ia) Vgl. J. H. Thiel, Tacitus als geschiedschrijver, (in een recensie op B. Walker, The 

Annals of Tacitus), TvG.66.1953.103. 
" ) Vgl. G. Dirichlet, 3. 
I0)Vgl. A. Macé, 117. 
2l) Dio,53.19.1: Ή μέν ούν πολιτεία οΰτω τότε προς τε το βέλτιον και προς το 

σωτηριωδέστερον μετεκοσμήθη· και γάρπουκαι παντάπασιν αδύνατον ήν δημοκρατου-
μένοικ aÒTOÒc σωθήναι. 
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occupati officiis—"22). Maar om met Plinius te blijven spreken, door de 
bestudering van een honderdtal met zorg gekozen werken en artikelen menen 
we op het fundament van de overgeleverde historische bronnen een bevredi
gend concreet beeld te kunnen scheppen van mensen van vlees en bloed, die 
hun abstract politieke spel hebben gespeeld in een verzet dat zich geuit heeft 
in samenzweringen en intriges tegen 

OCTAVIAN US AUGUSTUS PRINCEPS. 

12)Plm. N#.l.praef.l8. 
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HOOFDSTUK I 

OCTAVIANUS AUGUSTUS PRINCEPS 

1. OCTAVIANUS 

Tijdens het consulaat van M.Tullius Cicero en C.Antonius op de 9-de 
voor de Kalenden van October1) in het jaar 691 sinds de traditionele stich
tingsdatum van de Stad, op 23 september 63 v.Chr., werd te Rome op de 
Palatijn C.Octavius geboren, zoon van de uit Vehtrae afkomstige C.Octa-
vius2) en van Atia uit Aricia3). Vanaf 60v.Chr. werd hij C.Octavius 
Thurinus genoemd „in memoriam maiorum originis" of wegens de succes
volle operatie van zijn vader tegen een restant van Spartacus en Catilina bij 
Thurii4). Na adoptie bij testament door lulius Caesar, oom van zijn moeder, 
noemde hij zich zelf echter wegens de plebejische familienaam en afkomst 
zowel van vaders- als van moederszijde bij voorkeur C. lulius (Cf.) Caesar 
met weglating van de bijnaam Octavianus, die reeds zijn tijdgenoten na zijn 
adoptie gebruiktens) en waarmee ook de latere Oudheid hem heeft aangeduid 
om hem van zijn adoptiefvader te onderscheiden6). De gewoonte volgend 
van voorname geslachten uit zijn tijd om geërfde cognomina als praenomina 
te gebruiken, ging hij zich volgens Dio in 29 v. Chr. definitief Imp. Caesar 
Divi f. noemen. Maar munten uit 38 v.Chr. voeren reeds deze benaming7). 

') Suet.Aug.S: Natus est Augustus M.Tullio Cicerone C.Antonio conss. VIIII Kal. 
Octob. 
Id. Aug. 94.5; Veil. 2.36.1. 

2) Suet.Aug.l : Gentem Octaviam Velitris praecipuam olim fuisse multa declarant. 
Dio,45.1.1. 

3) Suet. Aug. 4.1: Atia M. Alio Balbo et lulia, sorore C.Caesaris, genita est. Balbus, 
patema stirpe Aricinus --. 
Cic. Phil. 3.6.15 ; Dio., 45.1.1. 

4)Suet. Aug. 7.1. 
Vgl. F. Münzer, 69'. 

s) Cic. ad ΑαΛ5Λ2.2: in Octaviano, ut perspexi, satis ingenii, satis animi 
Id. adΛ/Μ6.8.1 en adЛгт.Ю.ЗЗ.З. 

·) Tac. Arm.13.6: — cum -- nono decimo Caesar Octavianus civiliabellasustinueri(n)t? 
Dio, 46.47.5. 

7) Dio, 52.41.3: ΤοΟτά τε 6 Καίσαρ —επραξεν έν τφ Ετει έκείνω έν φ το πέμπτον 
ύπάτευσε, καί τήν τοΟ αυτοκράτορας έπίκλησιν έπέθετο. 
Vgl. Η. Grueber, Coins of the Roman Republic in the Brit. Museum, Londen, 1910.II.410w. 
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2. OcTAviANUs AUGUSTUS 

Op de historische senaatszitting van 16 januari 27 v.Chr. diende L.Muna-

tius Plancus het voorstel in om Octavianus te begiftigen met het cognomen 

„Augustus"8), een predicaat in de hele republikeinse tijd uitsluitend voor 

religieuze plaatsen gebruikt en met de gevoelswaarde van „heilig, door de 

Auguren gewijd"9). Gedeeltelijk wordt de waarde ervan wel weergegeven 

door de vertaling „boven het menselijke uitgaande", zoals Dio het blijkbaar 

heeft aangevoeld, waarbij dan het accent dient te vallen op de zegen door 

bovenmenselijke krachten geschonken en niet zozeer op de persoonlijkheid 

van de drager 1 0 ). Als teken van deze bijzondere zegen op Octavianus ver

meldt de Oudheid het verschijnen van twaalf gieren bij zijn aanvaarden van 

het consulaat op 19 augustus 43 v.Chr., een zelfde teken als eertijds aan de 

eerste stichter van Rome gegeven1 1). Wanneer dan na ruim 15 jaar de zegen, 

de kracht van gedijen, „augere", in Octavianus duidelijk door de feiten tot 

uiting is gekomen, gaat men de drager van deze bijzondere zegen „Augustus" 

noemen en wordt hij als het ware de personificatie van de gedijende welvaart 

die het Roma renascens thans onder het bestuur van Octavianus verwachtte. 

Zo gesteld had het aan Octavianus gegeven cognomen „Augustus" een veel 

diepere betekenis dan in zijn toepassing op religieuze plaatsen en werd het 

ook niet volledig gedragen door het Griekse „Σεβαστός" . Uit D i o 1 2 ) blijkt 

trouwens dat men zich hiervan bewust is geweest. 

Zelf overtuigd van zijn roeping en zending als een door de goden begena

digde, een andere stichter van Rome bij de gratie der goden 1 3 ), heeft hij di

plomatiek de naam Romulus of de titel „rex", steeds bij de Romeinen ge-

e) Suet. Aug.T.l: -- deinde Augusti cognomen assumpsit -- Munati Planci sententia --. 
Vell.2.91.1; Dio,53.16.6. 

*) Suet.Aug.T.l: — non tantum novo sed etiam ampliore cognomine, quod loca quoque 
religiosa et in quibus augurato quid consecratur augusta dicantur, ab auctu vel ab avium 
gestu gustuve--. 
Vgl. A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Parijs, 19392.89. 

10) Dio,53.16.8: -- Αϋγουστος ώς καΐ πλεϊόν τι f\ κατά ανθρώπους ών έπεκλήθη -

Vgl. F. Muller, MAWA.63.1927.304. 
" ) Suci.Aug.95: Primo autem consulatu et augurium capienti duodecim se vultures ut 

Romulo ostenderunt --. 
Dio,46.46.2; Appian.B.OV.3.94. 

1 2 ) Dio, 53.16.8: έξ ούπερ каі σεβαστον αυτόν και έλλ,ηνίζοντές παις, ώσπερ τινά 
σεπτόν, άπο τοο σεβάζεσθαι, προσεΐπον. 

1 3) In deze overtuiging is Octavianus niet de eerste geweest in de Romeinse geschiedenis. 
Camillus werd als tweede stichter van de stad geëerd, toen hij Rome van de Galliërs be
vrijdde. 
Liv.5.49.7: --Romulus ac parens patriae conditorque alter urbis haud vanis laudibus 
appellabatur. 
Marius gold als derde stichter van Rome. Plut. Mar. 27: Μάλιστα δέ ot πολλοί κτίστην 
τε 'Ρώμης τρίτον εκείνον άνηγόρευον --. 
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haat gebleven1 4), weten te vermijden. Maar door de in de gegeven omstan

digheden enig aanvaardbare titel is hij er in geslaagd vele tijdgenoten te 

overtuigen van zijn bijzondere zending en uitverkiezing. 

Dat het overigens de voor het ogenblik enig aanvaardbare titel is geweest, 

wordt geaccentueerd door de persoon van de relator, L. Munatius Plancus, 

door Velleius tegelijkertijd beoordeeld en veroordeeld 1 5 ), door moderne his

torici enerzijds als een „hoveling" en als een van de zwakste karakters van 

zijn tijd verworpen 1 6), anderzijds als politicus vrij gunstig beschreven 1 7). 

Maar waar Velleius Plancus als een tegenstander van Octavianus be

schrijft1 8), moet men hem wel geloven. Aldus werpt het politiek verleden 

van de relator een helder licht op het compromis in de nieuwe titel „Au

gustus". In deze titel zag de adel zich voldoende beschermd tegen eventuele 

monarchale aspiraties bij de nieuwe heerser en kreeg Octavianus tegelijker

tijd toch een bepaalde uitzonderingspositie toegewezen1 9). Het senatus con-

sultum betreffende het voorstel van Munatius werd door een wet van de 

volksvergadering aangevuld 2 0 ). Nog steeds gold het: „senatus censuitpopu-

lusque iussit"11). En Octavianus meende er, althans uiterlijk, angstvallig 

voor te moeten waken dat de republikeinse traditie werd gehandhaafd. Uit 

Dio is het verder duidelijk dat er op dat moment geen oppositie is geweest 2 2) 

tegen het bereikte compromis. 

3. OCTAVIANUS AUGUSTUS PRINCEPS 

„Nee temporis unius nee hominis esse constitutionem rei publicae", waar-

1 4) Plut. CVJ/O,8: „-- φύσει τοοτο τό ζώον ό Βασιλεύς σαρκοφάγον εστίν". 
Dio,53.17.2: το μέν γαρ όνομα αυτό το μοναρχικόν οΰτω δή τι οί 'Ρωμαίοι έμίσησαν 
ώστε μήτε δικτάτορας μήτε βασιλέας μήτ' άλλο τι τοιουτότροπον τους αυτοκράτορας 
σφων ονομάζειν 
Vgl. Ρ. Sattler, Aug. и. der Sen. 51. 

1 9 ) Veil. 2.63.3 : Plancus deinde dubia, id est sua, fide --. 
1 6) Vgl. W. Drumann-P. Groebe, IV2.212; R. Hanslik, RE.XVI (1933).550. s.v.(30) 

Munatius. 
") O.a. valt bij P. Sattler, Aug. и. Gegner, 43 w. , de persoonsbeschrijving van Munatius 

over het algemeen vrij positief uit. Vgl. ook E. Jullien, Le fondateur de Lyon, histoire de 
L.Munatius Plancus, Parijs, 1892.894, waar deze een vergelijking trekt tussen Munatius en 
Asinius Pollio. 

l s ) Veil.2.83.1 : --Plancus, non iudicio recta legendi ñeque amore rei publicae aut 
Caesaris, quippe haec semper impugnaba! --. 
Vgl. P. Sattler, Aug. и. Gegner, 43 w . 

lv) Vgl. P. Sattler, Aug. u. Gegner, 147. 
2 0 ) Veil.2.91.1: Quod cognomen illi iure Planci sententia consensus universi senatus 

populique Romani indidit. 
Dio,53.16.6: --οΰτω δή каі τό τοΟ Αυγούστου δνομα καΐ παρά τής βουλής και παρά 
τοΟ δημοΟ έπέθετο. 

2 1 ) Cic. pro Cn.Planco, 17.42. 
" ) Dio, 53.12.1 : Τήν μέν ούν ήγεμονίαν τούτφ τφ τρόπω και παρά τής γερουσίας τοο 

τε δήμου έβεβαιώσατο --. 
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mee Laelius een uitspraak van de oude Cato aanhaalt23), kan men ook toe
passen op de ondergang van de Romeinse republiek. Reeds in de hervorming 
van het leger door Marius rond 107-106 v.Chr. heeft men de symptomen 
willen zien, die uiteindelijk op een principaat moesten uitlopen24). Met hem 
treedt duidelijk aan het licht dat Rome onder invloed van het Griekse indi
vidualisme geleidelijk het traditioneel collectiviteitsgevoel losliet en door 
omstandigheden werd gedwongen individuele persoonlijkheden, aanvanke
lijk in buitenlandse oorlogen, hun kans te geven25). 

Aldus werd in de eeuw, die aan de vernietiging van de republiek vooraf
ging, tijdens verschillende periodes herhaaldelijk het equilibrium van de Ro
meinse staat, dat verankerd lag in drie constitutionele factoren : volksverga
dering, magistratuur en senaat, ernstig verstoord. 

Dit storingsproces loopt over Marius, Sulla, Pompeius en Caesar. Wan
neer de eerste drie nog steeds het collectiviteitsgevoel van de Romein bevan
gen houdt, dat hen doet terugschrikken de volledige consequenties van de 
door hen geleide politieke gang van zaken te aanvaarden en de al te voortva
rende Caesar zijn politieke ideaal met de dood moet bekopen, ontwaart men 
hier een opflikkering nog van de oude republiek, die echter aan het einde van 
dit storingsproces haar ondergang zal vinden bij Actium. Bij de onmacht im
mers van de Romeinse oligarchie om het reusachtige administratieve appa
raat van een wereldrijk te leiden was het bij Actium geen kwestie meer van 
republiek of monarchie, maar gold daar nog slechts de vraag: Wie gaat do
mineren, de westelijke Octavianus, in zijn diplomatiek spel de verdediger 
van de Romeinse aard en staatsrechtelijke vrijheid, of de oostelijke Antonius, 
aanhanger van het oriëntaal absolutisme26)? En met de beslissing die uitein
delijk bij Actium is gevallen is in die dagen tevens de beschaving van de hele 
klassieke wereld veilig gesteld. Want door de val van het tot dan toe nog 
steeds enigszins onafhankelijke Egypte werd nu ook de staatkundige kring 
van Middellandse-Zeegebieden gesloten en daarmee de Grieks-Romeinse 
cultuur voor de komende eeuwen gered27). De weg die Octavianus na Actium 
heeft betreden, is enerzijds gebaand door zijn opvoeding, anderzijds door zijn 
politiek inzicht, versterkt door de ondergang van zijn adoptiefvader lulius 
Caesar en de nederlaag van M.Antonius. 

Bij zijn opvoeding zullen de politieke gevoelens van zijn vader niet veel 
invloed gehad hebben, aangezien deze reeds in het vierde levensjaar van zijn 

" ) Cic. RePubl.2.2i.37. Vgl. J. Kaerst, NJW.5.1929.656. 
2t) Vgl. V. Gardthausen, 1.13. 
") Vgl. J. H. Thiel, De rol der persoonlijkheid in de geschiedenis der Romeinse Republiek, 

Groningen-Den Haag, 1930.20. 
" ) Vgl. V. Gardthausen, 11.178; W. Kolbe, 39. 
" ) Vgl. V. Gardthausen, 1.385. 
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zoon is gestorven28). Mogen we overigens Dio geloven, dan is de vader van 

Octavianus nogal sterk republikeins gezind geweest en heeft hij uit sympa

thie voor de republikeinse staatsinstellingen zijn zoon willen doden2 9) naar 

aanleiding van al het wonderlijke voor, tijdens en na de geboorte van Oc

tavianus3 0). 

Cicero laat het somtijds in zijn geschriften uitkomen, alsof vooral hij door 

zijn politieke adviezen Octavianus na de memorabiles Idus Mart. naar voren 

heeft geschoven31). Inderdaad is hij, door de omstandigheden van het ogen

blik gedwongen, bereid geweest zijn „quañ tutor et procurator reipublicae" 32) 

met machtsbevoegdheden te overladen33), zelfs dermate dat hij gemeend 

heeft zich wat dit betreft tegenover tijdgenoten te moeten verdedigen34). En 

ook onder moderne philologen en historici zou een verdediging in deze 

kwestie niet geheel overbodig zijn. Vooral sedert het verschijnen van de stu

die van Ed.Meyer3 5) hebben velen een monarchistische tendens menen te 

kunnen bespeuren in Cicero's De Re Publica. Het is echter merkwaardig 

dat men daarbij heeft nagelaten ook het in thema en datum met diens De 

Re Publica ongeveer overeenkomende werk De Legibus aan een nauwkeurig 

onderzoek te onderwerpen. Vooral immers in het derde boek van De Legibus 

geeft de auteur zijn persoonlijke politieke denkbeelden inzake het regerings

apparaat. De voornaamste trekken in deze denkbeelden zijn daar misschien 

wel een senaat met legislatieve bevoegdheid, „exque is (se. magistratibus) 

senatus esto: eius decreta rata sunto" (Leg. 3.3.10), en een permanent ambt 

van censor, „eaque potestas (se. censoria) semper esto" (Leg. 3.3.7). 

2 β) Suet. Ли,?. 8.1 : Quadrimus patrem amisit. 
" ) Dio, 45.1.5: -- καΐ αυτόν ('Οκτ.) έκτοραχθέντα επί τούτω καΐ διαφθεΐραι το 

παιδίον έθελήσαντα έπέσχεν --. 
Vgl. W. Drumann-P. Groebe, IV2. 259. 

3°) Suet. Aug. 94.1 : -- non ab re fuerit subtexere, quae ei prius quam nasceretur et ipso 
natali die ac deinceps evenerint, quibus futura magnitudo eius et perpetua felicitas sperari 
animadvertique posset. 
Dio, 45.1.3: άρτι τε ó παις έγεγέννητο, каі Νιγίδιος Φίγουλος βουλευτής παραχρήμα 
αύτώ τήν αύταρχίαν έμαντεύσατο-

Over de waarde van al dit wonderlijke, vgl. P. Sattler, Aug.и. der Sen. 37 е 9 . 
3 1 ) Cic. ad Brut.\.15.6: --tantum dico, Caesarem hunc adulescentem, per quem adhuc 

sumus, si verum fateri volumus, fluxisse ex fonte consiliorum meorum. 
")Cic. RePubl.2.29.5l. 
•") Cic. ad Brut. 1.15.7: huic habiti a me honores nulli quidem, Brute, nisi debiti, nulli 

nisi necessari! --. 
3 4 ) Cic. ad Brut. 1.15.7: ut enim primum libertatem revocare coepimus, cum se nondum 

ne Decimi quidem Bruti divina virtus ita commovisset, ut iam id scire possemus, atque 
omne praesidium esset in puero, qui a cervicibus nostris avertisset Antonium, quis bonos 
ei non fuit decernendus? 
Vgl. H. Wagenvoort, Phil. 91.1936.338. 

3 5 ) Vgl. Ed. Meyer, Cäsars Monarchie und das Principat des Pompeius, Stuttgart-
Berlün,19223. 
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In hoeverre Octavianus later bij het gestalte geven aan het langzaam in 
hem gegroeide compromis van het principaat onder invloed van Cicero's 
politieke ideeën heeft gestaan, zal wel altijd een open vraag moeten blijven 36). 

Bij het bestuderen van het beschikbare materiaal krijgt men de indruk dat 
sedert de gedenkwaardige Iden van maart vanuit Apollonia37) als het ware 
een Kennedy-generatie met de brain-trust van een Harvard-University naar 
voren is gekomen, die het aangedurfd heeft langs eigen weg de politieke 
noden van het toenmalige Rome tegemoet te treden en in de voortvarend
heid van de jeugd risico's te nemen bij het streven naar een uiteindelijke op
lossing in de turbulente situatie van de eeuw der burgeroorlogen. Door zijn 
adoptie en door het testament van zijn adoptiefvader ertoe aangewezen 
heeft Octavianus niettegenstaande het negatief advies van eigen familie38) 
na het aftasten van de politieke situatie het lot van Rome en daarmee van 
de hele toenmalige wereld in handen genomen. 

In het vervullen van deze taak vond zijn politiek talent een bekwame 
hulp39) zowel in de strategie van een M. Agrippa en Statilius Taurus als in 
de diplomatieke bekwaamheden van Maecenas. Slechts enkelen van de 
vrienden zouden Octavianus in het vervullen van zijn historische opdracht 
ontrouw worden40). Uiteraard moeten de denkbeelden die hem bij de ver
vulling van die historische opdracht uiteindelijk geleid hebben tot het prin
cipaat niet alleen gegroeid zijn uit de omstandigheden van het ogenblik, 
maar moeten zij ook hun origine hebben gehad in zijn politieke opvoeding. 
Van degenen die aan die opvoeding hebben meegewerkt, zijn drie mannen 
met name bekend. Apollodorus van Pergamum, een van de meest belangrijke 
rhetoren uit de eerste eeuw voor Christus41), niet alleen zijn door Caesar 
toegewezen leraar maar ook een vertrouwd vriend, verkeert reeds in de da-

36) Vgl. К. Sprey, TvG.45.1930.347. 
3 7) Men diene Apollonia hier overigens niet als een modem universiteitscentrum te be

schouwen, wat het namelijk in feite nooit is geweest. Vergelijk hiervoor J. Carcopino, Les 
étapes de Vimpérialisme romain, Parijs, 1961.153. Apollonia, noodzakelijke basis voor iedere 
Oriënt-expeditie, werd voor Octavianus het vertrekpunt naar het principaat. 

3e) Suet. Aug. 8.2: Ceterum urbe repetita hereditatem adiit, dubitante matre, vitrico vero 
Marcio Philippo consular! multum dissuadente. 
Veli. 2.60.1 : Non placebat Atiae matri Philippoque vitrico adiri nomen invidiosae fortunae 
Caesaris. 

39) Veli. 2.127.1-2: Raro eminentes viri non magnis adiutoribus ad gubemandam for
tunara suam usi sunt. - - Etenim magna negotia magnis adiutoribus egent —. 

40) Suet./4nf.66.1 : Neque enim temere ex omni numero in amicitia eius afflicti reperien-
tur praeter Salvidienum Rufum -- et Comelium Galium --. 
Veli.2.76.4: Per quae tempora Rufi Salvidieni scelesta Consilia patefacta sunt. 
Dio, 53.23.5: -- ό δέ δή Γάλλος Κορνήλιος και έξύβρισεν ύπο τής τιμής. 

" ) Euseb. Hieron. ОІутр.МЭ: Apollodorus Pergamenus Graecus orator, praeceptor 
Calidii et Augusti, clarus habetur. 
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gen van Apollonia met Octavianus42). Van meer invloed echter in de groei 
van zijn politieke denkbeelden zullen de twee philosofen zijn geweest, van 
wie bekend is dat zij zich in zijn omgeving hebben opgehouden. Arius Di-
dymus van Alexandrie wordt het eerst in de bronnen vermeld bij de intocht 
van Octavianus in Alexandrie in 30 v.Chr.^3). Uit Plutarchus blijkt echter 
duidelijk dat zij dan beiden reeds met elkaar bekend zijn. Tot in 9 v.Chr., 
het sterfjaar van Drusus, is zijn aanwezigheid te Rome na te gaan4 4). Van 
Athenodorus, de zoon van Sando, uit Cana bij Tarsus45), is alleen bekend 
dat hij op hoge leeftijd vanuit Rome naar Tarsus is teruggekeerd4б). Mis
schien mag hij ook geïdentificeerd worden in Athenodorus Calvus, die voor 
Cicero bij het schrijven van zijn De Officiiseen „bellum υπόμνημα" samen
stelde47). In beide geleerden heeft Octavianus Augustus groot vertrouwen 
gehad4 8). Volgens een brief van lulianus Apostata zou Augustus later aan 
Arius zelfs het ambt van prefect van Egypte hebben aangeboden maar deze 
het aanbod hebben afgeslagen49). Deze beide uit de Stoa voortgekomen 
philosofen zullen hun leerling in nauwer contact hebben gebracht met de 
politieke leer van de Midden-Stoa, die een verbinding van democratie, 
aristocratie en monarchie als de meest gewenste regeringsvorm heeft voor
gestaan. 

Waarschijnlijk is door de vriendschappelijke relatie tussen Panaetius en 
Scipio Aemilianus deze z.g. „μικτή πολιτεία" in Rome geïntroduceerd. Ta-

42) Suet. Aug. 89.1 : In quibus et ipsis praestabat largiter magistro dicendi usus Apollo-
doro Pergamene, quem iam grandem natu Apolloniam quoque secum ab urbe iuvenis 
adhuc eduxerat --. 
Strabo, 13.4.3: μάλιστα δέ εξήρε τον 'Απολλόδωρον ή τοΟ Καίσαρος φιλία τοΟ Σεβασ
τού, διδάσκαλο ν τών λόγων γενόμενον. 
Quintil.3.1.17: Praecipue tarnen in se (sc.Tiberium Caesarem) converterunt studia 
Apollodorus Pergamenus, qui praeeeptor Apolloniae Caesaris Augusti fuit--. 

") VXul.Ant. 80: Αυτός δέ Καίσαρ είσήλαυνεν είς την πόλιν Άρείω τφ φιλοσοφώ 
προσδιαλεγόμενος και τήν δεξιάν ένδεδωκώς, ίνα ευθύς èv τοϊς πολίταις περίβλεπτος 
εΐη και θαυμάζοιτο τιμώμενος ύπ' αύτοΟ διαπρεπώς. 

4 4) Sen. ad Marc.4.2: — consolandam se Areo, philosopho viri sui, praebuit --. 
4 5) Strabo, 14.5.14: "Ανδρες δ'έξ αυτής (ΤαρσοΟ) γεγόνασι -- Ετι δ'Άθηνόδωροι δύο· 

ών -- ó δέ τοο Σάνδωνος, δν και Κανανίτην φασίν άπό κώμης τινός, Καίσαρος καθη-
γήσατο και τιμής Ετυχε μεγάλης· 

4 в) Strabo, 14.5.14: κατίων τε είς τήν πατρίδα ήδη γηραιός --. 
47) Cic. ad Alt. 16.11.4: -- ad Athenodorum Calvum scripsi, ut ad me τα κεφάλαια mit-

teret, quae expecto --. 
Id. adAtt. 16.14.4: Athenodorum nihil est quod hortere; misit enim satis bellum υπόμνημα. 

4 e) Dio, 52.36.4: μή γαρ δτι καί 'Αρείου καΐ 'Αθηνοδώρου καλών και αγαθών ανδρών 
πεπείρασαι, πίστευε και τους άλλους πάντας τους φιλοσοφείν λέγοντας ομοίους αυτοίς 
είναι. 
Dio, 56.43.1-2: — τους τε φίλους Ισχυρώς έτίμα, καί ταΐς παρρησίαις αυτών ύπερέχαιρε. 
τεκμήριον δέ προς τοίς είρημένοις ότι τοΟ 'Αθηνοδώρου έν δίφρω ποτέ — έσκομισθέν-
τος, -- ούχ δπως ώργίσθη, άλλα καί χάριν αύτφ έγνω. 

4 ' ) lulian. Epist. ad Themist. 343 : "Αρειος, ώς φασί, καί διδομένην αύτώ τήν Αίγυπτον 
έπιτροπεΟσαι παρητήσατο.-- ό τήν επιτροπή ν τής ΑΙγύπτου παραιτησάμενος. 
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takis en anderen50) menen dat Panaetius ook de vader van deze politieke 
combinatie in de Stoa is geweest, waarbij zij er blijkbaar van uitgaan dat 
Cicero zijn De Re Publica vooral heeft ontleend aan de geschriften van Pa
naetius. Uit Diogenes Laërtius blijkt echter dat de Stoïcijnen deze combinatie 
van bestuursvormen slechts als de meest acceptabele hebben aanvaard51). 

Deze „μικτή πολιτεία", die geformuleerd wordt door Cicero52), heeft de 
intellectuele en politieke kringen in Rome de weg gewezen naar het princi
paal, in wezen niet van Romeinse oorsprong maar een erfenis van Griekse 
philosofen, die deze vrucht van hun denken onder de Romeinen vooral in 
de omgeving van de Scipionen hebben gepropageerd53) en die de hoge 
waarden van de plichten van een vorst uit de Hellenistische wereld naar 
Rome hebben overgebracht54). Trouwens ook in de staatkundige positie van 
Pericles vindt men iets als een symptoom van het latere principaal55). On
der deze invloed van zijn opvoeding, wel naar vooropgezet plan van Caesar, 
is het politiek inzicht bij Octavianus gegroeid5ä). 

Belangrijke factoren hierbij zijn dat hij reeds vrij jong door het testament 

'0) Vgl. В. N. Tatakis, Panétius de Rhodes, Parijs, 1931.214-215; 
J. Kaerst, NJW.5.1929.669. 

") Diog. Laërt. 7.131: 'Αρέσκει δ'αύτοίς--. πολιτείαν δ'άρίστην τήν μικτήν Εκ τε 
δημοκρατίας καί βασιλείας και αριστοκρατίας. 
Vgl. Μ. van Straaten O.E.S.A., Panétius, sa vie, ses écrits et sa doctrine avec une édition 
des fragments, Amsterdam, 1946.210. 

") Cic. ReРиЫ.2.32.56: Tenuit igitur hoc in statu senatus rem publicam temporibus 
illis, ut in populo libero pauca per populum, pleraque senatus auctoritate et instituto ас 
more gerentur, atque uti cónsules potestatem haberent tempore dum taxât annuam, genere 
ipso ас iure regiam. 
Polybius,6.13-18, verdedigt als geestdriftig bewonderaar van Rome de Romeinse staats
regeling als de voortreffelijkste. 

" ) Vgl.R.Reitzenstein, Zu Cicero De Re Publica,Herrn.59.1924.356-362;W.Kolbe,65. 
S4) A. Piganiol,237: „Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la notion très haute des 

devoirs du prince que les philosophes avaient élaborée à l'époque hellénistique: cf. surtout 
E. R. Goodenough, The political philosophy of hellenistic kingship (YS,1,1928,55), -
W. Schubart, Das hellenistische Königsideal nach Inschriften u. Papyri ( APF,XII.1936,1 ) " . 

sl) Thucyd.2.65.9: έγίγνετό τε λόγφ μέν δημοκρατία, Εργω 6è 6πο τοΟ πρώτου άνδρας 
αρχή. Deze uitspraak van Thucydides mag men evenwel niet te zwaar interpreteren. 
Vgl. E. Bayer, Thukydides undPerikìes, Würzb. Jahrb.3.1948.553. Hetzelfde is het geval bij 
Cicero, waar deze zegt in Re Pubi. 1.16.25 : -- Pericles ille, et auctoritate et eloquentia et 
Consilio princeps civitatis suae --. 

'*) In een recensie betreffende Α. ν. Premerstein, Vom Werden und Wesen des Prinzipats, 
München,1937, zegt M. Hammond, AJPh.59.1938.481-482: „Scholars,however, who, like 
von Premerstein, explain the principale in terms of purely Roman ideology or like Martino 
(Lo Stato di Augusto, p. 4), think that Augustus was too busy with the practical needs of the 
situation to pay much attention to theories, neglect a very important factor in any change of 
political structures. Although the precise form of such change must usually be adapted to the 
previously existing institutions and to the traditional prejudices of the people whom it affects, 
nevertheless the general plan or concept which exists in the minds of those responsible for the 
innovations cannot help but be influenced by the intellectual atmosphere in which they have 
been educated". 
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van Caesar in de politiek werd betrokken, door geen partijbanden werd be
lemmerd57) en zich in de effectuering van het ook in egoïsme gekozen doel 
liet leiden door zijn bijzondere verstandelijke gaven en een zuiver psycho
logisch inzicht58). Naast de waarschuwing van de Iden van maart hebben 
deze hem doen kiezen voor een gemengde staatsregeling van monarchie, de
mocratie en aristocratie, een samengaan door Cicero59), zij het dan ook als 
theoretisch ideaal, ontwikkeld om Pompeius in zijn optreden te steunen60). 

Bij zijn doelbewust streven naar het gehele staatsbestuur en de centrale 
leiding, waarom de ontwrichte Romeinse maatschappij riep, zag Octavianus 
zich in een dergelijke gemengde staatsregeling het meest gedekt tegen de 
republikeinse tradities en de algemene mentaliteit van het Romeinse volk 
dat hij gaarne zijn illusies liet behouden. Typerend is het daarom dat hij 
zich zo mogelijk beriep op republikeinse precedenten61). 

Gezien de enorme problemen die bij dit alles om een oplossing vroegen, 
is het te begrijpen dat het principaal niet de vrucht genoemd mag worden 
van een intuïtie in een geniaal ogenblik maar dat het een resultaat moet zijn 
geweest van jarenlange ervaringen62). Aldus kan men het principaal ook 
niet laten beginnen met de adoptie van Octavianus door Caesar " ) maar is 
de historische datum van zijn eerste optreden in de Romeinse geschiedenis 
vastgelegd in het edict van augustus 28 v-Chr.64), gevolgd door de politieke 
ceremonie van 13 januari 27 v.Chr.65), waar Augustus zelf later naar ver
wijst in zijn Res Gestae66). 

" ) Vgl. E. Shuckburgh, Suet.Aug.l.yMW. 
5β) Vgl. V. Gardthausen, 1.492; Η. Wagenvoort, Varia Vita, 72. 
" ) Cic. Re Pubi. 1.29.45 : itaque quartum quoddam genus rei publicae maxime proban-

dum esse sentio, quod est ex his, quae prima dixi, moderatum et permixtum tribus. 
Overigens moet men de invloed van Cicero op Octavianus niet hoger aanslaan dan die van 
de andere contemporaine philosofen. En zeker is de opvatting van Th. Birt, Röm. Cha
rakterköpfe, Berlijn, 1913.200, te verwerpen waar deze meent dat Octavianus elke regel in 
Cicero's geschriften zou gekend hebben. 
Vgl. A. Oltramare, REL.10.1932.81. Ook volgens R. Reitzenstein, Die Idee des Principáis 
bei Cicero und Augustus, in Nachr.v. d.kön.Gesellsch. zu Göttingen, phil.-hist. Klasse, 
1917.399-436 en 481-498, heeft Cicero's theorie direct model gestaan voor het principaal 
van Augustus. 

^0) Vgl. Ed. Meyer, Cäsars Monarchie und das Principal des Pompeius, Stuttgart-Berlijn, 
19223; K. Sprey, TvG.45.1930.342. 

6I) Res Gestae, 8: Legibus novis [m]e auctore l[atis mjulta exempla maiorum exole-
scentia iam ex nost[ro] saecul[o redjuxi et ipse multarum rerum exempla imitanda posteris 
tradidi. 
Liv. Per. 59 : extat oratio eius, quam Augustus Caesar, cum de maritandis ordinibus ageret, 
velut in haec tempora scriptam in senatu recitavit. 

«) Vgl. Emst Meyer, 332. 
" ) Vgl. H. Siber, 52. 
M) Dio, 53.2.5 : -- πάντα αυτά (bedoeld zijn de onwettige besluiten van burgeroorlog en 

triumviraat) δι' ένας προγράμματος κατέλυσεν, бро τήν έκτην αύτοΟ (ιπατείαν προβείς. 
" ) Vgl. J. Buchan, 147; Th. Abele, 24; J. Béranger, Recherches, \Ъ1'w. 
" ) Res Gestae, 34: In consulatu sexto et séptimo, p[o]stquam biella] civilia exstinxeram. 
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Er bestaat een uitgebreide literatuur over het wezen en de betekenis van 
de door Octavianus Augustus gekozen staatsregeling en daaruit blijkt dui
delijk dat men moeite heeft met een nauwkeurige begripsbepaling van die 
elementen, die het regime van het principaat van Augustus hebben gedra
gen. De grote moeilijkheid bestaat wel hierin dat in de historische bronnen 
de tijd van Augustus moet worden bestudeerd aan de hand van materiaal 
uit een veelal latere tijd. En ook deze latere tijd biedt in zijn berichten over 
Augustus nog grote lacunes die het moeilijk maken zich een volledig beeld 
te vormen over het eerste principaat. 

Vroeger was men over het algemeen geneigd het absolutisme van de Ro
meinse heersers, zoals zich dat in feite pas later in het dominaat heeft geuit, 
reeds onmiddellijk in het begin van het principaat te plaatsen. Ook in latere 
jaren heeft deze theorie nog enigszins opgeld gedaan bij sommigen die de 
nadruk bleven leggen op het monarchaal element in het principaat67), wat 
ook de tijdgenoot Strabo erin heeft gezien68). Mommsen daarentegen heeft 
een compromis menen te ontdekken tussen de wordende monarchie en de 
bestuursorganen van de republiek, vooral de senaat. Hij heeft in de heerser 
van de Augusteïsch-Romeinse maatschappij en staatsregeling theoretisch 
niet de absolute monarch gezien maar de princeps van de republiek, en dat 
niet met onbeperkte macht maar magistraat met in tribunicia potestas en 
imperium consiliare wel uitgebreide, echter ook nauwkeurig omschreven be
voegdheden in dyarchie uitgeoefend69). 

Sprey beschouwt princeps in de republiek als persoonlijke eigenschap 
maar bij Augustus als attribuut van allen die deze macht verwerven70), als 
ambt dus. Wellicht is het juister hier een synthese te vormen. Augustus heeft 
het idee van het zo nodige centraal gezag binnen de bevoegdheden uit de 
ambtelijke traditie van de republiek in het principaat nagestreefd. En door 

per consensum universorum potitus reru[m om]nium, rem publicam ex mea potestate in 
senatus populique Romfani] arbitrium transtuli. Quo pro merito meo senatus consulto 
Au[gust]us appellatus sum --. Post id tempus a[uctoritate] omnibus praestiti, potestatis 
nihilo amplius habu[i quam cetjeri qui mihi quoque in magistratu conlegae [f]uerunt. 
Voor de betekenis van dit hoofdstuk in de Res Gestae moge worden verwezen naar 
P. Grenade, Essai sur les origines du principal: Investiture et renouvellement des pouvoirs 
impériaux, Parijs, 1961. 

<") Vgl. J. Kaerst, NJW.5.1929.667; A. v. Premerstein, 185. Zie verder W. Kolbe, 43. 
6e) Strabo, 6.4.2: χαλεπον 5è ¿ίλλως διοικείν την τηλικαύτην ήγεμονίαν ή ένί έπιτρέ-

ψαντας ώς πατρί. ουδέποτε γοδν εύπορήσαι τοσαύτης είρήνης και αφθονίας αγαθών 
υπήρξε 'Ρωμαίοις και τοις συμμάχοις αυτών, δσην Καίσαρ τε ό Σεβαστός παρέσχεν, 
άφ' ού παρέλαβε τήν έξουσίαν αύτοτελτΐ --. 
In het begin van hetzelfde caput verraadt Strabo zijn sympathie voor een monarchie: — 
— 'Ρωμαίοι μετά τήν κτίσιν τής 'Ρώμης βασιλευόμενοι διετέλεσαν σωφρόνως έπί 
πολλάς γενεάς. 

*·) Vgl. Th. Mommsen, Staatsr.lV. 726 en 10982. Over deze opinie van Mommsen, zie 
H. Willrich, Herrn. 62.1927.61. 

7 0) Vgl. К. Sprey, TvG.45.1930.342. 
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zijn auctoritas, die door Bleicken wordt gedefinieerd als: „das soziale und 
politische Prestige, das ein Aristokrat in der Gesellschaft hatte und das ihn 
über andere Mitglieder seines Standes heben konnte"11), is hij erin geslaagd 
zichzelf als drager van gecumuleerde bevoegdheden uit de republikeinse 
staatsregeling aanvaardbaar te maken, en wel volgens zijn zeggen „per con-
sensum universorum"11). Het principaat is bij hem een samengaan geweest 
van èn zuiver persoonlijke eigenschap èn ambtelijke positie73). De betekenis 
van het hem toegekende cognomen „Augus-tus", een door bovenmenselijke 
machten gezegende persoonlijkheid, wijst alleszins in deze richting74). In 
latere jaren, vanaf 23 v.Chr., heeft de dynastieke gedachte bij hem vaste 
vormen aangenomen. Door de dan groeiende verhoudingen in zijn naaste 
omgeving is de tweevoudige tendens in het nieuwe regime voor den dag ge
komen: uiterlijk republikeins gekleurd, innerlijk vervuld van een langzaam 
groeiende dynastieke mentaliteit, welke verraden werd door de rivaliteit 
tussen de twee zwagers, Marcellus en Agrippa75). Vanuit deze gegroeide 
mentaliteit is later het principaat als ambt, maar eerst dan, op de opvolgers 
van Augustus overgegaan. 

Op de hem eigen wijze is Octavianus, Realpolitiker als hij was, er in ge
slaagd de vanaf Scipio Aemilianus onder invloed van Griekse wijsgeren in 
Rome gegroeide politieke ideeën te realiseren. 

Tacitus die in het principaat van de eerste eeuw de tastbare gevolgen van 
de politiek van Octavianus meende te moeten zien, heeft niet kunnen of niet 
willen erkennen76) dat de doorzichtige en voor een antiek philosoof on
waardig lijkende houding en comedie van januari 27 v.Chr. in feite voor de 
toenmalige omstandigheden de juiste oplossing zijn geweest, omdat door de 
uiterlijke schijn van voortzetting der republikeinse traditie het zelfs de in
nerlijk onverzoenlijke tegenstanders van het nieuwe regime mogelijk werd 
gemaakt hun gezicht te redden en zich in het onvermijdelijke te schikken77). 

71) J. Bleicken, 132. Voor een verdere interpretatie van het „auctoritas", zie P. Sattler, 
Aug. и. Gegner, 157-168 en Aug. и. der Sen. 49. 

7 2 ) Res Gestae, 34. 
Vgl. R. Orestano, L'Appello civile in Diritto Romano, Turijn, 19532.183. 

" ) Res Gestae, 34: Post id tempus a[uctoritate] omnibus praestiti, potestatis autem 
nihilo amplius habu[i quam cetjeri qui mihi quoque in magistratu conlegae [fjuerunt. 
Mommsens interpretatie van αξίωμα uit de Griekse tekst van de Augustus-tempel te 
Ankara door dignitas is achterhaald door het auctoritas van de in 1914 gevonden Latijnse 
tekst te Antiochië in Pisidië. Vgl. W. M. Ramsay en A. v. Premerstein, Monumentum 
Antiochenum, Leipzig,1927f Klio, Beiheft,19; F. Muller, MAWA.63.1927.343. 

74) Vgl. F. Muller, MAWA.63.1927.299 en 304. 
75) Suet./lu^.66.4: Desideravit enim nonnumquam - - e t M.Agrippae patientiam--, 

cum ille ex levi frigoris suspicione et quod Marcellus sibi anteferretur, Mytilenas se relictis 
omnibus contulisset --. 

76) In Agricola, 3.1, spreekt Tacitus van „principatum ac libertatem" als „res dissocia-
biles". 

" ) Vgl. H. Willrich, Hemi.62.1927.61. 
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De overtuigde monarchist Cassius Dio heeft dit wel ingezien78). Voor hem 
heeft de komst van het principaat in de Romeinse geschiedenis een omme
keer ten goede betekend, een waarborg voor de veiligheid van de staat. 

Zo lopen sedert de Oudheid de meningen over de persoon en de politieke 
schepping van Octavianus sterk uiteen79). En deze contrasten hebben hun 
uitlopers tot ver in latere tijden. Gibbon80) probeert de persoon van Octa
vianus neer te halen. De niet erg betrouwbare Beulé tracht met zijn kritiek 
op Octavianus zijn tegenstanders in de contemporaine politiek te treffen81). 
Drumann daarentegen zal hem verdedigen82). 

Sommigen, zoals Ed.Meyer, O.Hirschfeld, J.Kromayer, O.Schulz en 
R.Heinze, willen in hem de eerlijke restitutor rei publicae zien. Anderen, 
zoals R.v.Pöhlmann, O.Seeck, В.Niese, J.Kaerst, H.Dessau, M.Geizer, 
L.Wickert en P. de Francisci, zien wel degelijk een monarchaal karakter in 
de gebeurtenissen van januari 27 v.Chr.8 3). Dit alles verzwaart voor een 
modern historicus de taak het levenswerk van Octavianus Augustus als 
princeps objectief te beoordelen en op de juiste wijze te benaderen. 

7e) Dio, 52.16.4: -- έπειδήπερ oi гоі έλεήσαντες αυτήν και έπιγνώμονά σε και 
έπιστάτην αυτής επέστησαν, μή προδφς τήν πατρίδα, ίν' ώσπερ νϋν δια σε μικρόν 
άναπέπνευκεν, οΰτω και τον λοιπόν αιώνα μετ' ασφαλείας διαγάγη. 
Vgl. Η. Volkmann, 5. 

7'. Vgl. Η. Wagenvoort, Augustus, 17. 
β 0) Vgl. Ε. Gibbon, History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Londen, 

1776-1788. Nieuwe uitg. van J. В. Bury, Londen-New York, 1896-1914. IV3. 
e l ) Vgl. M. Beule, Auguste, sa famille et ses amis, Parijs, 1867. 
β2) Vgl. W. Drumann-P. Groebe, Gesch. Roms in seinem Übergange von der republika

nischen zur monarchischen Verfassung, Berlijn, 1899-1929. VI2. 
" ) De betreffende literatuur-opgave vindt men bij W. Kolbe, 43. Zie verder J. Bleicken, 

12. 
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HOOFDSTUK II 

POLITIEKE STEMMING IN HET BEGIN 
VAN HET PRINCIPAAT 

A. ALGEMENE MENTALITEIT 

In het proces van zijn ontstaan en bij het verschijnen in de politieke arena 
moet ieder regime blijkbaar worden vergezeld van een aantal obscure ele
menten, avonturiers die in de nieuwe politieke atmosfeer zaken menen te 
kunnen doen. Voor het nieuwe staatshoofd schept het eventueel een pro
bleem te meer. Na het verwerven van de macht heeft hij al op de eerste plaats 
de moeilijke taak zijn eigen omgeving, die in de dagen van strijd om de 
macht zeker bepaalde beloften zal gekregen hebben, tevreden te stellen1). 
De overwonnen tegenstanders van weleer moet hij op zijn hand proberen te 
krijgen. Maar de grootste moeilijkheid blijft voor hem zich te ontdoen van 
dat deel van zijn aanhang dat slechts uit is op avontuur en winstbejag2). 

In tegenstelling tot zijn adoptiefvader C.Iulius Caesar nam Octavianus bij 
het betreden van het politieke strijdperk een vrij gunstige positie in3). Aan 
geen partij gebonden, door geen jarenlange politieke vijandschap gehin
derd 4 ), vertegenwoordigde hij een nieuwe generatie, waarin onbaatzuchtige 
vrienden als M.Vipsanius Agrippa en Statilius Taurus5) hem loyaal bleven 
steunen en trouweloze als Q. Salvidienus Rufus tot de uitzonderingen be
hoorden. Deze laatste, jeugdvriend en raadgever bij de aanvaarding van 
Caesars erfenis6), consul designatus in 40 n.Chr.7), werd kort daarna, nog 
voordat hij het consulaat zou gaan bekleden, verrader van de zaak van 
Octavianus in de strijd met M. Antonius8). Dio weet te berichten dat Salvi-

') Vgl. P. Sattler, Aug. и. der Sen. 29. 
2) Vgl. V. Gardthausen, 1.499. 
3) Vgl. E. Shuckburgh, Suet.Aug.l.'XVa. 
*) Vgl. T. Rice Holmes, Rom.Rep.Wl.W. 
s) Veil. 2.127.1 : Raro eminentes viri non magnis adiutoribus ad gubemandam fortunam 

suam usi sunt; ~ ut divus Augustus M. Agrippa et proxime ab eo Statilio Tauro —. 
6) Veli. 2.99.5 : -- ñeque earn spemendam Salvidienus et Agrippa dicerent --. 
7) Suet.Лсд.66.1 : -- Salvidienum Rufum, quem ad consulatum usque --. 

Veil.2.76.4: — equestrís ordinis consul creatus --. 
•) Veil.2.76.4: Per quae tempora Rufi Salvidieni scelesta Consilia patefacta sunt. 

13 



dienus Rufus als „hostis Caesarispopulique Romani" werd terechtgesteld9). 

De ambtelijke tekst van het tegen Salvidienus gewezen vonnis heeft evenwel 

een dergelijke formulering zeker niet gekend. De antieke auteur loopt in zijn 

bericht vooruit op een latere juridische formulering10). Werd aldus reeds 

tijdens de strijd om de macht het verraad uitgeschakeld, ook later na de 

overwinning werden onbetrouwbare elementen zoveel mogelijk op de achter

grond geschoven. 

De overwonnen aristocraten wist Octavianus op merkwaardige wijze ge

rust te stellen. Als politieke macht uitgeschakeld heeft hij hun volkomen 

onverwacht hun sociale positie gelaten en hen uiterlijk zelfs vaak bevoor

deeld. Ook in dit compromis") toonde Octavianus zich een bekwamer diplo

maat dan zijn adoptiefvader12). Hoewel het erg moeilijk blijft de ware gevoe

lens tussen adoptiefvader en adoptiefzoon te peilen - deze gevoelens komen 

namelijk in de overgeleverde bronnen nergens duidelijk aan het licht13) -

toch schijnt er wel officieus een afkeurend commentaar op Caesar te worden 

gegeven, wanneer Vergilius hem door Anchises Iaat verzoeken als eerste in 

de strijd tegen Pompeius de wapens neer te leggen14). 

Naast de betrekkelijke rust die Octavianus wist te scheppen rond de komst 

van het principaat in de Romeinse geschiedenis moet er in Rome zeker ook 

een algemene positieve steun hebben bestaan om deze intrede in de Romeinse 

samenleving mogelijk te maken15). Vanaf 1 januari 43 v.Chr.1 6) tot en met 

de laatste dagen van zijn leven17) kan men het spoor ervan volgen. 

Het enthousiasme, zoals dat in de literatuur van die tijd te beluisteren 

Suel.Aug.66.l : Neque enim temere ex omni numero in amicitia eius aflicti reperientur 
praeter Salvidienum Rufum --. 
010,48.33.1 : τόν τε 'Ροδφον τον Σαλουιδιήνον ώς καί έπιβουλεύσαντά ο( άπέκτεινεν. 
Appian. Β. Civ.5.66: ó δέ Καίσαρ αύτίκα τόν Σαλουιδιηνον έκάλει κατά σπουδήν -- καί 
έλθόντα έκτεινε διελέγξας --. 

' ) Dio,48. 33.3: κατηγορήθη τε έν τφ βουλευτηρίω ύπ* αοτοΟ τοδ Καίσαρος, καί ώς 
πολέμιος εκείνου καί τοο δήμου παντός έσφάγη. 

Ι 0 ) Vgl. J. Bleicken, 23 1 0 . 
" ) Β. Walker, 164: „The Augustan order was a system full of illogicalities and subtle 

compromises". 
1 2) Vgl. V. Gardthausen,1.499. 
, 3 ) Vgl. R. Syme, Rom.Rev. 121 en 317. 
1 4) Verg. Aen. 6.834-835: tuque prior, tu parce, genus qui ducis Olympo: proice tela 

man us, sanguis meus! 
Vgl. R. Syme, Tac.1.432vv. 

" ) Cic.O#.2.5.16: quis est enim cui non perspicua sint illa, quae pluribus verbis a 
Panae tio commemorantur, neminem neque ducem belli nee principem domi magnas res et 
salutar is sine hominum studiis gerere potuisse? 

1 6) Cic.iVi/7.5.16.43: -- quis populo Romano obtulithunc divinum adulescentem deus --. 
1 7) Suet./<и£.98.2: -- per ilium se vivere, per ilium navigare, libértate atque foitunis per 

ilium frui. 
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valt18), moge dan ook al voornamelijk officieel zijn geweest, de op zijn minst 
lijdelijke aanvaarding van het principaat was een algemeen noodzakelijk 
gezien vereiste19) om de algemene verwachting van vrede, beschreven bij 
Vergilius20), te realiseren. Actium beëindigde definitief een periode van on
rust en geweld welke, begonnen met de Gracchi, een eeuw lang in het rijk 
geheerst en de burgers slechts rampspoed gebracht hadden. Het valt niet te 
verwonderen dat zij die de ellende van nabij hadden meegemaakt nu vrede 
wensten. Na de onzekerheden van het afgelopen tijdperk verlangde juist de 
grote massa thans naar rust en veiligheid, sociale zekerheid, die men gewaar
borgd zag in Octavianus, de enige hoop op herstel van orde en vrede. Deze 
jonge Romein had iets van de prisca virtus Romana, beloofde eerbied voor 
de bestaande tradities, wilde het herstel van rust en orde voor de burgers 
garanderen door de vrijheid van de staat te verdedigen21), wenste Rome en 
Italië als centrum van het imperium te handhaven. Hierop duidt het herhaal
delijk in de inscripties terugkerende República Conservata12). 

Terwijl de oppositie als van een Asinius Pollio23) uit een minderheids
groep moest komen, schaarde het Romeinse volk in het algemeen zich om 
Octavianus en zelfs republikeinen als een Statilius Taurus24) en de later tot 

" ) Verg. Aen. 6.791-793: hie vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, Augustus 
Caesar, divi genus, aurea condet saecula --. 
Veli. 2.89.1 : Caesar autem reversus in Italiani atque urbem quo occursu, quo favore homi-
num omnium generum, aetatium, ordinum exceptus sit, -- ne in operis quidem iusti 
materia, nedum huius tarn recisi digne exprimi potest. 

l9)Vg\. R. Syme, Гас. 1.206. 
2 0 ) Verg. Aen. 1.291 : aspera tum positis mitescent saecula bellis --. 

Ch. G. Starr, Virgil's Acceptance of Octavian, AJPh.76.1955.45: „Virgil in subsequent 
years accepted Augustus as the bringer of peace". 

2 1 ) Res Gestae, 1 : Annos undeviginti natus exercitum privato Consilio et privata im
pensa comparavi, per quem rem publicam [a do]minatione factionis oppressam in liber-
tatem vindica[vi. Een tetradrachme, geslagen te Ephesus in 28 v. Chr., draagt aan de voor
zijde rond de met laurierkrans getooide kop van Octavianus de legende: Imp Caesar Divi 
F Cos VI Libertatis P(opuli) R(omani) Vindex; aan de achterzijde de godin van de Vrede, 
staande, en de aanduiding Pax. Vgl. H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the Brit. 
Museum, Londen, 1923.1.691. 
Zie verder R. Syme, Лот.Ле .ЗОб; Ch.Wirszubski, Libertas as a Political Idea at Rome 
during the late Republic and early Principóte, Cambridge, 1950. 

" ) Als voorbeeld moge dienen CIL.VI. 873 : Senatus Populusque Romanus Imp. Caesari 
Divi luli F. Cos. Quinci. Cos. Design. Sext. Imp. Sept. República Conservata. Naar aanlei
ding van deze inscriptie zegt G.McN. Rushforth,2: „The view here presented of Octavianus 
as the saviour of the Roman Commonwealth is explained by the fear, prevalent before the 
battle of Actium, that Antonius would transfer the centre of power from Rome to Alexandria, 
as part of his scheme for a restored Hellenistic Monarchy". 

" ) Suet.Ли,?.43.2: -- Asinio Pollione oratore graviter invidioseque in curia questo --. 
Тас.Ллл.4.34: Asinii Pollionis scripta egregriam eorundem (sc.Cassii et Bruti) memoriam 
tradunt --. 

2 4 ) Veil. 2.127.1: Raro eminentes viri non magnis adiutoribus ad gubemandam fortu-
nam suam usi sunt, — ut divus Augustus M. Agrippa et proximo ab eo Statilio Tauro --. 
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praefectusurbis benoemde Messalla Corvinus 2 5 ) kozen zijn zijde. Velen 

waren daarbij geneigd de wreedheden van de proscriptielijsten eerder toe te 

schrijven aan Antonius en Lepidus dan aan Octavianus 2 6 ). Trouwens 

Octavianus zelf liet zijn propaganda-apparaat voor de vorming van deze 

opinie werken 2 7 ) . 

Om zijn positie zo stevig mogelijk te funderen probeerde Octavianus zelf 

op alle mogelijke wijzen de periode van de burgeroorlogen te doen vergeten 

en het verleden zo spoedig mogelijk a f t e sluiten. De wreedheid van Perusia 

en het bloedbad van Actium pasten nu niet meer in zijn politiek. Seneca o.a. 

suggereert dat deze clementie zuiver politiek moet worden gezien 2 8). 

Onder de aristocraten waren er velen die openlijk of in het geheim met 

Antonius hadden gesympathiseerd. De betreffende stukken, welke men in 

diens nalatenschap had gevonden, betekenden voor de betrokkenen een zeer 

compromittant materiaal. Octavianus liet evenwel een soort amnestie afkon

digen, waarbij hij verzekerde dat het bezwarend briefmateriaal was vernie

tigd, ofschoon in feite de voornaamste documenten in de archieven bleven 

rusten om zo nodig later als nuttige bewijzen te kunnen worden uitgespeeld 2 9). 

Thans moesten evenwel alle nationale krachten worden gebundeld in de 

restauratie. De republiek had inderdaad in het bestuur van het door oorlogen 

gegroeide imperium gefaald. Dit falen kon echter niet worden geweten aan de 

republikeinse staatsleer of beginselen, maar moest veeleer op rekening wor

den gesteld van het onvermogen in de administratieve organen 3 0 ) . Was het 

2S) Veil.2.71.1 : Messalla --servari beneficio Caesaris maluit--. In 26 v.Chr. zou 
Messalla echter reeds na zes dagen zijn ambt als praefectus urbis neerleggen, omdat hij het 
niet verenigbaar achtte met de restauratie van de republiek. 
Тас.Ллл.6.11: -- Messala Corvinus earn potestatem et paucos intra dies finem accepit, 
quasi nescius exercendi --. 
Euseb. Hieron.O/ymp.lSS: Messala Corvinus primus praefectus urbi factus sexto die 
magistratu se abdicavit incivilem potestatem esse contestans. 
Daarentegen P. Sz.V.\tï,Aug.u.der Sen.ST: „Sein politischer Freund Messalla Corvinus 
scheint als Stadtpräfekt auf eine Opposition gestossen zu sein, die ihn zur Niederlegung seines 
Amtes veranlasste". Verder ook Id. Aug. u. Gegner, 173-179. 

" ) Veli. 2.66.1 : -- repugnante Caesare, sed frustra adversus duos, instauratum Sultani 
exempli malum, proscriptio. 
Dio,47.7.2:--αυτός γε ουδέν τι συχνούς άποκτεΐναι έδεήθη" τΐΐ τε γαρ φύσει ούκ ώμος 
ή ν ~ . 
Plutoni. 21 : ΤΗν δέ και τα πολλά 'Ρωμαίοις επαχθής ή τών τριών αρχή· και το πλείστον 
ό 'Αντώνιος τής αίτιας είχε, πρεσβύτερος μέν ών Καίσαρος. 

" ) Vgl. F. Blumenthal, Die Autobiographie des Augustus, WS. 35.1913.142 en 148. 
2 e) Sen.Cfe/n.l.lO.l: Ignovit abavus tuus victis; nam si non ignovisset, quibus impe-

rasset? 
2 9 ) Dio,52.42.8: --πάντα ίφη τα γράμματα τα έν τοις κιβωτίοις αύτοο ευρεθέντα 

κατακεκαυκέναι. και ώς αληθώς γε διεφθάρκει τινά - τα γαρ δή πλείω και πάνυ έτήρει, 
ώστε μηδ' οκνήσαι ΰστερον αύτοίς χρήσασθαι. 

3 0 ) Vgl. J. Buchan, 26. 
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daarom enerzijds dringend nodig in het bestuursapparaat orde op zaken te 
stellen en ervoor te zorgen dat dit apparaat zo efficiënt mogelijk ging werken 
in de regering van het ontzaglijk uitgegroeide wereldrijk, anderzijds bleven 
de Iden van maart voor Octavianus een waarschuwing dat hij er in zijn con-
solidatiepolitiek serieus rekening mee had te houden dat de oude republiek 
niet als theoretisch dogma had gefaald. 

lulius Caesar had gemeend de senaat ter zijde te kunnen schuiven. Octa
vianus echter beperkte zich in de nieuwe staatsorde van het principaat tot 
datgene wat hij voor het ogenblik voor mogelijk achtte, terwijl hij rekening 
hield met de nog steeds reële sociale macht van de aristocraten die vaak als 
grootvorsten heersten over hun latifundia. In zoverre dezen de val van de 
republiek hadden overleefd, trachtten zij na de storm van de burgeroorlogen 
langzaam weer hun vroegere invloed in de politiek te herwinnen31). 

Welke vorm hij moest geven aan een compromis met deze kringen, stond 
hem in het begin van het principaat niet duidelijk voor ogen. In ieder geval 
wendde hij voor de traditionele politiek van de vroegere, in schijn nog steeds 
bestaande republiek voort te zetten. Daarom wordt in de Res Gestae de 
senaat herhaaldelijk vernoemd32) en wordt daar de indruk gewekt dat de 
princeps slechts diens orders heeft uitgevoerd33). De senaat nam blijkbaar 
genoegen met deze officiële invloed op de rijksregering34), ofschoon hij 
vroeger met de wapens in de hand gevochten had tegen een dergelijke situa
tie35) en in gevaren zijn eigen autoriteit en die van de republiek in het alge-

31)Vgl. R. Syme, Гас.І.Э79. 
") Res Gestae, 1 : Eo] nomi[ne sen]atus decretis honor[if]icis in ordinem suum me 

adlegit C. Pansa et A. Hirtio consulibu[s c]onsularem locum sententiae ferendae tribuens et 
i[m]perium mihi dedit. 
ld.4: Ob res a me aut per legatos meos -- gestas ~ decrevit senatus supplicandum esse dis 
immo[rtalibus. 
Id. 34 : In consulatu sexto et séptimo, p[o]stquam b[ella] civilia exstinxeram, per consensum 
universorum potitus reru[m omjnium, rem publicam ex mea potestate in senatus populique 
Rom[ani] arbitrium transtuli. 

33) Res Gestae,6: Quae tum per me gerì senatus [v]o[luit, per trib] un[id]a[m p]otesta-
tem perfeci, cuius potes[tatis conlegam et] ips[e ultro] quinquiens a sena[tu] de[poposci et 
accepi.] 
Id. 7 : P[rinceps s]enatus fui usque ad e[um d]iem quo scripseram haec per annos [quadra]-
ginta. 

3<) Vgl. G. Boissier, Opp.s.l.Cés.53. 
") Het senatus consultum ultimum van 121 v. Chr. onder consul L. Opimius is er het 

eerste bekende voorbeeld van. 
Cic. Ca//7.1.2.4: decrevit quondam senatus, ut L. Opimius consul videret ne quid res publica 
detrimenti caperei: -- interfectus est propter quasdam seditionum suspitiones C.Gracchus 
—. Het zou later worden gevolgd door het optreden tegen Saturninus in 100 v.Chr. 
Id.Caii7.1.2.4: simili senatus consulto C.Mario et L.Valerio consulibus est permissa res 
publica: nun unum diem postea L.Satuminum tribunum plebis et C.Servilium praetorem 
(mors ac) rei publicae poena remorata est? 
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meen tegen binnenlandse vijanden had verdedigd36). Wel in merkwaardige 
tegenstelling met de thans klinkende „protesten":n). 

Overigens zorgde Octavianus Augustus er wel voor dat hij de senaat door 
herhaalde zuiveringen op het door hem gewenste peil hield. Zelf spreekt hij 
van drie ¡ectiones senatus3e) en denkt daarbij waarschijnlijk aan die van 
28 en 8 v.Chr. en aan die van 14 n.Chr. Suetonius vermeldt er twee39). Maar 
uit verschillende berichten bij Dio40) blijkt duidelijk dat er meer hebben 
plaats gevonden41) en dat de Res Gestae hier evenals elders niet geheel 
correct zijn42). Bij deze lectiones senatus, op grond van het imperium con
siliare*3), kon de princeps zich zo nodig weer beroepen op een in het ver
leden verkondigde praktijk44). 

Theoretische tegenstand werd aldus uitgeschakeld in dergelijke politieke 
manoeuvres en in een handig uitspelen van bij Cicero geformuleerde ge
dachten, hoewel Cicero's theorie geen onmiddellijk model bedoelde te zijn 
voor het principaat van Augustus45), maareen aristocratische leider op het 
oog had naar het formaat van Pompeius46). 

Principiële tegenstanders van het principaat werden verder van de senaat 
uitgesloten door de eed van trouw, welke jaarlijks op 1 januari tegenover de 
princeps moest worden afgelegd47). En over het algemeen was men in deze 
kringen erg bang zijn positie en eventueel zijn ambt in gevaar te brengen. 

з б ) Cicero kreeg dergelijke volmachten tegen Catilma in 63 v.Chr. 
Cic. Catil.l.lA: habemus en im huiusce modi senatus consultum, verum inclusum in 
tabulis, tamquam in vagina reconditum, quo ex senatus consulto confestim te interfectum 
esse, Catilina, convenit. 

^7) Suet.Aug.i7: -- reclamantibus cunctis satis maiestatem eius imminui, quod honorem 
eum non solus sed cum altero gereret. 

3 β) Res Gestae, 6: Senatum ter legi. 
3 9) Suet. Aug. 35.1 : Senatorum affluentem numerum -- redegit duabus lectionibus --. 
*0) Dio, 54.13-14; 54.39; 55.13. 
4 1) J. Gagé,85: „—d'autres lectiones, sans doute moins régulières, sont signalées par 

Dion Cassius en 18 (LIV, 13-14), en II av.J.-Ch. (LIV,39) et en 4 ap.J.-Ch. (LV, 13) --". 
4T) P. Sattler, Aug. и.der Sen. 88: „In den Res Gestae wird man freilich nicht die ganze 

Wahrheit suchen, aber auch nicht die plumpe Lüge, sondern nur Verschweigungen und solche 
Enstellungen tatsächlicher Begebenheiten, die geglaubt werden konnten". 

") J. Gagé, 86 : „Auguste n'a jamais revêtu la censure et a refusé la cura legum et morum; 
son activité censoriale a été fondée sur un imperium consulare indépendant du consulat --". 

44) Cic.Ley. 3.12.28 : -- is ordo vitio careto, ceteris specimen esto. 
45) Vgl. R. Reitzenstein, Die Idee des Principals bei Cicero und Augustus, in Nachr. v. d. 

kön.Gesellsch.zu Göttingen, phil.-hist. Klasse, 1917.399-436 en 481. 
46) Vgl. Ed. Meyer, Cäsars Monarchie und das Principal des Pompeius, Stuttgart-Berlijn, 

1923\ 22; K. Sprey, TvG.45.1930.342. 
") Tac. Ann.4.42: -- Apidiumque Merulam, quod in acta divi Augusti non iuraverat, 

albo senatorio erasit. 
Dio,51.20.1 : -- τά τε πραχθέντα ύπ' αύτοΟ πάντα έν αυτή tfj τοΟ 'Ιανουαρίου νουμηνίςι 
ορκοις έβεβαιώσαντο --. 
Id.53.28.1 : -- Εν τε τή νουμηνίςι όρκους ή βουλή βεβαιοϋσα τάς πράξεις αύτοο έποιή-
σατο --. 
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Het geval van senator Rufus o.a. illustreert duidelijk hoe men zich na onbe
dachte taal tegen de princeps al spoedig haastte om weer in de gunst te 
komen48). De nieuwe tijd bood immers kansen te over voor rijkdom en ere-
ambten *9). Wie aan deze lokkende mogelijkheden geen weerstand kon bie
den, werd tegelijkertijd voor een systematische oppositie tegen het nieuwe 
regime uitgeschakeld. Want het was een ieder die hogerop wilde vrij duidelijk 
dat de princeps niemand tot een belangrijke post zou roepen, in wie hij ook 
maar een potentiële tegenstander van zijn politiek kon verwachten. In een 
dergelijk opportunisme nu moet men geen gevaarlijke tegenstand met be
trekking tot het principaal van Augustus proberen te ontdekken. 

Nu voortaan de normale wetten die tijdens het wapengeweld van de bur
geroorlogen buiten werking waren gesteld weer gingen beslissen50), betaalde 
Rome gaarne als voor de vrede bedongen prijs de heerschappij van Octa-
vianus. Zelfs voor een Romeins patriot van republikeinse afkomst was onder
werping aan een absoluut gezag nog altijd een kleiner kwaad dan broeder
twist51). En de grimmige tijden van de burgeroorlogen gingen thans onder 
het nieuwe gezag inderdaad plaats maken voor dagen van rust en zekerheid, 
de nieuwe tijd betekende vrede52). 

De magistratuur werd voortaan niet meer bekleed ten bate van de magi
straat en ten koste van het volk. Bij de herhaalde veranderingen in het ambte
lijk apparaat stond nu steeds het algemeen belang voorop53). 

Dit alles heeft de republikeinse gedachte onder degenen die in grote getale 
in de alliantie van 32 n. Chr. tot redding van Rome en Italië naar Octavianus 
waren overgelopen niet geheel doen verdwijnen. Maar de senatoren die 
eventueel pogingen wilden doen tot een gevaarlijke oppositie konden niet 
op steun rekenen bij een andere klasse onder de bevolking. En zelfs indien 
de „ordo senatorius" zijn politieke gedachten zou hebben willen effectueren 
in een reële restauratie van de oude republiek, zou het nog moeilijk zijn ge
weest te beslissen waar te beginnen. Zo afdoende had het nieuwe regime zich 
wel gecamoufleerd achtereen republikeins uiterlijk54). 

4S) Sen.Benef.3.27.1: Rufus, vir ordinis senatorii, inter cenam optaverat, ne Caesar 
salvus rediret ex ea peregrinatione, quam parabat --. Ut primum diluxit, servus, qui cenati 
ad pedes stelerat, narrât, quae inter cenam ebrius dixisset, et hortatur, ut Caesarem occupet 
atque ipse déferai. Usus Consilio descendenti Caesari occurrit -- et Caesarem, ut ignosceret 
sibi rediretque in gratiam secum, rogavit. 

4 ' ) Tac. Ann. 1.2: -- cum -- celeri nobilium -- opibus et honoribus extollerentur ac novis 
ex rebus aucti tuta et praesentia quam velera et periculosa mallent. 

50) Veli.2.89.3: -- restituía vis legibus, iudiciis auctoritas --. 
51) M.Favonius, de vriend van Cato, merkt op bij Plutarchus, Brul.M: χείρον είναι 

μοναρχίας παρανόμου πόλεμον έμφύλιον. 
" ) Verg. Aen. 1.291 : aspera tum positis mitescent saecula bellis --. 

Vgl. D. Marin, 172. 
" ) Vgl. Th. Abele, 72. 
5 4 ) Vgl. B. Walker, 166; R. 8уте ,Лот .Ле .479. 

19 



De getuigenis daarom van een Tacitus over de tijdgeest bij de dood van 
Augustus is wel naar waarheid55). Universeel is het verzet tegen de eerste 
princeps van Rome nooit geweest. Men heeft zich over het algemeen met het 
nieuwe regeringssysteem kunnen verenigen5β). 

В. DE GEEST VAN VERZET 

1. IMAGINES BRUTORUM, CASSIORUM 

„Il rCy a jamais eu de gouvernement qui ait satisfait tout le mondé''' zegt 
Boissier57), als het ware geïnspireerd door Dio, waar deze Livia tot Augustus 
laat zeggen : „ού γάρ που και πασιν οίον τε τον άρχοντα τίνων άρέσκειν, άλλα 
και άπεχθάνεσθαι πολλοίς και τον πάνυ ορθώς βασιλεύοντα ανάγκη" 5 8). 

Elke regering en elk staatssysteem heeft zijn tegenstanders en ontevrede
nen. Het zou daarom een vergissing en een dwaasheid zijn te willen beweren 
dat tijdens de regering van Augustus geen enkel verzet is opgetreden59). 
Cassius en Brutus hadden de dood gevonden bij Philippi, maar hun ideeën 
bleven steeds rondwaren, zowel in de Oudheid60) als in latere tijden, veroor
deeld61) of geprezen 62). 

" ) Тас.Л/ш.1.4: pauci bona libertatis in cassum disserere --. 
5 ' ) Tac. Ann. 1.4: ~ omnes exuta aequalitate iussa principis aspectare, nulla in praesens 

formidine, dum Augustus aetate validus seque et domum et pacem sustentavit. 
Vgl. J. Bleicken, 57; W. Allen, The political Atmosphere of the Reign of Tiberius, 
TAPhA.72.1941.lvv. 

" ) Vgl. G. Boissier, Opp.s.l.CésA. 
58) 010,55.14.4. 
" ) G. Ferrerò, I V.131 : „L'idea, comunemente ammessa, che sotto Augusto non ci furono 

più agitazioni politiche, è un errore". 
60) Suet. Tib. 61.3 : --obiectum et histórico (A.Cremutio Cordo), quod Brutum Cas-

siumque últimos Romanorum dixisset --. 
Тас.Ллл.4.34: --Cremutius Cordus postulatur, novo ac tunc primum audito crimine, 
quod editis annalibus laudatoque M. Bruto C.Cassium Romanorum ultimum dixisset. 
Plin.£pijí . l . l7.3: -- mirum est, qua religione, quo studio imagines Brutorum, Cassiorum, 
Catonum domi, ubi potest, habeat. 
Plut. Campar. Dion. Brut. 5: ό δέ μειδιάσας έπήνεσέ τε τους Γαλατάς ώς τοις φίλοις και 
παρά τάς τύχας βέβαιους όντας, και τόν ανδριάντα κατά χώραν μένειν ¿κέλευσε. 
Daarentegen klinkt een ander geluid bij Seneca, Benef.l.lß.l: - - in hac re (M.Brutus) 
videtur vehementer errasse nee institutione Stoica se egisse; qui aut regis nomen extimuit, 
cum optimus civitatis status sub rege iusto sit 

61) Dante Alighieri,/л/. 34.64-67 (ed. F. Bremer, Haarlem, 19504): „Degli altri due eh' 
hanno il capo di sotto. Quei che pende dal nero ceffo è Bruto: Vedi come si storce, e non fa 
motto; El' altro è Cassio, che par si membruto". 

" ) Van 21 januari 1769 tot 21 januari 1772 verschenen in „The Public Advertiser" onder 
het motto „Stat nominis umbra" een serie brieven onder de schuilnaam lunius, die een 
heftige aanval richtten op de regerende soeverein.en de meest prominente figuren in de 
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De schijn van vrijheid, voor zover deze werd opgehouden in de voortzet
ting van republikeinse instellingen, senaat, consulaat en verdere magistra
tuur, bood zelfs de mogelijkheid tot verzet en verhoogde vooral in de eerste 
jaren de moeilijkheden in de binnenlandse politiek. Nu althans naar het 
uiterlijk de oude wetgeving weer van kracht was geworden, moest zich een 
spel van krachten gaan ontwikkelen, waarin nog onwennigen aan het prin
cipaal de heerser gingen aftasten in zijn positie, waar deze aanvalsmogelijk-
heden bood63). Figuren als Varrò Murena en Egnatius Rufus probeerden 
tijdens of door een magistratuur verzet te plegen tegen het regime van de 
princeps en kwamen langs die weg tot het hoogverraad, de samenzwering 
tegen het feitelijke staatshoofd. 

De tijd was trouwens niet in alle opzichten gunstig voor de stabilisering 
van het principaat. Deze nieuwe staatsorde moest zijn weg gaan zoeken in 
een maatschappij die zelf op weg was naar de grootste intellectuele ontwikke
ling en die zich ontplooide in een schittering van kunst en letteren, niet de 
meest geschikte situatie voor de stichting van een alleenheerschappij, wat 
toch, zij het dan onder het mom van republikeinse vormen, het uiteindelijk 
doel van het nieuwe regime is geweest. Hiervoor was aanvaarding zonder 
protest gewenst, verzaking aan eigen inzicht, afzien van persoonlijk oordeel. 
En dit zijn niet direct de deugden van een „Aufklärung". Niets begunstigt 
namelijk een politieke monoloog dermate als onwetendheid onder het pu
bliek, terwijl daarentegen intellectuele ontwikkeling een zekere onafhanke
lijkheid van gedachten en oordeel meebrengt en aanvaarding van leiding 
minder gemakkelijk maakt64). 

Vermeldenswaardig is hier het gedicht Dirae, waarvan de herkomst nog 
steeds niet definitief is opgelost. Reeds sedert Suetonius op naam van Ver-
gilius overgeleverd65), werd dit gedicht door Scaliger voor het eerst aan 
Valerius Cato toegeschreven, een opinie overgenomen o.a. door A. F. Naeke, 
G. Eskuche en M. Schanz-C. Hosius, maar door anderen verworpen66). Wie 
dan ook de auteur mag zijn van dit wel tussen 38 en 33 v.Chr. ontstane ge-
toenmalige Engelse regering. De identiteit van lunius is het best bewaarde geheim in de 
geschiedenis van de journalistiek. Eerst recente studies hebben de nevel van anonimiteit 
over het „Stat nominis umbra" opgeheven. „We fully subscribe to Dr. Ellegard's conclusion 
that'The statement that Sir Philip Francis was Junius may henceforth be allowed to stand 
without a questionmarlc' ( Who was Junius?, p. 119)". Aldus J. A. van Ek in English Studies, 
44.1963.376-381, waar door hem de werken besproken worden van Alvar Ellegârd, Who 
was Junius? Stockholm, 1962 en Idem, A Statistical Method for Determining Authorship. 
The Junius Letters, 1769-1772, Gotenburg, 1962. 

" ) Vgl. P. Sattler,Aug.и.der Sen.55. 
" ) Vgl. G. Boissier, Opp.s.l.Cés.54. 
") Suet Vita Verg. 17': Deinde „Catalepton" et „Priapea" et „Epigrammata" et 

„Diras"--. 
««) Voor de betreffende literatuur, zie R. Helm, RE.VII.A(1948).2348-2352.s.v.(117) 

Valerius; К. Bücher, RE. Vili. A (1955). 1129-1130. s.v. P. Vergilius Maro. 
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dicht, in ieder geval houdt het een belofte in voor latere oppositie in de in
tellectuele wereld. Het is het enige gedicht dat uit de kringen van een intel
lectuele oppositie is overgeleverd, maar zeker zal het niet het enige zijn ge
weest dat in die dagen is geschreven. De inhoud van de Dirae geeft immers 
duidelijk te kennen dat reeds eerder dergelijke verwensingen werden neer
geschreven en dat er ook nog in de toekomst zouden gaan volgen 67). 

De in deze Dirae verborgen belofte wijst ook op een oppositie onder de 
intellectuelen tijdens het begin van het principaat van Octavianus Augustus. 
Over het algemeen was het echter een voorzichtig verzet dat door de waak
zaamheid van de princeps met zijn apparaat voor de staatsveiligheid ge
dwongen werd zich schuil te houden. Enerzijds heeft deze oppositie tegen 
het nieuwe regime zich geuit door te zwijgen, waar rijkelijk gelegenheid tot 
huldigen van het nieuwe staatshoofd werd geboden. Opmerkelijk is het b.v. 
dat Tibullus in zijn gedichten die tussen 26 en 19 v.Chr. ontstonden nergens 
de gelegenheid heeft aangegrepen voor een lofwoord op Augustus, ook wan
neer het thema zich ertoe leende. Anderzijds heeft deze zelfde oppositie 
voorzichtig gebruik gemaakt van geboden kansen om de helden van Philippi 
te eren68), de ondergang van Penisia te laken " ) , de schuldvraag van de slag 
bij Actium aan de orde te stellen70). 

2 . C O N V I V Í A E T C I R C U L I 

Als een belangrijke, hoewel indirecte indicatie voor de oorsprong van een 
oppositie tijdens het eerste principaat staan bij Tacitus de feestmalen en 
clubs vermeld7I). Tacitus laat ter plaatse Tiberius over zijn eigen tijd spreken. 
Maar deze bijeenkomsten hebben niet slechts in de twintiger jaren van 
Tiberius' regering een haard van kritiek te Rome gevormd en met hun op
positie niet slechts een typisch tijdsbeeld geboden. Immers ook Cicero72) 
geeft reeds een zelfde bericht over de oorsprong van oppositie tijdens het 

67) Dirae, 7: Multa prius fient quam non mea libera avena. 
Vgl. R. Reitzenstein, 32 en 42-43. 

6 β) Propert.2.1.27v.: namquotiens Mutinam aut civilia busta Philippos aut canerem --. 
" ) Propert. 2.1.29: eversosque focos antiquae gentis Etruscae - -. 

Id. i.22.3 vv. : si Perusina tibi patriae sunt nota sepulchra, Italiae duris fuñera temporibus, 
cum Romana suos egit discordia civis --. 

70) Propert.2.15.41 vv.: qualem si cuncti cuperent decurrere vitam et pressi multo 
membra iacere mero, non ferrum crudele ncque esset bellica navis, nec nostra Actiacum 
vertere! ossa mare, nec totiens propriis circum oppugnata triumphis lassa foret crines 
solvere Roma suos. 
Vgl. P.Sattler,Aug.и.der Sen.3 en 26vv.; Id.Aug.и.Gegner, 13-15. 

7 1 ) Tac. Апп. 3.54: Nec ignoro in conviviis et circuits incusari isla et modum posci --. 
Vgl. D. Marin, 164. 

" ) Cic. ad Л/л 2.18.2: hac tarnen in oppressione sermo in circulis dumtaxat et in con
viviis est liberior, quam fuit --. 
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eerste triumviraat. Overigens ging het bij dergelijke bijeenkomsten blijkbaar 

nogal vrij onschuldig toe en betekende de situatie hier geen al te groot gevaar 

voor het regime. Het bleef een knagen, hekelen en roddelen7 3), maar tot 

openlijke effectuering van hun grote woorden kwamen de feestvierders en 

debaters kennelijk niet. 

3. SENAATSOPPOSITIE 

Een historisch juiste innovatie tijdens het principaat van Augustus is wel 
het beperken van de bevoegdheden van de comitia geweest74). De Romeinse 
staat was in zijn geografische ontwikkeling te zeer uitgebreid geworden dan 
dat dit orgaan, waarin het hele Romeinse volk het recht had om te stemmen 
over de voorstellen, door de voorzittende magistraat ingediend, op verant
woorde wijze zijn invloed kon laten gelden op de wereldpolitiek van die 
dagen7 5). Ten opzichte van deze situatie was een rechtsbeperking van deze 
vergadering historisch verantwoord en zelfs dringend gewenst. Suetonius 76) 
meldt wel dat de oude rechten werden hersteld, maar deze optimistische me
dedeling77) wordt wel erg verzwakt door berichten bij Dio 7 8 ) . In feite gingen 
verschillende bevoegdheden betreffende wetgeving79) en rechtspraak8 0) over 
naar decur ia 8 1 ) . 

Het door de senaat uitgeoefende republikeins staatsbestuur werd aldus 
qua vorm niet slechts gehandhaafd maar ook, althans in schijn, versterkt en 
daarmee bleef tevens de mogelijkheid tot verzet tegen de princeps. Niet
tegenstaande een geest van slapheid82) en zelfs van opportunisme8 3) bij 

73) Cic.pro Balbo,26.57·. - - in conviviis rodunt, in circulis vellicant; non ilio inimico, 
sed hoc maligno dente carpunt. 

74) Vgl. W. Liebenam, RE.IV(1900).710w.s.v.Com/frá. 
75) Sallustius' oordeel in Bellum Catilinae,37.4-5, over de „urbanaplebes" in de zestiger 

jaren is reeds niet erg gunstig. 
1 в ) Suet.Aug.40.2: Comitiorum quoque pristiniim ius reduxit --. 
7 7 ) Ook W. Kolbe, 52, meent dit optimisme in het bericht bij Suetonius nog te kunnen 

delen. 
7 β) Dio,53.21.6-7: -- б τε δήμος ές τάς αρχαιρεσίας καΐ το πλήθος αδ συνελέγετο-

où μέντοι και έπράττετό τι δ μή και εκείνον ήρεσκε. τους γοον αρξοντας τους μέν αυτός 
εκλεγόμενος προεβάλλετο, τους δε και έπί τφ δήμω τφ τε όμίλω κατά τό άρχαΐον 
ποιούμενος έπεμελεΐτο δπως μήτ' άνεπιτήδειοι μήτ' έκ παρακελεύσεως ή και δεκασμοϋ 
αποδεικνύω νται. 

•") Dio,52.15.1: --τό τε πάντα τα προσήκοντα αυτόν σε μετά τών αρίστων ανδρών 
νομοθετεΐν, μηδενός τών πολλών μήτ' αντιλέγοντας αύτοίς μήτ' έναντιουμένου --. 

β 0) Dio, 56.40.4: έκ τε τοδ δήμου το δύσκριτον έν ταϊς διαγνώσεσιν έσ τήν τών 
δικαστηρίων άκρίβειαν μεταστήσας --. 

" ) Ook voor de senaat echter betekende deze uiterlijke vermeerdering van zijn bevoegd
heden geen gelijkwaardige compensatie voor het verlies van zijn controle over het militaire 
en financiële beleid. Vgl. В. Walker, 165. 

" ) Тлс.АппЛ.І: — cunctos dulcedine otii pellexit --. 
в з ) Sen. Bene/. 3.27.2-3: —Caesarem, ut ignosceret sibi rediretque in gratiam secum, 
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velen werd deze mogelijkheid door sommigen inderdaad aangegrepen84), 
zoals duidelijk uit berichten bij Suetonius blijkt85). En wanneer Augustus 
dan geërgerd door het debat van de strijdende partijen zich uit de senaat ver
wijdert, roept men hem na dat het de senatoren geoorloofd moet zijn over de 
belangen van de staat te spreken86), een nagalm uit oude tijden87). 

Ook de lectiones senatus wekten ontevredenheid, vooral in 18 v.Chr., en 
wel zo ernstig dat Augustus, naar men meende te merken, voorzorgsmaat
regelen nam voor zijn lijfsbehoud88). Gremutius Cordus wil zelfs beweren 
dat in die dagen geen senator tot Augustus toegang kreeg zonder vooraf
gaand onderzoek op wapenen89). Bij de behandeling van de Lex Mia de 
Adulteriis Coercendis in hetzelfde jaar schroomde men in de senaat niet 
kwaadaardige toespelingen te maken op de huwelijksverhouding tussen 
Augustus en Livia 90). 

Zelfs heeft men naar moderne trant in een democratisch staatsbestel ob
structie tegen zijn begrotingsbeleid proberen uit te oefenen"). Smaadschrif
ten tegen de princeps werden in de senaat verspreid92). Ging van deze de 
bron van herkomst verloren in de anonimiteit, waaronder zij werden gepu
bliceerd, enkele senatoren daarentegen uit de kringen van de oppositie staan 
met naam en toenaam in de bronnen vermeld. 

Marcus Antistius Labeo93), zoon van Pacuvius Antistius Labeo die een 

rogavit. Cum dixisset se Caesar faceré: „Nemo" inquit „credei te mecum in gratiam 
redisse, nisi aliquid mihi donaveris"--. 

^) В. Walker, 165: ,,/ί was inevitable that as security lost its newness and relief, the 
senators should become aware of this loss and begin to resent it". 

8 5 ) Suel.Aug.54: In senatu verba facienti dictum est: „Non intellexi", et ab alio: 
„Contra dicerem tibi, si locum haberem".-- Antistius Labeo senatus lectione -- M.Lepi-
dum -- legit interrogatusque ab eo an essent alii digniores, suum quemque judicium habere 
respondit. 

e 6 ) Suet./1«£.54: Interdum --quidam ingesserunt licere oportere senatoribus de re 
p.loqui. 

e 7 ) Liv.4.5.2: oportet licere populo Romano, si velit, iubere legem --. 
βΒ) Suet. Aug. 35.1: -- quo tempore existimatur lorica sub veste munitus ferroque cinctus 

praesedisse--. 
e ' ) Suet.^M£.35.2: Cordus Cremutius scribit ne admissum quidem tunc quemquam 

senatorum nisi solum et praetemptato sinu. 
9 0 ) Dio, 54.16.5: άκούσαντες ούν ταΟτ' εκείνοι πολλφ μάλλον ένέκειντο αΰτφ, 

βουλόμενοι τάς παραινέσεις ας τή Λιουίςι παραινεΐν εφη μαθεϊν. 
9 1 ) Dio,55.24.9: Δι' ουν ταυτ' άπορων χρημάτων, γνώμην ές τήν βουλήν έσήνεγκε 

πόρον τινά διαρκή και άείνων άποδειχθήναι --. καΐ ô μέν έζητείτο, επειδή τε μηδείς 
άγορανομήσαι εκών ήθελεν, ήναγκάσθησαν εκ τε τών τεταμιευκότων και έκ τών 
δεδημαρχηκότων κλήρω τινές αυτό ποιήσαι --. 

" ) Suet. Aug. 55: Etiam sparsos de se in curia famosos libellos --. 
" ) Vgl. A. Pernice, Μ. Antistius Labeo. Das Römische Privatrecht im ersten Jahrh. der 

Kaiserzeit, Halle, 1873,1; P. Krüger, Geschichte der Quellen und Literatur des röm. Rechts, 
Leipzig,! 9122. 154 vv. 
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van de samenzweerders tegen lulius Caesar is geweest ' 4 ) en voor het ideaal 

van de republikeinse staatsinstelling bij Philippi zelfmoord pleegde, heeft de 

van zijn vader geërfde politieke mentaliteit nooit voor Augustus verborgen 

gehouden. Bekend is zijn opmerkelijke keuze van de in Circeii geïnterneerde 

oud-triumvir M. Aemilius Lepidus bij een lectio senatus95), hetgeen Augustus 

als een schending beschouwde van de voor de verkiezing afgelegde eed. De 

formule van deze eed wordt door Dio verder niet overgeleverd, maar deze is 

waarschijnlijk wel te vergelijken met de eed der censoren, vermeld bij 

Zonaras ' 6 ) . Het Romeinse recht had de schending van de eden steeds aan de 

wraak der goden overgelaten 9 7) . In tegenstelling echter met deze tot dan toe 

geldende traditie dreigde Augustus thans met straffen98). In zijn oppositie is 

Labeo zich nogal eens aan grove opmerkingen en uitlatingen te buiten ge

gaan 9 9) . Pomponius bericht verder van hem dat hij, evenals trouwens de 

jurist A. Cascellius, een door Augustus aangeboden candidatuur voor het 

consulaat niet heeft willen aanvaarden100). Tacitus spreekt in dit verband van 

een onrecht, Antistius Labeo aangedaan, omdat deze in zijn ambtelijke car

rière bij de praetuur is blijven steken101). Dit behoeft de weigering bij 

Pomponius echter niet te verzwakken. Uit de context bij Tacitus is immers 

'*) Plut.Br«i.l2: — ΰστερον 8è Λαβεώνι κοινοοται το βούλευμα, δεξαμένου δέ 
προθύμως 
Bij Cicero wordt hij tweemaal in de omgeving van de samenzweerders tegen lulius Caesar 
gesignaleerd. Cic. ad Brut. 1.18.1: --cum autem venissem. Casca aderat et Labeo et 
Scaptius. Id. ad Brut. 2.7.4: Labeo vero noster —. 

' 5 ) Suet.Aug.54: Antistius Labeo senatus lectione, cum vir virum legeret, M.Lepidum 
hostem olim eius et tunc exsulantem legit --. 
010,54.15.7: -- Άντίστιος Λαβεών ές τους βουλεύσοντας αυτόν, δτε ή διαγνώμη εκείνη 
έγίγνετο, έσεγράψατο --. 

9β) Zonaras,7.19: Πίστεις δ' ένορκους έφ' έκάστω πεποίηντο ώς οϋτε προς χάριν οΰτε 
προς Εχθραν τι ποιοΟσιν, αλλ' έξ ορθής γνώμης τα συμφέροντα τφ κοινώ και σκοποοσι 
καί πράττουσι. 

" ) Cic.Le^.2.9.22: Periurii poena divina exitium, humana dedecus. 
Dig. 4.3.22: (Paul. lib. undec. ad edict.) Nam sufficit periurii poena. 

' 8 ) Dio,54.15.7: πρώτον μέν έπιωρκηκέναι τε αυτόν έφη καί τιμωρήσεσθαι ήπείλη-
σεν --. 

9 g) Gellius, Λ^.13.12.2: Sed agitabat inquit hominem libertas quaedam nimia atque 
vecors usque eo, ut divo Augusto iam principe et rempublicam obtinente ratum tarnen 
pensumque nihil haberet, nisi quod iussum sanctumque esse in Romanis antiquitatibus 
legisset —. 
Ног.Saf.1.3.82: -- Labeone insanior inter Sanos dicatur. Sommigen betwijfelen оГ Hora
tius hier wel de beroemde jurist bedoelt. Vgl. G. Krüger, Des Horatius Flaccus Satiren und 
Episteln, Leipzig, 1885. Ook E. Shuckburgh, Suet. Aug. с. 54, meent dat er enige reden voor 
deze twijfel bestaat. 

1 0 0 ) Dig. 1.2.2.47: (Pompon.lib.sing.enchir.) —Labeo noluit, cum offeretur ei ab 
Augusto consulatus, quo suflectus fieret, honorem suscipere 
Id. l .2.2.45: (Pompon.lib.sing.enchir.) fuit autem quaestorius nee ultra proficere voluit, 
cum illi etiam Augustus consulatum offerret. Bedoeld is hier A. Cascellius. 

1 0 1 ) Tac. Ann. 3.75 : illi, quod praeturam intra stetit, commendatio ex iniuria --. 
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wel duidelijk dat hij de promotie van Ateius Capito102), de slippendrager 
van het regime, wil accentueren als een onbillijkheid tegenover zijn door on-
afhankelijkheidszin bekende tegenstander Antistius103). Tacitus zelf geeft 
trouwens het motief bij Augustus voor de onbillijkheid104) welke deze blijk
baar door vriend en vijand geprezen jurist105) werd aangedaan. 

Caius Asinius Polho106), geen Romein maar afkomstig uit Reate in het 
gebied der Marrucini107), de Sabellische volksgroep op de oostkust van 
Midden-Italië, tekent wel duidelijk zijn politieke afkeer van het principaat in 
een brief vanuit Corduba, gedateerd 16 maart 43 v.Chr.108). Wellicht heeft 
Augustus daarom aanvankelijk niet van hem gehouden en in hekeldichten 
hem zelfs aangevallen109). 

Onberispelijk in zijn persoonlijk leven110) en geestig van aard111), werd hij 
wegens zijn gevatheid gevreesd. Maar in tegenstelling met Labeo ging hij 
daarin nooit de maat van het gevoeglijke te buiten112). Binnen deze beper
king echter spaarde hij niemand113) en durfde hij zich openlijk tegen Augus
tus te verzetten114). Bij het overlijdensbericht van С Caesar in 4 n.Chr. 
presteerde hij het een groot gastmaal aan te richten, waarvoor hij als reden 
opgaf dat het ook de sterfdag van zijn zoon Herius Asinius was115). 

, 0 2 ) Uit deze promotie van Ateius Capito blijkt dat Augustus heeft geprobeerd de ju
risten op zijn hand te krijgen. Vgl. H. Volkmann, 13. 

1 0 3 ) Het antagonisme tussen deze twee juristen gíng zo ver dat hieruit later de aan elkaar 
tegengestelde juristenscholen van Sabiniam en Proculiani zijn ontstaan. 

10'1) Tac Ann. 3.75: consulatum ei adceleraverat Augustus, ut Labeonem Antistium 
isdem artibus praecellentem dignatione eius magistratus anteiret. 

105) Gellius, ΛΉ.13.12.1: In quadam epistula Atei Capitonis scriptum legimus Labeo
nem Antistium legum atque morum popuh Romani lurisque civilis doctum adprime fuisse. 
Tac Ann 3 75: -- Labeo incorrupta libértate, et ob id fama celebratior --. 

106) De latere Nederlandse staatsman J. R Thorbecke heeft over deze persoonlijkheid 
zijn dissertatie geschreven: Commentatio de C.Asinu Pollioms vita et studus doclrinae. 
Leiden, 1820. 

107) Catull 12 1 : Marrucme Asmi --. 
1 0 β) Cic.adFam 10.31 3: ita, si ld agitur, ut rursus in potestate omnia unius sint, qui-

cumque is est, ei me profiteor mimicum; nee periculum est ullum, quod pro libértate aut 
refugiam aut deprecer. Betreffende deze brief, vgl. T. Rice Holmes, Archit. Rom. Emp. 1215. 

10') Macrob.S<7f.2.4.21: Temporibus triumviralibus Pollio cum Fescennmos in eum 
Augustus scripsisset, ait at ego taceo. non est enim facile in eum senbere, qui potest pro-
senbere. 

110) Тлс.Апп.Х 1.6: -- ad summa provectos incorrupta vita et facundia. 
1 1 1 ) Catull 12 8-9. -- est enim leporum disertus puer ас facetiarum. 
1 1 2 ) Zijn weigering om met Octavianus naar Actium te trekken staat fijntjes uitgedrukt 

bij Velleius,2 86.3: — mea, mquit, in Antonium malora menta sunt, illius in me beneficia 
notiora; itaque discrimini vestro me subtraham et ero praeda vidons. 

1 1 3 ) Tac. Ann I 12: -- Poliomsque Asma patns ferociam --. 
1 1 4 ) Sen./ro,3 23 8: Fuerat enim aliquando Timagini Pollio iratus nee ullam aliam 

habuerat causam desinendi quam quod Caesar coeperat 
1 1 5) Sen Controv.4. praef 5 -- cum mortuo in Syria Gaio Caesare per codicillos questus 

esset divus Augustus,-- quod in tam magno et recenti luctu suo homo canssimus sibi pieno 
convivio ccnasset, rescripsit Polho: ,,eo die cenavi quo Herium fìlium amisi". 
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Hem siert het onafhankelijkheidsgevoel dat hem er in deed slagen zijn 
neutraliteit tegenover een ieder te bewaren. Augustus heeft dit blijkbaar 
gerespecteerd. Horatius kon hem in ieder geval rond 29 v.Chr. zijn Carmen 
2.1 opdragen, hetgeen Vergilius reeds eerder had gedaan met zijn Eclogae 4 
en 8. 

Op latere leeftijd heeft hij zich uit het openbare leven teruggetrokken. 
Tegenover de politiek van Augustus bleef hij tot aan het einde van zijn leven 
een terughoudend standpunt innemen. Maar tot een openlijke breuk is het 
nooit gekomen116), ook al is Pollio steeds republikein gebleven117). Zijn lid
maatschap van de senaat heeft hij tot zijn otium kunnen behouden118), terwijl 
zijn zoon C.Asinius het consulaat mocht bekleden119) en deze zelfs, hoewel 
te licht bevonden, op de nominatie heeft gestaan voor opvolging in het 
principaat120). 

Licinius Regulus en Articulus Paetus zijn tenslotte nog met name bekend 
in een openlijk verzet bij de lectio senatus van 18 v.Chr.121). 

Vooral de opkomst van een geschoolde bureaucratie stuitte op hevige 
reacties in senaatskringen. Reeds lulius Caesar was begonnen een op Helle
nistische leest geschoeid ambtenarencorps te creëren122). Augustus heeft dit 
verder ontwikkeld123). De controle over de financiën o.a. stond onder zijn 
toezicht124). Wanneer hij bij zijn ernstige ziekte van 23 v.Chr. de staats
bescheiden aan consul Piso overhandigt, bevinden zich daaronder niet alleen 
gegevens over de strijdkrachten in het imperium maar ook over de belasting
inkomsten125). En onder zijn nagelaten papieren bevond zich later o.a. ook 
een overzicht van het hele imperium met zijn numerieke sterkte aan strijd-

116) Augustus' klacht tegenover Pollio werd op vertrouwelijke wijze geuit. Sen. Controv. 
4.praef. 5 : -- non civiliter tantum sed etiam familiariter --. 

117) Vgl. E. Kornemann, Rom. Geschichte, Stuttgart, 19543. II. 156. 
1 1 β ) Hor.Carm.2.1.13-14: Insigne maestis praesidium reis Et consulenti, Polio, curiae. 
119) Suet. Vita Hor.: — decessi! V.Kl.Decembris C.Marcio Censorino et C.Asinio 

Gallo consulibus --. 
1 2 0 ) Tac. Ann. 1.13: quippe Augustus supremis sermonibus, cum tractaret, quinam adi-

pisci principem locum suffecturi abnuerent aut inpares vellent vel idem possent cuperent-
que,-- dixerat -- Galium Asinium avidum et minorem --. 

1 2 1 ) Dio,54.14.2-3: --Λικίνιός τέ τις 'Ρήγουλος, άγανακτήσας δτι -- άπαλήλιπτο, 
τήν τε έσθήτα έν αύτφ τφ βουλευτηρίφ κατερρήξατο,—και Άρτικυλέιος Παΐτος--
παραχωρήσαι τής βουλείας άξιων Ικέτευεν --. 

1 2 2 ) Suet. Caes.76.3: -- monetae publicisque vectigalibus peculiares servos praeposuit. 
1 2 3 ) De interesse van Augustus voor een goede administratie en organisatie wordt o.a. 

bericht bij Plut. Apophth. Caes. Aug.8: -- έθαύμαζεν εΐ μή μείζον "Αλέξανδρος έργον 
ήγεΐτο τοΟ κτήσασθαι τήν ήγεμονίαν το διατάξαι τήν ύπάρχουσαν. 

1 2*) Suet. Calig.l6.l : Rationes imperii ab Augusto proponi sólitas -- publicavit. 
ld.Aug.26.\ : -- magistratibus ac senatu domum accitis rationarium imperii tradidit. 

12s) Dio,53.30.2: -- τ φ μέν Πίσωνι τάς τε δυνάμεις και τάς προσόδους τάς κοινός ές 
βιβλίον έσγράψας Εδωκε 
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krachten, tegelijk met de financiële achtergrond aan schatkistkapitaal en 
belastinggelden '2 6) . 

In de door Dio, 52.14-41, gemelde adviezen van Maecenas aan Octavianus 
wordt ook de kwestie van de rijksfinanciën aangeroerd127). Erkend moet 
worden dat de historische betrouwbaarheid van dit hervormingsprogram 
als zijnde van Maecenas niet erg groot is128). Dit neemt niet weg dat men 
toch wel mag aannemen dat na de overwinningen van Actium en Alexandrie 
Octavianus zich met zijn vrienden zal beraden hebben over de toenmalige 
situatie. Zeker mede op advies van de rijke aristocraat Maecenas zal Octa
vianus besloten hebben de rijksfinanciën te laten redigeren door een ge
salarieerd ambtenarencorps, vaak gerecruteerd ook uit vrijgelatenen129), die 
technisch veel beter voldeden dan de vroegere senatorische ambtenaren. 
Niettemin stootte deze ontwikkeling in het ambtenarenapparaat op verzet 
in senaatskringen, waar men liever wilde letten op de van huis uit meege
brachte traditie dan op de ijver en toeleg van de nieuwkomers130). 

Wanneer Tacitus de positie van de vrijgelatenen in het huiselijk en maat
schappelijk leven van Germanie beschrijft131), waar dezen volgens zijn be
richt niet ver boven de slaven stonden, zelden in het familieleven, nooit in de 
politiek enige invloed hadden, zoals dat wel het geval was bij volken die 
geregeerd werden, dan vertolkt hij met deze mededeling ook de gevoelens 
van de senaatsaristocratie uit de tijd van Augustus en kan men hier de haat
gevoelens beluisteren van de Romeinse aristocraten tegen de uit vrijgelatenen 
gekozen ambtenaren in Rome, die uiterlijk op een bescheiden plaats ston
den132), maar in feite van zeer grote betekenis zijn geweest in het staatkundig 
leven van het principaat. 

126) Suet.Aug.\0\A: -· breviarium totius imperii, quantum militum sub signis ubique 
esset, quantum pecuniae in aerano et fiscis et vectigaliorum residuis. 

127) Dio,52.25.1: τάς τε διοικήσεις τών χρημάτων, τών τε τοΟ δήμου каі τών τής 
αρχής λέγω, και τάς έν τή 'Ρώμη τή τε αλλη Ίταλίςι και τάς Εξω πάσας --. 

1 2 Β) Vgl. Ρ. Meyer, De Maecenatis oratione a Dione ficta, Berlijn, 1891. 
1 2 ' ) Suet./)//#.101.1 : Testamentum -- factum ab eo ac duobus codicibus partim ipsius 

partim libertorum Polybi et Hilarionis manu scriptum --. 
Als patronus had Augustus deze ambtenaren meer in zijn macht. Vgl. O. Hirschfeld, Die 
kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diokletian, Berlijn, 19052. 413. 

1 3 0 ) Sen. BenefA. 30.1 : Aliquando daturum me etiam indignis quaedam non negaverim 
in honorem aliorum, sicut in petendis honoribus quosdam turpissimos nobilitas industriis 
sed novis praetulit non sine ratione --. 

, 3 1 ) Tac. Ger/n. 25.2: liberti non multum supra servos sunt, raro aliquod momentum in 
domo, numquam in civitate, exceptis dumtaxat iis gentibus quae regnantur. ibi enim et 
super ingenuos et super nobiles ascendant: apud ceteros impares libertini libertatis argu
mentum sunt. 
Id. //¿r/. 1.76.3: -- nam et hi malis temporibus partem se rei publicae faciunt --. 

1'̂ 2) Suet. Vita Hor.: Veniet ergo ab ista parasitica mensa ad hanc regiam, et nos io 
epistolis scribendis iuvabit. 
Vgl. A. Macé, 90. 
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4. RHETORICA 

Bij het ineenstorten van de republiek en bij het verschijnen van het prin
cipaal in de Romeinse geschiedenis hebben de politieke redevoeringen het 
meest de onmiddellijke gevolgen van de nieuwe staatkundige situatie moeten 
ondervinden133). In zijn haat tegen alles wat principaat of monarchie heette 
heeft Tacitus Augustus persoonlijk aansprakelijk gesteld voor een langzame 
en systematische moord op de rhetorica134). De vrijheid, waarin nu eenmaal 
de welsprekendheid moet gedijen, en daarnaast de grote politieke redevoe
ringen, waarin de Romeinse rhetorica haar grootste activiteit steeds ont
plooide135), verdwenen bij de komst van het principaat, de vrijheid gedeelte
lijk de politieke redevoeringen van vroeger volkomen. Bovendien ontnam 
het nieuwe regime de oratoren een kans op spoedige promotie, roem en rijk
dom, waarvoor de oude rhetorica ruime mogelijkheden had geboden136). Bij 
deze situatie is het begrijpelijk dat mannen als M.Porcius Latro1 3 7), die door 
de pacificatie van het principaat werden getroffen, het verdwijnen van de 
oude toestand betreurden en dat men zijn misnoegen liet blijken tijdens de 
beraadslagingen in de senaat, waar Augustus blijkbaar, althans naar getui
genis van Tiberius, voldoende mate van vrijheid liet bestaan138). Overigens 
verliepen deze beraadslagingen voortaan meer in een neutrale expositie van 
feiten dan in een argumentatie. 

De gerechtshoven vooral bleven gelegenheid tot verzet bieden. C. Albucius 

1 И ) Пері Ύψους,ΨΙ: ή δημοκρατία τών μεγάλων αγαθή τιθηνός --. οι δέ νδν έοί-
καμεν — παιδομαθείς είναι δουλείας δικαίας. 
Van dit merkwaardig opusculum (D. Marin, 183 : „C'è una critica sì contro il regime augus-
teo, ma c'è altresì un riconoscimento degli sforzi moralizzatori dell' imperatore, nelle parole 
conclusive dell' ultimo capitolo".) leest men de volgende datering bij D. Marin, 182: „Se si 
aggiunge inoltre che è sempre di questo periodo la proposta per la fondazione dell' Ara Pacis 
Augustae a cui non è impossibile fosse un cenno nella ή της οίκουμένης εΙρήνη del „Saggio 
sul Sublime", non si arrischia forse troppo se si sceglie questa data come termine più probabile 
per la composizione del nostro opuscolo. Molto più giù dell' anno 11 a. Chr. non si potrebbe 
scendere --". Vgl. verder A. Egger, 141. 

134) Tac.Z)í'a/.38.2: -- et maxime principis disciplina ipsam quoque eloquentiam sicut 
omnia depacaverat. 
Vgl. R. Syme, Toc.I.lOO; D. Marin, 171. 

135) Tac. .Dm/. 36.4: quae singula etsi distrahebant rem publicam exercebant tarnen 
illorum temporum eloquentiam --. 

,3(í) Tac. Dial. 36.4: -- magnis cumulare praemiis videbantur, quia quanto quisque plus 
dicendo poterai, tanto facilius honores assequebantur, tanto magis in ipsis honoribus 
collegas suos anteibat, tanto plus apud principes gratiae, plus auctoritatis apud patres, 
plus notitiae ac nominis apud plebem parabat. 

ι3η) Seneca geeft in Сои/rov.l.praef. 13-24 een beschrijving van de capaciteiten en 
enorme werklust van Porcius Latro. 
Euseb.Hieron. Olymp., 194 geven voor het veertigste jaar van Augustus het bericht dat 
Porcius Latro bij een vierdaagse koorts zelfmoord heeft gepleegd: M.Porcius Latro Latinus 
declamator taedio duplicis quartanae semet interficit. 

1 3 e ) Dio,56.40.3: --οΰτε έν ταΐς διαγνώμαις τήν έξουσίαν τής διαψηφίσεως κατέ-
λυσεν, άλλα каі τήν άσφάλειαν τής παρρησίας προσέθηκεν. 
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Silius van Novaria durfde te Milaan tijdens een cogmtio caedis door pro

consul L Piso openlijk M. Brutus als verdediger van de (verloren) vrijheid te 

prijzen, voor welke vrijmoedigheid hij evenwel nauwelijks een bestraffing 

ontliep139) Terwijl dit nog slechts een indirecte aanval betekende op het 

nieuwe regime, maken de bronnen herhaaldelijk melding van pogingen de 

princeps meer persoonlijk te treffen in zijn vrienden en naaste medewer

kers140) Zo werd M Agrippa door een verder onbekende aanklager zijn af

komst van mindere stand verweten141). In 12 ν Chr. is Maecenas in een 

quaestio de adultenis door een aanklager zo ernstig beledigd dat Augustus, 

die toch in tegenstelling met Tiberius142) zeer voorzichtig was met in de 

rechtspraak zijn invloed te laten gelden143), zich gedwongen achtte persoon

lijk in te grijpen en de plaats van de leidende praetor m te nemen1 4 4) 

Cassius Severus viel op heftige wijze in een quaestio de veneficio Asprenas 

Nonius, vriend van Augustus, aan 1 4 5), terwijl de princeps zelf aanwezig 

was146) Zijn advocaten liet Severus optreden tegen de epicurist L.Vanus, 

eveneens vriend van Augustus14,7). 
1 3 ' ) Suet Rhetor 6 --in cogmtione caedis Mediolani apud L Pisonem proconsulem 

defendens reum, cum -- ita excandisset, ut -- M insuper Brutum, cuius statua in conspectu 
erat, invocare! legum ас libertatis auctorem et vindicem, paene poenas luit 
Sen Bene/ 3 27 1 Sub divo Augusto nondum hominibus verba sua penculosa erant, lam 
molesta 
H Bornecque, Les declamations et les declamateurs d'après Seneque le père, Rijssel,1902 
146, plaatst deze gebeurtenis rond 12 ν Chr , evenals В Gerth, RE suppl III (1918) 73s v. 
(3) Albucius Gerth laat Albucius evenwel straffen 

""О Quintil 6 3 78 Transtulit crimen Cassius Severus Nam cum obiurgaretur a prae-
tore, quod advocati eius L Varo Epicureo, Caesans amico, convicium fecissent, Nescio, 
inquit, qui conviciati sunt, et puto Stoicos fuisse 

1 4 1 ) Sen Controv 2 4 13 Tanta autem sub divo Augusto libertas fuit, ut praepotenti 
tunc M Agrippae non defuerint qui ignobilitatem exprobrarent 

1 4 2 ) Suet Tib 33 -- ludicesque aut e plano aut e quaesitons tribunali legum et religionis 
et noxae, de qua cognoscerent, admonebat 

^ 3 ) Suet Aug 56 3 -- cunctari enim se, ne si superesset, eripere legibus reum, sin deesset, 
destituere ac praedamnare amicum existimaretur --

1 4 4 ) Dio,54 30 4 Κακώς τε ποτέ той "Απουλειου καΐ TOO Μαικηνου έν δικαστήριο» 
τινι μοιχείας--ακουοντων ήλθε τε ές τα δικαστηριον, καΐ èv ττ\ τοο στρατηγοο εδροι 
καθιζησας δεινόν μέν ουδέν επραξεν, άπειπων δέ τώ κατηγορώ μήτε τους συγγενείς μήτε 
τους φίλους αύτοβ προπηλακιζειν ανέστη 

1 4 5 ) Quintil Π 1 57 Ideoque mihi illud Cassii Severi non mediocriter disphcet Du 
boni, vivo, et quo me vivere luvet, Asprenatem reum video Non enim lusta ex causa vel 
necessaria videri potest postulasse eum sed quadam accusandi voluptate 
Id 10 1 22 Illud vero utilissimum, nosse eas causas, quarum orationes in manus sump-
senmus, et quotiens continget, utrmque habitas legere actiones ut -- et Pollionis et Cassii 
reo Asprenate aliasque plunmas 

In 9 ν Chr is er volgens Dio, 55 4 3, iemand wegens „παρρησία" of „έπι τοις τροποις" 
aangeklaagd Dit duidt wel op de heftigheid van Cassius Severus in het proces tegen 
Asprenas Nonius Vgl H Volkmann, 207 

'^6) Suet Aug 56 3 --et consentientibus universis sedit in subsellis per aliquot horas, 
verum tacitus et ne laudatione quidem ludiciah data 

· " ) Quintil 6 3 78 
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Veelzijdig ontwikkeld en geestig in omgang148) moest Cassius Severus later 
echter door toedoen van veel persoonlijke vijanden zijn oppositie boeten met 
een verbanning door de senaat naar Creta149) en uiteindelijk onder Tiberius 
met een deportatie naar Seriphus150), waar hij tenslotte in 32 n. Chr. in uiterste 
armoede is gestorven151). 

Titus Labienus, in intellectuele gaven en mentaliteit152) een gelijke van 
Cassius Severus, zocht zijn heil in zelfmoord, nadat zijn vijanden de ver
branding van zijn geschriften krachtens een senatus consul turn hadden be
werkt153). Later zijn deze werken evenwel in opdracht van Caligula weer in 
circulatie gebracht, voor zover zij althans konden worden teruggevonden154). 

Beiden, Cassius Severus en Titus Labienus, hebben veel invloed op de 
jeugd gehad. Daar de rhetorica met de philosophie de opleiding bij uitstek 
betekende voor de jeugd, is het begrijpelijk dat hun misnoegen veel weer
klank vond bij hun ontvankelijke leerlingen die niet alleen hun manier van 
spreken maar ook hun politieke gedachten overnamen. Eenmaal binnen
getreden in het openbare leven kozen die zelfde leerlingen echter reeds spoe
dig de weg van de minste weerstand om carrière te maken155). 

1 4 β ) Tac.Z)/fl/.26.5: ceterum, ut dixi, sequentibus comparatus et varietale eruditionis et 
lepore urbanitatis et ipsarum virium robore multum ceteros superat --. 
Quintil.12.10.11: -- acerbitatem Cassii reperiemus --. 

»4°) Tac. Лил. 4.21 : -- per immodicas inimicitias ut iudicio iurati senatus Cretam amo-
veretur effecerat --. 
Euseb. Hieron. Olymp. 202. Ann. ab Abr. 2048 : - - XXV exilii sui anno - - moritur - -. Volgens 
deze bron heeft de verbanning dus in 7 n.Chr. plaats gevonden. H. Volkmann,882 heeft 
bezwaar tegen de poging van K. Fitzler-O. Seeck, RE. X (1917). 372. s.v. (132) lulius (Augus
tus), om de verbanning van Cassius Severus in 6 n.Chr. te plaatsen. P. Robert, De Cassii 
Severi Eloquentia, Parijs, 1890.40, dateert de gebeurtenis tussen 6 en 10 n.Chr., terwijl 
J. G. C. Anderson, Augustan Edicts from Cyrene, JRS.17.1927.47 en M. Schanz-C. Hosius, 
II 4.346 het jaar 12 n.Chr. houden. 

1 ! 0 ) Тас./4ля.4.21 : -- interdicto igni atque aqua, saxo Seripho consenuit. 
1 5 1 ) Euseb.Hieron.O/ymp.202: Cassius Severus orator egregius —in summa inopia 

moritur vix panno verenda contectus. 
l s 2 ) Sen.Conrrov.lO.praef.S: libertas tanta, ut libertatis nomen excederet et, quia 

passim ordines hominesque laniabat, Rabies vocaretur. Dit „Rabies" hier tekent hem wel 
ten voeten uit. 

' " ) Sen.Con/rov.l0.praef.7: -- in monimenta se maiorum suorum ferri iussit atque ita 
includi, veritus scilicet ne ignis qui nomini suo subiectus erat согрогі negaretur: non finivit 
tantum se ipse, sed etiam sepelivit. 
Id.Сол/rov.lO.praef.5: In hoc primum excogitata est nova poena: effectum est enim per 
inimicos ut omnes eius libri comburerentur --. 
Dio,56.27.1: --μαθών ότι βιβλία αττα έφ' ύβρει τινών συγγράφοιτο, ζήτησιν αυτών 
έποιήσατο, καΐ έκεΐνά τε, τά μέν έν τι) πόλει ευρεθέντα προς τών άγορανόμων τα δέ Εξω 
προς τών έκασταχόθι αρχόντων, κατέφλεξε, και τών συνθέντων αυτά έκόλασέ τινας. 

1 5 4 ) Suet. Calig.l6.1 : Tili Labieni, Cordi Cremuti, Cassi Severi scripta senatus consultis 
abolita requiri et esse in manibus lectitarique permisit --. 

1 5 5 ) Тас.АппЛ.2: -- cum -- celeri nobilium, quanto quis servitio promptior, opibus et 
honoribus extollerentur ac novis ex rebus aucti tuta et praesentia quam velera et peliculosa 
mallent. 
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5. FAMOSI LIBELLI 

Aanvankelijk nogal rustig ten opzichte van smaadschriften156) trad 
Augustus op latere leeftijd naar aanleiding van de activiteit van Cassius 
Severus157) scherper op tegen dergelijke diffamaties, als vergrijp reeds uit de 
Leges XII Tab. bekend158). 

Het justitieel optreden tegen Cassius Severus staat niet alleen, zoals 
H. Peter met een beroep op de rhetoriek bij Dio wil beweren159). De al te 
grote vrijmoedigheid van Cassius Severus was slechts een onmiddellijke aan
leiding160) om te gaan optreden tegen meer dergelijke personen die niet lan
ger pasten in het nieuwe regime. Een wet tegen smaadschriften is uitgevaar
digd, de auteurs ervan werden verbannen en hun boeken verbrand. Door 
persoonlijk ingrijpen van Augustus is deze maatregel door de aedielen toe
gepast in 12 n.Chr. 1 6 1). Maar in principe was er reeds toe besloten in een 
senaatszitting van 6 n.Chr., naar aanleiding van de vermeende publicaties 
vanP.Rufus1 6 2). 

Dit strenger optreden van Augustus op latere leeftijd getuigt van de verre
gaande invloed die van dit soort van oppositie uitging. Want niet alleen tegen 
illustere mannen en vrouwen163) richtten zich deze libelli, ook de princeps 
persoonlijk vormde een object voor kritiek, zoals duidelijk blijkt uit de brief 

, 5 6 ) Suet./4u^.55: Etiam sparsos de se in curia famosos libellos nee expavit et magna 
cura redarguii ас ne requisitis quidem auctoribus id modo censuit, cognoscendum posthac 
de iis, qui libellos aut carmina ad infamiam cuispiam sub alieno nomine edant. 

1 5 7 ) Tac.Ann. 1.72: primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis eius 
tractavit, commotus Cassii Severi libidine, qua viros feminasque inlustres procacibus 
scriptis diffamaverat --. Dit in tegenstelling met de bewering van Groag in WS.41.1919. 
75 3 : „Augustus selbst scheint ihn nicht ganz ernst genommen zu haben", voor welke bewering 
Groag zich dan wil beroepen op Macrobius, Sat. 2.4.9: Cum multi Severo Cassio accu
sante absolverentur, et architectus fori Augusti expectationem operis diu traheret, ita 
iocatus est vellem Cassius et meum forum accuset. 

1 5") Tab.VII (ed.Pandect.torn.I.p.CXXVIII): Si qui pipulo occentassit carmen-ve 
condissit quod infamiam faxit flagitumve alteri; fuste ferito. = At si quis alicui convicium 
fecerit, vel famosum carmen condiderit quo famae alicuius detraheretur; fuste ad inter-
necionem caedatur. 
Cic. Re Pub!.4.10.12: nostrae (.inquit,) contra duodecim tabulae, cum perpaucas res capite 
sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putaverunt, si quis occentavisset sive carmen 
condidisset, quod infamiam faceret flagitiumve alteri. 

1 5*) Vgl. H. Peter, Geschichtl. Literatur der röm. Kaiserzeit, Leipzig, 1897.1.174". 
160) Tac. A nn. 1.72: -- commotus Cassii Severi libidine --. 
161) Sen. Сол/го y. lO.praef. 8: Cassi Severi, hominis Labieno invisissimi, belle dieta res 

ferebatur ilio tempore quo libri Labieni ex senatus consulto comburebantur: nunc me, 
inquit, vivum uri oportet qui illos edidici. 
Dio, 56.27.1. 

' " ) Οίο,55.27.1-2:--πλείω δέ δή βιβλία νύκτωρ έξετίθεσαν. και ταΟτ' έλέγετο μέν 
Ικ παρασκευής Πουπλίου τινός 'Ρούφου γίγνεσθαι, ύπωπτεύετο δέ ές ΰλλους· ό μέν γαρ 
'ΡοΟφος ούτε ένθυμηθήναί τι αυτών οοτε πραξαι έδύνατο, έτεροι δέ τφ εκείνου ονόματι 
καταχρώμενοι καινοτομείν έπιστεύοντο. 

1 6 3 ) Tac. Ann. 1.72: -- viros feminasque inlustres procacibus scriptis diffamaverat --. 
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van Junius Novatus op naam van Agrippa Postumus gepubliceerd164). Als 
vlugschriften opgesteld zijn al deze libelli met hun inhoud voor het nage
slacht verloren gegaan, maar tijdgenoten zullen hen met des te meer gretig
heid hebben gelezen, naarmate de princeps ging menen er strenger tegen te 
moeten optreden. Een verbod heeft ook in de Oudheid blijkbaar de beste 
reclame geëffectueerd1*5). 

6. HISTORICI 

Tacitus noemt uitdrukkelijk de slag bij Actium een keerpunt in de Ro
meinse geschiedschrijving166). Onder de pressie van de veranderde politieke 
situatie werd de vrijheid ook in deze uiting van gedachten beperkt167) en 
velen schroomden er niet voor naar de wijze van moderne propaganda in 
een dictatoriaal staatsbestel met zijn van bovenaf opgelegde gedachten ui ting 
de waarheid thans geweld aan te doen, zij het dan op grond van verschil
lende, te verontschuldigen en niet te verontschuldigen oorzaken168). 

Dat niet allen evenwel in slaafse volgzaamheid meeliepen in het eigen
tijdse propaganda-apparaat, bewijst een verdedigingsrede van Cremutius 
Cordus, die Tacitus hem ten tijde van Tiberius in de mond legt169). Geen 
daadwerkelijk verzet is er van deze met name genoemde auteurs uitgegaan170), 
maar hun uitlatingen zijn wel een bewijs dat in hun kringen de door Augustus 
geleide politiek geen onverdeelde goedkeuring en bijval heeft gevonden. Hen 
heeft Tacitus wellicht op het oog, wanneer hij bericht dat er althans in het 
begin van het principaat nog edele talenten zijn geweest171). 

164) Suet.i4iv.51.1: - - lunium Novatum et Cassium Patavinum e plebe homines al
terum pecunia, alterum levi exilio punire satis habuit, cum ille Agrippae iuvenis nomine 
asperrimam de se epistulam in vulgus edidisset, hie convivio pleno proclamasset neque 
votum sibi neque animum deesse confodiendi eum. 

165) Tac.y4nn.l4.50: -- (Nero) libros exuri iussit, conquisitos lectitatosque, donec cum 
periculo para ban tur: mox licentia habendi oblivionem attulit. 

16e) Tacf f i r t . l . l . l : --postquam bcllatum apud Actium atque omnem potentiam ad 
unum conferri pacis interfuit, magna illa ingenia cessere. 

167) Men dient deze beperking niet te zien in het dwangbuis van een moderne censuur, 
maar ze was ernstig genoeg. Vgl. P. de Jonge, TvG.66.1953.49. 

16Х) Tac.Hist. 1.1.1: --simul veritas pluribus modis infracta, primum inscitia rei pu-
blicae ut alienae, mox libidine adsentandi aut rursus odio adversus dominantes. 
Dio,53.19.3: και γάρ λέγεσθαι каі πράττεσθαι πάντα προς τα τών αεί κρατούντων τών 
τε παραδυναστευόντων σφίσι βουλήματα υποπτεύεται. 

1 6 9 ) Tac.Ann.4.35: --пес deerunt, si damnatio ingruit, qui non modo Cassii et Bruti, 
sed etiam mei meminerint. 

1 7 0 ) TsLC.AnnA.34: -- verba mea, patres conscripti, arguuntur: adeo factorum innocens 
sum. In het verdere verloop van deze verdedigingsrede verwijst Cremutius Cordus naar 
Titus Livius, Asinius Pollio en Messalla Corvinus. 

'•"i Tac.Ann.l.l : -- temporibusque Augusti dicendis non defuere decora ingenia, donec 
gliscente adulatione deterrerentur. 
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Titus Livius. Seneca die over het algemeen zeer welwillend tegenover 
lulius Caesar staat172), legt Livius een uitspraak betreffende deze in de 
mond173), die ongetwijfeld ook de persoonlijke opinie weergeeft van deze 
Pompeiaan, een benaming door Augustus zelf aan Livius gegeven174). Trou
wens in zijn eigen geschiedwerk geeft Livius op meerdere plaatsen blijk van 
zijn politieke, in casu conservatief-republikeinse gezindheid. Bij Manlius, de 
verdediger van het Capitoci tegen de Galliërs maar later pretendent naar een 
troon, spreekt hij van een schandelijke zucht naar heerschappij175.) Scipio 
laat hij de naam van koning volstrekt onaanvaardbaar noemen176). Pompeius 
durfde hij te prijzen en Cassius en Brutus waren voor hem belangrijke en 
hoogstaande personen177). Het lijdt geen twijfel of Livius, door zijn tijd
genoten vereerd178), is hier de spreekbuis geweest van hen die nog op de 
traditie van het verleden gericht waren179). Zonder de prestaties van het 
heden af te wijzen, daar hij deze uiteindelijk wilde zien als van het nomen 
Romanum180), heeft hij in de beschrijving van het verleden troost gezocht 
voor de rampen van zijn eigen tijd181). Persoonlijk heeft hij genoeg werke
lijkheidszin gehad om te beseffen dat de tijd van de republiek volkomen voor
bij was, maar een zeker heimwee heeft hem doen teruggrijpen naar Rome's 
grootheid in een tijd van vrijheid en burgerzin182). 

Caius Asinius Pollio, als staatsman niet bevreesd voor zijn mening uit te 
komen, toonde ook zijn zelfstandigheid in de Historiae, een geschiedkundig 

, 7 2) Sen.ai/Marc.14.3: - - in oculis erat iam Cn.Pompeius non aequo laturus animo 
quemquam alium esse in re publica magnum et modum impositurus incrementis quae 
gravia illi videbantur, etiam cum in commune crescerent. 
ld. Ira, 3.30.4: Divum lulium plures amici confecerunt quam inimici, quorum non ex-
pleverat spes inexplebiles. Voluit quidem ille (neque enim quisquam liberalius victoria usus 
est ex qua nihil sibi vindicavit nisi dispensandi potestatem), sed --. 

•^3) Sen. Nat. β.5.18.4: -- quod de Caesare maiore vulgo dictatum est et a Tito Livio 
positum in incerto esse utrum ilium magis nasci an non nasci reipublicae profuerit --. 

^ 4 ) Тас./4лп.4.34: -- Cn.Pompeium tantis laudibus tulit, ut Pompeianum eum Augus
tus appellaret --. 

, 7 5 ) Liv. 6.20.5 : illud notandum videtur, ut sciant homines, quae et quanta decora foeda 
cupiditas regni non ingrata solum sed invisa etiam reddiderit --. 

1 7 6 ) Liv.27.19.4: -- regium nomen, alibi magnum, Romae intolerabile esse. 
1 7 7 ) Ta.c.AnnA. 34: -- hunc ipsum Cassium, hunc Brutum nusquam latrones et parrici

das, quae nunc vocabula imponuntur, saepe ut insignis viros nominai. 
^ 8 ) Plin. Epist. 2.3.8: Numquamne legisti Gaditanum quendam Titi Livi nomine gloria-

que commotum ad visendum eum ab ultimo terrarum orbe venisse statimque, ut viderat, 
abisse? 

" ^ Vgl. P. de Jonge, TvG. 66.1953.50. 
, e o ) Vgl. H. J. Mette, Livius und Augustus, Gymnasium,68.1961.285. 
, e l ) Liv. praef. 5 : - - ego contra hoc quoque laboris praemium petam, ut me a conspectu 

malorum, quae nostra tot per annos vidit aetas, tantisper certe, dum prisca illa tota mente 
repeto, avertam --. 

I e 2 ) Liv.26.22.14: Eludant nunc antiqua mirantis: non equidem, si qua sit sapientium 
civitas, quam docti fingunt magis quam norunt, aut principes graviores temperantioresque 
a cupidine imperii aut multitudinem melius moratam censeam fieri posse. 
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werk, beginnend met het consulaat van Metellus in 60 ν. Chr. en waarschijnlijk 

gaande tot aan de slag bij Philippi 1 8 3 ). Hierin heeft hij met de grootste 

achting over Brutus en Cassius durven te spreken 1 8 4 ) . 

De Alexandrijnse historicus Timagines, die zich door zijn al te grote vrij

moedigheid bij Augustus gehaat maakte 1 8 5 ) en daarom het uitdrukkelijk 

verbod kreeg nog langer het huis van de princeps te betreden, werd openlijk 

door Pollio in zijn huis opgenomen 1 8 6 ) . 

Aulus Cremutius Cordus publiceerde tijdens de regering van Augustus 

zijn Annales, waarin hij Brutus en Cassius de laatste Romeinen noemde 1 8 7 ) . 

De uitdrukking was wel niet geheel origineel. Reeds Brutus zelf immers, 

staande bij het lijk van zijn strijdmakker, noemde Cassius a ldus 1 8 8 ) . Maar de 

onverschrokken Cremutius, die met zijn beginselen niemand uit de weg ging, 

vertolkte hiermede zijn republikeinse gevoelens, waar hij openlijk voor uit 

k w a m 1 8 9 ) . Augustus is er nog aan voorbij gegaan 1 9 0 ), maar Tiberius achtte 

later dergelijke geschriften wel zo gevaarlijk, dat hij hen liet vernietigen en de 

auteurs ervan liet straffen1 9 1). Door zelfmoord echter voorkwam Cremutius 

de uitvoering van de straf 1 9 2 ). De Annales zijn door zijn dochter Marcia 

1 в з) Hor.Carm.2.1.1.w.: Motum ex Metello consule civicum Bellique causas --Trac
tas--. 
Vgl. O. Seeck, Horaz an Pallio, WS. 24.1902.499-510; H. Rose, 310. 

"^) Тас.Ллл.4.34: -- Asinü Pollionis scripta egregiam eorundem memoriam tradunt--. 
1β5) Sen.Ccinírov.l0.5.22: -- homine acidae linguae et qui nimis liber erat: -- usque eo 

utramque fortunam contempsit, et in qua erat et in qua fuerat, ut cum illi multis de causis 
iratus Caesar interdixiiset domo, comburerei historias rerum ab ilio gestarum, quasi et 
ipsi illi ingenio suo interdiceret: disertus homo et dicax a quo multa inprobe sed venuste 
dicta. 

18') Sen.Ira,3.23.5: --perseveranti domo sua interdixit. Postea Timagines in con
tubernio Pollionis Asinii consenuit --. 
Vgl. L. Friedländer, 1.86. 

^7) Suet.ra>.61.3: -- obiectum et histórico, quod Brutum Cassiumque últimos Roma
norum dixisset; animadversum statim in auctores scriptaque abolita, quamvis probarentur 
ante aliquot annos etiam Augusto audiente recitata. 
Tac.Лил.4.34: --Cremutius Cordus postulatur, novo ac tune primum audito crimine, 
quod editis annalibus laudatoque M.Bruto C.Cassium Romanorum ultimum dixisset. 

1Ββ) Арріап.В.Сі .4.114: Βρούτος 8è Κασσίου τον νέκυν περικλαίων, άνεκάλει 
τελευταίον άνδρα 'Ρωμαίων, ώς об τίνος ετι τοιοΟδε ές άρετήν έσομένου --. 
Р1иІ.Дп/Г.44: -- και το μέν σώμα περικλαοσας, και προσαγορεύσας ίσχατον ίνδρα 
'Ρωμαίων τον Κάσσιον --. 

1β9) Tac.Ann.4.35: suum cuique decus posteritas rependit; nec deerunt, si damnatio 
ingruit, qui non modo Cassii et Bruti, set etiam mei meminerint --. 

'"'О Dio,57.24.3: -- Επί ifl ίστορίςι, ήν πάλαι ποτέ περί τών τφ Αύγούστω πραχθέν-
των συνετεθείκει και ή ν αυτός εκείνος άνεγνώκει, κριθή ναι --. 

'"Э Suet.Γ(ί>. 61.3: -- animadversum statim in auctores scriptaque abolita --. 
1 9 2) Tac. Ann.4.35 : -- egressus dein senatu vitam abstinentia finivit. 

Dio,57.24.2: Κρεμούτιος 8è δή Κόρδος αύτόχειρ έαυτοΟ γενέσθαι -- ήναγκάσθη-
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bewaard193) en later, hoewel in enigszins gewijzigde vorm1 9 4), onder Caligula 

uitgegeven195). 

7. COLLEGIA 

In de particuliere sector van het Romeinse leven hebben ook de collegia 

een gevaar betekend voor de regering van Augustus. Het bestaan van reli

gieuze groeperingen, de sodalitates sacrae, en van sociale verenigingen, de 

collegia opificum, is tot in Rome's oudste tijden aanwijsbaar196). Reeds in de 

Leges XII Tab. vindt men een spoor van sodalitates191). Maar waar haar oor

sprong lag, was reeds voor de oudheidkundigen uit de Romeinse tijd blijk

baar een probleem. Bij Macrobius198) vindt men een fragment uit de Libri 

Magistratuum van Gaius Sempronius Tuditanus, consul in 129 v.Chr., waar

in de sodalitates teruggaan tot de legendarische tijd van Romulus. Ook de 

instelling van de collegia opificum ligt verborgen in de nevel van de legende199). 

Deze in ieder geval door ouderdom eerbiedwaardige instellingen beoogden 

met haar religieuze doelstelling de verering der goden, met haar sociale doel

stelling beschermden zij bepaalde belangen van handel en ambacht. Maar 

langzamerhand was haar aanvankelijk religieuze en sociaal-economische 

doelstelling verlopen in een politieke en zelfs vele illegale groeperingen hiel

den zich schuil onder de wettige titel van collegium om aldus haar staats

gevaarlijke of misdadige bedoelingen te kunnen realiseren200). 

^ 3 ) Dio,57.24.4: -- δλλοι τε γαρ καί μάλιστα ή θυγάτηρ αύτοο Μαρκία συνέκρυψεν 
αυτά --. 
Тас./4лл.4.35: — set manserunt, occultati et editi. 

^ 4 ) Quintil.10.1.104: -- quanquam circumcisis quae dixisset --. 
1 9 5 ) Suet. Ca%.16.1 : -- Cordi Cremuti -- scripta senatus consultis abolita requiri et esse 

in manibus lectitarique permisit --. 
Sen.ad Marc. 1.3: -- restituisti in publica monumenta libros quos vir ille fortissimus san
guine suo scripserat. 

i»6) vg | Th Mommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiel, 1843.1 en 27. 
1 9 7 ) Т а Ь . Ш (ed.Pandect.tom.I.p.CXXXVIII): Sodales legem quam volent, dumne 

quid ex publica corrumpant, sibi ferunto. 
1 9 e ) Macrob. Sa/. 1.16.32: harum originem quidem Romulo adsignant, quem communi-

cato regno cum T.Tatio, sacrificiis et sodalitatibus institutis, nundinas quoque adiecisse 
commémorant, sicut Tuditanus adürmat. 

199) PIut.Au/na,17: Τών δέ ολλων αύτοΟ πολιτευμάτων ή κατά τέχνας διανομή τοο 
πλήθους μάλιστα θαυμάζεται. 
Plin.N.#.34.1.1 : Sed et alia vetustas aequalem Urbi auctoritatem eius déclarât, a rege 
Numa collegio tertio aerariorum fabrum instituto. 
Id.NH.35.12.46: - - N u m a rex septimum collegium figulorum instituit. Deze legende 
wordt overigens enigszins weerlegd door het bericht bij Livius,1.56.1 : -- fabris undique ex 
Etruria accitis --. 

200) Dig. 47.11.2: {\3\p'an. lib.quarto opinion.) Sub praetextu religionis vel sub specie 
solvendi voti coetus illiei tos пес a veteranis templari oportet. 
Dio, 52.36.2: — τους δέ δή ξενίζοντας τι περί αυτό και μίσει καί κόλαζε, μή μόνον τών 
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Slechts om hoogdringende redenen evenwel greep de senaat in, zoals door 
het bekende senatus consultum de Bacchanalibus in 186 v.Chr.2 0 1) tijdens het 
consulaat van Q. Marcius en Sp. Postumius. Het verenigingsrecht bleef echter 
nog bestaan2 0 2). Betrof dit ingrijpen van de senaat in 186 v.Chr. nog slechts 
de bescherming van de openbare moraal, in latere tijden moest een gelijk 
optreden tegen alle mogelijke collegia het politieke bestaan van de staat zelf 
verdedigen, vooral in de onrustige zestiger jaren van de eeuw voorafgaande 
aan de komst van het principaat203). Over de juiste datering van het be
treffende senatus consultum in deze zestiger jaren bestaat enige controverse, 
aangezien de consulnamen niet nauwkeurig zijn overgekomen. Over het alge
meen wordt het echter geplaatst in 64 v. Chr. tijdens het consulaat van 
L.lulius en C. Marcius20*), te meer daar blijkbaar in 65 v.Chr. de collegia 
nog bestonden. Overigens ontzegden de Populares de senaat de competentie 
voor het nemen van de maatregelen in 64 v.Chr.2 0 5). Na de restitutio van de 
collegia in 58 v.Chr. krachtens de Lex Clodia de Collegiis restituendis novis-
que instituendis206) was het lulius Caesar weer, die met een Lex Mia later 
ingreep207). 

ео Ё ека,— άλλ' δτι και καινά τίνα δαιμόνια ol τοιοΟτοι άντεσφέροντες πολλούς 
άναπείθουσιν άλλοτριονομεϊν, κάκ τούτου και συνωμοσίαι και συστάσεις έταιρείαί τε 
γίγνονται, όπερ ήκιστα μοναρχίρι συμφέρει. 
Suet. Aug.Ъ2.\ : -- plurimae factiones titulo collegi novi ad nullius non facinoris societatem 
coibant. 
Vgl. E. Komemann, RE.IV(1900).390.s.v.Co//e?'«'n· 

^ 1 ) ILS.18 ( = C I L . I 2 . 5 8 1 ) : [Q.JMarcius L.f., S[p]. Postumius L.f. cos.senatum conso-
luerunt. -- De Bacanalibus, quei foideratei esent, ita exdeicendum censuere: -- atque utei 
ea Bacanalia, sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei sacri est, ita utei suprad scriptum est, 
in diebus X, quibus vobeis tabelai datai erunt, facialis utei dismota sient. 
De beschrijving van de hier betreffende feiten wordt aldus ingeleid bij Livius,39.8.1 : 
Insequens annus Sp.Postumium Albinum et Q.Marcium Philippum cónsules ab exercitu 
bellorumque et provmciarum cura ad intestinae coniurationis vindictam avertit. Het 
„intestina coniuratió" spreekt wel voor zich. 

202) Ascon.m Orat.l. Cic.pro C.Corn. p.67: frequenter turn etiam coetus factiosomm 
hominum sine publica auctoritate malo publico fiebant. 

203) Cic.m PisonA.'): — conlegia, non ea solum, quae senatus sustulerat --. 
Id.pro Sest.25.55: —ut conlegia non modo illa vetera contra senatus consultum resti
tuèrent ur --. 

204) Cic.inPisonA.S: --cuius fuit initium ludi compitalicii, tum primum facti post 
L.Iulium et С. Marcium cónsules, contra auctoritatem huius ordinis --. 

205) Cic.m PisonA.%: — cum quidam tribunus plebis suo auxilio fretos magistros ludos 
contra senatus consultum faceré iusisset --. 
Vgl. Th. Mommsen, Staatsr.,lll.l 181. 

2 д б ) Cic.mPisA.9: —conlegia, non ea solum, quae senatus sustulerat, restituía, sed 
innumerabilia quaedam nova ex omni facce urbis ac servitio concitata. 
Dio,38.13.2: — τα εταιρικά, κολλήγια έπιχωρίως καλούμενα, δντα μέν ек τοΟ αρχαίου, 
καταλυθέντα δέ χρόνον τινά, άνενεωσατο· 
Vgl. Th. Mommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiel, 1843.76 w . 

2 0 7 ) Suet. Caes.42.3: Cuneta collegia praeter antiquitus constituta distraxit. 
Vgl. Th. Mommsen, S/ua/jr.III.llSl 2; M. Cohn,71. 
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Op gelijke wijze heeft Augustus in zijn waakzaamheid tegen alles wat de 
versterking van het principaat in gevaar kon brengen het probleem van de 
collegia benaderd208). Reeds in 22 v. Chr. liet hij een wet passeren, die ener
zijds afschaffing, anderzijds beperking van de collegia betekende209). Het 
overtuigend bewijs van het bestaan van een Lex Mia de Collegüs onder 
Augustus, waardoor de activiteit van de collegia volledig onder zijn controle 
kwam, vindt men in de door Mommsen in 1847 ontdekte inscriptie210). 
Zich baserend op het feit dat het Romeinse Collegium fabrum tignariorum 
zijn bestaan begint te dateren vanaf 7 v.Chr.211) beschouwt Waltzing212) dit 
jaar als de juiste datering voor de hier betreffende Lex Julia. Dat Augustus 
in ieder geval gemeend heeft met een Lex Julia tegen de collegia te moeten 
optreden, bewijst voldoende het door hem daarin geziene gevaar voor zijn 
politiek, niet alleen potentieel maar ook actueel. En zijn opvolger heeft zich 
door deze maatregelen laten leiden213). 

8. HET OPENBARE LEVEN 

Heeft enerzijds de Romeinse intellectuele wereld van historici, rhetoren en 
senatoren zijn misnoegen tegen de princeps somtijds geuit in een openlijke 
oppositie en hebben anderzijds de leden van gemeenschappen, zoals die 
werden gevormd door de collegia, van hun samenkomsten gebruik gemaakt 
om in verzet te treden tegen het nieuwe regime, ook het openbare leven heeft 
nu en dan openlijk uiting gegeven aan sentimenten die niet in alle opzichten 
sympathie betekenden voor de nieuwe regeringswijze, zoals deze zich ging 
openbaren in het principaat. Merkwaardig is b.v. de door Suetonius ge
melde reactie van het publiek geweest, toen op zekere dag tijdens de spelen 
in het theater een vers werd gesproken met betrekking tot een Cybele-
priester. Onder luide bijval pasten de toehoorders het betreffende vers on-

20e) Suet.Aug.32.l : — collegia praeter antiqua et legitima dissolvit. 
209) Dio, 54.2.3: τών τε συσσιτίων τα μέν παντελώς κατέλυσε, τα δε προς τό σωφρο-

νέστερον συνέστειλε. 
2 1 0 ) CIL.VI.2193: Dis Manibus Collegio Symphoniacorum qui sacris publicis praestu 

sunt quibus senatus c(oire) c(onvocari) c(ogi) permisit e lege lulia ex auctoritate Aug. 
ludorum causa. 

2 1 ' ) CIL. VI. 10299: Fastos hos ad collegium fabrum tignariorum spedare coniecit Huelsen 
collata inscript ione huius voi. n. ¡48, in qua nominatur P. Cornelius Thallus P. Cornell Archi-
tedi fil. mag. quinq. coll. fahr, tignar, lustri XX VII; eidem collegio numerus senarius quinquen-
nalium convenit (cf.huius vol.n.996). Institutum igitur est hoc collegium pariter atque vicina 
a.747. (W. Henzen). 

^ 2 ) Vgl. J. P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les 
Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, 
BrusseU895.1.117:1896.11.444. 

213) Vgl. M. Cohn,?!; F. Vittinghoff,29; M. Gelzer,RE.X(1917).525.s.v.(154) Iulius 
(Tiberius). 
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middellijk op Augustus toe, maar met een woordspeling in het gebruikte 

„orbem temperai"21*). 

9. DELATORES 

In zijn waakzaamheid het nieuwe regime te stabiliseren werd Augustus 

geholpen door delatores. Tacitus wil het laten voorkomen, alsof de activiteit 

van de delatores eerst onder Tiberius is begonnen. De Romein Hispo wordt 

ter plaatse genoemd als de uitvinder van deze praktijk2 1 5). Uit Suetonius 

blijkt evenwel dat reeds in het proces tegen Cornelius Gallus dergelijke lieden 

zijn opgetreden, welk bericht bij Dio wordt bevestigd216). Tijdens Augustus 

hebben de praktijken van de delatores wel niet die dramatische omvang aan

genomen, welke zij later onder zijn opvolgers tot de periode van de Anto-

nijnen zouden krijgen. Niettemin bewijst het proces tegen Cornelius Gallus 

voldoende dat het kwaad der delatores, die van Rome een politiestaat hebben 

gemaakt, zo oud is als het principaal zelf. 

10. VERSTOORDE PAX AUGUSTA 

Ofschoon niet in verontrustende mate, heeft een tot oppositie overslaande 

stemming in de verschillende groeperingen van het politieke en maatschap

pelijke leven in Rome tijdens het principaat van Augustus de zozeer ge

roemde Pax Augusta verstoord. Augustus heeft in tegenstelling met de latere 

praktijk tijdens de regering van Tiberius dit verzet tot een bepaalde grens 

laten begaan2 1 7), mits de stabiliteit van zijn positie en zijn waardigheid niet 

in het gedrang kwamen. Typerend voor zijn gevoel van waardigheid is het 

verschil in de houding, waarmee hij voor en na Actium rebellerende troepen 

is tegemoet getreden218). 

214) Suet.Aug.68: Sed et populus quondam universus ludomm die et accepit in contu-
meliam eius et adsensu máximo conprobavit versum in scaena pronuntiatum de gallo 
Matris Deum tympanizante: „Videsne, ut cinaedus orbem digito tempérât?" Waarbij men 
„orbem tempérât" opvatte als „de wereld regeren". 

215) Тас.АппЛЛА: Nee multo post Granium Marcellum praetorem Bithyniae quaestor 
ipsius Caepio Crispinus maiestatis postulavit, subscribente Romano Hispone; qui formam 
vitae iniit, quam postea celebrem miseriae temporum et audaciae hominum fecerunt. 

^1 6) Suet. Aug.66.2: Sed Gallo quoque et aecusatorum denuntiationibus et senatus 
consultis ad песет conpulso --. 
Dio,53.23.6: -- καί άλλοι αύτφ συχνοί έπέθεντο και γραφάς κατ' αύτοϋ πολλάς άπήνεγ-
καν --. 
Dio, 55.27.3. 

"Ί) Sust. Aug. 51.3 : „Aetati tuae, mi Tiberi, noli in hac re indulgere et nimium indignari 
quemquam esse, qui de me male loquatur; satis est enim, si hoc habemus ne quis nobis 
male faceré possit." 
Id. Aug. 54: Nee ideo libertas aut contumacia fraudi cuiquam fuit. 

21S) Suet. Aug. 25.1 : Ncque post bella civilia aut in contione aut per edictum ullos mili-
tum commilitones appellabat sed milites. 
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Zo nodig wist Augustus bij het realiseren van zijn politieke gedachten en 

sociale bestuursplannen jaren te wachten. Reeds in 29 v. Chr. heeft hij b.v. 

pogingen gedaan om de huwelijkswetgeving naar eigen inzicht te regelen219). 

Wegens de hiertegen gerezen oppositie220) heeft hij deze zelfde pogingen ech

ter twee jaar later weer laten varen. En eerst in 18 v.Chr. kwam het tot een 

definitieve regeling van de kwestie in de Lex Iulia de Aduiteriis Coercendis en 

de Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, in 9 η. Chr. gecompleteerd door de Lex 

Papia Poppaea. 

De lotgevallen evenwel van een Lepidus, Varrò Murena, Fannius Caepio 
en anderen tonen duidelijk dat Augustus bij zichzelf voor de oppositie tegen 
zijn regime grenzen heeft gesteld, waarbuiten zich niemand ongestraft heeft 
kunnen bewegen. 

^9) Vgl. P. Jörs, 4vv. en 27. 
"") Op deze oppositie wijst wel Livius,praef.9: -- donec ad haec tempora, quibus nee 

vitia nostra nee remedia pati possumus, perventum est. 
Vgl. H. Dessau, Die Vorrede des Livius, in Festschrift O.Hirschfeld, Berlijn, 1903.463. 
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HOOFDSTUK III 

RERUM NOVARUM ΙΝΙΉΑ 
CONIURATIONESQUE COMPLURES 

In zijn De Vita Caesarum, Liber II, Divus Augustus, 19.1, geeft Suetonius 
een lijst van revolutionaire bewegingen en samenzweringen rond het eerste 
principaat. Lepidus iuver.is. Varrò Murena, Fannius Caepio, M.Egnatius, 
Plautius Rufus, L.Audasius, Asinius Epicadus en Telephus worden ter plaatse 
uitdrukkelijk vermeld. De daar ook genoemde Lucius Paullus, die bij de 
spanningen rond de domus regnatrix1) ter sprake moet komen, valt thans nog 
buiten bespreking. Daarentegen zal de lijst moeten worden aangevuld met 
de verdenkingen tegen C. Cornelius Gallus2) en de insidiae van Cornelius 
Cinna3). Het verraad van Salvidienus Rufus4) komt ter nadere bestudering 
in dit onderzoek niet in aanmerking, daar zijn trouweloosheid reeds een tien
tal jaren vóór Actium heeft plaats gevonden. 

Sommigen van deze op een of andere wijze in het verzet tegen Augustus 
betrokken personen komen in de nog bestaande bronnen slechts spaarzaam 
voor. De propagandistische inslag van de Res Gestae o.a. liet uiteraard geen 
plaats over voor de vermelding van activiteiten van dergelijke lieden5). 

Plautius Rufus komt waarschijnlijk uit Auximum in Picenum6) en kan 

') De term is uit Tac. ,4лл. 1.4. 
2) Suet. Aug. 66.1: -- Comelium Galium, quem ad praefecturam Aegypti, ex infima--

fortuna provexerat. 
Ы.СгаттЛб: Q.Caecilius Epirota, —ad Comelium Galium se contulit vixitque una 
familiarissime, quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur. Post deinde 
damnationem mortemque Galli --. 

3) Sen.Clem.\.9.2·. — delatum est ad eum indicium L.Cinnam, stolidi ingenii virum, 
insidias ei struere; dictum est, et ubi et quando et quemadmodum adgredi vellet; unus ex 
conseils deferebat. 
Dio,55.14.1 : — έπεβούλευσαν άλλοι τε καΐ Γναίος Κορνήλιος θυγατριδοος τοδ μεγάλου 
Πομπηίου ών--. 

4) Veli. 2.76.4: Per quae tempora Rufi Salvidieni scelesta Consilia patefacta sunt. 
Ыч.РегЛТІ: Q. Sa(I)videnum Consilia nefaria adversus Caesarem molitum indicio suo 
protraxit, isque damnatus mortem conscivit. 

5) Vgl. F. Vittinghofr, 20; G. Dirichlet, 2 en 5. 
6) CIL.IX.5834: Plautio C.F.Rufo leg. pro ceivitates Siciliae Provincia defensa. Bij 

deze te Auximum gevonden inscriptie geeft Mommsen de aantekening: Borghesius oss. 
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niet dezelfde zijn als de zekere Publius Rufus, vermeld door Dio in zijn be
schrijving van de onlusten in 6 n. Chr., veroorzaakt door korenschaarste en 
rampen, welke Rome in deze tijd hebben getroffen7). Volgens het door Dio 
in dezelfde passage gegeven bericht werd deze Rufus verdacht van mede
plichtigheid inzake opruiende geschriften8). Plautius Rufus is, afgezien van 
zijn vermelding bij Suetonius, uit verdere bronnen niet nader bekend. Wel 
dragen sommige munten de naam van Plotius Rufus, triumvir aere argento 
auroflandoferiundo, naar Willers9) meent in 23 v.Chr., samen met Cn.Cal-
purnius Piso en L.Naevius Surdinus10). 

Van L.Audasius is alleen bekend wat Suetonius in het reeds eerder ver
melde caput 19 over hem mededeelt. Naast het feit dat hij in de laatste jaren 
van Augustus betrokken was in de overigens verijdelde poging om lulia filia 
en Agrippa Postumus te ontvoeren11), wordt hem eveneens door Suetonius 
valsheid in geschrifte aangerekend12). Als delict viel valsheid in geschrifte 
onder de Lex Cornelia de Falsis13). Deze wet betrof twee soorten van ver
valsing14), de een betrekking hebbend op testamenten15), de ander betrek
king hebbend op aanmunting van geld16). Het bericht bij Suetonius over de 
„falsae tabulae" doet wel terecht vermoeden dat het bij Audasius een kwestie 
van vergrijp of vergrijpen tegen de Lex Testamentaria is geweest. 

Asinius Epicadus, een naam welbekend onder de Parthen17), is zeer waar
schijnlijk een vrijgelatene van Asinius Pollio, die in 39 v.Chr. een triomf-

пит, dec.XI n. 4 opp.2.21 tribuit C.PIolio Rufo, cuius extant nummi cusí in triumviratu mone
tali Augusto imperante et qui subfinem imperii eiusdem in eum coniuravit (Sueton.Aug.19). 

7) Vgl. E. Hohl, Klio, 30.1937.3403. 
e) Dio, 55.27.2: καί ταΟτ' έλέγετο μένέκ παρασκευής Πουπλίου τινός 'Ρούφου γίγνεσ

θαι, ύπωπτεύετο 6è ές ολλους. 
' ) Vgl. Η. Willers, Geschichte der röm. Kupferprägung, Leipzig, 1909.134 ν v. 
1 0) Hierop zou o.a. de munt kunnen wijzen, vermeld bij E. Babelon, Description histo

rique et chronologique des monnaies de la république romaine, Parijs-Londen, 1885.1.306.36, 
metop de keerzijde de legende: Cn.Piso L.Surdin.C.Plot.Ruf. 

" ) Suet./lHy.l9.2: Audasius atque Epicadus Iuliam filiam et Agrippam nepotem ex 
insulis, quibus continebantur, rapere ad exercitus, -- destinarant. 

12) Suet./í«í.l9.1 : -- ас praeter has L.Audasi falsarum tabularum rei ас ñeque aetate 
ñeque corpore integri --. 

u ) Dig. 48.10.16.1 : (Paul. lib. tertio respons.) Paulus respondit legis Comeliae poena 
omnes teneri, qui etiam extra testamenta cetera falsa signassent. 

14) Pandect. 48.10.1 : Duplex fuit Lex Cornelia de Falsis: 1". Ea quae dicitur Testamenta
ria, quia ad sola testamenta pertinebat, eorumque fidem adstruendam: —. 2". Altera porro 
Cornelia Lex de Falsis, ad rem nummariam seu monetariam pertinet; ideoque Nummaria 
dicitur. (R. Pothier). 

15) Dig. 48.10.2 : (Paul. Hb. tertio ad Sabin.) Qui testamentum amoverit celaverit eripuerit 
deleverit interleverit subiecerit resignaverit quive testamentum falsum scripserit signaverit 
recitaverit dolo malo cuisve dolo malo id factum erit, legis Comeliae poena damnatur. 

16) Dig. 48.10.9: (Uipian.lib.sept.de off.proc.) Lege Cornelia cavetur, ut, qui in aurum 
vitii quid addiderit, qui argénteos nummos adulterinos flaverit, falsi crimine teneri. 

1 7 ) L iv . 44 . 30.2: -- Platorem occidit, et duos amicos eius, Ettritum et Epicadum. 
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tocht hield18) na zijn overwinning op de Parthen19). Waarom Suetonius hem 

een hybride noemt 2 0) , is verder niet bekend. Volgens Valerius Maximus2 1) 

heeft de volkstribuun Q.Varius wegens de onduidelijke basis van zijn burger

recht deze benaming als cognomen gedragen. Suetonius bericht dat Asinius 

Epicadus met de reeds eerder genoemde L.Audasius betrokken is geweest in 

het komplot rond lulia filia en Agrippa Postumus om dezen respectievelijk 

van Pandateria en Planasia te ontvoeren naar de legioenen in Germanië. 

Telephus staat in de lijst bij Suetonius „ad extremum" vermeld, maar dit 

geldt ter plaatse slechts de volgorde van het vertellen. Zijn functie van 

nomenclátor duidt op een lage maatschappelijke positie. Een dergelijke taak, 

die meestal door een Afrikaanse slaaf werd verricht, stond immers niet erg 

hoog aangeschreven, ook al werd deze in voorname families vervuld22). 

Over Telephus is buiten Suetonius in verdere bronnen niets meer na te gaan. 

Uit de bemerking dat hij besloten had als een door het Fatum voorbeschikte 

zich tegen de princeps en de senaat te richten, mag wellicht worden gecon

cludeerd dat men hier met een psychopaat te doen heeft23). De bij Suetonius 

onmiddellijk daarop volgende vermelding van de marketenter, die in waan

zin of in gesimuleerde ontoerekenbaarheid Augustus zocht te doden 2 4) , 

wijst ook enigszins in die richting. Evenals de aanslag van een Gallisch hove

ling25) betreft het hier een anoniem geval, waar Ovidius in de Metamorphoses 

kennelijk op zinspeelt26). 

l e)CIL.P.50: C.Asinius Cn.F.Pollio pro cos.An.[DCCXIIII] ex Parthinis VIII K. 
Novem. 

") Dio,48.41.7: Κατά δέ τον αυτόν τοΟτον χρόνον έγένετο μέν καΐ έν Ίλλυριοΐςτοίς 
Παρθινοίς κίνησις, каі αυτήν ó Πωλίων μάχαις Επαυσεν --. 

2 0 ) Suet. Aug. 19.1 : -- Asini Epicadi ex gente Parthina ibridae --. 
2 1 ) Valer. Max.8.6.4: Q. autem Varius propter obscurum ius civitatis Hybrida cogno-

minatus tribunus pi. legem adversus intercessionem collegarum perrogavit --. 
Betreffende de collega van Cicero, C. Antonius, leest men bij Plinius, ЛТІЛ 8.53.79 : In nullo 
genere aeque facilius mixtura cum fero, qualiter natos antiqui hybridas vocabant ceu 
semiferos, ad homines quoque ut in C.Antonium Ciceronis in Consulatu collegam appel-
latione translata. 

2r)Suet.Aug.\9.l: --ad extremum Telephi, mulieris servi nomenculatoris. Nam ne 
ultimae quidem sortis hominum conspiratione et periculo caruit. Tegen de achtergrond van 
deze bemerking moet men ook de woorden van Livia verstaan bij Seneca, СІетЛ. 9. 6 : 
--ut alios taceam, quos tantum ausos pudet. 
Lucian. De Mercede Conductis, 10: -- όνομακλήτορι Λιβυκώ --. 

" ) Suet.^H£.19.2: -- Telephus quasi debita sibi fato dominatione et ipsum et senatum 
adgredi destinara(n)t. 

" ) Suet./4«y.l9.2: Quin etiam quondam iuxta cubiculum eius lixa quidam ex Illyrico 
exercitu, ianitoribus deceptis, noctu deprehensus est cultro venatorio cinctus, imposne 
mentis an simulata dementia incertum --. 

2 5 ) Suet. Aug. 79.1 : Vultu erat vel in sermone vel tacitus adeo tranquillo serenoque, u t 
quidam e primoribus Galliarum confessus sit inter suos, eo se inhibitum ac remollitum quo 
minus, ut destinarat, in transitu Alpium per simulationem conloquii propius admissus in 
praecipitium propellerei. 

2 6 ) Ovid.Me/flm.l.l97-198: --Cum mihi, qui fulmen, qui vos habeoque regoque. 
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Ook een slaaf van L.Aemilius Paullus, oom van de samenzweerder 
M.Aemilius Lepidus, pleegde een aanslag27). Slechts in anonimiteit treedt 
hij uit de bronnen naar voren, zodat een nadere beschouwing van zijn per
soon en van de misdaad die hij beging buiten het bestek van deze studie 
moet vallen, te meer omdat de datering van zijn aanslag, overigens hypo
thetisch, in 36 v.Chr. valt28). 

Struxerit insidias notus feritale Lycaon? 
Vgl. L. Herrmann, RBPh.17.1938.709. 

21) Suet.Aug.\6.3: Tune etiam per devios tramites refugientem servus Aemili Pauli 
comitis eius, dolens proscriptum olim ab eo patrem Paulum et quasi occasione ultionis 
oblata, interficere conatus est. 

28) Vgl. V. Gardthausen, 1.139. 
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HOOFDSTUK IV 

SAMENZWERING VAN M.AEMILIUS LEPIDUS 
BIJ DE KOMST VAN HET PRINCIPAAT 

1. DE GENS AEMILIA 

In de Romeinse geschiedenis mag de gens Aemilia1) gerekend worden 
onder de meest roemrijke geslachten die de stabiliteit van de republiek 
eeuwenlang hebben beschermd2) en die door hun „Res Gestae" de waardig
heid van hun familie tot een autoriteit hebben gemaakt, waar zelfs een 
Romein als Cicero zich gaarne op beriep3). Reeds bij tijdgenoten in de 
Oudheid wekte het daarom geen verwondering dat met de achtergrond van 
een eeuwenoude traditie van vaderlandsliefde velen in dit geslacht tot de 
hoogste ambten in de staat werden geroepen4). Origine uit dit geslacht was 
voldoende als adelbrief en mocht dienen als testimonium bij het bekleden 
van maatschappelijke posities, ook al wekte het persoonlijk karakter van de 
betrokkene soms geen grote verwachtingen5). In de eerste periode van het 
principaat kwam de gens Aemilia onmiddellijk na het Julisch-Claudische 
Huis6) en nog lang bleven zij zich naar Romeinse normen bewust van het 
roemrijke verleden in hun geslacht7). Als gens behoorden de Aemilii tot de 

') In de inscripties treft men de schrijfwijze Aimilia aan. Zo b.v. CIL. I2.614: L.Aimilius 
L.f. inpeirator decreivit --. 
Een der oudste landelijke tribus, de Aemilia, is naar deztgens genoemd. Vgl. Th. Mommsen 
Staatsr.inA6S. 

2) Cic.pro Sest. 68.143: qua re imitemur nostros Brutos, Gamillos, Abalas, Decios, 
Curios, Fabricios, Máximos, Scipiones, Lentulos, Aemilios, innumerabilis alios, qui banc 
rem publicam stabiliverunt --. 

3) Cic.PA/7.13.4.7: nullius apud me, patres conscript), auctoritas maior est quam 
M. Lepidi vel propter ipsius virtutem vel propter familiae dignitatem --. 

4) Cic.aíí.Fam.l5.12.1: --numquam fuit dubium quin te populus Romanus pro tuis 
summis in rem publicam meritis et pro amplissima familiae dignitate -- consulem facturus 
esset --. 

5) Та.с.Апп.6.27: -- Aemilium genus fecundum bonorum civium, et qui eadem familia 
corruptis moribus, inlustri tarnen fortuna egere. 

') Veil.2.114.5: -- omnibus copiis a Caesare M.(Aemilius) Lepidus praefectus est, vir 
nomini ас fortunae Caesarum proximus --. 

7) Tac.Ann.6.29: Scaurus, ut dignum veteribus Aemiliis, damnationem anteiit, hortante 
Sextia uxore --. 
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patriciërs8) en ging hun origine volgens de gangbare traditie terug tot in de 
tijd der Romeinse koningen, naar sommigen zeggen tot op koning Numa, 
de „reformator"9). Plutarchus spreekt van auteurs die de naam Aemilius 
verklaren als aanvankelijk een cognomen van de stamvader Mamercus we
gens diens tact en charme in spreken10). 

2. M. AEMILIUS LEPIDUS EN ZIJN OMGEVING 

Uit de beroemde en eeuwenoude patricische gens Aemilia kwam voort 
M. Aemilius Lepidus, de volgens Velleius onbesuisde jongeman die plannen 
beraamd had om Octavianus na zijn terugkeer van Actium en Alexandrie te 
vermoorden11). Hij was de oudste en gelijknamige zoon van de triumvir 
M. Aemilius Lepidus uit diens huwelijk met luniall12), halfzuster van 
M.Iunius Brutus, officieel Q.Caepio Brutus geheten, naar zijn adoptief-
vader Q.Servilius Caepio, broer van zijn moeder13). Het samengaan van de 
Aemilii met de lunii dateerde reeds van eeuwen her en werd voor deze tijd 
opnieuw bevestigd in het huwelijk van de triumvir M. Aemilius Lepidus en 
lunia II. 

In zijn bericht over de onlusten in 52 v.Chr. na de vermoording van 
Clodius staat bij Asconius1"1) Cornelia als echtgenote van de eerste „interrex" 
M. Aemilius Lepidus, de latere triumvir en vader van de rond 55 v.Chr. ge-

e) Liv.22.35.1: Cum his orationibus accensa plebs esset, tribus patriciis petentibus, 
P.Cornelio Merenda L.Manlio Volsone M.Aemilio Lepido --. 
Id. 39.32.6: competitores habebat patricios L.Aemilium Q.Fabium Ser. Sulpicium Gal-
bam, veteres candidatos --. 
P\ut.Aem.Paull.2: Τον ΑΙμιλίων οίκον èv 'Ρώμη τών ευπατριδών γεγονέναι καΐ παλαιών 
οί πλείστοι συγγραφείς όμολογοΟσιν. 

') Plut. Numa, 8 : 'Απ' εκείνου (ni. Mamercus, zoon van koning Numa) δέ καΐ' τον 
Αίμιλίων οίκον άναμιχθέντα τοις πατρικίοις όνομασθήναί φασιν --. 

Ι 0 ) P\ut.Aem.Paull.2: ότι δ' ó πρώτος αυτών και τφ γένει τήν έπωνυμίαν άπολιπών 
Μάμερκος ήν,— δι" αίμυλίαν λόγου καί χάριν Αιμίλιος προσαγορευθείς, είρήκασιν 
Évioi --. 
In feite moet Aemilius wel gezien worden als een diminutief van het door inscripties ge
waarborgde Aemus. Vgl. Christiana Liedmeier, Plutarchus' biographie van Aemilius 
Paullus. Historische commentaar, Utrecht-Nijmegen,1935.47vv. 

" ) Veil. 2.88.1 : Dum ultimam bello Actiaco Alexandrinoque Caesar imponit manum, 
M. Lepidus, iuvenis forma quam mente melior, -- interfìciendi, simul in urbem revertisset, 
Caesaris Consilia inieiat. 

12) Veil.2.88.1: --Lepidi eius, qui triumvir fuerat rei publicae constituendae, filius, 
lunia Bruti sorore natus --. 

13) Сіс.а</Лм.2.24.2: -- Q.Caepio hie Brutus --. 
Id. PhilAO.Ì 1.26: - -ex litteris Q.Caepionis Bruti pro consule intellectum --. 
Vgl. F. Münzer, 336-339; Th. Mommsen, Rom.Forsch.I1.51. 

, 4) Ascon./л Oral.Cic.pro A.Milane, p.38: Interrex primus proditus est M.Aemilius 
Lepidus.-- lectulum adversum uxoris eius Corneliae, cuius castitas pro exemplo habita est, 
fregerunt. 
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boren samenzweerder, vermeld. Waarschijnlijk vergist Asconius zich hier 
met de bij Propertius15) in de Cornelia-elegie geroemde echtgenote van 
L. Aemilius Paullus Lepidus16), wiens vader een broer was van de triumvir. 
In ieder geval, hoewel de herkomst van het bericht bij Asconius nog steeds 
niet volledig en bevredigend werd verklaard, moet het als een uitgemaakte 
zaak worden beschouwd dat dit bericht in zijn „uxoris eius Corneliae" his
torisch onjuist is. Alleen lunia II wordt als echtgenote van de triumvir en 
als moeder van zijn zonen bewezen17). 

De vader, volgens zijn portret op de munten wel knap van uiterlijk18) 
maar volgens de overgeleverde berichten slap van karakter19), had bij de 
vernieuwing van het triumviraat in 37 v. Chr. te Tarente20) wederom Afrika 
als ambtsgebied toegewezen gekregen, dat hij reeds vanaf 40 v. Chr. na de 
inname van Perusia en de samenkomst van Octavianus en Antonius te 
Brindisi had bestuurd21). 

Niet tevreden met zijn defacto ondergeschikte positie ten opzichte van 
zijn beide collega's in het triumviraat hoewel de iure hun gelijke, gaf hij aan 
zijn ontevredenheid uiting in zijn onafhankelijke manier van optreden tijdens 
de expeditie op Sicilië in 36 v.Chr. tegen Sextus Pompeius22). Uiteindelijk 
werd Lepidus van zijn imperium beroofd en behield hij slechts het ambt van 
Pontifex Maximus23) dat steeds voor eeuwig werd toegekend, aan welke 
traditie Octavianus, ook toen hij later eenmaal princeps was geworden, zich 

13) Propert.4.11.1 : Desine, Paulle, meum lacrimis urgere sepulchrum --. 
10) Vgl. Ρ. ν. Rohden, RE. 1(1893). 560w. s.v. (73) Aemilius. 
17) Vgl. F. Münzer, 354. 
" ) Vgl. E. Babelon, Description historique et chronologique des monnaies de la république 

romaine, Parijs-Londen, 1885.1.131-134. 
19) Veli.2.63.1 : -- cum et Lepido omnes imperatores forent meliores 

Id. 2.80.1 : Hic vir omnium vanissimus neque ulla virtute tam longam fortunae indulgen-
tiam meritus --. 
Tac. Ллл. 1.9: postquam hic socordia senuerit --. 
Dio,48.4.1 : -- τον τε Λεπιδον υπό νωθείας παρ' ουδέν ήγε --. 
Id.49.12.1 : μηδέν δραστήριον έχοντα --. 
Appian.B.Cív.3.84: -- άπρακτον μέν δντα και ίτολμον --. 
Id.Β. Civ. 5.124: -- τήν άργίαν συνήδεσαν Λεπίδω —. 

2 0 ) Appian.B.O'v.5.95: έπεί δέ 6 χρόνος αύτοίς Εληγε τί\ς αρχής, f\ τοίς τρισίν 
έψήφιστο άνδράσιν, έτέραν έαυτοίς ώριζον πενταετίαν --. 

2 1 ) Appian.A Civ.5.65: Λιβύης δέ Λέπιδον Αρχειν, καθά Καίσαρ έδεδώκει. 
" ) Appian.Ä CzV.5.122: Πλενίου δέ πρεσβευομένου περί σπονδών Άγρίππας μέν 

ήξίου περιμένειν Καίσαρα ές δω, Λέπιδος δέ έδίδου τάς σπονδάς καί τον τοΟ Πλενίου 
στρατον οίκειούμενος έαυτώ συνεχώρει διαρπάσαι τήν πόλιν μετά τοΟ ΰλλου στρατοο. 

" ) Appian.B. С .5.126: -- έπεμψεν ές 'Ρώμην, έφ' ούπερ ήν σχήματος, Ιδιώτην άπ' 
αύτοκράτορος, ουδέν έτι πλην ίερέα ής είχεν ίερωσύνης. 
De juiste datering van Lepidus' overgave in 36 ν. Chr. is door een lacune in het feriale 
Cumanum niet meer te achterhalen. 
Vgl. К. Fitzler-O. Seeck, RE.X(1917).316.s.v.(132) luliusf Augustus). 
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wenste te houden2 4) . Eerst wanneer Lepidus in 12 v. Chr. sterft, zal Augustus, 

door een vanuit heel Italië toegestroomde menigte25) in de betreffende co-

mitiën gekozen, op 6 maart dit ambt aanvaarden2 6). 

Overigens zal de houding van Octavianus hierbij wel niet zijn ingegeven 

door religieuze motieven, gezien zijn mentaliteit in 32 v.Chr., toen hij zonder 

enig gewetensbezwaar de Vestaalse maagden, die het testament van Antonius 

bewaarden, dwong hem dit document uit te leveren om daarmede verder zijn 

politieke spel te kunnen spelen27). Zelfs bestaat de mogelijkheid dat hij dit 

onrechtmatig in handen gekregen testament geheel of gedeeltelijk heeft ver

valst. In ieder geval is de verdenking dienaangaande reeds zeer oud 2 8 ) . 

Door zijn moeder was de jonge Lepidus geparenteerd aan de moordenaar 

van lulius Caesar, M.Iunius Brutus29). Vooral deze familieachtergrond van 

moederszijde zal niet zonder invloed zijn geweest op de politieke, in casu 

revolutionaire mentaliteit van de jonge Lepidus. 

Als zijn echtgenote wordt bij Dio3 0) Antonia vermeld, oudste dochter 

van de triumvir M.Antonius bij diens tweede vrouw Antonia, dochter van 

C.Antonius Hybrida3 1) . Appianus spreekt van huwelijksvoorbereidingen 

voor deze Antonia3 2) . Velleius noemt evenwel de dochter van P.Servilius 

24) Sen. C/em.1.10.1 : — per multos annos tulit ornamenta principis retinentem et ponti-
ficatum maximum non nisi mortuo ilio transferri in se passus est; maluit enim illum 
honorem vocari quam spolium. 

") Res Gestae, 10¡Pontifex maximus ne fieremin viviconlegae mei l[ocum], populo id 
sacerdotium deferente mihi quod pater meus habuer[at, rjecusavi. Qu[od] sacerdotium 
aliquod post annos, eo mort[uo q]ui civilis [m]otus occasione occupaverat, cuneta ex 
Italia ad comitia mea [confluenjte multitudine quanta Romae nunquam fuisse ante i[d 
tem]pus fertur, [recepii P. Sulpicio C.Valgio consulibus. 

26)Sutt.Aug.31.1: Postquam vero pontificatum maximum, quem numquam vivo 
Lepido auferre sustinuerat, mortuo demum suscepit --. 
CIL.I2. p. 311: Prid. Non. Mart. (Mart. 6). Hoc die Caes(ar) pontif(ex) maxim(us) fact(us) 
est MAFF.- Fe[riae ex s.c. quod eo die] imp.Caesar August.pont.m[axim.factus est 
Quiri]nio et Valgio cos. (a.u.c.742). 
Id. IX. 5289: [Imp.Caes]ar pontif. [maxim] cr[eatus est]. 
Euseb. Hieron. Olymp. 192: Augustus a senatu pontifex maximus appellatur. 

") Suel.AugATA: -- testamentum, quod is Romae etiam de Cleopatra liberis inter 
heredes nuncupatis reliquerat, aperiundum recitandumque pro contiene curavit. 
Plut. Ant. 58 : 'Απέκειντο δ* αύται παρά ταΐς Έστιάσι παρθένοις και Καίσαρος αΐτοϋντος 
ουκ έδωκαν εΐ δέ βούλοιτο λαμβάνειν έλθείν αυτόν έκέλευον. "Ελαβεν ούν έλθών. 
Dio, 50.3.4: как τούτου περιοργής £τι και μάλλον γενόμενος ούκ ώκνησεν ούτ' άναζη-
τίίσαι αυτός ούτε λαβείν --. 
Vgl. E. Hohl,Klio>30.1937.334. 

2 β) Vgl. Ρ. Sattler, Aug.u.der Sen.ì936. 
2») Vgl. F. Münzer, 352νν. 
3 0 ) Dio,44.53.6: επειδή τε ό Λέπιδος Ισχύν τε μεγάλην είχε καί φόβον αύτφ πολύν 

έπήρτα, τήν τε θυγατέρα τφ υίεΐ αύτοο συνφκισε --, ίνα μηδέν ών έπραττε πολυπραγ-
μονοίη. 

3 1 ) Vgl. W. Drumann-P. Groebe,I 2.381. 
") Appian.fJ. Civ. 5.93: -- βουληθήναι γαρ "Αντώνιον προ τών Παρθυικών έκδεδό-

σθαι τήν θυγατέρα τφ παιδί Λεπίδου, καθάπερ ώμολόγητο. 
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Isauricus en lunia I, Servilia, als vrouw van Lepidus, terwijl hij van haar 

vermeldt dat zij zich „vivo igni devorató" het leven benam bij de terechtstel

ling van haar man na diens samenzwering33). De anecdotenverzamelaar 

Valerius Maximus, die anders in zijn „Urbis Romae exterarumque gentium 

facta simul ас dicta memora tu digna"34) er nogal op uit is dergelijke merk

waardige gebeurtenissen te vermelden, zwijgt volkomen over Servilia, terwijl 

hij met een andere auteur uit de Oudheid een dergelijk feit wel uitvoerig 

vermeldt van Porcia, echtgenote van M.Iunius Brutus 3 5 ) , overigens tegen 

een betere traditie i n 3 6 ) . 

Velleius' lezing vindt enige steun bij Aelianus 3 7 ), waar men „Σερβιλ ίαν" 

wil lezen voor „Κεστιλ ίαν" , daar een Cestilia verder onbekend is. Lipsius 3 e ) 

in zijn commentaar op Velleius, 2.88, lost de moeilijkheid op door te zeggen 

dat het hier een tweede huwelijk betreft na de d o o d 3 9 ) of echtscheiding 4 0) 

van Antonia. Waarschijnlijk is het nooit verder gekomen dan een verloving 

met deze Antonia, welke verbintenis in 37 v.Chr. nog van kracht was maar 

kort daarop wel verbroken i s 4 1 ) . In 36 v.Chr. gingen Lepidus en Octavianus 

uiteen en het daarop volgend huwelijk van de jonge Lepidus met Servilia 

moest nu wellicht als een duidelijke demonstratie dienen van het reeds uit 

een ver verleden daterend samengaan van de gens Aemilia met de Servilia. 

Deze republikeinse, Octavianus niet gunstig gezinde geslachten en deze 

omgeving zijn wel tekenend voor het politiek sentiment van de samenzweer-

" ) Veil. 2.88.3: — Servilia Lepidi uxor, quae vivo igni devóralo praematura morte im-
mortalem nominis sui pensavit memoriam. De geheel andere lezing die E. Hohl, Würzb. 
Jahrb. 3.1948.109, van deze tekst geeft, zal nog nader behandeld worden. 

34) Valer.Max.l.praef. 
35) Valer. Max. 4.6.5: Tuos quoque castissimos ignes, Porcia M.Catonis filia, cuneta 

saecula debita admiratione prosequentur. quae, cum apud Philippos victum et interemptum 
virum tuum Brutum cognosses, quia ferrum non dabatur, ardentes ore carbones haurire 
non dubitasti, muliebri spiritu virilem patris exitum imitata, sed nescio an hoc fortius, 
quod ille usitato, tu novo genere mortis absumpta es. 
Appian.B.O'v.4.136: Πορκίαδ ' , ή Βρούτου μέν γυνή, Κάτωνος 6èαδελφή τοο νεωτέρου, 
— έσχάρας πυρός ένεχθείσης άρπάσασα τών ανθράκων κατέπιεν. 
Vgl. R. Hirzel, Der Selbstmord, Archiv für Religionswissensch. 11.1908.78* en 457. 

36) deadBrut.l.9.2: — id enim amisisti, cui simile in terris nihil fuit --. 
Plut. Brut. 53: -- φέρεται τις επιστολή Βρούτου προς τους φίλους -- περί τής Πορκίας, 
ώς άμεληθείσης ύπ' αυτών καί προελομένης δια νόσον καταλιπείν τον βίον. 

3 7 ) Aelian. Varia HistA4.45: Γυναίκας τών 'Ελλήνων έπαινοδμεν Πηνελόπη ν Ά λ κ η -
στιν καί την Πρωτεσίλεω, 'Ρωμαίων Κορνηλίαν καί Πορκίαν καί Κεστιλίαν. 

3 β) Vgl. Justus Lipsius, Opera omnia, torn. 5. pars 2, С. Velleius Paterculus cum animad-
versionìbus, ad 2.88, Antwerpen, 1637. 

39) Bij de dood van haar vader M. Antonius wordt Antonia niet meer door Plutarchus, 
Ant.ST, onder diens kinderen vermeld. Was zij toen reeds gestorven? 

A0) In 34 v. Chr. is Antonia gehuwd met Pythodorus van Tralies, een rijk Aziaat, door 
welk huwelijk zij de stammoeder is geworden van een zeer rijk en aanzienlijk Aziatisch 
vorstenhuis. Wegens dit niet-Romeinse huwelijk zou Plutarchus, Ant. 87, over haar hebben 
gezwegen. Vgl. W. Drumann-P. Groebe,I2 .381; V. Gardthausen, 1.338. 

41) Vgl. W. Drumann-P. Groebe,I2.380; F. Münzer,370. 
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der M.Aemilius Lepidus. Het lot van zijn moeders halfbroeder M. Brutus, 
de vernederende positie van zijn vader Lepidus en het optreden van Octavia-
nus tegenover M.Antonius, vader van zijn eerste (vrouw of) verloofde, 
hebben hem in dit sentiment verbitterd. 

3. DE SAMENZWERING 

Terwijl de oude Lepidus, hoewel de antieke auteurs zijn persoonlijkheid 
niet erg roemen, voldoende realiteitszin toonde en genoegen wist te nemen 
met de zich veranderende politieke situatie, kon de zoon in zijn onverstand 
en gebrek aan werkelijkheidszin''2) zich blijkbaar niet aanpassen aan de ver
anderingen die op gang waren gekomen in het staatsbestel van het toenmalige 
Rome. Hij vatte tenminste het plan op om Octavianus bij diens terugkeer in 
Rome te vermoorden. De met dat doel voorbereide staatsgreep43) moet wel, 
gezien de verwantschap van de jonge Lepidus, een aristocratisch-republi-
keins karakter hebben gehad4 4). Belangrijk in deze verwantschap is vooral 
ook Servilia Q.Caepionis f., uit wier tweede huwelijk met D. lunius Silanus 
geboren werden lunia I, moeder van de Servilia, die de vrouw werd van de 
jonge Lepidus, en lunia II, moeder van de jonge Lepidus. Deze vrouw, die 
de dood van de Caesarmoordenaar M. lunius Brutus, haar zoon bij haar 
eerste man M. lunius Brutus, overleefde, heeft zowel haar kinderen als klein
kinderen steeds de levensregel voorgehouden naar het hoogst bereikbare in 
de politiek te streven en zich aan Caesar en zijn erfgenaam Octavianus gelijk 
te achten4 5). 

In deze familiementaliteit der Servilii moeten wellicht de verdere achter
gronden en diepere oorzaken worden gezocht voor de revolutionaire po
gingen van Lepidus, die in zijn niet-aanvaarden van de groeiende verande
ring in de politieke constellatie van het imperium eerder gedreven werd door 
het bloed van moederszijde dan door dat van de Aemilii Lepidi. De gens 
Servilia behoorde tot een van de uit Alba afkomstige geslachten, door koning 

42) Vell.2.88.1 : -- M. Lepidus, iuvenis forma quam mente melior --. 
Id.2.88.3: -- praecipitis Consilia iuvenis --. 

") S\iet.Aug.\9.\ : -- rerum novarum initia coniurationesque complures -- compressit 
alias alio tempore; Lepidi iuvenis —. 
Sen.Brev. Vt.4.5: — in ipsa urbe -- Lepidi -- in eum mucrones acuebantur. 
Appian.5. Ctv.4.50: Μαικήνας έδίωκε τον Λεπίδου παΐδα βουλεύσεως έπ! Καίσαρι, 
έδίωκε δέ και τήν μητέρα τφ παιδί συνεγνωκέναι. 
Dio,54.15.4: —τόν δέ δη Λέπιδον έμίσει μέν διά τε τάλλα και δτι ó υίος αυτοΰ καΐ 
έπεφώρατο έπιβουλεύων αύτώ και έκεκόλαστο --. 

44) Vgl. V. Gardthausen, 1.459. Ρ. Sattler, Aug. и. Gegner, 71, durft niet tot een conclusie 
te komen. 

^5) Vgl. F. Münzer,354. Verder ook 362 en 372. Voor de beschrijving van Servilia's 
persoonlijkheid, zie J. Balsdon, 51 vv. 
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Tullus onder de patres opgenomen46), en nam met de gens lulia in deze 
groep de belangrijkste plaats in. Ofschoon zowel Livius47) als Dionysius van 
Halicarnassus48) beiden in hun opsomming de Servilii achter de lulii plaat
sen, terwijl zij voor de andere gentes in hun opvolging afwijken, hebben toch 
de Servilii tijdens de eeuwen van de republiek de lulii in betekenis en auto
riteit ver overtroffen49). De gigantische persoonlijkheid van lulius Caesar 
veranderde evenwel de situatie ten gunste van de lulii en in feite zou hier 
nooit meer verandering in komen. lulius Caesar heeft aanvankelijk een ge
lijkwaardigheid en een samengaan van de beide oeroude Albaanse geslachten 
willen demonstreren en accentueren door P.Servilius Isauricus tegen het 
einde van 49 v.Chr., toen de heerschappij in Rome, Italië en het Westen 
was verworven, als collega in het consulaat te laten kiezen50), waarna 
Isauricus naar vele getuigenissen zich ging ontplooien als een zeer actief 
magistraat51) en als een der grootste organisatoren. Bij Cicero o.a. vernemen 
we uit een brief van september 45 v.Chr., hoe Servilius Isauricus als pro
consul zijn ambtsgebied heeft doorkruist en er de nodige bestuursmaatrege-
len wist te treffen52). 

Maar tussen het consulaat van Caesar en Servilius Isauricus enerzijds en 
het huwelijk van de jonge Lepidus en Servilia in 36 v.Chr. anderzijds ligt een 
ontwikkeling, waardoor de stukken in het politieke schaakspel totaal anders 
kwamen te staan. Dit huwelijk van Lepidus en Servilia betekende niet slechts 
een demonstratie van de breuk tussen de toenmalige triumviri Lepidus en 
Octavianus maar ook een hernieuwd en nauwer aantrekken van de eeuwen
oude banden tussen de roemrijke adellijke geslachten der Aemilii en Ser-

46) Vgl. Th. Mommsen, SraaWr.III.SO; 
E. Bux, dementia Romana, Würzb.Jahrb.3.1948.213. 

^) Liv. 1.30.2 : principes Albanorum in patres, ut ea quoque pars rei publicae crescerei, 
legit: lulios, Servilios, Quinctios, Geganios, Curiatios, Cloelios —. 

4β) Dionys.Halic./4wíí'?.Aoma/í.3.29.7: -- 'Ιουλίους, Σερουιλίους, Κορατίους, Κοιντι-
λίους, Κλοιλίους, Γεγανίους, Μεττιλίους. 

4»)Vgl. F. Münzer, 134-155. 
50) Caes. Β. Civ. 3.1.1: Dictature habente comitia Caesare cónsules creantur lulius 

Caesar et P.Servilius --. 
Plut. Caes. 37 : ~ οπατον δέ άναδείξας εαυτόν και Σερουίλιον Ίσαυρικον --. 
Appian.ß. C/v.2.48: -- υπάτους ές το μέλλον απέρηνεν εαυτόν τε каі Πούπλιον Ίσαυ-
ρικόν. 

") ILS.8779 (=OGI.449): ό δήμος έτίμησεν Πόπλιον Σερουίλιον Ποπλίου υΐον 
Ίσαυρικόν τον άνθύπατον, γεγονότα σωτήρα каі ευεργέτην τής πόλεως каі άποδε-
δωκότα τή πόλει τους πατρίους νόμους και τήν δημοκ[ρα]τίαν άδούλωτον. 
ILS. 40 (= CIL. Ι2.662): [P.] Servilius Ρ. [f.] Isauricus procos. res[tit]uit. Voor verder epi
grafisch bewijsmateriaal, zie F. Münzer, 3562. 

") Cic.ас/Fem. 13.68.1: Cratae mihi vehementer tuae litterae fuerunt, ex quibus cog-
novi cursus navigationum tuarum.-- multo etiam erit gratius, si ad me de re publica, id est 
de statu provinciae, de institutis tuis familiariter scribes --. 
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villi53). In dit samengaan en deze verbondenheid van Aemilii en Servilii 
moesten deze laatsten wel gaan domineren. 

Wanneer precies in het vierde decennium v. Chr. de oude moeder Servilla 
is gestorven, wordt in de bronnen niet overgeleverd. Bekend is slechts dat 
zij de dood van de Caesarmoordenaar Brutus overleefde en vóór 30 maart 
32 v. Chr. moet zijn gestorven54). Maar deze mater familias, „so zu sagen das 
Familienhaupt der Tyrannentödter"55), zal zeker met haar onvergelijkelijk 
gezag en haar enorme invloed tijdens haar leven vorm en gestalte hebben 
gegeven aan de politieke ontwikkeling van die dagen. Zelfs een stijfkop als 
Cato heeft blijkbaar nog onder haar invloed gestaan56). Hoewel deze merk
waardige vrouw meer dan bevriend is geweest met de grote Caesar57), die in 
haar geniale geestesgaven als het ware een vrouwelijk evenbeeld van zich 
zelf heeft gevonden, bleef haar denken en handelen steeds gericht op het 
welzijn van haar geslacht, waarvan zij de politieke koers bepaalde. Of zij 
daadwerkelijk het demonstratieve huwelijk van haar beide kleinkinderen in 
36 v. Chr. heeft laten sluiten is, gezien de onzekerheid rond de datum van 
haar sterven, niet vast te stellen. Dat het haar geesteskind is geweest moet wel 
als historisch vaststaand worden aanvaard. En in dit geesteskind van de oude 
Servilia meende de rivaliteit tussen de „Servilla familia illustris in Fastis"58) 
en de gens lulia een kans te krijgen, toen de grote spanning onder de beide 
laatste tegenstanders uit de burgeroorlogen, M.Antonius en Octavianus, 
naar een beslissing ging. Ook de jonge heethoofdige Lepidus59) heeft zich 
door de zijn vader aangedane beledigingen direct betrokken gevoeld bij deze 
beslissing, daar hij zeker niet vergeten zal hebben, hoe de beide rivalen van 
Actium zijn vader in het verleden verschillend hadden behandeld60). Met de 

" ) V g l F. Munzer,370. 
" ) Com Nep.25.y4mc.ll.4: — qui (sc.Atticus) quidem Serviliam, Bruti matrem, non 

minus post mortem eius quam florentem coluerit. 
T.Pompomus Atticus is zelf gestorven „pndie kal.Apnles Cn Domitio C. Sosio consuhbus" 
= 32 ν Chr. (Id 25 Amc.22 У). 

5 5) Th. Mommsen, Zur Geschichte der Caesarischen Zeit, Herm.28.1893.602 ( = His
torische Schriften, Berlijn, 1906.1 172) 

5 6) Ascon.m Orai. Cic.pro M.Scauro, p.17: ea (soror Catonis Servilla, quae mater 
M. Bruti fuit) porro apud Catonem matemam obtinebat auctontatem. 

" ) Suet C e « . 50 2: Sed ante alias dilexit Marci Bruti matrem Serviliam, cui et primo 
suo consulatu sexagiens sestertium margantam mercatus est et bello civili super alias do-
nationes amplissima praedia ex auctiombus hastae mimmo addixit --. Dat Servilla in haar 
verhouding met Caesar in die dagen blijkbaar voor niets stond, is wel duidelijk uit de ver
dere mededeling bij Suetonius,Caes 50.2: --existimabatur emm Servilla ctiam filiam 
suam Tertiam Caesari conciliare. 

58)Plin../Vtf 34.13.18. 
" ) Veil. 2.88.3: -- praecipitis Consilia luvenis --. 
"O VoorM Antonius,Dio,44.53.6 --αρχιερέα αυτόν άποδειχθήναι παρεσκεύασεν—. 

Voor Octavianus, Dio, 50 20.3: -- και αύτον τον Λεπιδον, μήτε τι άδικησαντα και 
προσέτι καΐ συμμαχησαντα αύτοΐς, τής τε ηγεμονίας άπάσης παραλελύκασι και ώσπερ 
τίνα αίχμαλωτον έν φρουρςί έχουσι --. 
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nood onder het volk en de zware oorlogsbelasting ging deze gespannen situa
tie een gerede aanleiding en een gunstige atmosfeer vormen om de Juliër 
Octavianus in zijn historische opmars naar de alleenheerschappij te stuiten 
en zelfs te elimineren door een samenzwering, waarin de politieke harts
tocht van de Servila samen ging met en gebruik maakte van de domheid in 
een der Aemilii Lepidi. Bezonnenheid was blijkbaar niet de sterkste eigen
schap in de naaste familie van de jonge Lepidus61). 

Maecenas was tijdens de burgeroorlogen praefectus over Rome en heel 
Italië62). In deze functie kwam hij op de hoogte van en kreeg hij te maken 
met het broeiende komplot. Eerst heeft hij de hele situatie rustig afgekeken 
om door schijnbare onachtzaamheid de plannen aan te moedigen. Dat 
Maecenas in bepaalde omstandigheden wist te zwijgen en alleen maar ver
telde, wat hij meende te kunnen vertellen, wordt door Horatius over hem 
bericht " ) . Snel is, toen men het ogenblik daarvoor gunstig achtte, het kom
plot de kop ingedrukt en aldus het begin van een nieuwe burgeroorlog, ter
wijl de vorige nog niet goed geëindigd was, voorkomen. Lepidus is in de uit
eindelijke volvoering van zijn plannen door de reactie van Maecenas vol
komen verrast64) en aldus werd elke verwarring naar buiten voorkomen. 
Het middel was anders erger geweest dan de kwaal. Gedetailleerde bijzon
derheden zijn in de overgekomen bronnen niet na te gaan, zodat het o.a. 
niet duidelijk is wie er verder in de samenzwering betrokken zijn geweest. 
Wel bericht Appianus dat de moeder van Lepidus op de hoogte was van het 
komplot65) en er blijkbaar ook in betrokken was, daar ook zij door Maece
nas in staat van beschuldiging werd gesteld. Voor de vader, de oud-triumvir. 

61) Cic.adBrut.\.\2.\: máximo in discrimine res publica. Brute, versatur victoresque 
rursus decertare cogimur: id accidit M. Lepidi scelere et amentia. 
là.adFam.ì2.\0.\: bellum quidem, cum haec scribebam, sane magnum erat scelere et 
levitate Lepidi. 
Id. ad Fam. 11.9.1: in primis rogo te, ad hominem ventosissimum, Lepidum, mittas, ne 
bellum nobis redintegrare possit Antonio sibi coniuncto --. 

") Tac. Ann. 6.11: ceterum Augustus bellis civilibus Cilnium Maecenatem equestris 
ordinis cunctis apud Romam atque Italiani praeposuit. 
Veli.2.88.2: Erat tunc urbis custodiis praepositus C.Maecenas equestri, sed splendido 
genere natus --. 
Dio,51.3.5: --κοί φοβηθείς μή τοϋ Μαικήνου, ф καΐ τότε ή τε 'Ρώμη καΐ ή λοιπή 
'Ιταλία προσετέτακτο, καταφρονήσωσιν δτι ίππεύς ήν --. 
Over het nieuwe, door Augustus ingestelde ambt van praefeclura urbis, vgl. P. Sattler, 
Aug. и. der Sen. 59 vv. 

" ) Hor.5aí.2.6.46: --Et quae rimosa bene deponuntur in aure. Ook Suetonius spreekt 
over Maecenas' zwijgzaamheid, Aug.66.3·. Desideravit enim nonnumquam -- et Maecena-
tis tacitumitatem. 

") Veil. 2.88.3: -- mira celeritate nullaque cum perturbatione aut rerum aut hominum 
oppresso Lepido --. 

") Appian.S.Cív.4.50: — έδίωκε δέ και τήν μητέρα τφ παιδί συνεγνωκέναι* 
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werd daarentegen door de aanklagers in het proces onschuld getuigd66), 
zodat er voor Maecenas geen termen aanwezig waren voor een verder ge
rechtelijk optreden tegen hem. De bij Appianus als motief voorgegeven 
zwakheid van de oude Lepidus om van verdere actie tegen hem af te zien6 7) 
is in zijn objectiviteit niet geheel duidelijk. In ieder geval kan het niet als 
werkelijke physieke zwakheid worden uitgelegd, gezien de door Lepidus aan 
den dag gelegde activiteit om zijn vrouw vrij te krijgen68). De vraag moet 
trouwens worden gesteld, uit welk brein deze vermelding van zwakheid bij 
Lepidus is voortgekomen. Is het een gedachte van Appianus zelf of van de 
door hem gebruikte bronnen, of is het een persoonlijk motief van Maecenas 
geweest? Sattler69) wijst erop dat dit laatste dan juist een bewijs is dat Lepi
dus in die tijd nog behoorlijk sterk heeft gestaan, welke gedachte trouwens 
door verschillende feiten zou kunnen worden gesteund. Men denke hier o.a. 
aan het nog steeds door Lepidus beklede ambt van Pontifex Maximus. Voor 
de toenmalige positie van de Lepidus-familie is het ook typerend dat Maece
nas eventueel met een borg voor lunia genoegen heeft willen nemen en dat, 
toen niemand zich daarvoor beschikbaar wilde stellen, Lepidus uiteindelijk, 
ofschoon met grote moeite, erin slaagde vrijstelling van borgplicht voor zijn 
vrouw te verkrijgen70). Men gevoelt neiging om uit dit alles te concluderen 
dat het hele proces tegen de jonge Lepidus achteraf toch niet zo is verlopen, 
als de aanhangers van Octavianus wel graag gezien hadden. 

4. DATERING VAN DE SAMENZWERING 

Appianus deelt mede dat de jonge Lepidus door Maecenas naar Actium 

werd gezonden7I). Dit moet dan in ieder geval na de slag bij Actium hebben 

plaats gevonden. De samenzweerders hadden immers volgens Velleius het 

plan Octavianus bij zijn terugkeer in Rome te doden7 2), hetgeen moet bete

kenen dat voor Lepidus en zijn eventuele medeplichtigen de eindoverwin-

") Appian.S.C/v.4.50: „έμοί μέν και ot κατήγοροι μαρτυροϋσιν έπιείκειαν, ουδέ 
γυναικί με ή παιδί συγγνώναι λέγοντες. 

^7) Appian.S. Ο'ν.4.50: Λεπίδου γαρ αύτοϋ upa ώς άσθενοΟς ύπερεώρα. 
вв) Appian.ß. C/v.4.50: --ό Λέπιδος άμφί τάς Βαλβίνου θύρας έτρίβετο πολλάκις 

και δικάζοντι παρίστατο και διωθουμένων αυτόν ές πολύ τών υπηρετών μόλις είπεν 
„— άλλ' ές την ανθρώπειον τύχην άφορων και ές έμέ σοι παρεστώτα, χάρισαί μοι την 
γυναίκα άπαντήσειν ές Καίσαρα έγγυωμένφ ή μετ' εκείνης άπελθεΐν δεομένύ)". 
Vgl. Ρ. Sattler, Aug.ii.der Sen.W0. 

" ) Vgl. Ρ. Sattler, Aug.u.der Sen.30; Id. Aug.u.GegnerJA. 
•"J Appian.ß.C/v.4.50: ταοτα έτι τοΟ Λεπίδου λέγοντος, ούκ ένεγκών την μεταβολήν 

ó Βαλβϊνος απέλυσε ττ\ς έγγύης τήν γυναίκα. 
'") Appian.B.C/v.4.50: τόν μέν δή παΐδα ó Μαικήνας ές Άκτιον έπεμπε τφ Καί-

σαρι --. 
, 2) Veil.2.88.1 : Μ.Lepidus -- interficiendi, simul in urbem revertisset, Caesaris Consilia 

inierat. 

54 



ning van Octavianus over zijn rivaal M.Antonius reeds een voldongen feit 
was. Had Octavianus op het tijdstip van de samenzwering de slag nog niet 
geleverd, dan ware de beraming van het plan door de samenzweerders wel 
prematuur geweest en zou er geen gegronde reden voor hen hebben bestaan 
om de uitvoering ervan te bepalen op het tijdstip van de terugkeer van de 
overwinnaar. Vóór Actium stond de uitslag immers nog niet vast. Octavianus 
zou hebben kunnen verliezen en zelfs hebben kunnen sneuvelen73). Afgaande 
op de actie van de samenzweerders moet men echter wel aannemen dat die 
terugkeer reeds zeker was en de slag bij Actium dus ook beslist74). 

Na de beslissende strijd is Octavianus evenwel niet lang in het kamp van 
Actium gebleven. Plutarchus zegt dat hij onmiddellijk na de slag naar 
Athene is gevaren75). Uit Dio, die als datum van de slag bij Actium 2 sep
tember 31 v. Chr. aangeeft7β), is verder bekend dat Octavianus het vluchtend 
landleger van Antonius naar Macedonië achtervolgde77). Op 1 januari is hij 
in Azië, waar de overwinnaar zijn vierde consulaat kan aanvaarden78). 
Wanneer Appianus de jonge Lepidus door Maecenas naar Actium laat 
sturen, heeft hij met Actium, dat als plaats van victorie het politieke en 
militaire beeld van die dagen overheerste79), klaarblijkelijk geen bepaalde 
datering of localisering bedoeld maar wel het hele oorlogstoneel, dus het 
Oosten. 

In zijn pragmatische geschiedschrijving is Appianus herhaaldelijk tot on
nauwkeurigheden en vergissingen inzake chronologie gekomen. De door 
hem berichte feiten kan men wel als betrouwbaar aanvaarden, met zijn per
soonlijke toevoegingen zal men daarentegen voorzichtig moeten zijn80). Zijn 
vermelding dat de jonge Lepidus na het ontdekken van zijn revolutionaire 
plannen door Maecenas naar Actium werd gestuurd, hetgeen niet goed past 
in de samenhang van de toenmalige gebeurtenissen, moet daarom wel als 
een onnauwkeurigheid, een „Flüchtigkeitsfehler"il) worden gezien, of het is 
bij de auteur eenvoudig een vergissing geweest. Bij Appianus is het vaak moei
lijk uit te maken, of historische onjuistheden op rekening van de auteur zelf 

•") Op deze onzekerheid duidt ook wel de opmerking van Asinius Pollio bij Velleius, 
2.86.3 : -- itaque discrimini vestro me subtraham et ero praeda victoris. 

") Vgl. E. Hohl, Würzb. Jahrb. 3.1948.1071. 
") Plut. Ant. 68 : — προδοβεντες ύπό τών αρχόντων τφ κρατοΟντι προσεχώρησαν. 

'Εκ τούτου Καίσαρ μέν έπ' 'Αθήνας έπλευσε —. 
7 6) Dio, 51.1.1 : Τοιαύτη τις ή ναυμαχία αυτών τϋ δευτέρςι τοδ Σεπτεμβρίου έγένετο. 
7 7) Dio,51.1.4: —και μετά ταοτα και τόν λοιπόν στρατον ές Μακεδονίαν άπιόντα 

καταλαβών άμαχεί παρεστήσατο. 
1β) Suet. Aug. 26.3: Nee omnes Romae, sed quartum consulatum in Asia — init. 
7») Een zelfde gedachte spreekt ongeveer uit G. McN. Rushforth,2: „Pliny, N.H.16.8: 

(Augustus coronam) civicam a genere humano accepit, is thinking rather of Actium as the 
end of the civil wars". 

e o) Vgl. W. Drumann-P. Groebe,I2.407. 
81) E. Hohl, Würzb. Jahrb. 3.1948.1071. 
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moeten worden gezet of op die van degenen, van wie hij zijn inlichtingen 
heeft gekregen 8 2 ) . 

Een ander bezwaar tegen het zenden van Lepidus naar Actium is, dat 
Appianus in hetzelfde bericht de interventie van de oude Lepidus vermeldt 
ten gunste van zijn vrouw lunia en wel bij een zekere consul Balbinus83). 

Men dient zich eerst af te vragen, in hoeverre voor Lepidus de mogelijk
heid tot interventie heeft bestaan. Appianus84) vermeldt uitdrukkelijk dat 
Lepidus met dit doel de consul persoonlijk, en dat herhaaldelijk, heeft be
zocht en tevens dat hij bij het proces aanwezig is geweest. Voor Appianus 
zelfwas dit mogelijk, aangezien de auteur bij een latere gelegenheid zal ver
melden dat Lepidus na zijn fiasco van 36 v. Chr. door Octavianus naar Rome 
werd gezonden85). Betreffende de ontluistering van Lepidus in dat zelfde jaar 
geven andere bronnen evenwel in een zeker crescendo een van Appianus 
afwijkende lezing. Zo bericht Velleius86) b.v. dat Lepidus van zijn waardig
heid werd beroofd maar leven en eigendom mocht behouden. Orosius87) 
voegt er ballingschap voor het leven aan toe. Bij Dioβ 8) heet het dat Lepidus 
in Italië niet zonder bewaking mocht vertoeven. Suetonius89) tenslotte ver
meldt uitdrukkelijk als ballingsoord Circeii, halfweg Rome en Napels in 
Latium op het gelijknamige promonturium gelegen. 

Verschillende details tonen echter dat men althans de ballingschap niet al 
te zwaar dient te nemen. De relegatio bij Suetonius was wel de meest ge
mitigeerde vorm van ballingschap90). Het ballingsoord zelf, vermaard om 
zijn oesters91), was zowel over zee als over land voor die tijd gemakkelijk 
vanuit Rome te bereiken. Circeii had een kleine haven en bovendien lag 
het niet ver van de Via Appia, die in deze streek voor het eerst in haar tracé 
de kustlijn raakte92). Door deze ligging van het ballingsoord was het voor 
Augustus in latere jaren gemakkelijk Lepidus herhaaldelijk naar Rome te 

" ) Vgl. К. J. Beloch, Röm.Gesch.b.z.Endeder Republik, Einl.Alt.W., Ш2.194. 
") Appian.B.C7v.4.50: -- ó Λέπιδος άμφί τάς Βαλβίνου θύρας έτρίβετο πολλάκις --. 
e 4) Appian.e.C/v.4.50: -- δικάζοντι παρίστατο και διωθουμένων αυτόν ές πολύ τών 

υπηρετών μόλις είπεν --. 
" ) Appian. Β. Cív.5.126: -- ίίπεμψεν ές 'Ρώμην --. 
β6) Vell.2.80.4: Vita rerumque suarum dominium concessa ei sunt, spoliata, quam tueri 

non poterat, dignitas. 
ΛΎ) Orosius,/í</v..Pú,£.6.18.32: Lepidus--supplex Caesari factus vitam et bona im-

petravit, perpetuo quidem amendatus exilio. 
βΒ) Dio,49.12.4: καΐ ό μέν έκ τούτου τής τε εξουσίας πάσης παρελύθη, και δίαιταν έν 

τΐ| 'Ιταλία ούκ δνευ φυλακής είχε-

β ') Suet. Aug. 16.4: -- supplicemque concessa vita Cerceios in perpetuum relegavit. 
90) Bij een latere gelegenheid zal Suetonius spreken van een exilium, maar dan waar

schijnlijk om een scherp contrast te stellen tegenover de vrijmoedigheid van Antistius 
Labeo. Suet.y4u^.54: Antistius Labeo senatus lectione -- M.Lepidum hostem olim eius et 
tune exsulantem legit --. 

" ) Hor.5a/.2.4.33 : -- Ostrea Circeis, Miseno oriuntur echini --. 
" ) Strabo.S.S.ö: -- προς αύτφ μόνον τφ Κιρκαίφ λιμένιον Εχων --. έξης δ' έν εκατόν 
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laten komen, zij het dan met minder sympathieke bedoelingen93). Bij 
deze situatie bestaat de mogelijkheid dat de oude Lepidus ook in de 
dagen van het proces rond zijn zoon reeds gelegenheid heeft gekregen, 
overigens onder de bij Dio vermelde bewaking wellicht, consul Balbinus te 
Rome te bezoeken. 

De moeilijkheid is echter dat men in de Tabulae of Fasti tevergeefs zoekt 
naar een consul Balbinus in het jaar 31 v. Chr. Bovendien wordt zijn naam 
slechts hier ter plaatse bij Appianus genoemd. Voor het consulaat van 
31 v.Chr. komt o.a. wel in aanmerking Cn.Pompeius Q.f., die vanaf 1 Octo
ber 31 v.Chr. in functie was94). Deze kan echter niet voor Balbinus door
gaan, daar uit de gens Pompeia geen Balbinus bekend is. Wanneer men deze 
Balbinus meent te kunnen identificeren in M.Titus95), consul sedert 1 mei 
31 v.Chr., dan is daarmede theoretisch wel de bij Appianus gegeven situatie 
gered, maar blijft het bezwaar van het transport van de jonge Lepidus naar 
Actium. 

Meer aanvaardbaar lijkt het daarom met v. Rohden96) deze Balbinus te 
zoeken in L.Saenius L.f.Balbinus97), die vanaf 1 november 30 v.Chr. het 
consulaat bekleedde, waarmee dan de samenzwering van Lepidus verscho
ven wordt naar de tweede helft van het jaar 30 v. Chr. En terecht klaar
blijkelijk. Immers vóór Actium, 2 september 31 v.Chr., had de samen
zwering met de uit de bronnen bekende bedoeling geen voldoende reden. 
Onmiddellijk na Actium tot de winterkwartieren van Samos trekt Octavianus 
steeds voort. Bij het gerechtelijk optreden aldaar tegen de krijgsgevangenen 
hoort men niets van een terechtstelling van de jonge Lepidus. Na 1 januari 
30 v.Chr.98) en vóór 1 augustus, de val van Alexandrie, is Octavianus ook 

σταδίοις τώΚιρκαίφΤαρρακίνα εστί.-- ένταΟθα δέ συνάπτει τΐΐ θαλάττη πρώτον ή 
Άππια οδός. 

9 3) Dio,54.15.5: Εςτεγαρτηνπόλινкаійко таαυτόνέκτδναγρώνκατιέναιέκέλευε, 
και ές τάς συνόδους άεί έσήγεν, όπως ότι πλείστην και χλευασίαν καΐ ΰβριν προς τε 
τήν τής ισχύος και προς την τής αξιώσεως μεταβολήν όφλισκάνη-

9 4) CIL.I2. ρ.160: Suf.K.Oct.MIN.IV Cn.Pompeius Q.f; MIN.V.IX Cn.Pompeius. 
»5) CIL.I2. p.160: Suf.K.Mai.MIN.IV M.Titus L.f; MIN.IX M.Titius. 

Vgl. H. Kloevekorn, De Proscriptionìbus a.a.Chr.n.43 a M.Antonio, M.Aemilio Lepido, 
С Julio Coesore Octaviano triumviris factis. Regensburg, 1891.97. 

»«) Vgl. Ρ. ν. Rohden, RE. II (1896). 2818. s.v. (2) Balbinus. Overigens houdt ν. Rohden 
zelf het jaar 31 v.Chr. voor de samenzwering. 

" ) CIL.I2. p.160: Suf.K.Nov.MIN.IV L.Saenius L.f; MIN.IX L.Saenius. 
Vgl. V. Gardthausen, 1.459 en 11.246. Over de persoon L.Saenius Balbinus, vgl. E.Wif-
strand, Horace's Ninth Epode, Studia Graecaet Latina Gothoburgiensia, 8.1958.15en43 w. 

9 e) Het vertrek naar Italie vond in de winter plaats tijdens het vierde consulaat van 
Octavianus met als collega M.Crassus. 
Dio,51.4.3: -- αυτός δέ ές τήν Ίταλίαν ήπείχθη μεσοοντος τοϋ χειμώνος έν ф το τέταρ
τον μετά Μάρκου Κράσσου ήρχεν 
Orosius,/4rfv..Pi?f.6.19.14: Caesar sexto imperator appellatus et quartum ipse cum 
M.Licinio Crasso consul Brundisium venit --. 
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nog, volgens Suetonius") 27 dagen, volgens Dio 1 0 0) 30 dagen te Brindisi 

geweest om de muitende troepen tot bedaren te brengen, waarbij hij dan 

eventueel tevens Lepidus had kunnen laten terechtstellen. 

Bovendien sluit Livius101) eerst de gebeurtenissen van Actium en Egypte 

af met het vermelden van de betreffende triomftochten102) en bericht dan 

pas de samenzwering van Lepidus, daarmede als het ware indirect aandui

dend dat deze na Actium en Alexandrie heeft plaats gevonden. 

Aannemelijk lijkt het daarom dat Octavianus in de tweede helft van 

30 v. Chr. tijdens het consulaat van L. Saenius Balbinus, dus na 1 november, 

Lepidus heeft laten terechtstellen103), terwijl hij bezig was een laatste hand 

te leggen aan het oorlogsbednjf rond Actium en Alexandrie104), als een 

laatste afhandeling van zaken, nu de oorlog reeds voorbij was. Aldus kan 

Velleius ook berichten dat Maecenas het begin van een nieuwe dreigende 

burgeroorlog de kop heeft ingedrukt. Een nieuwe oorlog, de oude was 

immers reeds voorbij10S). 

Misschien dat het toneel van Octavianus' optreden tegen Lepidus weer 

Samos is geweest evenals dat van de krijgsraad met betrekking tot de krijgs

gevangenen van M.Antonius in 31/30v.Chr. In ieder geval vertoefde 

Octavianus einde 30 v.Chr. ten tweeden male op Samos, waar hij op 1 januari 

29 v.Chr. zijn vijfde consulaat aanvaardde106). 

Volgens Volkmann heeft men het feit over het hoofd gezien dat Maecenas 

blijkbaar alleen de kwestie Lepidus heeft behandeld107), terwijl volgens Dio 

" ) Suet./lH£.17.3: -- nee amplius quam Septem et viginti dies, donee ad desideria 
militum omnia ordinarentur, Brundisii commoratus --. 

1 0 0 ) Dio,51.5.1: -- ϊς τε τήν Ελλάδα αύθις τριακοστή μετατήναφιξινήμέρςιάπίίρε--. 
1 0 1 ) Іл .Рег.ІЗЭ: in urbem reversus tres triumphos egit, -- imposito fine civilibus bellis 

altero et vicésimo anno. M. Lepidus, Lepidi, qui triumvir fuerat, filius --. 
101) CIL. Ia . p. 76: Imp. Caesar deDalma[ti]s eid. Sex triumph[avit] palmam dedit. 

Imp. Caesar [ex] A[igy]pto XIIX k.Sept. triump[h]avit. 
Id. I2. p.180: Imp. Caesar Divi f. IV Cos.V ex Actio XIX k.Sept. 
Id. V. 873: Senatus populusque Romanus Imp. Caesari Divi F. Cos. Quinci. Cos. Design. 
Sext. Imp. Sept. República conservata. 
Suet.y4uf.22: Curulis triumphos tris egit, Delmaticum, Actiacum, Alexandrinum continuo 
triduo omnes. 
Dio,51.21.7: έν μέν ούν tf) πρώττ) ήμέρςι ταϋτα διεωρτάσθη, έν δέ tfi δευτέρςι ή προς 
τφ 'Ακτίω ναυκρατία, κάν τΐί τρίτη ή τής Αιγύπτου καταστροφή. 
Euseb. Hieron. Olymp. 187: Cum ingenti triumphorum pompa Augustus Romam ingressus 
et Cleopatrae liberi Sol et Luna ante currum eius ducti. 

103) Vgl. V. Gardthausen, 11.246; E. Groag, P I R . I 2 . 60.368; 
E. Hohl, Würzb.Jahrb.3.1948.1071. 

104) Vell.2.88.1: Dum ultimam bello Actiaco Alexandrinoque Caesar imponit ma-
num-- . 

105) Veil.2.88.3: --oppresso Lepido inmane novi ас resurrecturi belli civilis restinxit 
initium. 

1 0 6 ) Suet. Aug. 26.3 : Nee omnes Romae, sed — quintum in insula Samo -- init. 
1 0 7 ) Vgl. Η. Volkmann, 481. 
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nog in 31 v.Chr. Agrippa hem tot steun werd toegevoegd108). Dit zou dan 
voor 31 v.Chr. als jaar van de samenzwering doorslaggevend moeten zijn. 
Het argument is evenwel niet erg overtuigend. Uit Dio blijkt immers alleen 
dat Octavianus zijn beide vrienden buitengewoon in vertrouwen heeft willen 
nemen109). En in de kwestie met Lepidus droeg Maecenas als praepositus de 
voornaamste verantwoordelijkheid voor de „custodia urbis"110). 

5. AFLOOP VOOR DE BETROKKENEN 

Lepidus is door Octavianus terechtgesteld111). Kan men zich over de 
plaats van deze terechtstelling slechts in gissingen verdiepen, ook over het 
hoe van de gebeurtenis zwijgen de bronnen112). Hohl meent voor dit hoe 
een aanknopingspunt te kunnen vinden in Velleius' „vivo igni devóralo"113). 
Reeds eerder heeft van Herwerden114) de gangbare interpretatie van deze 
woorden met „brandende kolen" als dwaas verworpen en is hij op grond van 
een merkwaardige vergissing gekomen tot de conjectuur: „viro igni devó
ralo = post mariti exequias". Hohl daarentegen handhaaft in zijn artikel de 
tekst bij Velleius, maar geeft er, in strijd met de schoolregels overigens naar 
hij zelf indirect toegeeft, een geheel eigen interpretatie aan. Volgens Hohl is 
het inslikken van „lebendigem Feuer" helemaal geen practische methode 
voor het doel dat zelfmoordenaars zich stellen. Men moet hier echter aan 
toevoegen dat het tweemaal bij Velleius vermelde „caput inlidere"115) wel 
door de auteur wordt aanvaard. Volgens Hohl is het door Velleius gebruikte 
„vivo" een dativus en heeft het betrekking op Lepidus, die dus levend ver-

loe) Dio,51.3.5: -- φοβηθείς μή τοο Μαικήνου, ф καΐ τότε ή τε 'Ρώμη καί ή λοιπή 
'Ιταλία προσετέτακτο, καταφρονησωσιν δτι ίππεύς ήν, τον Άγρίππαν ώς καί κατ' δλλο 
τι èç τήν Ίταλίαν Επεμψε. 

1<") Dio,51.3.5: καί τοσαύτην γ' έπί πάντα καί εκείνα) καί τώ Μαικήνςι έξουσίαν 
έδωκεν ώστε σφάς καί τάς έπιστολάς, ας τή τε βουλΐΐ καί τοίς δλλοις έγραφε, προανα-
γιγνώσκειν--. 

110) Veli.2.88.2: Erat tunc urbis custodiis praepositus C.Maecenas --. 
I ' ') Appian. В. Civ. 4.50 : το ν μέν δή παΐδα ó Μαικήνας ές 'Ακτιον 6πεμπε τφ Καίσαρι—. 

Dio,54.15.4: -- 6 υίος αύτοο καί έπεφώρατο έπιβουλεύων αύτφ καί έκεκόλαστο --. 
I I *) Ook Η. Volkmann laat in zijn studie over de rechtspraak tijdens het principaal van 

Augustus het hoe van de hier betreffende terechtstelling onopgelost. Vgl. Η. Volkmann, 14 
en 48 w . 

^ 3 ) Veli. 2.88.3: Aequetur praedictae iam Antistii Servilla Lepidi uxor, quae vivo igni 
devóralo praematura morte immortalem nominis sui pensavit memoriam. 
Vgl. E. Hohl, Würzb.Jahrb.3.1948.107vv. 

114) Vgl. H. van Herwerden, Ad Taciturn et Velleium Paterculum, I I : Ad Velleium Pater-
culum, Mnem. 32.1904.103. 

115) Veil.2.7.2: Protinusque inliso capite in postern lapideum ianuae careens effusoque 
cerebro expiravit. 
Id. 2.120.6: -- praeclari facinoris auctor fuit Caldus Caelius --, qui complexus catenarum, 
quibus vinctus erat, seriem, ita illas inlisit capiti suo, ut protinus pariter sanguinis cere-
brique effluvio expiraret. 
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brand werd. Tegen deze opvatting moeten echter de nodige bezwaren wor
den ingebracht. 

Hohl dient te worden toegegeven dat de combinatie „vivus ignis" niet de 
gangbare uitdrukking is voor brandende kolen. Hier mag men evenwel 
tegenover stellen dat Velleius niet het ideale type is van een Latijns stilist en 
dat hij in zijn „Haschen nach Spitzfindigkeiten" П б ) zich hier bij de keuze van 
zijn woorden kan hebben laten leiden. 

Het zijn vooral interne bezwaren die de interpretatie van Hohl moeilijk 
aanvaardbaar maken. Octavianus had er in de beginperiode van zijn heer
schappij alle belang bij om vriend en vijand op zijn hand te krijgen. Opmerke
lijk is daarom zijn betrekkelijk gematigd optreden tegen de aanhangers van 
M. Antonius. De massa van Antonius' soldaten werd door Octavianus in 
zijn eigen legioenen opgenomen117). Van degenen in de leidende kringen, die 
met Antonius gesympathiseerd hadden, werden er weliswaar velen gedood, 
maar velen ook kwamen met geldboetes vrij en sommigen werden zelfs hele
maal gespaard118). De in deze dagen muitende soldaten van Brindisi kwam 
hij met hun verlangens behoorlijk tegemoet119). Zou Octavianus met zijn 
politiek inzicht het beoogde doel van zijn gematigde houding dan hebben 
willen frustreren door Lepidus op een dusdanige, door Hohl veronderstelde 
wijze te laten terechtstellen? Hohl zelf is van mening dat een dergelijke sen
sationele terechtstelling voor Rome een „Schreckenskunde"120) moet hebben 
betekend. Maar dan had Octavianus ook kunnen en moeten verwachten dat 
na deze ontzettende tijding van de aan Lepidus voltrokken straf Rome hem 
niettegenstaande de overwinningen van Actium en Alexandrie met afgrijzen 
als een dictator en potentaat zou hebben ontvangen. Een gewelddadig op
treden, ook al is het in gegeven omstandigheden nog zo gerechtvaardigd, 
valt immers nooit goed uit. Veeleer verwekt het verontwaardiging en op
roer1 2 1). En dit zal Octavianus na het beëindigen van de burgeroorlogen 

116) M. Schanz-C. Hosius,!!4. 583. 
117) Dio,51.3.1: - - ó δ' όμιλος τών Άντωνιείων στρατιωτών ές τα του Καίσαρος 

στρατόπεδα κατετάχθη --. 
1 Ι β ) Dio, 51.2.4: τών τε βουλευτών και τών Ιππέων τών τε άλλων τών κορυφαίων τών 

συμπραξάντων τι τφ Άντωνίω πολλούς μεν χρήμασιν έζημίωσε, πολλούς δέ και 
έφόνευσε, καί τίνων καΐ έφείσατο. 
Appian.Β. Civ.4.42: -- μεθήκε σφζεσθαι τόν Μέτελλον ό Καίσαρ, καίτοι πολεμιώτατον 
αύτφ γενόμενον καί δωρεών πολλών, ε! μεταθοίτο προς αυτόν άπ' 'Αντωνίου, πολλάκις 
υπεριδόντα. 
Appian. Β. C Í V . 4 . 4 9 : -- εκθεμένος δέ άπαντα τφ Καίσαρι ήτησέ τε καί έτυχε τοις όμοίοις 
τον Βαρβούλαν άμείψασθαι. 
Res Gestae,3: -- victorque omnibus [v]eniam petentibus civibus peperei. 

1 1 9 ) Suet./4«^. 17.3: -- viginti dies, donee ad desideria militum omnia ordinarentur, 
Brundisii commoratus --. 

1 2 0 ) E. Hohl, Würzb. Jahrb.3.1948.110. 
121) Dio,55.17.3: at μέν γαρ βίαιοι πράξεις άεί πάντας, καν δικαιότατοι ώσι, παροξύν-

ουσιν --. 
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zeker op alle mogelijke wijzen hebben willen voorkomen. 
Velleius die later bij de terechtstelling van Murena en Caepio122) de juiste 

toedracht niet nader zal toelichten en die bij Egnatius123) slechts vagelijk het 
Tullianum zal vermelden, laat ook de wijze waarop Lepidus is terechtgesteld 
in het ongewisse. Van diens vrouw vermeldt hij echter dat zij in wanhoop 
de hand aan zichzelf heeft geslagen. En dat op een weinig natuurlijke wijze, 
zoals trouwens iedere zelfmoord iets onnatuurlijks in zich heeft. Deze jonge 
echtgenoten, in leven en dood verenigd, bezield met de geest van Cato Uti-
censis en Porcia, waren de offers die in de oudste en meest adellijke geslach
ten van Rome werden geëist bij de komst van het principaal, dat thans in de 
Romeinse samenleving na de verschrikkingen van de burgeroorlogen niet 
meer was tegen te houden. 

De oude Lepidus, reeds door een al of niet fingerende Maecenas wegens 
zwakte voorbijgezien, kon van zichzelf door de aanklagers zijn onschuld 
met betrekking tot het komplot laten getuigen en voor zijn vrouw vrijspraak 
verkrijgen124). 

Merkwaardig is het dat Lepidus bij zijn poging om vrijspraak te verkrijgen 
voor zijn vrouw lunia, die wèl als medeplichtig werd beschouwd, geïnter
venieerd heeft bij de consul en niet bij Maecenas, onder wiens rechtsbevoegd
heid deze kwestie ressorteerde125). Volkmann merkt dienaangaande wel te
recht op dat de mening van de oude Lepidus iets te kunnen bereiken voor 
zijn vrouw lunia bij de consul, rechtens een collega van Octavianus, een aan
duiding is dat op dit ogenblik in de praktijk de macht van Octavianus nog 
steeds gebonden was aan bepaalde voorwaarden126). En Maecenas zal niet 
alleen uit clementie127) of uit respect voor een vrouw van hoge adel genoegen 
hebben genomen met deze interventie bij de consul. Het tijdstip vroeg nog 
voorzichtigheid. Al te rigoureuze maatregelen zouden het aanzien van 
Octavianus hebben kunnen schaden. 

122) Veil. 2.91.2: — L. Murena et Fannius Caepio diversis moribus - -cum iniissent occi-
dendi Caesaris Consilia, oppressi auctoritate publica, quod vi faceré voluerant, iure passi 
sunt. 

123) Veli. 2.91.4: -- abditusque carceri cum conseiis facinoris mortem dignissimam vita 
sua obiit. 

124) Appian.B. Civ.4.50: ταΟτα 6τι τοΟ Λεπϊδου λέγοντος, ουκ ένεγκών τήν μεταβολήν 
ό Βαλβΐνος απέλυσε ττ\ς έγγύης τήν γυναίκα. 

1 2 5 ) Vgl. Th. Mommsen, 5/ααίΐ/·.ΙΜ54νν.; Η. Hitzig, RE.III (1899). 1576.s.v. Career. 
1 2 6 ) Vgl. H. Volkmann, 50. 
1 2 7 ) Seneca spreekt over het algemeen van Maecenas als van een gedegenereerde levens

genieter. Men leze Epist.\9.9; 92.35; 101.10-15; 114.4-6; 120.19. Diens zachtzinnigheid 
wordt echter uitdrukkelijk door hem vermeld;£pii/.n4.7: Maxima laus illi tribuitur man-
suetudinis, pepercit gladio, sanguine abstinuit nee ulla alia re, quid posset, quam licentia 
ostendit --. Vgl. Α. Kappelmacher, RE.XIV (1928).214vv.s.v.(6) Maecenas. 
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HOOFDSTUK V 

DE VERDENKINGEN TEGEN C.CORNELIUS GALLUS, 

EERSTE PREFECT VAN EGYPTE 

1. H E T SCHOLION VAN SERVIUS 

Onder de scholia bij Vergilius leest men van Servius de vermelding: „postea 

cum venisset (sc. Gallus) in suspicionem, quod contra eum coniuraret, occisus 

est" ·). 

In dit vrij korte bericht vat de scholiast de in de Oudheid tegen de eerste 
prefect van Egypte gerezen verdenkingen samen in coniuratio. Bij het his
torisch onderzoek naar de samenzweringen en intriges tegen de eerste prin
ceps van Rome, Octavianus Augustus, dient hier de vraag te worden gesteld, 
wie deze Gallus in dit scholion is en in hoeverre de mededeling van de scho
liast over deze Gallus op waarheid berust. De nog later aan te duiden on
nauwkeurigheid in het „occisus est" noopt immers tot voorzichtigheid. 
Bovendien blijven bij Velleius en merkwaardig genoeg ook bij Tacitus zijn 
naam en daarmede ook verdere gegevens omtrent zijn persoon onvermeld. 
Wel wordt hij vernoemd in verschillende andere bronnen betreflende het 
Augusteische tijdvak, maar wat zijn persoon en activiteit betreft met slechts 
spaarzame gegevens. 

2. D E NAAM 

Driemaal spreekt Suetonius over Cornelius Gallus2), terwijl hij hem in een 

van deze drie passages éénmaal tevens als Gallus vermeldt3). In zijn be

schrijving van de krijgsoperaties rond de verovering van Alexandrie noemt 

^Strv.adEcl.lO.l. 
2) 5иеі.Ли#.66.1 : -- et Comelium Galium, quem ad praefecturam Aegypti, ex infima — 

fortuna provexerat. 
Id. Gramm.\6: Q.Caecilius Epirota--ad Comelium Galium se contulit vixitque una 
familiarissime --. 
Id.Vita Verg.\9: Mox--ad „Bucolica" transiit, maxime ut — Comelium Galium cele-
braret --. 

3) Suet. Aug.66.2: Sed Gallo quoque --. 
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Dio hem in hetzelfde caput zowel Cornelius Gallus als eenvoudig Gallus 4 ) . 

M a a r bij de vermelding van zijn ondergang en ook elders spreekt Dio van 

Gallus Cornelius 5 ), welke inversie ook bij Strabo voorkomt 6 ) . Alspraenomen 

voor Cornelius Gallus geeft Eutropius in zijn Breviarium ab Urbe Condita, 

althans volgens de meeste codices 7), Gnaeus. In de Griekse vertaling van 

hetzelfde Breviarium gebruikt Paeanius echter het praenomen Γάιον, zoals hij 

ook in het Chronicon van Eusebius-Hieronymus vermeld s taat 8 ) . De mening 

dat Strabo en Flavius Josephus het praenomen Aelius gebruiken, berust op 

een merkwaardige interpretatie van de betreffende teksten 9 ). Opvallend is 

daarnaast ook de combinatie C. Asinius (Cornelius) Gallus, welke berust op 

een interpolatie in de Vita Donatianaw). J. A. Fabricius (1668-1776) is hier 

voor het eerst „et" gaan invoegen, terwijl reeds eerder Scaliger1 1) de onecht

heid van de passus had aangetoond. 

De volledige naam van Cornelius Gallus, niet te verwarren met de bij 

Valerius Maximus vermelde gelijknamige praetor 1 2 ) , wordt gegarandeerd 

door het arrogante wijopschrift ter ere van de inheemse goden en de stroom

god de Nijl met tegelijkertijd een verheerlijking van de overwinning op 

Thebais 1 3 ) door de eerste prefect van Egypte tijdens het regime van Octavia-

4) Dio, 51.9.1: Прі 8è δή ταϋτα γίγνεσθαι, μαθών ó 'Αντώνιος ότι Κορνήλιος 
Γάλλος τό τε τοΟ Σκάρπου στράτευμα παρείληφε --. 
Dio,51.9.3: ό γαρ Γάλλος τους σαλπικτάς συνηχείν κελεύσας --. 
Ook Plutarchus,/lnf.79, vermeldt hem tweemaal als Gallus, maar slechts in betrekking tot 
de krijgsoperaties van 30 v.Chr. 

') Dio,53.23.5: -- ό δέ δή Γάλλος Κορνήλιος καΐ έξύβρισεν ύπο τής τιμής. 
Dio, 51.17.1: έκ δέ τούτου τήν τε ΑΙγυπτον υποτελή έποίησε καΐ τώ Γάλλψ τφ Κορ-
νηλίφ επέτρεψε-

6) Strabo,17.1.53: Γάλλος μέν γε Κορνήλιος, 6 πρώτος κατασταθείς έπαρχος τής 
χώρας ύπο Καίσαρος. 
Dergelijke inversies komen in Romeinse namen meer voor. 
8иеі.Ли£.35.2: Cordus Cremutius; \à.Aug.56.3·. Asprenas Nonius; 
Tac.Agric.2.l : Priscus Helvidius. 

7) Eutropi Breviarium ab Urbe Condita, ed. F. Ruehl, Leipzig, 1919. 
XVI : g Π Λ G Δ g О gnaeus G Gneus F Gïï. 

ê) Euseb.Hieron.O/)>mp.l87: -- Aegyptus fit Romana provincia. Quam primus tenuit 
С. Cornelius Gallus de quo Vergilius --. 

') Strabo,17.1.53: Γάλλος τε Αϊλιος μέρει τής èv ΑΙγύπτω φρουράς είς τήν Άραβίαν 
έμβαλών εϊρηται. 
Flav. Jos. Antiq. Jud. 15.9.3: -- οΰς Γάλλος Αίλιος επί τήν 'Ερυθράν θάλασσαν ήγεν 
Vgl. P. Burman, C.Suetonius Tranquillus, Amsterdam, 1736.372. 

1 0) Vgl. J. Gotte, Vergil.Aeneis und die Vergil-Viten, Berlijn, 1958.660 (Interpolationes 
ad Vitam Donatianam ex Σ). 

" ) Vgl. J. Scaliger, Opúsculo, Frankfort,1612.II.37w. en 411. 
12) Valer.Max.9.12.8: -- Cornelius enim Gallus praetorius et T.Eterius, eques Roma-

nus, inter usum (puerilis) veneris absumpti sunt. 
13) Strabo,17.1.53: — στάσιν τε γενηθεϊσαν έν τή Θηβαίδι δια τους φόρους èv βραχεί 

κατέλυσε. 
Euseb. Hieron. ОІутрЛІЪ: Thebae Aegypti usque ad solum erutae. 
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nus Augustus. De betreffende inscriptie, in Latijn ,Grieks en Hieroglyphen

schrift opgesteld, werd in twee stukken gevonden te Philae boven de eerste 

Nijlcataract in de buurt van Elephantine en ter plaatse gebruikt voor een 

plaveisel nabij het in 13/12 v.Chr. gebouwde Caesareum. De inscriptie zelf 

dateert uit 29 v.Chr., het eerste jaar van Gallus' prefectuur in Egypte1"), en 

begint in haar Latijnse en Griekse versie met de hier ter zake dienende vol

ledige naam : 

C.Cornelius Cn.f. Gallu[s eq]ues Romanus --. 

[Γ]άιος Κορνήλιος Γναίου υιός Γάλλ[ος ίππευ]ς Ή ω μ α ί ω ν 1 5 ) . 

3. С CORNELIUS GALLUS „EX INFIMA FORTUNA" 

Wanneer het Chronicon van Eusebius-Hieronymus de dood van Gallus 

vermeldt, wordt hij daar „Cornelius Gallus Foroiuliensispoeta" genoemd 1 6 ). 

Deze passus in het Chronicon, die voor zover hij de origine van Gallus betreft 

onbetwistbaar is, vormt in de overlevering de enige bron voor de geboorte

plaats van Gallus 1 7 ). Deze indicatie zou verder geen moeilijkheden op

leveren, waren er geen twee plaatsen, die beide in de Oudheid de naam 

Forum lulii gedragen hebben, te weten de oude marinebasis 1 8), tevens kolo

nie voor Romeinse veteranen, in Gallia Narbonensis, tegenwoordig Fréjus 

geheten, en het municipium Transpadanum in Venetia, het huidige Cividale 

del Friuli, welks bewoners zich in de Oudheid ook Foroiulienses hebben ge

noemd1 9). Daarom bestaat er bij sommigen enige twijfel en kan men niet 

definitief tot een keuze komen tussen de twee plaatsen20). Jullian neemt de 

weg van de minste weerstand en verzwijgt Cornelius Gallus eenvoudig in zijn 

achtdelige geschiedenis van Gallië, ook waar men een vermelding mocht 

verwachten21). Fontanini staat met zijn positieve aanvaarding van Cividale 

del Friuli in de Povlakte als geboorteplaats van Gallus practisch alleen22). 

14) ILS. 8995: Aegypliacis praescriptus est dies XX quarti mensis hiberni anni primi 
Caesaris, i.e. 15 Apr.а.и.с. 725. (H.Dessau). Vgl. О. Hirschfeld, Zu der lateinisch-grie
chischen Inschrift, Sitzungsber. Beri. Akad. der Wissensch.phil.-hist. Klasse, 39.1896.481. 

1 5) ILS. 8995 ( = O G I . 654). 
1 6) Euseb. Hieron. Olymp. 188: Cornelius Gallus Foroiuliensis poeta, a quo primum 

Aegyptum rectam supra diximus, XLIII aetatis suae anno propria se manu interflcit. 
1 7) Vgl. R. Syme, CQ. 32.1938.39. 
1 8) Тас./4пл.4.5: -- rostratae naves--, quas Actiaca victoria captas Augustus in oppi

dum Foroiuliense miserat —. 
" ) Plin. NH.3.19.23: — Foroiulienses cognomine Transpadani --. 
2°) Vgl. С Pascal, De Cornelii Galli Vita, Riv.de filol.e d'istruzione class. 16.1887.399; 

Α. Stein, RE. IV (1900). 1343. s.v. (164) Cornelius; Id. Der röm. Ritterstand, Ein Beitrag zur 
Sozial- u. Personengeschichte des röm. Reiches, München, 1927.384. In zijn Präf. v. Ägyp
ten, 14 en 224 1 \ heeft Stein echter positief voor Narbonensis gekozen. 

21) Vgl. Cam. Jullian, VI.147, waar Varrò de enige grote dichter van het toenmalige 
Gallië wordt genoemd. 

") Vgl. G. Fontanini, Historiae literariae Aquilejensis, libri V, Rome, 1742.6. 
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Een bepaald houvast evenwel vindt men bij Tacitus, wanneer deze een
voudig van „Foroiuliensium Colonia" spreekt om de woonplaats van zijn 
schoonvader Agricola, senator van Forum lulii, aan te duiden23). Het 
Forum lulii Transpadanum was voor hem als mededinger en vooral als 
bron van misverstand blijkbaar te onbelangrijk24) om een nadere aanduiding 
van de colonia in Gallia Narbonensis noodzakelijk te maken. Op grond 
hiervan kan men wel met voldoende zekerheid aanvaarden dat ook Hiero-
nymus in zijn hier betreffende passus geen nadere precisering heeft nodig 
geacht bij zijn aanduiding van Forum lulii als Gallus' geboorteplaats en dat 
hier het Forum in Narbonensis wordt bedoeld25), hetwelk overigens bij de 
geboorte van Gallus zijn officiële naam als Romeinse colonia waarschijnlijk 
nog niet had gekregen. Volgens Jullian moet er voor de stichting van de 
colonia een handelspost hebben gelegen 2 б ) . 

Behalve dat Hieronymus een aanduiding geeft voor de geboorteplaats van 
Gallus zou men uit dezelfde passus mogen concluderen dat Gallus rond 
70 v.Chr. moet zijn geboren en dus een leeftijdgenoot van Vergilius is ge
weest. 

Als zoon van een Romeins burger was, gelijk reeds eerder vermeld is, zijn 
volledige naam C.Cornelius Cn.f.Gallus. Het cognomen Gallus is geen con
creet bewijs voor zijn Gallische origine, kan echter wel in die richting wijzen. 
Ook het nomen gentile, waarvan Cicero zegt dat het zo veelvuldig in Rome 
voorkwam dat de dragers ervan een gilde op zich konden vormen27), biedt 
juist door zijn frequentie geen sterk houvast. Wanneer sommigen willen 
beweren dat Gallus de zoon van een ¡ibertus is geweest28), kan men enerzijds 
erkennen dat Sulla o.a. duizenden slaven de vrijheid heeft geschonken29), 
moet men anderzijds echter weer opponeren dat het aantal ridders en sena
toren van libertinische oorsprong in de eerste eeuw van het principaat schro
melijk is overdreven en meldingen dienaangaande o.a. bij Tacitus30) niet 
immer betrouwbaar zijn. Zelfs het feit dat Suetonius spreekt van een zeer 

23) Tac. Agrie. 4 .1: Gnaeus Julius Agricola, vetere et illustri Foroiuliensium colonia 
ortus --. 

24) Plin..N#.3.19.23: Dein quos scrupulose dicere non attineat--. 
" ) Vgl. R. Syme, CQ.32.1938.40w.; F. Plessis, 290; M. Schanz-C. Hosius,II4.169; 

H. Rose, 284. 
" ) Vgl. Cam. Jullian, II4. 459'. 
" ) Cic.I.pro C. Coj7i.fragm.21 : quid ego nunc tibi argumentis respondeam posse fieri, 

ut alius aliquis Cornelius sit, qui habeat Philerotem? res volgare nomen esse Philerotis, 
Cornelios vero ita multos, ut iam etiam collegium constitutum sit? 

" ) Vgl. F. Plessis, 290. 
" ) Appian.B. O'v.l.lOO: τφ 5è δήμφ τους δούλους τδνάνπρημένωντους νεωτάτουςτε 

και εύρωστους, μυρίων πλείους, έλευθερώσας έγκατέλεξε καί πολίτας άπέφηνε 'Ρωμαίων 
καί Κορνηλίους αφ' έαυτοΟ προσείπεν --. 

3 0 ) Тас.у4лл.13.27: --quippe late fusum id corpus. -- et plurimis equitum, plerisque 
senatoribus non aliunde originem trahi 
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lage maatschappelijke afkomst bij Gallus31), mag men niet als bewijs aan
halen dat de vader, Cn. Cornelius Gallus, een Romeins kolonist of vrijge
latene moet zijn geweest. Hoewel sommige modernen dit nog in strikte zin 
menen te moeten opvatten32), is het veeleer relatief te nemen met de gevoels
waarde van homo novus33) tegenover de ongeëvenaarde positie van Gallus 
als prefect van Egypte 3A). Van de eerste Pompeius wordt immers in dezelfde 
geest gesproken bij diens aanvaarding van het consulaat35). De sterke moge
lijkheid bestaat, gezien de Romeinse traditie ten deze36), dat Cn.Cornelius 
op grond van zijn invloedrijke positie in Gallia Narbonensis het Romeinse 
burgerrecht op een of andere manier heeft ontvangen. Wanneer nu een 
vreemdeling het burgerrecht verwierf, moest hij in ieder geval officieel een 
praenomen en nomen gentile aannemen. Dit kon geschieden door de eigen 
inheemse naam te latiniseren of te vertalen, of door de naam van de in deze 
procedure betrokken magistraat of proconsul aan te nemen. Namen als 
C.Valerius Caburus en Pompeius Trogus zijn aldus overgenomen. Maar ook 
een Romeins vriend, een beschermheer of weldoener kon zijn eigen nomen 
gentile aan de nieuwe Romeinse burger doorgeven, zoals volgens Cicero's 
getuigenis P.Cornelius Megas37) zich aldus heeft genoemd om Cornelius 
Dolabella te eren. Tegen de achtergrond van deze mogelijkheid zoekt men 
niet tevergeefs naar aanknopingspunten voor Cn. Cornelius. Men heeft in 
dit geval namelijk de keuze tussen Cn. Cornelius Lentulus Clodianus, aan
hanger van Pompeius en met L.Gellius Poplica consul in 72 v.Chr.38), en 
Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus, consul met L. Marcius Philippus in 
56 v.Chr.39), welke beide Cornelii in dienst van Pompeius zijn geweest40). 
Wellicht heeft Cn. Cornelius van een van hen beiden het Romeinse burger
recht verkregen en het bekende Latijnse nomen gentile en praenomen aange-

31) Suet./4i/£.66.1 : -- Comelium Galium, quem ad praefecturam Aegypti, ex infima --
fortuna provexerat. 

32) Vgl. F. Plessis.igO; F. Skutsch, Gallus und Vergil, Aus Vergib Frühzeit, II, Leipzig, 
1906.126'; H. Rose, 284; A. Stein, RE.IV (1900).1343.s.v.(164) Cornelius; 
Id. Präf. v.Ägypten, 22411. 

33) Vgl. M. Geizer, Die Nobilität der röm. Republik, Leipzig, 1912.11. 
34) Tac. Wis/. 1.11.1 : Aegyptum copiasque, quibus coërceretur, iam inde a divo Augusto 

équités Romani obtinent loco regum --. 
Strabo,17.1.12: ό μεν ούν πεμφθείς τήν τοϋ βασιλέως Εχει τάξιν. 

3 5 ) dein Kerr.2.5.181 : postea Q.Pompeius, humili atque obscuro loco natus --. 
3 6 ) Tac. Ann. 11.24 : num paenitet Balbos ex Hispania nee minus insignes viros e Gallia 

Narbonensi transivisse? 
3 1 ) Cic.arf.Fam.13.36.1 : ei Dolabella rogatu meo civitatem a Caesare impetravit--; 

itaque nunc P.Cornelius vocatur --. 
3 e ) ILS. 38 ( = C I L . I 2 . 204): (lex Antonia de Termessensibus): ante k. April., quae fuerunt 

L.Gellio Cn.Lentulo eos., --. 
3 ' ) Cic.arfv4H.5.21.11 : at ille profert senatus consultum Lentulo Philippoque con-

sulibus --. 
4 0 ) Vgl. R. Syme, CQ.32.1938.42-43. 
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nomen, hetzij van Cn. Cornelius Lentulus Clodianus, hetzij van Cn. Cornelius 
Lentulus Marcellinus. 

Wanneer de zoon C. Cornelius Gallus voor het eerst in de bronnen wordt 
vermeld, verkeert hij reeds in de high society en staat hij in de hoge Romeinse 
kringen reeds in aanzien. In een brief aan Cicero, gedateerd VI Idus lunias, 
Corduba, getuigt C.Asinius Pollio in 43 v.Chr. van zijn vriendschap met 
Gallus Cornelius41), terwijl de daaraan voorafgaande brief van XVII Kal. 
April., eveneens vanuit Corduba, wellicht getuigenis aflegt van de vriend
schap tussen Cicero en Gallus4 2). 

Ook bestaat de mogelijkheid dat Gallus collega is geweest van Pollio bij 
de akkerverdelingen in Gallia Cisalpina in 42-40 ν. Chr. Een scholion43) en 
een Vita Vergiliana**) vermelden althans deze activiteit uitdrukkelijk. 

Bekend is ook de vriendschap tussen Vergilius en Gallus 4 5 ) . Herhaaldelijk 
wordt Gallus door de dichter in de Eclogae persoonlij к met name vermeld46). 
Door zijn poëtisch oeuvre is Gallus zelf in zijn tijd vermaard geweest47). 
Ofschoon van zijn vier boeken elegieën uit ± 4 0 v.Chr. en opgedragen aan 
Lycoris48) niets is overgekomen en deze slechts een naklank hebben in de 
tiende Écloga van Vergilius 49), is uit de bronnen bekend dat Gallus de eerste 
elegiacus in Rome is geweest. Wellicht moet hij zelfs voor de schepper van het 
speciale genre der subjectieve liefdeselegie worden gehouden50). De poëtische 
taal van zijn verloren werken wordt door Quintilianus in zijn beschouwing 
over de elegie harder dan die van Tibullus en Propertius genoemd51). 

•") Cic.adРат.\0.Ъ2.5: — etiam praetextam, si voles legere, Galium Comelium, 
familiärem meum, poscito. 

42) Cic. ad Fam. 10.31.6 : quod familiärem meum in tuorum numero habes, opinione tua 
mihi gratius est --. 

43) Serv.oí/£c/.6.64: — qui (sc. Gallus) a triumviris praepositus fuit ad exigendas pe
cunias ab his municipiis, quorum igri in Transpadana regione non dividebantur. 

44) Donat. Vit. Verg.bi: — per — Comelium Galium -- agros recepii. 
45) Verg. Eel. 10.73-74— Gallo, cuius amor tantum mihi crescit in horas, quantum vere 

novo viridis se subicit alnus. 
Vgl. F. Skutsch, Gallus und Vergil, Aus Vergils Frühzeit, II, Leipzig, 1906.154 w . 

**) Verg.Eel.6.64: --errantem Permessi ad flumina Galium. 
Verder is hij ook de Gallus, aan welke £c/.10 is opgedragen. 

47) Ovid./4mor.l.l5.29: Gallus et Hesperiis et Gallus notus Eois. 
4 β) Lycoris is de poëtische naam voor de actrice Cytheris, die als vrijgelatene van 

P.Volumnius Eutrapelus de naam Volumnia aannam. 
Cic./,A/'/.2.24.58: -- sed Volumniam consalutabant. 

•") Donat. Vit. Verg.ві: -- decima (écloga continet) desiderium Galli circa Volumniam 
Cytheridem et dicitur „Gallus". 

so) Ovid. Trist. 4.10.53 : Successor fuit hic tibi. Galle, Propertius illi 
Vgl. H. H. Janssen, Latijnse Letterkunde, Haarlem, 1956.148 vv; 
F . Solmsen, Tibullus as an Augustan Poet, Herrn. 90.1962.295. 

" ) Quintil.10.1.93: Elegia quoque Graecos provocamus, cuius mihi tersus atque elegans 
maxime videtur auctor Tibullus. Sunt qui Propertium malint. Ovidius utroque laseivior, 
sicut durior Gallus. 
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4. POLITIEKE PARTIJKEUZE 

Niettegenstaande zijn reeds eerder gemelde vriendschap met C.Asinius 

Pollio, zelf aanhanger van M.Antonius, koos Gallus tijdens de beslissende 

phase in de strijd om de macht tussen de beide grote rivalen de partij van 

Octavianus. Bij de dichterlijke gevoelsmens Gallus kunnen ook persoonlijke 

motieven een belangrijke rol hebben gespeeld bij deze keuze. Vergilius, door 

Gallus om een gedicht gevraagd52), had zijn vriend menen te moeten troosten 

in zijn liefdesverdriet. Dit liefdesverdriet nu kan uiteindelijk bij Gallus de 

doorslag hebben gegeven, toen het in zijn leven op een politieke keuze aan

kwam. Lycoris immers, het object van zijn verdriet, had haar gunsten aan 

een ander gegeven. En wie deze rivaal is geweest, laat zich niet moeilijk raden. 

Op een nogal ostentatieve wijze had M.Antonius zijn genegenheid voor 

Gallus' geliefde laten merken, en blijkbaar niet zonder resultaat53). Deze 

rivaliteit tussen de twee minnaars is wellicht ook een aanleiding geworden 

tot politieke verwijdering. Wanneer Gallus in ieder geval op politiek terrein 

verschijnt, staat hij reeds aan de kant van Octavianus. Na Actium ziet men 

Gallus de vijand achtervolgen naar Egypte. Met behulp van de troepen van 

L.Pinarius Scarpus veroverde hij bij verrassing Paraetonium en probeerde 

hij met Proculeius Cleopatra gevangen te nemen5 4) . 

Na de inname van Alexandrie op 1 augustus 30 v. Chr. werd Cornelius 

Gallus, hoewel hij slechts tot de ordo equester behoorde, door Octavianus bij 

diens terugkeer naar Rome als eerste tot prefect van Egypte aangesteld55), 

„praefectus Alexandreae et Aegypti", zoals Gallus zichzelf noemt in de in

scriptie van Philae56). Met deze distinctie in de titulatuur van de prefect 

wilde men waarschijnlijk de traditie handhaven, volgens welke Alexandrie 

") Verg.Ecl.l0.2-3: pauca meo Gallo, sed quae legat ipsa Lycoris carmina sunt 
dicenda: negat quis carmina Gallo? 

") dead Att.l0.l0.5: hie (sc.M.Antonius) tarnen Cytherida secum lectica aperta 
portât, alteram uxorem --. 
Serv.cr¿£c/.10.2: Hic autem Gallus amavit Cytheridem meretricem libertam Votumnii, 
quae eo spreto, euntem Antonium ad Gallias est secuta --. 
Plut. Лиг. 9. 

" ) Dio, 51.9.1 : Πριν δέ δή ταΰτα γίγνεσθαι, μαθών ó 'Αντώνιος δτι Κορνήλιος 
Γάλλος τό τε τοΟ Σκάρπου στράτευμα παρείληφε και μετ' αυτών το Παραιτόνιον 
εξαίφνης παρελθών κατέσχηκεν--. 
Plut. Ant .IS: 'Εκ δέ τούτου τον Προκλήιον Επεμψε κελεύσας, ήν δύνηται, μάλιστα τής 
Κλεοπάτρας ζώσης κρατήσαι. 

55) Suet.Aug.66.1 : -- Cornelium Galium, quem ad praefecturam Aegypti -- provexerat. 
Dio,51.17.1: -- έκ δέ τούτου τήν τε Αίγυπτον υποτελή ¿ποίησε και τφ Γάλλω τφ Κορ-
νηλίφ επέτρεψε. 
Strabo,17.1.53: Γάλλος μεν γε Κορνήλιος, ό πρώτος κατασταθείς Επαρχος τής χώρας 
ύπο Καίσαρος --. 

J«) ILS.8995 (=OGI.654): С.Cornelius Cn.f.Gallu[s eq]ues Romanus pos[t] rege[s] а 
Caesare deivi f. devictos praefect[us Alexjandreae et Aegypti primus --. 
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niet als een deel van Egypte werd gezien, maar gewoonlijk als een afzonder
lijk stadsdistrict werd vermeld. 

Uit hoofde van een door Octavianus speciaal hiervoor uitgevaardigde wet 
stond de prefect van Egypte in imperium gelijk aan een proconsul57). Terwijl 
in de andere provincies de troepen onder bevel stonden van legaten, die ver
antwoording verschuldigd waren aan de senaat, kreeg Gallus in zijn nieuw 
gecreëerde functie persoonlijk het oppercommando over de in Egypte aan
wezige legereenheden. In de begintijd bestonden deze uit drie legioenen, aan
gevoerd door „praefecti legionis"S8), en werden zij verder aangevuld met 
negen cohorten hulptroepen en drie afdelingen cavalerie59). Na 23 v. Chr. 
zou dit militair apparaat worden gereduceerd tot twee legioenen60). Door 
zijn direct en volledig commando over de regionale troepen stond Gallus 
defacto als prefect zelfs boven een proconsul en kreeg zijn ambt een bijzon
dere betekenis. Als onmiddellijk vertegenwoordiger van de princeps in Rome, 
aan wie alleen hij verantwoording verschuldigd was, stond hij door zijn als 
het ware koninklijke prerogatieven verre boven andere magistraten elders61)· 

5. EGYPTE ONDER AUGUSTUS 

Geheel onopvallend vermeldt Augustus in zijn Res Gestae de annexatie 
van Egypte in het midden van de passage betreffende de rijksdelen62). Maar 
in feite kreeg Egypte, toen het na de verovering van Alexandrie in 30 v. Chr. 
in het Romeins imperium werd opgenomen, een merkwaardige positie in het 
bestuursapparaat van het enorm gegroeide wereldrijk63). Een nadere toe
lichting op de met opzet gekozen diplomatieke vaagheid in de Res Gestae 
dient men daarom elders in andere bronnen te zoeken. Het bericht bij 
Tacitus64) dat senatoren en ridders, die de senatorische census hadden en 

57) Tac.Ann. 12.60: nam divus Augustus apud équestres, qui Aegypto praesiderent, lege 
agi decretaque eorum proinde haberi lusserai, ac si magistratus Romani constituissent --. 
Dig. 1.17.1: (иіріап.//6.^мш/о dec. ad edict.) Praefectus Aegypti non prius deponit prae-
fecturam et imperium, quod ad similitudinem proconsulis lege sub Augusto ei datum est, 
quam --. 

5 8) CIL. III. 6809: Praef. exercitu qui est in Aegypto. 
" ) Strabo,17.1.12: εστί δέ και στρατιωτικοΟ τρία τάγματα, ών τό Εν κατά τήν πόλιν 

ίδρυται, τάλλα δ' έν ττ) χώρφ· χωρίς 6è τούτων εννέα μέν είσι σπειραι 'Ρωμαίων --. είσι 
δέ και ίππαρχίαι τρεις ομοίως διατεταγμένοι κατά τους έπικαιρίους τόπους. 

б 0 ) Тас./1лл.4.5: cetera Africae per duas legiones parìque numero Aegyptus --. 
" ) Tac. Hist. 1.11.1: Aegyptum copiasque, quibus coërceretur, iam inde a divo Augusto 

équités Romani obtinent loco regum --. 
" ) Res Gestae, 27: Aegyptum imperio populi Romani adieci. 

Ook de obelisken op de Piazza del Populo en di Monte Citorio. 
ILS.91 ( = CIL.VI.701 en 702): Imp.Caesar divi f. Augustus pontifex maximus, imp.XII, 
cos. XI, trib.pot.XIV, Aegypto in potestatem populi Romani redacta Soli don um dédit. 

" ) Vgl. Β. Α. ν. Groningen, L'Egypte et Гетріге, Aegyptus,7.1926.189-202. 
6 4 ) Tac. Ann.2.59: nam Augustus inter alia dominationis arcana vetitis nisi permissu 

ingredi senatoribus aut equitibus Romanis inlustribus seposuit Aegyptum --. 
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dus potentieel senator waren, zonder verdere opgaaf van motieven eenvoudig 
door een verbod van Augustus uit Egypte werden geweerd, spreekt reeds 
boekdelen. Wel werd de mogelijkheid van een reis naar Egypte opengelaten. 
Het door een inscriptie overgeleverde bezoek van C. Numonius Vaia aan de 
Isis-tempel te Philae op 25 maart 2 v.Chr. is er een bewijs van65). Maar per
soonlijk verlof van de princeps was daartoe vereist66) en verzekerde aldus 
de nodige controle. 

Dat Octavianus na de verovering van Egypte dit gewest met zo'n angst
vallige zorg ging omringen, had inderdaad zijn dringende reden. Reeds lulius 
Caesar had het economisch belang en de strategische positie van Egypte in
gezien en het als een potentiële basis beschouwd voor een sprong naar de 
macht67). Het Nijldal was immers ontzaglijk rijk aan natuurlijke hulp
bronnen. In het begin van het principaal betekende Egypte voor Rome de 
graanschuur bij uitstek, waardoor de Romeinse stadsbevolking grotendeels 
moest worden gevoed. Bij deze natuurlijke rijkdom van het wingewest is het 
uiteraard duidelijk dat de vertegenwoordiger van de princeps in Egypte een 
in alle opzichten betrouwbare magistraat moest zijn. De reeds vroegtijdige 
erkenning van de importantie van deze nieuwe provincie werd dan ook een 
aanleiding voor de principes om later geregeld een nieuwe bestuursfunctio-
naris in Egypte te benoemen. Aldus moest worden voorkomen dat de in 
functie zijnde prefect zich al te grote macht en te veel prestige zou verwerven. 
De tamelijk geïsoleerde ligging van Egypte kon heel gemakkelijk tot sepa
ratisme leiden68). Een vaste ambtstermijn schijnt daarom voor de prefect 
van Egypte niet bestaan te hebben. Te allen tijde kon hij door de princeps 
naar believen worden teruggeroepen. De oom van Seneca staat met zijn 
ambtsduur van 16 jaar bovenaan69), maar de overigen hebben over het alge
meen slechts kort geregeerd. 

Gebruik makend van de ervaringen en opvattingen van zijn adoptiefvader 

«') CIL. III. 74: С. Numonius Vaia hic fui imp.Caesare XIII cos.a.d.VIII k.Apriles. 
б 6) Tac. Ann.2.59: Tiberius--acerrime increpuit, quod contra instituta Augusti non 

sponte principis Alexandriam introisset. 
Dio,51.17.1: -- ουδέ ένεπιδημεϊν αυτή έξουσίαν Εδωκεν, й μή χινι αυτός όνομαστί 
συγχώρηση. 
Vgl. Μ. Α. Levi, VEsclusione dei Senatori romani dell' Egitto Augusteo, 
Aegy plus, 5.1924.231 -235. 

'Ό Suet. Caej.35.1 : — veritus provinciam faceré, ne quandoque violentiorem praesidem 
nacta novarum rerum materia esset. 

'*) Tac. Ann.2.59 : -- seposuit Aegyptum, ne fame urgeret Italiani, quisquís earn provin
ciam claustraque terrae ас maris quamvis levi praesidio adversum ingentes exercitus in-
sedisset. 

·') Sen.arf//Wv.l9.6: -- per sedecim annos quibus Aegyptum maritus eius obtinuit--. 
Deze oom van Seneca wordt geïdentificeerd in C.Galerius. Vgl. J. G. Milne, Hist, of Egypt 
under Roman Rule, Londen,19243.12; L. Cantarelli, Per l'amministrazione e la storia dell' 
Egitto Romano, Aegyptus,8.1927.89-96. 
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heeft Octavianus onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen om dit be

langrijke gebied, dat èn door zijn economische rijkdom70) èn door zijn 

moeilijke hanteerbaarheid om bijzondere maatregelen vroeg7 1), onder zijn 

persoonlijke controle te brengen. Daarom moest Egypte, ofschoon de ver

deling van de rijksdelen tussen princeps en senaat eerst in 27 v. Chr. officieel 

werd geregeld72), reeds onmiddellijk na de verovering overgaan in het per

soonlijk bezit van de princeps, ter plaatse vertegenwoordigd door een alleen 

aan hem ondergeschikte magistraat. Wanneer Augustus ogenschijnlijk en 

officieel het wingewest Egypte steeds als het bezit van het Romeinse volk is 

blijven beschouwen 7 3) , is dit alles slechts camouflagepolitiek geweest. Want 

hoe men het ook beschouwt, of men Egypte een wingewest wil noemen of 

niet, men zal moeten erkennen dat de regering van Egypte na de val van 

Alexandrie in 30 v. Chr. in zekere zin uniek in de Romeinse wereld van toen 

is geweest. In de maatregelen van Octavianus met betrekking tot het opper

gezag over het onderworpen Egypte moet de eerste stap worden gezien op de 

weg naar de absolute macht. 

De algemene gedragslijn der Romeinen, in een veroverd gebied de bestaan

de bestuursvorm zoveel mogelijk te handhaven, werd na 30 v. Chr. ook in 

Egypte gevolgd. Functioneel werd het rijk der Ptolemeën in zijn interne orga

nisatie slechts weinig veranderd. Echter moest het hoofd van het bestuur, 

uiteraard na de nederlaag van 30 v.Chr., worden vervangen. Maar zelfs in 

deze vervanging werd de traditie van de verdwenen dynastie voortgezet. 

Reeds de eerste prefect, C. Cornelius Gallus, betekende in de waardigheid 

en prerogatieven van zijn ambt een voortzetting van de vroegere Ptole-

meïsche monarchie7 4). 

6. С CORNELIUS GALLUS, PRAEFECTUS ALEXANDREAE ET AEGYPTI 

Vrijwel onmiddellijk na de val van Alexandrie op 1 augustus 30 v.Chr. is 
7 0) Wat betreft de verantwoordelijkheid van Augustus voor de latere ruïnering van 

Egypte, vgl. T. Rice Holmes, Archit.Яот.Етр.11.24. 
•"í Тас.Я/іЛІ.11.1 : -- ita visum est expediré, provinciam aditu difficilem, annonae fe-

cundam, superstitione ac lascivia discordera et mobilem, insciam legum, ignaram magi-
stratuum, domui retiñere. 
Dio,51.17.1 : προς τε γάρ το πολύανδρον καΐ τών πόλεων και τής χώρας, καΐ προς τό 
φςιδιον τό τε κοϋφον τών τρόπων αυτών, την τε σιτοπομπίαν καΐ τα χρήματα, ούδενΐ 
βουλευτή ούχ δπως έγχειρίσαι αυτήν έτόλμησεν, άλλ' ουδέ ένεπιδημείν αυτή έξουσίαν 
έδωκε ν, αν μή τινι αυτός όνομαστί συγχώρηση. 

72) Sutt.Aug.47: Provincias validiores et quas annuis magistratuum imperils regi пес 
facile пес tutum erat, ipse suscepit, celeras proconsulibus sortito permisit --. 
Dio,53.12.2: -- τα μεν ασθενέστερα ώς και είρηναΐα καΐ άπόλεμα άπέδωκε τή βουλή, τα 
δ' ισχυρότερα ώς και σφαλερά καΐ επικίνδυνα καΐ ήτοι πολεμίους τινάς προσοίκους 
Εχοντα ή καΐ αυτά καθ' έαυτά μέγα τι νεωτερίσαι δυνάμενα κατέσχε,-- Ινα -- αυτός δέ 
δή μόνος каі όπλα εχη και στρατιώτας τρέφη. 

" ) Res Gestae, 27: Aegyptum imperio populi Romano adieci. 
7 4) Strabo,17.1.12: ό μέν ούν πεμφθείς τήν τοΟ βασιλέως Εχει τάξιν. 
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Gallus door Octavianus tot prefect van het nieuwe wingewest aangesteld75). 
Tijdens de eerste maanden van zijn ambt heeft hij in de vervulling van zijn 
taak het in hem gestelde vertrouwen niet beschaamd. Zijn elegieën poëzie in 
het verleden schijnt voor hem geen beletsel te zijn geweest reeds onmiddellijk 
na zijn ambtsaanvaarding een verrassende activiteit op militair gebied te ont
plooien, toen de omstandigheden daartoe dwongen. Want al was Egypte 
dan ook na de dood van M.Antonius en Cleopatra aan Octavianus toege
vallen, de pacificatie van vooral meer afgelegen gebieden in het gewest vergde 
nog alle aandacht. Het reeds spoedig afvallige Hieroönpolis moest tot de 
orde worden geroepen76). Bovendien bleef Boven-Egypte, dat ook tijdens de 
regering van de Ptolemeën nooit geheel onder controle had gestaan77), een 
bron van onrust en weigerde het blijkbaar zich neer te leggen bij de gewijzigde 
situatie, welke vooral in de belastingpolitiek voelbaar was. Want juist in de 
uitvoering van de Romeinse belastingpolitiek lag de belangrijkste taak, 
waarvoor de prefect verantwoordelijkheid droeg. Bijna iedere activiteit van 
de nieuwe regering was erop gericht het hoogst haalbare aan belastingen te 
bereiken. Eerst wanneer de belangen van de schatkist niet werden geschaad, 
mocht men bij een verzoek aan de prefect op inwilliging rekenen. 

De komst nu van de Romeinse belastingambtenaren werd de aanleiding 
tot een opstand in Thebaïs78), welke echter in twee weken79) door Gallus 
werd neergeslagen, waarna de grens van de Romeinse heerschappij definitief 
verschoven werd tot aan de eerste cataract van de Nijleo). 

Dit succes in militaire operaties betekende tevens een begin van moeilijk
heden, toen Gallus ging besluiten deze „Res Gestae" te vereeuwigen in een 
pralend gedenkteken te Philae. De datering van de inscriptie'1) duidt erop 
dat Gallus reeds vrij spoedig na de verrassende activiteit van de eerste maan
den alle gevoel voor proporties heeft verloren. Dit wekt in zoverre verbazing, 
omdat men terecht uit de benoeming van Gallus tot eerste prefect van het zo 
belangrijke Egypte zou mogen besluiten dat hij toch een man van grote 
bekwaamheid moet geweest zijn. Het ambt van prefect over Egypte zou reeds 
kort na zijn instelling terecht als de hoogste rang worden beschouwd, die 

75) Dio, 51.17.1: έκ Ôè τούτου τήν τε Αίγυπτον υποτελή ¿ποίησε και τφ Γάλλφ τφ 
Κορνηλίφ επέτρεψε-

1β) Strabo,17.1.53: -- τήν τε 'Ηρώων πόλιν απόστασαν έπελθών δι' ολίγων είλε. 
" ) ILS.8895 (= OGI.654): -- Thebaide, communi omn[i]um regum formidine --. 
1Я) Strabo,17.1.53: -- στάσιν τε γενηθεισαν έν τή Θηβαίδι δια τους φόρους èv βραχεί 

κατέλυσε. 
" ) ILS.8995 (=OGI.654): - intra dies XV-. 
eo)ILS.8995 (=001.654):-exercitu ultra Nili catarhacte[n transdjucto, in quern 

locum ncque populo Romano ñeque regibus Aegypti [arma ante s]unt prolata --. 
81) ILS. 8995 : Aegypliacis praescriptus est dies XX quarti mensis hiberni anni primi Caesa-

ris, i.e. 15 Apr.a.u.c.725; scilicet monument urn posit urn est anno primo praefecturae Galli, 
immo ipso primo anno imperii Romani in Aegypto. (H. Dessau). 
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een lid van de „ordo equester" in zijn ambtelijke loopbaan kon bereiken. En 
de magistraten die na een reeds lange ambtelijke carrière tot het vervullen 
van deze hoogste functie werden geroepen, zijn later voor het merendeel 
mannen van reeds beproefde geschiktheid geweest82). De eerste prefect van 
Egypte faalde echter. 

Vanuit de Romeinse traditie was het Gallus bekend dat de resultaten van 
zijn militaire activiteit moesten worden teruggeleid op de auspiciën van 
Octavianus, te meer daar in het nieuwe regime de prestigekwestie een zeer 
belangrijke factor vormde en Egypte geen wingewest in eigenlijke zin was 
geworden, maar als een soort kroondomein onmiddellijk onder de princeps 
viel. Moderne historici verschillen van mening in de interpretatie van de 
gevoelens die de drietalige inscriptie bij tijdgenoten en vooral bij de princeps 
heeft kunnen wekken. Milne83) meent dat de inscriptie van Philae geen en
kele basis biedt voor verdenkingen tegen de loyaliteit van Gallus tegenover 
Octavianus. Daarentegen ziet A. Stein84) wel degelijk in de door Gallus ge
kozen bewoordingen een verheerlijking van eigen persoon door de prefect. 
Het wil ons voorkomen dat Gallus in ieder geval vanuit zijn eigen tijd heeft 
moeten weten dat de princeps de arrogante taal van zijn Philae-inscriptie85) 
zeer hoog zou opnemen. Ook al heeft de inscriptie van Philae niet onmiddel
lijk een bewijs van Gallus' ontrouw tegenover de lastgever in Rome betekend, 
de vrijmoedigheid erin was op zijn minst inopportuun. 

De verdenkingen, waaronder Gallus reeds vrij spoedig te Rome kwam te 
staan met betrekking tot de vervulling van zijn uitzonderlijk ambt, werden 
nog verergerd, toen hij het gevaarlijke contact met de grammaticus Q. Caeci
lius Epirota niet vermeed en deze zelfs de mogelijkheid bood zich in Egypte 
op te houden. Suetonius, waarschijnlijk steunend op De Vita Sua van Augus
tus 86), meldt dat Caecilius, vrijgelatene van T. Pomponius Atticuse7), kort 

82) Strabo,17.1.12: 'Επαρχία δέ νΟν έστι, φόρους μέν τελοΟσα αξιόλογους, ύπό 
σωφρόνων δέ ανδρών διοικούμενη τών πεμπομένων έπαρχων άεϊ. 
Vgl. Ο. Reinmuth,4. 

β3) Vgl. J. G. Milne, Hist, of Egypt under Roman Rule, Londen,19243.5. 
8 4) Vgl. A. Stein, Präf.v.Agypten,l5. 
") ILS.8995 (=OGI.654): С.Cornelius Cn.f.Gallu[s eq]ues Romanus pos[t] regefs] a 

Caesare deivi f. devictos praefect[us Alex]andreae et Aegypti primus,defection[is] Thebaidis 
intra dies XV, quibus hostem v[icit, bis a]cie victor, V urbium expugnator Bore[se]os, 
Copti, Ceramices, Diospoleos, meg[ales Op]hieu, ducibus earum defectionum inter[ce]ptis, 
exercitu ultra Nili catarhacte[n transd]ucto, in quern locum neque populo Romano neque 
regibus Aegypti [arma ante s]unt prolata, Thebaide, communi omn[i]um regum formidine, 
subact[a] leg[atisque re]gis Aethiopum ad Philas auditis eoq[ue] rege in tutelam recepto, 
tyrann[o] Tr[iacontas]choenundi Aethiopiae constituto, die[is] patriéis et Nil[o adiu]tori 
d.d. 

" ) Vgl. A. Macé, 257. 
" ) Suet.Gramm.16: --libertus Attici equitis Romani, ad quern sunt Ciceronis epistu-

lae --. 
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na Actium88) ervan verdacht werd een verhouding te hebben met Pomponia, 

dochter van Atticus en eerste echtgenote van M.Agrippa89). Octavianus 

oordeelde de situatie genoeg bewezen en liet Caecilius verwijderen. Deze 

vond echter een vriendelijk onthaal bij Gallus, hetgeen Augustus later onder 

de „gravissima crimina" van Gallus rekende90), hoewel geen enkele wets

overtreding hier kon worden bewezen91). 

7. G R A V I S S I M A C R I M I N A 

De prefecten van Egypte hebben steeds een ruime armslag gekregen bij de 

uitoefening van hun ambt. Maar wanneer zij zich lieten gaan in hun uitzon

derlijke machtspositie en vergaten dat zij uiteindelijk ondergeschikt bleven 

aan de princeps te Rome, bestonden er nog altijd middelen om de betreffende 

in zijn gevoel van onafhankelijkheid tot de orde te roepen. Reeds de eerste 

in de lange reeks van „vice-koningen" van Egypte, C.Cornelius Gallus, 

moest dit ondervinden. Diens verwijdering uit de hoogste machtspositie na 

die van de princeps in het toenmalige Imperium Romanum zou later worden 

gevolgd door een optreden tegen Avillius Flaccus (32-38 n. Chr.), Calvisius 

Statianus (170-175 n.Chr.), de verder onbekende prefect uit de tijd van 

Septimius Severus, wegens valsheid in geschrifte veroordeeld 9 2 ) , en tenslotte 

waarschijnlijk ook tegen Vibius Maximus (103-107 n.Chr.9 3). 

In zijn bericht over de dramatische afloop van het optreden van Gallus 

als prefect van Egypte maakt Suetonius slechts gewag van kwaadwilligheid 

en ondankbaarheid en volstaat hij verder met een vage aanduiding van zeer 

ernstige misdaden94). 

Bij Dio valt de formulering van de uiteindelijke aanklacht tegen Gallus in 

drie delen uiteen 9 5) : 

ββ) Reeds in 28 v.Chr. huwde M. Agrippa met Marcella. 
Dio,53.1.2: -- άμέλει την τε άδελφιδήν αΰτφ συνφκισε --. 
Suet. Aug.63.1 : -- nam tunc Agrippa alteram Marcellarum habebat et ex ea liberos --. 

89) Suet.GrammAd: Q.Caecilius Epirota, Tusculi natus, -- cum filiam patroni nuptam 
M. Agrippae doceret, suspectus in ea et ob hoc remotus --. 

go) Suet.Gramm. 16: -- ad Comelium Galium se contulit vixitque una familiarissime, 
quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur. 

" ) Asinius Pollio werd bij een zelfde houding tegenover de in ongenade gevallen 
Alexandrijnse historicus Timagenes verder ongemoeid gelaten. 

" ) Dig.48.10.1.4: (Marcian./íft.quarto dec.institut.) sic et divus Severus lege Cornelia 
de falsis damnavit praefectum Aegypti, quod instrumentis suis, cum praeerat provinciae, 
falsum fecit. 

" ) Vgl. A. Stein, Präf. v.Âgypten,m. 
'4) Suet. Aug. 66.2 : Quorum -- alteri (sc. Gallo) ob ingratumet malivolum animum domo 

et provinciis suis interdixit. 
Id. Gramm. 16: -- inter gravissima crimina --. 

" ) Dio,53.23.5: -- ό δέ δή Γάλλος Κορνήλιος και έξύΡρισεν ύπο τής τιμής, πολλά 
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a. onbetamelijke taal met betrekking tot Octavianus, 
b. het oprichten van eigen beelden in heel Egypte, 
с het aanbrengen van inscripties op pyramiden en elders met verheerlijking 

van eigen „Res Gestae". 
Naar aanleiding van deze formulering van de aanklacht bij Dio onder a) 

kan nog worden opgemerkt dat volgens Ovidius96) de onbetamelijke taal 
door Gallus vooral werd geuit in ogenblikken van dronkenschap, tijdens 
welke de benevelde prefect zich blijkbaar te zeer bloot gaf. De aanklacht 
onder b) wordt enigermate bewezen door het ruiterbeeld boven de door 
H. G. Lyons en L. Borchardt gevonden stèle van Philae, dat door Wilcken is 
geïdentificeerd als voorstellend Cornelius Gallus97). Het derde bij Dio ten 
laste gelegde feit wordt naast de inscriptie van Philae ook nog bewezen door 
de recente vondst van Filippo Magi. Op merkwaardige wijze heeft deze 
archeoloog de bekende obelisk op de Piazza S. Pietro 98) ontmaskerd als een 
pronkstuk van Cornelius Gallus. Reeds vanaf de 16-de eeuw heeft zowel de 
inhoud van de op deze obelisk zich bevindende inscriptie van Caligula alsook 
de van beneden af waarneembare gedeeltelijke erosie, of eerder uitwissing 
van een vroegere tekst de aandacht getrokken " ) . Na een nauwkeurig archeo
logisch onderzoek van deze „palimpsest" kwam Magi nu tot de verrassende 
lezing: 

lUSSU IMP CAESARIS DIVI F С CORNELIUS CN F GALLUS 

PRAEF FABR CAESARIS DIVI F FORUM IULIUM FECIT100) 

De drievoudige aanklacht bij Dio kan worden aangevuld met de „dag
vaarding" bij Ammianus Marcellinus101): uitputting van de staat, diefstal en 
plundering van het gewest. In hoeverre deze beschuldigingen in haar totali
teit een betrouwbare juridische grond hebben gehad, valt thans moeilijk uit 

μέν γαρ καί μάταια ές τον Αΰγουστον άπελήρει, πολλά δέ καί έπαίτια παρέπραττε- καί 
γάρ καί εΙκόνας έαυτοϋ èv ολη ώς ειπείν τβ Αίγύπτφ έστησε, καί τα Εργα όσα έπεποιήκει 
ές τάς πυραμίδας έσέγραψε. 

" ) Ovid. Trist. 2.445-446: Non fuit opprobrio celebrasse Lycorida Gallo, Sed linguam 
nimio non tenuisse mero. 

" ) ILS. 8995 : Pars superior lapidis occupata est imagine equitis hostem prostratum fe~ 
rientis. (H. Dessau). 
Vgl. U. Wilcken, Zur trilinguen Inschrift von Philae, Zeitschr. für Ägyptische Sprache u. 
Altertumsfc.35.1897.79. 

" ) Vgl. E. Nash, Bildlexikon zur Topographie des Antiken Rom, 
Tübmgen,1961.1.234.270; 11.161 vv. 882-883. 

" ) Vgl. F. Albertini, Opusculum de mirabilibus novae et veteris Romae, Codice topogra
fico della Città di Roma, Rome, 1953. IV. 496. 

100) V g | F M a g i S t u d i Romani, 9.1963.53-54. 
101) Ammian. Marceli. 17.4.5: Longe autem postea Cornelius Gallus, Octaviano res 

tenente Romanas, Aegypti procurator, exhausit civitatem plurimis interceptis, reversusque 
cum furtorum arcesseretur, et populatae provinciae, metu nobilitatis acriter indignatae --. 
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de bronnen te achterhalen. Zo wordt aan de objectieve betrouwbaarheid in 
het bericht bij Ammianus o.a. wel eens getwijfeld102). De houding van som
mige buitenstaanders tegenover de aanklager van Gallus, Valerius Largus103), 
en de klacht later van Augustus dat het hem in zijn geïsoleerde positie niet 
vrij stond als ieder ander Romein op iemand vertoornd te worden10"), doen 
wel vermoeden dat men in de volledige aanklacht tegen Gallus verder is ge
gaan, dan in Octavianus' bedoeling heeft gelegen. 

Als vaststaand mag echter worden beschouwd dat het nog heden door de 
inscriptie van Philae bewezen arrogante optreden van Gallus een indruk van 
kwaadwilligheid en ondankbaarheid105) bij Octavianus moet hebben gewekt, 
jaloers als deze was op het kroondomein Egypte. Door zijn merkwaardig 
optreden overschreed Gallus de grenzen van zijn bevoegdheden „sowohl 
sachlich wie auch moralisch im Sinne eines Beamtenethos"106). 

Deze laakbare houding werd nog verergerd door het vriendelijk onthaal 
dat de door Octavianus uitgewezen Caecilius bij Gallus ten deel viel. Het 
strookte volstrekt niet met de thans gangbare politieke opvattingen te Rome 
dat Gallus zich in zijn ambtsgebied zo niet de iure dan toch zeker defacto 
opwierp als gelijke van Octavianus. Om dit te voorkomen had deze juist de 
„eques" Cornelius tot prefect aangesteld. 

Hoewel reeds spoedig ingelicht over de mentaliteit, welke de prefect van 
Egypte er bij zijn bestuur op nahield, heeft Octavianus aanvankelijk toch 
moeilijk kunnen ingrijpen. Het was het eerste conflict van dien aard met het 
nieuwe regime, waarin de gezagdrager zich trachtte te verschansen achter de 
tradities van republikeinse instellingen en zelf zo weinig mogelijk op de 
voorgrond trad107). Bovendien viel het betreffende gebied buiten de juris
dictie van de senaat, zodat ook dit lichaam, hoewel het misschien zijn kans 
zat afte wachten, niet onmiddellijk actief kon optreden. Gallus bleef evenwel 
dermate onvoorzichtig en irreëel in de vervulling van zijn taak op een zo 
kwetsbare post en zijn heden ten dage nog door inscripties bewezen persoons
verheerlijking was zo in strijd met de nieuwe politieke opvattingen te Rome, 

102) Vgl. A. Stein, RE. IV (1900). 1345. s.v. (164) Cornelius. 
ial) Dio,53.24.2-3: ó μέντοι Προκουλέιος ούτω προς αυτόν Εσχεν ώστ' άπαντήσας 

ποτέ αύτφ την τε Ε>ίνα каі το στόμα το έαυτοο ττ) χειρί έπισχεΐν --. άλλος τέ τις προσήλθε 
τε αύτφ, καίπερ άγνώς ών, μετά μαρτύρων,-- ώσπερ ούκ εξόν τφ κακφ καί öv ούκ ήδει 
πρότερον συκοφαντήσαι. 

"ч) Suet.Aug.66.2: -- inlacrimavit et vicem suam conquestus est, quod sibi soli non 
liceret amicis, quatenus vel let, israsci. 

1 0 5 ) Suet. Aug. 66.2 : — ob ingratum et mal i vol um animum domo et provinciis suis inter-
dixit. 
Waarschijnlijk geeft Suetonius in deze formulering de persoonlijke gedachten weer van 
Octavianus. Vgl. A. Macé, 257. 

106) J. ВІеіскеп^З. 
, | ) 7 ) Vgl. Η. Volkmann,?; G. Ferrerò,!V,51. 
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dat Octavianus uiteindelijk persoonlijk tegen Gallus in actie is gekomen. 
Was er enerzijds geen andere mogelijkheid voor de opening van een gerech
telijke aanklacht tegen de prefect van Egypte, omdat deze immers onmiddel
lijk en uitsluitend verantwoordelijk was tegenover Octavianus, anderzijds 
wordt het feit dat het initiatief in deze kwestie bij Octavianus heeft gelegen 
wellicht bewezen door de bewoordingen, waarmede Ammianus Marcellinus 
de overdracht van de zaak-Gallus door Octavianus aan de senaat weer
geeft108). Van de bij Suetonius en Dio pluraliter genoemde aanklagers109) is 
uit Dio alleen een zekere Valerius Largus bekend110). Ofschoon daar ter 
plaatse duidelijk is dat er een vertrouwelijke relatie moet hebben bestaan 
tussen Valerius Largus en Cornelius Gallus, is de figuur van deze aanklager 
uit verdere bronnen niet bekend. Wel meldt Dio verder nog dat dit individu 
zich met zijn blijkbaar kwalijke praktijken de verachting van massa en enke
ling op de hals heeft gehaald111). Over heel het optreden tegen Gallus hangt 
een zekere vaagheid. Maar het is merkwaardig dat in het historische jaar 
27 v. Chr. twee gebeurtenissen zo ongeveer coïncideren : het feit dat een op
treden tegen Gallus zijn beslag gaat krijgen èn het feit dat Octavianus zijn 
voorgenomen politieke koers in het Romeinse staatkundige leven, en dit is 
belangrijk, een definitieve wending laat nemen op de senaatszittingen van 
13 januari112) en 16 januari113). 

Het is wel duidelijk dat juist in deze periode zelfs ook maar een vermoeden 
van onafhankelijkheidszin bij Gallus in het zo belangrijke gewest Egypte vol
strekt niet kon worden geduld. Een al of niet gefundeerde verdenking en een 
in dit beginstadium van het principaal gauw gekoesterde vrees voor verraad 
en revolutionaire activiteit114) moeten de aanzet hebben veroorzaakt van een 
optreden tegen de prefect van Egypte. 

De vraag dient te worden gesteld, in hoeverre Octavianus inderdaad 
achteraf de politieke overtuiging van zijn wapenvriend uit de dagen van 

loe) Armnian.Marcell.17.4.5: -- metu nobilitatis acriter indignatae, cui negotium spec-
tandum dederat Imperator --. 

10') Suet.y4« .̂66.2: Sed Gallo quoque et accusatorum denuntiationibus et senatus 
consultis ad песет conpulso --. 
010,53.23.6:--καί αλλοι αΰτφ συχνοί έπέθεντο καί γραφάς κατ* αύτοδ πολλής 
άπήνεγκαν —. 

110) Dio,53.23.6: κατηγορήθη τε ούν έπ' αύτοΐς ύπο Ούαλερίου Λάργου, εταίρου τέ 
οί καί συμβιωτοδ δντος --. 

l n ) Dio,53.24.1 : -- καί προς τον Λάργον απέκλιναν --. 
112) CIL. Ι2, ρ. 231 : Corona quer[na uti super ianuam domus imp. Caesaris] Augusti 

poner[etur senatus decrevit quod rem publicam] p.R. restituiti]. 
Ovid.Fuji. 1.587-589: Idibus-- Redditaque est oneris populo provincia vestri--. 

,13) CIL.I2. p.231: Imp.Caesar [Augustus est a]ppell[a]tus Ipso VII et Agrip[pa III 
COS.]. 

114) Serv.ad.Ec/.10.2: --postea cum venisset in suspicionem, quod contra eum coniu-
raret, occisus est. 
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Actium en Alexandrie heeft kunnen vertrouwen. Een bezwarende noot is 
hier de reeds vroegtijdige vriendschap van Gallus met Asinius Pollio, aan
hanger van M.Antonius en gekant tegen elke princeps, wie dan ook1 1 5). 
Gallus' vriendschap met Octavianus daarentegen is eerst van latere datum. 
Over een gezamenlijk verblijf in Apollonia in de jaren 45-44 ν. Chr. staat niets 
vast, zoals Shuckburgh met recht constateert116). Wanneer deze tegelijkertijd 
meent dat Gallus daarentegen misschien wel in de jaren 44—43 v.Chr. met 
Pollio in Corduba (Baetica) was en hij zich voor deze opinie beroept op de 
brief van Pollio aan Cicero d.d. VIIdus lunias 44 v.Chr.1 1 7), lijkt deze me
ning echter niet voldoende gefundeerd, indien men althans in de „familiärem 
meum" uit de brief van XVII Kal. April.116) eveneens Gallus mag zien. In dat 
geval is deze immers, tenminste op die datum, te Rome. 

Voor de vrij late overgang van Gallus naar de kant van Octavianus moet 
verder worden opgemerkt dat bij de aanvaarding van Caesars erfenis 
Octavianus wel werd geadviseerd en geholpen door een Salvidienus Rufus 
en M. Agrippa119), maar dat er met betrekking tot dat voor Octavianus' 
verdere levensloop zo belangrijke tijdstip niets wordt medegedeeld over 
Cornelius Gallus. 

Gallus' positieve partijkeuze voor Octavianus in tegenstelling met de pas
sieve houding van Pollio in de beslissende ogenblikken van de Romeinse 
geschiedenis wordt verzwakt door de persoonlijke vete van Gallus met 
M. Antonius wegens Lycoris. De promotie tot prefect van Egypte gold als 
een beloning voor zijn betoonde activiteiten sinds 43 v.Chr. en voor zijn 
dapperheid in de strijd bij Actium en rond Alexandrie, waardoor Gallus zich 
na zijn uiteindelijke partijkeuze een goed vriend had getoond. Maar Augus
tus heeft zich bij deze promotie waarschijnlijk tevens laten leiden door het 
feit dat hij slechts met een „eques" zonder adellijke achtergrond had te doen, 
van wie hij naar zijn mening daarom niet zoveel aspiraties behoefde te ver
wachten als van een lid uit de oude regentenfamilies in de patricische adel. 
En zelfs kan in deze promotie ook Gallus' rivaliteit „in amoribus" met 
Antonius hebben bijgedragen tot de uitzonderlijke benoeming in het oude 
gebied van de vroegere rivaal en persoonlijke vijand. Gallus, de dichter en 
gevoelsmens, door persoonlijke motieven op weinig overtuigende wijze in de 
politieke tegenstellingen van die dagen geraakt en van een Antonius wel-

11!) Cic. ad Fam. 10.31.3: ita, si id agitur, ut rursus in potestate omnia unius sint, qui-
cumque is est, ei me profiteor inimicum --. 

116) Vgl. E. Shuckburgh, August. 15. 
117) Cic.a</Fam. 10.32.5: -- etiam praetextam, si voles legere, Galium Comelium, 

familiärem meum, poscito. 
l l e ) Cic. ad Fam. 10.31.6: quod familiärem meum in tuorum numero habes, opinione 

tua mihi grati us est; invideo ¡Ili tarnen, quod ambulat et iocatur tecum. 
il9) Veli.2.59.5: -- nequeeam spemendam Salvidienus et Agrippa dicerent --. 
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gezinde omgeving overgegaan naar het kamp van Octavianus, heeft in zijn 
hoge positie wel de nodige intellectuele en literaire gaven meegebracht maar 
als politicus het begin van een nieuw regime sinds Actium blijkbaar niet be
grepen en de koers ervan niet kunnen volgen. De nieuwe heerser in Rome 
heeft daarom zijn helper uit de dagen van Actium en Alexandrie, thans even
wel gewantrouwd door zijn verdachte mentaliteit, reeds spoedig menen te 
moeten uitschakelen. Een al te voortvarende senaat, wellicht jaloers gewor
den op de uitzonderlijke positie van de „eques" in Egypte, ging echter wel 
verder dan in de bedoeling van Octavianus lag, toen deze de kwestie aan de 
senaat overdroeg en dit lichaam nu zijn kans ging krijgen. Tegen deze 
achtergrond moet de klacht van Augustus bij Suetonius worden opgevat120). 
Een samenloop van omstandigheden is uiteindelijk voor Gallus de onder
gang geworden. 

8. PROCES EN STRAF 

Wanneer Suetonius bericht dat Augustus aan Gallus na de verwijdering 
van zijn post als prefect van Egypte de verdere toegang tot zijn huis en pro
vincies ontzegde121), wordt met deze mededeling de zaak-Gallus duidelijk in 
de persoonlijke sfeer getrokken. Het „inimicitias indicere" en het „domo 
interdicere", gebonden aan bepaalde formaliteiten122), was immers een veel 
voorkomend gebruik in het Romeinse maatschappelijke leven123) en Augus
tus heeft zich van dit gebruik willen bedienen ahprivatus, niet als princeps. 

Ook Bleicken accentueert dit persoonlijk element in het optreden van 
Augustus tegen Gallus, waar hij zegt: „Die Aufkündigung der Freundschaft 
kommt nicht einer Verurteilung gleich, sondern ist das Gericht des Hausvaters, 
das allerdings durch die Stellung des Augustus für das Prestige und die Karriere 
des davon Betroffenen von vernichtender Wirkung tvar"124). Maar Bleicken 
gaat weer te ver, wanneer hij naar aanleiding van de dood van Gallus een 
vergelijking trekt met de door Pomponius Labeo en diens vrouw gepleegde 

120) Suet./1«£.66.2: --inlacrimavit et vicem suam conquestus est, quod sibi soli non 
liceret amicis, quatenus vellet, irasci. 

121) Suet. Aug.66.2: -- alteri ob ingratum et malivolum animum domo et provinciis suis 
interdixit. 

' " ) Vgl. R. Reitzenstein, Zur Sprache der lateinischen Erotik, SHAW.19.1912.12-48; 
E. Bemert, De viatque usu vocabuli officii, Breslau, 1930.47 w . 

123) Tac. Ann. 6.29 : sed Caesar missis ad senatum litteris disseruit morem fuisse maiori-
bus, quotiens dirimerent amicitias, interdicere domo eumque finem gratiae poneré --. 
Sen. Ira, 3.23.5 : Saepe ilium Caesar monuit moderatius lingua uteretur, perseveranti domo 
sua interdixit. 
Quintil. 6.3.79: Elusit Cassius Severus obiiciente quodam, quod ei domo sua Proculeius 
interdixisset, respondendo, Numquid ergo illuc accedo? 

1 2 4)J . Bleicken, 33. 
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zelfmoord in 34 η. Chr., toen Tiberius hem de vriendschap had opgezegd125). 
Cornelius Gallus zou immers pas zelfmoord gaan plegen, toen de buiten alle 
proporties gaande beslissingen van de senaat zijn prestige en carrière gingen 
breken. 

Dio formuleert de tegen Gallus geëiste straf als een verbanning, 
„ήτιμήθη" I 2 6 ), en voegt er als onmiddellijk gevolg aan toe dat het een ver
bod inhield de provincies van Augustus te betreden. Deze duidelijke for
mulering bij Dio dat Gallus het betreden van de provincies van Augustus en 
niet die van de senaat werd ontzegd, accentueert ook bij hem de persoonlijke 
sfeer, waarin Augustus de kwestie aanvankelijk heeft willen houden1 2 7), nog 
versterkt door de bij Dio ter plaatse gebruikte term „κωλυθήναι"1 2 β), wat 
enige reminiscentie biedt aan het „amicitia prohibere". 

Is dit houden van de kwestie in de persoonlijke sfeer aanvankelijk soms 
de vooropgezette bedoeling bij Augustus geweest? Waarschijnlijk wel, ook 
al is dan op grond van een door Augustus persoonlijk gegeven mandaat de 
senaat opgetreden in de tweede phase van Gallus' veroordeling129). Blijkbaar 
was Augustus in deze tweede phase van gedachten veranderd en heeft hij 
wellicht uit politieke overwegingen Gallus achteraf menen te moeten offeren 
aan de afgunst van de senaat om aldus de gevoelens van de senatoren voor 
zich te winnen. In de na Actium en Alexandrie veranderde situatie lag 
het geheel in de lijn van de regeringspolitiek alle pogingen aan te wenden om 
het nog steeds belangrijke senaatsapparaat mee te krijgen en met de nieuwe 
situatie te verzoenen. In de overdracht nu van de zaak-Gallus aan de senaat 
kan Augustus een mogelijkheid gezien hebben om de senatoren hun gevoel 
van eigenwaarde, al was het dan ook slechts voor de schijn, terug te geven130). 

Zowel Dio 1 3 1) als Suetonius132) melden beiden de activiteit van de senaat 
in deze tweede phase, terwijl Ammianus133) bovendien in indirecte termen 

1 2 5 ) Tac.Ann.6.29: At Romae caede continua Pomponius Labeo, quem praefuisse 
Moesiae rettuli, per abruptas venas sanguinem effudit; aemulataque est coniunx Paxaea. 

l : ! 6 )Dio,53.23.6. A. Stein, RE.IV (1900). 1345.s.v.(164) Cornelius, wil de betreffende 
term bij Dio interpreteren als „aus dem Ritterstand ausgestossen". Deze interpretatie wordt 
echter enigszins weerlegd door Dio zelf, die elders een distinctie maakt tussen: uit de 
(ridder-)stand stoten en straffen met ignominia. Dio,38.13.2: τοις τε τιμηταϊς άπηγό-
ρευσε μήτ' άπαλείφειν Εκ τίνος τέλους μήτ άτιμάζειν μηδένα. 

1 2 7)Vgl. Η. Volkmann, 116. 
1 1 8 ) Dio,53.23.6: -- ώστε κοί έν τοίς Εθνεσιν αύτοΟ κωλυθήναι διαιτασθαι. 

1 2 ' ) Merkwaardig is dat Franca de Marini Avonzo, La Funzione giurisdizionale del Se
nato Romano, Milaan, 1957.22, ondanks de toch wel duidelijke berichten in de bronnen 
tot geen activiteit van de senaat in deze zaak meent te mogen besluiten. 

1 3 0 ) Vgl. R. Syme, Rom.Rev.iW; J. Bleicken,46. 
1 3 1 ) Dio,53.23.7: -- και ή γερουσία άπασα άλώναί τε αυτόν έν τοϊς δικαστηρίοις --

έψηφίσατο. 
" * ) Suet.Aug.66.2: Sed Gallo quoque — senatus consultis ad песет compulso — 
'"Э Ammian.Marceli. 17.4.5: -- melu nobilitatis acriter indignatae, cui negotium spec-

tandum dederat imperator --. 
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wijst op de verontwaardiging die er in dit lichaam bestond tegenover Gallus. 

Overigens is echter het juiste aandeel van de senaat in het proces rond Gallus 

niet duidelijk uit de bronnen te achterhalen. Een indirecte aanklacht wordt 

nergens geformuleerd, geen rechtbank wordt met name, geen gerechtelijke 

uitspraak op directe wijze medegedeeld. Wel bericht Dio 1 3 4) dat Gallus in 

de tweede phase van het proces in opdracht van de senaat is verbannen. 

Opmerkelijk is het in verband met het proces tegen Gallus dat hier voor de 

eerste maal tijdens de regering van Augustus de verbanning als straf wordt 

vermeld. De extraordinaria cognitio van de senaat nam hier een reeds tijdens 

de republiek bestaand gebruik over, waarbij volgens de wet ter dood veroor

deelden steeds de mogelijkheid werd gelaten zich aan de doodstraf te ont

trekken door vrijwillig in ballingschap te gaan1 3 5). 

Als laatste maatregel tegen Gallus werden zijn eigendommen verbeurd 

verklaard en aan Augustus toegewezen, misschien onder het voorwendsel 

dat deze teruggingen op de „liberalitas" van de princeps136). 

Wanneer men nu de overgeleverde berichten in hun totaliteit overziet, 

ervaart men dat de bronnen slechts toevallige en niet tot het wezen van het 

proces behorende feiten aanstippen, maar met betrekking tot de meer inte

ressante aspecten de onderzoeker volkomen in de steek laten. Met als gevolg 

dat men ook hier weer tot verschillende interpretaties komt. Wat bedoelt 

Dio hier b.v. met zijn „δικαστήρια" " Ό ? Von Premerstein ziet er quaestiones 

in 1 3 8) en hij kan zich daarbij beroepen op een andere passus bij Dio, waar de 

quaestiones van de Lex Pedia de Caesaris Percussoribus door dezelfde auteur 

eveneens „δικαστήρια" worden genoemd139). Volkmann, die terecht opmerkt 

dat de senaat hier niet kon beslissen de beklaagde voor een quaestio te laten 

dagen, ziet in Dio's „δικαστήρια" afdelingscommissies van de senaat, waar

van de besluiten door de voltallige senaat later werden bekrachtigd140). Wel

licht benadert Bleicken het meest de waarheid door Dio's „δικαστήρια" te 

interpreteren als het gerechtshof van Augustus, „Feldherrngericht"1*1), 

waarvoor de beklaagde schuldig werd verklaard. Daarop aansluitend heeft 

de senaat dan de als juist aanvaarde beschuldiging gestraft met verbanning 

1 3 4 ) Dio, 53.23.7: ~ καΐ ή γερουσία απασα — καΐ φυγείν τής ουσίας στερηθέντα, καί 
ταύτην τε τφ Αύγούστω δοθήναι καί εαυτούς βουθυτήσαι έψηφίσατο. 

1 3 5 ) Vgl. Th. Mommsen, StrafrJOw.; J. Bleicken,43. 
1 3 6 ) Vgl. О. Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diokletian, 

Berlijn, 1905*.46; H. Volkmann, 117. 
1 3 7 ) Dio,53.23.7: -- καί ή γερουσία δπασα άλώναί τε αυτόν έν τοις δικαστηρίοις — 

έψηφίσατο. 
1 3 β ) Zie hierover Η. Volkmann.llS. 
l 3 9 ) Dio,46.48.2: -- νόμον τέ τίνα περί τής κρίσεως αυτών έσήνεγκε καί δικαστήρια 

καί άποϋσί σφισιν έκάθισεν. 
1 4 0)Vgl. Η. Volkmann, 117. 
" Ч J. Bleicken, 33. 
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en verbeurdverklaring van eigendommen, in welke strafmaatregelen de se
naat wel verder is gegaan, dan aanvankelijk bij Augustus in de bedoeling 
heeft gelegen. 

Dat de senaat, al of niet terecht, de hele situatie als bijzonder ernstig heeft 
willen beschouwen wordt bewezen door het feit dat hij tot plechtige offers 
heeft menen te moeten besluiten142), zoals dit gebruikelijk was bij een over
winning op binnen- of buitenlandse vijanden143). Door het begeleidings
verschijnsel van deze speciale offers werd de totale belangrijkheid van het 
proces en de veroordeling met betrekking tot Gallus op gelijke voet gesteld 
met de situatie, zoals die een 13 jaar eerder had bestaan rond het vermoede 
komplot en verraad van Salvidienus Rufus144) en zoals die zich enkele jaren 
later weer zou gaan voordoen rond de samenzwering van Caepio en Murena. 

9. OBJECTIEVE SCHULD 

Heeft Gallus door de wijze, waarop hij onder gezag van Augustus, toen 
nog Octavianus, het belangrijke Egypte als eerste prefect had bestuurd, ma
teriaal geboden voor een veroordeling door de senaat? Het antwoord op 
deze cardinale vraag in de zaak-Gallus moet worden ingeleid door een 
recapitulatie van reeds eerder gemaakte opmerkingen: aan de objectieve 
betrouwbaarheid in het bericht bij Ammianus wordt wel eens getwijfeld; in 
de tweede phase van het proces tegen Gallus is de hele aangelegenheid uit de 
hand gelopen, vooral toen Augustus om redenen van opportuniteit blijkbaar 
meende zijn oude wapenmakker aan de haat van de senaat te moeten 
offeren; bepaalde reacties bij buitenstaanders en de klacht van Augustus bij 
Suetonius wettigen een zekere aarzeling om de „objectieve" waarde van de 
aanklacht te aanvaarden. 

Belangrijk echter voor het beoordelen van de schuldvraag in de bestuurs-
mentaliteit van Gallus is vooral de indruk die bij Dio wordt gewekt dat nl., 
toen er eenmaal verdenkingen tegen Gallus, de hoogste functionaris in 
Egypte en na Octavianus de hoogste zelfs in het hele imperium, waren ge
rezen, de publieke opinie zich, nu de kans ervoor was, op hem heeft geworpen 
als op een prooi145), te meer omdat die prooi een gewezen prefect van Egypte 
was. Een gebroken carrière is nu eenmaal interessant. Dit zelfde publiek, 

1<2) Dio,53.23.7: — και ή γερουσία ίίπασα — εαυτούς βουθυτήσαι έψηφίσατο. 
1 4 3 ) Dio, 54.3.8 : --θυσίας ώς καΐ έπί νίκη τινί και ψηφισθείσας περιείδε και γενόμενος. 

Hier wordt na de dood van Caepio en Murena het betreffende offer duidelijk als overwin-
ningsoffer aangeduid. 

1 4 4 ) Dio,48.33.2-3 : τόν τε 'ΡοΟφον τον Σαλουιδιήνον ώς και έπιβουλεύσαντά ol 
άπέκτεινεν.-- ίερομηνίαι τε έπ' αύτώ έγένοντο --. 

1 4 5 ) Dio,53.23.6: -- γενομένου δέ τούτου καί ίίλλοι αυτφ συχνοί έπέθεντο καΐ γραφώς 
κατ' αύτοϋ πολλάς άπήνεγκαν --. 
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naar Dio uitdrukkelijk vermeldt, zou zich met een zelfde hartstocht op ieder 
ander gaan werpen, wanneer een gelijke situatie zich mocht voordoen'"6). 

Door zijn ontactisch optreden in Egypte, zoals dit nog heden wordt be
wezen door literaire en epigrafische bronnen, heeft Gallus aan bepaalde ver
moedens in Rome wellicht onnodig voedsel gegeven. 

Concluderend kan men evenwel stellen dat een reële achtergrond voor 
vermoedens van verraad en van samenzwering147) niet door de feiten, zoals 
deze althans uit de bronnen bekend zijn, wordt bewezen. Het is waarschijn
lijk de belasting van een enerzijds argwanende, anderzijds vijandige en on
berekenbare omgeving geweest, die een bepaalde richting in de beoordeling 
van de bestuursmentaliteit van Gallus heeft geforceerd. Een dergelijke gefor
ceerde beoordeling heeft de nodige steun kunnen vinden in : 

a. de uitermate grote prudentie, waarmede Augustus vooral in het zo 
belangrijke jaar 27 v.Chr. gemeend heeft het novum van het principaat te 
moeten omgeven en beschermen; 

b. hierop aansluitend de redenen van opportuniteit, waardoor Augustus 
zich genoodzaakt meende Gallus aan de senaat te offeren; 

с de onberekenbaarheid van een publieke opinie1 4 8); 
d. de onvervulde wensen en teleurstelling onder de senatoren149), die het 

nog steeds niet konden verwerken dat slechts een „eques" en niet iemand uit 
eigen rangen het belangrijke Egypte namens Octavianus had mogen gaan 
besturen. 

De door de senaat op Gallus afgereageerde teleurstelling en verbittering 
zijn echter zonder het wellicht beoogde effect op de regeringspolitiek van het 
principaat gebleven. De hoge post van prefect van Egypte was en bleef voor 
een senator steeds onbereikbaar, en dat niet alleen tijdens de regering van de 
eerste princeps. Ook latere opvolgers hebben de senatoren steeds angstvallig 
en onder strenge bepahngen uit dit kroondomein geweerd150). Marius Secun
dus, prefect van Egypte van 217 tot juni 218 n.Chr. is slechts een schijnbare 
uitzondering151). 

Zelfs de onmiddellijk aan de prefect gesubordineerde magistraten werden 

1 4 6 ) Dio,53.24.1 : -- και προς τον Λάργον απέκλιναν, έπειδήπερ αΰξειν ήρχετο, μέλ
λοντες που και κατά τούτου τα αυτά, αν γέ τι τοιοοτόν οί συμβΐ), ψηφιείσθαι. 

1 4 7 ) Serv.aí/£c/.10.2: -- postea cum venisset in suspicionem, quod contra eum coniu-
raret, occisus est. 

14e) Dio,53.24.1: - -τό δέ δή τών πολλών κίβδηλον καΐ έκ τούτου διηλέγχθη δτι 
εκείνον τε, δν τέως έκολάκευον, οΰτω τότε διέθηκαν ώστε και αύτοχειρίοι άποθανείν 
άναγκάσαι --. 

Ι 4*) Ammianus Marcellinus, 17.4.5, spreekt duidelijk van een „nobilitas acriter in
dignata'". 

1 5 0 ) Tac. Hist. 1.11.1: Aegyptum copiasque, quibus coërceretur, iam inde a divo Augusto 
équités Romani obtinent loco regum --. 

, M ) Vgl. Α. Stein, Prüf. ν. Ägypten, 123. 
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steeds vanuit de „ordo equester" aangesteld. Typisch Egyptische ambten als 
dat van dioecetes, idiologus, procurator usiacus en later dat van catholicus 
werden steeds door een „eques" bekleed in ondergeschiktheid aan de prefect 
in Alexandrie152). 

10. D E ONDERGANG 

Na de veroordeling en strafmaatregelen van de senaat te zijnen opzichte 
heeft de elegieëndichter in Gallus blijkbaar totaal zijn evenwicht verloren. 
De gewezen prefect van Egypte heeft de vernedering in zijn politieke carrière 
niet kunnen verwerken en niet willen overleven. Als het ware gedreven door 
de onbestendigheid van de fortuin in een politieke carrière153), heeft hij ten
slotte, dit mag men wel uit de berichten dienaangaande concluderen, per
soonlijk de dood gezocht en de hand aan zich zelf geslagen154). 

Voor de uiteindelijk totale ondergang van C.Cornelius Gallus worden 
twee dateringen gegeven. Dio plaatst het feit in 26 v.Chr.155) en wordt in 
deze datering nog steeds door sommige historici gevolgd156). Gezien echter 
Dio's methode van compositie is deze datering nog niet zo geheel zeker. Op
gemerkt dient te worden dat de nodige voorzichtigheid dient te worden be
tracht bij het aanvaarden van concrete dateringen bij deze auteur. Wel kan 
moeilijk worden aanvaard dat, zoals Volkmann suggereert157), Dio om 
doorzichtige redenen de in deze studie nog te behandelen samenzwering van 
Cinna 20 jaar, i.e. van 16 v.Chr. naar 4 n.Chr. zou hebben verschoven. 
Maar van de andere kant moeten foutgrenzen van drie of meer jaar in Dio's 
dateringen voor mogelijk worden geacht, zoals gebleken is bij de ordening 
van diens fragmenten. Niet alleen begrenst hij op zakelijke gronden bepaalde 
gebeurtenissen binnen het tijdsbestek van slechts één jaar, maar herhaaldelijk 
worden door hem daarbij ook de jaargrenzen aanmerkelijk overschreden158). 

Tegenover Dio met 26 v. Chr. staan Eusebius-Hieronymus met 27 v. 

, s 2) Vgl. O. Reinmuth.S. 
' " ) Dio,53.23.7: και ό μέν περιαλγήσας έπί τούτοις εαυτόν προκατεχρήσατο --. 
1 5 4 ) Anunian. Marceli.17.4.5: metu nobilitatis acriter indignatae,--stricto incubuit 

ferro. 
S\itt.Aug.66.2: Sed Gallo quoque et aecusatorum denuntiationibus et senatus consultis 
ad песет compulso --. 
Ovid./4mo/-.3.9.64: -- sanguinis atque animae prodige Galle tuae. 

1 5 5 ) Dio,53.23-24, behandelt de gebeurtenissen van 26 v.Chr. 
1 5 6 ) A. Stein, Präf.v.Agypten,l5, maakt een voorzichtig onderscheid tussen de ontzet

ting uit zijn ambt en de ondergang van Gallus: „Nur der Selbstmord des Gallus fällt in 
dieses Jahr, die Absetzung und Verbannung kann auch schon im J. 27 erfolgt sein". 
Positief voor 26 v.Chr. kiest R. Helm, Hieronymus' Zusätze in Eusebius' Chronik und ihr 
Wert für die Literaturgeschichte, Phil. supp. 21.2.1929.60. 

157) Vgl. H. Volkmann, 524. 
15e) Vgl. E. Schwartz, RE. Il l (1899). 1687-1688. s.v. (40) Cassius. 
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Chr. 1 5 9 ). Wanneer het reeds in de Oudheid mogelijk was dat b.v. rond de 
datum van Tiberius' geboorte en met betrekking tot diens geboorteplaats 
verschil van opinie kon bestaan160), mag men thans ook van de geboorte en 
ondergang van Gallus, gezien de divergentie daaromtrent in de bronnen, de 
data niet al te nauwkeurig proberen te preciseren, vooral waar de kwestie 
van de datering niet de belangrijkheid van de inhoud der feiten raakt1 6 1). 

15*) Euseb.Hieron.O/ymp.lSS: Cornelius Gallus Foroiuliensis poeta, a quo primum 
Aegyptum rectam supra diximus, XLIII aetatis suae anno propria se manu interficit. 

160) Suet.Tib.5: Tiberium quidam Fundis natum existimaverunt secuti levem coniec-
turam--. Sed ut plures certioresque tradunt, natus est Romae in Palatio XVI.Kal.Dec. 
M. Aemilio Lepido iterum L.Munatio Planeo conss. per bellum Philippense. 

1в1) Vgl. R. Syme, CQ. 32.1938.40. 
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HOOFDSTUK VI 

SAMENZWERINGEN IN DE MAGISTRATUUR 

Α. MURENAE CAEPIONISQUE CONIURATIONIS TEMPUS 

1. POLITIEKE ATMOSFEER IN 23 v. CHR. 

Het is een moeilijk te beantwoorden vraag, in hoeverre Augustus zelf aan

leiding heeft gegeven tot het toespitsen van een situatie, welke in 23 v. Chr. 

uitliep op een conflict van oude tegenstellingen tussen de aristocratie en de 

nog restende elementen uit de Partes Populares. Vooraf dient te worden op

gemerkt dat men deze laatste politieke groepering niet mag interpreteren 

als „volkspartij", daar deze benaming de inhoud niet voldoende weergeeft 

en het moderne parlementaire stelsel er een democratische gevoelswaarde 

in legt, verschillend van die, welke de Romeinse republiek eraan gegeven 

heeft. Reeds Gelzer1) heeft gewezen op de sociologisch merkwaardige factor 

in de Romeinse adelrepubliek, waardoor iedere vergelijking met het parle

mentaire stelsel van onze tijd wegvalt. Het is daar meer een groepering van 

„clans" dan van partijen geweest, gedragen door de verhouding patronus-

cliens, veeleer dan door die van volksvertegenwoordiger en kiezer2). 

Officieel waren de politieke partijen, ook die van de Partes Populares, 

reeds enkele jaren als dusdanig uit het Romeinse staatkundige leven ver

dwenen. De overwinning van Caesar betekende tevens het einde van de poli

tieke groeperingen 3). Bepaalde activiteiten toonden evenwel dat er in Rome 

nog altijd sentimenten van deze oude partij leefden, sentimenten, die in de 

nieuwe politieke constellatie volstrekt niet meer pasten en die de princeps 

tot voortdurende waakzaamheid noodzaakten. Nog steeds schreed men op 

het politieke pad blijkbaar voort over een vuur4), onder bedrieglijke as ver-

') Vgl. M. Gelzer, Cäsar, der Politiker und Staatsmann, München, 19402. 
2) Vgl. H. Frisch, Cicero's Fight for the Republic, Kopenhagen, 1946.19 vv; 

W. Kroll, Die Kultur der Ciceronischen Zeit, Leipzig, 1933.1.70vv. 
') Vgl. J. Carcopino, César, Parijs, 1943.980, in Histoire générale, Histoire romaine, 

tome II3, 2e section. 
4) Hor. Carni. 2.1.7-8: - -et incedis per ignis Supposito cineri doloso. 
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borgen, gelijk de dichter Horatius zich een zes jaren tevoren over de burger
oorlogen had uitgedrukt. 

De situatie en de positie van de hoge adel tijdens de regering van Augustus 
en die van zijn onmiddellijke opvolgers zijn nog immer een probleem5). In
tussen kan echter worden vastgesteld dat in de revoluties van de vooraf
gaande decennia juist de adel ontzaglijke verliezen had geleden en sommige 
adellijke gentes zelfs totaal van het politieke toneel waren verdwenen. De 
Manlii Torquati, de Postumii Albini, de Servilii Caepiones, de Sulpicii Galli 
en Rufi en de Valerli Flacci hebben de puinhopen van de burgeroorlogen in 
de laatste decennia van de republiek niet kunnen overleven. En niet lang 
daarna zijn andere geslachten, zoals de Claudii Pulchri en Cornelii Scipiones 
tijdens het principaat van Augustus en de Aemilii Scauri, de Quinctilii Vari 
en de Quinctii Crispini tijdens het principaat van Tiberius, uit de Romeinse 
geschiedenis verdwenen6). Velen en vaak de besten uit deze adellijke ge
slachten waren voor hun idealen op de talrijke slagvelden gesneuveld. Hoe
wel nog steeds een factor van betekenis had de adel door dit verlies toch 
zwaar ingeboet zowel aan oude kracht als aan invloed. De tijd, waarin hij 
als regent kon optreden was voorbij. De enorme ruïnes, geslagen in het im
perium, waren te groot dan dat de gedecimeerde adel, door de gevolgen van 
de burgeroorlogen thans verzwakt, in aanmerking kon komen voor de 
wederopbouw van dit imperium. Daarbij kwam nog de verslappende invloed 
die de geest van genot, luxe en egoïsme, niet het minst vanuit Egypte, op 
Rome kreeg en waarvan men de weerklank kan beluisteren in de klagende 
en zoete elegieën van Tibullus, zeker niet het soort poëzie dat Augustus zich 
gewenst zal hebben ^. 

Zelfs hoogbegaafde mannen uit de aristocratie ontkwamen in hun privé-
leven niet aan de invloed van de nieuwe tijd met zijn zucht naar weelde en 
genot. Maecenas is niettegenstaande zijn belangrijke functies er een voor
beeld van, zoals duidelijk door de bronnen wordt bewezen en zelfs zeer 
puntig door Seneca wordt uitgedrukt8). Niet alleen vormde zijn schone 
Terentia een dankbaar onderwerp in de gesprekken van het stadspubliek, 
ook persoonlijk moet hij in Rome een openlijk besproken schandaal zijn ge-

5) Vgl. F. Münzer, 371. 
OVgl. P.Willems, 1.618 w. 
7) Tibull.l.7.43w. : non tibi sunt tristes curae nee luctus, Osiri, sed chorus et cantus et 

levis aptus amor, sed varii flores et frons redimita corymbis, fusa sed ad teneros lutea palla 
pedes et Tyriae vestes et dulcís tibia cantu et levis oceultis conscia cista sacris. 
Vgl. F. Solmsen, Tibullus as an Augustan Poet, Herrn. 90.1962.295. 

e) Sen. .Ep/jf. 92.35: Habuit enim ingenium et grande et virile, nisi illud seeundis 
discinxisset. 
Veil.2.88.2:--C.Maecenas equestri, sed splendido genere natus, vir, ubi res vigiliam 
exigeret, sane exsomnis, providens atque agendi sciens, simul vero aliquid ex negotio 
remitti posset, otio ac mollitiis paene ultra feminam fluens --. 
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weest9). Augustus zelf heeft zich in hun beider omgeving van zijn moreel 
zwakste zijde laten zien. Zijn verhouding met Terentia zou later een oorzaak 
van verwijdering worden tussen de twee grote vrienden10). 

Anderen onttrokken zich aan medewerking in de nieuwe staatsconstructie, 
er de voorkeur aan gevend persoonlij к fortuin te maken of zich afte zonderen 
in literaire eenzaamheid gelijk een Asinius Pollio11), die zich na het fiasco 
van de vrede van Brindisi in 40 v.Chr., tot stand gekomen door zijn bemid
deling en die van Maecenas, uit het openbare leven terugtrok12). Valerius 
Messalla Corvinus, die rond 36 v.Chr. zich aan de zijde van Octavianus had 
geschaard en deelgenomen had aan de slag bij Actium, legde in 26 v. Chr. 
na enkele dagen reeds de praefectura urbis neer13), omdat hij dit ambt niet 
verenigbaar achtte met de restauratie van de republiek. Na ongeveer tien 
jaar aan de zijde van Octavianus Augustus te hebben gestaan bleek hij een 
van de weinigen onder de vroegere republikeinen te zijn, die tenslotte nog 
de consequenties durfden te trekken uit hun politieke beginselen van voor
heen. 

Zelfs telgen uit de ambitieuze gens Servilla lieten zich na aanvankelijk een 
ambtelijke loopbaan te hebben gekozen uiteindelijk tot een passieve houding 
verleiden. P. Servilius o.a., de zoon van P. Servilius Isauricus en lunia II, trok 
in 25 v.Chr. als praetor door zijn verkwisting bij de spelen nog de grootste 
aandacht14), maar verdwijnt dan van het politieke toneel om blasé15) zijn 
verdere leven te slijten op een van de landgoederen van zijn familie in het 
gebied van Napels en Cumae16). 

Daarentegen bracht het principaal ook een onverwachte begunstiging van 
de historische aristocratie en steeg deze, uiterlijk althans, weer in aanzien17). 
Merkwaardig is dat in de betrekkelijk rustige periode van 30 tot 23 v.Chr., 

' ) Vgl. E. Bickel, Caesar Augustus als Achilles bei Vergil Horaz Properz, 
RhM.99.1956.342vv. 

10) Dio,54.19.6: -- τφ Μαικήνςι δια τήν γυναίκα ούκέθ' ομοίως Εχαιρε --. 
Ook Tacitus, Ann. 3.30, bericht dit indirect. 

11) Pollio's oeuvre wordt beschreven door Horatius, Carm.2.1.1 w . 
1 2) Veil. 2.86.3 : -- itaque discrimine vestro me subtraham et его praeda victoris. 
1 J ) Zie pag. 16, waar ook de mening van P. Sattler over de feitelijke achtergrond van 

deze gebeurtenis wordt gegeven. 
1 4) Dio,53.27.6: Πούπλιός τε Σερουίλιος δνομα καί αυτός ελαβεν, δτι στρατηγών 

αρκτους τε τριακοσίας καί Λιβυκά έτερα θηρία ίσα έν πανηγΰρει τινί άπέκτεινεν. 
1 5) Sen.Epist.55.3: -- ille praetorius dives, nulla alia re quam otio notus, consenuit —. 
" ) Sen.£/>i'jf.55.2: -- inter Cumas et Servili Vatiae villam --. 

Van Brutus is bekend dat hij een Cumanum bezat; zijn moeder Servilla had een Neapolita-
num. Vgl. К. J. Beloch, Campanien, Geschichte und Topographie des Antiken Neapel und 
seiner Umgebung, Breslau, 18902.188. 

1 7) Veil.2.89.3: -- restituía vis legibus, iudiciis auctoritas, senatui maiestas --. 
Een voorbeeld van deze door Augustus formeel geëerbiedigde senatus maiestas vindt men 
o.a. bij 010,52.43.1: τόν τε Άντίοχον τόν Κομμαγηνον μετεπέμψατο, δτι τινά πρεσ-
βευτήν -- έδολοφόνησε, καί Ες τε τό συνεδριον έσήγαγε καί καταψηφισθέντα άπέκτεινε. 
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waarin Octavianus Augustus na het mislukken van de samenzwering van 
Aemilius Lepidus de leiding van de staat in handen nam, tenslotte de namen 
van sommige oude adellijke geslachten weer naar voren komen in de lijsten 
van de voornaamste magistraten. In 25 v.Chr., het jaar van zijn negende 
consulaat, had Augustus als collega M.Iunius Silanus18), die onder Lepidus 
in de politiek was getreden en verwant was aan diens vrouw lunia1'). Onder 
de praetoren van dat zelfde jaar treft men de reeds eerder genoemde P. Ser-
vilius aan, evenals lunius een telg uit de conservatieve en sterk republikeinse 
gens Servilla, waarvan de politieke mentaliteit voldoende werd aangeduid 
door de leerstellingen die de matriarchale Servilia Q. Caepionis f. haar jeug
dige nazaten had ingeprent. De gens lulia van de regerende princeps mocht 
dan ook al bogen op Aeneas als verre voorvader en op Venus als stam
moeder, ook de gens Servilia en met haar de gens Aemilia voerden naar de 
traditie van die tijd, waarin een Trojaanse afkomst te Rome als bewijs voor 
de hoogste adel gold, de stamboom terug tot in Trojaanse tijden, waarbij de 
een Servilia, de ander Aemilia afleidde van de mythische Ilia of Rhea Silvia, 
moeder van Romulus en Remus bij Mars20). Al of niet onder invloed van de 
reeds eerder gesignaleerde begunstiging door Augustus versterkten deze 
kringen weer oude familiebanden, waardoor zij voldoende kracht ontwik
kelden om invloed te laten gelden bij de verdediging van oude privileges en 
zich te verzetten tegen de invloed van niet uit eigen maatschappelijke klasse 
voortgekomen elementen. 

En die elementen waren er. Wel was de oude partij der Populares in de 
storm der burgeroorlogen ten onder gegaan. Maar onder de politici was er 
nog een vleugel die uit de puinhopen van deze partij weer een nieuwe pro
beerde te vormen en die de senaat o.a. de overgedragen rechten der comitia 
betwistte. Ook tegen Augustus, hoewel indirect, richtte zich hun politieke 
activiteit. In deze omgeving moet men mannen als Fannius Caepio, Varrò 
Murena en Egnatius Rufus zoeken. 

Terwijl nu de nood te Rome schrikbarend steeg - Velleius21) meldt „hoc 
tractu temporum" moeilijkheden in de voedselvoorziening - en niemand in 

18) 010,53.25.3: -- ó Αύγουστος (ήδη δέ Ενατον μετά Μάρκου ΣιλανοΟ ύπάτευεν) --. 
·») Vgl. F. Münzer, 373. 
20) P\ut.Romul.2: Οι δ' ΑΙμυλίαν τήν Αίνειου και Λαβινίας "Αρει συγγενομένην 

(τεκείν τον 'Ρωμύλον λέγουσιν). 
Anthol.Graeca,3.19: 'Ρήμος και 'Ρωμύλος έκ τής Άμολίου κολάσεως λυόμενοι τήν 
μητέρα, Σερβήλειαν ονόματι- ταύτην γαρ 6 Ά ρ η ς φθείρας έξ αυτής έγέννησεν --. 

21) Veli.2.94.3: -- maximamque difficultatem annonae ас rei frumentariae inopiam ita 
Ostiae atque in urbe mandatu vitrici moderatus est, ut --. 
Dat Augustus de nood op eigen kosten door twaalf korenuitdelingen liet lenigen, blijkt uit 
Res Gestae, 15: — consul undecimum duodecim frumentationes frumento privatim 
coempto emensus sum. 
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de magistratuur zich daar blijkbaar om wilde bekommeren22), werd een 
eerste treffen in de nieuwe verhoudingen van versterkte aristocratie en zich 
roerende resten van de Partes Populares uitgevochten op de rug van M. Pri
mus, wiens nomen gentile bij gebrek aan nadere berichten over zijn persoon 
niet bekend is23). Wanneer sommigen24) hem M.Antonius Primus noemen, 
berust deze naamgeving wellicht op een zekere vertrouwdheid met de legaat 
van de VII Legio Gemina25), de M. Antonius Primus bij Tacitus in zijn Annales, 
14.40, en verder passim in zijn Historiae26). 

2. HET PROCES-M. PRIMUS 

Op aanklacht zijn bevoegdheden in Macedonië te hebben overschreden 
door een oorlog tegen de Odrysen27) in Thracië rond de rivier de Hebrus, 
hetgeen als vergrijp onder de Lex de Maiestate viel28), werd M.Primus in 
een iudicium publicum voor de quaestio gedaagd. In welke ambtelijke functie 
M. Primus werd aangeklaagd, ds proconsul of als legatus Augusti propraetore, 
is niet door directe gegevens in de bronnen op te lossen. Het „της Μακεδονίας 
αρχών" bij Dio 2 9 ) biedt namelijk geen voldoende houvast. Wanneer Fluss, 
zich baserend op Dio's spraakgebruik, diens „άρχων" meent te mogen 
interpreteren als senatorisch stadhouder, staat hij met zijn bewijsvoering 
niet erg sterk, daar „αρχών" bij Dio vaak legatus Augusti propraetore kan 
betekenen30). Wel zou men in de aanklacht voor de quaestio een aanleiding 
kunnen vinden om tot proconsul, dus senatorisch stadhouder te besluiten31). 
De brutale vraag, door de verdediging aan Augustus gesteld, wijst o.a. ook in 

2 2 ) Eerst na de samenzwering ging men zich met de korenmoeilijkheden bemoeien en 
werd de curatio annonae aan Augustus opgedragen. Res Gestae, 5: Non sum [deprecajtus 
[in s]umma f[rum]enti penuri[a cjurationem annon[ae], quam ita admin[ist]ravi, ut intra 
[die]s [pauco]s metu et periclo pr[aesen]ti civitatem universam liberarem impensa et cura 
mea. 

" ) Vgl. R. Hanslik, RE.XXII (1934). 1996.s.v.(3) Primus. 
24) Vgl. V. Gardthausen,1.631 en verder 11.1055 en 1343vv.; M. Grant, From Imperium 

to auctoritas. New York, 1946.83. 
" ) Vgl. К. Atkinson, Hist. 9.1960.440'. 
" ) Voor de beschrijving van zijn persoon bij Tacitus, zie M. Treu, M. Antonius Primus 

in der taciteischen Darstellung, Würzb. Jahrb.3.1948.241-262. 
2r) Dio, 54.3.2: Μάρκου τέ τίνος Πρίμου αίτίαν έχοντος δτι τής Μακεδονίας άρχων 

'Οδρύσαις έπολέμησε —. 
" ) Cic. in Pisón. 21.50 : - - bellum sua sponte gerere - - quae cum plurimae leges veteres 

tum lex Cornelia maiestatis, lulia de pecuniis repetundis pianissime vetat --. 
Vgl. F. Vittinghoff.ll17; Η. Volkmann,50vv. en 82; К. Atkinson, Hist.9.1960.446w. 

" ) 010,54.3.2. 
3 0 ) Vgl. M. Fluss, RE.XV (1932).2371 en 2385.s.v. Moesia. 

Daarentegen G. Vrind, De Cassii Dionis vocabulis, quae ad ius publicum pertinent, 
Amsterdam, 1923.77 en 146w. 

3 1 ) Vgl. H. Volkmann, 55. 
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die richting. De aanklacht voor deze quaestio ware bovendien absurd ge
weest, indien M. Primus hier terecht had gestaan als legaat van de princeps. 
En Macedonië was in ieder geval een senatorische provincie32). De heftige 
ontkenning van Augustus bij het beroep van M. Primus op een door de 
princeps gegeven bevel33) doet Kolbe besluiten dat de senaat inzake oorlogs
verklaringen niet zonder meer was uitgeschakeld34). Zoals bij vele problemen 
rond het principaat van Augustus ligt ook hier weer de moeilijkheid in het 
ontbreken van een specifieke begripsbepaling van het principaat. Voor 
Béranger was dit in zijn „Recherches" een reden om het juridisch aspect van 
het principaat eenvoudig van zich af te schuiven en het slechts te benaderen 
vanuit de ideologie die met de schepping van Augustus verbonden is ge
weest. Deze ideologie doet hem het principaat definiëren als een practisch 
absolute monarchie, waarbij de juridische kwestie van voortzetting van de 
republiek niet meer belangwekkend is 35). 

De distinctie „de iure" en „defacto", door Andersen36) over het hoofd 
gezien, is bij een staatsrechtelijke benadering van het principaat belangrijk. 
Wanneer Mommsen37) daarom van mening is dat de princeps het oude recht 
van volk en senaat38) over oorlog en vrede „defacto" in opdracht uitvoer
de39), menen we hem hierin te kunnen volgen. De heftige ontkenning van 
Augustus in de mandaatkwestie rond M. Primus steunt deze opinie. En in 
zoverre Augustus „defacto" over oorlog en vrede besliste, behoeft men met 
Kathleen Atkinson40) geen anachronisme te zien in Strabo,17.3.25. 

Opvallend in het proces-M. Primus is de tegenstelling tussen twee partijen, 
die door Dio in zijn bericht over de respectievelijke reacties wordt geaccen
tueerd. Dio stelt namelijk in zijn bericht degenen die sympathiseerden met de 
houding en stellingname van Augustus in dit proces tegenover hen die, blijk
baar minder in aantal, deze stellingname openlijk afkeurden en ertegen pro
testeerden 41). De feitelijke motieven van beide partijen in dit proces lagen 

") Dio,53.12.4: —καί το Δελματικόν τό τε Μακεδονικον--τοϋ τε δήμου καί τής 
γερουσίας είναι --. 

33) Dio,54.3.2: --ες τε τό δικαστήριον αυτεπάγγελτος ήλθε, καί επερωτηθείς ύπο 
τοο στρατηγοο εΐ προστάξειέν οι πολεμήσαι, Εξαρνος έγένετο. 

3 4 ) Vgl. W. Kolbe, 50; verder Ρ. Sattler, Aug.u.der Sen. 46. 
3 S )Vgl.J. Bleicken,122. 
3 6 ) Vgl. H. A. Andersen, 29Ί*. 
") Vgl. Th. Mommsen, 5/αα№-.ΙΙΙ.1105. 
3 B) Cic.in Pisón. 21.50: -- bellum sua sponte gerere, in regnum iniussu populi (Romani) 

aut senatus accedere —. 
39) Dio,53.17.5: καί έκ μέν τούτων τών ονομάτων καταλόγους τε ποιεϊσθαι καί 

χρήματα άθροίζειν πολέμους τε άναιρεΐσθαι καί είρήνην σπένδεσθαι --. 
Strabo,17.3.25: --ή πατρίς έπέτρεψεν αύτφ τήν προστασίαν τής ηγεμονίας καί πολέμου 
καί εΙρήνης κατέστη κύριος δια βίου --. 

4 0 ) Vgl. Κ. Atkinson, Hist.9.1960.442. 
4 1 ) Dio, 54.3.3 : έπί ούν τούτοις ύπό μέν τών εύ φρονούντων έπηνείτο, ώστε καί τό τήν 

βουλήν άθροίζειν οσάκις αν έθελήση λαβείν, τών δ'άλλων τινές κατεφρόνησαν αυτοϋ. 
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uiteraard veel dieper dan de problemen, opgeroepen rond de al of niet ge
pleegde insubordinatie van M. Primus. Op de achtergrond stond de ook na 
de eerste aanloop van het pnncipaat van Augustus nog steeds bestaande, 
voor Rome historische politieke verdeeldheid van aristocratie en reeds sedert 
luhus Caesar officieel verdwenen Partes Populares, een tegenstelling die thans 
evenwel voor de eerste maal in het nieuwe regime naar voren kwam42), nu 
daar blijkbaar een unieke gelegenheid voor bestond in de openlijke partij
keuze van de overigens vrij voorzichtige princeps 

Augustus, die aanvankelijk onpartijdig had willen blijven, werd door 
M Primus zelf m het proces betrokken, toen deze zich ging beroepen op een 
mondeling bevel van het staatshoofd. Het bericht bij Dio43) houdt namelijk 
in dat M Primus zich blijkbaar niet op een geschreven document kon beroe
pen44) Voor beide partijen onverwacht verscheen Augustus persoonlijk 
voor de praetor45) en koos door zijn ontkenning op diens vraag op gevaar
lijke wijze openlijk partij voor de voorstanders van de senaatsjurisdictie, de 
aristocratie, die m de verdediging van haar rechten M Primus trachtte te 
breken. Augustus wilde bij de adel de herinnering aan de proscriptiehjsten 
wegnemen46) en wenste daarom door zijn onverwachte hulp in dit proces 
en door verdere begunstiging de aristocratie nog meer op zijn hand te krijgen 

De houding van de verdedigers van M. Primus wordt duidelijk geïllu
streerd door de brutale vraag van Murena aan Augustus47) Hun opzet was 
zoveel mogelijk afbreuk te doen èn aan het gezag van de senaat èn aan de 
macht van de princeps. Daarom gingen zij zich reeds bij voorbaat verzetten 
tegen een veroordeling van de beklaagde. Deze veroordeling wordt bij Dio 
niet direct maar wel terloops gemeld48). Bij het nu volgend proces tegen 
Caepio en Murena wordt namelijk bericht dat ook daar49) enige leden van 
de jury voor vrijspraak waren, zoals er ook een vrij opvallend aantal waren 
geweest bij het oordeel over M Primus50) Blijkbaar wilde men op deze wijze 
sympathiseren met de verkapte oppositie van de verdedigers van M Primus. 

42) Vgl G Ferrerò, IV 179 F Munzer, 372, zegt van Ferrerò in diens aanvoelen van de 
politieke situatie in 23 ν Chr „Der Bedeutung dieser Vorgange durfte von den Neueren 
Ferrerò am meisten gerecht geworden sein" 

") Dio,54 3 2 - - λέγοντος τοτέ μεν τή τοΰ Αύγουστου -- γνώμη τοΟτο πεποιηκέ-
ναι --

4 4 ) Vgl Κ Atkinson, Hist 9 1960 441, Ρ Sattler, Aug и Gegner, 128 
4 5 ) Dio, 54 3 2 
4 6 ) BIJ een andere gelegenheid zal Augustus later vragen het verleden te vergeten en te 

kijken naar de toekomst Dio,54 16 6 --εκείνων μεν αμνημονώμεν, τοΟ δε δη λοιποο 
προνοώμεν--

4 1 ) Dio,54 3 3 - - „τι δη ενταύθα ποιείς, και τις σε έκαλεσεν," 
4 8 ) С Chilton, JRS 45 1955 75, meent daarom ten onrechte dat M Primus „was tried 

before the quaestio and acquitted" 
4 S ) Dio, 54 3 6 ως δ' ούν και τούτους των δικαζόντων τινές απέλυσαν - -
5 0) Dio,54 3 4 αμελεί και τοϋ Πρίμου ούκ όλιγοι απεψηφισαντο --
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Uit deze oppositie nu groeide de door Dio onmiddellijk aan het proces 

tegen M. Primus gekoppelde samenzwering, gericht èn tegen Augustus die 

zich door zijn houding tegenover de beklaagde sterk had gecompromitteerd, 

èn tegen de „senatus maiestas restituía"S1). 

3. D E LEIDERS VAN DE SAMENZWERING 

De meeste literaire overleveringen over de samenzwering van 23 v. Chr. 

noemen Caepio en Murena naast elkaar5 2). Wanneer Seneca in zijn opsom

ming van de samenzweringen tegen de eerste princeps Murena en Caepio in 

feite afzonderlijk vermeldt, is het ieder aandachtig lezer wel duidelijk dat 

hier rhetorische motieven de oorzaak zijn geweest van het separaat 

schrijven53). 

FANNIUS CAEPIO 

Hoewel de samenzwering naar Murena is genoemd5 4), wordt Fannius 

Caepio door Dio en Suetonius, de twee voornaamste bronnen voor deze 

gebeurtenis, als de leidende agitator aangeduid in het komplot dat in 23 v. 

Chr. Rome mede in beroering heeft gebracht5 5). Zijn plebejisch nomen 

gentile treedt voor het eerst in de bronnen betreffende de Romeinse geschie

denis naar voren in het begin van de tweede eeuw voor Christus, waar men 

een С Fannius ontmoet, die als tribunusplebis in 187 v.Chr. meewerkte aan 

de veroordeling van L.Cornelius Scipio Asiagenus 5 6). 

M ) Vell.2.89.3 : Finita vicésimo anno bella civilia, sepulta externa, revocata pax, sopitus 
ubique armorum furor, restituía vis legibus, iudiciis auctoritas, senatui maiestas --. 

" ) Suet.y4u£.19.1 : Tumultus posthac et rerum novarum initia coniurationesque com-
plures ~ alias alio tempore; Lepidi iuvenis, deinde Varronis Murenae et FanniCaepionis —. 
Id. Г/6.8: -- Fannium Caepionem, qui cum Vairone Murena in Augustum conspirave-
rat --. 
Veli.2.91.2: --L. Murena et Fannius Caepio -- quod vi faceré voluerant, iure passi sunt. 
Id. 2.93.1 : -- circa Murenae Caepionisque coniurationis tempus. 
Dio, 54.3.4: Φάννιος μέν γαρ Καιπίων αρχηγός αυτής έγένετο, συνεπελάβοντο δέ καί 
αλλοι- καί σφισι καί ό Μουρήνας συνομωμοκέναι --. 

" ) Sen.C/em.l.9.6: -- Salvidienum Lepidus secutus est, Lepidum Murena, Murenam 
Caepio, Caepionem Egnatius --. 
Id. Brev. Kf.4.5: -- in ipsa urbe Murenae, Caepionis -- in eum mucrones acuebantur. 
Vgl. A. Kappelmacher, RE. VI (1909). 1993.s.v. (16) Fannius; 
M. Fluss, RE. V.A (1934). 708. s.v. (92) Terenlius. 

" ) Suet./4«£.56.4: -- de coniuratione Murenae cognoverat. 
М.Ли£.66.3: --decomperta Murenae coniuratione--. 

" ) Dio,54.3.4: Φάννιος μέν γάρ Καιπίων αρχηγός αυτής έγένετο --. 
Suet.Tib.8:-- Fannium Caepionem, qui cum Vairone Murena in Augustum conspira 
verat--. 

" ) Liv.38.60: Paulo post C.Fannius -- pronuntiavit, „praetori non intercedere tribu
nos, quo minus sua potestate utatur". 
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Bij verschillende auteurs57) wordt hij eenvoudig naar zijn moeders ge

slacht, de Servilii Caepiones, met het cognomen Caepio aangeduid. Münzer 

is van mening dat Fannius na Q. Caepio Brutus, de moordenaar van Caesar, 

de vroegste drager van het cognomen is geweest en dat hij zowel met dit ge

slacht als met dat van zijn moeder niet slechts door verwantschap maar ook 

door politieke mentaliteit verbonden is geweest58). 

De persoon van Fannius Caepio staat ons in de bronnen niet duidelijk 

voor ogen. Velleius zegt van hem dat hij ook reeds voor het komplot van 

23 v.Chr. een misdadiger was5 g) en hij schijnt daarmede te willen suggereren 

dat Fannius ook vroeger reeds als republikein berucht was geweest. Op 

grond van deze aanduiding bij Velleius wil men hem daarom voor een uit 

de burgeroorlogen bekende Fannius houden6 0) . In dat geval komen er twee 

in aanmerking, de legaat van Cassius op Rhodus in 43 v.Chr.61) en de aan

hanger van Sextus Pompeius tijdens het tweede triumviraat, in 61 v.Chr. 

aanhanger van P.Clodius Pulcher62). 

Voorkeur verdient dan de legaat van Cassius. De aanhanger van Sextus 

Pompeius immers was in 43 v.Chr. senator en wel als praetorius63). Gezien 

de volgens de wet verplichte ambtelijke leeftijden moet men dan zijn ge

boortejaar minstens in 82 v.Chr. plaatsen en moet zijn leeftijd tijdens de 

samenzwering minstens 60 jaar zijn geweest. Daar de vader van de samen

zweerder bij Dio6 4) nog zeer actief optreedt, is men wel verplicht de aan

hanger van Sextus Pompeius hier uit te schakelen. 

Sommigen stellen de conjectuur „Caepionem" in plaats van „Scipionem" 

voor in het scholion van Pomponius Porphyrio65) bij Horatius,Corw/«a, 2.2.5, 

51) Veil.2.93.1 : -- circa Murenae Caepionisque coniurationis tempus --. 
Macrob.Sízí. 1.11.21 : Caepionem quoque, qui in Augusti песет fuerat animatus --. 
Sen. Clem 1.9.6 en Brev. Vt.4.5. 

ÎB) Vgl. F. Münzer,373. 
" ) Vell.2.91.2: -- Caepio et ante hoc pessimus --. 
60) Vgl. V. Gardthausen, 1.1241. 
61) Appian.B.Cív.4.72: --και τάδε 'Ροδίων oí συνετώτεροι καθεώρων, και Φάννιος 

αύτοΐς και Λέντλος διελέγοντο. 
" ) Appian.B.Ci'v.4.84: Ίρτιός τε και Φάννιος έπεισαν έκστήναι Πομπηίφ Βιθυνικον 

Σικελίας. 
Id.5.C/V.5.139: --και ό τιμιώτατος αύτφ Φάννιος--. 

" ) Сіс.РЛі/.ІЗ.б.ІЗ: -- clarissimi viri legati, L.Paulus, Q.Thermus, С. Fannius, quorum 
habetis cognitam voluntatem in rem publicam eamque perpetuam atque constantem, 
nuntiant se Pompeii conveniendi causa divertisse Massiliam --. 
Vgl. P. Willems, 1.481. 

" ) Dio,54.3.7: -- του γοΟν πατρός τοο Καιπίωνος τόν μέν έτερον τών δούλων τών 
συμφυγόντων τφ υίεΐ έλευθερώσαντος, δτι άμΟναί οί θνήσκοντι ηθέλησε, τόν δέ έτερον 
τον προδόντα αυτόν διό χε τής αγοράς μέσης μετά γραμμάτων την αίτίαν -- δηλούντων 
διαγαγόντος καί μετά ταϋτα άνασταυρώσαντος --. 

^5) W. Meyer, Leipzig, 1874, leest met Forcellini bij Pompon. Porph.aí/tfor. Carm.2.2.5: 
Proculeius eques Romanus amicus Augusti carissimae pietatis erga fratres suos Caepionem 
(codex M: Scipionem) et Murenam fuit, adeo ut --. 
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waardoor Caepio een broer van Murena zou worden. Voor deze affiniteit 
tussen de beide samenzweerders kan echter nergens een overtuigend bewijs 
worden gevonden, zodat men deze conjectuur wel moet verwerpen en aan 
codex M met zijn „Scipionem" wel de voorkeur moet geven66). 

Van de naaste familieleden van Caepio wordt alleen over de vader iets 
naders medegedeeld en dan nog alleen bij Dio 6T). Zoals bij de samenzwering 
van Lepidus in de dagen van Actium de moeder medeplichtig was aan het 
komplot van haar zoon, heeft in 23 v. Chr. de vader van Caepio door zijn 
optreden tegen de slaven, betrokken in de vluchtpogingen van de veroor
deelde, zijn sympathie willen tonen met het streven van zijn zoon en zich 
daar in ieder geval mee gecompromitteerd. Hoewel hij immers als pater 
familias over de slaven van zijn zoon vrijelijk kon beschikken en volledige 
bevoegdheid over hen bezat, moet zijn door Dio beschreven handelwijze, 
gelijk reeds boven geciteerd, op zijn minst inopportuun worden geacht. Dat 
Augustus op dit moment het demonstratief gebruik maken van de dominica 
potestas door de vader vanCaepio niet kwalijk heeft willen nemen,toont dat 
zijn tegenstanders in deze tijd veel hebben kunnen wagen 68). 

VARRÒ MURENA 

In de Fasti Capitolini staat de naam van de tweede medeplichtige in de 
samenzwering van 23 v.Chr. vermeld als: A.T[erentius Α.f.] n.V[ar]ro 
Murena 6 9 ) . 

Althans de algemeen aanvaarde theorie rond de in haar samenhang com
plexe materie van het proces-M. Primus en de identiteit van de Murena in de 
daaropvolgende en ten nauwste er mee verbonden samenzwering is nog 
steeds dat de Murena moet worden gezocht in de consul van 23 v.Chr., 
vermeld in de Fasti Capitolini10). Deze theorie wordt nog gevolgd door 
Sattler71). In hetzelfde jaar evenwel, waarin Sattler zijn studie in druk liet 

" ) Vermeld dient te worden dat de editie van Meyer, die de voorkeur geeft aan „Coe-
pionem", waardering vindt bij H. Rose,457: „There is a collection of Horatian scholia 
bearing his (nl. Pomponius Porphyrio's) name, but a glance at the preface of a good edition 
(there is one by W. Meyer, Teubner,I874),or better, at the notes themselves, shows very 
plainly that we have not what the original commentator wrote, but a damaged and deformed 
series of excerpts". 

61) Dio, 54.3.7. 
•̂ 8) Dio,54.3.7: — той γοον πατρός -- ουκ ήγανάκτησε. 

Vgl. Ρ. Sattler, Aug.u.der Sen.65; Id.Aug.и.Gegner,Д88. 
6 9)CIL.I 2. p. 28. 
70)Vgl. P.v. Rhoden en H.Dessau, PIR.III.303.74; H. Stuart Jones, CAH.X.136; 

M. Grant, From Imperium toAuctoritas, New York,1946.83; F. Vittinghoff,36vv; 
R. Syme, Rom. Rev. 3333; Id. Гос. 1.366; W. Liebenam, Fasti Consulares Imperii Romani 
von 30 v.Chr. bis565n.Chr., Bonn, 1910.7; R. Hanslik, Horazund Varrò Murena, 
RhM.96.1953.282-287. 

" ) Vgl. P. Sattler, Aug.u.der Sen.63-66; lá.Aug.u.Gegner^lA1". 
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verschijnen, heeft Kathleen Atkinson met een ingenieus artikel een aanval 
menen te moeten doen op deze algemeen aanvaarde theorie72). Volgens haar 
moet de Murena van de samenzwering worden gezocht in L.Terentius (L.f.) 
Varrò Murena, die in 25 ν. Chr. legaat was in Syrië73). Naast elders nog te 
formuleren bezwaren tegen de mening van Miss Atkinson, die blijkbaar met 
haar „ Whatever the entry in the Fasti Capitolini may mean"74) ook geen raad 
weet, moge het volgende reeds worden gesteld. 

Wanneer volgens Kathleen Atkinson bij de samenzwering van Murena, 
aangenomen dat hij de legaat van Syrië is, de feitelijke kwestie, waar het 
proces om ging, het gebruik van troepen was, anders dan door de princeps 
verordend7S), dan blijft dit slechts een hypothese, waarvoor zij in de bronnen 
geen enkel bewijs kan vinden. De vraag dient te worden gesteld, waarom 
Dio, 54.3.4, met sterke nadruk Murena, „καί σφισι και ό Μουρήνας", ver
meldt. Omdat men een dergelijke samenzwering van een in functie zijnde 
consul niet had verwacht? Kathleen Atkinson moet worden toegegeven dat 
inderdaad in de Romeinse geschiedenis dragers van precies dezelfde Ro
meinse naam in dezelfde periode76) zeer zeker bestaan hebben. Hier kan 
echter weer tegenovergesteld worden dat Marcellus, de dynastieke prins7 7), 
en Murena, de consul, de een door zijn uitzonderlijk karakter en grote 
geestesgaven die veel verwachtingen boden, de ander door zijn onverwachte 
deelname aan een samenzwering tijdens zijn consulaat, het tijdsbeeld wel zo 
hebben overheerst, dat Dio het niet nodig geacht heeft hun beider identiteit 
nader te omschrijven. 

Wanneer Kathleen Atkinson zich wil beroepen op het fundamentele be
ginsel in de wetgeving van de Romeinse republiek, nog van kracht in 23 v. Chr., 
waarbij het onwettig was een consul in functie voor het gerecht te brengen78), 
is zij in dat geval wel te zeer de jurist en tekent zij te optimistisch het officiële 
beeld van het Augusteische Rome, zoals men dat ons heeft proberen te 
idealiseren op de friezen van de Ara Pacis en in de Augustusfiguur van 
Prima Porta, in de Carmina van Horatius, in de Aeneis van Vergilius en in de 

7:!) Vgl. К. Atkinson, Hist. 9.1960.440-473. 
73) Flav.Jos.5e//.yHí/.1.20.4: oí δ' ènl Ούάρρωνα τον ηγεμόνα τής Συρίας καταφυ-

γόντες έδεήθησαν --. 
" ) Κ. Atkinson, Hist. 9.1960.463. 
" ) Vgl. Κ. Atkinson, Hist.9.1960.472. 
76) Vgl. К. Atkinson, Hist.9.1960.461. 
71) Vgl. E. Hohl, Mus.Η.4.1947.108. 

Wanneer Kathleen Atkinson ons in Hist. 9.1960.442, er aan wil herinneren „that at this 
time there was no suggestion whatever that the Principale should be even a life-office, still less 
hereditary", kent zij blijkbaar de achtergronden niet van de spanningen die er hebben be
staan tussen Marcellus en M. Agrippa (Suet. Aug. 66.3). 

7β) Dig. 2.4.2: (\J\pia.n. lib. quinto ad edict.) In ius vocari non oportet ñeque consulem 
ñeque praefectum ñeque praetorem ñeque proconsulem ñeque ceteros magistratus, qui 
imperium habent, qui et coerceré aliquem possunt et iubere in carcerem duci --. 
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Res Gestae van Augustus zelf. Want dat het ook anders mogelijk was en dat 
o.a. de rechtvaardigheid van de geheime justitie in de tijd van Augustus som
tijds in twijfel moet worden getrokken, zou Ovidius ons waarschijnlijk wel 
kunnen vertellen79). 

In verband hiermede zou het interessant zijn te kunnen achterhalen, waar
op zich de door Dio vermelde kritiek van sommige Romeinen op dit tijdstip 
heeft gericht80). Het zou namelijk geen verbazing behoeven te wekken, als 
deze kritiek zich juist gericht heeft tegen het merkwaardig gerechtelijk op
treden van het regime tegenover een in ambt zijnde consul. 

De argumentatie van Kathleen Atkinson berust te veel op postulaten en 
kan daarom niet het nodige vertrouwen voor aanvaarding wekken. Er wor
den te veel vragen door opgeworpen, zodat het voorlopig historisch meer 
verantwoord is de nog steeds aanvaarde theorie te blijven volgen, welke de 
samenzwerende Murena meent te mogen zien in de A.T[erentius A.f.] 
n.V[ar]ro Murena van de Fasti Capitolini81). 

De beide cognomina Varrò en Murena worden bevestigd bij Suetonius82). 
Dezelfde cognomina treft men echter ook afzonderlijk aan. Met het cognomen 
Varrò staat hij vermeld bij Tacitus, АппЛЛО, en Strabo,4.6.7, terwijl 
Strabo,14.5.4, evenwel ook Murena afzonderlijk geeft. Als Murena wordt 
hij verder aangeduid door Seneca, Clem. 1.9.6, en Brev. Vt. 4.5, Suetonius, 
Aug.SbA en 66.3, Velleius,2.93.1, Dio,54.3.4, Horatius, Carm.3.9.11, en 
Saf.1.5.38. 

Het verschil in nomen gentile, op de ene plaats wordt hij Terentius83), op 
een ander Licinius84) genoemd, kan niet met zekerheid worden verklaard. 
Daarvoor zijn de historische gegevens in de bronnen te beperkt. Is hier een 
vroegere adoptie de oorzaak? Münzer85) meent namelijk dat een Licinius, 
zoon van de L. Licinius Murena, die legaat is geweest onder L. Lucullus in 
de derde Mithridatische oorlog, 74-63 v.Chr.86), door een Terentius is ge
adopteerd en dat deze zich vanaf dat tijdstip A. Terentius Varrò Murena is 

7·) Vgl. Ρ. Sattler,/4u£.!/.ífe/-Sí?n.5. 
β0) Dio,54.3.8: καν έξηκέσατο πασαν τήν τών ούκ άρεσκομένων τοίς πραχθεΐσι 

μέμψιν, εΐ μή καί θυσίας ώς και έπί νίκη τινϊ και ψηφισθείσας περιείδε καί γενόμενος. 
81) CIL. Ι2, ρ. 28. 
β2) Suet.Ли,?. 19.1 : -- deinde Varronis Murenae --. 

Id. 7Í¿>.8: -- Fannium Caepionem, qui cum Varrone Murena in Augustum conspirave-
rat--. 

") Strabo,4.6.7: πάντας δ' έπώλησε Τερέντιος Οοάρρων ύπο δόρυ, καταστρεψάμενος 
αυτούς στρατηγός. 
Dio, 53.25.3 : δι' ούν ταύτα ó Αύγουστος -- έπί μέν τους Σαλάσσους Τερέντιον Ουάρρωνα 
έπεμψε. 

β4) Dio,54.3.3: τοο τε συναγορεύοντος τφ Πρίμω Λικινίου Μουρήνου --. 
β5) Vgl. F. Münzer, RE.XIII (1926).449.s.'v.(123) Licinius (Murena). 
β6) Cic.pro L. Mur. 9.20: quid Murena interea? fortissimo et sapientissimo viro, summo 

imperatori legatus (sc.L.Lucullo) fuit 
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gaan noemen87). Dit zou dan een aannemelijke verklaring kunnen zijn voor 
het verschil in nomen gentile. Het kan slechts een hypothese blijven. Voor 
Syme is het echter een voldoende aanleiding om de volledige naam van de 
consul in 23 v.Chr. te reconstrueren tot de combinatie: 

A.Terentius Varrò L.Licinius Murena*8). 

De Licinii Murenae stamden uit het aanzienlijke municipium Lanuvium89). 
Wie echter in deze gens de vader van de samenzweerder is geweest, valt niet 
met zekerheid te achterhalen, ook alweer bij gebrek aan verdere historische 
gegevens. Volgens Fluss90) moeten Drumann-Groebe,IV2.206, zich klaar
blijkelijk vergissen, wanneer zij de reeds boven vermelde legaat L.Licinius 
Murena voor de vader van de samenzweerder houden. Over de door een 
Terentius geadopteerde zoon van deze legaat spreekt Miinzer zich verder 
niet uit. Gardthausen ziet echter in deze zoon de vader van de samen
zweerder Murena91). Cichorius tenslotte en ook Dessau92) houden deze ge
adopteerde zoon voor de grootvader van Murena en menen de vader te 
mogen zien in de tribunusplebis van 54 v. Chr.93), Α. Terentius Varrò Murena, 
de vriend van Cicero94) en tijdens de burgeroorlogen aan de zijde van Pom-
peius95). Door Pomponius Porphyrio96) zijn als twee broers van Varrò 
Murena bekend Proculeius en Scipio, terwijl twee van zijn zusters Terentia 
hebben geheten, de ene in haar huwelijk met M.Seius moeder van L.Seius 
Strabo, prefect van Egypte, en verder grootmoeder van L. Aelius Seianus, de 
favoriet van Tiberius97), de andere gehuwd met Maecenas en geliefde van 
Augustus98). Proculeius, wiens volledige naam C. Proculeius Varrò Murena 
was, wordt door Horatius") geprezen wegens de vaderlijke gezindheid 

") Vgl. F. Miinzer, RE.V.A(1934).705vv.s.v.(91) Terentius. 
β β) Vgl. R. Syme, Rom. Rev. 326. 
" ) Cic.pro L.Mur.4ì.90: -- Lanuvio, municipio honestissimo --. 
' 0 ) Vgl. M. Fluss, RE.V.A (1934).707.s.v. (92) Terentius. 
91) Vgl. V. Gardthausen, II. 392. 
92) Vgl.С.Cichorius, Zur Familiengeschichte Seians, Herrn. 39.1904.466; 

H. Dessau, PIR.III.303.74. 
" ) Cic. ad Att. 4.17.3 : venit legi dies : Terentius intercessit - -. 

Vgl. P. Willems,1.499. 
9 4 ) Cic.adFarn. 16.12.6: ego A.Varroni, quem cum amantissimum mei cognovi, tum 

etiam valde tui studiosum, diligentissimum te commendavi --. 
" ) Caes. Д. Civ. 3.19.4: Responsum est ab altera parte, Aulum Varonem profiter!, se 

altero die ad colloquium venturum --. 
' 6 ) Pompon.Porph.ai/ Hor.Carm.2.2.5: Proculeius eques Romanus amicus Augusti 

carissimae pietatis erga fratres suos Scipionem et Murenam fuit adeo ut --. 
Vgl. P. Sattler,Aug.u.Gegner,l$[. 

' 7 ) Veil.2.127.3:--Ti.Caesar Seianum Aelium--singularem principalium onerum 
adiutorem in omnia habuit atque habet --. 

9 β) Dio,54.3.5: -- ó Μαικήνας τΐΐ άδελφί) α6το0 συνοικών --. 
Id. 54.19.3:'-- οΟτω γαρ ούν πάνυ αυτής ήρα-- . 

" ) Ног. Carm.2.2.5-6: Vivet extento Proculeius aevo, Notus in fratres animi patemi--. 
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jegens zijn broers. Ook luvenalis100) vermeldt hem eervol. Tacitus101) weet 
te berichten dat Augustus aan hem heeft gedacht als candidaat voor een 
huwelijk met lulia filia. 

Deze testimonia over Murena's broer, welke nog versterkt worden door 
een getuigenis bij Plinius102), wettigen het vermoeden dat Murena uit een 
goede omgeving kwam en dat hij „sine hoc facinore potuit videri bonus"103). 
De persoonlijke omgang van Murena met Maecenas, nog voordat deze ge
huwd was met Terentia, is eveneens een positieve noot. Horatius104) laat 
Maecenas op weg naar Brindisi, waarschijnlijk tijdens een diplomatieke reis 
naar Athene in 37 v.Chr., het landhuis van Murena in Formiae aandoen. Of 
hier evenwel de latere samenzweerder wordt bedoeld, meent Dessau te moe
ten betwijfelen105). 

Gesteund door deze familiebanden en invloedrijke relaties kon het Murena 
niet moeilijk vallen in het openbare leven carrière te maken. Na het falen van 
Antistius Vetus in 35 v.Chr. en het slechts tijdelijk succes van Valerius 
Messalla in 27 v. Chr.106) slaagde Murena er in door een succesvolle expeditie 
in 25 v. Chr. de Salassi te onderwerpen. De stichting van Augusta Praetoria, 
het moderne Aosta, is een herinnering aan deze succesvolle expeditie107). 
Hoewel de berichten o.a. over het aantal gemaakte krijgsgevangenen wel
licht enigszins overdreven zijn108), steeg Murena door zijn militaire operaties 
tegen de Salassi sterk in aanzien. Het consulaat van 23 v. Chr. was er de 
beloning voor, hoewel Augustus met deze promotie van zijn bevelhebber 
ook andere bedoelingen kan gehad hebben. Men denkt hier onwillekeurig 
ook aan de bij Dio vermelde verhouding tussen Augustus en de invloedrijke 
Terentia, de vrouw van Maecenas en zuster van Murena109). 

ico) luven.7.94-95: Quis tibi Maecenas, quis nunc erit aut Proculeius Aut Fabius? 
101) Тас.Ллп.4.40: — C.Proculeium et quosdam in sermonibus habuit insigni tran-

quillitate vitae, nullis rei publicae negotiis permixtos. 
1 0 2 ) Plin. N#.36.24.59: -- C.Proculeium Augusti Caesaris familiaritate subnixum --. 
1 , , 3)Vell.2.91.2. 
^ 4 ) Hor. Sat. 1.5.37-38: In Mamurrarum lassi deinde urbe manemus. Murena prae-

bente domum --. 
1 0 5 ) H. Dessau,PIR.III.304.74:,,-- (si Mc Murena intellegitur)". In zijn Gesch.röm. 

Kaiserz.1.501, maakt Dessau positief een onderscheid tussen Murena, de samenzweerder, 
en Murena, de consul van 23 v.Chr. 

1 0 δ ) Voor deze datering, vgl. T. Rice Holmes, Archit.Rom.Emp.ll.lM1. 
1 ( l 7) Strabo,4.6.7: — τρισχιλίους δε 'Ρωμαίων πέμψας φκισε την πόλιν Αύγούσταν ó 

Καίσαρ, έν φ έστρατοπέδευσε χωρίω 6 Ούάρρων. 
""О Strabo,4.6.7: τών μέν ούν δλλων σωμάτων τρεις μυριάδες έξητάσθησαν επί τοις 

έξακισχιλίοις, τών δέ μαχίμων ανδρών όκτακισχίλιοι. 
Vgl. G. Ferrerò, IV. 126. 

10 ') Dio, 54.19.3: -- πολλά περί αυτών έν τή 'Ρώμΐ] έλογοποιείτο --. 
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4. OCCIDENDI CAESARIS CONSILIA 

Wegens zijn door Dio uitdrukkelijk vermelde brutaliteit110) lag het wel 
niet in de aard van Murena om op politiek terrein voor oppositie terug te 
schrikken en heeft hij blijkbaar ook zijn ambt als consul niet volgens het 
inzicht van Augustus willen bekleden111). Het consulaat was nog steeds een 
verleidelijke gelegenheid om in verzet te komen en bood Murena gemakke
lijk een kans om eventueel revolutionaire plannen te realiseren. In ieder geval 
laten de bronnen er in het algemeen geen twijfel over bestaan dat ook hij 
betrokken is geweest in de samenzwering van de tamelijk obscure Fannius 
Caepio, daar verschillende auteurs Murena en Caepio in één adem noemen. 

Velleius durft de schuld van Murena niet te ontkennen maar probeert toch 
Murena als mens enigermate te verontschuldigen112). Wellicht moet men 
deze verontschuldiging ook zien tegen de achtergrond van Murena's invloed
rijke familiebetrekkingen, o.a. met Maecenas door diens huwelijk met 
Murena's zuster, Terentia. Dio, op een afstand van meer dan twee eeuwen 
van de feiten en de daarin betrokken personen verwijderd, neemt echter de 
vrijheid de objectieve schuld van Murena enigszins in twijfel te trekken113). 
Inderdaad had Murena zich in het proces-M. Primus door zijn verdediging11A) 
van de beklaagde de haat van de aristocratie op de hals gehaald en door zijn 
brutaliteit Augustus in een pijnlijke situatie gebracht, toen hij deze de voor 
hem als hoogste gezagdrager kwetsende vraag durfde te stellen, waarom hij 
wel gekomen was. Thans bij de ontdekking van de samenzwering van Caepio 
zou het voor de princeps een gemakkelijke gelegenheid zijn geweest zich van 
de brutale consul te ontdoen door hem fictief in deze samenzwering te be
trekken. 

Voor Murena's werkelijke deelname aan de samenzwering pleiten evenwel 
alle overige bronnen over deze episode. Velleius en Dio, beiden Augustus 
gunstig gezind115), kunnen echter in hun stille verdediging en in hun twijfel 
hier geschreven hebben onder invloed van hun politieke mentaliteit, waarbij 
zij de betrekkelijk obscure Caepio116) niet behoefden te sparen, maar 
Augustus' vernedering zoveel mogelijk wilden verkleinen, nu deze zich in de 

,10)Dio,54.3.3. 
11 ') Het juiste tijdstip van de samenzwering zal nog een punt van nadere bespreking 

vormen. 
112) Veil.2.91.2: -- nam Murena sine hoc facinore potuit videri bonus, Caepio et ante 

hoc erat pessimus --. 
113) Dio,54.3.4: -- εΐτ' ούν αληθώς είτε καΐ έκ διαβολής, ελέχθη --. 

Vgl. R. Syme, Tac. 1.403; P. Sattler, Aug. и. Gegner, 185 vv. 
1 1 4 ) Dio,54.3.4: --καί άκράτω και κατακορεΐ τή παρρησίςι προς πάντας ομοίως 

έχρήτο. 
1 1 5 ) Voor Dio's oordeel over Augustus leze men 53.19.1 w . 

Vgl. Η. Α. Andersen, 49. 
1 1 6 ) Vgl. Ρ. Sattler, Aug.u.der Лл.бЗ 1 5 5 ; R. Syme, Äo/п.Ле .ЗЗЗ6. 

100 



politieke aspiraties van zijn collega-consul bleek vergist te hebben. Tegelijker
tijd zou men zich hier echter moeten afvragen, of Dio de zaak voor Augustus 
niet erger heeft gemaakt door een fictieve beschuldiging van samenzwering te 
suggereren. Zou deze weinig fraaie houding bij Augustus dan minder ver
nederend zijn geweest in de publieke meningsvorming over de princeps dan 
zijn klaarblijkelijke vergissing in de keuze van Murena als collega in het 
consulaat en als hoogste magistraat? 

Welke de oorzaken van de samenzwering zijn geweest, melden de geschied
schrijvers niet. Bij Murena zou men een persoonlijke naijver kunnen onder
stellen ten opzichte van de princeps, die hem in jaren ongeveer gelijk moet 
zijn geweest. Murena's consulaat van 23 v. Chr. doet immers als zijn geboorte
jaar ongeveer 65 v. Chr. vermoeden. Bovendien was hij in de burgeroorlogen 
met vele anderen zijn bezittingen kwijtgeraakt117) en wellicht werkte een 
zekere wrok hierover nog steeds na. 

Waar de bronnen zwijgen over de reële oorzaken van de samenzwering, 
kan men deze uitsluitend nagaan tegen de achtergrond van andere, gelijk
tijdige gebeurtenissen en wel vooral tegen de achtergrond van het proces-
M. Primus dat door Dio, daar hij het in hetzelfde caput (54.3) vermeldt, 
in zekere zin met de samenzwering wordt gecombineerd en er in oorzakelijk 
verband mee wordt gesteld. Minder relevant is hier de juridische kwestie of 
M. Primus zijn bevoegdheden heeft overschreden tegen het gezag van de 
senaat, hetgeen wel het meest aannemelijk is, of dat hij dit heeft gedaan 
tegen het gezag van de princeps. Belangrijk is evenwel de houding die zijn 
verdediger heeft aangenomen in het proces. Volgens Dio118) moet Licinius 
Murena immers nogal emotioneel zijn opgetreden en zelfs op revolutionaire 
wijze Augustus om een verklaring van zijn verschijnen voor het tribunaal 
hebben gevraagd. 

Reeds eerder werd opgemerkt dat juist in het proces-M. Primus de tradi
tionele tegenstelling werd verscherpt tussen aristocratie en wat er nog be
stond aan resten van de officieel opgeheven Partes Populares. Niettegen
staande de volkomen veranderde politieke situatie, waardoor Augustus als 
princeps een uitzonderlijke positie had verkregen, werd hij toch, en wel door 
zijn politiek opportunisme119) in het steun geven aan een herlevende aristo
cratie, bij deze nieuwe botsing van oude tegenstellingen betrokken met bijna 
noodlottige gevolgen voor zijn eigen persoon. De oppositie ging zich uit-

117) Pompon.Porph.at///or.Carm.2.2.5: Proculeius eques Romanus amicus Augusti 
carissimac pietatis erga fratres suos Scipionem et Murenam fuit, adeo ut bona sua cum his 
aequis partibus diviserit, quia ìlli bello civili erant spoliati. 

11β) Dio,54.3.3: -- Λικινίου Μουρήνου αλλά те ές αυτόν ούκ επιτήδεια άπορρίψαν-
τος, και πυθομένου ,,τί δή ενταύθα ποιείς, και τίς σε έκάλεσεν;" 

И 9) Van Augustus' politiek opportunisme zouden zelfs zijn naaste verwanten later het 
slachtoffer worden, vooral zijn dochter lulia. 
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eindelijk tegen hem persoonlijk richten. „Occidendi Caesaris Consilia"120) 
waren het gevolg. 

Naast Caepio en Murena, de auctores van deze Consilia, stond later onder 
de beklaagden ook de in de peripatetische philosophie geschoolde wijsgeer 
Athenaeus uit Seleucia aan de Calycadnus121), bekend als een vriend van 
Murena. Misschien dat hij juist op grond van deze vriendschap onder ver
denking is komen te staan. Kathleen Atkinson122) laat het voorkomen alsof 
Athenaeus vanuit Cilicië slechts als getuige werd opgeroepen. Dit is echter 
wel moeilijk te combineren met het bericht bij Strabo,14.5.4. Na met Murena 
gevlucht te zijn werd de philosoof later tegelijk met deze gearresteerd. Toen 
zijn schuld evenwel niet bleek vast te staan, is hij door Augustus weer op 
vrije voeten gesteld123). 

Dat er een komplot broeide, is men te weten gekomen door een zekere 
Castricius124), misschien de uit een inscriptie bekende A. CastriciusMyrio125), 
een functionaris in een van de vijf verschillende administratieve en rechter
lijke commissies der XXVI-viri. De betreffende inscriptie wijst in ieder geval 
op het begin van het principaat, zoals dit het geval is met de overige inscrip
ties, waarin XXVI-viri worden vermeld126). Later werd Castricius door per
soonlijk ingrijpen van Augustus bij een aanklacht voor een tribunaal gered, 
de enige keer dat Augustus door persoonlijke tussenkomst een beklaagde 
voor het gerecht tegen verdere vervolging in bescherming heeft genomen127). 

Nog tijdens de voorzorgsmaatregelen van Augustus verried Maecenas, 
die waarschijnlijk door Augustus was ingelicht, dit staatsgeheim aan zijn 
vrouw Terentia, de zuster van Murena1 2 8). De anders zo zwijgzame Maecenas 

120) Veil. 2.91.2. 
121) Strabo,14.5.4: έχει Sè ó ποταμός (Καλύκαδνος) άνάπλουν είς τήν Σελεύκειαν--, 

ένταΟθα έγένοντο καθ' ήμας ίνδρες αξιόλογοι τών έκ τοϋ περιπάτου φιλοσόφων 
'Αθηναίος τε και Ξέναρχος. 

' " ) Vgl. Κ. Atkinson, Hist.9.I960.467. 
1 2 J ) Strabo,14.5.4: ó μέν 'Αθηναίος -- έμπεσών είς τήν Μουρήνα φιλίαν έκείνω 

συνεάλω φεύγων, φωραθείσας τής κατά Καίσαρος τοϋ Σεβαστοδ συσταθείσης επιβου
λής· αναίτιος δέ φανείς άφείθη υπό Καίσαρος. 

1 2 4 ) Suet. Aug.56.4: -- Castricium, per quem de coniuratione Murenae cognoverat. 
Zijn vader mag men misschien zien in de Castricius bij Cicero, ad Att. 12.28.3: de Castri-
ciano negotio, si Castricius pro mancipiis pecuniam accipere volet --, certe nihil est com-
modius --. 

1 2 5 ) CIL. XIV. 2105: A. Castricius Myrio Talenti f. tr.mil. praef.eq. et classis mag. 
colleg. lupercor. et capitolinor. et mercurial, et paganor. Aventin. XXVI-vir --. 

126) Ygi j h Mommsen, Staatsr.W. 579'. Zie ook de aantekening van H. Dessau bij 
CIL. XIV. 2105. 

1 2 7 ) Suet.Aug.56.4: — eripuit, exorato coram iudicibus accusatore, Castricium --. 
Vgl. H. Volkmann, 60. 

I 2 e ) Suet.Aug.66.3: - - c u m - - h i c secretum de comperta Murenae coniuratione uxori 
Terentiae prodidisset. 
Men vergelijke verder Tacitus,/4nn.3.30:--incolumi Maecenate proximus, mox prae-
cipuus, cui secreta imperatorum inniterentur --. 
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moet vermoedelijk wel bijzondere motieven hebben gehad om zijn vrouw in 
te lichten omtrent de gevaren die haar broer bedreigden. Het jaar 23 v. Chr. 
is inderdaad ook voor de oude vriendschap tussen Augustus en Maecenas 
een kritieke periode geworden. Dreigden de nog komende veranderingen van 
dat jaar op politiek terrein een oorzaak van verwijdering te worden tussen 
de twee vrienden129), thans was zeer zeker de verhouding tussen Augustus 
en Terentia de oorzaak van de loslippigheid bij Maecenas die steeds op 
Terentia „verliefd" is gebleven en haar nu misschien aan zich hoopte te 
binden en te verplichten door de mogelijkheid haar broer te waarschuwen en 
eventueel te helpen. Er bestaat tenminste geen enkele reden om aan te nemen 
dat de door Dio gemelde verhouding tussen Augustus en Terentia130) slechts 
dateert vanaf de tijd, waarin de auteur dit bericht heeft geplaatst. De door 
Suetonius, Aug.69.2, vermelde brief van M.Antonius doet veeleer het tegen
deel vermoeden. Sommigen menen dat de „rücksichtslose" Augustus Murena 
zeker niet om Terentia zou hebben gered131). Hier kan men echter tegenover
stellen dat de princeps bij zijn justitieel optreden ten aanzien van de samen
zweringen, waartegen hij zich tijdens zijn leven heeft moeten verdedigen, 
steeds wel met berekening is te werk gegaan132). 

5. VEROORDELING EN BESTRAFFING 

Is enerzijds de essentiële inhoud van de samenzwering slechts te begrijpen 
tegen de achtergrond van bepaalde contemporaine gebeurtenissen, i.e. het 
proces-M. Primus en het zich toespitsen van oude politieke tegenstellingen, 
anderzijds wijst de bij Suetonius aangeduide schuld op de ernst en de grootte 
van de misdaad in de Consilia van de samenzweerders, althans volgens de 
mening van de rechters133). En daar als een van de belangrijkste medeplich
tigen de in functie zijnde consul gold, is de mening gewettigd dat, gezien het 
grote gevaar voor de princeps, de rechters met voortvarendheid te werk zijn 
gegaan en dit wellicht in opdracht. Dater bepaalde opdrachten zijn geweest, 
mag men concluderen uit Velleius, waar deze spreekt van „oppressi auctori-
tate publica", hetgeen wijst op een senaatsbesluit134). Deze waarde geeft im-

12') Тас.Ллл.Э.ЭО: --aetate provecta speciem magis in amicitia principis quam vim 
tenuit. idque et Maecenati acciderat ·-. 
A. v. Domaszewski, 1.189, en R. Syme, Rom. Rev. Ml, schijnen te menen dat Maecenas 
door deze loslippigheid ten val werd gebracht. Dit is echter in strijd met latere historische 
feiten. 

1 3 0 ) Dio,54.19.3: οΰτω γαρ ούν πάνυ αυτής fjpa --. 
1 3 1 ) Vgl. V. Gardthausen,II.440. 
' "Э Vgl. Η. Volkmann, 6. 
1 3 3 ) Suet. Γι ΐ .8 : -- Fannium Caepionem, qui cum Vairone Murena in Augustum con-

spiraverat, reum maiestatis apud iudices fecit et condemnavit. 
, 3 4 ) Veil.2.91.2. Vgl. P. Sattler, Aug.u.der Sen.64. 
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mers ook Cicero aan „pubhcus", wanneer hij „m senatum venire" equivalent 

stelt aan „publia consihi particeps"13S). Hetzelfde bericht by Velleius is voor 

Hanslik zelfs een aanleiding om de hele procedure tegen Murena en Caepio 

als een „Prozess im Senat"13β) te beschouwen, hetgeen door Kathleen 

Atkinson als incorrect wordt afgewezen. Zij meent auteurs te kunnen aan

halen, die het senaatsgerecht eerst vanaf 4 n.Chr. aanvaarden137). Sommige 

historici verwerpen het bestaan van een senaatsgerecht onder Augustus ge

heel en al1 3 8) Bleicken daarentegen is van mening dat het bestaan van een 

senaatsgerecht voor de tijd van Augustus met kan worden ontkend, hoedanig 

dit dan ook geweest zal zijn139) Maar of men nu het bestaan van een senaats

gerecht ten tijde van Augustus aanvaardt of met, een ieder zal moeten toe

geven dat de door Velleius gemelde staatsbemoeienis in zijn „auctontate 

publica"140) een voldoende bewijs levert voor de m het proces betrachte 

voortvarendheid. En hiermede wordt tegelijkertijd een van de bezwaren op

geheven die Kathleen Atkinson heeft tegen de datering van het proces in de 

eerste jaarhelft van 23 ν Chr. 1 4 1). 

Suetonius schijnt te menen dat de beide voornaamste schuldigen afzonder

lijk zijn geoordeeld Door Terentia evenwel ingelicht zijn zij niet voor het 

tribunaal verschenen maar bij verstek veroordeeld"·2) Alleen reeds daarom 

kon defacto de doodstraf niet worden geeist143) In het Romeinse recht werd 

het namelijk ondoelmatig geacht een straf uit te spreken, waarvan de vol

trekking niet door arrestatie van de schuldige was verzekerd144). En boven

dien werd het niet voor rechtvaardig gehouden iemand tot een bepaalde straf 

te veroordelen, zonder dat hij persoonlijk in zijn zaak was gehoord145). Ook 

al duiden de berichten hieromtrent bij Ulpianus e a op bepalingen, daterend 

1 3 5 ) Cic Cani 1 12 
' " ) Vgl R Hanslik, Horaz und Vano Murena, RhM 96 1953 284 
1 3 7 ) Vgl К Atkinson, Hist 9 1960 464' 1 6 

ізв) Yg] л Dessau Gesch rom Kaiserz I 140vv , E Schonbauer, Wesen und Ursprung 
des rom Prinzipats, ZRG 47 1927 277 

1 3 9 ) Vgl J Bleicken, 30 
a 4 0 ) Voor auctontas als senaatsbesluit, zie Th Mommsen, Staatsr HI 10332 

1 4 1 ) Vgl К Atkinson, Hist 9 1960 464vv 
'^2) Dio,54 3 5 και ού γαρ υπεμειναν το δικαστήριον, έρημην μέν ώς και φευξο-

μενοι ηλωσαν --
ι") Dit tegen Α ν Domaszewski.1189 
, 4 4 ) Dig 48 19 5 (Ulpian lib sept de offproc) Absentem in cnminibus damnan non 

debere divus Traianus lulio Frontini rescnpsit 
Id 48 17 1 (Marcian lib sec pubi) DIVI Seven et Antonini Magni rescriptum est, ne quis 
absens puniatur et hoc iure utimur, ne absentes damnentur neque enim inaudita causa 
quemquam damnari aequitatis ratio patitur 

'^5) Paul Sentent 5 29 2 In reum maiestatis inquirí pnus convenu, quibus opibus, qua 
facilone, quibus hoc auctonbus fecent tanti enim cnminis reus non obtentu adulationis 
ahcuius, sed ipsius admissi causa pumendus est, et ideo cum de eo quaentur, nulla dignitas 
a tormentis excipitur 
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eerst uit latere tijden, het beginsel als dusdanig heeft steeds in het Romeinse 
recht bestaan. Maar ook de iure was in de Augusteische tijd de situatie in het 
Romeinse strafrecht reeds enkele jaren veranderd. Oorspronkelijk heeft op 
hoogverraad de doodstraf gestaan146). Vanaf het tijdstip echter dat de dood
straf niet meer werd voltrokken en daarvoor in de plaats de (zelf-)verbanning 
van de schuldige kwam en de aquae et ignis interdictio om het onmogelijk te 
maken terug te komen147), liep uiteindelijk de straf uit op het verlies van de 
burgerrechten. Sedert de wetgeving van Sulla, later gevolgd door die van 
lulius Caesar en Augustus, gold dan ook de iure als strafmaat in een misdaad 
als die van Murena en Caepio de interdictio. Er is geen enkel bewijs dat de 
Lex lulia de Maiestate van Augustus hier verandering in heeft gebracht148). 
Verder dient nog te worden opgemerkt dat bij de indirecte renovatie van de 
doodstraf door Augustus de veroordeling hiertoe slechts mogelijk was voor 
een cognitio, een buitengewoon gerechtshof, dat tegelijk met de komst van 
het principaat zijn intrede deed in het Romeinse strafrecht, hetzij als senaats
gerecht, hetzij als gerechtshof van de princeps zelf. Niet alleen trad daarmede 
een nieuwe gerechtelijke procedure in werking, maar ook werd een dergelijk 
gerechtshof gekenmerkt door een grote mate van onafhankelijkheid bij de 
rechters met betrekking tot het bepalen van de strafmaat149). De gewone 
gerechtshoven uit de tijd van de republiek, gebonden als zij waren aan de bij 
de wet vastgestelde straffen, kenden een dergelijke vrijheid van handelen niet. 
Tegenover deze traditionele quaestiones werden daarom de nieuwe straf
rechtelijke organen „cognitio extraordinaria" genoemd, een onderscheid, 
waarvan men zich in die tijd bewust is geweest150). 

De samenzwering van Caepio en Murena echter werd voor een traditioneel 
gerechtshof, de quaestio, behandeld, wellicht met opzet. ledere schijn van 
partijdigheid aan de kant van Augustus kon aldus worden vermeden151). 
Deze behandeling van de samenzwering voor een traditioneel gerechtshof 
houdt evenwel in, dat de geëiste straf niet een onwettige en bovendien toch 
niet te realiseren terechtstelling kan geweest zijn maar de „aquae et ignis in
terdictio in perpetuum", conform de Lex lulia de Maiestate1*2). Overigens 

146) Vgl. Th. Mommsen, Strafr.SAO. 
147) Vgl. Th. Mommsen, Strafr. 941 vv. 
14a) Vgl. С. Chilton, 75. Bij de behandeling van het proces tegen lulius Antonius zal op 

deze kwestie worden teruggekomen. 
, 4 ' ) Plin.£p/ï/.4.9.17: -- licere senatui, sicut licet, et mitigare leges et intendere 

Vgl. J. Bleicken, 80; Th. Mommsen, Strafr.262vx. С. Chilton, JRS.45.1955.75, beschouwt 
de in deze kwestie voor het gerechtshof vereiste volmachten als een „matter of considerable 
uncertainty"'. 

1 5 0 ) Quintil.3.10.1 : quod nunc in publicis iudiciis non accidit, quoniam praetor certa 
lege sortitur, principum autem et senatus cognitionibus frequens est et populi fuit. 

1 5 1 ) Vgl. H. Volkmann, 57'. 
1 5 2 ) СІС..РЛ//.1.9.23: quid, quod obrogatur legibus Caesaris, quae iubent ei, qui de vi, 

itemque ei, qui maiestatis damnatus sit, aqua et igni interdici? 

105 



was dit alles in feite slechts theorie. In de praktijk immers gaf de wet in dat 

geval het recht de veroordeelde binnen Rome en Italië te doden153), hetgeen 

dus automatisch een terdoodveroordeling kon inhouden. Dit onderscheid 

tussen theorie en praktijk is tekenend voor het principaat15 '1). Intussen 

schijnen er onder de rechters in het proces tegen Caepio en Murena enkelen 

geweest te zijn, die het drijven van de aristocratie om de kopstukken van de 

weer oplevende resten uit de vroegere Partes Populares uit de weg te ruimen 

hebben bemerkt. Hun oppositie had tot gevolg dat voortaan in een veroor

deling bij verstek de stemuitbrenging door de rechters in het openbaar moest 

geschieden en ieder rechter dan een veroordeling moest uitspreken155). 

Kort na hun veroordeling zijn de beide samenzweerders op de vlucht ge

dood1 5 6) . Augustus moet wel onmiddellijk door zijn soldaten hebben laten 

toeslaan, gezien de berichten bij Dio en Macrobius. Door dit laten arresteren 

en doden van veroordeelden op hun vlucht binnen Rome of Italië werd tij

dens het eerste principaat indirect de doodstraf weer ingevoerd157). 

Fannius Caepio was als een antieke Hugo Grotius door een trouwe slaaf 

in een kist naar de Tiber gebracht en veilig op een boot gezet. Maar na ge

leden schipbreuk kwam hij te Cumae weer aan land158) en eindigde zijn 

avontuur tenslotte te Napels door het verraad van een andere, ontrouwe 

slaaf159). 

Murena was samen met zijn vriend Athenaeus gevlucht160). Een gedetail

leerd waar of hoe van zijn vlucht en vermoording wordt verder niet gegeven. 

De mededeling in het Epitome van Joannes Xiphilinus over een gedwongen 

zelfmoord van Murena is in de bronnen verder niet te verifiëren161). Wel is uit 

het verdere beschikbare materiaal duidelijk dat de respectievelijke arresta-

153)Vgl. F. Vittinghoff,ll. 
' " ) Vgl. H. Volkmann, 57'; E. Levy, Die römische Kapitalstrafe, 

Heidelberg, 1930-1931.35. 
1S5) Dio,54.3.6: ώς δ' об και τούτους τών δικαζόντων τινές απέλυσαν, ένομοθέτησε 

μήτε κρύφα τάς ψήφους έν ταΐς έρήμοις δίκαις φέρεσθαι, και πάσαις αύταΐς τόν εύθυνό-
μενον άλίσκεσθαι. 

І 5 ' ) Dio, 54.3.5, spreekt duidelijk van een „ού πολλφ Οστερον". 
"") Vgl. F. Vittinghoff.ll. 
1 ! 8 ) M aerob. Sar. 1.11.21 : Caepionem quoque, qui in Augusti песет fuerat animatus, 

postquam detecto scelere damnatus est, servus ad Tiberim in cista detulit, pervectumque 
Hostiam inde in agrum Laurentem ad patris villam nocturno itinere perduxit. Cumis 
deinde navigationis naufragio una expulsum dominum Neapoli dissimulanter occuluit, 
exceptusque a centurione пес pretio nee minis, ut dominum proderet, potuit adduci. 

1 5 9) Dio,54.3.7: -- τόν δέ έτερον τον προδόντα αυτόν διό τε τής αγοράς -- διαγαγόν-
τος και μετά ταοτα άνασταυρώσαντος —. 

, 6 0) Strabo,14.5.4: ό μέν 'Αθηναίος -- έμπεσών είς τήν Μουρήνα φιλίαν έκείνφ 
συνεάλω φεύγων. 

1 6 1) Xiphil. 54.9.8: --έπεβουλεύετο παρά πολλών και πολλούς ήνάγκαζεν εαυτούς 
διαχρήσασθαι· και Μουρήνας ό παρρησιασάμενός ποτέ προς αυτόν. 
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ties en vermoordingen gewelddadig zijn geweest162). Betreffende Murena 
voegt Dio er als bijzonderheid aan toe dat noch zijn broer Proculeius, noch 
zijn zwager Maecenas, hoewel beiden in eer en aanzien stonden bij Augustus, 
hem hebben kunnen redden163). 

6. DATERING VAN DE FEITEN 

De dood van Murena staat in de Fasti Capitolini, althans volgens de aan
vulling van Mommsen, vermeld bij zijn consulaat, dus in 23 v.Chr.164). 

Velleius blijft tamelijk vaag, wanneer hij de samenzwering van Caepio en 
Murena combineert met de dood van Marcellus165), welke na 1 augustus 
23 v.Chr. heeft plaats gevonden166). Maar deze auteur, die voor oudere data 
niet altijd consequent is door nu eens Cato, dan weer Varrò en soms zelfs 
geen van beiden te volgen in zijn chronologie, durft dateringen uit eigen 
tijd in zekere zin met opzet te vervagen. „Mox" kan bij hem b.v. ruim acht 
jaar betekenen167). 

Dio plaatst de samenzwering positief in 22 v. Chr. zonder een verdere ver
melding van het consulaat van Murena168). Kathleen Atkinson probeert 
deze datering van Dio uitvoerig te verdedigen. Zij is daarbij van mening dat, 
wanneer men de identiteit aanvaardt van de Murena, verdediger van M. Pri
mus en consul in 23 v. Chr. enerzijds, en de Murena, medeplichtig aan de 
samenzwering van die tijd anderzijds, men dan noodzakelijkerwijs Dio's 
datering van het proces-M. Primus moet verwerpen. Maar volgens haar kan 
men dan evengoed en zelfs beter de identiteit tussen verdediger en samen
zweerder verwerpen en Dio's datering van het proces-M. Primus aanvaar-

'") Dio,54.3.5: -- άπεσφάγησαν 5è ου πολλφ ύστερον --. 
Veli.2.91.2: — oppressi auctorilate publica, quod vi Tacere voluerant, iure passi sunt. 

, ί 3) Dio,54.3.5: —ουδέ έπηρκεσαν τώ Μουρήνςι ούτε ó Προκουλέιος αδελφός ών 
ούτε ó Μαικήνας TQ αδελφή αύτοο συνοικών, καίπερ ές τα πρώτα ύπα τοΟ Αυγούστου 
τιμώμενοι. 

l e 4) CIL.I2. ρ.28: A.T[erentius A.f.]...n.V[ar]ro Murena [in mag. mort.] est. 
165) Vell.2.93.1 :--circa Murenae Caepionisque coniurationis tempus,--M.Marcel

lus -- decessit admodum iuvenis —. 
1вб) Plin. Л'ЯЛЭЛ.6: -- Marcellus Octavia sorore Augusti genitus, in Aedilitate sua, 

avúnculo XI Consule, a.d. Kalendas Augusti velis forum inumbravit --. 
I67) Veli.2.112.7: Hoc fere tempore (ni. 6 n.Chr.) Agrippa -- patris atque eiusdem avi 

sui animum alienavit sibi, moxque (in feite in zomer 14 n.Chr., dus acht jaar later) сге-
scentibus in dies vitiis dignum furore suo habuit exitum. 

16β) Voor het consulaat van 23 v.Chr. vermeldt Dio,53.30.1, alleen Augustus (XI) en 
Calpumius Piso: Ό δ* Αύγουστος ένδέκατον μετά Καλπουρνίου Πίσωνος άρξας 
Dio wordt in zijn datering van de samenzwering gevolgd door: 
O'Brien Moore, RE.suppl.VI (1935).785.s.v. Senatus (Principat); G. Ferrerò, IV. 195; 
R. Hanslik, Horaz und Varrò Murena, RhM.96.1953.282-287; 
К. Atkinson, Hist.9.1960.459w. In tegenstelling met een vroeger aanvaarde datering van 
22 v.Chr. geeft W. Druman-P. Groebe.lV2.2067, echter 23 v.Chr. 
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den169). Hierbij vergeet de jurist in haar wellicht dat het niet alleen gevaarlijk 
is Dio in zijn datering op precies eenjaar afte volgen170), maar dat Dio ook 
zijn redenen heeft om èn het proces van M.Primus èn de daaropvolgende 
samenzwering van Murena een jaar na datum te stellen. Het moet immers 
wel duidelijk zijn dat Dio juist ter wille van de gematigde houding van 
Augustus tegenover de brutaliteit van Murena de hele episode van zowel 
het proces-M. Primus als het komplot van Caepio en Murena uit zijn anna-
lenverband rukt en met opzet in 22 v.Chr. plaatst171). Deze twee gebeurte
nissen heeft de bewonderaar van Augustus nodig om ter plaatse de clemente 
houding van de princeps te illustreren, o.a. tegenover een brutaal advocaat, 
die bovendien nog een samenzweerder bleek te zijn. Deze illustratie van een 
beheerste en clemente houding in de uiterst actieve „νομοθέτης" en „αυτο
κράτωρ" Augustus, die zo nodig bij de oppositie van tegenstanders de taak 
van andere magistraten durfde over te nemen1 7 2), was het meest effectieve 
middel om de bekwaamheid van de princeps aan te tonen. Dio heeft zich 
bij het vermelden en ordenen van gebeurtenissen wel vaker door zijn bewon
dering voor Augustus laten leiden, meer dan door een objectieve en chrono
logische weergave der feiten. Omwille van het effect in een tegenover elkaar 
stellen van deze feiten wordt de jaargrens door hem nogal eens over
schreden173). 

Aldus hangt er veel onzekers rond de juiste datering van de samenzwering, 
vooral daar de Fasti Capitolini geen enkele steun vinden in andere Fasti 
Consulares, zelfs niet in de overigens met de Fasti Capitolini overeenstem
mende consulaire registers van de Chronograaf uit 354 n. Chr. 1 7 4). 

In hoeverre is daarom het epigrafisch gegeven omtrent consul Murena in 
de Fasti Capitolini en daarmede tegelijkertijd de datering van zijn mede
plichtigheid aan de samenzwering betrouwbaar? Met de aanvulling van 
Mommsen luidt de betreffende indicatie als volgt: A.T[erentius A.f.]. . . 
n.V[ar]ro Murena [in mag. mort.] est. In e(ius) l(ocum) f(actus) e(st) 
[Cn.Calpurn]ius Cn.f.Cn.n. Pis[o]175). 

16») Vgl. К. Atkinson, Hist.9.1960.460. 
1 7 0 ) Vgl. E. Schwartz, RE.I l l (1899).1687vv.s.v.(40) Cassius. 
" ' ) Vgl. H. A. Andersen, 30 7 4 ; Η. Volkmann, 53. 
^ 2 ) Dio,54.2.3: --πολλά τών ές αυτούς ανηκόντων έπραξε. 

Het bericht over een „censura acta inter discordia" (\e]\.2.95.3) en dat „το γαρ βήμα--
συνέπεσεν" (Dio,54.2.2) wijst op een bestaande oppositie. Vgl. P. Sattler, Aug. и. Gegner, 
240vv. 

пз) Vgl. E. Groag.WS.40.1918.164. A. v. Domaszewski, Die Consulate der römischen 
Kaiser, SHAW.9.1918.273, spreekt naar aanleiding van Dio,54.3, van een „mangelhafte 
Disposition". Vgl. E. Schwartz, RE.III (1899).1687vv.s.v.(40) Cassius. 

lli) CIL.I2 . p.162: Augusto XI et Pisone. 
, , s ) CIL.I2 . p.28. R. Hanslik, Horaz und Varrò Murena, RhM.96.1953.283, noemt deze 

aanvulling van Mommsen in de Fasti Capitolini „kritiklos hingenommen". Zelf geeft hij de 
voorkeur aan „[magistratu motus] est", hetgeen weer wordt verworpen door Kathleen 
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Belangrijk voor hun bronnenwaarde is het feit dat de Fasti Capitolini zon
der twijfel als officiële documenten werden samengesteld, misschien onder 
leiding van Verrius Flaccus176). Thans Capitolini genoemd naar hun huidige 
verblijfplaats in het Palazzo dei Conservatori op de Capitolinus, hebben zij 
zich aanvankelijk bevonden op de triomfboog op het Forum, welke ter ere 
van Augustus werd opgericht na de herovering van de legerstandaarden op 
de Parthen in 20 v. Chr., waar Dio, 54.8.3, over spreekt. De betreflende in
scriptie wordt door Lily Ross Taylor gedateerd tussen 26 juni 18 v.Chr. en 
25 juni 17 v.Chr.177). Onder persoonlijke goedkeuring en zelfs onder per
soonlijke leiding van Augustus vond de officiële redactie van deze Fasti 
plaats, waarbij de princeps het beginsel liet gelden dat de namen van de 
eventuele hostes niet mochten worden geschrapt of weggelaten178). Latere 
copieën van deze Fasti hebben echter de namen van hostes eenvoudig ver
zwegen. In tegenstelling met de hier objectief mededelende Augustus hebben 
vurige aanhangers van het principaal gemeend deze voor de nieuwe rege
ringsvorm kritieke periode zwijgend te moeten voorbijgaan. Op hen baseren 
zich wel de latere (niet-)meldingen. Bovendien hebben latere copiïsten van 
de Romeinse lijsten zich niet steeds aan een volledig overnemen van het 
gegeven materiaal gehouden. Aldus is het verklaarbaar dat b.v. de Chrono-
graaf van 354 n.Chr.119), de Fasti Hydatiani uit 468 n.Chr.180), de Fasti 
ColotianilBl) en de Fasti Feriarum Latinarum182) slechts Cn. Calpurnius als 
eponymus geven. Dit afwijken van de Fasti Capitolini met betrekking tot het 
consulaat van Murena tegenover de overige Fasti staat niet alleen. De we
gens ambitus veroordeelde consul Hortensius183) van 108 v.Chr. wordt met 
één uitzondering, nl. de Chronograaf van 354 n.Chr.184), in de overige Fasti 
vervangen door de consul suffectus als eponymus. Ook lullus Antonius staat 

Atkinson, Hist.9.1960.463. Deze van Mommsen afwijkende aanvulling kan echter ook, 
hoewel misschien niet zo sterk als „fm mag. mort.] est", op een samenzwering tijdens het 
consulaat duiden. Toch houdt Hanslik hiervoor de datering 22 v.Chr. 

176) Suet.Gramm.ll: Quare ab Augusto quoque nepotibus eius praeceptor electus, 
(M. Verrius Flaccus) transiit in Palatium--. Statuam habet Praeneste, in inferiore fori 
parte contra hemicyclium, in quo fastos a se ordinatos et marmoreo parieti incisos publi-
caret. Bedoeld zijn hier de Fasti Praenestini. 

' " ) Vgl. L. Ross Taylor, Degrassi's Edition of the Consular and Triumphal Fasti, 
CPh.45.1950.84-95. 

178) Тас./4лл.3.18: -- ne nomen Pisonis fastis eximeretur, quando Antonii, qui bellum 
patriae fecisset, lulli Antonii, qui domum Augusti violasset, manerent --. 

1 7 9 ) CIL. P . p. 162: Augusto XI et Pisone. 
1 8 0 ) C I L . P . p.162: Octaviano XI et Pisone. 
l e l ) CIL.I 2 , p. 64: [imp.Caesar August. XI Cn.Calpurnius Cn.f.]. 
>") C I L . P . p.58: [imp.Caesare XI C]N.Pisone Cos. 
l e 3 ) C I L . P . p.26: [L.Hortensius .. . f. . . .n.dajmn. est in e(ius) l(ocum) f(actus) e(st) 

[M.Aurelius .. . f. . . .п.] Scaurus. 
Vgl. F. Münzer, RE.Vili (1913). 2465. s.v. (2) Hortensius. 

Ι β 4 ) C I L . P . p.152: Calva et Hotensio. 
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alleen in de Fasti Capitolini vermeld als consul voor 10 v.Chr., samen met 
Q.Fabius Maximus Africanus, terwijl daarentegen weer de Chronograaf van 
354 n. Chr. en de Fasti Hydatiani uit 468 n. Chr. Africanus en Maximus als 
consuls vermeldenie5). 

De autoriteit van Augustus achter de Fasti Capitolini geeft wel voldoende 
waarborg voor Murena's consulaat, dat door Dio eenvoudig verzwegen 
wordt om redenen van opportuniteit186). De latere, ofschoon kort na de ge
beurtenissen aangebrachte toevoeging187) „in magistratu mortuus est" da
teert daarmede tevens het tijdstip van de samenzwering in 23 v.Chr., tijdens 
het consulaat van Augustus (XI) en A.Terentius Varrò Murena188). Vaglieri 
wil „in magistratu mortuus est" gewijzigd zien in „damnatus est"lS9), zoals 
dit ook vermeld wordt bij Hortensius, consul in 108 v.Chr. Voor de datering 
van de samenzwering in 23 v. Chr. brengt dit geen verandering. Maar wan
neer de door Vaglieri gedachte wijziging tevens moet inhouden dat de dood 
in 22 v.Chr. plaats vond, is dit laatste moeilijk aanvaardbaar. Immers na 
enkele maanden of zelfs na een jaar vluchten had Murena toch ver genoeg 
buiten Italië en buiten het jurisdictiegebied van de interdictio kunnen zijn. 

Een zelfde bezwaar bestaat tegen de opinie van v. Domaszewski. Deze is 
van mening dat de samenzwering zelf in 23 v. Chr. moet worden gedateerd, 
maar dat het proces en de uiteindelijke veroordeling en vermoording van 
Murena eerst in 22 v.Chr. hebben plaats gevonden. Volgens hem zou Dio 
door een gebrekkige ordening van de historische feiten bij het jaar 22 v. Chr., 
waarin het proces plaats vond, de hele voorgeschiedenis van dit proces te
gelijkertijd hebben vermeld190). 

Wel zou men enkele anderen kunnen volgen, die de dood van Murena 
tijdens zijn ambt menen te moeten betwijfelen191). Op zijn vlucht was 
Murena immers geen consul meer. In zoverre zou men historisch gezien ook 
de correctie van Hanslik192), „magistratu motus est"', op Mommsens aan
vulling nog kunnen aanvaarden, ware het niet dat ook Hanslik de dood van 
Murena in 22 v.Chr. dateert, waarmede tegen hem dezelfde bezwaren gel
den als tegen Vaglieri en tegen v. Domaszewski. 

1 β 5) CIL.I2. p.162: Africano et Maximo. 
Vgl. F. Vittinghoff, 35. 

1 β 6) Vgl. Η. Volkmann, 53. 
1B1) Vgl. F. Vittinghoff, 36vv. 
1ββ) Vgl. H. Volkmann, 52. 
ie») Vgl, D. Vaglieri, Augusto e Varrone Murena, Rendiconti della Reale Accademia dei 

Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, Ser. V. Vol. VI. Roma,1897.551-558. 
lm) Vgl. A. v. Domaszewski, Die Consulate der römischen Kaiser, SHAW.9.1918.27. 
191) Vgl. Η. Dessau, Gesch.röm. KaiserzA.SO1; 

M. Fluss, RE.V. A (1934).708.s.v.(92) Terentius. 
,n) Vgl. R. Hanslik, Horaz und Varrò Murena, RhM.96.1953.283. 
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Omtrent de in de bronnen bestaande vaagheden rond de datering van de 
samenzwering kan het volgende worden opgemerkt: 

a. Velleius' combinatie van de samenzwering met de dood van Marcellus 
behoeft men niet letterlijk te nemen evenmin als zijn „abhinc amos quinqua-
ginta"19i). Velleius schreef immers zijn Historia Romana in 29 n.Chr., deze 
opdragend aan M. Vinicius, consul designatus voor het volgend jaar. Quin-
quaginta strikt genomen zou dan voor de datering van de samenzwering 
leiden tot 21 v.Chr. Bovendien leefde Marcellus waarschijnlijk nog tijdens 
de samenzwering van 23 v.Chr. In ieder geval werd bij het onmiddellijk 
daaraan voorafgaande proces-M. Primus nog een beroep op hem gedaan194) 
en hij is niet vòòr 1 augustus 23 v.Chr. gestorven195). Volgens Kathleen 
Atkinson kan de dood van Marcellus in de herfst van 23 ν. Chr. alleen maar 
inhouden dat, welke datum ook aan het proces-M. Primus moet worden 

gegeven, de expeditie tegen de Odrysen, waar het proces om ging, vòòr de 
constitutionele veranderingen van 23 v.Chr. moet hebben plaats gevonden196). 
Hanslik suggereert dat M. Primus zich op Marcellus beriep, juist omdat deze 
op dat moment reeds dood was197). Deze suggestie wordt wel enigszins 
weerlegd door het feit dat M. Primus zich ook beriep op Augustus, die toch 
nog leefde. 

b. Dat Velleius, Dio en anderen het consulaat van Murena niet vermelden, 
kan men toeschrijven aan psychologische factoren, daar hun eerbied voor 
het principaal en zijn grondlegger hen ervan weerhield de voor Augustus 
vernederende omstandigheid te accentueren dat hij, de princeps, door een 
collega in het consulaat werd belaagd. Bovendien plaatst Dio de samen
zwering in 22 v. Chr. om bepaalde tegenstellingen te benadrukken. 

e. De Fasti Capitolini, onder persoonlijk toezicht van Augustus geredi
geerd, houden zich voor het jaar 23 v.Chr. aan de historische feiten, wanneer 

,93) Veil.2.93.1:--circa Murenae Caepionisque coniurationis tempus, abhinc annos 
quinquaginta, M. Marcellus, sororis Augusti Octaviae filius, ~ decessit admodum iu-
venis --. 

^4) Dio,54.3.2:--λέγοντος τοτέ μέν tfl τοΟ Αυγούστου τοτέ 5è τΐΐ Μαρκέλλου 
γνώμη τοΰτο πεποιηκέναι --. 
Blijkbaar is Miss Atkinson niet op de hoogte van de opmerking bij Η. Siber, Cäsars Dik
tatur und das Prinzipat des Augustus, ZRG.55.1935.1372, wanneer zij zegt in Hist.9.1960. 
443: „This last suggestion (nl. The Marcellus in question may be not Augustus' son-in-law, 
but the consul of 22 B.C., also called M. Claudius Marcellus) has so far as I know never been 
made —". Zowel Siber als Kathleen Atkinson ontgaat het hier wellicht dat Claudius Mar
cellus Aeseminus voor M. Primus niet de aangewezen persoon voor hoger beroep kan ge
weest zijn. Het huwelijk met een dochter van Asinius Pollio plaatst deze Marcellus immers 
in kringen, die gereserveerd stonden tegenover Augustus. Vgl. Suet./íu£.43.2; 
E. Groag, RE. Ill (1899). 2771. s.v. (233) Claudius. 

195)Ρ\ίη.ΝΗ.19Λ.6 
"«) Vgl. К. Atkinson, Hist.9.1960.441. 
'"Э Vgl. R. Hanslik, Horaz und Vano Murena, RhM.96.1953.285. 
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zij bij de vermelding van Murena's consulaat een kort na de gebeurtenissen 
toegevoegd bericht, dat niet direct ten gunste van de princeps was, geven. 
Onmiddellijk tegengesproken worden zij bovendien nergens. Wel vindt men 
elders zonder meer slechts de consul suffectus Cn. Calpurnius Piso vermeld. 
Het feit dat Augustus hem tijdens zijn ziekte de staatsbescheiden overhan
digde, doet deze consul met zijn persoon het kritieke jaar 23 v.Chr. over
heersen, hetgeen bij lateren naast hun sympathie voor Augustus een aan
leiding kan geweest zijn hem voor het hele jaar 23 v.Chr. als consul te ver
melden. In zoverre is het helemaal niet zo vreemd en opvallend dat Varrò 
Murena alleen maar in de Fasti Capitolini als consul wordt vermeld, terwijl 
alle andere consulaire registers slechts diens opvolger Calpurnius Piso als 
consul ordinarius geven198). Trouwens door de dood van een der consuls 
tijdens een ambtsperiode vertonen de Fasti ook voor andere jaren vaak on
derlinge discrepanties199). 

d. Murena's consulaat en de gebeurtenissen van 23 v.Chr. kunnen als 
volgt worden gereconstrueerd. In 25 v.Chr. houdt Murena zijn succesvolle 
expeditie tegen de Salassi. Ter beloning wordt hij in 24 v. Chr. door Augustus 
naar voren geschoven als consul voor het volgende jaar. Op 1 januari 
23 v.Chr. aanvaardt Murena dit ambt, maar wordt reeds vrij spoedig tijdens 
zijn ambtsperiode betrokken in de samenzwering van Caepio. Zou men wel
licht hier mogen onderstellen dat deze ontrouw bij zijn naaste medewerker 
de gezondheidstoestand van Augustus heeft verslechterd, met als gevolg de 
ernstige ziekte in hetzelfde jaar200)? Esser ziet in de medische behandeling 
van Augustus en Marcellus door Musa een aanleiding om hun beider ziekte 
in de zomer te plaatsen201). Ferrerò202) meent dat Augustus door de epide
mische ziekte van dat jaar, vermeld bij Dio203), werd getroffen. Uit de beschik
bare gegevens valt echter alleen op te maken dat de princeps ernstig ziek is 
geweest. Tijdens deze ziekte heeft Calpurnius Piso als consul reeds de plaats 
van Murena ingenomen en in deze kwaliteit ontvangt hij van Augustus aan 
diens ziekbed de belangrijke staatsbescheiden204). 

19β) Vgl. К. Atkinson, Hist.9.1960.464. 
1 9 9 ) Vgl. J. Sandys,138. 
2 0 0 ) Suet. Aug. 28.1: De reddenda re p. bis cogitavit: primum post oppressum statim 

Antonium --; ac rursus taedio diutumae valitudinis --. 
Dio,53.30.1: Ό δ' Αύγουστος ένδέκατον μετά Καλπουρνίου Πίσωνος δρξας ήρρώ-
στησεν αδθις, ώστε μηδεμίαν ελπίδα σωτηρίας σχε ΐν 

2 0 1 ) Vgl. Α. Esser, 53 νν. 
2 0 2)Vgl. G. Ferrerò, IV. 159. 
203) Dio,53.33.4: — κ α ι ύπ' εκείνου τοο έτους και οπό τοο έπειτα, ούτω νοσωδών 

γενομένων ώστε πάνυ πολλούς èv αύτοίς άπολέσθαι 
Id. 54.1.2: -- εν τε γαρ τή Ίταλίςι πάση ó λοιμός έγένετο καί τήν χώραν ουδείς είργά-
σατο-

2 0 4 ) Dio,53.30.2: -- διαλεχθείς δέ τίνα αύτοΐς περί τον δημοσίων πραγμάτων τφ μ£ν 
Πίσωνι τάς τε δυνάμεις καί τάς προσόδους τάς κοινός ές βιβλίον έσγράψας έδωκε --. 
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Als terminus ante quem voor de samenzwering staat de viering van de 
Feriae Latinae op de Albaanse berg Monte Cavo, wanneer Piso reeds als 
consul en ambtgenoot van Augustus fungeert205). Door een corruptie in de 
datum van de betreffende inscriptie - slechts de letters IVL zijn overgeleverd, 
zodat men moet gissen tussen XVIIIKal.lul. en ld.lul.- kan de viering van 
deze Feriae Latinae slechts bij benadering worden gedateerd, nl. in de periode 
van 14 juni tot 15 juli. Maar daarmede komt in ieder geval de samenzwering 
in de eerste jaarhelft te liggen206) en valt deze niet samen met het tragische 
einde van Murena in de tweede helft van het jaar 731, zoals Kiessling 
meent2 0 T). Zich baserend op het bericht bij Dio over de gebeurtenissen rond 
de ernstige ziekte van Augustus, wil Vaglieri de samenzwering zelfs ver voor 
de zomer van 23 v. Chr. plaatsen 2 0 8 ) . 

7. POLITIEKE VERANDERINGEN 

Behalve door deze voor het principaat kritieke periode van de samen
zwering is het jaar 23 v.Chr. voor Augustus ook door persoonlijke omstan
digheden een beslissend jaar geweest. Augustus is gedurende zijn hele leven 
door talrijke en gevaarlijke ziekten gekweld209). Zijn ernstige ziekte in 
23 v. Chr. echter, welke door Suetonius wordt beschreven als een abces aan 
de lever210), had tot gevolg dat de spanning tussen de beide rivalen, M.Vip-
sanius Agrippa en M.Claudius Marcellus, wiens zuster Claudia Marcella 
op dat ogenblik met Agrippa gehuwd was, zich toespitste211). Toen Augustus 
immers op zijn ziekbed orde op zaken meende te moeten stellen, overhan-

J05) CIL.VI.2014: [Imp.Caesare XI C]N.Pisone Cos. [L.f.] lul. [Imp.Cae]sar in 
Monte fuit [к. iul.(!)imp.Ca]esarCos. abdicavit [iter.L.f.]... K.Nov [cn.PisJone 
Collega. Bij Dio, 53.30-33, blijkt verder uit het verband ook wel dat Piso bij de Feriae 
Latinae reeds consul was. 

2 0 6 ) Vgl. F. Vittinghoff,38 l6e; H. Volkmann, 53 ; W. Liebenam, Fasti Consulares im
perii romani von 30 ν. Chr. bis 565 п. Chr., Bonn, 1910.7 en 29 7 4. 

2 0 7 ) Vgl. A. Kiessling, Philologische Untersuchungen, Zweites Heft, Zu Augusteischen 
Dichtern, Horatius, Berlijn, 1881.56vv. 

2 0 8 ) Vgl. D. Vaglieri, Augusto e Varrone Murena, Rendiconti della Reale Accademia dei 
Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, Ser.V.Vol.VI,Rome,1897.551-558. 

2 0 9 ) Suet./4u£.81.1: Graves et periculosas valitudines per omnem vitam aliquot ex-
pertus est —. 

2 1 0 ) Suet..du£.81.1: -- etiam destillationibus iocinere vitiato ad desperationem redac-
tus--. 

2 1 1 ) Dio,53.31.2-3: έθαύμαζον μέντοι каі πάνυ πάντες αύτοο οτι τόν Μάρκελλον — 
άγαπον --, δμως τήν μοναρχίαν ουκ έπίστευσεν, άλλα καί τόν Άγρίππαν αύτοΟ προετί-
μησεν. 
Id. 53.32.1: --καί μαθών τόν Μάρκελλον ούκ έπιτηδείως τφ Άγρίπποι δια τοοτ' 
Ιχοντα --. 
Vell.2.93.1: -- Μ.Marcellus,-- quem homines ita, si quid accidisset Caesari, successorem 
potentiae eius arbitrabantur futurum, ut tamen id per M.Agrippam securo ei posse con-
tingere non existimarent --. 
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digde hij Agrippa de zegelring, maar de 20-jarige Marcellus, neef en schoon
zoon van Augustus, werd gepasseerd. Nog in hetzelfde jaar evenwel werd 
Agrippa na het herstel van Augustus weggepromoveerd naar de Oriënt en 
trok deze zich terug te Mytilene op Lesbos2 1 2). 

De rivaliteit tussen de beide, sterk in leeftijd verschillende zwagers ver
raadt de dynastieke aspiraties die reeds achter het republikeins toneelgordijn 
in de domus Augusta heersten213). Opvallend in dit verband is ook de ver
deling van ambten onder de meest prominente figuren in het heersershuis. 
Tiberius o.a. bekleedde in deze tijd de quaestuur2 1 4) , Marcellus de aedili-
teit2 1 5). Voor de ontplooiing van het principaat, dat nooit duidelijk werd 
omschreven en staatsrechtelijk nooit een speciale naam heeft gedragen, is 
uiteindelijk het jaar 23 v.Chr. niet minder belangrijk geweest dan 27 v.Chr. 
voor de vestiging ervan en het moet zelfs als een zeer kritieke periode in 
Augustus' langdurige regering worden gezien. 

Om zich te onttrekken aan de afhankelijkheid van de senaat legt Augustus 
in de zomer van 23 v.Chr. voor een ieder vrij plotseling zijn elfde consulaat 
neer2 1 6) en krijgt hij uit kracht van een bijzondere wet hiervoor in de plaats 
de tribunicia potestas211) annua et perpetua voor Rome en het imperium 

proconsulare218) als nieuwe of nieuw geformuleerde volmacht2 1 9) voor het 
rijk, een zowel originele positie als merkwaardige vervanging van het tot 
nu toe ononderbroken consulaat. 

Of de politieke verandering in de zomer van 23 v. Chr. op de Albaanse 
berg Monte Cavo op gelijkwaardige wijze door de daaropvolgende senaats
besluiten werd opgevangen, mag worden betwijfeld. In ieder geval is het wel 

212) Suet.Aug.66.3: - -cum ille (se.M.Agrippa) ex levi frigoris suspicione et quod 
Marcellus sibi anteferretur, Mytilenas se relictis omnibus contulisset--. 
Dio, 53.32.1 : και ος έκ μέν τής πόλεως εύθϋς έξώρμησεν, ού μέντοι каі ές την Συρίαν 
άφίκετο, άλλ'-- αυτός δέ έν Λέσβφ διέτριψε. 
Zie verder Suet. Tïè.lO.l, en Tac.Лил. 14.53. Vgl. M. Reinhold, Marcus Agrippa, a Mono-
graphy. New York, 1933.79vv. 

2 1 3 ) Vgl. J. Gagé, Divus Augustus, Vidée dynastique chez les empereurs julio-claudiens. 
Revue archéol. 34.1931.11. 

214) Veil.2.94.3: -- (Ti.Claudius Nero) quaestor undevicesimum annum agens capes-
sere coepit rem publicam --. 
Dio, 53.28.4: και παραχρήμα γε ούτος μέν ταμίας εκείνος δέ άγορανόμος απεδείχθησαν. 

2 1 5 ) Tac. ΑπηΛ.3: Ceterum Augustus subsidia dominationi Claudium Marcellum--
pontificatu et curuli aedilitate -- extulit--. 

2 1 6 ) CIL.VI.2014: [k.iul.(!) imp.Ca]esarcos. abdicavit. 
2 1 T ) Res Gestae, 10: -- sacrosan[ctu]s in perp[etum] ut essem et quoa[d] viverem tribu

nicia potestas mihi esset, per legem sanctum est. 
Suet.Aug.27.5: Tribuniciam potestatem perpetuarli recepii --. 
Dio,53.32.5: -- ή γερουσία δήμαρχόν τε αυτόν δια βίου είναι έψηφίσατο 
Vgl. Η. Α. Andersen, 31 νν. 

2 l e ) Dio,53.32.5: -- τήν τε αρχήν τήν άνθύπατον εσαεί καθάπαξ έχειν --. 
Vgl. Η. Α. Andersen, 40νν. 

2 1 9 ) Vgl. J. Sandys, 382. 
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zeker dat Kolbe te ver gaat met te beweren dat door de tribunicia potestas de 
bevoegdheden van Augustus op dat ogenblik geweldig werden vermeer
derd 2 2 0 ) . In wezen had het ambt van consul immers nog altijd meer te be
tekenen dan dat van tribunusplebis. Bovendien blijkt uit de loop van de 
gebeurtenissen dat de tribunicia potestas inderdaad door sommigen als niet 
voldoende volmacht voor Augustus werd beschouwd. In de volgende jaren 
hebben zijn aanhangers namelijk geprobeerd hem tot dictator, censor en 
consul te benoemen om aldus zijn macht te vermeerderen. En dat zij met deze 
bedoeling gelijk hadden, bewees Augustus zelf, toen hij in de herfst van 
19 v.Chr. de bevoegdheid van censor en consul aanvaardde (Dio,54.10.5; 
Res Gestae, 8). Eerst dan zou door een accumulatie van bevoegdheden de 
staatsrechtelijke positie van Augustus zo sterk worden, als deze nog niet 
sedert 27 v. Chr. was geweest. En door de dan nieuw ontstane situatie zou de 
republiek in feite definitief uit de Romeinse geschiedenis gaan verdwijnen en 
een nieuwe periode gaan beginnen, ingeluid door de Ludi Saeculares, die in 
hun opzet een nieuw tijdperk moesten aankondigen. Dat Augustus hiermede 
gelijk heeft gehad, bewijst het feit dat inderdaad van die tijd afeen voor Rome 
rustige periode in de binnenlandse politiek aanbreekt. Op dit verschijnsel 
zouden zij zich kunnen beroepen, die met het jaar 17 v.Chr. het eigenlijke 
principaat willen laten beginnen en die in deze tijd de geboortedatum van de 
definitieve heerschappij van Augustus willen plaatsen221). 

Maar ook in het merkwaardige jaar 23 v.Chr. bleef Augustus „in polit icis" 
zichzelf. Op harde wijze door de samenzwering eraan herinnerd dat er nog 
steeds republikeinse gevoelens in Rome leefden, stelde hij uiterlijk vrij en als 
uit eigen overtuiging, maar innerlijk gedwongen door een grimmige politieke 
noodzaak, als opvolger van Murena in het consulaat Cn. Calpurnius Piso 
aan, ofschoon deze zich na de burgeroorlogen uit het politieke leven had 
teruggetrokken222). Als opvolger van hem zelf werd L. Sestius aangezocht. 
Evenals Calpurnius Piso was ook deze een vroegere partijgenoot van Brutus 
en een vooraanstaand republikein223). Bij de verkiezing van de censors in 
22 v. Chr. was het ook opvallend dat de princeps L. Munatius Plancus, geest
verwant van de triumvir Lepidus en diens collega in het consulaat van 

220) vgl. W. Kolbe,56; P. L. Strack, Der Augusteische Staat, in: Probleme der Augus
teischen Erneuerung, Frankfort, 1938.9. 

" ' ) Vgl. P. Sattler,Aug.u.der Sen. 70; Id. Aug.u.Gegner, 301 w.; 
Ch. Menvale, History of the Romans under the Empire, Londen, 1856.IV.178. 

21т) Тас.Ллл.2.43: -- insita ferocia a patre Pisene, qui civili bello resurgentes in Africa 
partes acerrimo ministerio adversus Caesarem iuvit, mox Brutum et Cassium secutus con
cesso reditu petitione honorum abstinuit, donec ultro ambiretur delatum ab Augusto con-
sulatum accipere. 

" 3 ) Dio,53.32.4: --Λούκιον άνθ' έουτοΟ Σήστιον άνθείλετο, άεί τε τφ Βρούτω 
συσπουδάσαντα και èv πασι τοίς πολέμοις συστρατεύσαντο --. 
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42 v.Chr.224), en L. Aemilius Lepidus Paullus, neef van de vroegere triumvir, 
liet kiezen225). Het bericht bij Velleius226) over de ongeschikte Lepidus en de 
immorele Munatius is niet meer te verifiëren. Vast staat echter dat beiden, 
zowel Munatius als Lepidus, uit kringen kwamen, waarin de politieke eer
zucht nog levendig was en die zich gaarne tegenover het zo sterk in aanzien 
gestegen Julisch-Claudische Huis stelden. 

Naast deze diplomatieke benoemingen wordt de in deze tijd uit politieke 
noodzaak voortgekomen liberale geest bij de princeps ook nog getekend 
door het voornemen zijn testament in de senaat voor te lezen. Hoewel dit 
voornemen niet werd uitgevoerd, heeft Augustus er toch mee willen demon
streren dat hij, de princeps, niemand tot „successor potentiae" had benoemd 
en dus ook geen dynastieke plannen had227). 

Met deze tactische manoeuvres heeft Augustus in en kort na het kritieke 
jaar 23 v. Chr. de republikeinen pogen te kalmeren en op waardige wijze, 
zonder dat zij daarbij hun gezicht behoefden te verliezen, buiten gevecht 
willen stellen. Hij mocht thans zelfs medewerking van hen verwachten. Het 
zal de princeps met zijn persoonlijk terugtreden uit het consulaat er niet op 
de eerste plaats om te doen zijn geweest dat zovelen mogelijk nu dit vrij
gekomen ambt gingen bekleden228). Veeleer heeft hij tijdelijk de gevaren 
willen verminderen, die nog steeds verborgen lagen inde gewonde trots en 
teleurgestelde ambities van de leidende adel. In deze kringen konden som
migen het niet verwerken dat de weg werd afgesneden naar een ambtelijke 
carrière, welke men in oorsprong en in wezen als een soort geboorterecht 
had leren beschouwen. 

Door politieke benoemingen werden een ogenblik de gevaren, verscholen 
in de contrarevolutie van Caepio en Murena, bezworen. Maar nog wachtten 
anderen, persoonlijke vijanden of politieke tegenstanders, op hun kans. En 
uit dit wachten bleek duidelijk dat niet allen waren afgeschrikt door het lot 
van Murena en Caepio. Het neerslaan van het komplot in 23 v. Chr. bood 
Augustus nog niet de mogelijkheid om in de binnenlandse politiek een ge-

224) Suet. Tib. 5: -- M.Aemilio Lepido herum L. Munatio Planeo conss. per bellum 
Philippense. 

225) Dio, 54.2.1 : — ευθύς έτερους τιμητάς, Παΰλόν τε ΑΙμίλιον Λέπιδον καΐ Λούκιον 
Μουνάτιον Πλάγκον -- άπέδειξεν. 
Voor de gevoelswaarde van „άποδείκνυμι" bij Dio, zie W. Nawijn, Index op Cassius Dio, 
ed. U. Ph. Boissevain, Berlijn, 1931. V. 91 ; vgl. verder P. Sattler, Aug. и. Gegner, 239. 

2 2 6 ) Veil.2.95.3: -- cum alteri vis censoria, alteri vita deesset, Paulus vix posset implere 
censorem, Plancus timere deberet, nee quidquam obiicere posset adulescentibus aut obii-
cientes audire, quod non agnosceret senex. 

2 2 7 ) Dio,53.31.1 : — τότε δέ σωθείς (ni. na de ziekte van 23 v.Chr.) τάς διαθήκας έσή-
νεγκε μεν ές το συνέδριον και άναλέξασθαι ήθέλησεν, ένδεικνύμενος τοίς άνθρώποις 
ότι ούδένα τί\ς αρχής διάδοχον καταλελοιπώς ήν, ού μέντοι και ανέγνω. 

21β) Dio, 53.32.3: --έπισχεϊν τε τοοτο αύθις, οπως οτι πλείστοι ύπατεύωσιν, ηθέ
λησε --. 
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dragslijn te gaan volgen, waarbij hij geen rekening behoefde te houden met 

de republikeinse gevoelens van anderen2 2 9). 

B. EGNATIUM SCELUS 

1. EGNATIUS EN DE EGNATII 

Bij de voorgaande bestudering van de politieke situatie rond het proces-
M. Primus is gebleken dat de historische tegenstelling in de Romeinse ge
schiedenis tussen aristocratie en Partes Populares, althans resten daarvan, in 
het kritieke jaar 23 v. Chr. weer scherp op de voorgrond is getreden en dat 
daaruit tenslotte „occidendi Caesaris Consilia"230) zijn voortgekomen. 

Onder de elementen die zich uit de oude Partes Populares verhieven en 
waartegen de aristocratie in verzet kwam, heeft zich ook bevonden M. Egna
tius Rufus. Toch schijnt hij zich eerder niet aangesloten te hebben bij de 
samenzwering van Caepio en Murena, daar er in dat geval wel geen moge
lijkheid zou zijn geweest voor een „Egnatianum scelus" enkele jaren later2 3 1). 

De gens Egnatia stamde uit Samnium. De bronnen vermelden een Gellius 
Egnatius, imperator van de Samnieten232) en gesneuveld in 295 v.Chr. Ver
der is er een Marius Egnatius bekend als Samnitisch aanvoerder in de bond-
genotenoorlog233) rond 90 v.Chr. Tenslotte komt er een Egnatius voor op 
de proscriptielijsten van het tweede triumviraat. Tegelijk met zijn zoon is 
deze Egnatius gedood in 43 v.Chr.2 3 4). 

De vader van de rebellerende senator M. Egnatius Rufus was waarschijn
lijk L. Egnatius Rufus, een zakenman uit de Romeinse ridderstand en be
vriend met Cicero2 3 5). In verschillende brieven wordt hij door Cicero ver
meld2 3 6). 

Enkele bronnen noemen Marcus slechts met zijn nomen gentile, Egna-

2 " ) Vgl. T. Rice Holmes, Archit.Rom.Emp.ll.34; P. Sattler, Aug.u.Gegner,l96. 
" 0 ) Veli. 2.91.2. 
2 3 1 ) Een nadere datering van deze misdaad zal nog volgen. 
^ 2 ) Liv.10.29.16: -- ibi Gellius Egnatius, imperator Samnitium, cecidit. 
2 3 3 ) Арріап.Д.С/ .1.41: Μάριος δέ Έγνάτιος Ούέναφρον ελών έκ προδοσίας Ε

κτείνε δύο 'Ρωμαίων σπείρας έν αύτο. 
2 3 4 ) Appian.JÍ.Civ.4.21 : Έγνάτιοι δέ, πατήρ καΐ υίός, συμφυέντες άλλήλοις δια μιας 

πληγής απέθανον 
2 3 ! ) Cic.arfFam.13.43.1: -- negotia procurât L.Egnatii Rufi, quo ego uno équité Ro

mano familiarissime utor --. 
236) Cic.arfFam.13.44: -- L.Egnatii, mei familiarissimi, absentis negotia commendo. 

Verder wordt hij door Cicero vermeld in: arfFaw.13.45; 13.47; 13.73.1 ; 13.74. 
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tius237). Soms wordt het cognomen Rufus toegevoegd238). Suetonius geeft 
het nomen gentile samen met hetpraenomen Marcus239). Zijn volledige naam 
M. Egnatius Rufus vindt men in een bericht bij Dio240). 

Over de reputatie van zijn persoon is de zoals steeds partijdige Velleius 
niet erg enthousiast, wanneer hij de belager van Augustus eerder een 
„gladiator" dan een „senator" gelijk acht. Volgens dezelfde bron zou Eg
natius reeds eerder in alle mogelijke misdaden betrokken zijn geraakt en 
noch materieel noch intellectueel rijkelijk begiftigd zijn geweest241). 

Voor een duidelijk begrijpen hoe het tot een „Egnatianum scelus" is ge
komen, moet een nadere beschouwing voorafgaan over de loopbaan, welke 
de auctor sceleris in de magistratuur heeft gevolgd. 

2. CHRONOLOGIE VAN EGNATIUS' MAGISTRATUUR 

Twee van de voornaamste bronnen voor het „Egnatianum scelus" maken 
gewag van de aediliteit van Egnatius242). Over het juiste tijdstip evenwel van 
het bekleden van dit ambt door Egnatius bestaat geen eenstemmigheid in de 
overlevering. Wanneer Dio gebeurtenissen rond de aediliteit van Egnatius 
verhaalt243), plaatst hij deze in 26 v.Chr. en daarmede dus tevens in hetzelfde 
jaar de magistratuur van Egnatius als aedilis. Dio ziet onmiskenbaar een 
zekere overeenkomst tussen de gebeurtenissen rond de ondergang van Cor
nelius Gallus, de gewezen prefect van Egypte, en die rond de aediliteit van 
Egnatius. Wellicht is dit voor hem ook de reden geweest om beide histo
rische figuren tegelijk en in hetzelfde jaar te behandelen. 

Zich baserend op deze datering bij Dio, verleggen ook moderne historici 
als Gardthausen en Ferrerò de aediliteit van Egnatius naar het jaar 26 v. Chr., 
evenwel ten onrechte244). Want steunend op innerlijke gronden bij de overi-

^37) Tac. Ann. 1.10: -- interfectos Romae Varrones Egnatios lullos. 
Sen. Clem.l.9.6: ·- Salvidienum Lepidus secutus est, Lepidum Murena, Murenam Caepio, 
Caepionem Egnatius --. 

23B) Veli.2.91.3: Ñeque multo post Rufus Egnatius --interimere Caesaremstatuii--. 
"») Suet. Aug. 19.1 : -- mox M.Egnati --. 
240) Dio,53.24.4: -- ol πολλοί τα 6ργα τινών, καν πονηρά ή , μάλλον ζηλοοσιν f\ τα 

παθήματα φυλάσσονται, ώστε και τότε Μϋρκος Έγνάτιος 'ΡοΟφος άγορανομήσας --. 
2 4 1 ) Vell.2.91.3: Ñeque multo post Rufus Egnatius, per omnia gladiatori quam sena

tori propior,-- omni flagitiorum scelerumque conscientia mersus nec melior ili i res familia-
ris quam mens --. 

"2) Vell.2.91.3: --collecte in aedilitatefavore populì-- . 
Id. 2.92.4: -- Egnatium florentem favore publico sperantemque ut praeturam aedilitati --
se iuncturum --. 
Dio,53.24.4: -- Μάρκος Έγνάτιος 'ΡοΟφος άγορανομήσας --. 

2") Dio,53.24.4: -- каі ΰλλα τε πολλά καλώς πράξας και ταϊς οΐκίαις ταϊς έν τφ ίτει 
έκείνφ έμπρησθείσαις επικουρίαν μετά τών έαυτοϋ δούλων και μεθ' έτερων τινών 
μισθωτών ποιησάμενος --. 

3 4 4 ) Vgl. V. Gardthausen,1.833; G. Ferrerò,IV.78. 
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gens in dateringen ook niet steeds betrouwbare Velleius245), mag men rustig 
aannemen dat Dio's datering hier onjuist moet zijn, zoals dat trouwens ook 
bij de datering van de samenzwering van Caepio en Murena het geval bleek 
te zijn. Velleius maakt immers melding van de activiteit van consul C. Sentius 
Satuminus, die Egnatius verbood achtereenvolgens de aediliteit, de praetuur 
en het consulaat te bekleden, zonder dat hij de daarbij in de wet vereiste tus
senliggende periodes in acht wilde nemen ^ 6 ) . Nu is bekend dat deze Sentius 
consul was in 19 v.Chr.2 4 7) en dat hij in deze functie de verkiezingen der 
verschillende magistraten leidde, waarbij hij de naar zijn mening onwaardi-
gen verbood zich candidaat te stellen^8). Egnatius' ambitie voor het consu
laat valt dus in 19 v.Chr. Hierop weer steunend meende men nu de chrono
logische volgorde van de magistratuur van Egnatius aldus te kunnen vast
stellen2 4 9): praetuur in 20 v.Chr., aediliteit in 21 v.Chr. Hierbij vergat men 
evenwel dat Dio 2 5 0 ) voor het jaar 22 v. Chr. Augustus maatregelen laat 
nemen betreffende de aediles cumies, welke precies dezelfde zijn als Dio 2 5 1 ) 
mededeelt in verband met Egnatius Rufus. 

Baillie-Reynolds plaatst de aediliteit van Egnatius in 20v.Chr. na het 
vormen van de nieuwe „familiapublica" voor de brandweer252). Even later 
wordt echter gezegd dat de activiteit van Egnatius vroeg om een „stricter 
ruling from the princeps" met betrekking tot de plichten en verantwoordelijk
heid der aedielen inzake brandgevaar. Maar dit „stricter ruling from the 
princeps" staat, zoals boven reeds gezegd, bij Dio in 22 v. Chr. Ook de be
wering dat Egnatius in 19 v.Chr. tijdens de sollicitatie naar het consulaat 
en de daaropvolgende samenzwering praetor was en dus in 20 v. Chr. 
aedilis253), gaat niet op. Samengaan van praetuur en samenzwering bij 
Egnatius wordt immers nergens bewezen. 

Uiteindelijk zal men op grond van innerlijke gegevens bij Velleius en zelfs 
ook bij Dio moeten concluderen dat de aediliteit van Egnatius in het jaar 
22 v.Chr. valt, zijn onwettige praetuur2 5 4) in 21 v.Chr., terwijl hij dan naar 

2 4 5 ) Velleius is niet steeds „the honest man", ook niet in datering, zoals M. Charlesworth, 
САН. X. 871, het wil doen voorkomen. 

2 4 6 ) Vell.2.94.4: -- Egnatium florentem favore publico sperantemque ut praeturam 
aedilitati, ita consulatum praeturae se iuncturum, profiter! vetuit --. 

^*1) Dio, 54.10.1 : 'Υπάτευε μέν δή έν τφ ΐτει έκχίνω Γάιος Σέντιος. 
2 4 β ) Veli.2.92.3: --nam et quaesturam pétenles, quos indignos iudicavit, profiteri 

vetuit --. 
249) Vgl. E. Groag, RE.V. (1905).1999.s.v.(36) Egnatius; H. Volkmann, 52*. 
2 so) Dio, 54.2.4: τοίς δ' άγορανόμοις τοις κουρουλίοις την τών έμπιμπραμένων 

κατάσβεσιν ένεχείρισεν, εξακόσιους σφίσι βοηθούς δούλους δούς. 
2 5 1 ) Dio,53.24.6: --τοίς δ' άγορανόμοις παραχρήμα έπιμελεΐσθαί τε όπως μηδέν 

έμπίμπρηται, καν δρα τι τοιοοτο συμβή, κατασβεννύναι το πΟρ προσέταξε. 
2 S I ) Vgl. Ρ. Κ. Baillie-Reynolds, 21. 
2 " ) Vgl. Ρ. Κ. Baillie-Reynolds, 202. 
2 5 4 ) Dio,53.24.5: -- και στρατηγός παρανόμως αποδειχθείς --. 
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het consulaat streeft met een tussenruimte van één jaar255), ook nog te 
weinig voor het nakomen van de bepalingen in de Lex Villia Annalis2*6), 
die een tussenruimte van minstens een biennium vorderde tussen het bekleden 
van het ene ambt en de candidatuur voor een volgend. 

3. AEDILITEIT VAN EGNATIUS RUFUS 

Cicero vat de ambtelijke bemoeienissen van de aediliteit in het kort samen 
door de vier aediles, curules en plebeii, te noemen: „curatores urbis annonae 
ludorumque sollemnium"2S7). 

Op grond van de cura urbis viel ook de stedelijke brandweer onder de 
competentie van de aedielen258). Wellicht reeds vanaf het vertrek van de 
Galliërs uit Rome in 390 v. Chr. stond deze brandweer onder het direct toe
zicht van een college van „triumviri nocturni"259), bij Livius „triumviri capi
tales" genoemd. Volgens dezelfde bron werden dezen op hun beurt bij
gestaan door de „quinquevin"260). 

Met ongewone ijver nu wierp Egnatius zich op de reorganisatie van de 
stedelijke brandweer. Een van de redenen, waarom de verantwoordelijke 
autoriteiten de huizen van de gewone man eenvoudig lieten afbranden, was 
dat zij naar hun zeggen geen geld ter beschikking hadden om een goede 
brandweer te organiseren. Met een zelfde activiteit echter, waarmede 
Agrippa zijn aandacht aan de bouw van aquaducten schonk261) en Augustus 
zelf zich aan de staatsfinancien wijdde, gaf Egnatius zich aan de beveiliging 
van de huizen van de gewone man tegen brandgevaar. Uit zijn eigen slaven 

255) Hierop wijst wellicht het „mox etiam" bij Velleius,2 91.3, terwijl men een literaire 
wijze van uitdrukken dient te zien in Velleius.Z 94.4: sperantemque ut praeturam aedih-
tati, ita consulatum praeturae se luncturum. 

256) Liv.40.44.1. Vgl Th. Mommsen, Staatsr.V. 529vv. en 537vv. 
2")Cic.Liy.3 3.7. 
2 5 β) Dig.l 15.1 : (Paul.//6.sing.de off praef. vig.) — intervemebant nonnumquam et aedi

les et tribuni plebis. 
2 5 9 ) Dig. 1.15.1 : (Paul Ub.sing de off praef. vig.) Apud vetustiores incendus arcendis 

triumviri praeerant, qui ab eo quod excubias agebant nocturni dicti sunt --
Joannes Lydus, De Magistratibus P.RA.SQ: τούτων ούτως τότε γενομένων (ni. de inval 
der Galliërs) νομός έτεθη ό προαγων τους φύλακας τών νυκτών. --. 
και μάρτυς Παύλος ό νομοθέτης αύτοίς ¿»ήμασι καθ' έρμηνειαν οϋτως. „το τριανδρικόν 
σύστημα πάρα τοις παλαιοΐς --". 

2 6 0 ) Liv 39 14 10: triumviris capitalibus mandatum est, ut vigilias disponerent per 
urbem servarentque, ne qui nocturni coetus fièrent, utque ab incendns caveretur; adiutores 
triumviris quinquevin uls cis Tiberim suae quisque regionis aedificus praeessent. 

261) Frontinus, De Aquaeductu U.R 9-10. eodem anno Agrippa ductus Appiae, Anionis, 
Marciae paene di lapsos restituii et singular! cura conplunbus sahentibus aquis instruxit 
urbem Idem cum mm tertio consul fuisset, C.Sentio (Q)Lucretio consulibus, post annum 
tertium decimum quam luliam deduxerat, Virgmem quoque in agro Lucullano collectam 
Romam perduxit 
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recruteerde hij brandweerbrigades en daarmee werd nu gratis hulp ver
leend 262), dit in tegenstelling met de eventuele bemoeienis van anderen op 
dit gebied, die zich voor geboden diensten lieten betalen. De daardoor ten 
opzichte van Egnatius groeiende populariteit onder het gewone volk toonde 
duidelijk, hoe gevaarlijk het was de zorg voor het openbaar belang over te 
laten aan persoonlijk initiatief. Een speciale wet werd in de comitiën aan
genomen en uitgevaardigd, waardoor Egnatius de gemaakte onkosten van 
staatswege moesten worden terugbetaald263). 

Maar achter de activiteit en populariteit van Egnatius werd de koude 
oorlog tussen aristocratie en oplevende resten van de Partes Populares, reeds 
geconstateerd rond het proces tegen M. Primus en rond de samenzwering 
van Caepio en Murena, verder gevoerd. 

In deze verwarde situatie moest Augustus de door Egnatius in zijn activi
teit niet gekende en om diens populariteit verontruste adel ontzien. Aldus 
kon het gebeuren dat Egnatius voor zijn grote ijver in het blussen van de 
branden en het redden van de huizen der kleine luiden maar in werkelijk
heid voor zijn naar de mening van de aristocratie al te grote populariteit door 
Augustus, wiens ongenoegen hij zich tevens op de hals had gehaald, tot de 
orde werd geroepen264). Typerend voor de hele sfeer, waarin zich in deze 
tijd de gebeurtenissen hebben afgespeeld, is het verschil van optreden tegen
over Egnatius thans, en enkele jaren later tegenover Licinius, procurator 
van Gallië, bij diens wel degelijk misbruik maken van zijn machtspositie. 
Maar daar speelde misschien ook geld een rol265). 

Een onmiddellijk gevolg van het optreden van Egnatius en de van officiële 
zijde tegen hem genomen maatregelen was dat voortaan de aediles cumies 
van staatswege de beschikking kregen over 600 slaven om het brandgevaar 
in Rome tegen te gaan266). Mag men enerzijds uit het bericht bij Dio niet 
concluderen dat eerst nu de aedielen rechtens bevoegdheid kregen over de 
brandweer, anderzijds moet van hetzelfde door Dio vermelde besluit worden 
geconstateerd dat het uiteindelijk op een groot fiasco is uitgelopen, gezien de 

262) Veil. 2.91.3: --collecto in aedilitate favore populi, quem extinguendis privata 
familia incendiis in dies auxerat --. 
Dio,53.24.4: --ταϊς οΐκίαις ταΐς èvτφΕτει έκείνφ έμπρησβείσαις έπικουρίαν μετά τών 
έαυτοΟ δούλων каі μεθ' έτερων τινών μισθωτών ποιησάμενος --. 

мі) Dio,53.24.5: -- δια τοϋτο τά τε άναλώματα τα τή αρχή αύτοϋ προσήκοντα παρά 
τοο δήμου λαβών --. 

2 ") Dio, 53.24.6: έπ' ούν τούτω οί τε αλλοι πάντες οί πρώτοι каі αυτός ότι μάλιστα ό 
Αογουστος όργήν Εσχε, καί εκείνον μέν έκδιδάξειν ούκ ές μακράν έμελλε το μή υπέρ 
τους πολλούς φρονείν --. 

265) Dio, 54.21.8: Καί ó μέν οοτως, ώς καί υπέρ τοο Αυγούστου τήν τών βαρβάρων 
ίσχύν έκνενευρικώς, έσώθη --. 
Over deze Licinius zie T. Rice Holmes, Archit.Rom.Emp.\l.56 en 156. 

2б') Dio, 54.2.4: τοις δ' άγορανόμοις τοίς κουρουλίοις τήν τών έμπιμπραμένων κατά-
σβεσιν ένεχείρισεν, εξακόσιους σφίσι βοηθούς δούλους δούς. 
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vele grote branden in de volgende j a r e n 2 6 7 ) . Door deze maatregelen, en 

misschien reeds eerder, zijn de triumviri nocturni voorgoed uit de Romeinse 

stadsdienst verdwenen. Al deze maatregelen betreffende de veiligheid der 

burgers tegen brandgevaar betekende een eerste ingrijpen van Augustus in 

dit voor een grootstad dagelijks probleem. Het jaar 7 v.Chr. maakte een 

tweede bemoeienis van de princeps noodzakelijk, waarbij het commando 

over de reeds eerder vermelde „familiapublica"', de 600 slaven van 22 v.Chr., 

van de aedielen overging op de curatores viarum, de vicomagistri26B). Ten

slotte ging dit commando in 6 n. Chr. over op een praefectus vigilum169). 

Aanvankelijk tijdelijk aangesteld, werd de praefectus vigilum later, na ge

bleken efficiency van het ambt, een permanent functionaris in de Romeinse 

stadsdienst 2 7 0 ). De personeelsleden die hij ter beschikking kreeg om het 

brandgevaar te bestrijden, werden in latere tijden schertsend „sparteoli" ge

n o e m d 2 7 1 ) naar het „spartum", Spaans vlechtgras (Liv. 22.20.6), waarvan 

de touwen gemaakt waren, die bij het blussingswerk werden gebruikt. 

4. PRAETUUR VAN EGNATIUS R U F U S 

Gesteund door de „favorpopuli212) bezorgde het succes van zijn aediliteit 

Egnatius een onmiddellijk daarop aansluitende praetuur, hetgeen in strijd 

was met de reeds eerder genoemde Lex Villia Annalis uit 180 v.Chr., welke 

immers een tussenruimte van ten minste een biennium vorderde tussen het 

bekleden van het ene ambt en de candidatuur voor het volgende. 

^ 1 ) Dio,54.19.7: -- το τής Νεότητος μέγαρον ύπο τήν έπιοΟσαν νύκτα κατεκαύθη 
Id. 54.24.2: ή τε στοά ή Παύλειος έκαύθη --. 
Id. 54.29.8: και πυρί άλλα τε τής πόλεως συχνά και ή τοϋ 'Ρωμύλου σκηνή έκαύθη --. 
Vgl. Η. Volkmann, 187; Ρ. Baillie-Reynolds, 21. 

2 6 β) Dio,55.8.6: -- oí 6è δή στενωποί επιμελητών τίνων έκ τοϋ δήμου, ους καί 
στενωπάρχους καλοδμεν. 

2 6 9) Suet. Aug. 30.1 : Spatium urbis in regiones vicosque divisit instituitque, ut illas annui 
magistratus sortito tuerentur, hos magistri eplebecuisque viciniae lecti. Adversus incendia 
excubias nocturnas vigilesque commentus est --. 
Dig.1.15.1-3: (Paul.lib.sing.deoff.praef.vig.) deinde divus Augustus maluit per se huic 
rei consuli. nam salutem rei publicae tueri nulli magis credidit convenire nec alium suffi-
cere ei rei, quam Caesarem. itaque septem cohortes opportunis locis constituit, ut binas 
regiones urbis unaquaeque cohors tueatur, praepositis eis tribunis et super omnes specta-
bili viro qui praefectus vigilum appellatur. 

^70) Dio,55.26.4-5:--άρχοντα Ιππέα αύτοΐς προσέταξεν, ώς καί δι' ολίγου σφας 
διαλϋσων. ού μέντοι καί έποίησε τοΟτο- καταμαθών γαρ έκ τής πείρας καί χρησιμω-
τάτην καί άναγκαιοτάτην τήν παρ' αυτών βοήθειαν ούσαν έτήρησεν αυτούς. 

2 7 1 ) Tertull. Apolog. 39.15 : -- ad fumum cenae Serapicae sparteoli excitabuntur --. 
Schol.luven. 14.305: — per translationem disciplinae militaris Sparteolorum Romae; 
quorum cohortes in tutelam Urbis cum hamis et cum aqua vigilias curare consuerunt 
vicibus. 

272) Veli.2.91.3: -- collecte in aedilitate favore populi, quem extinguendis privata 
familia incendiis in dies auxerat, in tantum quidem, ut ei practuram continuaret --. 

122 

http://sing.de


De aristocratie, die na de processen tegen Cornelius Gallus en M. Primus 

meer moed had gekregen en in deze moed nog was aangespoord door de 

sinds 23 v. Chr. meer liberale houding van Augustus, kwam nu in verzet tegen 

Egnatius' overtreding van de Lex Villia Annalis. Velleius geeft in zijn be

schrijving van de „mores" van Egnatius en zijn aanhang2 7 3) een duidelijk 

beeld van de haat in de kringen van de aristocratie tegen de persoon van 

Egnatius, die men als enige misdaad tot nog toe kon verwijten zijn tijdens de 

aediliteit getoonde activiteit, waarvoor Dio hem in feite zelfs meent te moe

ten prijzen274). 

De feitelijke oorzaak van de oppositie in kringen van de aristocratie tegen 

het omhoogkomen van Egnatius lag uiteraard dieper: de haat van de aristo

cratie jegens de obscure elementen, die na de Iden van maart 44 v. Chr. in de 

senaatskringen waren doorgedrongen. 

Reeds tijdens lulius Caesar waren er velen als senator de curia binnen

gekomen zonder dat zij voldeden aan de eisen, die volgens de Romeinse wet

geving en volgens de traditie in de mos maiorum gesteld mochten worden bij 

candidaten voor de senatoriale waardigheid275). 

Ook het tweede triumviraat was niet erg streng geweest in het stellen van 

voorwaarden bij candidaten voor de senaat. De voornaamste eis die in deze 

periode werd gesteld, was dat de candidaat moest kunnen bewijzen civis 

Romanus te zijn276). Maar ook hiermede werd de hand gelicht, zodat zelfs 

in deze elementaire voorwaarde kon worden gefraudeerd. Een bewijs hier

voor is de geschiedenis van de slaaf Vibius Maximus, die het presteerde tot 

op de drempel van de quaestuur door te dringen, zonder dat iemand hem 

tot op dat ogenblik wist te ontmaskeren277). 

Uit de bronnen is het mogelijk lange lijsten van deze homines novi, vaak 

zonder enige afkomst, samen te stellen27e). Onder degenen die in deze tijd 

I73) Veil.2.91.3:--cum esset omni flagitiorum scelerumque conscientia mersus nee 
melior illi res familiaris quam mens foret, adgregatis simillimis sibi interimere Caesarem 
statuii --. 
Id. 2.91.4: Quippe ita se mores habent, ut publica quisque ruina malit occidere quam sua 
proteri et idem passurus minus conspici. 

2 7 4 ) Dio, 53.24.4: — καΐ άλλα τε πολλά καλώς πράξας και ταΐς οΐκίαις ταΐς έν τφ 
ίτει έκείνω έμπρησθείσαις έπικουρίαν -- ποιησάμενος —. 

2 7 5 ) Dio,43.27.2: -- Ετι τε ές τήν βουλήν αύθις ούκ άξιους τινός αυτής έγκατέλεξε --. 
Dig.l.9.12.1: (Ulpian.lib.sec.de cens.) Senatores autem accipiendum est eos, qui a patri-
ciis et consulibus usque ad omnes illustres viros descendunt, quia et hi soli in senatu senten-
tiam dicere possunt. 

^ 6 ) Vgl. P. Willems, 1.613. 
2 7 1 ) Dio,48.34.4: -- Ες τε το βουλευτήριον πλείστους ΰσους ούχ δτι τών συμμάχων f[ 

καΐ στρατιώτας παΐδάς τε απελεύθερων, άλλα και δούλους ένέγραψαν. Μάξιμον γοΟν 
τίνα ταμιεύσειν μέλλοντα έγνώρισέ τε 6 δεσπότης και απήγαγε. 

2 7 β ) Voor een tamelijk volledige lijst van dergelijke figuren raadplege men 
P.Willems, 1.62314. 
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voor het eerst in de Romeinse geschiedenis de senaat en de staatsambten 
binnendrongen, waren er die tot een hoge rang wisten op te klimmen en een 
ogenblik in volle luister schitterden. Maar dan verdwenen hun namen weer 
spoorloos uit de geschiedenis van het Romeinse politieke leven. Vermeldingen 
van een Balbus, Hirtius, Pedius en van vele anderen komen slechts in deze 
periode op de consulaire lijsten voor. Bij sommigen eindigde de schittering 
van een vrij kortstondige carrière op een gewelddadige wijze, zoals dit o.a. 
het geval is geweest met Salvidienus Rufus. Reeds consul designatus werd hij 
na zijn trouweloosheid tegenover zijn vroegere vriend Octavianus in 40 v. Chr. 
ter dood veroordeeld279). 

Velen juist onder die homines novi hebben in deze periode van Rome's 
geschiedenis de haat van de aristocratie opgewekt. De gunst van het volk 
maakte evenwel de homo novus Marcus Egnatius Rufus wellicht juist te sterk 
dan dat de consul, die in deze tijd de comitiën moest leiden280), hem van de 
candidatenlijst durfde te weren. Hoewel volgens Dio wederrechtelijk geko
zen281), moest Egnatius, gezien zijn enorme populariteit onder het gewone 
volk, toch door de consul tot de praetuur worden toegelaten. Maar dit is 
hem noodlottig geworden. 

Eenmaal opgenomen in de openbaarheid van staatsambten werd Egnatius 
in zekere zin het slachtoffer van de politieke strijd en zou op zijn rug, zoals 
dat ook het geval was geweest met Cornelius Gallus en M. Primus, de rivali
teit tussen de oude politieke groeperingen in Rome worden uitgevochten. 

De aanleiding hiertoe werd nog verscherpt door het feit dat Egnatius, en 
hier gaf hij blijk weinig inzicht te hebben in de nieuwe constitutionele ver
houdingen van het principaat, openlijk als magistraat een bulletin uitgaf, 
waarin hij trots mededeelde dat hij de stad onbeschadigd aan zijn opvolger 
overgaf. Evenals enkele jaren terug Cornelius Gallus, haalde nu ook Egnatius 
met zijn bulletin zich het persoonlijk ongenoegen van Augustus op de 
hals282). 

Uit het tekstverband bij Dio komt niet geheel duidelijk naar voren of 
Egnatius dit bulletin als aedilis of als praetor liet uitvaardigen. Men zou ge
neigd zijn aan het laatste te denken. Dio gebruikt immers het plurale ,,ύπ' 
αυτών τούτων" 2 8 3). Deze woorden bieden wel geen afdoend bewijs, maar ze 

2 7 ') Suet.^uy.öé.l — Salvidienum Rufum, quem ad consulatum usque -- provexerat. 
3eo) Daar Ferrerò,IV.78, de aediliteit van Egnatius in 26 v.Chr. plaatst, kan hij tevens 

beweren dat Statilius Taurus deze comitiën heeft gehouden. Een bewijs hiervoor kan hy 
echter, en dit uiteraard, niet geven. 

281) Dio,53.24.5: — στρατηγός παρανόμως αποδειχθείς --. 
Ιβ2) 010,53.24.5-6: --ώστε каі προγράψαι ότι αθραυστον και όλόκληρον τφ δια-

δόχω τήν πόλιν παρέδωκεν. έπ' ούν τούτα) οΐ τε ΰλλοι πάντες οί πρώτοι και αυτός οτι 
μάλιστα ó Αύγουστος οργή ν 6σχε --. 

2β3) Dio,53.24.5: -- έπήρθη τε ύπ' αυτών τούτων —. 
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kunnen betekenen dat Egnatius door zijn persoonlijk succes èn in de aedili-
teit èn in de praetuur ertoe kwam een hoogdravend bulletin uit te vaardigen. 
En hoewel de inhoud van dit bulletin slechts beperkt door Dio wordt weer
gegeven, zou men dan wellicht mede op grond van de toenmalige omstandig
heden mogen besluiten dat Egnatius praetor urbanus is geweest. 

5. CONSULATUM PETERE AUSUS 

Na zijn ambtelijk succes in de aediliteit en in de onmiddellijk daarop
volgende praetuur stelde Egnatius zich in de aanvullende verkiezingen van 
19 v. Chr. candidaat voor het consulaat284), onrechtmatig evenwel en in strijd 
met de Lex Villia Annalis, zoals ook zijn aanvaarden van de praetuur on
middellijk na de aediliteit in strijd met deze wet was geweest. 

Hierbij kwam nog dat de aristocratie sedert het ambtsjaar 22 v. Chr. ge
woon was evenals in de oude republiek beide consulplaatsen te bezetten en 
zeker nu, in de weer oplaaiende strijd tussen de oude adel en zich weer roe
rende Populares, niet van plan was zich uit een van die functies te laten ver
dringen door een figuur als Egnatius, die zijn onalhankelijkheidsgevoel ten 
opzichte van de nobiliteit reeds duidelijk had laten merken. Augustus zelf 
bevond zich op dit ogenblik niet in de stad, maar was nog op terugreis uit 
het Oosten. En eerst in het najaar zou hij in Rome terugkeren285). Niettegen
staande zijn afwezigheid en ofschoon hij sedert 23 v. Chr. van het consulaat 
had afgezien286), was Augustus toch aanvankelijk samen met C.Sentius 
Saturninus candidaat gesteld en ook samen met deze gekozen. Maar evenals 
in 23 v.Chr. weigerde hij287). Bij de consulverkiezingen van 21 v.Chr. was de 
door Augustus' hernieuwde weigering vrijgekomen zetel geambieerd door 
Q.Aemilius Lepidus en L.Iunius Silanus. Het blijkt hier duidelijk dat, nu in 
deze jaren de strakke teugels van het nieuwe bewind iets werden gevierd, 
onmiddellijk de oude families in de hoge adel weer op de voorgrond traden 

2β4) Veil.2.91.3: — mox etiam consulatum petere ausus --. 
2B5) Veil. 2.92.1: Aberat ordinandis Asiae Orientisque rebus Caesar, circumferens ter-

rarum orbi praesentia sua pacis suae bona. 
Dio,54.10.2: -- καϊ αυτός ές τήν 'Ρώμην ήπείχθη. 
CIL. Ι2, ρ. 332: IV Id. Oct. (Oct. 12). Fer(iae) ex S(enatus) C(onsulto), q(uod) e(o) d(ie) 
Imp.Caes(ar) Aug(ustus) ex transmarin(rs) provinc(is) urbem intravit araq(ue) Fort(unae) 
reduci constit(uta). 

1Ы) CIL. VI.2014: [Imp.Caesare XI C]N Pisene Cos. [l.f.] lul. [Imp.Cae]sar 
in monte fuit. [k.iul.(!) imp.CaJesarcos. abdicavit [iter, l.f.]... K.Nov [CnPis]one 
collega. 
Dio,53.32.3 : -- άπείπε τήν ύπατείαν ές το 'Αλβανον έλθών έπεί γαρ αυτός, έξ οδπερ τα 
πράγματα κατέστη, και τών άλλων οί πλείους δι' Ετους ήρξαν, έπισχεϊν τε τοϋτο αύθις, 
δπως ότι πλείστοι ύπατεύωσιν, ηθέλησε, και Εξω τοΟ αστείος αυτό έποίησεν, ίνα μή 
κωλυθή. 

ΐβ1) Dio,54.10.1 : -- (ό γαρ Αύγουστος ουδέ τότε τηρηθεΐσάν οί τήν αρχήν έδέξατο)--. 
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en in een herleefde machtsstrijd, waar o.a. Dio over spreekt288), haar handen 
weer uitstrekten naar de vroegere macht. Augustus' absentie bij de candi-
daatstelling voor het consulaat heeft herhaaldelijk de nodige moeilijkheden 
veroorzaakt. Uit de daarbij te Rome uitgebroken onlusten meent de monar
chistisch gezinde Dio tot de onmogelijkheid van de democratie te moeten 
concluderen289). Ook bij de heftige verkiezingsstrijd in 21 v.Chr. tussen de 
twee bovengenoemde candidaten ontstond zo'n onrust in de stad dat Augus
tus de op Lesbos vertoevende Agrippa terugriep en hem als praefectus urbis 
de nodige bevoegdheid gaf in zijn plaats de orde te herstellen290). Volgens 
Dio zou Maecenas bij deze gelegenheid Augustus voor het dilemma hebben 
gesteld Agrippa ofwel zijn schoonzoon te maken ofwel te vernietigen291). 

Voor het consulaat van 19 v.Chr. was de situatie eender als in voorgaande 
jaren. Weer stond door de weigering van Augustus één plaats open. De aan
vullende verkiezingen, die daarom nodig waren, werden dermate slepende 
gehouden dat men het jaar 19 v.Chr. inging met slechts één consul, de recht
matig gekozen С Sentius Saturninus292). 

In zoverre verschilde echter nu wèl de situatie met 21 v.Chr., dat de aan
vullende verkiezingsstrijd toen ging tussen twee aristocraten, Lepidus en 
Silanus, beiden „persona grata" bij de princeps, maar dat thans voor de 
eerste en ook de enige maal de open plaats van Augustus werd geambieerd 
door een homo novus, voor de princeps niet aanvaardbaar en bij de adel ge
haat293): M.Egnatius Rufus, de man van de brandweer. 

In 21 v.Chr. was het Agrippa geweest, die als praefectus urbis boven con
sul M. Lollius Paullinus gesteld de onrust in de stad had weten te bedwingen. 
Maar tegen het einde van 20 v. Chr. had Agrippa Rome verlaten om in 
Gallië en aan de Rijn rust en orde te herstellen en nu in 19 v.Chr. stond hij 
in Spanje tegen de Cantabriërs ^ 4 ) . In Rome berustte thans de verantwoor-

2β8) Dio,54.6.2: --ούτω γε πάντα συνετάραξαν ώστε καί τόν Αϋγουστον υπό τών 
έμφρόνων άνακληθήναι. 

"») Dio, 54.6.1: και αύτοΟ ένταδθα Ετ' οντος ό δήμος τον 'Ρωμαίων τους υπάτους 
χειροτονών έστασίασεν, ώστε και έκ τούτου διαδειχθήναι ότι αδύνατον ήν δημοκρα-
τουμένους σφάς σωθήναι. 

2'0) Dio,54.6.5: έκρινε μέν τον Άγρίππαν έπιτηδειότατον ές τοΟτο είναι,--μετεπέμ-
ψατο αυτόν --. -- ές τήν 'Ρώμην παραχρήμα -- έπί TQ τής πόλεως διαχειρίσει έπεμψε --. 

^91) Dio,54.6.5: -- f\ γαμβρόν σου γενέσθαι ή φονευθήναι. 
" 2 ) Veli.2.92.2: Tum Sentius, forte et solus et absente Caesare consul --in comitiis 

habend is praecipuum egit consulem --. 
Dio, 54.10.1 : Ύπάτευε μέν δή έν τώ έτει έκείνφ Γάιος Σέντιος. 

2 ") Dio,53.24.6: -- έπ' ούν τούτφ οί τε αλλοι πάντες οί πρώτοι καί αυτός δτι μάλιστα 
ó Αύγουστος όργήν εσχε --. 

294) Veli. 2.90.1 : Hispaniae nunc ipsius praesentia, nunc Agrippae, quem usque in 
tertium consulatum et mox collegium tribuniciae potestatis amicitia principis evexerat, 
multo varioque Marte pacatae. 
Dio,54.11.1-2: Άγρίππας δέ -- καταστήσας δέ καί εκείνα ές Ίβηρίαν μετέστη' 
Ног.Epist. 1.12.26-27: Cantaber Agrippae, Claudi virtute Neronis Armenius cecidit —. 
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delijkheid voor het handhaven van de orde op de enige consul, C.Sentius 
Saturninus, hetgeen erop kan duiden dat de praefectura urbis tijdens Augus
tus nog geen permanente magistratuur heeft betekend295). 

Velleius geeft een uitvoerige beschrijving van de wijze, waarop deze consul 
zijn taak als magistraat opvatte. Naar de stijl van vroeger dagen trad hij vast
beraden en streng op tegen de maatschappelijke kwalen van zijn tijd en 
toonde hij zich, naar de mening van Velleius althans, een voortreffelijk leider 
in het houden van de comitiën296). 

Caius Sentius zelf voelde zich tegen de situatie opgewassen en dreigde 
iedere naar zijn mening onwaardige candidaat in de verkiezingsstrijd met een 
„vindicta consularis"297). Voor Egnatius vormde een dergelijke dreiging 
echter geen beletsel om zich toch candidaat te stellen voor het consulaat. 
Klaarblijkelijk ontbrak bij hem het nodige inzicht om te begrijpen dat het 
nieuwe regime met demagogische middelen niet meer te vernietigen was en 
dat de oude politieke situatie van de republiek defacto niet meer kon terug
komen. Voor degenen die dit inzicht verder ook nog mochten missen, werd 
een jaar later de Lex Julia de Ambitu uitgevaardigd298). Ook hier kon 
Augustus eventueel verwijzen naar een reeds vier eeuwen oude traditie, daar 
Livius een dergelijke wet uit 432 v.Chr. reeds weet te melden299). 

Terwijl Egnatius in zijn candidatuur voor het consulaat de nodige stem
men trachtte te verwerven en daarbij meer vertrouwde op zijn „favor populi" 
dan op een bij ambitus door Q. Cicero aangeraden „blanditia"300), kwam hij 
als candidaat in deze verkiezingsstrijd te staan tegenover de aristocraat 
Q. Lucretius Vespillo die in 43 v. Chr. op de proscriptielijsten had gestaan 301). 
Mommsen is van mening dat in deze Vespillo de auteur van de zogenaamde 
Laudatio Turiae mag worden gezien, en door verschillende moderne histo-

295) Vgl. H. Volkmann, 1872; J. Sandys, 385 en 398. 
296) Veil.2.92.2: Turn Sentius--cum alia prisca severitate, summaque constantia, 

vetere consulum more ac severitate, gessisset, protraxisset publicanorum fraudes, punisset 
avaritiam, regessisset in aerarium pecunias publicas, tum in comitiis habendis praecipuum 
egit consulem --. 

2 '7) Veil.2.92.3: -- consularem, si in campum descendissent, vindictam minatus est --. 
2 ' e) Paul. Sentent. 5.30. A. : Petiturus magistratum vel provinciae sacerdotium, si turbam 

suffragiorum causa conduxerit, servos advocaverit, aliamve quam multitudinem con-
duxerit, convictus, ut vis publicae reus, in insulam deportatur. 
Suet.Aug.40.2: -- multiplici poena coercito ambitu —. 
Dio,54.16.1 : Ό δ* ούν Αύγουστος δλλα τε ¿νομοθέτησε, καΐ τους δεκάσαντας τινας έπί 
ταΐς άρχαΐς ές πέντε ετη αυτών είρξε. 

2 " ) Liv.4.25.13: placet tollendae ambitionis causa tribunos legem promulgare, ne cui 
album in vestimentum addere petitionis causa liceret. 

: l 0 0) Q.Cic. Commentariolum Petitionis, 11.42:-- opus est magnopere blanditia, quae 
etiam si vitiosa est et turpis in cetera vita, tamen in petitione necessariast. 

3 0 1 ) Appian.Д.C ív.4.44:--ύπ , αυτής (ni. zijn vrouw) έκρύπτετο έπί διπλής οροφής 
μεταξύ, μέχρι τινές αυτόν έρρύσσαντο παρά τών προγραψάντων και ύστερον έπί εΙρήνης 
ύπάτευσεν. 
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rici wordt hij hier nog gevolgd302), wel ten onrechte. Immers een later ge
vonden fragment, waarvan de tekst door D. Vaglieri werd gepubliceerd in 
Notizie degli scavi di antichità, Rome,23.1898.412vv., heeft bepaalde punten 
aan het licht gebracht, die niet met de persoon van Vespillo in overeenstem
ming zijn te brengen. Volkmann leidt de herkomst van de inscriptie terug 
op M.Aquilius Crassus, in 41 v.Chr. op de proscriptielijst geplaatst303). In 
ieder geval is de bovenvermelde opinie van Mommsen door het later gevon
den fragment achterhaald ^ 4 ) . 

Door de maatschappelijke positie van de beide candidaten voor het con
sulaat kwam nu de verkiezingsstrijd op hetzelfde politiek niveau als dat, 
waarop het proces-M. Primus en de daaropvolgende samenzwering van 
Caepio en Murena in 23 v.Chr. zich hadden afgespeeld. 

Zonder Egnatius met name te noemen vermeldt Dio in deze periode van 
aanvullende verkiezingen voor het consulaat van 19 v.Chr. te Rome opstand 
en bloedbaden305). Uit de tekening van de situatie verder, zoals die bij 
Velleius wordt gegeven306), mag worden geconcludeerd dat ook Dio met 
zijn bericht doelt op de roerige verkiezingsstrijd rond de candidatuur van 
Egnatius voor het consulaat. 

Hoewel de situatie in Rome blijkbaar gevaarlijk begon te worden, wees 
consul C.Sentius in deze vooral voor hem hachelijke omstandigheden iedere 
door de senaat aangeboden bescherming van de hand307). In de mening dat 
hij tegenover Egnatius op gelijke wijze kon gaan optreden als tegenover 
publicani, verbood hij hem zich officieel candidaat te stellen. Toen hij met 
deze dreigementen geen succes had, verklaarde hij onder ede Egnatius na 
eventuele keuze tot consul niet als dusdanig te zullen erkennen en afkon
digen308). 

Inmiddels bleef een gedeelte van het rumoerige jaar 19 v.Chr. zonder 
tweede consul309). Door de datering op een tessera nummularia is bekend 

302) Vgl. Th. Mommsen, Jurist.Schrift., Berlijn, 1905.1.395vv.; 
G. W. Richardson, COD.929; J. Sandys, 230; P. Willems, 1.541. Zie verder: 
M. Schanz-C. Hosius,!!4. 338. 

303) Appian. B. Civ. 3.94: où πολύ Se Οστερον έπί θανάτω προυγράφησαν. 
Vgl. Η. Volkmann, Іб . 

3 0 4 ) Vgl. M. Schanz-C. Hosius,II4. 337. 
3 0 5 ) Dio, 54.10.1 : έπεί δε και τόν συνάρξοντα αύτφ προσαποδειχθήναι Εδει — στάσις 

τε αύθις έν τή 'Ρώμη συνηνέχθη και σφαγαί συνέβησαν --. 
3I"S) Veli.2.92.3: -- quos indignos iudicavit, profiter! vetuit, et, cum id facturos se per-

severarent, consularem, si in campum descendissent, vindictam minatus est, et Egnatium--. 
3 0 7 ) Dio,54.10.1-2: --ώστε τους βουλευτάς φρουράν τώ Σεντίω ψηφίσασθαι. επειδή 

τε μή ήθέλησεν αύτη χρήσασθαι --. 
3 0 e ) Veli.2.94.4: -- iuravit, etiam si factus esset consul suffragiis populi, tarnen se eum 

non renuntiaturum. 
3 0 9 ) Veli. 2.92.2 : Tum Sentius, forte et solus et absente Caesare consul --. 

Dio,54.10.1 : 'Υπάτευε μέν δή έν τφ Ετει έκείνω Γάιος Σέντιος. 
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dat Sentius in juni nog steeds als enige consul werd gekend310). Zelfs in 
augustus wist men in Spanje nog van geen tweede consul, zoals een in 
Corduba gevonden grafschrift bewijst311). 

Bemerkend dat Sentius met zijn harde optreden tegen de ontembare en 
bovendien ook nog populaire Egnatius niets bereikte, nam de senaat zelf 
toen in de verwarring het initiatief. Bleicken meent dat dit initiatief geno
men werd, nadat Sentius de uitvoering van een senatus consultum ultimum 
had afgewezen312). Waar deze opinie op steunt, is niet duidelijk, daar er 
immers nergens van een dergelijk senatus consultum sprake is. In ieder geval, 
de senaat heeft een gezantschap naar Augustus gestuurd, en wel toen deze 
zich nog buiten Italië bevond313). 

Bij de politiek-sociale tegenstelling tussen de beide candidaten voor het 
consulaat, Egnatius en Vespillo, luidde de beslissing van Augustus thans 
uiteraard anders dan in 21 v.Chr.314). Toen stonden immers Q. Aemilius en 
L.Iunius Silanus in de turbulente verkiezingsstrijd tegenover elkaar, twee 
candidaten van gelijk politiek-sociaal niveau met in feite als enig verkiezings
motief de rivaliteit tussen oude adellijke families. Augustus achtte het op 
dat moment voldoende de beide rivalen een poos van het strijdtoneel te doen 
verdwijnen en aldus het volk in de grootste vrijheid zijn keuze te laten doen, 
achteraf met een zelfde effect, daar ook toen de onlusten niet uitbleven315). 

Nu, in 19 v.Chr., werden de vrije verkiezingen zo beïnvloed dat een lid van 
het gezantschap, Q. Lucretius Vespillo, bij de verkiezingen te Rome door de 
autoriteit van Augustus practisch als consul werd gekozen. C.Sentius heeft 
bij zijn hard optreden in de onrust van de verkiezingsstrijd wel geen uitweg 
meer gezien en verder geen invloed meer kunnen laten gelden. Waarschijn
lijk is hij op 1 juli als consul afgetreden. In ieder geval, wanneer Augustus in 
het najaar te Rome arriveert, is hij reeds vervangen door M. Vinicius316). 

In zijn bericht over de bemoeienis van Augustus in de kwestie van de open 
consulplaats van 19 v.Chr. bezigt Dio de term „απέδειξε"3 1 7). Hieruit wil 

"o) CIL.XI. 861 : -- m(ense) lun.C.Sentio cos. 
3 1 1 ) CIL.II.2255: C.Sentio Sat.Cos. K.Sextilib. Dei Manes receperunt Abulliam N.L. 

Nigellam. 
3 1 2 ) Vgl. J. Bleicken, 24'. 
3 1 3 ) Dio,54.10.2: -- πρέσβεις προς τον Αογουστον -- Επεμψαν. 

De localisering van het gezantschap zal later nog ter sprake komen. 
3 1 ' ,) Dio,54.10.2: μαθών ούν ταοτ* εκείνος, και συνιδών ότι οοδέν πέρας τοϋ κακοϋ 

γενήσοιτο, ούκέτ' αυτοϊς ομοίως ώσπερ каі πριν προσηνέχθη --. 
·Μ5) Dio,54.6.3: -- κελεύσας αμφοτέρων αυτών απόντων τήν ψήφον δοθήναι, ουδέν 

μϋλλον ησύχασαν, άλλα каі πάνυ αύθις διηνέχθησαν, ώστε τον Λέπιδον όψέ ποτέ 
αίρεθήναι. 

3 1 6 ) Res Gestae,ll : -- eo [di]e quo co[nsul]ibus Q.Lucretio et M.Vi[nic]io in urbem ex 
Syria redieram --. 

3 1 7 ) Dio,54.10.2: -- Ικ τε τών πρεσβευτών αυτών Κύιντον Λουκρήτιον — ΰπατον 
απέδειξε --. 
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men concluderen dat Augustus in dit woelige jaar, toen uiteindelijk de senaat 
zich met een gezantschap tot de princeps wendde, een senatus consultum 
ultimum als volmacht heeft ontvangen318), welke volmacht eerst later in het 
principaal definitief voor de princeps werd gereserveerd319). Op dit ogenblik 
zou het nog een volmacht ad hoc zonder blijvend karakter hebben betekend, 
beperkt tot uitzonderlijke gevallen en als dusdanig door Dio aangeduid320). 

Deze oplossing is echter nogal gecompliceerd. Vast staat dat Augustus 
geen recht had een consul te benoemen. Dat hij dit per senatus consultum, 
een volmacht ad hoc, voor deze gelegenheid zou hebben ontvangen, is slechts 
een hypothese die verder geen steun vindt. Bovendien moet men voorzichtig 
zijn met de gevoelswaarde van het door Dio in dit verband gebezigde 
„απέδειξε". Wanneer hij namelijk voor 22 v.Chr. de verkiezing van de beide 
censoren L. Munatius Plancus en Paullus Aemilius Lepidus bericht, ge
bruikt hij daar ook het „απέδειξε"3 2 1), waar Suetonius voor dezelfde ge
legenheid „creare" gebruikt322), hetgeen een technische term is voor een 
magistraat die de verkiezingen in de comitiën leidt en uitvoert323). Het enige 
wat Augustus op dat moment kon doen, was de verkiezingen beïnvloeden en 
eventueel een bepaalde keuze doordrijven met zijn autoriteit, hetgeen ook 
het geval zal zijn geweest met het consulaat van Q. Lucretius Vespillo. Vol
gens Sattler, en wel terecht, moet men het door Dio gebezigde „απέδειξε" 
aldus interpreteren dat Augustus de keuze van Vespillo tot consul bewerk
stelligde door met deze een soort overeenkomst te sluiten en zijn eigen aan
hangers in Rome dringend te adviseren voor Vespillo te stemmen3 2 4). De 
autoriteit achter het „απέδειξε" was de beslissende factor bij deze consulkeuze. 

Het schijnt dat na déze verkiezingen Augustus en zijn opvolgers de con
suls practisch door nominatio of door commendatio hebben benoemd325). 
In ieder geval zal Augustus in de Lex Mia de Ambitu van het volgend jaar 
een sterk instrument ter controle hebben gevonden326), zodat het consulaat 
tot een door de princeps toegekend ambt kon worden. Na het lot van 
M. Egnatius Rufus zal niemand het meer in zijn hoofd hebben gehaald tegen 
de wil van de princeps in nog naar het consulaat te dingen. 

3 , e ) Vgl. Th. Abele, 37; A. Jones, JRS.45.1955.12. 
3 1 ' ) ILS.244 (=CIL.VI.930): Utique quaecumque ex usu reipublicae maiestate divi-

narum (hum(an)arum privatarumque rerum esse censebit, ei agere faceré ius potestasque 
sit, ita uti divo Aug., Tiberioque lulio Caesari Aug., Tiberioque Claudio Caesari Aug. 
Germanico fuit. 

"o) Vgl. W. Kolbe.Sl ; К. Atkinson,Hist.9.1960.455; A. Jones,JRS.45.1955.12. 
" Ο Dio,54.2.1 :-- κοί ευθύς έτερους τιμητάς, ΠαΟλόν τε Αίμίλιον Λέπιδον και 

Λούκιον Μουνάτιον Πλάγκον--άπΕδειξεν. 
3 2 2 ) Suet. Лы,?. 37: Censores creari desitos longo intervallo creavit. 
323) Ygi Thes. Ling. Lat. IV. 1164.59 vv. : В. de magistrata qui comitia habet. 
3 2 4 ) Vgl. P. Sattler, Aug. и. der Sen. 86 en Aug. и. Gegner, 258. 
3 2 5 ) Vgl. Th. Mommsen, Staatsr.W. 923·. 
3 2 6 ) Vgl. A. Jones, JRS.45.1955.13. 
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6. D E SAMENZWERING 

Verbitterd door het partijdig optreden van de princeps rond de consul

verkiezing van Lucretius Vespillo, wel aanvoelend dat hij door zijn gevaar

lijke oppositie tegenover de machtige Augustus te ver was gegaan en nu, 

zelfs met gevaar voor eigen leven, alles op alles moest zetten, vatte Egnatius 

met enkele politieke partijgenoten het plan op om Augustus op geweld

dadige wijze uit de weg te ruimen3 2 7). 

De bronnen vermelden niet, wie er met Egnatius aan de samenzwering 

hebben deelgenomen. Dio bericht voor het betreffende jaar wel opstand en 

moorden, maar zwijgt daarbij volkomen over Egnatius328). Suetonius329) 

vermeldt voor de betreffende samenzwering alleen Egnatius. In zijn De 

dementia*30) noemt Seneca Egnatius alleen, maar in zijn De Brevitate Vitae, 

althans volgens de codex Ambrosianus, spreekt hij van „Egnatiorum mucro-

nes"3il), welke pluralis ook Tacitus332) gebruikt. Uit deze pluralis mag 

echter niet worden geconcludeerd dat Egnatius in zijn samenzwering werd 

gesteund door een broer of een andere verwant uit dezelfde gens. De pluralis 

is hier immers, zeker bij Tacitus, veeleer een stijlfiguur en blijft in zijn his

torische betekenis slechts vaag. Gezien evenwel de politieke sfeer, waarin 

zich de gebeurtenissen van 19 v.Chr., evenals die rond Murena en Caepio 

in 23 v.Chr., afspeelden, is wel het vermoeden gewettigd dat de medeplich

tigen in het complot moeten worden gezocht onder de resten van de vroegere 

Partes Populares. 

Het motief van Egnatius' samenzwering in deze voor het principaat nog 

steeds kritieke tijd schijnt anders gelegen te hebben dan in de dagen van 

Actium bij Lepidus en zijn aanhang. In de bronnen krijgt men de indruk dat 

hun plannen een oorsprong hadden uit de rivaliteit tussen de oude adellijke 

geslachten en dat zij zich richtten tegen de mogelijkheid van een voor de 

ene partij ongunstige verschuiving der stukken in het politieke spel. Het 

nieuwe regime, zoals zich dat in de komst van het principaat ging open

baren, moest het equilibrium tussen de adellijke geslachten gaan verbreken. 

Dit hadden Lepidus en zijn medeplichtigen willen voorkomen en de enige 

oplossing was voor hen geweest te proberen Octavianus na zijn succes op 

gewelddadige wijze te verwijderen. Velleius spreekt bij deze poging van een 

}27) Veil.2.91.3: -· adgregatis simillimis sibi interimere Caesarem statuii, ut quo salvo 
salvus esse non poterai, eo sublato moreretur. 

32e) Dio,54.10.1 : έπεί 8è και τον συνάρξοντα αοτφ προσαποδειχθήναι Ιδεί -- στάσις 
τε αύθις èv Tfj 'Ρώμη συνηνέχθη και σφαγαί συνέβησαν --. 

" ' ) Suet./іи£. 19.1 : -- mox M.Egnati --. 
330) Sen.Clem.l.9.6·. — Salvidienum Lepidus secutus est, Lepidum Murena, Murenam 

Caepio, Caepionem Egnatius —. 
" ' ) Sen.Brev.Vt.A.S: -- in ipsa urbe Murenae, Caepionis, Lepidi, Egnati (egnatiorum 

Α.), aliorum in eum mucrones acuebantur. 
" 2 ) Тас.Ллл.1.10: -- interfectos Romae Varrones Egnatios lullos. 
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nieuwe dreigende oorlog333) binnen de Romeinse gemeenschap, met als inzet 
rivaliteit. Uitgaande van dit bericht bij Velleius is men daarbij geneigd ook 
het begin van revolutie, waarvan Suetonius spreekt334), speciaal aan Lepidus 
en zijn groep toe te schrijven, in welke „initia" dan indirect maar effectief 
de dood van Octavianus werd beoogd. 

Bij Egnatius spreekt Velleius evenwel uitsluitend over een vermoorden van 
Augustus. En om nog scherper het persoonlijk element aan de orde te stellen 
voegt Velleius er aan toe dat voor Egnatius hier de noodzakelijke consequen
tie aan verbonden zat zelfs bij een slagen van de plannen met het slachtoffer 
ten onder te gaan335). 

7. DATERING VAN DE SAMENZWERING 

Als tijdstip van Egnatius' samenzwering werd reeds indirect het jaar 
19 v.Chr. aangeduid, waarbij het „ante trienniumfere" bij Velleius heel ruim 
moet worden genomen336). Voor een nadere datering nu van de gebeurte
nissen in dat jaar is de verkiezing van Lucretius Vespilio tot consul belangrijk. 

Dio wekt de indruk dat er slechts één gezantschap naar de afwezige prin
ceps is gestuurd en dat een lid van dat gezelschap, Lucretius Vespilio, door 
de beslissende factor van Augustus' autoriteit bij de verkiezingen werd ge
kozen337). Augustus zelf volstaat in zijn Res Gestae naar aanleiding van deze 
gebeurtenissen met de mededeling dat prominente figuren uit Rome, waar
onder consul Q.Lucretius, hem naar Campanie tegemoet zijn gekomen338). 

Mommsen meent dat Dio hier het meest correct is maar dat Augustus de 
feiten heeft verdraaid339). Een andere opinie luidt dat Augustus geen feiten 
heeft verdraaid, maar twee gezantschappen heeft gecombineerd340). Het 
meest aanvaardbaar in deze kwestie is wel de oplossing van Rice Holmes, 
welke ook door anderen wordt gevolgd of voor mogelijk wordt gehouden, 
namelijk dat er twee gezantschappen zijn geweest, het eerste door Dio ver
meld, waarbij de verkiezing van Lucretius Vespilio tot consul werd afge-

333) Veil.2.88.3: -- immane novi ас resurrecturi belli civilis restinxit initium. 
3 3 4 ) Suet. Aug. 19.1 : Tumultus posthac et rerum novarum initia --. 
3 3 5 ) Veil. 2.91.3: — interimere Caesarem statuii, ut quo salvo salvus esse non poterai, 

eo sublato moreretur. 
3 3 6 ) Veil.2.93.1 : Ante triennium fere, quam Egnatianum scelus erumperet --. 

Vgl. К. Fitzler-O. Seeck, RE.X (1917).353.s.v.(132) lulius (Augustus). 
3 3 1 ) Dio,54.10.2: -- πρέσβεις προς τον Αϋγουστον, μετά δύο Ραβδούχων εκαστον, 

έπεμψαν.-- εκ τε τών πρεσβευτών αυτών Κύιντον Λουκρήτιον -- ΰπατον απέδειξε --. 
Over de interpretatie van het „απέδειξε" bij Dio werd reeds eerder gesproken. 

3 3 S ) Res Gestae, 12: Senatus consulto eodem tempore pars praetorum e[t tri]bunorum 
plebi cum consule Q.[Lu]cretio et principibus viris obviam mihi missa est in Campania[m, 
qui] bonos ad ho[c tempus] nemini praeter me est decretus. 

ззо) Ygi -j-h Mommsen, Res Gestae Divi Augusti ex Monumentis Ancyrano et Apollo-
niensi, Berlijn, 1883.48. Voor de kritiek hierop, vgl. T.Rice Holmes, Archit.Rom.Emp.l49. 

3 4 0 ) Vgl. E. G. Hardy, The Monumentum Ancyranum, Oxford, 1923.68vv. 
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sproken, het tweede door Augustus vermeld, waarbij Lucretius reeds consul 
was341). 

Waar en wanneer het eerste gezantschap de princeps tegemoet is getrok
ken, wordt enigszins aangeduid door de dood van Vergilius te Brindisi op 
21 september van dat jaar342). Lucretius is dan reeds consul. Het eerste 
gezantschap moet zich dus buiten Italië hebben begeven en wel vóór 
21 september. 

Bij een verdere benadering van de datering betreffende dit gezantschap 
zou men zich kunnen laten leiden door de reeds eerder aangehaalde inscrip
tie op een tessera nummularia uit juni van dat jaar, in welke inscriptie 
Sentius nog steeds als enige consul staat vermeld 3 ' ,3). Op grond hiervan zou 
men dan het eerste gezantschap kunnen dateren in de periode juni-september. 
In ieder geval is de verkiezingsstrijd rond de tweede consulplaats op 21 sep
tember blijkbaar reeds geëindigd door de invloed van Augustus, die een van 
de gezantschapsleden in de verkiezing naar voren schoof. Voor de felle 
Egnatius werd het evenwel de aanleiding om door te zetten, thans in de 
richting van een samenzwering tegen het leven van de naar zijn mening te 
partijdig optredende princeps. 

Deze plannen moeten wel vaste vorm hebben gekregen in de tweede helft 
van het jaar, wellicht vanaf september 19 v.Chr. Volkmann meent dat consul 
Sentius nog de zaak-Egnatius verder heeft behandeld344). Het staat echter 
vast dat Sentius in de loop van zijn ambtsperiode is vervangen door M.Vini-
cius345), wellicht omdat hij uiteindelijk toch niet tegen de situatie opgewas
sen is geweest, en dit wegens zijn ontactisch optreden, dat bij Velleius echter 
de dagen van een groots verleden in herinnering doet brengen346). Trouwens 
reeds bij het eerste gezantschap naar Augustus had de senaat zelf het initia
tief genomen. Wel vermeldt Donatus347) voor de tweedejaarhelft Sentius en 
Lucretius als consul, zoals Frontinus348) hen voor de eerste jaarhelft ver-

"O Vgl. T. Rice Holmes, Archit.Rom.Emp. 148-149. Verder ook : 
K. Fitzler-O. Seeck, RE.X (1917).352-353.s.v.(132) lulius (Augustus); H. Volkmann,98'; 
J. Gagé, 93. 

342) Donat.Fif.K<?fy.35: — obiit (Vergilius) XI Kal.Octobr. Cn.Sentio Q.Lucretio coss. 
Voor de historische waarde van deze Vita, zie J. Götte, Vergil. Aeneis und die Vergil-Viten, 
Berlijn, 1958.884. 

343) CIL.XI.861 : -- m(ense) lun. C.Sentio cos. 
" Ч Vgl. H. Volkmann, 82 en 98. 
: 5 4 5) Res Gestae, 6: Consulibus M.Vinucio et Q.Lucretio --. 

Id. 11 : -- eo [di]e quo co[nsul]ibus Q. Lucretio et M.Vi[nic]io in urbem ex Syria redieram--. 
34«̂  Veil. 2.92.5: Quod ego factum cuilibet veterum consulum gloriae comparandum 

reor --. 
3 4 7 ) Donat. Vit. Verg. 35 : -- obiit (Vergilius) XI Kai.Octobr. Cn.Sentio Q.Lucretio coss. 
'54e) Frontinus, De Aquaeductu U.R. 10: -- (Agrippa) C.Sentio (Q.)Lucretio consuli

bus -- Virginem quoque in agro Lucullano collectam Romam perduxit. die quo primum 
in urbem responderit, quinto idus lunias invenitur. 
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meldt. Beiden echter geven òf slechts de eponymi van het jaar, òf vergissen 
zich in feite. 

8. PROCES EN ONDERGANG 

Sinds het optreden van Maecenas tegen de samenzwering van M. Aemilius 
Lepidus349) was de Romeinse veiligheidsdienst blijkbaar berekend voor zijn 
taak, het welzijn van de staat en het leven van de princeps tegen elke onder
grondse activiteit te beschermen. Een wurging in het Tullianum, aldus moet 
men het „abditus carceri" bij Velleius wel interpreteren350), maakte vrij 
spoedig een einde aan de plannen van Egnatius en zijn medeplichtigen. De 
gerechtelijke aanklacht, hoewel niet direct in de bronnen overgeleverd, is wel 
uit indirecte gegevens in de berichten te reconstrueren: crimen maiestatis351). 
Over de procedure van het proces, waarin de samenzwering werd geoordeeld, 
bestaan geen nadere aanduidingen, noch over het gerechtshof, waarvoor de 
beklaagden hebben terechtgestaan. Voor een onderzoek dienaangaande is 
daarom de mogelijkheid in het beschikbare historische materiaal vrij be
perkt. Twee van de voornaamste hier in aanmerking komende antieke ge
schiedschrijvers, Suetonius (±70-140 η. Chr.) en vooral Cassius Dio 
(±150-235 n.Chr.), schreven lang na de betreffende gebeurtenissen en hun 
vaak slechts toevallige berichten inzake de justitiële aspecten van bepaalde 
feiten maken het de historicus moeilijk zich een bepaald beeld te vormen van 
een of ander proces352). 

Het gevolg is dat ook over het gerechtelijk optreden tegen Egnatius Rufus 
verschillende hypothesen zijn gevormd. Dessau, die de zaak van M. Primus 
en de samenzwering van Caepio en Murena voor een quaestio laat behan
delen, meent met betrekking tot Egnatius dat deze door de princeps zelf is 
geoordeeld353). Volkmann gaat in de richting van een coercitio consularis, 
waarbij dan de volgens hem nog in functie zijnde consul Sentius min of meer 
met toestemming van de princeps zou hebben ingegrepen in de samen
zwering354). Vittinghoff en Bleicken hebben over het proces tegen Caepio en 

34') Veil.2.88.2: Erat tunc urbis custodiis praepositus C.Maecenas -- vir, ubi res vigi-
liam exigeret, sane exsomnis --. 

350) Veli. 2.91.4: -- abditusque carceri cum consciis facinoris mortem dignissimam vita 
sua obiit. 
Vgl. E. Hohl.Wiirzb.Jahrb.3.1948.110;Th. Mommsen, Slrafr.930. 

J51) Vell.2.91.3: -- interimere Caesarem statuii, ut quo salvo salvus esse non poterai, 
eo sublato moreretur. 
Sen.Brev.VfA.5: --in ipsa urbe--Egnati --ineum mucronesacuebantur. 
Suet. Aug.l9.\ : -- coniurationesque complures,-- mox M.Egnati --. 

352) Vgl. J. Bleicken, 30. 
353) Ygj л Dessau, Gesch. röm. KaiserzA. 50. 
354) Vgl. H. Volkmann, 98. 
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Murena wel dezelfde opvatting als Dessau, maar spreken zich niet uit over 
het proces tegen Egnatius 355). 

Voor een juiste opinievorming over het gerechtelijk optreden tegen Egna
tius Rufus dient men te bedenken dat in tegenstelling met de door invloed
rijke verwanten omringde Murena de princeps met de volksman Egnatius 
niet zoveel consideratie behoefte hebben en dat hij in diens proces niet zo'n 
groot gevaar liep zich tegenover een adellijke familie onnodig te compro
mitteren. In de twee verschillende processen van 23 en 19 v.Chr., verschil
lend vooral door de sociale achtergronden van ieder der beklaagden afzon
derlijk, zal Augustus met berekening te werk zijn gegaan, waar het zijn per
soonlijke bemoeienis betrof. 

Onder de bovengenoemde hypothesen moet daarom die van Dessau wel 
als de meest aanvaardbare worden beschouwd. Velleius meldt immers wel 
de activiteit van Sentius in de verkiezingscampagne van Egnatius356) maar 
niets daarvan bij de arrestatie en de dood van de samenzweerder357), hetgeen 
trouwens ook niet goed mogelijk zou zijn geweest volgens de reeds eerder 
uiteengezette chronologie van de feiten. Bovendien blijkt uit een opmerking 
van Dio dat Augustus zelf zich voor het geval-Egnatius heeft geïnteresseerd 
en door persoonlijke gevoelens gedreven diens ondergang heeft helpen be
werken358), hetgeen ook Volkmann schijnt te aanvaarden359). Zoals reeds 
werd gezegd, spreekt Bleicken zich niet uit over het proces tegen Egnatius. 
Maar wanneer hij de door Dio vermelde veroordeling van „άλλους μέν 
τινας" 3 6 0 ) in 18 v.Chr. bespreekt, is hij van mening dat Augustus in hun 
proces slechts „spiritus rector" kan geweest zijn en dat men ter plaatse het 
door Dio gebruikte „έδικαίωσε" causatief moet interpreteren : hij liet veroor
delen3 6 1). Hier moet men met Bleicken erkennen dat Augustus verschillende 
samenzweerders tijdens zijn regering niet zelf, „suapotestate", heeft geoor
deeld. Murena en Caepio zijn er voorbeelden van. En bij Dio moet men in
derdaad voorzichtig zijn met de interpretatie van zijn berichten over straf
zaken. De mogelijkheid bestaat immers dat de auteur deze te zeer heeft be
oordeeld vanuit zijn eigen tijd, i.e. de tijd van Septimius Severus (193-
211 n.Chr.), waarin hij persoonlijk in strafzaken een actieve rol heeft ge-

355) Vgl. F. Vittinghoff,!!17; J. Bleicken, 76. 
35<i) Vell.2.92.4: -- et Egnatium -- profiteri vetuit, et cum id non obtinuisset, iuravit 

etiam si factus esset consul sufFragiis populi, tarnen se eum non renuntiaturum. 
3S1) Vell.2.91.4: -- abditusque carceri cum conseiis facinoris mortem dignissimam vita 

sua obiit. 
3S") Dio,53.24.6: — καΐ αυτός δτι μάλιστα ό Αυγοικηος όργήν έσχε, καΐ εκείνον μέν 

έκδιδάξειν ούκ ές μακράν Εμελλε το μή υπέρ τους πολλούς φρονεΐν --. 
" ' ) Vgl. Η. Volkmann, 99. 
"Ό Dio,54.15.4: -- èv δέ δή τφ τότε παρόντι 6 Αύγουστος άλλους μέν τινας έδικαί

ωσε --. 
361) Vgl. J. Bleicken, 76. 
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speeld362) en waarvan de politieke denkbeelden een beslissende invloed 

hebben gehad op zijn historische geschriften363). 

Maar ook al heeft dan in de eerste jaren van het principaal het princeps-

gerecht nog niet de iure bestaan, defacto deed het reeds zijn intrede in de 

Romeinse geschiedenis. En daarmede begon een ontwikkeling die zou uit

lopen op een situatie de iure in de Severische tijd, de tijd van Dio. Overigens 

zou het wel reeds voldoende zijn geweest voor de persoonlijke activiteit en 

leiding van Augustus in een optreden tegen Egnatius, indien hij eventueel 

slechts als „spiritus rector" de gang van zaken bij het proces in handen had 

gehad met tegelijkertijd de mogelijkheid om onmiddellijk in te grijpen en 

aldus de richting van het proces te bepalen3 6 4). Ook in zoverre blijft het 

verantwoord met Dessau van mening te zijn dat de criminele activiteit van 

Egnatius uiteindelijk is vastgelopen in een optreden tegen Augustus zelf, 

zoals dit ook het geval is geweest met de reeds bovenvermelde „άλλους μέν 

τινας" van Dio. 

Tegelijk met de ondergang van Egnatius en zijn aanhang nam de oppositie 

in de binnenlandse politiek tegen het eerste principaal uiterlijk een einde. 

Innerlijk zou het Rome van Augustus echter niet tot rust komen. Integen

deel, berichten bij Dio wekken de indruk dat de stad langzaam maar zeker 

overging in een politiestaat, waar menigeen al of niet naar waarheid in staat 

van beschuldiging werd gesteld365), een beeld al te zeer vertrouwd in recente 

perioden van de moderne tijd. Maar bij Dio blijft deze periode onderbelicht 

door de bewondering van de antieke geschiedschrijver voor de eerste prin

ceps van Rome 3 6 6). 

3 ") Dio,77.17.1 : -- και ήμϊν τοις συνδικάζουσιν αύτώ παρρησίαν πολλήν έδίδου. 
3 ") Vgl. Ε. Schwartz, RE.III (1899).1685.s.v.(40) Cassius. 
Зб4) Vgl. J. Bleicken,61. J.M.Kelly, Princeps /We*, Weimar, 1957.37. vv. en 62vv., 

spreekt zelfs van een bijzondere volmacht voor Augustus, waar het een justitieel optreden 
tegen majesteitsschennis betreft. 

э ") Dio,54.15.1: Τούτων ούν οΰτω γενομένων συχνοί μέν ευθύς συχνοί δέ και μετά 
τούτο καΐ έκείνω και τώ Άγρίππςι έπιβουλεΟσαι, είτ' ούν αληθώς είτε και ψευδώς, αΐτίαν 
Εσχον. 

366) Dio, 54.15.2: ού γαρ έστιν ακριβώς τα τοιαύτα τοις έξω αυτών ούσιν εΐδέναι-

πολλά γαρ ών й ό κρατών προς τιμωρίαν, ώς και έπιβεβουλευμένος, ήτοι δι' εαυτού ή 
και δια της γερουσίας πράξη, υποπτεύεται κατ' έπήρειαν, καν δτι μάλιστα δικαιότατα 
συμβή, γεγονέναι. 
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HOOFDSTUK VII 

INSroiAE VAN CN. CORNELIUS CINNA 

1. DE HISTORISCHE CINNA 

Van de literaire bronnen over de Augusteische tijd geven twee auteurs, 
Seneca en Dio, de episode betreffende de insidiae van Cn. Cornelius Cinna, 
hoewel in een geheel verschillende datering. 

In de Fasti Capitolini wordt als volledige naam overgeleverd : Cn. Corne
lius L. f. Magni Pompei n. Cinna Mag.1). 

Bij Seneca heet hij echter naast eenvoudig Cinna2) ook Lucius Cinna3), 
een wel niet ernstig praenomenverschil met de Fasti maar typerend voor de 
later te bespreken nauwkeurigheid van Seneca in zijn bericht over deze 
episode in het leven van de eerste princeps. Hier zij slechts opgemerkt dat 
deze praenomenafwijking bij Seneca wel verklaard moet worden door de 
invloed van de vadersnaam Lucius of door de epigrafische omgeving, waarin 
Cinna's naam in de Fasten voorkomt4). Zijn collega in het consulaat, 
Valerius Messalla, heette immers Lucius5). Dio kon evenwel aan de hand 
van dezelfde Fasten die hij als annalist in zijn Romeinsegeschiedenis gebruikte, 
daar ieder jaar bij hem immers meestal met de vermelding van de dan in 
functie zijnde consuls begint, het praenomen Lucius bij Seneca gemakkelijk 
corrigeren in Cnaeus6). 

Ook in inscripties wordt de juistheid van dit praenomen bevestigd7). 
Overigens bedoelen Seneca en Dio met hun Lucius en Cnaeus dezelfde 
Cinna, daar beiden een in de kern gelijkluidend bericht geven. 

OCIL.!2. p.29. 
2) Sen. Benef. 4.30.2: Cinnam nuper quae res ad consulatum recepii ex hostium cas-

tris —? 
3) Sen.C/em.1.9.2: -- delatum est ad eum indicium L.Cinnam -- insidias ei struere --. 
4) Vgl. F. Préchac, RPh.9.1935.370. 
5) CIL.VI. 851 : L.Valerio Voleso Cn. Cinna Magno Cos. 
6) Dio,55.14.1 : -- Γναΐος Κορνήλιος θυγατριδοΟς τοΟ μεγάλου Πομπηίου ών --. 

Vgl. Μ. Adler, ZOG.60.1909.199. 
7) CIL. 11.1334: Anno Cn.Cinnai Magn[i L.Messallae Volesi cos.] XV. K.Novembris. 

Verder CIL. VI. 851,1961,10294. 
Tab. Hebana, 16: -- L.Valerius M [essalla Vole]sus Cn. Cornelius Cinna Magnus co(n)s(u-
les)--. Verder Id. 10 en 41. 
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De familie van Cinna behoorde tot de plebejische tak in het tribusgeslacht 

der Cornelii 8 ) en kwam in de periode 167-82 v.Chr. met vele nieuwe ple

bejische families tot het consulaat 9). Sedert 127 v. Chr. verschijnen de Cinna's 

in de Fasten. L.Cornelius L.f .L.η.Cinna, voor de tweede maal consul in 

86v.Chr. met L.Valerius L.f.L.n.Flaccus, bekleedde in de periode 87-

84 v. Chr. het consulaat zelfs viermaal. 

Door de maatregelen van Sulla in 82 v. Chr. verloren de Cinna's samen 

met vele anderen het ius honorum en de toegang tot de senaat 1 0 ). Dat deze 

bepalingen op de nakomelingen van de proscripti werden toegepast 1 ' ) , is door 

latere schrijvers als immoreel en onrechtvaardig gebrandmerkt 1 2 ). Eerst door 

toedoen van Caesar werden zij in 49 v. Chr. weer gerehabiliteerd1 3). Op grond 

van deze maatregelen kon L. Cornelius Cinna, de vader van Cnaeus en wiens 

integriteit door Cicero wordt geprezen 1 4), in 44 v.Chr. als praetor weer een 

curulisch ambt gaan bekleden. In dit voor Rome historische jaar toonde 

Lucius op duidelijke wijze zijn politieke houding door openlijk de moorde

naars van Caesar te prijzen 1 5). De tribunusplebis C.Helvius Cinna, hoewel 

zelf een groot bewonderaar en zelfs vriend van Caesar, moest deze houding 

van Lucius Cinna met de dood bekopen, doordat hij in zijn gelijknamigheid 

bij vergissing voor de praetor werd gehouden 1 6 ). 

") Vgl. Th. Mommsen, Röm.Forsch.¥A\4. Daarentegen meent M. Budinger, Cicero 
und der Patriciat, Wenen, 1881.31 *, dat de Cinna's onder de patriciërs moeten worden 
gerekend. 

») Vgl. P. Willems, 1.396. 
10) Oionys.HzMc.Antiq.Roman.8.80.2: οι τε —τους παΐδας τών έπικηρυχθεντων έπί 

Σϋλλα πατέρων άφελόμενοι τό μετιέναι τάς πατρίους άρχος και βουλής μετέχειν --. 
" ) Veil. 2.28.4: Adiectum etiam, ut bona proscriptorum venirent exclusique paternis 

opibus liberi etiam petendorum honorum iure prohiberentur simulque, quod indignissi-
mum est, senatorum filii et onera ordinis sustìnerent et iura perderent. 
Plut.5«//a,31 : -- τών προγεγραμμένων ήτίμησε καί υιούς και υίωνούς --. 

Ι 2) Sen. /ra,2.34.3: Inter Sullanae crudelitatis exempla est quod ab re publica liberos 
proscriptorum submovit: nihil est iniquius quam al ¡quem heredem paterni odii fieri. 
Dionys.Halic./ín/ig../?oman.8.80.2: --έπίφθονόν τε άνθρώποις και νεμεσητόν θεοΐς 
Εργον Εδοξαν άποδείξασθαι. 

1 3) Suet. Саег.41.2: Admisit ad honores et proscriptorum liberos. 
Dio,41.18.2: καί τοις παισί τών ύπό τοϋ Σύλλου έπικηρυχθεντων άρχος αίτείν έφήκε —. 
Plut.Caei.37: — τών έπί Σύλλα δυστυχησάντων τους παΐδας επίτιμους ¿ποίησε --. 

1 4 ) СісРАі .3.10.26: quid ego de L.Cinna loquar? cuius spectata multis magnisque 
rebus singularis integritas --. 

1 5) Suet.Caej.85:--quasi Cornelius is esset, quem graviter pridie contionatum de 
Caesare requirebat --. 
Appian.B.Civ.2.121:--έπιφαίνεται Κίννας στρατηγός--каі τον Καίσαρα τύραννον 
έκάλει καί τους άνελόντας τυραννοκτόνους 
Valer.Max.9.9.1 : C.Helvius Cinna tribunus pi. — discerptus est pro Cornelio Cinna, in 
quern saevire se existimabat iratus ei, quod, cum adfinis esset Caesaris, adversus eum 
nefarie raptum impiam pro rostris orationem habuisset --. 
Plut. Brut. 18 : --άρξαμένου λέγειν Κίννα καί κατηγορείν Καίσαρος. 

1 6) Appian.A Сі .2.147: -- τον δημαρχοϋντα Κίνναν έξ ομωνυμίας τοΟ στρατηγοο 
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De moeder van Cn. Cornelius Cinna, Pompeia, reeds eerder echtgenote 
van Faustus Sulla, was de dochter van de triumvir Pompeius Magnus17) bij 
diens derde vrouw Mucia. Van de grote Pompeius nam Cnaeus het cognomen 
Magnus over en van hem noemde hij zich in de volledige naamaanduiding 
de kleinzoon, niet van Cinna. De rijke nazaat van Pompeius voelde zich 
blijkbaar de drager en erfgenaam van de machtsaanspraken in de gens 
Pompeia18). 

Tijdens de burgeroorlog bevond Cn. Cornelius Cinna zich in het kamp van 
Antonius. Historisch staat het vast dat Cinna niet voor het einde van 
45 v. Chr. is geboren. Zijn moeder Pompeia had immers in april 46 v. Chr. haar 
eerste echtgenoot, Faustus Sulla, verloren. En de Romeinse wet eiste van de 
weduwe een rouwperiode van 10 maanden19). Volgens de ruimste berekening 
was Cinna dus in de periode van zijn verblijf in de legerplaats van Antonius 
12 tot 14 jaar, hetgeen voor die dagen niet zo uitzonderlijk was, daar jongens 
van 12 jaar of ouder gewoonlijk hun vader in het leger vergezelden. 

Ook Cinna kwam na de nederlaag van Actium, toen hij in het kamp van 
de overwonnen partij werd aangetroffen, onder de bepalingen van amnestie 
te vallen en mocht o.a. zijn aanzienlijk vaderlijk vermogen behouden. Zelfs 
werd hem later door Augustus een priesterambt verleend20). 

2. D E REALITEIT VAN DE INSIDIAE 

Schrijvend zijn dialoog „De Clementia" voor de op dat tijdstip, 55 n.Chr., 
18 jaar oude Nero Caesar onderbreekt Seneca zijn thema om het betoog 
daarin te illustreren met een voorbeeld uit de omgeving van de princeps: 
de geschiedenis van de insidiae van (L.)Cinna2 1). 

Hier dient eerst de vraag aan de orde te komen, of de in het „exemplum" 
meegedeelde samenzwering van Cinna historisch wel aanvaardbaar is. Deze 
gebeurtenis vindt men immers slechts bij twee auteurs, Seneca en Dio, ver-

Κίννα, τοϋ δημηγορήσαντος έπί τφ Καίσαρι -- διέσπασαν θηριωδώς --. 
Dio,44.50.4: -- αλλους τε έν τούτψ καί Έλούιον Kíwav δημαρχοΟντα μάτην άπέ-
κτειναν 

Ι7) Dio,55.14.1 : — Γναίος Κορνήλιος θυγατριδοϋς τοΟ μεγάλου Πομπηίου ών --. 
,β) Vgl. E. Groag, RE. IV (1900). 1288. s.v. (108) Cornelius. 
1!l) Vgl. F. Münzer, RE.IV (1900).1516vv.s.v.(377) Cornelius; 

W. Drumann-P. Groebe.IP. 435; W. Kunkel, RE.XIV (1930).2281.s.v. Matrimonium. 
20) Sen.Cfem.1.9.8: Ego te, Cinna, cum in hostium castris invenissem, non factum 

tantum mihi inimicum sed natum, servavi, patrimonium tibi omne concessi. --. Sacer-
dotium tibi petenti praeteritis conpluribus, quorum parentes mecum militaverant, dedi --. 

^) Sen.Cfem.l.9.1-2: Hoc quam verum sit, admonere te exemple domestico volo.— 
delatum est ad eum indicium L.Cinnam, stolidi ingenii virum, insidias ei struere --. 
Pierre Corneille werd door deze passage bij Seneca geïnspireerd tot het schrijven van zijn 
gelijknamige tragedie. 
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meld22), terwijl er tevens op gewezen dient te worden dat er naast verschillen 
ook een opmerkelijke overeenkomst bestaat tussen de beide berichten23). 
Merkwaardig is dat de overige belangrijke bronnen voor het Augusteisch 
tijdvak, Tacitus, Velleius, Suetonius en ook Livius en Valerius Maximus niet 
over deze insidiae spreken en de naam van Cinna zelfs niet vermelden. Dat 
Suetonius, wanneer hij wel de dementia van de princeps in een afzonderlijke 
passage uitvoerig behandelt24), de opmerkelijke houding van Augustus ten 
opzichte van Cinna stilzwijgend voorbijgaat, zou men kunnen uitleggen met 
de verklaring dat Suetonius in de hier gebezigde algemeenheid wel aan Cinna 
zal gedacht hebben25), te meer daar elders weer bij Seneca duidelijk is dat 
deze auteur de samenzwering van Cinna als algemeen bekend beschouwt en 
dat deze episode in het leven van Augustus in de Oudheid algemeen goed 
moet zijn geweest " ) . Het niet-vermelden van Cinna in de opsomming van de 
samenzweerders bij Suetonius, Aug. 19, zou verder verklaard kunnen worden 
door het feit dat de auteur hier alleen de justitieel onderdrukte samenzwe
ringen en revoluties heeft willen vermelden : „compressit"27). 

Op grond van deze onzekerheden in de bronnen, enerzijds veroorzaakt 
door tegenstrijdigheden tussen Seneca en Dio, anderzijds door een volkomen 
zwijgen van Tacitus, Suetonius, Velleius en de andere auteurs die voor deze 
tijd belangrijk zijn, hebben sommigen de samenzwering van Cinna menen te 
moeten beschouwen als een moraliserende fictie, welke uit de geschiedenis 
van de eerste princeps dient te worden verwijderd28). 

Anderen daarentegen aanvaarden deze samenzwering tegen Augustus als 
historisch voldoende vaststaand29). Gedetailleerde mededelingen in het ver
haal30) zouden immers wijzen op het gebruik van schriftelijke bronnen, 
waardoor Seneca waarschijnlijk beter is geïnformeerd geweest dan Dio31). 

" ) Sen.Cfem.1.9; Dio,55.14-22. 
" ) Vgl. M. Adler, ZOG.60.1909.198vv. 
" ) Suet. Aug. 51.1 : Clementiae civilitatisque eius multa et magna documenta sunt. Ne 

enumerem, quot et quos diversarum partium venia et incolumitate donatos principem 
etiam in civitate locum tenere passus sit --. Het optreden tegen Junius Novatus, Cassius 
Patavinus en Aemilius Aelianus wordt in hetzelfde caput echter wel apart vermeld. 

" ) Vgl. E. Herzog,II. 174 vv. 
" ) Sen. Benef. 4.30.2 : Cinnam nuper quae res ad consulatum recepii ex hostium castris, 

— nisi unius viri magnitudo --? 
Vgl. M. Adler, ZOG.60.1909.193. 

" ) Vgl. F. Préchac, RPh.14.1940.252. 
" ) Vgl. E. Hohl, Wiirzb.Jahrb.3.1948.116; R. Syme, Toc.1.4042; И.До/п.Ле .414,420 

en 480; A. Weichert, Commentano II de imperatoris Caesaris Augusti scriptis eorumque 
reliquìis, Grimma,1846.131-145; K. Fitzler-O. Seeck, RE.X (1917).371.s.v.(132) lulius 
(Augustus). 

" ) Men leze er o.a. over na de in de literatuurlijst vermelde studies van H. Volkmann, 
F. Préchac, M. Renard, G. Dirichlet en W. Speyer. 

•,0) Sen. C/em.1.9.11 : -- diutius enim quam duabus horis locutum esse constat --. 
3 , )Vgl . A. Egger,167. 
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Dirichlet, die de geloofwaardigheid van Seneca heeft bewezen, is van mening 
dat Seneca juist door deze betere informaties een zeer belangrijke bron is 
geworden voor onze kennis van de regeerders uit de Julisch-Claudische dy
nastie32). Sommige feiten uit het leven van Augustus vindt men alleen bij 
Seneca vermeld. Het clemente oordeel van de princeps tegenover de zoon 
van Tarius bijvoorbeeld zoekt men tevergeefs in overige bronnen en wordt 
toch historisch aanvaardbaar geacht33). 

Bepaalde berichten bij Seneca betreffende Augustus komen overeen met 
meldingen bij andere schrijvers. Naar aanleiding van het adulterium van 
lulia filia spreekt Seneca van „ulcera cum ipsis membris abscidere", terwijl 
Augustus zelf bij Suetonius zijn dochter o.a. „vomica ас carcinoma" noemt3 4). 
Maar in de gezamenlijke berichten over dit adulterium staat Seneca weer 
alleen met het specifieke en opvallende detail van de paspoorten die Augustus 
aan de medeplichtigen in het schandelijke leven van zijn dochter lulia heeft 
gegeven35). Gezien deze verschillende feiten bestaat er wel geen enkele ge
gronde reden tot verwerpen van de samenzwering van Cinna bij Seneca, 
althans in haar historische kern. De vraag moet trouwens worden gesteld, of 
Seneca het aangedurfd zou hebben Nero, aan wie zijn De dementia was ge
richt, een verzonnen verhaal voor te stellen als een historische gebeurtenis 
uit eigen familie36). 

Bovendien vindt de historische waarde van de hier betreffende episode bij 
Seneca een zekere steun in Ovidius, wiens werken hij blijkbaar serieus heeft 
gelezen. Niet alleen citeert Seneca „Ule poetarum ingeniosissimus" (Nat. Q. 
3.27.13), maar zelfs imiteert hij diens verzen in zijn proza, en dat niet de 
beste, hetgeen men niet zou verwachten bij een schrijver die zeker aanspraak 
gemaakt heeft op originaliteit in stijl37). 

Herrmann heeft erop gewezen dat Seneca de insidiae van Cinna niet heeft 
gefantaseerd en dat hij op sommige plaatsen in zijn bericht duidelijk wordt 

") Vgl. G. Dirichlet, 3. E. Hohl,Würzb.Jahrb.3.1948.1165, verwerpt zonder verder ar
gument de opinie van Volkmann dat Dirichlet inderdaad de geloofwaardigheid van Seneca 
heeft bewezen. 

") Sen.C/em.1.15.7: -- mollissimo genere poenae contentum esse debere patrem dixit 
in filio --. 
Vgl. W. Speyer, RhM.99.1956.283; H. Volkmann.lOS. 

M) Sen.^rev. Kí.4.6; Swt.Aug.65A. 
•") Sen.СІетЛЛО.І: — quoscumque ob adulterium filiae suae damnaverat, adeo non 

occidit, ut dimissis, quo tutiores essent, diplomata daret. 
" ) Vgl. J. Béranger, Sen. à Corneille, Lat.23.1956.59. 
") Voor citaten, o.a. Sen.Prov/í/.S.lO-l 1 ; Id. Nat. β. 3.20.3 νν. 

Men vergelijke verder Sen.adPolyb. 18.9: --cogita--quam non facile latina ei homini 
verba succurrant, quem barbarorum inconditus et barbaris quoque humanioribus gravis 
fremitus circumsonat: Ovid.Trist.3.1.17-18: Siqua videbuntur casu non dicta Latine, In 
qua scribebat, barbara terra fuit. 
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gesteund door Ovidius, die in de Tristia wel een bepaalde toespeling maakt 
op Cinna's samenzwering zonder echter diens naam te noemen. „Petitum 
Caesareum caput"38) duidt daar immers op een bepaald feit van een be
paalde persoon, zoals „profana nimio mero lapsa" wijzen op de loslippigheid 
van Cornelius Gallus39) en senator Rufus40). Het bij Seneca in het bericht 
over Cinna gebruikte „petitum caput" loopt parallel met de mededeling in de 
Tristia en heeft in beide gevallen wel betrekking op Cinna, te meer daar 
Ovidius ook elders in de Tristia duidelijk een toespeling maakt op deze 
laatste41), gelijkluidend met een gedetailleerde mededeling van Seneca over 
Cinna42). In dit verband zou het ook interessant zijn te kunnen achterhalen, 
wie door Ovidius wordt bedoeld, wanneer hij iemand de ballingschap toe
wenst wegens een daad, ernstiger dan de zijne43). 

Vindt Seneca's uitvoerige mededeling over Cinna een zekere steun bij 
Ovidius, de meer directe bron ervan moet elders hebben gelegen. Naast de 
mogelijkheid dat veel hem door mondelinge overlevering bereikt kan heb
ben 44), wettigen toch ook verschillende details in het verhaal van De demen
tia,!^, het vermoeden dat zijn naaste bron een historisch werk is geweest en 
wel van een tijdgenoot45). Van zijn vader L.Annaeus Seneca? In ieder geval 
schreef deze de „Historiae ab Initio Bellorum Civilium", waarschijnlijk tot in 
de periode van Caligula46). Van deze Historiae maakt de jonge Seneca mel
ding in zijn De Vita Patris41). Een aantal fragmenten van deze biografie48) 
zijn teruggevonden op een palimpsest uit ± 500, Vaticanus Palatinus,24. De 
indeling der Historiae is bekend uit Lactantius, die ter plaatse de kundigheid 

3e) Ovid.TWir. 3.5.45 vv.: Non mihi, quaerenti pessumdare cuneta, petitum Caesareum 
caput est, quod caput orbis erat; Non aliquid dixi violataque lingua loquendo est Lapsaque 
sunt nimio verba profana mero - -. Sen. Clem. 1.9.4-5 : - - tot civilibus bellis frustra petitum 
caput --. -- nobilibus adulescentulis expositum caput, in quod mucrones acuant --. 
Vgl. L. Herrmann, RBPh.17.1938.695. 

J ' ) Ovid.Trist.2.445-446: Non fuit opprobrio celebrasse Lycorida Gallo, Sed linguam 
nimio non tenuisse mero. 

40) Sen. Benef.3.27.1 : Rufus, vir ordinis senatorii, inter cenam optaverat, ne Caesar 
salvus rediret --. 

41) Ovid.Trist.2.45-46: Divitiis etiam mullos et honoribus auetos Vidi, qui tulerant in 
caput arma tuum. 

42) Sen.Clem.\.9.8: Ego te, Cinna, cum in hostium castris invenissem, non factum 
tantum mihi inimicum sed natum, servavi, patrimonium tibi omne concessi. Hodie tam 
felix et tam dives es, ut victo Víctores invideant. 

^3) Ovid. Ibis,22: Heu ! quanto est nostris dignior ipse malis ! 
Vgl. L. Hermann , RBPh.17.1938.709; J. Thibault, 13-18. 

" ) Vgl. G. Dirichlet, 7. 
" ) Vgl. M. Adler, ZOG. 60.1909.194vv. 
46) Vgl. M. Schanz-C. Hosius,!!4. 341. 
47) Sen. Vita Palris,3l : quisquís legisset eius historias ab initio bellorum civilium --. 
48) Vgl. W. Studemund, L.Ann.Sen.librorum quomodo amicitia continenda sit et De vita 

patris quae supersunt. Philologische Abhandlungen, Breslau,2.1888.23. 
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van de auteur prijst49). Naast bepaalde details over Tiberius50) zal de oude 
Seneca in zijn Historiae ook het leven van Augustus, dat hij als tijdgenoot 
meemaakte, in extenso hebben behandeld. In hoeverre nu de jonge Seneca 
dit werk van zijn vader als naaste bron heeft gebruikt, valt moeilijk te achter
halen. Zeker zal hij het goed hebben gekend, te meer daar juist hij het werk 
van zijn vader waarschijnlijk heeft uitgegeven51). Hohl, die met anderen de 
realiteit van de insidiae bij Seneca verwerpt, is van mening dat de talentvolle 
Seneca een dergelijke bron als de Historiae van zijn vader niet nodig heeft 
gehad en dat men de geestige auteur van de Apocolocyntosis ook wel het 
beetje fantasie mag toedenken, dat nodig was om de historische details voor 
de insidiae te verzinnen52). Een niet erg overtuigend argument. De fantasie 
in de Divi Claudii Apocolocyntosis weerlegt niet de waarheid van de berichten 
over Cinna en Tarius in de De dementia. 

Over de kwestie of Dio, naast Seneca de enige die de samenzwering van 
Cinna vermeldt, dezelfde bron of bronnen heeft benut, is men het niet eens. 
Herzog b.v. meent dat Dio van Seneca zelf gebruik heeft gemaakt, terwijl 
Groag daarentegen beide auteurs op een zelfde rhetorische bron laat terug
gaan53). Hiertegenover staat evenwel het nogal aanmerkelijk verschil in 
datering van de samenzwering. Op grond daarvan zou men eerder geneigd 
zijn met Adler te aanvaarden dat Seneca en Dio ieder een geheel verschil
lende bron hebben geraadpleegd54) en dat de grote waarachtigheid bij 
Seneca in het gesprek tussen Augustus en Livia tot de conclusie noopt dat 
Seneca voor de kern van zijn verhaal betere bronnen ter beschikking heeft 
gehad dan Dio. Het bestaan van verschillende, ons verder niet met name be
kende historische geschriften uit de tijd van Augustus, welke Seneca dienstig 
kunnen zijn geweest, staat in ieder geval wel vast55). Misschien ook heeft 
Dio de Historiae van de oude Seneca niet gekend, zoals dat ook bij Tacitus 
mogelijk is56). Dat er toch een zekere afhankelijkheid van Seneca bij Dio 
valt te constateren, probeert Adler uit te leggen met het aanvaarden van een 

4') Lactant.£>ív./ní/.7.15.14: Non inscite Seneca Romanae urbis tempora distribuit in 
aetates. 

so) Suet.77¿>.73.2: Seneca eum scribit intellecta defectione exemptum anulum quasi 
alicui traditurum parumper tenuisse --. Naar aanleiding van dit bericht bij Suetonis zegt 
A. Diepenbrock, 10: Laudatur a Suetonio Senecae cuiusdam de morte narratio. Quo nomine 
Senecam patrem, non /ilium designari duplici de causa coiligitur. 

5I) Sen. VitaPatris, 31: si quaecumque composuit pater meus et edi voluit, iam in 
manus populi emisissem —. 

" ) Vgl. E. Hohl,Würzb.Jahrb.3.1948.113. 
») Vgl. E. Herzog,II. 1742; E. Groag, RE.IV (I900).1288.s.v.(108) Cornelius; 

Id. PIR.II2. 315.1339. 
") Vgl. M. Adler, ZOG.60.1909.198. 
") Tac. Ллл. 1.1 : -- temporibusque Augusti dicendis non defuere decora ingenia, donee 

gliscente adulatione deterrerentur. 
5ó)Vgl. A. Egger, 162 en 167. 
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bron tussen Seneca en Dio 5 7) , waarvan weer de auteur uit Seneca heeft ge

put zonder vermelding van historische data, welke Dio weer elders kan 

hebben gevonden en waarmee hij ernstig van Seneca is afgeweken. 

3. D E DATERING VAN DE INSIDIAE 

Tussen de twee auteurs die de insidiae van Cinna in extenso hebben over

geleverd, bestaat een ernstige discrepantie, waar het de datering van de ge

beurtenis betreft. Houdt men zich strikt aan Seneca's datering, welke de 

feiten in de veertiger jaren van Augustus plaatst58), dan valt het tijdstip wel 

in de periode 16-13 v. Chr. Voor Seneca's nadere indicatie immers dat Augus

tus tijdens de insidiae in Gallië vertoefde, komt het tweede verblijf aldaar se

dert het begin van het principaat het meest in aanmerking5 9). Het eerste 

verblijf in 27 v.Chr.60) ligt te vroeg, daar de princeps dan de veertig nog niet 

is gepasseerd. Een eventueel (tweede) verblijf in Gallië in 25 v . C h r . - bij Dio 

komt dit niet duidelijk genoeg uit61) - zou om dezelfde reden als dat van 

27 v.Chr. niet in aanmerking kunnen komen. Berichten over een later ver

blijf van de princeps in Gallië, een nl. in 10 v.Chr. en een in 8 v.Chr. samen 

met Tiberius62), vallen ook buiten de door Seneca gegeven datering. Augus

tus is in deze jaren immers reeds ouder dan 50 jaar. 

De historische kern van Seneca's bericht over Cinna werd boven reeds als 

aannemelijk voorgesteld. Sommigen menen evenwel ook Seneca's indirecte 

datering „cum annum quadragensimum transisset" te kunnen volgen en plaat

sen dus de gebeurtenis tussen 16 en 13 v.Chr.6 3). Tegen deze opvatting be

staan echter ernstige bezwaren. 

Reeds in 18 v. Chr. waren bij het indienen van de Lex Mia de Maritandis 

") Vgl. M. Adler, ZOG. 60.1909.200. 
5β) Sen. Clem. 1.9.2 : Sed cum annum quadragensimum transisset et in Gallia moraretur, 

delatum est ad eum indicium L. Cinnam, stolidi ingenii virum, insidias ei struere --. 
S!>) Dio, 54.19.1 : Kal μετά ταδτα èç τήν Γαλατίαν, Λουκίου τε Δομιτίου και Πουπλίου 

Σκιπίωνος ύπατευόντων, ώρμησε 
Veli.2.97.1 : -- amissaque legionis quintae aquila vocavit ab urbe in Gallias Caesarem. 
CIL.VI.386: [P.Quinctilius S]ex. F. Varus [pontifex(?)] Cos. [ludos votivos pr]o reditu 
[imp. Caesaris div]i f. Augusti [lovi óptimo m]aximo fecit [cum Ti. Claudio Ner]one con
lega [ex S.]C. 
Vgl. V. Gardthausen,II.648. 

60) Dio, 53.22.5: — èç δέ δή τάς Γαλατίας έλθών ένταΟθα ένδιέτριψεν. 
Liv..Per.l34: — cum ille conventum Narbone egit. 

" ) Dio,53.25.2: τόν τε Αΰγουστον ές τήν Βρεττανίαν -- στρατευσείοντα κατέσχον ol 
τε Σάλασσοι έπαναστάντες --. 

" ) Dio, 54.36.3 : και τούτους μέν ό Τιβέριος έκ τής Γαλατίας, ές ήν μετά τοΟ Αυγούσ
του Εσεληλύθει, καταπεμφθείς άνεκτήσατο --. 
Id. 55.6.1 : -- και έπί τους Κελτούς έστράτευσε. και αυτός μέν έν τΑ οΙκεί<ϊ ΰπέμεινεν --. 

" ) Vgl. Μ. Adler, ZOG.60.1909.196; W. Speyer, RhM.99.1956.280. 
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Ordinibus6*) in de kringen van de oppositie toespelingen gemaakt op de 
liefdesverhoudingen van Augustus in het algemeen 65). En mag men de reeks 
van namen in een bij Suetonius geciteerde brief van M. Antonius aan Octa-
vianus geloven, dan waren zijn minnaressen afzonderlijk met naam zelfs 
reeds lang een publiek geheim : Drusilla, Tertulia, Terentilla, Rufilla, Salvia 
Titsenia, enz. (Suet.^Mg.69.2). 

Een belangrijk feit nu in deze liefdesverhoudingen wordt blijkbaar over 
het hoofd gezien door degenen die Seneca's indirecte datering van de samen
zwering van Cinna in de periode 16-12 v.Chr. menen te kunnen volgen. Bij 
het vertrek naar Gallië in 16 v.Chr. liep namelijk het gerucht door de stad 
dat Augustus haastig was vertrokken om de praatjes over hem zelf en 
Terentia, de vrouw van Maecenas, te ontvluchten66). 

Hoewel het bericht bij Suetonius dat Livia zelf voor Augustus de nodige 
gelegenheden gezocht en gevonden zou hebben om zich „in amoribus" te 
kunnen uitleven wel als dwaas moet worden verworpen67), moet van de 
andere kant toch worden erkend dat Livia zich tegenover Augustus steeds 
als een verstandige vrouw heeft weten te gedragen bij zijn talrijke liaisons, 
waar zij overheen kon zien als zijnde zijn zuiver persoonlijke aangelegen
heden. Conflicten heeft zij in haar huwelijk steeds weten te vermijden door 
zichzelf te blijven als vriendelijke en toegevende echtgenote68). Willrich wil 
deze toegevende echtgenote in Livia zover laten gaan, dat zij er zelfs geen 
bezwaar tegen gehad zal hebben dat Terentia met haar en Augustus in 
16 v.Chr. meeging naar Gallië69). Enkele regels verder verwerpt Willrich de 
door Dio gemelde schoonheidswedstrijd tussen Livia en Terentia70) met een 
beroep op het respect dat de princeps steeds voor zijn echtgenote heeft ge
had. Zou dit zelfde respect de princeps er dan niet van weerhouden hebben 
zijn echtgenote mee te nemen naar Gallië op het tijdstip dat hij wegens de 

б4) 8иеІ.Ли£.34.1 : Leges retractavit et quasdam ex integro sanxit, ut -- de maritandis 
ordinibus. 
Dio, 54.16.1: τοις τε άγάμοις και ταΐς άνάνδροις βαρύτερα τα έπιτίμια έπέταξε, καί 
Ιμπαλιν τοΟ τε γάμου καί τής παιδοποιίας άθλα έθηκεν. 

") Dio,54.16.3: — εναγόντων αυτόν καί έκείνην έπανορθώσαι χλευασμφ δτι πολλαϊς 
γυναιξίν έχρήτο --. 

" ) Dio, 54.19.3: καί τίνες καί δια τήν Τερεντίαν τήν τοϋ Μαικήνου γυναίκα άπο-
δημήσαι αυτόν ύπετόπησαν,— επειδή πολλά περί αυτών έν -rfj 'Ρώμη έλογοποιείτο —. 

6Τ) Suet./4«£.71.1 : — virgines --, quae sibi undique etiam ab uxore conquirerentur. 
Vgl. E. Komemann, Gr.Frauen d. Altert.Л871в. 

6в) Tac. Ann. 5.1 : -- comis ultra quam antiquis feminis probatum -- uxor facilis et cum 
artibus mariti -- bene composita. 
Dio,58.2.5: — καί τα αφροδίσια αύτοο αθύρματα μήτε άκούειν μήτε αίσθάνεσθαι 
προσποιούμενη. 

«») Vgl. Η. Willrich, Livio, 13. 
70) Dio, 54.19.3: οδτω γαρ οΰν πάνυ αυτής ήρα ώστε καί άγωνίσασΟαί ποτέ αυτήν 

περί τοΟ κάλλους προς τήν Λιουίαν ποιήσαι. 
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ernstigste geruchten in Rome over een verhouding tussen hem en Terentia 
zich met deze veelbesproken vrouw in het buitenland heeft willen terug
trekken71)? Zelfs de reeds vermelde bewering van Livia, steeds voorgegeven 
te hebben dat zij de liefdesavonturen van haar gemaal niet zag of vernam, 
kan op psychologische gronden voor dit moment niet als tegenbewijs dienen. 

Trouwens de aanwezigheid van Livia in Gallië voor dejaren 16-13 v.Chr. 
kan alleen uit Seneca's verhaal over de insidiae worden geconcludeerd en 
vindt in andere bronnen geen enkele bevestiging. De reeds vermelde schoon
heidswedstrijd bij Dio tussen Livia en Terentia, aangenomen dat het bericht 
inderdaad authentiek zou zijn, behoeft niet in Gallië te hebben plaats ge
vonden. Willrich, die het verhaal overigens „alberner Klatsch" noemt72), 
meent de praatjes hierover blijkbaar wel met het verblijf in Gallië te mogen 
combineren. Maar Dio, 54.19.3, bewijst niets van dit alles. 

Ook het feit dat Livia herhaaldelijk en in latere jaren wellicht geregeld 
haar echtgenoot op zijn reizen vergezelde73), behoeft niet te betekenen dat zij 
altijd op zijn tochten bij hem is geweest. Waar bij Tacitus74) beweerd wordt 
dat Livia vaak is meegereisd naar Oost en West, is het niet nodig dit letterlijk 
te nemen, maar mag men het gerust als een rhetorische overdrijving be
schouwen. Tacitus zegt trouwens zelf dat hier inde spreker Valerius Messal-
linus een echo werd gehoord van de welsprekendheid van diens vader Mes-
salla7S). 

Bovendien verzekeren zowel Dio als Seneca dat na Cinna's insidiae geen 
aanslag meer op de princeps is gepleegd76). Dio kan dit met zijn datering van 
4 n. Chr. zonder bezwaar zeggen. De door hem gemelde samenzwering van 
9 v.Chr., waarvan nadere omstandigheden verder niet bekend zijn, behalve 
dan dat sommigen uit het betreffende bericht de doodstraf menen te mogen 
concluderen77), heeft in de datering van Dio vóór Cinna's insidiae plaats 
gevonden, zoals dit ook het geval is met de nog te bespreken politieke ver-

71) Dio,54.19.3: --ΐν' επειδή πολλά περί αυτών έν τή 'Ρώμη έλογοποιείτο, ανευ 
θροο τινός έν τή άλλοδημίςι αυτί) συνή' 
De „morosa Terentia" (Sen.Provid. 3.10) wordt beschreven door Horatius, Corm. 2.12.25w. 
Dum flagrantia detorquet ad oscula Cervicem, aut facili saevitia negat Quae poscente 
magis gaudeat eripi, Interdum rapere occupât? 

" ) Vgl. H. Willrich, i m a , 13. 
73) Sen. ad Marc. 4 .3 : -- assiduus viri tui comes --. 
74) Tac. Ann. 3.34: quotiens divum Augustum in Occidentem atque Orientem meavisse 

comité Livia ! 
" ) Tac. Ann. 3.34 : mox Valerius Messalinus, cui parens Messala ineratque imago pater-

лае facundiae, respondit multa duritiae veterum (in) melius et laetius mutata --. 
" ) Dio,55.22.2: κάκ τούτου και εκείνον και τους λοιπούς ανθρώπους οΰτως φκειώ-

σατο ώστε μηδένα £τ' αύτφ τών άλλων μήτ' όντως έπιβουλεοσαι μήτε δόξαι-

Sen. C/em.1.9.12: Nullis amplius insidiis ab ullo petitus est. 
7 7 ) Dio, 55.4.3: άλλους γε μήν έπιβουλεύειν oí μηνυθέντας έκόλασε. 

Vgl. Κ. Fitzler-O. Seeck, RE.X (1917).361.s.v.(132) lulius (Augustus). 
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wikkelingen en revolutionaire activiteiten rond de beide lulia's. Seneca is 
evenwel door zijn bewering klaarblijkelijk met zichzelf in tegenspraak. 
Bedoelt immers ook Seneca soms niet een samenzwering, wanneer hij elders 
lulia, de dochter van Augustus, en haar minnaar lullus Antonius als een 
tweede M.Antonius en Cleopatra beschouwt78)? Seneca zelf plaatst hen 
beiden door de context van het hoofdstuk in de omgeving van Murena, 
Caepio, Lepidus en Egnatius. Zo heeft de Oudheid het blijkbaar ook willen 
zien79). 

Het eerst heeft Wesseling de datering „quadragensimum annum" bij Seneca 
in twijfel getrokken en op rekening gezet van copiïsten, die namelijk XL in 
plaats van LX zouden hebben gelezen80). Gertz volgt deze conjectuur van 
Wesseling, zoals ook Préchac dit doet81). Renard daarentegen heeft om 
palaeografische redenen enkele bezwaren en meent daarom een dergelijke 
conjectuur te moeten betwijfelen82). Adler en Speyer verwerpen de oplossing 
van Wesseling totaal en aanvaarden de datering bij Seneca als juist83). 
Balsdon tenslotte wijst Seneca's datering zonder meer af84). 

Belangrijk in dit verband is dat Seneca, meer ethisch philosoof dan his
toricus, de geschiedenis heeft beschouwd als een ijdel tijdverdrijf in het leren 
van overbodige zaken, waaruit men terecht tot een gemis aan „sensus histo
ricus" bij deze auteur mag concluderen85). De historische achtergronden en 
innerlijke details van de beschreven gebeurtenissen hebben hem ongeïnte
resseerd gelaten. Voornamelijk voor het moraliserend aspect van de feiten 
heeft hij belangstelling gehad86). 

Bij deze mentaliteit van Seneca tegenover de geschiedenis als wetenschap 
lijkt het meer dan waarschijnlijk dat hij zich persoonlijk heeft vergist bij het 
raadplegen van een van zijn bronnen, misschien de Historiae van zijn vader, 
en dat hij in zijn gebrek aan kritische belangstelling, waar het historische 
dateringen betrof, en door zijn daaruit voortkomende onnauwkeurigheid 

l e ) Sen.Brev.VtA.f)·. — iam infractam aetatem territabant lullusque et iterum timenda 
cum Antonio mulier. 

•") Plin. ΝΗ.Ί.45.46: -- adulterium filiae et Consilia parricidae palam facta --. 
Tac. Ann. 1.10: -- interfectos Romae Varrones Egnatios lullos. 

8 0 ) Vgl. Petri Wesselingii, Observationum variorum libri duo, Leipzig, 1832.193 vv. 
β 1) Vgl. M. Gertz, L.Ann.Senecae libri de benef.et de dem.mit Bezugnahme auf Wesse

ling, Berlijn, 1876.268; F. Préchac, RPh. 9.1935.364. 
e2) Vgl. M. Renard, Lat.l.l937.250vv. 
83) Vgl. M. Adler, ZOG.60.1909.197; W. Speyer, RhM.99.1956.281. 
84) Vgl. J. Baisdon, 91. 
β 5) Sen.Brev.Vt. 13.3: Ecce Romanos quoque invasit inane studium supervacua di

scendi;--non est profutura talis scientia, est tarnen quae nos speciosa rerum vanitale 
detineat. 
Vgl. A. DiepenbrocM3; W. Speyer, RhM.99.1956.278. 

e 6 ) Sen. Nat. ß.3.praef.7: Quanto satius est quid faciendum sit quam quid factum 
quaerere, ac docere eos qui sua permisere fortunae nihil stabile ab ilia datum esse --. 
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ergens XL in plaats van LX heeft gelezen. En eenmaal tot deze foutieve 
datering gekomen, kon hij er gemakkelijk aan toevoegen dat Augustus de 
veertig was gepasseerd en op dat moment in Gallië vertoefde87). Augustus 
was inderdaad in Gallië in de periode 16-13 v.Chr. Seneca met zijn bekende 
„nauwkeurigheid" in het geven van historische feiten en data kon met dat 
verblijf combineren „cum annum quadragensimum transisset", hetgeen im
mers nogal royaal moet worden genomen. Eerst in 13 v.Chr. passeerde 
Augustus de veertig. 

Afgezien van deze bij Seneca te constateren onnauwkeurigheid en zijn 
gebrek aan een „sensus historicus" kunnen de auteur ook rhetorische en 
psychologische motieven hebben verleid tot een verschuiven van de samen
zwering van Cinna naar een vroegere datum. Rhetorisch motief werd reeds 
eerder geconstateerd bij Seneca's separaat vermelden van Caepio en Murena. 
Psychologische motieven lijken hier bij het onderwerp dementia nog meer 
in het spel, waar het de leeftijd van zijn vorstelijk voorbeeld betreft. Deze 
leeftijd moet de auteur immers zo jong mogelijk stellen, wil hij zoveel moge
lijk effect sorteren bij de achttienjarige Nero Caesar. Een dergelijk voorbeeld 
van clementie bij de eerste princeps en grondlegger van de dynastie zal psy
chologisch namelijk meer indruk maken, wanneer de persoon in kwestie op 
ruim veertig jaar wordt gesteld, dan wanneer deze in zijn ouderdom wordt 
geobserveerd. Het veertigste levensjaar kan in de antieke biografie wel gelden 
als de „ακμή" van het leven, het keer- en hoogtepunt, maar een dergelijke 
datering klinkt ook in Romeinse oren zwakker dan het positieve „senex", 
welke datering Seneca zich elders in de dialoog laat ontvallen88). Bij Cicero 
kan dit ruim zestig jaar betekenenβ9). 

Ook met betrekking tot de leeftijd van Cinna wordt door Seneca een enigs
zins vage datering gegeven. In dezelfde passage wordt het eerste aankno
pingspunt „virum" schijnbaar in leeftijd verminderd tot „adulescens"90). Dit 
geeft Hohl echter daarom nog geen recht zo maar, zonder verdere argumen
ten, in dit cardinale punt Seneca te laten spreken over „der junge (adulescens) 
Cinna" 9 i ) . En van de andere kant mag men ook niet zo maar beweren dat 
Cinna's leeftijd, daar deze in 16 v.Chr. op zijn hoogst 29 jaar geweest kan 

β7) Sen. Clem.l.9.2: Sed cum annum quadragensimum transisset et in Gallia mora-
retur --. 

e 8) Sen. C/em.l.l 1.1 : Haec Augustus senex aut iam in senectutem annis vergentibus --. 
Het is niet duidelijk, op welke gronden Speyer, RhM.99.1956.281, meent te mogen be
weren dat het „senex" hier terugslaat op caput 10 maar „in senectutem annis vergentibus" 
op caput 9. 

**) Herfst 44 v.Chr. noemt de 62-jarige Cicero zich „senex" (Phil.2.46.118). 
' 0 ) Sen.Clem. 1.9.2: -- indicium L.Cinnam, stolidi ingenii virum, insidias ei struere --. 

Id. Cfem. 1.9.3: — adulescentem nobilem, hoc detracto integrum, Cn. Pompei nepotem, 
damnandum --. 

91) Vgl. E. Hohl,Würzb. Jahrb. 3.1948.Ш. 
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zijn, hetgeen inderdaad historisch juist is, met Seneca's „adulescens" over
eenkomt en zijn bericht in zoverre bevestigt92). Want hier kan weer on
middellijk tegenovergesteld worden dat men bij de in het Latijn overgele
verde leeftijdsaanduidingen zeer voorzichtig moet zijn met een interpretatie 
in positieve cijfers en dat o.a. „adulescens" soms een nogal rekbare datering 
is. Immers Brutus en Cassius worden ook op veertigjarige leeftijd nog 
„adulescentes" genoemd93). En Cicero zegt van zichzelf dat hij tijdens zijn 
consulaat als „adulescens"- hij was toen 44 jaar - de staat tegen de gevaar
lijke Catilina heeft verdedigd94). 

Wanneer men de vage datering aldus ook voor Cinna mag doortrekken, 
nadert men dicht het jaar 4 n.Chr., waar de conjectuur LX voor XL brengt 
en waarvoor men ook steun vindt in gegevens bij Seneca zelf. Reeds is er 
b.v. op gewezen dat Seneca de insidiae van Cinna als de laatste samenzwering 
tegen Augustus heeft beschouwd95). Bij de philosoof en moralist moet meer 
op dergelijke gegevens gelet worden dan op de relatieve waarde van de door 
hem gebruikte leeftijdspredicaten, welke door de als annalist werkende his
toricus wijselijk werden vermeden. 

Wanneer men verder bij Seneca de enscenering van de belangrijkste ge
beurtenis in deze episode, nl. het onderhoud van Augustus met Cinna en zijn 
clemente houding tegenover hem96), nader bestudeert, is men eerder geneigd 
aan de Palatijn te denken als plaats van handeling dan aan een of ander ver
blijf in het verre Gallië, waar de auteur de geschiedenis voor zijn toehoorders 
wil laten afspelen. 

Een laatste en misschien wel de belangrijkste factor om Seneca's datering 
met betrekking tot Cinna's insidiae te verwerpen is de opvallende activiteit 
van Livia in het verhaal zowel bij Dio als bij Seneca. Juist deze verrassende 
activiteit doet sterk het jaar 4 n.Chr., zoals Dio dit voor de gebeurtenis 
geeft, vermoeden. Augustus, die in de jaren na de dood van Agrippa en 
Maecenas in respectievelijk 12 en 8 v.Chr. zijn vroegere raadgevers heeft 
gemist97), zal eerder in 4 n.Chr. bij Livia te rade zijn gegaan en zich door 
haar hebben laten adviseren dan in de periode 16-13 v.Chr., toen het con· 

") Vgl. W. Speyer, RhM.99.1956.279ls. 
") Сіс./,Лі/.2.44.113: habet quidem certe res publica adulescentis nobilissimos paratos 

defensores --. 
94) Cic.Phil. 2.46.118: defendi rem publicam adulescens, non deseram senex: contempsi 

Catilinae gladios, non pertimescam tuos --. 
'5) Sen.Clem.l.9.12: Nullis amplius insidiis ab ullo petitus est. Vgl. Dio,55.22.2. 
") Sen. Clem. 1.9.7: Gavisus, sibi quod advocatum invenerat, uxori quidem gratias egit, 

renuntiari autem extemplo amicis, quos in consilium rogaverat, inperavit et Cinnam unum 
ad se accersit dimissisque omnibus e cubiculo, cum alteram Cinnae poni cathedram 
iussisset--. 

97) Sen.Benef.6.32.2: „Horum (nl. zijn voortvarendheid in de affaire rond lulia) mihi 
nihil accidisset, si aut Agrippa aut Maecenas vixissent !" 
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silium amicorum nog uitstekende adviseurs onder zijn leden telde en boven
dien nog niet zo beperkt was. 

Bovendien moet Livia, die bij het lot van Lepidus, Murena, Egnatius en 
de minnaars van de beide lulia's heeft gezwegen, een bijzondere bedoeling 
gehad hebben, toen zij bij de kwestie-Cinna in haar „muliebre consilium" 
Augustus adviseerde tegenover de schuldige de „severitas" te laten varen en 
het nu eens met een „remedium contrarium" te proberen98). Welke bedoe
ling? De promotie van Tiberius, Leitmotiv zowel in Cinna's plannen alsook 
in Livia's opvallende pleitrede. 

4. POLITIEKE ATMOSFEER ROND DE INSIDIAE 

In 12 v.Chr. stierf M.Vipsanius Agrippa, tweede echtgenoot van Augus
tus' dochter lulia na haar huwelijk met M.Claudius Marcellus. De Real
politiker in Augustus heeft steeds het staatsbelang laten gelden, ook bij de 
keuze van een huwelijkspartner voor zijn dochter. Zich bewust dat een huwe
lijk met zijn dochter de betrokkene de hoogst mogelijke maatschappelijke en 
politieke rang bezorgde"), heeft hij een tijdlang het plan gekoesterd een 
„eques Romanus" te kiezen100), die buiten de politiek stond. Dat de princeps 
eerst na de dood van Agrippa en niet na die van Marcellus gedacht heeft aan 
C. Proculeius, de zwager van Maecenas101), valt uit Tacitus niet te conclu
deren, maar wordt wel indirect door Suetonius bericht102). 

Bevreesd voor een lastige en ongewenste kroonpretendent wilde hij zeker 
thans niet, nu al zijn verwachtingen op de beide Caesars, zonen van lulia 
en Agrippa, waren gesteld, een spelbreker in zijn toekomstplannen. Vandaar 
de aarzeling en het lange zoeken. Augustus heeft uiteindelijk zijn keuze op 
Tiberius laten vallen, maar met tegenzin, zoals Dio uitdrukkelijk vermeldt103). 
De vraag is, in hoeverre Livia haar invloed in deze beslissing van Augustus 
heeft laten gelden. Sommigen zijn van mening dat zij wel degelijk de keuze 

»в)5еп.С/елі.1.9.6. 
Dio,55.17.1: "Η ούχ όρ$ς δτι και oí Ιατροί τάς μέν τομάς καίτας καύσεις σπανιώτατά 
τισι προσφέρουσιν, ίνα μη έξαγριαίνωσιν αυτών τα νοσήματα, τοίς δέ αίονήμασι καί 
τοίς ήπίοις φαρμάκοις τα πλείω μαλθάσσοντες θεραπεύουσι; 

" ) Тас./1пл.4.40: -- cum in omnis curas distraheretur immensumque attolli provideret 
quem coniunctione tali super alios extulisset —. 

""O Tac. Ann.4.39: -- Augustum in conlocanda filia non nihil etiam de equitibus Ro
manis consultavisse 
Id. Ann.4. АО: at enim Augustus fíliam suam equiti Romano tradere meditatus est. 

101) Тас.Ллл.4.40: -- C.Proculeium et quosdam in sermonibus habuit insigni tran-
quillitate vitae, nullius rei publicae negotiis permixtos. 

1 0 2 ) Suet. Aug.63.2: Hoc quoque defuncto (se. Agrippa), multis ас diu, etiam ex equestri 
ordine, circumspectis condicionibus, Tiberium privignum suum elegit --. 

1 0 3 ) Dio, 54.31.1 : -- τον Τιβέριον καί άκων προσείλετο' 
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van Tiberius mede heeft bepaald104). Men zal inderdaad moeten aannemen 
dat Livia zeer zeker interesse heeft gehad in de toekomst van Tiberius en in 
alle daarmede in verband staande beslissingen. ledere bemoeienis van haar 
kant zal men daarom moeilijk kunnen verwerpen. Maar bij gebrek aan vol
doende beschikbare gegevens uit de Oudheid is het niet mogelijk een defini
tief oordeel hierover te geven. 

Uit bepaalde berichten is echter wel duidelijk dat Augustus in deze belang
rijke kwestie behoedzaam zijn weg is gegaan105), over minder prettige eigen
schappen van Tiberius is heengestapt106) en diens meer positieve kwaliteiten 
tenslotte de doorslag heeft laten geven107) bij de keuze van hem als lulia's 
derde echtgenoot, die tevens als stiefvader moest optreden van haar beide 
zoons, Caius en Lucius, de voornaamste zorg van de princeps met betrekking 
tot dit derde huwelijk. 

Slechts met grote tegenzin kon Tiberius er toe komen Vipsania Agrippina 
in 11 v. Chr. te verstoten en lulia te huwen108), wier morele opvattingen en 
levenswandel de zwaarmoedige, moreel strenge, enigszins onhandige Clau-
diër alleen maar kon afkeuren en verafschuwen109). 

Van haar kant beschouwde lulia, thans op de gevaarlijke leeftijd van 
28 jaar en tijdens haar tweede huwelijk met de veel oudere Agrippa reeds 
ontspoord110), de Claudiër Tiberius als een haar mindere in afkomst en liet 
zij hem dit inderdaad ook voelen111). Toch hebben beide echtgenoten aan
vankelijk redelijk geprobeerd zich in de onvermijdelijke beschikking van de 
princeps te schikken en een normaal huwelijksleven met elkander te leiden. 

104) Vgl. A. Stahr, Tiberius Leben, Regierung, Charakter, Berlijn, 18852.20; 
V. Gardthausen,1.1028; P. Sattler,Aug.u.Gegner,314. 

105) Suet.7ï6.21.3: Adduci tarnen nequeo quin existimem, circumspectissimum et pru-
dentissimum principem in tanto praesertim negotio nihil temere fecisse --. 

106) Suet.7/6.21.2: Ne illud quidem ignoro aliquos tradidisse, Augustum palam nee 
dissimulanter morum eius diritatem adeo improbasse, ut nonnumquam remissiores hi-
larioresque sermones superveniente eo abrumperet —. 
Тас.Ллл.І.ІО: -- quoniam adrogantiam saevitiamque eius introspexerit --. 
Vgl. R. Syme, TacAA26; K. Scott, The diritas of Tiberius, AJPh.53.1932.139. 

1 0 7 ) Tac. Ann.3.56: -- simul modestiae Neronis et suae magnitudini fidebat. 
Ιά.Αηη.β.5\ : -- egregium vita famaque, quoad privatus vel in imperils sub Augusto fuit--. 
Suet.7ï6.21.3: -- sed vitiis Tiberi virtutibusque perpensis potiores duxisse virtutes --. 

l oe) Suet.Tib.l . l: Agrippinam -- gravidam dimittere ac luliam Augusti filiam con-
festim coactus est ducere non sine magno angore animi, cum (et)Agrippinae consuetudme 
teneretur --. 
Dio, 54.31.2 : κοί προαποσπάσας και εκείνου τή ν γυναίκα - - τή ν τε Ίουλίαν οί ήγγύησε—. 

1<") Suet.7/¿>.7.2: -- cum -- luliae mores improbaret, ut quam sensisset sui quoque sub 
priore marito appetenten, quod sane etiam vulgo existimabatur. 
Voor een goede studie over de Claudiër Tiberius zie: 
J. Η. Thiel, Kaiser Tiberius. Ein Beitrag zum Verständnis seiner Persönlichkeit, 
Mnem.ser.3,vol.2.1935.245-270;vol.3.1935-1936.177-218;vol.4.1936-1937.17-42. 

110) Plin. NH.7.8.6— in tormentis adulteriorum coniugis --. 
llY) Tac. Ann. 1.53: -- spreveratque ut imparem --. 
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Hun te Aquileia geboren kind werd de vrucht van deze gemeenschap112). 
Tiberius en lulia vertegenwoordigden evenwel twee volkomen tegenover el
kaar staande richtingen. Deze tegenstrijdigheid nu deed hun politieke huwe
lijk reeds spoedig113) uitlopen op een complete mislukking, nog aangewak
kerd en bespoedigd door Sempronius Gracchus114), de enige man die lulia 
misschien ooit werkelijk heeft liefgehad en met welke zij reeds tijdens haar 
huwelijk met M. Agrippa haar huwelijkstrouw heeft geschonden115). Werd 
de sensuele levensgenietster lulia door haar karakter geheel opgenomen in de 
liberale levensrichting, afkerig van alle staatsbemoeienis in kwesties van 
moraal, de ernstige Claudiër Tiberius, zwaar belast met uit het Claudische 
Huis geërfde eigenschappen en innerlijk geremd door een gebrek aan ver
warmende levensvreugde in zijn jeugd, stond geheel aan de zijde van de con
servatieve traditionalisten. Maar de staatsman in Augustus meende bij zijn 
politieke schaakspel geen rekening te moeten houden met dergelijke tegen
stellingen, met de rechten en eigenschappen van het individu, zelfs niet wan
neer hij tegelijkertijd het levensgeluk van zijn eigen dochter en dat van zijn 
stiefzoon op het spel zette. Dit heeft wellicht het grootste fiasco in zijn poli
tiek veroorzaakt. De secessie van Tiberius was voorlopig een eerste symp
toom van dit fiasco11б). 

Voor deze afzondering van Tiberius naar Rhodus vindt men in de bronnen 
verschillende en sterk uiteenlopende motieven aangeduid. Terwijl Velleius117) 
slechts de onder Tiberius officieel geworden lezing geeft, nl. dat deze met 
zijn eigen roem geen belemmering wilde veroorzaken voor de in het politieke 
en militaire leven binnentredende jonge Caesars, stelt Tacitus echter de mis
lukking van het huwelijk tussen Tiberius en lulia primair. De wrokkende 
houding en verbittering, die het hele leven van Tiberius zouden kenmerken, 
hebben in de mislukking van zijn huwelijk met lulia een gunstige voedings-

1 1 2 ) Suet.7ï6.7.3: Cum lulia primo concorditer et amore mutuo vixit -- communis fili 
pignore, qui Aquileiae natus infans exstinctus est. 

113) Voor de datering van deze huwelijksmislukking tussen 9 en 7 v.Chr. zie: 
P. Sattler, Aug. и. Gegner, 317. 

1 1 4 ) Tac. Ann. 1.53: -- traditam Tiberio pervicax adulter contumacia et odiis in maritum 
accendebat; litteraeque, quas lulia patri Augusto cum insectatione Tiberii scripsit, a 
Graccho compositae credebantur. 

1 1 5 ) Tac.Ann. 1.53: -- Sempronium Gracchum, qui familia nobili, sollers ingenio et 
prave facundus, eandem luliam in matrimonio Marci Agrippae temeraverat. 

1 1 6 ) Suet.77¿. 11.1 : -- Rhodum enavigavit, amoenitate et salubritate insulae iam inde 
captus cum ad earn ab Armenia rediens appulisset. 
Vell.2.99.4: -- septem annos Rhodi moratum --. 
Dio,55.9.5: άμέλει και ές 'Ρόδον -- εστάλη --. 
Plin. NN.7.45.46: -- contumeliosus privigni Neronis seccssus --. 

1 1 7 ) Veil.2.99.2: -- ne fulgor suusorientium iuvenum obstaret initiis, dissimulata causa 
consilii sui, commeatum ab socero atque eodem vitrico adquiescendi a continuatione la-
borum petiit. 
Vgl. T. Rice Holmes,Archit. Яот.Етр.П.Чб. 
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bodem gevonden. Secundair geeft Tacitus het naar voren schuiven van de 

beide Caesars als motief118). 

Suetonius aarzelt persoonlijk tussen een afkeer bij Tiberius jegens lulia en 

diens verlangen zijn autoriteit te handhaven en zelfs te vergroten juist door 

zijn absentie, tijdens welke de staat zijn onmiddellijke activiteit wel zou mis

sen1 1 9). Bij Velleius, als propagandist van Tiberius echter niet altijd betrouw

baar in zijn beweringen, heet het dat dit laatste inderdaad het geval is ge

weest120). 

Tiberius zelf wendt bij Suetonius aanvankelijk een verlangen naar rust 

voor, terwijl sommigen evenwel als onmiddellijk motief een uit de weg gaan 

voor Caius en Lucius vermoeden, zoals trouwens de correctie van Tiberius 

zelf later op zijn eerder gegeven motief heeft geluid121). Dit wordt echter weer 

enigszins tegengesproken door het verzet van zowel Livia als Augustus tegen 

het vertrek van Tiberius122). 

Dio geeft als zijn persoonlijke mening dat de beweegreden voor Tiberius' 

vertrek niet kan geweest zijn een definitieve voltooiing van zijn opleiding of 

een misnoegen over de decreten van Augustus betreffende de beide Caesars. 

Als bewijs hiervoor moet dan gelden het in die dagen door Tiberius zelf ge

opende testament123). 

Hiertegenover stelt Dio alle mogelijke gissingen, die door het grote pu

bliek zouden zijn gemaakt: afkeer jegens lulia, desillusie, verbanning wegens 

intriges jegens de Caesars124). 

Groag is van mening dat de ware beweegreden in deze voor Augustus 

hoogst pijnlijke geschiedenis een ontgoocheling moet zijn geweest, onder

vonden in de periode tussen het aanvaarden van de tribunicia potestas, waar

schijnlijk einde juni of 1 juli, en het vertek naar Rhodus, dat wegens de in de 

11β) Tac. Ann. 1.53: fuerat in matrimonio Tiberii florentibus Gaio et Lucio Caesaribus 
spreveratque ut imparem; nec alia tam intima Tiberio causa cur Rhodum abscederet. 

n 9 ) Suet. 7ÏA.10.2: -- dubium uxorisne taedio, quam neque criminari aut dimitiere 
auderet neque ultra perferre posset, an ut vitato assiduitatis fastidio auctoritatem absentia 
tueretur atque etiam augeret, si quando indiguisset sui res p. 

120) Veli.2.100.1 : Sensit terrarum orbis digressum a custodia Neronem urbis --. 
121) Suet. 7Ï6.10.1: Quidam existimant, adultis iam Augusti liberis, loco et quasi 

possessione usurpati a se diu secundi gradus sponte cessisse --,ne aut obstare aut obtrectare 
praesens videretur. Quam causam et ipse, sed postea, reddidit. Tunc autem honorum sa-
tietatem ac requiem laborum praetendens --. 

122) Suet.7ïè.l0.2: -- neque aut mairi suppliciter precanti aut vitrico deseri se etiam in 
senatu conquerenti veniam dedit. 

1I3) Dio, 55.9.8: δτι μέν γαρ ούτε παιδείας Ενεκα οϋτ' άβουλήσας τα δεδογμένα 
άπεδήμησε, δήλον -- έκ τοϋ τάς διαθήκας αυτόν ευθύς τότε και λΰσαι каі τΐ\ μητρί τφ 
τε Αύγούστφ άναγνώναι, έγένετο -

1 2 4 ) Dio,55.9.7-8: -- λόγον δέ τίνα Εχει και δια τήν γυναίκα την Ίουλίαν -- τοϋτο 
ποιήσαι ---. οί δέ Εφασαν χαλεπήναι αυτόν δτι μή και Καίσαρ απεδείχθη οί δέ ύπ' 
αοτοϋ τοϋ Αυγούστου ώς каі τοίς παισίν αύτοο έπιβουλεύοντα έκβληθίίναι.--. κατει-
κάζετο πάνθ' δσα ένεδέχετο. 
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berichten gemelde stormen wel in het najaar moet hebben plaats gevon
den125), een tijdruimte dus van ongeveer drie tot vier maanden. Deze betrek
kelijk korte tijd voor het nemen van een dergelijk belangrijk en voor zijn 
persoonlijk leven ingrijpend besluit lijkt evenwel in strijd met het karakter 
van Tiberius, die slechts traag en langzaam wist te reageren126) en tot de 
aanvaarding van het principaat grondig zijn besluiten overwoog. Dit traag 
en langzaam reageren bij Tiberius en zijn tot aan het principaat grondig 
overwegen van besluiten is ook wel in strijd met de verklaring die Sattler 
geeft voor het vertrek naar Rhodus : Tiberius zou in het geheim van Augustus 
de adoptie hebben geëist om de beide Caesars te kunnen overtreffen127). 
Tiberius zelf moet hebben kunnen voorzien dat Augustus daartoe niet te 
dwingen was met het dreigement van een afzondering. 

Bij de vele redenen die vanaf de Oudheid tot in de moderne tijd zijn gefor
muleerd om Tiberius' vertrek naar Rhodus te verklaren, verdient psycholo
gisch gezien de reeds boven vermelde en door velen aanvaarde lezing die 
Tacitus geeft128) de voorkeur. Secondair kan de positie van Caius en Lucius 
bij Tiberius hebben meegewerkt in het nemen van een besluit. Primair moe
ten echter psychologische motieven ten grondslag hebben gelegen aan de 
uiteindelijk genomen beslissing, motieven die hun oorsprong hebben in het 
karakter van de Gaudier. Tengevolge van ernstige remmingen die zijn psyche 
beheersten, is Tiberius blijkbaar reeds vroeg geneigd geweest zijn geluk niet 
onder de mensen te zoeken. Wanneer de omstandigheden, i.e. de teleurstel
ling die hij in lulia heeft moeten ondervinden, daartoe leidden trok hij zich 
in zijn eigen innerlijk terug en sloot zich naar buiten volkomen af. Innerlijk 
was hij een eenzaam mens. Slechts enkelen, zoals o.a. zijn eerste echtgenote, 
Vipsania Agrippina, hebben zijn innerlijk kunnen binnendringen en mis
schien kunnen begrijpen. Wanneer dergelijke mensen alleen komen te staan 
in hun teleurstelling, trekken zij zich in zichzelf terug, vooral wanneer zij 
reeds van nature tot een leven in afzondering geneigd zijn129). Rice Holmes 
mag dan wel beweren dat de „Roman sense of duty"130) bij Tiberius hem 
nooit uit de weg zou hebben doen gaan voor het gedrag van zijn vrouw. 
Maar het is niet duidelijk, waarom hetzelfde argument niet zou kunnen gel
den tegen eventueel iedere andere verklaring van de afzondering naar 
Rhodus. En waar Sattler op grond van Suetonius, Tib.lQ.l, meent dat zelfs 

12S) Suet. 776.11.1 : Sed increbrescente rumore quasi ad occasionem maioris spei com-
moraretur, tantum non adversis tempestatibus Rhodum enavigavit --. 
Vgl. E. Groag,WS.40.1918.160vv. 

I2*) Suet. Tib. 57.1 : Saeva ac lenta natura ne in puero quidem latuit --. 
' " ) Vgl. P. Satt\eT,Aug.u.Gegner,3Ai. 
1 2 β ) Vgl. M. Gelzer, RE.X (1917).485.s.v.(154) Iulius (Tiberius). 
1 2 9 ) Vgl. E. Kornemann,7ïè.35. 
130) Vgl. T. Rice Ho]mes,Archit.Rom.Emp.n.l61. 
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Livia zich nu van Tiberius distanciëerde en hem nu verder alle steun wei
gerde131), wordt hij weerlegd door de later nog te vermelden hulp, die de
zelfde Livia aan Tiberius tijdens zijn vrijwillige ballingschap heeft geboden. 

De lezing bij Tacitus vindt bovendien bevestiging in het feit dat Tiberius, 
door de verbanning van lulia naderhand van een zware last bevrijd132), 
verlof tot terugkeer heeft gevraagd133). Slechts de toestemming van Caius 
Caesar134), daartoe aangezet door zijn raadsman P.Sulpicius Quirinius135), 
bracht Augustus er toe dit verlof in 2 n.Chr. te verlenen136), evenwel op 
voorwaarde dat Tiberius zich totaal buiten de staatszaken zou houden1 3 7). 
Augustus stelde nog steeds al zijn verwachtingen op Caius en Lucius138). 
Bovendien had hij zich blijkbaar tijdens de afwezigheid van Tiberius toch 
weten te redden, ook al wil Velleius het tegendeel doen geloven139). 

Intussen verslechterde evenwel de toestand aan de rijksgrenzen in Ger
manie en Bohemen, waar Marbod en zijn Marcomannen zich gevaarlijk 
roerden1 4 0). Groot werd zelfs het gevaar, waarin Italië zelfbij het opdringen 
van de Germanen kwam te verkeren, toen betrekkelijk kort achter elkaar de 
beide Caesars stierven, Lucius op 20 augustus 2 n.Chr., Caius op 21 februari 
4 n.Chr.1 4 1) . In Rome bevond zich thans slechts één militaire leider, die in 
staat was het dreigende gevaar te keren en te bezweren: Tiberius, buiten
gewoon bekwaam en rijk aan militaire verdiensten142) maar bij Augustus 

^ 1 ) Vgl. P. SaU]er,Aug.u.Gegner,M5. 
1іг) Suet. 776.11.4: -- laetus nuntio -- .De onmiddellijk daarna door Suetonius gemelde 

„fréquentes lilterae" tonen dat Tiberius ook nu sans rancune bleef. 
Vgl. G. Marañón,53. 

133) Suet. 776.11.5: -- petit ut sibi -- permitteretur revisere necessitudines, quarum de
siderio teneretur. 

134) Suet.776.13.2: Permittente ergo Gaio revocatus est --. 
135) Tac.Ann.3.48: --Tiberium quoque Rhodi agentem coluerat. quod tune patefecit 

in senatu, laudatis in se officiis --. 
ив) yell.2.103.1: pâtre tuo P.Vinicio consule Ti. Nero reversus Rhodo incredibili 

laetitia patriam repleverat. 
Suet. 776.14.1 : Rediit octavo post secessum anno —. 

1;57) Suet.776.13.2: -- sub conditione ne quam partem curamve rei p. attingerei. 
1 3 β ) Тас.Ллл.І.З: nam genitos Agrippa Gaium ас Lucium in familiam Caesarum in-

duxerat necdum posila puerili praetexta principes iuventutis appellari, destinar! cónsules 
specie recusantis flagrantissime cupiverat. 

13 ' ) Veil.2.100.1 : Sensit terrarum orbis digressum a custodia Neronem urbis —. 
140) Veil.2.100.1 -- Germania aversis domitoris sui oculis rebellavit. 

Id. 2.104.2: - - protinus in Germaniam misit, ubi ante triennium sub M.Vinicio, avo tuo, 
clarissimo viro, immensum exarserat bellum. 

141) CIL.I2 . p.326: XIII K.Sept. (Aug.20) Infer(iae) L.Caesaris. 
ILS.140 (=CIL.XI.1421): --di[em]que eum, quo die C.Caesar obit, qui dies est a.d. 
Vil l i k. Martias. 

142) Tac. Ann. 6.51: --egregium vita famaque, quoad privatus vel in imperils sub 
Augusto fuit --. 

155 



geen „persona grata"143). Daarom kon deze niet tot het door de omstandig
heden genoodzaakte besluit komen Juist die besluiteloosheid bij de princeps 
bracht de vrienden van Tiberius144) in beweging, niet tegen de persoon van 
Augustus maar wel tegen de starheid, waarmede hij van zijn machtspositie 
gebruik maakte145) en waarin op dit ogenblik de grootste gevaren voor de 
staat werden gezien. 

In deze situatie zijn bij de behoefte aan een militair leider, die tegen de 
omstandigheden opgewassen was, de insidiae van Cinna c.s. gegroeid. Het 
dreigend gevaar aan de njksgrenzen van Germanie en Bohemen moet wor
den gezien als de aanleiding tot Cinna's samenzwering, bedoeld om door een 
moord op de princeps de situatie te redden en door deze uit de weg te ruimen 
een nieuwe, jonge kracht de kans te geven het imperium te redden, of, en dit 
benadert wellicht het meest de waarheid, om bij wijze van demonstratie de 
noodzakelijk geachte, volledige verzoening tussen Augustus en Tiberius te 
bewerken en de princeps op harde wijze er aan te herinneren dat de nood 
van het ogenblik en het staatsbelang146) een voor hem moeilijke beslissing 
eiste het herstellen in functie en de adoptie van Tiberius Dit staatsbelang 
heeft uiteindelijk bij Augustus de doorslag gegeven Tiberius vier maanden 
na de dood van Cams te adopteren147). Zonaras geeft het merkwaardige 
bericht dat luha voor Tiberius zou hebben geïntervenieerd148) De auteur 
moet hier wel luha met Livia hebben verwisseld De omstandigheden van 
het ogenblik hebben Augustus gedwongen de bekwaamheden van de 

, 43) Suet ΤΊί> 21 2 Ne illud quidem ignoro aliquos tradidisse, Augustum palam nee 
dissimulanter morum eius dintatem adeo improbasse, ut --
Id Tib 51 At illa commota veteres quosdam ad se Augusti codicillos de acerbitate et 
intolerantia morum eius e sacrano protulit atque recitavi! 

1 4 4 ) Zowel Seneca als Dio spreken van medeplichtigen aan de plannen van Cinna 
Sen Clem 1 9 2 -- unus ex consens deferebat 
Id Clem 1 9 9 -- adiecit locum, socios, diem — 
Dio, 55 14 1 Πρασσοντι δέ αυτώ ταΟτα έπεβουλευσαν αλλοι τε και Γναΐος Κορνήλιος 
θυγατριδοος τοΟ μεγάλου Πομπήιου ών --
Id 55 21 1 Πεϊραν ούν απ' αυτών τούτων άρξ,αμενοι ποιησωμεθα 

1 4 5 ) Dio, 55 14 6 ώστε εκ τε τούτων μη είναι κακοΟ αμαρτανειν, καΐ προσέτι καΐ έκ 
τών επιτιθέμενων οΰτι γε και σοι άλλα τί | ήγεμονκ? 

•^6) Suet Tib 2 1 3 -- praesertim cum et rei ρ causa adoptare se eum pro contione 
luravent--
Er ligt wel veel bitterheid tegenover Augustus in de bewering bij Tacitus, Ann 1 10 ne 
Tiberium quidem cantate aut rei publicae cura successorem adscitum, sed quoniam adro-
gantiam saevitiamque eius mtrospexerit, comparatione detcmma sibi glonam quaesivisse 

^ 7 ) Sommigen menen Augustus' woorden „rei publicae causa" te moeten opvatten als 
staatsaangelegenheid Vgl Η Siber, Zur Prmzipatsverfassung, ZRG 64 1944 272 Terecht 
leggen de meesten echter deze woorden uit als staatsbelang Vgl L Wickert, Bericht über 
Literatur zur früheren Kaiserzeit aus den Jahren 1939-1940, Kilo,34 1941 138, 
E Komemann, 7/Λ 40. 

14ê) Zonaras.lO 36 -- refl δ ' ύπο τής 'Ιουλίας άναπεισθεις — 

156 



Claudiër te erkennen149), zijn tegenzin te overwinnen en het staatsbelang 
te laten gelden. Het is hem evenwel niet gemakkelijk geweest tot dit besluit 
te komen. De actie van Cinna c.s. heeft daartoe moeten bijdragen. 

5. D E INSIDIAE EN HAAR GEVOLGEN 

Tegen de achtergrond van de hierboven ontwikkelde theorie moet het tijd
stip van de samenzwering als volgt worden gelocaliseerd. In het jaar 1 van 
de Christelijke jaartelling breekt de Germaanse oorlog uit150). Deze in de 
terminologie van Velleius ontzaglijke oorlog wordt, nadat hij drie jaar lang 
door M.Vinicius met afwisselend gevolg is gevoerd, in 4n.Chr. acuut en 
gevaarlijk voor Italië door Marbod en de Marcomannen. Om een oplossing 
in de militaire moeilijkheden te forceren beraamt Cinna dan met zijn aan
hang de samenzwering, die evenals alle andere tegen Augustus beraamde 
komplotten mislukte. Gelijk bij Murena en Caepio was ook hier verraad in 
het spel151). 

Terwijl nu de samenzweerder in arrest wordt gehouden om door een ge
rechtshofvan „amici Caesaris"152) te worden geoordeeld, effectueert Augus
tus onder de druk van het gevaar aan de rijksgrenzen en door de harde waar
schuwing in Cinna's plannen het doel van de beoogde samenzwering: de 
volledige rehabilitatie van Tiberius, dringend noodzakelijk geworden door 
de militaire situatie, waarin het imperium thans verkeerde. Dat Augustus 
dergelijke waarschuwingen indien nodig wist te begrijpen, bleek reeds eerder 
bij de samenzwering van Murena en Caepio in 23 v. Chr. 

Als terminus ante quem van de samenzwering moet volgens de hierboven 
uiteengezette theorie 26 juni 4 n.Chr. gerekend worden, wanneer Tiberius 
door Augustus wordt geadopteerd153) en hij waarschijnlijk tegelijkertijd of 
anders onmiddellijk daarna met de tribunicia potestas wordt bekleed. Als 
terminus post quem komt wel in aanmerking 21 februari van hetzelfde jaar, 
de datum waarop Caius Caesar op terugreis uit het Oosten zijn vroegtijdig 

, 49) Suet. Tib. 21.3 : — sed vitiis Tiberi virtutibusque perpensis potiores duxisse virtutes —. 
, 5 0) Vell.2.104.2: — protinus in Germaniam misit, ubi ante triennium (nl. voor de ver

zoening met Tiberius in 4 n.Chr.) sub M.Vinicio — immensum exarserat bellum. 
151) Sen.C/em.1.9.2: -- delatum est ad eum indicium L.Cinnam, stolidi ingenii virum, 

insidias ei struere; — unus ex consciis deferebat. 
152) Sen. C/em.1.9.3 : -- consilium amicorum advocan iussit. 

ld. C/em.1.9.7: — renuntiari autem extemplo amicis, quos in consilium rogaverat 
Vgl. H. Volkmann, 84w. 

1 5 3)CIL.I 2 . p . 320: VI К. lul. (Iun.26) Fer(iae) ex s(enatus) [consulto, q]uod eo die 
[imp.] Augustus ado]p[ta]vit [sibi] filiu[m Ti.Caesarem] Aelio [et Sentio Cos.]. 
Veil.2.103.3:--et eum Aelio Cato C.Sentio consulibus V.Kal.lulias, post urbem con-
ditam annis septingentis quinquaginta quattuor, abbine annos Septem et viginti adoptaret. 
Suet.7ïi>.15.2: Gaio et Lucio intra triennium defunctis adoptatur ab Augusto simul cum 
fratre eorum M. Agrippa --. 
Dio,55.13.2: τον Τιβέριον και έποιήσατο --. 
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einde vindt in het Lycische Limyra154). In de berichten bij Dio staat de sa
menzwering van Cinna aan het einde van het jaar 4 n.Chr., na de adoptie 
van Tiberius, hoewel de samenzwering vóór deze adoptie moet hebben 
plaats gevonden. De vermelding van de samenzwering dient ter plaatse 
echter als een aanloop op Cinna's consulaat in het volgende jaar. 

Merkwaardig is dat Augustus tegelijk met de Claudische Tiberius de 
Julische Agrippa, de enige nog levende zoon van zijn dochter lulia en stam
houder van het Julische geslacht, heeft geadopteerd155). Het is een wanhopige 
poging van de princeps geweest om zijn eigen bloed na de dood van de beide 
Caesars niet te laten uitschakelen. Hebben aldus in deze adoptie van Agrippa 
reeds de nodige bijbedoelingen voorgezeten, tekenend is het bovendien voor 
de mentaliteit van Augustus ten opzichte van Tiberius, dat hij deze dwong 
eerst zelf Germanicus te adopteren alvorens aan Tiberius' adoptie rechts
geldigheid te verlenen156). De princeps meende ook nu nog Tiberius zoveel 
mogelijk in toom te moeten houden157), nu hij niet uit vrije wil maar door 
omstandigheden gedwongen dusdanige, verstrekkende beslissingen had te 
nemen. Dat Augustus bij het vermelden van deze omstandigheden over 
Cinna zweeg, moet uiteraard begrijpelijk zijn158). 

Als moeder van Tiberius zal Livia deze gang van zaken verre van ongeval-
lig zijn geweest. Aldus is het slechts verklaarbaar dat zij in deze periode, de 
enige maal bij een samenzwering, zo actief is opgetreden en voorspreekster 
heeft willen zijn van Cinna en zijn aanhangers, die door hun misschien wel 
tot eigen voldoening gefrustreerde moordpogingen de adoptie van Tiberius 
hadden bespoedigd. Vandaar ook haar „muliebre consilium" aan de prin
ceps. Zo wordt verder ook de „clementie" van Augustus begrijpelijk. Immers 
na de adoptie van Tiberius zou de princeps onmogelijk nog op strenge wijze 
hebben kunnen optreden tegen degenen die zich deze promotie van Tiberius 
ten doel hadden gesteld159). 

154) ILS.140 (=CIL.XI.1421): Cum a[nte] d[iein II]II nonas Aprilis allatus esset nun
tius C.Caesarem,-- ipsum volneribus pro re pu[bli]ca exceptis ex eo casu crudelibus fatis 
ereptum populo Romano -- di[em]que eum, quo die C. Caesar obit, qui dies est a.d. 
Villi к. Martias. 

,55) Veil.2.112.7: Hoc fere tempore Agrippa, qui eodem die quo Tiberius adoptatus ab 
avo suo naturali erat --. 
Suet.7ï6.15.2: -- adoptatur ab Augusto simul cum fratre eorum M. Agrippa —. 

156) Suet.Tib. 15.2: -- coactus prius ipse Germanicum fratris sui filium adoptare. 
Тас.Ллл.І.З: — Germanicum Druso ortum octo aput Rhenum legionibus inposuit ad-
scinque per adoptionem a Tiberio iussit --. 

1 5 7 ) Dio,55.13.2: καί μέντοι καΐ αυτόν εκείνον ύποπτεύσας πη έκφρονήσειν, καΐ 
φοβηθείς μή καί νεοχμώση τι, τον Γερμανικόν -- καίτοι καί αύτφ υίον εχοντι έσε-
ποίησε. 

1 5 β ) Suet. Tib.23 : „Quoniam atrox fortuna Gaium et Lucium filios mihi eripuit, Tiberius 
Caesar mihi -- heres esto." 

1 5 9 ) Ook de medeplichtigen van Cinna zijn blijkbaar mild behandeld. 
Dio, 55.22.1: Ταδτα τί |ς Λιουίας ειπούσης 6 Αύγουστος έπείσθη τε αύτΐί, καί άφήκε 
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Cinna werd in hetzelfde jaar nog, „post hoc" heet het bij Seneca, tot consul 
voor de volgende ambtsperiode gedestineerd160). Het is wel haast zeker dat 
Tiberius, eenmaal door Augustus geaccepteerd, persoonlijk bij de princeps 
heeft aangedrongen op het aanbod van deze eervolle en tegelijkertijd merk
waardige designatio. Tiberius, zowel van vaders- als van moederszijde repu
blikein van origine en wiens jeugd verbonden was geweest met de lotgevallen 
van de gens Pompeia161), zal zich immers met zijn vanuit het Claudische 
huis overgeërfde drang naar oppositie innerlijk zeker verbonden hebben ge
voeld met de kleinzoon van Pompeius Magnus. Bovendien was het niet de 
eerste maal dat een dergelijke methode van designatio voor het consulaat 
werd gevolgd. Parallelle aanbiedingen hadden zich reeds eerder in de 
Augusteische tijd voorgedaan. Tacitus162) o.a. bericht dat Cn.Piso, zonder 
dat deze er blijkbaar naar gestreefd had, het consulaat door Augustus kreeg 
aangeboden. En een zelfde aanbieding is Antistius Labeo gedaan. Ook deze 
werd door Augustus uitgenodigd het consulaat te aanvaarden en wel als 
suffectus. Hij heeft echter geweigerd163). 

Adler meent uit de betreffende mededeling bij Seneca over Cinna minstens 
het eenmaal verstrijken van de termijn voor de candidatuur te moeten con
cluderen164). De princeps kan evenwel, toen Cinna zichzelf niet candidaat 
durfde te stellen, alsnog op eigen initiatief zijn candidatuur hebben bevor
derd en zijn verkiezing tot consul hebben doorgedreven. Hohl is van mening 
dat Seneca zelf zijn bericht als een staatsrechtelijk anachronisme moet heb
ben beschouwd. Hij ziet juist in de vanzelfsprekendheid, waarmede Augustus 
Cinna als een of ander magistraat tot consul verheft, een reden te meer om 
de geloofwaardigheid van Seneca in zijn bericht te betwijfelen165). Terecht 
heeft reeds Speyer er dienaangaande op gewezen dat Hohl ter plaatse aan de 
door Mommsen al geconstateerde feitelijke invloed van Augustus op de ver
kiezingen166) zonder weerlegging is voorbijgegaan. Deze door Mommsen 
als hypothese geconstateerde feitelijke invloed is in 1947 als historische wer
kelijkheid bewezen door de vondst van de Tabula Hebana in Magliano, het 
oude Etrurische Heba, later nog met twee fragmenten aangevuld167). De 

μέν πάντας τους υπαιτίους λόγοις τισί νουθετήσας, τόν δέ δή Κορνηλιον και ΰπατον 
απέδειξε. 

'"О Sen.Cfem.1.9.12: Post hoc detulit ultro consulatum questus, quod non auderet 
petere. 

^1) Suet. Tib. 1-6. Vgl. R. Syme,rec.I.424w. en Äom.Äev.424. 
'") Тас./4лл.2.43: -- a pâtre Pisone, qui -- concesso reditu petitione honorum ab-

stinuit, donec ultro ambiretur delatum ab Augusto consulatum ассіреге. 
,63) Dig. 1.2.2.47: (Pompon.lib.sing.enchir.)-- Labeo noluit, cum offerretur ei ab 

Augusto consulatus, quo suffectus fieret, honorem suscipere --. 
' ") Vgl. M. Adler, ZOG.60.1909.195. 
' ") Vgl. E. Hohl, Würzb. Jahrb. 3.1948.116. 
'") Vgl. W. Speyer, RhM.99.1956.280; Th. Mommsen, Staatsr.lV. 9231. 
167) Een uitvoerige bibliografie vindt men in AJPh.75.1954.225 vv. 
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daarin vermelde Lex Valeria Cornelia (i.e. Cn. CorneUus Cinna Magnus) uit 
5 n.Chr. en het daarin gebezigde paient"168) leveren het historisch bewijs 
dat in de tijd van Cinna's insidiae een destinatio, uitgaande van de princeps, 
reeds gebruikelijk was en dat dit gebruik nog tijdens het consulaat van Cinna 
staatsrechtelijk in een wet werd vastgelegd. Daarbij werd een electoraal col
lege ingesteld, bestaande uit senatoren en ridders, waarin naar het uiterlijk 
althans de republikeinse vormen werden gehandhaafd. Concluderend mag 
men dus stellen dat Seneca in zijn bericht geen anachronisme kan worden 
aangewreven, maar dat wel de Tabula Hebana een nieuw argument levert 
om de door Seneca beschreven samenzwering van Cinna in 4 n. Chr. te 
plaatsen. 

Samen met Valerius Messalla is Cn. Cornelius Cinna Magnus tot 1 juli 
5 n.Chr. in functie gebleven169). Opvallend is het dat in het grootste gedeelte 
van Augustus' bewind de nazaten van Sulla en Pompeius op belangrijke 
posten zijn geweerd en dat zij eerst in het laatste decennium, wellicht door 
de groeiende invloed van Tiberius, bij wie republikeinse en Pompeiische 
sympathieën niet vreemd waren, in de magistratuur naar voren zijn gekomen. 

Zou men Seneca moeten geloven in zijn oordeel over de intellectuele capa
citeiten van Cinna170), dan zou men geen hoge ideeën mogen hebben over 
de wijze, waarop Cinna het consulaat heeft bekleed. Maar het betreffende 
oordeel over Cinna bij Seneca moet wellicht gezien worden tegen de achter
grond van de clementie, welke de auteur uitvoerig bij de eerste princeps 
wenst te beschrijven en die hij wil accentueren door deze te stellen tegenover 
de domheid van een Cinna. In feite is dit oordeel van de auteur wel in strijd 
met de historische werkelijkheid. Het is namelijk moeilijk te begrijpen dat 
iedere politieke en administratieve bekwaamheid afwezig zal geweest zijn in 
Cinna, daar hij toch als consul in staat bleek zijn invloed te laten gelden in 
het ontwerpen van een wet, die door zijn strekking de princeps en door zijn 
vormgeving zijn eigen aanhangers voldoening kon schenken. Wordt ener
zijds door de Tabula Hebana Seneca's bericht over de wijze, waarop Cinna 
tot het consulaat kwam, historisch bevestigd, anderzijds vormt de in deze 

,6e) Tab.Hebana,6: — centur(ias) Caesarum, quae de co(n)s(ulibus) pr(aetoribus) desti-
nandis suffragium ferre soient --. 
Id. 16-17: Utiq(ue) eo die, in quem ex lege quam L.Valerius M [essalla Volejsus Cn. Cor
nelius Cinna Magnus co(n)s(ules) tulerunt exve h(ac) r(ogatione), senatores et eq(uites) 
suffragi ferendi caussa adess[e debebunt] --. 
Vgl. J. H. Oliver-R. E. Palmer, Text of the Tabula Hebana, AJPh. 75.1954.227-228; 
J. Béranger, Sén. à Corneille, Lat. 23.1956.65 w. 

'«») CIL. P. p. 29: Messalla Volesus Pompei N. Cinna Mag. ex К. lul. C.Vibius C.F.C.N. 
Postimus C.Ateius L. F. L. N. Capito. 

170) Sen.C/em.1.9.2: -- L.Cinnam, stolidi ingenii virum --. 
Id.C/e/n.1.9.10: Domum tueri tuam non potes, nuper libertini hominis gratia in privato 
iudicio superatus es --. 
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Tabula Hebana vermelde Lex Valeria Cornelia een weerlegging van Seneca's 
oordeel over de intellectuele capaciteiten bij Cinna. 

Nog vóór 14 n.Chr. schijnt Cinna gestorven te zijn. Augustus is immers 
nog erfgenaam geweest van deze schatrijke magnaat, de laatste uit de gens 
Pompeia, op wiens vermogen naar het oordeel van de princeps zelf tijd
genoten jaloers zijn geweest171). 

m ) Sen.C/em.1.9.8: — patrimonium tibi orrme concessi. Hodie tam felix et tam dives 
es, ut victo Víctores invideant. 
Id.C/em.1.9.12: Amicissimum fidelissimumque habuit, heres solus illi fuit. 

161 



HOOFDSTUK Vi l i 

VIOLATIO DOMUS AUGUSTAE 

A. DE MORALITEIT IN DE AUGUSTEISCHE MAATSCHAPPIJ 

1. WELVAART EN LUXE 

De slag bij Actium in september 31 v.Chr. is niet alleen in militair en 
politiek opzicht een keerpunt geworden in de Romeinse geschiedenis, ook 
op economisch en sociaal terrein begon met dit einde van de burgeroorlogen 
voor Rome een periode van welvaart en luxe, welke de grootste in de eeuwen 
van zijn bestaan kan worden genoemd en die zou voortduren tot de komst 
van de Flavische dynastie, of zoals Tacitus het formuleert: „a fine Actiaci 
belli ad ea arma, quis Servius Galba rerum adeptus est, per amos centum" '). 
De Annales spreken ter plaatse wel bepaaldelijk over de „luxus mensae", 
maar uit de voorafgaande hoofdstukken mag men besluiten dat hier ook de 
weelde in het algemeen wordt bedoeld2). 

De welvaart en luxe, zoals deze zich in de Augusteische maatschappij 
gingen openbaren, hadden echter reeds een lange periode van ontwikkeling 
achter zich, begonnen met de verovering van het Oosten en de vernietiging 
van Carthago, waardoor de economische bronnen van de hele toentertijd 
bekende wereld voor Rome kwamen open te liggen3). Door deze gewijzigde 
economische situatie voltrok zich in de laatste eeuw van de Romeinse repu
bliek vooral onder de aristocratie een ingrijpende sociale verandering. Het 
landelijk karakter, dat de Romeinse adel nog eigen was in de dagen van 
Cato de Oude, maakte langzaam maar zeker plaats voor een stadsmentaliteit, 
die enigszins te vergelijken is met die van de Franse adel in het ancien régime. 

') Tac. Ann. 3.55. 
2) Vgl. L. Friedländer, IP. 281. 
3) Sail.Calil. 10.1 : Sed ubi -- reges magni bello domiti, nationes ferae et populi ingentes 

vi subacti, Carthago, aemula imperi Romani, ab stirpe interiit, cuneta maria terraeque 
patebant --. 
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2. PUDICITIA SUBVERSA 

Naarmate de economische en sociale ontwikkeling zich in de aanvankelijk 
agrarische gemeenschap van de Romeinse staat voltrok, veranderde ook de 
maatschappelijke positie en het gedrag van de Romeinse vrouw. Zolang die 
staat betrekkelijk arm was geweest en had moeten teren op de producten van 
zijn bodem, waren ook de gewoonten van zijn vrouwen natuurlijk en een
voudig gebleven en waren zij tevreden geweest in haar huiselijke bezigheden 
en met het eenvoudigste vermaak. Een naklank van deze rustige huiselijk
heid hoort men in de tot een cliché geworden traditionele lofspraak „domum 
servavit, lanam fecit", welke lofwoorden echter nog origineel klinken in het 
uit de tijd van de Gracchen (133-122) daterende grafschrift op Claudia4). 

Maar nadat Rome zich eenmaal meester had gemaakt van de welvaarts
bronnen rond de Middellandse Zee, verloren bij de vele veranderingen ook 
de Romeinse vrouwen, vooral in de adel, haar eenvoud. Emancipatie en wel
vaart veroorzaakten bij haar een geleidelijke vervlakking in morele opvat
tingen en leidden tot de lichtzinnigheden en schandalen, waar de auteurs van 
het Augusteische tijdvak zo vaak over uitweiden. Uiteindelijk zouden zij 
degenereren tot een generatie, waarvan sommigen haar jaren niet meer tel
den naar de consulaten maar naar het aantal van haar echtgenoten5). Lang 
is deze weg geweest. Reeds tijdens de censuur van M. Messalla en C. Cassius 
in 154 v. Chr. zijn er volgens as Annales van L. Piso Frugi, consul in 133 v.Chr., 
ernstige klachten geweest betreffende de morele houding van de Romeinse 
vrouwen 6). 

Vooropgesteld moet worden dat men zeer zeker voorzichtig dient te zijn 
met het generaliseren van de zo juist uit Seneca en Plinius geciteerde be
richten. Inscripties op grafstenen bewijzen immers dat in de lagere rangen 
van het maatschappelijk leven althans het oude Romeinse huwelijksideaal 
niet volkomen was uitgestorven. De kuisheid en zedigheid van een Aurelia 
Philematium b.v. wordt nog in haar grafschrift geprezen7). En ook in de 
literaire bronnen bestaan er eervolle getuigenissen over de Romeinse vrou-

4) ILS.8403 (= CIL.VI. 15346): Nomen parentes nominarunt Claudiam. Suom marei-
tum corde deilexit souo. Gnatos duos creavit, horunc alterum in terra linquit, alium sub 
terra locat. Sermone lepido, tum autem incessu commodo. Domum servavit, lanam fecit. 
Dixi. Abei. 

5) Sen.Benef.3.16.2: Numquid iam ulla repudio erubescit, postquam inlustres quaedam 
ac nobiles feminae non consulum numero sed maritorum annos suos conputant --? 

') Р1іп.Л7/.17.25.38: -- M.Messalae C.Cassii Censorum lustro. A quo tempore pudi-
citiam subversam Piso gravis auctor prodidit. 

7) CIL. IM221 : Aurelia L.L.Philematio viva Philematium sum Aurelia nominitata 
casta pudens volgei nescia feida viro vir conleibertus fuit eidem quo careo eheu ree fuit 
ее vero plus superaque parens Septem me naatam annorum gremio ipse recepit XXXX 
annos nata necis Poti(or) ille meo officio adsidio florebat ad omnis. 
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wen, zowel van de laatste jaren van de burgeroorlogen8) als van de eerste 
decennia van het principaat9). Maar toch zijn de algemene uitingen van tijd
genoten uit het Augusteische tijdvak en van latere bronnen zo ongunstig dat, 
zelfs als men haar niet in hun volle draagwijdte wenst te aanvaarden, de 
toestand nog deplorabel genoeg blijft. Zowel de pathetische klachten van de 
hofdichter Horatius10) als de ongegeneerde grappen van Ovidius11) belichten 
voor de historicus dezelfde maatschappelijke kwalen uit die dagen. Tibullus 
mag dan wel bidden dat zijn Delia trouw moge blijven12), maar uit Propertius 
o.a. is bekend dat velen ten onder gingen in de genoegens van die tijd13). 
Spreekt de dichter hier over de genoegens van de Romeinse badplaatsen, uit 
Tacitus weten we indirect dat een bepaald gevaar ook heeft bestaan in de 
schouwspelen van theater en circus en in de gastmalen14). Niet zonder reden 
heeft Augustus geprobeerd de nadelige gevolgen van de theatervoorstellingen 
te beperken door de vrouwen te dwingen samen op de bovenste rijen plaats 
te nemen15). Want zij kwamen er niet alleen om haar „star" onder de gladia
toren te bewonderen en haar hart te verliezen aan een Celadus, die „decus" 
en „suspirium puellarum" in de inscripties (CIL. IV. 4289, IV. 4342) wordt 
genoemd. Ook zelf wilden de vrouwen en meisjes gezien en bewonderd wor
den en juist dit maakte voor de mannelijke jeugd de spelen zo attractief16). 
Want hier vooral had men gelegenheid tot een kennismaking, waar men niet 
te licht over behoeft te denken17). Tot bij de Christelijke schrijvers worden 
in latere tijden dergelijke openbare bijeenkomsten juist van deze zijde be
schreven en aan de kaak gesteld18). 

") Veil.2.67.2: ld tarnen notandum est, fuisse in proscriptos uxorum fidem summam --. 
' ) Propert.4.11.36: -- in lapide hoc uni nupta fuisse legar. Het betreft hier een gefin

geerd epitaphium op Cornelia, echtgenote van L. Aemilius Paullus Lepidus, gestorven in 
16 v.Chr. 
ILS. 8393 ( = CIL.VI. 1527) : Quae dum agitabas, ex patria domo propter custodia[m pudi-
citiae, sumpto] de nocentibus supplicio, e vest[i]gio te in domum ma [tris meae contulisti, 
ubi] adventum meum expectast[i]. 

10) Hor. Carm. 3.6.17-20: Fecunda culpae saecula nuptias Primum inquinavere et genus 
et domos, Hoc fonte derivata clades In patriam populumque fluxit. 

u ) Ovid./4mor.l.8.43: Casta est, quam nemo rogavit —. 
Id./4/nor.3.4.37: Rusticus est nimium, quem laedit adultera coniux --. 

" ) Tibull.1.3.83: at tu casta precor maneas —. 
13) Proper t . l . l l .28w. : -- multis ista dabunt litora discidium, litora quae fuerant castis 

inimica puellis --. 
14) Tac.GiTm.19.1 : Ergo saepta pudicitia agunt (ni. de Germaanse vrouwen), nullis 

spectaculorum illecebris, nullis conviviorum irritationibus corruptae. 
15) Suet..4ü£.44.2: Feminis ne gladiatores quidem, quos promiscue spectari solemne 

olim erat, nisi ex superiore loco spedare concessit. 
16) Ovid.^r í Am.l.99: Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae. 
1T) 0\id.Ars Лт.1.175: Quis non invenit, turba quod amaret in illa? 

Sen. Benef. 1.9.4: Si quis nulla se arnica fecit insignem пес alienae uxori annuum praestat, 
hunc matronae humilem et sordidae libidinis et ancillariolum vocant. 

, e ) Tertull.5peciuc.25: immo in omni spectaculo nullum magis scandalum occurret 
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Dat ook tijdens de gastmalen de eerbaarheid dikwijls geweld leed wordt 

herhaaldelijk door de bronnen bewezen. Horatius 1 9 ) tekent in zijn klachten 

de sfeer van zulke, tot drinkgelagen ontaardende feestmalen, waaraan de 

princeps zelf blijkbaar heeft deelgenomen. De gebeurtenis bij een dergelijk 

feestmaal, zoals deze bij Suetonius wordt beschreven en waarin Augustus 

zelf betrokken is geweest 2 0), kunnen zijn vrienden wel proberen te veront

schuldigen met de werkelijke bedoelingen van de Realpolitiker, die blijkbaar 

nergens voor s t o n d 2 1 ) , maar het feit dat dit alles mogelijk is geweest, toont 

aan dat Rome zich ten tijde van Augustus in een qua moraliteit zeer moei

lijke periode heeft bevonden, waarin een decadente high society de gevaar

lijke overgang meemaakte van een traditionele strengheid naar de vermetel

heid van het moderne. 

De nog nader te bespreken familieconflicten in Augustus' eigen huis rond 

zijn dochter en kleindochter zullen aantonen dat de door emancipatie ver

anderde maatschappelijke positievan de vrouw tijdens het eerste principaat 

zelfs in de naaste omgeving van de princeps de mogelijkheid heeft geboden 

voor een vrouwentype van beschamende sensualiteit, wuft en onverzade-

lijk 2 2). Ook hier zal men weer voorzichtig moeten blijven met te generali

seren 2 3 ) . Zoals reeds boven werd aangetoond, zijn ook verschillende voor

beelden van het tegendeel aan te halen. Maar de trouw van een Livia tegen

over Augustus is vooral opvallend, doordat hij beoefend werd in een tijd, 

waarop men ook Seneca's uitspraak kan toepassen: „decentissimum spon-

saliorum genus est adulterium - - " 2 4 ) . 

Door vermaningen en wetten heeft Augustus proberen op te treden tegen 

de sociale en morele noden van zijn t i jd 2 5 ). Zijn verhouding met Terentia, 

quam il le ipse mulier um et virorum accuratior cultus, ipsa consensio, ipsa in favoribus aut 
conspiratio aut dissensio inter se de commercio scintillas libidinum conflabellant. nemo 
denique in spectaculo ineundo prius cogitai nisi videri et videre. 
Id. Си//. Fem/n. 2.11. 
Clem.Alex.Paei/a^.3.11.76: πεπλήθασι γοΟν πολλής αταξίας καΐ παρανομίας αί συνα-
γωγαί αύται, και αί προφάσεις τής συνηλύσεως άκοσμίας εστίν αίτια άναμίξ ανδρών 
καί γυναίκων συνιόντων έπί τήν αλλήλων θέαν. ένταΟθα ήδη περπερεύεται το συνέδριον. 

" ) Hor. Carm. 3.6.25 w. : Мох iuniores quaerit adúlteros Inter mariti vina, ñeque eligit 
Cui donet inpermissa raptim Gaudia luminibus remotis; Sed iussa coram non sine conscio 
Surgit marito, seu vocat institor, Seu navis Hispanae magister, Dedecorum pretiosus 
emptor. 

20) Suet.^Mf.69.1 : -- feminam consularem e triclinio viri coram in cubiculum abduc-
tam, rursus in convivium rubentibus auriculis incomptiore capillo reductam --. 

21) Suet.^uy.69.1: Adulteria quidem exercuisse ne amici quidem negant, excusantes 
sane non libidine, sed ratione commissa, quo facilius Consilia adversariorum per cuiusque 
mulleres exquireret. 

" ) Vgl. G. Marañón, 45 en 47. 
" ) Vgl. L. Friedländer,!». 311. 
" ) Sen. Benef. 1.9.4. 
25) Suet. Aug. 34.1 : Leges retractavit et quasdam ex integro sanxit, ut sumptuariam et de 

165 



de schone gemalin van Maecenas, verraadt daarentegen dat achter een gevel 
van gepoogde strengheid verborgen werd een volledig persoonlijk falen in het 
nakomen van de meest elementaire moraalbeginselen. En wanneer de prin
ceps misschien een ogenblik heeft gedacht dat hij met zijn hervormingen in 
het maatschappelijke leven althans wel zou slagen, dan zullen hem vooral de 
grote schandalen in zijn eigen huis wel hebben duidelijk gemaakt dat hij zich 
in zijn illusies vergiste. De levensloop zowel van lulia filia als van lulia 
neptis hebben Augustus op wel pijnlijke wijze doen voelen, tot welke con
flicten de botsing tussen opgelegde strengheid en innerlijke afwezigheid van 
moraal aanleiding kan geven26). 

De puriteinse, aan traditie zich geboden voelende Livia trachtte op ver
langen van Augustus zelf in strengheid en naar de levensstijl uit vroegere 
eeuwen27) haar stiefdochter en kleindochter op te voeden28). Maar eenmaal 
door haar huwelijk buiten de strenge afhankelijkheid van het ouderlijk huis 
getreden stormde een wereld op haar af van onbegrensde vrijheid met talloze 
verwarrende en bedwelmende indrukken29). 

In die wereld werd een „grex luxuriosae iuventutis"30) de omgeving van 
lulia, de dochter van de princeps. 

В. lULIA AUGUSTI FILIA EN DE SAMENZWERING 
VAN IULLUS ANTONIUS 

1. lULIA FILIA 

Hoewel verloofd met Servilia, de dochter van P.Servilius Isauricus, huwde 
Octavianus in 43 v. Chr. met Claudia, stiefdochter van M. Antonius en wettig 

adulteriis et de pudicitia, de ambitu, de maritandis ordinibus. 
Dio,55.2.6: σφϋς μήτε τοις τής άπαιδίας έπιτιμίοις ένέχεσθαι και τα τής πολυπαι-
δίας άθλα πλην ολίγων τινών καρποΟσθαι. 
Id. 56.6.5: έγώ δέ έπηύξησα μέν τά έπιτίμια τοις άπειθοδσιν, ίνα φόβω τοΟ περιπεσείν 
αΰτοΐς σωφρονίζοισθε --. 
Тас.Ллл.3.25: -- Papia Poppaea, quam senior Augustus post lulias rogationes incitandis 
caelibum poenis et augendo aerario sanxerat. 
Vgl. P. Jórs, Die Ehegesetze des Augustus, Marburg, 1893. 

") Vgl. D. Marin, 173. 
") Liv.l.57.8vv.: -- avolant Romam.-- ubi Lucretiam haudquaquam ut regias nurus--

nocte sera deditam lanae inter lucubrantes ancillas in medio aedium sedentem inveniunt. 
2e) Sutl. Aug.64.2: Filiam et neptes ita instituit, ut etiam lanifìcio assuefaceret vetaret-

que loqui aut agere quicquam nisi propalam et quod in diurnos commentaries referretur --. 
") Vgl. L. Friedlander.I». 281. 
30) Macrob.5ai.2.5.6: averterant in se populum in speetaculo gladiatorum Livia et 

lulia comitatus dissimilitudine, quippe cmgentibus Liviam gravibus viris, haec iuventutis 
et quidem luxuriosae grege circumsedebatur. 
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kind van P.Clodius Pulcher en Fulvia 3 1 ), die in haar derde huwelijk ver

bonden was met M. Antonius. Onder de druk van politieke omstandigheden 

zocht Octavianus contact met Sextus Pompeius en sloot hij dientengevolge 

door bemiddeling van zijn vriend Maecenas een volgend huwelijk met 

Scribonia, dochter van L. Scribonius Libo en Sentia 3 2 ) . Het feit dat de broer 

van Scribonia, L. Scribonius Libo, de schoonvader was van Sextus Pom

peius 3 3 ) , typeert voldoende de politieke achtergrond van dit verstands

huwelijk. 

In 39 v. Chr. werd uit deze verbintenis een dochter geboren, lulia, het enige 

wettige kind dat Augustus heeft gekregen 3 4). Spoedig na haar geboorte, 

volgens Dio nog op dezelfde dag 3 5 ) , scheidde Octavianus van Scribonia, 

naar hij zelf schreef wegens haar morele slechtheid 3 6). Het hierin gelegen 

voorwendsel wordt evenwel tegengesproken door een verklaring van Se

neca 3 7 ) . In werkelijkheid hield Octavianus niet van Scribonia en was hij in

middels verliefd geworden op de echtgenote van Tiberius Claudius Nero, 

Livia Drusilla, welke door Scribonia blijkbaar openlijk als rivale werd afge

wezen 3 8 ) . Bovendien vormde het besluit met Sextus Pompeius te breken de 

politieke achtergrond van deze scheiding. 

2. IULIA'S HUWELIJKEN 

Reeds spoedig schoof Octavianus zijn dochter, nog maar amper twee jaar 

oud, op het politieke schaakbord en deed haar in 37 v. Chr. te Tarente ver

loven met M. Antyllus Antonius, oudste zoon van de triumvir en Fulvia 3 9 ) . 

N a de nederlaag van diens vader echter liet Octavianus hem, verraden door 

zijn pedagoog Theodorus, in 30 v. Chr. te Alexandrie terechtstellen 4 0). 

3 1) Suet.y4u£.62.1: Sponsam habuerat adulescens P. Servili Isaurici filiam, sed re-
conciliatus post primam discordiam Antonio -- privignam eius Claudiam, Fulviae ex 
P.Clodio filiam, duxit uxorem vixdum nubilem --. 

" ) ILS.8892 (=CIL.VI.31276): Sentia Lib[onis], mater Scr[iboniae] Caes[aris]. 
") Dio,48.16.3: -- τοδ πενθεροο αύτοο Λουκίου Σκριβωνίου Λίβωνος άδελφήν --. 

Appian.5. C/V.5.53: ών ένθυμούμενος -- έπέστελλε Μαικήνςι συνθέσθαι Σκριβωνίςι, τή 
Λίβωνος αδελφή, τοδ κηδεύοντας Πομπηίφ —. 

3 4 ) Dio,48.34.3: -- Σκριβωνίαν τεκοΟσάν οί θυγάτριον --. 
Suet. Aug. 63.1 : Ex Scribonia luliam, ex Livia nihil liberorum tulit, cum maxime cuperet. 

3 5 ) Dio,48.34.3: -- άπεπέμψατο αυθημερόν. 
36) Suet. Aug.62.2: „pertaesus," ut scribit, „morum perversitatem eius,"--. 
3 7 ) Sen.Epist.WAO: Scribonia, gravis femina, amita Drusi Libonis fuit —. 
3 e ) Suet. Aug. 69.1: -- dimissam Scriboniam, quia liberius doluisset nimiam potentiam 

paelicis --. 
" ) 010,48.54.4: - - δ τε Καίσαρ Άντύλλίρ τφ τοδ 'Αντωνίου υίεΐ τήν θυγατέρα — 

ήγγύησε. 
Suet. Aug. 63.2. 

4 0 ) Suet. Aug. 17.5: Antonium iuvenem -- abreptum interemit. 
Dio,51.15.5: —"Αντυλλος μέν, καίτοι τήν τε τοδ Καίσαρος θυγατέρα ήγγυημένος --
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M. Marcellus 

In 25 v.Chr. werd lulia, nu 14 jaar oud, uitgehuwelijkt aan M.Claudius 

Marcellus, zoon van Augustus' zuster Octavia en uit haar huwelijk met 

C.Claudius Marcellus in 42 v.Chr. geboren41). Marcellus leek niet alleen in 

voorkomen en gestalte maar ook in karakter en aanleg op zijn edele moe

der 4 2). Door velen werd hij reeds als opvolger van Augustus in de dynastie 

beschouwd43). En blijkbaar was Marcellus opgewassen tegen de eisen, welke 

hem werden gesteld in de maatschappelijke positie, waar het lot hem had 

geplaatst44). 

Ook lulia heeft het niet ontbroken aan rijke begaafdheden en uitzonder

lijke kwaliteiten, welke Macrobius in een overigens onbekende bron uit 

Augusteische tijd vermeld heeft gevonden45). Bovendien is het opvallend dat 

ook de twee voornaamste minnaars van de rijkbegaafde lulia, lullus Antonius 

en Sempronius Gracchus, niet zonder literair talent blijken geweest te zijn46). 

Als kind van haar tijd echter heeft lulia tevens een even grote drang naar 

genot gekendA1) als naar literatuur en kunst, en rijkelijk heeft zij van geboden 

kansen misbruik weten te maken4 8). Of zij, gezien vooral haar latere ont

sporing, erfelijk belast is geweest met bepaalde karaktereigenschappen, kan 

niet direct bewezen worden. Haar moeder Scribonia mag men er in ieder 

έσφάγη —, 
Plut. Лил 81: Τών 5è 'Αντωνίου παίδων ó μέν ек Φουλβίας "Αντυλλος ύπο Θεοδώρου 
τοο παιδαγωγού παραδοθείς απέθανε --. 

4 1 ) Suet. Aug. 63.1: Iuliam primum Marcello Octaviae sororis suae filio tantum quod 
pueritiam egresso -- nuptum dedit 
Vell.2.93.2: -- filiam Caesaris luliam, quam in matrimonio Marcellus habuerat --. 
Dio, 53.27.5: τους τε γαρ γάμους τής τε θυγατρος τΐίς 'Ιουλίας και τοΟ άδελφιδοΟ τοϋ 
Μαρκέλλου -- απών έώρτασε. 
Plut. Ant. 87: 'Εκ δέ Μαρκέλλου δυείν αυτή θυγατέρων ούσών, ενός δέ υίοο Μαρκέλλου, 
τοοτον μέν δμα παΐδα και γαμβρόν έποιήσατο Καίσαρ. 

4 2 ) Sen. od Marc. 2.3: -- adulescentem animo alacrem, ingenio potentem, frugalitatis 
continentiaeque -- admirandae --. 
Propert.3.18.11 v.: quid genus aut virtus aut optima profuit illi mater --. 

4 3 ) Vell.2.93.1 : -- quem homines ita, si quid accidisset Caesari, successorem potentiae 
eius arbitrabantur futurum --. 
Tac.Hist.\.\5.\ : -- exemplo divi Augusti, qui sororis filium Marcellum -- in proximo sibi 
fastigio collocavit. 

Ai) Vell.2.93.1 :-- ingenuarum virtutum laetusque animi et ingenii fortunaeque, in 
quam alebatur, capax. 

^5) Macrob.5a/.2.5.2: -- cum alioquin litterarum amor multaque eruditio, quod in illa 
domo facile erat, praeterea mitis humanitas minimeque saevus animus ingentem feminae 
gratiam conciliarent --. 

4 6 ) Voor lullus Antonius, Ног. Сагт. 4.2.33 : Concines maiore poeta plectro Caesarem--. 
Voor Sempronius, Тас.Ллп.І.ЗЗ: -- sollers ingenio et prave facundus --. 

Vgl. M. Schanz-C. Hosius.II 4. 272w. 
4 7 ) Macrob. Sat. 2.5.3 : non semel praeceperat pater, temperato tarnen inter indulgentiam 

gravitatemque sermone, moderaietur profusos cultus perspicuosque comitatus. 
4 8 ) Macrob.Sat.2.5.2: -- sed indulgentia tam fortunae quam patris abutebatur --. 
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geval niet aansprakelijk voor stellen. Deze „gravisfemina" wordt nergens 
door betrouwbare aanklagers beschuldigd. Octavianus moet men toch im
mers met zijn beschuldigingen op het ogenblik van scheiden wel voor vrij 
subjectief houden in zijn oordeel. 

Reeds in dit eerste huwelijk van lulia, waarbij naar de te Rome bestaande 
traditie geen rekening was gehouden met het karakter en de levensvisie van 
de betrokken partijen, heeft Augustus de belangen van zijn dochter opge
offerd aan de belangen van de staat, of wat erger is, aan zijn eigen belangen. 
In zijn diepste wezen liet Augustus zich immers meer gelegen liggen aan zijn 
persoonlijke roem dan aan de roem van Rome49). 

Afgezien van de physieke en morele gevaren in dergelijke vroegtijdige 
huwelijken beschouwt de psycholoog en arts Marañón50) een dusdanige 
situatie zelfs immoreler dan de handel in blanke slavinnen. Het spel dat haar 
vader met haar heeft gespeeld, kan voor lulia enigermate als excuus gelden 
voor haar latere ontsporing. 

In haar eerste huwelijk heeft echter het zo grote verschil in karakter bij de 
beide jeugdige echtgenoten niet tot een breuk kunnen leiden. Op 17-jarige leef
tijd stond de dochter van de princeps als weduwe aan het graf van Marcellus. 

Zeker is dat Marcellus na 1 augustus 23 v.Chr. is gestorven. Plinius51) 
vermeldt immers nog zijn activiteit als aedilis op die datum. Door de date
ring bij Velleius52), die de dood van Marcellus plaatst bijna driejaar voor 
het „Egnatianum scelus", dat door een reeds boven gegeven argumentatie 
als gebeurtenis van 19 v.Chr. is bewezen, komt men wel tot het einde van 
23 of het begin van 22 v.Chr.53). Misschien om metrische redenen vermeldt 
Propertius!4) dat Marcellus 20 jaar oud was, toen hij stierf. De reden, 
waarom Servius55) 18 jaar als de betreffende leeftijd geeft, is niet duidelijk. 

Over de doodsoorzaak lopen de berichten uiteen. Sommigen menen dat 
Propertius een verdrinkingsdood suggereert56), en wel om Livia van insi-

4I>) Een objectieve analyse van het karakter van Augustus vindt men in Histoire générale. 
Histoire romaine, tome III: L. Homo, Le Haut-Empire, Parijs, 1941.17w. 
Vgl. P. de Jonge, TvG.66.1953.55. 

50) Vgl. G. Marañón, 45. 
51) Plin. N#.19.1.6: Deinde et sine ludis Marcellus Octaviae sororis Augusti genitus, 

in Aedilitate sua, avúnculo XI Consule, a.d.Kalendas Augusti velis forum inumbravit --. 
" ) Veil. 2.93.1 : Ante triennium fere, quam Egnatianum scelus erumperet --. 
" ) G. Ferrerò, V. 190, meent blijkbaar in Velleius,2.93.1, een afdoend bewijs te vinden 

om de dood van Marcellus in 22 v.Chr. te plaatsen. Het door Velleius gebruikte „fere" 
verzwakt evenwel deze passus als bewijs voor een nauwkeurige datering. Bovendien spreekt 
Dio, 53.30.4, van een „ού πολλφ ϋστερον" na de ziekte van Augustus in 23 ν. Chr. 

5 4 ) Propert.3.18.15: occidit, et misero stelerat vicesimus annus --. 
5 5 ) Serv.oí//4ел.6.861 : Hic decimo sexto anno incidit in valetudinem: et periit decimo 

octavo in Baiano cum aedilitatem gereret. Marcellus werd geboren in 42 v.Chr. 
5 6) Propert. 3.18.7 vv.: --at nunc invisae magno cum crimine Baiae, quisdeus in vestra 

constitit hostis aqua? - hie pressus Stygias vultum demisit in undas --. 
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nuerende berichten vrij te pleiten " ) . Voor een komplot van Livia rond de 
dood van Marcellus zijn echter geen overtuigende bewijzen te vinden. De 
recepta opinio is wel dat ook Marcellus het slachtoffer is geworden van de 
epidemische ziekte in 23 v.Chr. en dat de koude baden van Antonius Musa, 
die kort tevoren Augustus nog hadden gered, voor Marcellus fataal zijn 
gebleken58). 

M. Vipsanius Agrippa 

In 21 v.Chr. werd lulia ten tweeden male uitgehuwelijkt, nu aan de 24 jaar 
oudere M.Vipsanius Agrippa59), die daartoe moest scheiden van Marcellea 
dochter van Octavia en gewezen schoonzoon van lulia. Het leeftijdsverschil 
tussen de beide betrokkenen wijst duidelijk op het „arrangement" bij de 
huwelijken in de hogere Romeinse kringen. Bovendien was er voor Augustus 
op dit ogenblik blijkbaar zelfs geen andere keuze mogelijk. Zoals Maecenas 
het tenminste bij Dio stelt, moest hij Agrippa of tot zijn schoonzoon maken 
of hem vernietigen60). 

Met betrekking tot het huwelijk van Marcellus en lulia bestaat er in de 
bronnen geen enkele aanduiding die wijst op enige ontrouw bij lulia. Ver
moedens in deze richting zijn niet te verifiëren61). Blijkbaar was zij nog te 
jong en bovendien duurde deze verbintenis amper drie jaar. In haar tweede 
huwelijk werden vijf kinderen geboren: de Caesares Caius en Lucius, de 
dochters lulia en Agrippina en tenslotte Postumus Agrippa62). Uit de klach
ten van Agrippa over lulia's ontrouw63) blijkt evenwel dat dit zelfde huwe
lijk het begin betekende van een lange reeks ontsporingen, die Augustus' 
dochter zou eindigen als een „timenda muiier", of naar de woorden van de 
princeps zelf als „vomica" en „carcinoma"'6A). 

") Dio, 53.33.4: Αΐτίαν μέν ούν ή Λιουία τοΟ θανάτου τοο Μαρκέλλου έσχεν, δτι 
τον υΐέων αυτής προετετίμητο --. 

5β) Dio,53.30.4: --ό δέ δή Μάρκελλος νοσήσας où πολλφ ΰστερον και τον αυτόν 
εκείνον ύπ' αύτοΟ τοΟ Μούσα τρόπον θεραπευόμενος --. 
S4et.Aug.59: Medico Antonio Musae, cuius opera ex ancipiti morbo convaluerat 
(sc. Augustus)--. 

" ) Dio,54.6.5: -- καταναγκάσας τήν γυναίκα, καίπερ άδελφιδήν αύτοΟ ούσαν, άπαλ-
λάξαντα τή Ίουλίρι συνοικήσαι —. 
Suet. Aug.63.1: Iuliam -- M.Agrippae nuptam dedit exorata sorore, ut sibi genero 
cederet --. 
Veil.2.93.2: Post cuius obitum Agrippa--filiam Caesaris luliam, quam in matrimonio 
Marcellus habuerat, duxit uxorem —. 

60) Dio, 54.6.5: "τηλικοϋτον αυτόν πεποίηκας ώστ' ή γαμβρόν σου γενέσθαι ή 
φονευθήναι." 

6 1) Vgl. V. Gardthausen,1.1098. 
" ) Suet. Aug. 64.1 : Nepotes ex Agrippa et lulia tres habuit C. et L. et Agrippam, neptes 

duas luliam et Agrippinam. 
" ) Р1ІП.7 Я.7.8.6: -- in tormentis adulteriorum coniugis --. 
64) Sen.Brev. Vi.4.6:-- iterum timenda cum Antonio mulier. 

Suet. Aug. 65.4 : пес aliter eos (sc. Iulias filiam et neptem et Agrippam Postumum) appellare 
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Agrippa was van geringe afkomst, hetgeen hem ook door zijn tegenstan
ders werd verweten65). Om de herinnering aan zijn geringe afkomst te ver
mijden liet hij Vipsanius vallen en noemde hij zich kortweg M. Agrippa66). 
lulia, die zelfs Tiberius later het verschil in afkomst zou laten merken 67), zal 
zeker geen neutrale houding hebben aangenomen tegenover de „ignobUis 
locus" van Agrippa. 

Vooral het leeftijdsverschil van een generatie deed bij lulia de noodlottige 
gevolgen niet uitblijven. Terwijl er in deze jaren over de princeps zelf en 
Maecenas' vrouw, Terentia, praatjes door de stad gingen, voelde Augustus 
zich genoodzaakt tijdens afwezigheid van Agrippa, lulia wegens haar vrije 
omgang met de jonge adel te vermanen68) en L.Vinicius, zoon van een van 
zijn vrienden69), per brief attent te maken op het onbehoorlijke in diens 
bezoek aan lulia te Baiae7"), een wijze van kritiek, die Augustus blijkbaar 
wel meer volgde71). 

Suetonius weet verder te melden dat lulia volgens geruchten onder het 
volk reeds tijdens haar huwelijk met Agrippa pogingen zou hebben gedaan 
Tiberius te verleiden72). Onbeschaafd en brutaal is lulia's antwoord bij 
Macrobius op een vraag over de gelijkenis van haar kinderen met Agrippa. 
Groag meent dit bericht op rekening te mogen schrijven van een latere ver
valsing van de historische lulia73). Veeleer is het tekenend voor de vrijmoe
digheid, waarmede de geruchten over haar gedrag en levenshouding onder 
het volk werden verspreid. De meest ernstige en historisch geloofwaardige 
beschuldiging echter, die uit deze tijd tegen lulia kan worden ingebracht, is 

quam tris vómicas ас tria carcinomata sua. Hierover bij Plinius, NH. 20.9.33 : — carcino-
mata, quae nullis aliis medicament is sanari possint ·-. 

" ) Тас.Лли.1.3: — M.Agrippam, ignobilem loco --. 
Sen.Controv.2.12.13: Tanta autem sub divo Augusto libertas fuit, ut praepotenti tunc 
M. Agrippae non defuerint qui ignobilitatem exprobrarent. 

" ) Sen.Con/rov.2.12.13: Vipsanius Agrippa fuerat, (at) Vipsani nomen quasi argumen
tum patemae humilitatis sustulerat et M. Agrippa dicebatur. 

6 7) Tac.Ann. 1.53: -- spreveratque ut imparem --. 
6 e) Maciob.Sat.2.5.6: admonuit pater scripto videret, quantum inter duas principes 

feminas interesset. 
" ) Suet.Aug.Tl.l: — accesserunt convivae Viniciuset Silius pater. 
7 0) Suet./4u£.64.2: -- parum modeste fecisse eum, quod fil ¡am suam Baias salutatum 

venisset. 
•") Sen.ControvA.praef.S: itaque cum —per codicillos questus esset divus Augustus, 

ut erat mos illi clementissimo viro, non civiliter tantum sed etiam familiariter --. 
,2) Suet.rtò.7.2: -- cum -- Iuliae mores improbaret, ut quam sensisset sui quoque sub 

priore marito appetentem, quod sane etiam vulgo existimabatur. 
7'>) Macrob.Sar. 2.5.9: Cumque conscii flagitiorum mirarentur, quo modo similes 

Agrippae filios parerei, quae tam vulgo potestatem corporis sui faceret, ait numquam enim 
nisi navi plena tollo vectorem. 
Vgl. E. Groag,WS.40.1918.152. 
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haar verhouding met Sempronius Gracchus, moreel en intellectueel blijk
baar haars gelijke74). 

Op Agrippa's dienstreis naar Jonië en Syrië tussen 17 en 13 v.Chr. heeft 
lulia haar man tegen de gewoonten van die tijd in vergezeld75). De ervaringen, 
opgedaan in de sensualiteit van de bedorven beschaving in de Oriënt, een 
beschaving die voor Rome zo noodlottig ging worden, hebben zeker lulia's 
van nature reeds op wellust ingesteld karakter verslechterd. Zij werd er in 
oosterse vleierij als een koningin in wolken van wierook ontvangen. En 
Agrippa stond op dergelijke eerbewijzen. Nalatigheid in dit opzicht heeft hij 
zelfs gestraft76). 

In 12 v.Chr. stond lulia op 27-jarige leeftijd, nu ten tweeden male, als 
weduwe aan een graf77). Terwijl Rome verontrust werd door een nederlaag 
in Germanie, een opstand in Pannonië en een oorlog in Thracië78), kreeg 
Augustus nu ook nog met deze persoonlijke zorg te maken: de weduwstaat 
van zijn dochter, lulia, die in haar huwelijk met Agrippa reeds vier kinderen 
had voortgebracht en bij diens dood nog in verwachting was van een postu-
mus19), viel in deze situatie waarschijnlijk niet onder het voorschrift van de 
Lex lulia de Maritandis Ordinibus binnen een jaar te hertrouwen80). Een 
artikel in de Lex lulia gaf weduwen met drie kinderen zelfs bepaalde voor
rechten81). De dochter van de princeps moest in dit geval echter wel ten 
voorbeeld worden gesteld, te meer omdat haar lichtzinnige mentaliteit een 
openbaar geheim was geworden82) en degenen die zich aan traditie ge-

ηΑ) Тас.Лля.1.53: -- Sempronium Gracchum, qui familia nobili, sollers ingenio et 
prave facundus, eandem luliam in matrimonio Marci Agrippae temeraverat. 

") Suet.Aug.24A : Ne legatorum quidem cuiquam, nisi gravate hibemisque demum 
mensibus, permisit uxorem intervisere. 

η6) F\a.v.Jos.Antiq.Jud.l6.2.2: ΊλιεΟσι μέν γαρ αυτόν διήλλαξεν όργιζόμενον --. 
77) Dio,54.28.3: -- κατολαβών αυτόν τεθνηκότα Ες τε το αστυ το σώμα αύτοο έσεκό-

μισε каі έν τή άγορ$ προέθηκε --. 
Veli.2.96.1 : Mors deinde Agrippae -- admovit propius Neronem Caesari --. 

7e) Veli.2.97.1 : accepta in Germania clades sub legato M.Lollio --. 
Veli. 2.96.2: Subinde bellum Pannonicum -- magnum atroxque et perquam vicinum im-
minebat Italiae --. 
Veli.2.98.1: Dum ea-- in Pannonia Germaniaque geruntur, atrox in Thracia bellum 
ortum --. 

•") Dio,54.29.5: -- τόν τε υίον τον τελευτήσαντί ot γεννηθέντα Άγρίππαν προσηγό-
ρευσεν. 
Veli.2.104.1 : -- Μ. Agrippa, quem post mortem Agrippae luliae enixa erat --. 

8 0 ) Ulpian. Ле£и/.14: Feminis lex lulia a morte viri anni tribuit vacationem, a divortio 
sex menses; lex autem Papia a morte viri biennium, a repudio annum et sex menses. 

8 1 ) Gaius./njíí'í.Comment. 1.145: -- tantum enim ex lege lulia et Papia Poppaea iure 
liberorum a tutela liberantur feminae. 
ld.Instit.Comrnent.lA94: Tutela autem liberantur ingenuae quidem trium liberorum 
iure --. 

e2) Macrob.Sai.2.5.6: averterant in se populum in spectaculo gladiatorum Livia et 
lulia comitatus dissimilitudine, quippe cingentibus Liviam gravibus viris, haec iuventutis et 
quidem luxuriosae grege circumsedebatur. 
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bonden voelden83) met des te meer argwaan op haar gingen letten. Bovendien 

was op 6 maart van het lopende jaar Augustus tot Pontifex Maximus ge

kozen 8 4) , zodat het te verwachten was dat de conservatieven in zijn omgeving 

van hem in deze functie zelfs nu, hoewel niet legaal, rigoureus de toepassing 

van de Lex Julia uit 18 v. Chr. zouden eisen85). 

Tiberius 

In het politieke schaakspel rond het derde huwelijk van lulia werd na veel 

aarzelen bij de princeps uiteindelijk Tiberius naar voren geschoven. Deze 

werd gedwongen zijn geliefde, nog zwangere vrouw Vipsania Agrippina, 

dochter van M. Vipsanius Agrippa en Pomponia, dochter van de rijke Atticus, 

te verstoten en lulia, weduwe van zijn pas gestorven schoonvader en dochter 

van de princeps te huwen8 6) . 

De verwikkelingen voor en in dit politieke huwelijk en de secessie van 

Tiberius naar Rhodus, waarop voorlopig het fiasco van Augustus' politieke 

spel uitliep, werd reeds eerder besproken. Terwijl Augustus blijkbaar zijn 

vermoedens en de geruchten over de ontsporingen van zijn dochter niet 

durfde te verifiëren87) en het bij herhaalde vermaningen bleef88), durfde 

e3) Dat ook de Lex lulia de Maritandis Ordimbus op een traditie wilde teruggrijpen be
wijst het feit dat de princeps zelf bij het indienen van de wet een redevoering citeerde van 
Q. Caecihus Metellus Macedonicus, censor in 131 v.Chr.; Ьі .Л?г.59: Q Metellus censor 
censuit, ut cogerentur omnes ducere uxores liberorum creandorum causa, exstat oratio 
eius, quam Augustus Caesar, (cum) de maritandis ordinibus ageret, velut in haec tempora 
scriptam in senatu recitavit.Gellius vergist zich wel, wanneer hij in dit verband Q Caecihus 
Metellus Numidicus, censor in 102 v.Chr., noemt. Gelhus,ΝΛ.1.6.1 : --legebatur oratio 
Metelli Numidici, gravis ас diserti viri, quam in censura dixit ad populum de ducendis 
uxonbus, cum ad matrimonia capessenda hortaretur. Vgl. Ρ Jors, 35. 
Res Gestae, 8. Legibus novis [m]e auctore l[atis m]ulta exempla maiorum exolescentia iam 
ex nost[ro] saecul[o red]uxi et ipse multarum rerum imitanda postens tradidi 

"Ό CIL. I2. p. 311: Pnd non. mart. (Mart. 6). Hoc die Caes(ar) pontif(ex) maxim(us) 
fact(us) est MAFF.-Fe[riae ex s.c. quod eo die] imp. Caesar August, pont. m[axim. 
factus est Quinjnioet Valgiocos. [a.u.c.742]. 
Id. IX. 5289 : [imp. Caesjar pontif. maxim. cr[eatus est]. 

ê5) Over de datering van het in werking treden van deze Lex /u/m, vgl. P. Jors, 1 '. 
в6) Suet 7/6.7.2: Agrippinam--, quanquam bene convenientem rursusque gravidam 

dimittere ac luliam Augusti filiam confestim coactus est ducere non sine magno angore 
animi, cum et Agrippinae consuetudine teneretur et luliae mores improbaret --. 
Dio,54.31 2: και προαποσπάσας καί εκείνου την γυναίκα,-- την τε Ίουλιαν οί ήγγύησε. 

87) Macrob. Sat. 2.5.3 : idem cum ad nepotum turbam simihtudinemque respexerat, qua 
repraesentabatur Agnppa, dubitare de pudicitia filme embescebat. 
Dio,55.10.13: κατείκαζε μέν γαρ και πρότερον οΰκ ορθώς αυτήν βιοΟν, où μέντοι καί 
έπίστευεν ot γαρ τοι τάς ηγεμονίας Εχοντες πάντα μάλλον ή τα σφετερα γιγνωσκουσι--. 
V. Gardthausen.I 1029, meent dat vooral Livia de feiten voor Augustus verborgen heeft 
gehouden, wat volgens H. Willnch, Livia, 24, niet in overeenstemming is met de werkelijk
heid. 

"•) Macrob. Sat. 2.5.3: non semel praeceperat pater, temperato tarnen inter indulgen-
tiam gravitatemque sermone, moderaretur profusos cultus perspicuosque comitatus. 

173 



Tiberius, die reeds eerder de „trouw" van lulia ervaren had89) en deze nu 
ook in eigen huwelijk moest ondervinden90), de dochter van de princeps niet 
weg te sturen wegens de mogelijke politieke gevolgen91). 

Of Tiberius evenwel verstandig heeft gehandeld met de door hem geko
zen oplossing, de secessie naar Rhodus, valt te betwijfelen. De wijze waarop 
men hem op Rhodus heeft proberen te isoleren92), doet veeleer het tegendeel 
vermoeden. En zijn vijanden zaten niet stil, getuige de activiteit van M. Lol-
lius bij C. Caesar en de woorden die men zich aan gastmalen ten koste van de 
Claudiër blijkbaar kon veroorloven93). Zelfs heeft men te Nemausus in 
Gallia Narbonensis, waar zijn vader onder Caesar actief was geweest94), 
zijn standbeelden durven neer te halen95). Dit alles bewijst een reeds lang 
bestaande haat jegens Tiberius in hogere kringen en zijn impopulariteit onder 
het volk. Een typische indicatie hiervan vindt men bij Suetonius96). De ge
groeide verwijdering tussen Tiberius en lulia kon trouwens geen private aan
gelegenheid blijven. De morele kern van deze kwestie moest een scheiding 
in twee kampen veroorzaken, zoals ook de Lex lulia de Maritandis Ordinibus 
dat in 18 v.Chr. had gedaan97). 

Tiberius, niet alleen zelfs in spreken conservatief98) maar ook vanuit de 
gens Claudia erfelijk belast met een zekere neiging tot oppositie99), zal niet
tegenstaande zijn impopulariteit toch in zijn verwijdering van lulia steun 
hebben gevonden bij de nog behoudende richting in Rome, de oude conser
vatieve adel, gelijk die gevonden werd in de Calpurnii en de wijdvertakte 

8 ' ) Suet.Tí¿>.7.2: -- quam sensisset sui quoque sub priore marito appetenten --. Tacitus 
moet hier natuurlijk over zwijgen. 

' 0) Tac. Ann. 1.53: -- traditam Tiberio pervicax adulter contumacia et odiis in maritum 
accendebat --. 

91) Suet. Tïé. 10.1 : -- quam ñeque criminari aut dimitiere auderet ñeque ultra perferre 
posset --. 

92) Тас.Ллл.2.42: --ab intimis Augusti monitus, quia--intuta Tiberii amicitia crede-
batur. 

" ) Suet.7i"6.12.2: Namque privignum Gaium--alieniorem sibi sensit ex criminatio-
nibus M. Lolli comitis et rectoris eius. 
Id. 776.13.1 : -- adeo ut--familiari quondam convivio mentione eius orta exstiterit qui 
Gaio polliceretur, confestim se, si iuberet, Rhodum navigaturum caputque exsulis -- rela-
turum. 

' 4 ) Suet.Tib.4.1 : -- ad deducendas in Galliam colonias, in quis Narbo et Arélate erant, 
missus est. 

" ) Suet. Тій.13.1 : -- adeo ut imagines eius et statuas Nemausenses subverterint 
' 6 ) Suet.7/6.68.3:--excusare temptavit saepe apud senatum ас populum professus 

naturae vitia esse, non animi. 
" ) Snet.Aug. 34.1 : Hanc cum aliquanto severius quam ceteras emendasse!, prae tumultu 

recusantium perferre non potuit --. 
Vgl. P. Jörs,12. 

' β ) Suet./4Mf.86.2: Sed пес Tiberio parcit et exoletas interdum et recónditas voces 
aucupanti. 

" ) Vgl. E. Komemann,7ï6.14. 
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Cornelii Lentuli en die samen een sterke coalitie achter Tiberius hebben ge

vormd1 0 0). Bovendien moet Tiberius ook zijn persoonlijke vrienden hebben 

gehad, en dat niet alleen onder de adel. De homo novus Lucilius Longus 

heeft hem in deze jaren trouw gesteund, waarvoor Tiberius hem later zijn 

dank heeft betoond1 0 1). P.Sulpicius Quirinius, van onbekende huize uit 

Lanuvium en langs een militaire loopbaan naar boven gekomen102), bleef 

Tiberius niettegenstaande de intriges van een M.Lollius zijn steun verle

nen 1 0 3). De latere opvolger van Maecenas, C.Sallustius Crispus, aanvanke

lijk een vijand van Augustus maar later met de princeps bevriend104), zal 

Tiberius niet alleen een steun zijn geweest in latere jaren, toen hij hem de 

rebellie oprolde van de slaaf Clemens, die als pseudo-Agrippa met zijn aan

hang onder ridders en senatoren een gevaar dreigde te worden voor het 

nieuwe principaat105). Met de „cingentes Liviam graves viri"l0S) zullen er 

velen bereid zijn gebleven Tiberius in de groeiende spanningen te steunen. 

De mondaine, door de natuur rijkelijk begiftigde lulia1 0 7) heeft gemakke

lijk aanhang kunnen vinden onder alle lagen van het maatschappelijk leven 

in Rome, bij het volk en bij de adel108), terwijl zij bovendien kon vertrouwen 

op de bij Augustus bestaande afkeer jegens Tiberius109). 

1 0 0 ) Vgl. R. Syme,Rom.Rev.437. 
1 0 1 ) Tac.Ann.4.15: is fuit Lucilius Longus, omnium illi tristium laetorumque socius 

unusque e senatoribus Rhodii secessus comes, ita, quamquam novo homini, censorium 
funus, effigiem apud forum Augusti publica pecunia patres decrevere --. 

1 0 1 ) Tac. Ann.3.23: -- Quirinio --, cuius senectae atque orbitati et obscurissimae do
rmii --. 
Id.Ann.SAS: nihil ad veterem et patriciam Sulpiciorum familiam Quirinius pertinuit, 
ortus aput municipium Lanuvium, sed impiger militiaeet acribus ministeriis consulatum 
sub divo Augusto -- adeptus --. 

, 0 3 ) Tac. Ann. 3.48: -- Tiberium quoque Rhodi agentem coluerat. quod tunc patefecit in 
senatu, laudatis in se officiis et incusato M.Lollio, quern auctorem C.Caesari pravitatis et 
discordiarum arguebat. 

1 0 4 ) Tac. Ann.3.30: igitur incolumi Maecenate proximus, mox praecipuus, cui secreta 
imperatorum inniterentur --. 
Sen. Clem.l. 10.1: Sallustium — primae admissionis ex adversariorum castris conscripsit«. 
Plin. N # . 3 4 . 2 . 2 : -- ab amico Divi Augusti —. 

1 0 ! ) Tac.Ляп.2.40: postremo dat negotium Sallustio Crispo. 
I0<>) Macrob.&j/. 2.5.6. 
1 0 7 ) Macrob.5aí .2 .5 .5: Venerat ad eum licentiore vestitu et oculos offenderai patris 

tacentis. 
ld.Sat.2.5.2·. -- ingentem feminae gratiam --. 

l o e) Suet.Aug.65.ì: — deprecanti saepe p.R. et pertinacius instanti —. 
Dio,55.13.1 : ToO δέ δήμου σφόδρα έγκειμένου τ φ Αυγούστφ Ινα καταγάγτ) τήν θυγατέρα 
αύτοϋ --. 
Тас.Ллл.1.53: -- Sempronium Gracchum, qui familia nobili--. 

1 0 ' ) Suet.7ï6.21.2: -- Augustum palam пес dissimulanter morum eius diritatem adeo 
improbasse, ut nonnumquam remissiores hilarioresque sermones superveniente eo ab-
rumperet —. 
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Indirect staan haar aanhangers met naam bij Velleius vermeld110): 

lullus Antonius, tweede zoon uit het huwelijk van M.Antonius en Fulvia. 
Zijn nog te behandelen verhouding met lulia werd volgens Dio voornamelijk 
geleid door een streven naar de monarchie en zou tenslotte uitlopen op een 
samenzwering tegen het staatshoofd. 

T.Quinctius Crispinus Sulpicianus, met Drusus in 9 v.Chr. consul111). Het 
T.f. op zijn munten doet vermoeden dat hij door T. Crispinus, de bij Cicero 
vermelde quaestor in 69 v.Chr.1 1 2), werd geadopteerd. Zelfheeft hij wellicht 
T. Quinctius Crispinus Valerianus, consul suffectus in 2 n. Chr. met P. Cor
nelius Lentulus Scipio113), geadopteerd114). Bij hem heeft Velleius het nodig 
geacht zijn persoon nader te beschrijven met een „singularem nequitiam115), 
waardoor hij bij deze auteur als de ergste misdadiger van de hele groep wordt 
gekarakteriseerd. 

Appius Claudius, uit de aanzienlijkste tak van de patricische gens Claudia, 
de Pulchri, en misschien een zoon van Appius Claudius Pulcher, consul in 
38 v.Chr.1 1 6). 

Tib. Sempronius Gracchus, uit het beroemde plebejische geslacht, misschien 
in het catastrophale jaar 2 v.Chr. tribunusplebis111). Zijn bij Tacitus ver
melde bekwaamheid heeft hij wellicht ook als tragicus beproefd118). 

Cornelius Scipio, van wie niet zeker is, of hij de zoon is geweest van P. Cor
nelius Scipio, consul in 16 v.Chr.1 1 9) en zoon van P.Cornelius Scipio Nasica 
en Scribonia, de tweede vrouw van Octavianus. Langs deze lijn zou Scipio 
dan verwant hebben kunnen zijn met lulia. Scipio en Appius Claudius zijn 
blijkbaar de laatsten in hun geslacht geweest120). 

1 1 0 ) Veil.2.100.4-5: Tum lulus Antonius,— Quintiusque Crispinus,--et Appius Clau
dius et Sempronius Gracchus ас Scipio aliique minoris nominis utriusque ordinis viri - · . 

111) ILS.93 ( = CIL.VI.457): imp.Caesar divi f. Augustus pontifex maximus, imp.XIII, 
cos. XI, trib. potest. XV, ex stipe, quam populus Romanus anno novo apsenti contulit 
Nerone Claudio Druso T.Quinctio Crispino cos., Volcano. 

1 1 2 ) Cic.pro M. Font.1Л : — ad T.Crispinum quaestorem --. 
1 1 3 ) ILS.7843 ( = CIL.X.2039): P.Lentul. T.Quintio Valer. cos.k.Sep. leto datus es[t] 

L. Allius Epaph[ra]. 
1 1 4 ) Vgl. F. Münzer,122. 
115) Veil.2.100.5:--Quintiusque Crispinus, singularem nequitiam supercilio truci 

protegens —. 
116) Vgl. E. Klebs, PIR. 1.394.777; E. Groag,WS.41.1919.864. 
117) Vgl. H. Dessau-P. ν. Rohden, PIR.III.195.265. 
1 1 β ) Tac. Ann. 1.53: -- sollers ingenio et prave facundus 

Vgl. M. Schanz-C. Hosius.II 4. 272. 
••о) CIL.I 2 . p. 163: L.Domitius et P.Scipio. 
1 2 0 ) Vgl. E. Groag,WS.41.1919.864. 
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Naast de nog bij Velleius vermelde „aliique minoris nominis"121) wordt aan 
deze lijst van minnaars en aanhangers van lulia door Macrobius nog toe
gevoegd de musicus uit Milete, Demosthenes122). De reeds eerder vermelde 
L.Vinicius mag men zeker ook onder haar aanhangers rekenen. Ook is het 
vermoeden gerechtvaardigd dat L.Audasius en Asinius Epicadus, die beiden 
later een grote activiteit toonden123), reeds in vroegere dagen lulia zullen 
hebben gesteund. Tenslotte kan ook M.Lollius in zijn vijandschap jegens 
Tiberius124) aanleiding hebben gevonden om zich aan te sluiten bij de aan
hang van lulia. 

3. IULIA'S ONTSPORING 

Het menselijk drama, dat bij lulia in haar derde huwelijk tot een ontkno
ping is gekomen, heeft zowel tijdgenoten als latere auteurs beziggehouden. 
Degenen die gepoogd hebben een aanvaardbare verklaring te vinden zijn 
bijna allen tot verschillende combinaties gekomen, waarvan het resultaat 
uiteindelijk toch problematisch moet blijven125). 

De grote moeilijkheid schuilt in de al of niet aanwezige objectiviteit in de 
overgeleverde berichten uit de Oudheid. Tijdens Augustus en Tiberius moet 
het vrijwel onmogelijk zijn geweest een onpartijdig oordeel over de gebeurte
nissen te publiceren. Staat het enerzijds wel vast dat de tijdgenoot Velleius 
slechts de officiële opinie weergeeft, dus de opinie van Tiberius, anderzijds 
zijn lateren er niet steeds in geslaagd afstand te nemen van een reeds ten 
nadele van lulia gevormde traditionele beoordeling126). Vernietigend is b.v. 
het oordeel over lulia als betaalde prostituée bij Seneca en Macrobius127). 
Hier staat echter weer tegenover dat Iulia's populariteit bij het volk door 
andere bronnen wordt bewezen en dat zij bij een groot deel van de natie een 
sympathieke vrouw is gebleven, wier vrijlating herhaaldelijk werd geëist128). 

121) Veil. 2.100.5. 
122) Macrob.Saf.l. 11.17: Aesopus libertus Demosthenis conscius adulterii, quod cum 

lulia patronus admiserat, tortus diutissime perseveravit non prodere patronum donec aliis 
coarguentibus consciis Demosthenes ipse fateretur. 
Over zijn persoon, vgl. С. Cichorius, Römische Studien, Leipzig, 1922.318 vv. 

123) Suet. Aug. 19.2: Audasius atque Epicadus luliam filiam et Agrippam nepotem ex 
insulis, quibus continebantur, rapere ad exercitus -- destinarant. 

124) Suet. Γιο. 12.2: Namque privignum Gaium Orienti praepositum — alieniorem sibi 
sensit ex criminationibus M.Lolli comitis et rectoris eius. 

1 2 5 ) Vgl. W. Groag, WS. 40.1918.150. 
1 2 6 ) Vgl. G. Ferrerò, V. 244. 
127) Sen.Bene/.6.32.1: - -cum ex adultera in quaestuariam versa ius omnis licentiae sub 

ignoto adultero peteret. 
M&CÎob.Sat.l.S.'): — quae tam vulgo potestatem corporis sui faceret --. 

1 2 β ) Suet.Aug.65.3: — deprecanti saepe p.R. et pertinacius instanti --. 
Dio,55.13.1 : ToO δέ δήμου σφόδρα έγκειμένου τφ Αύγούστφ ίνα καταγάγη την θυγατέρα 
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En zeker zal het volk bij de openbare spelen in circus en theater uiting hebben 
gegeven aan deze sympathie voor de verbannen lulia129). Verder probeerden 
Audasius en Epicadus nog onder Augustus' regering lulia en haar zoon 
Agrippa naar de troepen in Germanië te ontvoeren130). Tussen deze extreme 
uitingen van sympathiek medeleven en totale verwerping in het ergste oor
deel over een vrouw moet ergens een objectief midden liggen. Maar dat de 
schadevergoeding, die de in haar huwelijksleven bitter teleurgestelde lulia 
bij haar adellijke vereerders heeft gezocht en gevonden, van hoogst ernstige 
aard is geweest, wordt wel bewezen door het optreden van Augustus zelf die 
nog voor lulia's veroordeling de senaat per brief in kennis stelde van het 
gedrag van zijn dochter131), welke voortvarendheid hem later evenwel, naar 
het schijnt, erg heeft berouwd132). Historisch gaat het daarom ook niet op, 
zoals sommigen het later hebben geprobeerd, lulia terug te brengen tot een 
„anständige Frau", behept met een slechts argeloze lichtzinnigheid en teugel
loze coquetterie133). 

Augustus, die als staatsman bij de keuze van zijn naaste medewerkers 
steeds de besten had weten te onderkennen, moest thans toegeven dat hij als 
vader had gefaald in de beoordeling van zijn eigen dochter, wier escapades 
hij in vroegere jaren niet had kunnen of willen aanvaarden en voor wier 
somtijds gefingeerde ernst hij was gezwicht134). Thans schaamde hij zich 
wel zozeer over deze dramatische vergissing, dat hij zich een tijdlang in af
zondering terugtrok135). 

Wanneer het overtredingen van andere vrouwen betrof, kon hij nog enigs
zins lankmoedig zijn136). Maar nu het de schanddaden van zijn eigen dochter 

αΰτοϋ --. καΐ τότε μέν ουδέν ήνυσεν, ΰστερον δέ έξεβιάσατο ώστε ές γοον τήν ήπειρον 
αυτήν έκ τής νήσου κομισθήναι. 

129) Tac. Hist. 1.72.3: -- et, ubi plurima vulgi licentia, in circum ac theatra effusi sedi-
tiosis vocibus strepere --. 

130)8иеІ.Лод.19.2. 
1 3 1 ) Suet./lí/í.65.2: -- de filia absens ac libello per quaestorem recitato notum senatui 

fecit--. 
Dio,55.10.14: τότε δ' ούν μαθών τα πραττόμενα τοσούτφ θυμφ έχρήσατο ώστε μηδ' 
οίκοι αυτά κατασχείν άλλα καί τή γερουσία κοινώσαι. 

1 3 2 ) Sen.Bene/.6.32.2: Deinde, cum interposito tempore in locum irae subisset vere
cundia, gemens, quod non illa silentio pressisset, quae tam diu nescierat, donec loqui turpe 
esset —. 

1 H ) Vgl. Chr. Wieland, Ehrenrettung dreyer berühmten Frauen, der Aspasia, lulia und 
Faustina, Leipzig, 1796.367-399; H. Blaze de Bury, Livie et la Fille d'Auguste, Revue des 
deux mondes, 44.1874.601-606 (3-ième per. tome 2-ième). 

134) Macrob.5o/.2.5.5: mutavi! cultus sui postera die morem, et laetum patrem affec-
tata severitate complexa est. 

135) Suet./4«£.65.2: — de filia absens ~ notum senatui fecit abstinuitque congressu 
hominum diu prae pudore --. 

136) Dio,55.10.16: πολλών δέ ек τούτου καί άλλων γυναικών έφ' όμοίοις τισίν αΐτίαν 
λαβουσών οΰ πάσας τάς δίκας έδέξατο, άλλα каі χρόνον τινά άφώρισεν ώστε τα προ 
εκείνου πραχθέντα μή πολυπραγμονεΐσθαι. 
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betrof, moet Augustus, die, zoals uit Seneca blijkt, ook in zijn ouderdom 
zichzelf niet onder controle had137) en naarmate hij ouder werd blijkbaar 
steeds meer aan zelfbeheersing inboette138), wel zo verbitterd zijn geweest 
over het echec in eigen huis van zijn sociale politiek, dat hij tot deze harde 
wijze van optreden heeft menen te moeten overgaan. 

Wie of wat bij Augustus de twijfels omtrent het morele gedrag van zijn 
dochter in zekerheid heeft veranderd en hoe hem tenslotte de onweerlegbare 
bewijzen van de feiten hebben bereikt, kan niet uit de bronnen worden ge
concludeerd. Het ligt echter wel in de lijn van de toenmalige tegenstelling 
Tiberius-Iulia dat deze ontknoping het uiteindelijk resultaat moet zijn ge
weest van een campagne, die vooral sinds de secessie van Tiberius naar 
Rhodus intensief door diens aanhangers zal zijn gevoerd. Dat mannen als 
Cassius Severus het aangedurfd zouden hebben een directe aanklacht tegen 
de dochter van de princeps in te dienen, is moeilijk aan te nemen, gezien de 
sinds 19 v.Chr. toegenomen macht en het prestige van de princeps139). Bo
vendien leest men nergens van een directe aanval op Augustus' verwanten, 
wel op zijn vrienden. In zoverre kan men daarom Ferrerò niet bijvallen140). 
Maar iedere campagne afwijzen, zoals Groag dit meent te moeten doen141), 
is historisch niet verantwoord. In de door Suetonius vermelde oppositie
groepen142) zullen zeker bepaalde figuren tot een dergelijke campagne geneigd 
zijn geweest. Welke rol Livia in deze campagne heeft gespeeld, is niet zo 
duidelijk. Vanuit de Oudheid bestaan hierover geen betrouwbare berichten. 
Onder de historici van de nieuwe tijd zijn er sommigen, o.a. Stahr en Gardt-
hausen143), van mening dat ook Livia de hand heeft gehad in Augustus' op
treden tegenover zijn dochter. Of zij bij dit optreden geheel uitgeschakeld 
moet worden, valt zeker te betwijfelen. En in ieder geval is ook hier de loop 
die de gebeurtenissen hebben genomen haar welkom geweest. 

Bij de nadere bestudering van het betreffende materiaal is het opvallend 
dat juist Tacitus zich met betrekking tot de feitelijke inhoud van de aan
klacht tegen lulia het meest beperkt, maar dat Seneca, meer ethisch philo-

137) Sen. Benef. 6.32.2: Haec tam vindicanda principi quam tacenda — parum potens 
irae pubJicaverat. 
E. Groag, WS.41.1919.76, schijnt niet veel vertrouwen te hebben in de hele passage bij 
Seneca, maar hij geeft geen enkel bewijs van het tegendeel. 

13e)Vgl. G. Dirichlet,10. 
1Э!') Тас.Ллл.1.4: -- òmnes exuta aequalitate iussa principis aspectare, nulla in praesens 

formidine--. 
140)Vgl.G. Ferrerò,V.271. 
,41) Vgl. E. Groag,WS.41.1919.74. 
142) Snet.Aug. 51.1 : Ne enumerem, quot et quos diversarum partium venia et incolumi-

tate donatos principem etiam in civitate locum tenere passus sit --. 
143) Vgl. Α. Stahr, 173w.; V. Gardthausen,1.1028. 
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soof dan historicus, wel het meest uitvoerig is144). Het is moeilijk te geloven 
dat Tacitus hier reëel en eerlijk is in zijn koel zakelijke wijze van berichten 
met betrekking tot lulia's misdrijven. Hoewel de auteur een open oog heeft 
gehad voor de charme van de vrouw145), doet zijn houding tegenover de 
vrouw in het algemeen en tegenover de vrouwen aan het hof in het bijzon
der146) eerder vermoeden dat hij bijzondere motieven zal gehad hebben voor 
zijn merkwaardige soberheid in de berichten over de dochter van Augustus. 
Heeft Tacitus Tiberius menen te kunnen treffen door lulia's misdrijven als 
het ware te minimaliseren? 

Seneca, die in zijn uitvoerig bericht, voor zover het de kern van de feiten 
betreft, gevolgd wordt door Plinius en Dio147), is ook hier weer de morali
serende philosoof. Zijn gedetailleerd verhaal over lulia's morele verwording 
dient vooral om te kunnen concluderen dat ook Maecenas en Agrippa hier 
geen waarheid zouden gesproken hebben148). Waarmee dan een eerder door 
hem geponeerde stelling moet worden bewezen149). 

Zonder de meer gedetailleerde berichten bij andere geschiedschrijvers over 
de misdrijven zelf- uiteindelijk betrof het hier immers een voor de vereerde 
dynastie bijzonder pijnlijke geschiedenis - geeft Velleius over lulia alleen 
maar een vernietigend oordeel150), uiteraard het oordeel van Tiberius. En om 

144) Тас.Ляя.1.53: -- lulia -- ob impudicitiam olim a patre Augusto Pandateria insula, 
mox oppido Reginorum -- clausa. 
ld.Ann.4.44. 
Sen.Brev.Vt.4.6: --filia et tot nobiles iuvenes adulterio velut sacramento adacti iam in-
fractam aetatem territabant lullusque et iterum timenda cum Antonio mulier. 
Id. Benef. б. 32.1 : - - admisses gregatimadulteros, pererratamnoctumis comissationibus civi-
tatem, forum ipsum ac rostra, ex quibus pater legem de adulteras tulerat, filiae in stupra 
placuisse, cottidianum ad Marsyam concursum, cum ex adultera in quaestuariam versa ius 
omnis licentiae sub ignoto adultero peteret. 

^ 5 ) Тас./4лл.13.45: quippe mater eius (sc. Poppaeae Sabinae), aetatis suae feminas 
pulchritudine supergressa, gloriam pariter et formam dederat --. 

1 4 6 ) Tac.Gerin.45.6: cetera similes uno differunt, quod femina dominatur: in tantum 
non modo a libértate sed etiam a Servitute dégénérant. Zie verder Ann. 15.54en Hist. 5.25.2. 
ld.Ânn.ll.45: huic mulieri (se. Poppaeae Sabinae) cuneta alia fuere praeter honestum 
animum. Zie verder Лил.4.71 ; 5.1 ; 13.21. 

1 4 7 ) Ρ\ίη.ΝΗ.2\.3.6: Apud nos exemplum licentiae huius non est aliud quam filia Divi 
Augusti, cuius luxuria noctibus coronatum Marsyam, literae illius Dei gemunt. 
Dio,55.10.12: -- την δέ δή Ίουλϊαν τήν θυγατέρα άσελγαίνουσαν οΰτως ώστε каі έν τή 
άγορφ και έπ' αύτοο γε τοδ βήματος και κωμάζειν νύκτωρ και συμπίνειν όψέ ποτέ 
φωράσας ΰπερωργίσθη. 

1 4 8 ) Sen. Bene/. 6.32.4: Non est, quod existimemus Agrippam et Maecenatem solitos 
illi vera dicere; qui si vixissent, inter dissimulantes fuissent. 

ч ' ) 8еп.Веле/".6.30.3: -- monstrabo tibi,— quid omnia possidentibus desit: scilicet ille, 
qui verum dicat--. 

1 ! 0 ) Vell.2.100.3: --filia eius lulia, per omnia tanti parentis ac viri immemot, nihil, 
quod faceré aut pati turpiter posset femina, luxuria libidineve infectum reliquie magni-
tudinemque fortunae suae peccandi licentia metiebatur, quidquid liberei pro licito vin-
dicans. 
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de tegenpartij een fatale slag toe te brengen worden de medeplichtigen met 
naam en toenaam vermeld. Macrobius151) tenslotte degradeert lulia tot een 
publieke vrouw en volgt daarmee Seneca. Maar hoe men een dergelijke waan
zinnige levenshouding bij de dochter van de princeps moet combineren met 
haar tevens door Macrobius vermelde intellectuele gaven en karaktereigen
schappen152), is ook voor ons psychologisch wel erg moeilijk te vatten en 
niet alleen een kwestie van verbazing153). 

De enige die misschien bij al deze raadsels en onzekerheden rond lulia's 
gedrag een afdoende verklaring zou hebben kunnen geven, Phoebe, vrij
gelatene en medeplichtige van lulia15"), en die men eventueel door folte
ringen tot bekentenis had kunnen dwingen155), onttrok zich door zelfmoord 
aan het onderzoek156). De meest aanvaardbare verklaring voor de in de 
historie overgeleverde en voor lulia vernietigende berichten blijft nu wel een 
enorme campagne in de omgeving van Tiberius. En de reële kern van alle 
hierin opgesloten beschuldigingen zal wel moeten worden teruggebracht tot: 
„libídines, impudicitia et adulterium"l5T). Maar ook deze wandaden van 
Augustus' dochter, waardoor zij als kind van haar tijd werd opgenomen in 
de losbandigheid van de jeunesse dorée in het toenmalige Rome, waren wel 
zo ernstig, dat zij een verpletterende slag moesten toebrengen aan de politiek 
van Augustus. Vanaf het begin van zijn principaat had hij er naar gestreefd 
door zedenwetten het moreel van de Romeinse samenleving dat door de 
burgeroorlogen zo zwaar had geleden weer op te heffen. Door monumenten 
en nationale feesten had hij getracht de herinnering aan Rome's grootheid 
en groots verleden bij het volk te verlevendigen158). Dat hem nu dit fiasco 
bij zijn eigen dochter tot in zijn ziel griefde, blijkt uit verschillende berichten. 

Bij de bestudering evenwel van lulia's werkelijke, tot hun ware proporties 
teruggebrachte historische wandaden moet als verontschuldiging worden 
aangehaald de opportunistische politiek, waaraan Augustus de levensbe-

15·) Macrob.Sat.2.5.9: — quae tam vulgo potestatem corporis sui faceret --. 
1!2) Macrob.5ai.2.5.2: - -cum alioquin litterarum amor multaque eruditio,--prae-

terea mitis humanitas minimeque saevus animus ingentem feminae gratiam conciliarent --. 
>") Macrob.Sat.2.5.2: -- mirantibus, qui vitia noscebant, tantam pariter diversitatem. 
154) Dio,55.10.16: ή δέ δη Φοίβη έξελευθέρα τε ττ\ς 'Ιουλίας καί συνεργός ούσα —. 
1 5 5 ) Cic.pro Sex.Rose.Amer.41.119: dixi iam antea saepe numero postulates esse ab 

istis duos servos in quaestionem. 
U.pro Su/fa,28.78: quaestiones nobis servorum accusator ac tormenta minitatur --. 

156) Suet.Aug.65.2: Certe cum sub idem tempus una ex consciis liberta Phoebe suspen
dió vitam finisset --. 

1!1) Suet.Tib.ì 1.4: -- luliam uxorem ob libídines atque adulteria damnatam —. 
Tac. Ann. 1.53: -- ob impudicìtiam --. 
Sen. C/em.1.10.3 : -- ob adulterium filiae suae —. 

15e) Dio,55.10.2w.; Veli.2.100; Suet.Aug.i 1.5. 
Vgl. R. Paribeni, Iscrizioni dai Fori Imperiali, Notizie degli Scavi di Antichità, 
Rome, 57.1933.455^161. 
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langen van zijn dochter als meisje en jonge vrouw heeft opgeofferd door haar 
driemaal uit te huwelijken om zijn persoonlijke belangen van het ogenblik te 
dienen: de eerste maal op zo'n leeftijd, dat zij nog weinig begrip kon op
brengen voor de situatie, waarin zij werd gesteld, de tweede maal, toen in 
feite haar jonge leven openging, aan een man, die in leeftijd haar vader had 
kunnen zijn, de derde maal aan een man, die door de omstandigheden ge
dwongen slechts node van zijn eerste vrouw was gescheiden. Sommigen 
menen zelfs zo ver te moeten gaan Augustus ervan te verdenken dat hij in 
zijn politiek opportunisme de veroordeling van lulia heeft aangegrepen om 
daarmede revolutionaire elementen als een lullus Antonius c.s. te kunnen 
treffen159) en de bedreigde fundamenten van het principaat te versterken. 

De ontknoping in het drama rond lulia wordt door Velleius gedateerd 
tijdens het consulaat van Augustus, zijn dertiende, en van Gallus Caninius, 
dus in het jaar 2 v.Chr., hetgeen wordt bevestigd bij Macrobius, die de leef
tijd van lulia op het tijdstip van de betreffende gebeurtenissen op ongeveer 
38 jaar stelt160). Dio vermeldt de ontdekking van lulia's wangedrag door 
Augustus en haar daaropvolgende ondergang161) ná de inwijding van de 
tempel van Mars op 12 mei 2 v.Chr.162) en vóór het commando van Gaius 
Caesar tegen de Parthen in 1 v.Chr.163). 

Over het wanneer van de gebeurtenissen rond lulia in het jaar 2 v. Chr. 
lopen de opinies uiteen, maar met voldoende zekerheid mag men deze wel 
in de tweede helft en zelfs in een van de laatste maanden van het jaar 2 v. Chr. 
plaatsen. Augustus is immers in de dagen van de ontknoping blijkbaar geen 
consul meer geweest, daar hiervan toch wel in de berichten op een of andere 
wijze melding zou zijn gemaakt. En bij de spelen ter ere van Mars op 
1 augustus bekleedde de princeps nog het consulaat16"), misschien zelfs nog 
tot 30 september165)· 

,S9) Vgl. E. Groag,WS.41.1919.87-88. 
160) Veil.2.100.2: At in urbe eo ipso anno, quo -- Augustus abbine annos triginta se et 

Gallo Caninio consulibus, dedicato Mariis templo ánimos oculosque populi Romani 
repleverat, foeda dictu memoriaque horrenda in ipsius domo tempestas erupit. 
Macrob.5^ .2 .5 .2 : -- annum agebat tricesimum et octavum, tempus aetatis, si mens sana 
superesset, vergentis in senium --. 

161) Dio,55.10.14: τότε δ' ούν μαθών τα πραττόμενα τοσούτω θυμφ έχρήσατο ώστε 
μηδ' οίκοι αυτά κατασχείν αλλά καί τϋ γερουσίςι κοινώσαι. κάκ τούτου εκείνη μέν ές 
Πανδατερίαν τήν προς Καμπανίςι νήσον ύπερωρίσθη --. 

1(S2) Dio,55.10.9: Τφ μέν ούν "Αρει ταΟτ' έγένετο —. 
CÏL.I2 . ρ.318: IV Id.Mai (Mai 12) Lud(i) Mart(i) in circ(o). 

" J ) Dio,55.10.18: ανάγκης δ' επικείμενης τόν Γάιον εΐλετο, καί τήν τε έξουσίαν 
αυτώ τήν άνθύπατον καί γυναίκα εδωκεν,— καί ol καί συμβούλους προσέτοξε. καί ό 
μέν άφωρμήθη --. 

1 6 4 ) Res Gestae,22: Confsul XIII] ludos Martiales primus fec[i], qufos] post id tempus 
deinceps insequentibus [ann]is s.c. et lege fe[cerunt] cónsules. 

165) Suet.Aug.26.3: Quinqué medios consulatus a sexto ad decimum annuos gessit, ce-
teros aut novem aut sex aut quattuor aut tribus mensibus, secundum vero paucissimis horis. 
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Zijn reeds eerder genoemde collega Gallus Caninius bleef tot het einde van 
het jaar in functie en moet dus ambtshalve tegelijk met de senaat door 
Augustus zijn ingelicht over het gedrag van lulia. Groag meent hier een aan
knopingspunt te ontdekken voor een verklaring van het latere optreden van 
Tiberius tegen Gallus166). Dit ligt wel in de lijn van Groags verdere bewering 
dat „der Streich, den Augustus gegen die eigene Tochter geführt hatte, auch 
ihn (Tiberius) traf"167), maar wordt niet door andere, geloofwaardige argu
menten aannemelijk gemaakt. Of Gallus trouwens als consul enig aandeel 
heeft gehad in een verdere behandeling van deze kwestie, moet zelfs betwij
feld worden. De loop die het proces tegen lulia genomen heeft, wijst, voor 
zover dit althans uit de bronnen valt te reconstrueren, eerder op het tegen
deel. 

4. HET PROCES 

In de daarvoor in aanmerking komende bronnen zoekt men tevergeefs 
naar een directe indicatie over een tegen lulia en haar medeplichtigen ge
voerd proces en wie dit eventueel heeft gevoerd. Men is genoodzaakt met 
steun van indirecte gegevens zich hierover enig oordeel te vormen. Het resul
taat is dat in de betreffende literatuur de meningen over de procedure tegen 
lulia nogal uiteenlopen. 

Groag168), met een verwijzing naar Th. Mommsen, Strafr.5%11, laat eerst 
de mogelijkheid open dat althans de vrouwen in kwestie voor het familie-
gerecht zijn gedaagd. Daarna wijst hij op de brief van Augustus aan de 
senaat en op een zelfde procedure die Tiberius later heeft gevolgd tegenover 
de familie van Germanicus169). Daaruit meent Groag dan te kunnen beslui
ten dat ook het proces tegen lulia een senaatsaangelegenheid is geweest. Hier 
kan men tegen inbrengen dat Augustus in zijn toorn er aanvankelijk over 
gedacht heeft zijn dochter te doden170), hetgeen hem als vader volgens de 
wet geoorloofd was171). Eerst naderhand is deze competentie van het familie-

16<s) Тас.Ллл.6.12: Gallo exprobrabat, quod — apud infrequentem senatum egisset. 
Vgl. E. Groag, WS. 40.1918.1652. 

167) E. Groag,WS.41.1919.83. 
16в) Vgl. E. Groag,WS.40.1918.16610. 
1M) Suet.Tib.54.2: -- accusavit per litteras —. 

U.CaligJ: Neronem et Drusum senatus Tiberio criminante hostes iudicavit. 
Тас.Ллл.5.3: -- missaeque in Agrippinam ac Neronem litterae --. in nurum ne id quidem 
confingere ausus,— incusavit, magno senatus pavore ас silentio, donee pauci — ut refer-
retur postulavere —. 

1 7 0 ) Suet.Aug.65.2: -- etiam de necanda deliberavit. 
Vagelijk kan men dit vermoeden bij Tacitus,Ллл. 1.6: --ceterum in nullius umquam 
suorum песет duravit --. 

1 7 1 ) Paul.5eníen/.2.26.1 : Capite secundo legis luliae de adulteriis permittitur patri, tam 
adoptivo quam naturali, adulterum cum filia, cuiuscumque dignitatis, domi suae vel generi 
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gerecht tot het uitspreken van de doodstraf beperkt172). Bovendien heeft het 

volk zich later tot Augustus gewend om verzachting van de ballingschap te 

verkrijgen, hetgeen alleen in de macht van de princeps lag1 7 3). Ook de merk

waardige interventie van Tiberius bij Augustus174) is niet in overeenstem

ming te brengen met de bovenvermelde opinie van Groag. Dit alles wijst uit

eindelijk op Augustus als rechter en niet op de senaat. Uit de gegevens in de 

bronnen kan slechts worden geconcludeerd dat Augustus een bericht over 

lulia's misdrijven onmiddellijk na de ontdekking van de feiten aan de senaat 

als kennisgeving heeft gericht. 

De meeste historici zijn daarom van mening dat Augustus zijn dochter 

voor het familiegerecht heeft geoordeeld175). Terwijl men nergens in berichten 

over processen leest, waarop feitelijk de rechtsmacht van Augustus steunde, 

en deze competentie blijkbaar als voldoende bekend werd gedacht, mag men 

in het proces tegen lulia uit de persoon van de beklaagde inderdaad conclu

deren dat Augustus met het recht van iedere Romeinse paterfamilias zijn 

taak in de cognitio van het familiegerecht heeft uitgeoefend en over zijn 

dochter heeft geoordeeld, gesteund door een consilium amicorum, van welks 

bestaan sprake is in het verslag bij Seneca over de gebeurtenissen rond 

Cinna1 7 6). Dit adviescollege kon door de princeps worden geraadpleegd zo

wel in het familiegerecht als in het princepsgerecht177). 

In deze cognitio zijn met de minnaars van lulia ook hun slaven en vrij

gelatenen aan een verhoor onderworpen en deze laatsten volgens de bestaan

de wettelijke gebruiken gefolterd178). Uit de reeds eerder gemelde zelfmoord 

sui deprehensum sua manu decidere. 
Dig. 48.5.21 : {Papin.lib.pr.de adult.) Patri datur ius decidendi adulterum cum filia quam 
in potestate habet --. 

, 7 2 ) Vgl. H. Vdlkmann,109. 
1 7 3 ) Suet.Aug.65.3: Nam ut umnino revdcaret, exdrari nullo rnodd potuit, deprecanti 

saepe p.R. et pertinacius instanti --. 
Did,55.13.1 : TdC δέ δήμου σφόδρα έγκειμένου τώ Αυγούστω ίνακαταγάγη τήν θυγατέρα 
αύτοο --. 
Vgl. Η. Volkmann, 186. 

1 7 4 ) Suet. Tib. 11.4: -- officii duxit, quantum in se esset, exorare filiae patrem frequenti-
bus litteris --. 

1 7 5 ) H. Volkmann, 109: „Diemeisten (Mommsen,Strafr.23,2,587J; Ferrerò VI222,61; 
Dessau, Gesch. 1.465; Abele, der Sertat unter Augustus, Paderborn 1907,53) glauben an 
Hausgericht des Princeps". 

^ 6 ) Sen. Clem. 1.9.7: -- renuntiari autem extemplo amicis, quos in consilium rogaverat, 
inperavit --. 
Verder ook bij Suetonius, Tib. 55: Super veteres amicos ac familiares viginti sibi e numero 
principium civitatis depoposcerat velut consiliarios in negotiis publicis. 
Vgl. J. Bleicken,80vv.; J. Crodk, Consilium principis. Imperial Councils and Councellors 
from Augustus to Diocletian, Cambridge, 1955. 

177) Vgl. Η. Vdlkmann,85. 
1 7 B) Macrob. Sat. 1.11.17 : Aesopus libertus Demosthenis conscius adullerii, quod cum 

lulia patronus admiserat, tdrtus diutissime perseveravit nun prudere patronum --. 
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van Phoebe blijkt bovendien dat men ook het dienstpersoneel van lulia in 
dit onderzoek heeft betrokken. In het algemeen was het bij de wet verboden 
servus tegen dominus en ¡ibertus tegen patronus onder folteringen in verhoor 
te nemen179). In geval van adulterium bestonden er evenwel bijzondere be
palingen180). 

Kunnen enkele medeplichtigen als amici principis door Augustus met zijn 
bevoegdheid van paterfamilias in het familiegerecht zijn geoordeeld en zal 
hun o.a. de amicitia door Augustus zijn opgezegd, sommige indicaties wijzen 
er echter op dat althans enkele medeplichtigen van lulia door Augustus als 
princeps moeten zijn geoordeeld in het princepsgerecht, een nieuw rechts
college dat tijdens de regering van Augustus tot stand kwam. De „alii minoris 
nominis utriusque ordinis viri" bij Velleius181) zullen immers niet onder de 
amici principis zijn gerekend en dus niet door het familiegerecht zijn geoor
deeld. Bovendien werd bij een der medeplichtigen, een tribunus plebis, mis
schien Sempronius Gracchus182), met de procedure gewacht, tot hij op 
10 december van dat jaar zijn ambt neerlegde183). Dit slaat op een staats
rechtelijke bepaling tegenover in functie zijnde magistraten184), een beper
king die het familiegerecht met zijn persoonlijke betrekkingen, zonder in 
theorie rekening te houden met het staatsrecht, niet heeft gekend. 

Bleicken, na eerst te hebben gezegd dat een deel der beklaagden misschien 
door de senaat werd geoordeeld, meent verder in een voetnoot dat de zaak 
van de betreffende volkstribuun het familiegerecht uitsluit, maar de behan
deling voor de senaat openlaat. Bleicken denkt een actief deelnemen van de 
senaat in de procedure rond de kwestie-Iulia te kunnen baseren op de ge
voelswaarde van het „κοινοΟν τινι" bij Dio, dat bij deze auteur een gemeen
schappelijk handelen van senaat en volk zou betekenen185). Hoewel Bleicken 

een nogal indrukwekkende reeks van parallelplaatsen kan geven, is het geheel 

1 7 9) Paul. Sentent. 5.16.8: Servus, nee si a domino ad tormenta offeratur, interrogandus 
est. 
Dig.48.18.1.8: (Ulpian.lib.oct.deoff.proc.) Sed nee libertum torqueri in patroni caput 
constitutum est. 

1β0) Dig.48.5.28.6: (Ulpian. Üb. tert. de adult.) Haben quaestionem lex iubet de servis 
ancillisve eius, de quo vel de qua quaereretur, paientisve utriusque eorum, si ea mancipia 
ad usum ei a parentibus data sint. 

Ι β 1) Veil. 2.100.5. 
1 8 2) Vgl. E. Groag,WS.41.1919.872; H. Dessau-P.v.Rohden,PIR.III.195.265. 
, 8 3 ) Dio,55.10.15: καί επειδή каі δήμαρχος τις έν αύτοΐς ήν, ού πρότερον πρίν 

διάρξαι εκρίθη. 
1 β 4) Dig.48.2.12: (Venuleius Saturn.lib.sec.de ¡udic.publ.) Hos accusare non licet--

item magistratum populi Romani 
Id.48.5.39.10: (Papin.//¿>.trigens.sexto quaest.) Si quis in honore ministeriove publico sit, 
reus quidem postulatur, sed differtur eius accusatio et cautionem iudicio sistendi causa 
promittit in finem honoris, et hoc ita Tiberius Caesar rescripsit. 

1β5) Dio.SS.lO.M: -- ώστε -- каі τή γερουσίςι κοινώσαι. 
Vgl. J. Bleicken, 34. 
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toch niet erg overtuigend. Iets eerder immers heeft Bleicken reeds zelf menen 
te moeten vaststellen dat men zich niet altijd kan beroepen op het woord
gebruik bij Dio en dat o.a. von Premerstein, niettegenstaande deze ook ge
steund wordt door de nodige parallelplaatsen, in zijn interpretatie van Dio's 
„δικαστήρια" als quaestiones in het proces tegen Cornelius Gallus het gelijk 
niet aan zijn zijde heeft186). Overigens blijft voor Bleicken naast het familie
gerecht wel geen andere keuze over dan het senaatsgerecht. Het princeps-
gerecht heeft immers volgens hem pas in de tweede eeuw in die omvang be
staan, welke Mommsen c.s. het reeds in het begin van het principaat heeft 
willen geven. De door Bleicken zelf vermelde opinie van Kelly, dat er voor 
de princeps een bijzondere bevoegdheid heeft bestaan in majesteitsproces
sen1 8 7), is echter voor de hier aan de orde zijnde procedure voldoende om 
met Volkmann mee te gaan en met hem te spreken van een princeps-
gerecht188), defacto dan. Merkwaardig is dat Bleicken later ook de moge
lijkheid voor een dergelijk princepsgerecht defacto openlaat189). 

Tenslotte zij nog gewezen op de opinie van Ferrerò dat Augustus lulia's 
medeplichtigen, over welke hij geen patria potestas kon uitoefenen, geoor
deeld heeft in een administratieve maatregel volgens de hem in 23 v. Chr. 
verleende volmachten. Het argument hiervoor wordt gevonden in een inter
pretatie van de Lex de Imperio Vespasiano190). Maar Augustus heeft de in 
deze wet bedoelde volmachten wel niet de iure bezeten. 

Uit dit alles blijkt wel duidelijk dat men het over de procedure met betrek
king tot de minder belangrijke medeplichtigen in de kwestie-Iulia niet geheel 
eens is. Aangaande lulia zelf en haar voornaamste medeplichtigen moet 
echter wel, mede op grond van het overgeleverde materiaal, als zeker worden 
aangenomen dat Augustus de kern van de zaak in eigen hand heeft gehouden 
en dat hij de senaat er juridisch niet in heeft betrokken, misschien wel om er 
geen cause célèbre van te maken. Zelfs bij de na vijfjaar relatieve straf
vermindering, toen het ballingsoord Pandateria veranderd werd in Rhe-
gium191), is de senaat niet betrokken geweest192), evenmin als dat bij de 
verbanning naar Pandateria het geval was geweest. 

1β6) Vgl. J. ВІеіскеп.ЗЗ. 
is?) Yg] j . Bleicken, 72 vv. ; J.M.Kelly, Princeps iudex. Eine Untersuchung zur Ent

wicklung und zu den Grundlagen der kaiserlichen Gerichtsbarkeit. Forsch, zum röm. 
Recht, IX, Weimar, 1957.37 w. en 62 w. 

1ββ) Vgl. H. Volkmann,81. 
1 8 ') Vgl. J. Bleicken, 136. 
'"O ILS.244 (=CIL.V1.930): Utique quaecumque ex usu reipublicae maiestate divi-

narum hum(an)arum privatarumque rerum esse censebit, ei agere faceré ius potestasque 
sit, ita uti divo Aug., Tiberioque tulio Caesari Aug., Tiberioque Claudio Caesari Aug. 
Germanico fuit. 
Vgl. G. Ferrerò, IV. 188 en V.277. 

^1) Tac. Ann. 1.53 -- lulia supremum diem obiit, ob impudicitiam olim a paire Augusto 
Pandateria insula, mox oppido Reginorum, qui Siculum fretum accolunt, clausa. 
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Daar de verschillende beschuldigingen in de overgeleverde bronnen adul-
terium als resultante hebben, zou dientengevolge lulia met haar medeplich
tigen hebben moeten vallen onder de Lex Mia de Adulteriis Coercendis. De 
in deze wet voor de schuldigen bepaalde straf staat in zijn volledigheid niet 
vast. In zijn editie van de Pandecten tekent Pothier bij het betreffende artikel 
aan dat als straf in de Lex Mia de Adulteriis Coercendis doorgaans, zij het 
zonder afdoend bewijs, wordt aangenomen die welke uit de Sententiae van 
lulius Paulus is overgeleverd193). Op basis van deze Sententiae zou men 
kunnen stellen dat de Lex Julia bij adulterimi als straf eiste een eenvoudige 
verbanning, inhoudend een tijdelijke verwijdering uit Rome194), aanwijzing 
van een bepaald eiland als ballingsoord, „relegatio in insulam"19S), met be
houd evenwel van een zeker gedeelte van het vermogen, waardoor bepaalde 
levensomstandigheden werden gewaarborgd, die in overeenstemming waren 
met de maatschappelijke positie van de veroordeelde196). 

Uit het verschil in strafmaat bij het proces tegen lulia en haar mede
plichtigen blijkt echter dat hier niet over dezelfde misdaden is geoordeeld en 
dat bovendien een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen hoofdschuldigen 
en medeplichtigen. Over deze medeplichtigen bericht Velleius, die wel geen 
eigenlijke aanklacht geeft, maar voor wat hij geeft een zeer betrouwbare 
bron is, dat Sempronius Gracchus c.s. uitsluitend op grond van de Lex Julia 
de Adulteriis Coercendis is gestraft. Tegelijkertijd spreekt echter uit Velleius' 
bewoordingen duidelijk een zekere teleurstelling over de mildheid van de 
straf197). De in deze kwestie relatief meest uitvoerige Seneca weet er nog aan 

Suct.Aug.èS.Z: Post quinquennium demum ex insula in continentem lenioribusque paulo 
condicionibus transtulit eam. 

ig2) Suet.7ï6.50.1 : --ex constitutione patris uno oppido clausam --. 
'"Э Pandect.48.5.55: Hanc autem poenam Adultera, ipsam esse quae lege lulia definita 

fuerit, vulgo creditur. Quod tarnen, ut negari non potest; ita пес certo affirmari: cum ñeque 
Legi luliae eam Paulus adscribat; et fieri possit ut Legis luliae poena immutata fuerit sequen-
tium Imperatorum Constitutione aliqua, quae ad nos non pervenit. (R. Pothier). 

^4) Pandect.48.5.55: Haec Relegationis poena quam in Adúlteros statutam referí Paulus; 
non de relegatione in perpetuum, sed de relegatione ad tempus accipienda videtur. Alias 
etenim, ut quid opus fuisset adultera damnatis ius prohibendi testimonii adimere? --Ut quid 
opus fuisset mulieris Adultera damnatae nuptiis interdicere,— si in perpetuum fuisset rele
gata? (R. Pothier). 

1!>5) De relegatio als onderdeel van de straf in de Lex lulia wordt historisch bewezen bij 
Tacitus, Ann. 2.50: adultero Manlio Italia atque Africa interdictum est. En verder in 
Ann.2.85: nam Vistilia--ininsulam Seriphon abditaest. 
Vgl. Th. Mommsen, Strafr.^dl en 973 w. 

19β) Paul. Sentent. 2.26.14 : Adulterii convictas mulleres dimidia parte dotis et tertia parte 
bonorum, ас relegatione in insulam placuit coercen; adulteris vero viris, pari in insulam 
relegatione, dimidiam bonorum partem auferri, dummodo in diversas Ínsulas relegentur. 
Vgl. H. Dessau, Gesch.röm.Kaiserz.1.465. 

ιοί) Veil.2.100.5: — quas cuislibet uxore violata poenas pependissent, pependere, cum 
Caesaris filiam et Neronis violassent coniugem. 
Vgl. E. Groag,WS.40.1918.1674. 
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toe te voegen dat de medeplichtigen zelfs reisdocumenten van Augustus mee

kregen om hun veiligheid te waarborgen198). 

In zijn bewondering en verering voor Augustus moet Dio de hele affaire 

rond de dochter van de princeps erg pijnlijk zijn geweest. Daarom wellicht 

heeft hij zich in zijn berichten erover zoveel mogelijk beperkt. Terwijl hij 

derhalve met het feitelijke punt van de aanklacht zeer kort is, waarbij even

wel nog duidelijk te merken is dat hij een zelfde bron heeft gebruikt als 

Seneca of op deze teruggaat, vermeldt hij toch de doodstraf van een aantal 

niet verder met naam genoemde prominente figuren199). Of hij daarmede 

wel nauwkeurig is, moet worden betwijfeld. In ieder geval kan alleen de 

dood van lullus Antonius uit andere bronnen worden geverifieerd. Het be

richt bij Tacitus immers dat er echtbrekers met de dood werden gestraft200), 

biedt Dio geen steun, daar Tacitus zich hier blijkbaar tegenspreekt. Eerder 

toch heeft hij reeds gemeld dat Sempronius slechts naar Cercina werd ver

bannen en dat hij eerst later door Tiberius is terechtgesteld201). En bij dit 

bericht moet toch wel onmiddellijk de vraag rijzen: indien onder de minnaars 

Sempronius Gracchus niet door Augustus werd gedood, wie dan wel202)? 

5. IULIA'S SCHULD 

Zijn Sempronius en de overige medeplichtigen, te oordelen naar hun straf, 

wel gevonnist volgens de Lex lulia de Adulteriis Coercendis, bij lulia en met 

haar bij lullus Antonius heeft de princeps veel zwaardere straffen gevorderd 

en, naar daaruit mag worden geconcludeerd, ook over veel ernstiger mis

daden een vonnis uitgesproken. 

Het aanvankelijk bericht van Augustus aan de senaat, waar Seneca afge

zien van zijn persoonlijke rhetorische bewoordingen wel op teruggaat203), 

maakt alleen melding van morele uitspattingen en probeert hier het accent 

op te leggen. Dit nu kan alleen maar worden verklaard door een zekere 

l,i) Sen.C/em.l.10.3: -- quoscumque ob adulterium filiae suae damnaverat, adeo non 
occidit, ut dimissis, quo tutiores essent, diplomata darei. 

1 " ) Dio.SS.lO.lI: -- τήν δέ δή Ίουλίαντήν θυγατέρα άσελγαϊνουσαν οϋτως ώστε και 
έν τή άγορφ και έπ' αύτοϋ γε του βήματος και κωμάζειν νύκτωρ και συμπίνειν όψέ ποτέ 
φωράσας ύπερωργίσθη. 
Dio,55.10.15: τών δέ δή χρησαμένων αυτή ό μέν "Ιουλλος ó 'Αντώνιος,-- απέθανε μετ' 
αλλων τινών επιφανών ανδρών --. 

2 0 0 ) Tac. Ann. 3.24: -- adulterosque earum morte aut fuga punivit. 
2 0 1 ) Tac. Ann. 1.53 : igitur amotus Cercinam, Africi maris insulam, quattuordecim annis 

exilium toleravit.-- cervicemque percussoribus obtulit --. 
2 0 2 ) Vgl. A. Stahr,181 2 0. 
2 0 3 ) Sen. ¿tene/. 6.32.1: -- admissos gregatim adúlteros, pererratam nocturnis comis-

sationibus civitatcm, forum ipsum ac rostra, ex quibus pater legem de adulteriis tulerat, 
filiae in Stupra placuisse --. 
Vgl. E. Groag,WS.40.1918.164. 
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camouflagepolitiek bij de princeps, met het doel de aandacht van het publiek 
af te wenden van het in zijn naaste omgeving ontdekte hoogverraad dat bij 
de hoofdschuldigen om strenge maatregelen vroeg. De uitzonderlijke hard
heid immers, waarmede Augustus tegen lulia is opgetreden, bewijst dat haar 
schuld veel zwaarder is geacht dan alleen maar een „culpa inter viros ас 
feminas vulgata"204), opgelopen uitsluitend door vergrijpen, die vielen onder 
de Lex lulia de Adulteriis Coercendis. 

De aanwijzing van het kleine, ongeveer 50 km ten Westen van Cumae ge
legen eiland Pandateria2 0 5), 

de strenge afzondering en bewaking in het ballingsoord206), 
het tot het uiterste beperkte levensonderhoud207), 
de verwijdering uit het familieregister208), 

de uitsluiting uit het testament van Augustus, waarin volgens Suetonius, 
Aug. 101.2, van de familieleden alleen Tiberius, Livia, Drusus en Germanicus 
stonden vermeld, 

het verbod om in het familiemausoleum te worden begraven20'), 
de onverzoenlijkheid van Augustus tot het bittere einde2 1 0), 
dit alles gaat ver uit boven de inhoud en de strafbepalingen van de Lex Mia 
de Adulteriis Coercendis en kan niet alleen verklaard worden door grote 
teleurstelling over het gedrag van een enige dochter. Augustus moet zich 
ook persoonlijk bedreigd gevoeld hebben door eerzuchtige plannen bij de 
betrokkenen211). Maar hoe ligt precies de schuld bij de twee voornaamste en 
zwaarst gestraften: lulia en lullus? Hierover zijn de opinies verdeeld. 

2 0 4 ) Tac. Ллл. 3.24. 
2 0 5 ) Dio,55.10.14: κάκ τούτου εκείνη μέν ές Πανδατερίαν τήν προς ΚαμπανΙςι νήσον 

ύπερωρίσθη --. 
Tac. Ann. 1.53. 

2<">) Suet. Aug.65.3: -- ñeque adiri a quoquam libero servove nisi se consulto permisit, 
et ita ut certior fieret, qua is aetate, qua statura, qua colore esset, etiam quibus corporis 
notis vel cicatricibus. 

207) Suet. Aug.65.3 : Relegatae usum vini omnemque delicatiorem cultum ademit --. 
20e) CIL.V.6416: Nerone lulio [Druso lulio Ti.F.] Germanico Ti.Caesari Imp.Caesari 

Liviai [C.]Caesari [LJCaesari Druso lulio Ti.Claudio. 
Over de inhoud van deze inscriptie op de triomfboog van Pavia, zie G. McN. Rushforth, 
42w. 

209) Satt. Aug. 101.3: lulias filiam neptemque, si quid iis accidisset, vetuit sepulcro suo 
inferri. 
Voor de uitdrukking „л" quid iis accidisset", vergelijke men Cicero,Tusc.Disp. 1.43.104: 
praeclare Anaxagoras, qui, cum Lampsaci moreretur, quaerentibus amicis velletne 
Clazomenas (in patriam), si quid accidisset, auferri --. 
Dio,56.32.4: -- και ταφήναι èv τφ αύτοΟ μνημεΐφ άττηγόρευσε. 

2 1 0 ) Suet.Aug. 65.3: Nam ut omnino revocaret, exorari nullo modo potuit, deprecanti 
saepe p.R. et pertinacius instanti --. 

2 1 1 ) Dio,55.10.15: -- ώς και έπ! rfl μοναρχίςι τοΟτο πράξας --. 
Tac. Ann. 1.10: — interfectos Romae Varrones Egnatios lullos. Ook Tacitus stelt dus lullus 
gelijk met mannen als Murena en Egnatius. 
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Syme212) schijnt lulia's schuld alleen op sexueel gebied te willen zien en 
meent dat de vijanden van Tiberius haar val hebben beraamd om daarmee 
Tiberius te treffen in zijn vooruitzichten op de macht in het imperium, ook 
al waren die vooruitzichten dan nog slechts gering. Gardthausen213) daaren
tegen meent dat Tiberius, Livia en hun conservatieve aanhang de verbanning 
van Tulia hebben bewerkt met het doel Augustus zelf daarmede te treffen. 
Beide opinies zijn te verwerpen. Geen van beide groeperingen kon immers 
verwachten dat Augustus zou reageren, zoals hij in feite heeft gereageerd. 
In de felle reactie van Augustus zijn maar twee mogelijkheden: ofwel 
Augustus heeft in zijn latere jaren alle gevoel voor proporties verloren in de 
beoordelingen van morele gedragingen, ofwel lulia is meer dan alleen een 
echtbreekster geweest, namelijk een politiek avonturierster. Het „iterum 
timenda cum Antonio mulier" bij Seneca wijst inderdaad in die richting214). 
Is de dochter van de princeps dit dan bewust geweest, in het volle besef van 
de draagwijdte van haar verhouding met lullus Antonius, en is zelfs zij en 
niet lullus de drijvende kracht in de samenzwering geweest215)? Dit is wel 
moeilijk met het beschikbare bronnenmateriaal te bewijzen. Dat lulia im
mers te ver is gegaan in haar aanmoediging van lullus staat nergens vermeld. 

De meest aanvaardbare oplossing moet wel worden gezocht in de haat van 
lulia tegenover de als mindere in afkomst beschouwde Tiberius, die haar zo 
vernederend verachtte, en in haar wrok tegenover Augustus, die haar, de 
enige dochter in de dynastie, als een pion heen en weer geschoven heeft in 
het politieke spel van haar huwelijken. In deze wrok en haat zal lulia haar 
verhouding met de talentvolle lullus Antonius, in geestesgaven haars gelijke, 
als een verlossing hebben begroet. Dat in deze verhouding tevens een per
soonlijk gevaar lag opgesloten, is haar blijkbaar ontgaan. Hoewel immers de 
bij Plinius vermelde „Consilia parricidae" wat haar betreft nergens worden 
bevestigd of bewezen, had de toch intelligente lulia kunnen en moeten be
grijpen dat in haar maatschappelijke positie216) een afreageren door im
morele omgang met telgen uit prominente families niet zo maar alleen een 
avontuur betekende, maar dat het haar tegelijkertijd tot een gevaar voor de 
staat moest maken, zoals het trouwens door de Oudheid is gezien : „Iterum 
timenda cum Antonio Mulier"211). En waar deze gevaarlijke omgang een 
springplank kon betekenen voor iemand, die de hoogste positie in het staat-

2 U ) Vgl. R. Syme, Rom. Rev.425vv. 
^ 3 ) Vgl. V. Gardthausen,1.1028 en 1101. 
214) Sen.flrev.Kí.4.6. Vgl. J. Balsdon,86. 
215) Vgl. J. Carcopino, Passion et politique chez les Césars, Parijs, 1958.83-142 en vooral 

129vv. 
2lt) Veil.2.100.3 : -- per omnia tanti parentis ас viri immemor —. 
2 1 7 ) Sen. Brev. Vi. 4.6. 
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kundige leven van het toenmalige Rome beoogde218), was de situatie voor 
Augustus thans uiteraard des te gevaarlijker. De voornaamste betrokkene 
was immers de zoon van zijn vroegere rivaal : lullus Antonius. 

6. DE SAMENZWERING VAN IULLUS ANTONIUS 

In de schrijfwijze van zijn naam bestaat er in de bronnen nogal verschei
denheid. Maar terwijl de manuscripten van de betreffende auteurs in de 
Oudheid variëren met Mus en lulius, wordt de spelling lullus door inscrip
ties gewaarborgd219) en door de meeste moderne uitgevers gevolgd. 

Als tweede zoon uit het huwelijk van M.Antonius en Fulvia geboren, werd 
lullus Antonius door zijn stiefmoeder Octavia met de nodige zorgen om
ringd, toen hij nog te jong was om zijn vader naar de Oriënt te vergezellen220). 
Suetonius vermeldt Crassicius als zijn leermeester221). Augustus heeft hem 
ter wille van Octavia zeer begunstigd en in honoraire volgorde onmiddellijk 
na Agrippa en de zonen van Livia gesteld222). Hoe Augustus hem na Actium 
en Alexandrie niettegenstaande de nederlaag van zijn vader met ambten en 
verantwoordelijke opdrachten is blijven eren, vermeldt Velleius in detail. 
Bovendien mocht hij na de echtscheiding van Agrippa in 22 v. Chr. huwen 
met Marcella, dochter van Octavia uit haar eerste huwelijk met C.Claudius 
Marcellus223). Met inachtneming van het bij de wet geëiste biennium als 
tussentijd, bekleedde hij in 13 v.Chr. de praetuur, in 10 v.Chr. het consulaat 
samen met Q. Fabius Maximus, waarna hem als proconsul een ambtsgebied, 
waarschijnlijk in Azië, werd toegekend224). Door zijn gevaarlijke verhouding 
met lulia en door de bedoelingen die hij daarmede tegelijkertijd blijkbaar 
voorhad, vergooide hij evenwel zijn hele carrière. 

Hoe gevaarlijk deze verhouding voor Augustus in feite wel is geweest, ge
tuigen Seneca en Plinius, de een door het adulterium van lulia te verzwaren 

2 1 β ) Тас.Ллл.4.40: — quem coniunctione tali super alios extulisset --. 
2 1 9 ) CIL.VI.30974: - lullo Antonio Africano Fabio Cos.Mercurio sacrum. 
220) piut.^ní. 54: τών τέκνων ού μόνον τών έξ εαυτής, άλλα каі τών έκ Φουλβίας 

γεγονότων καλώς каі μεγαλοπρεπώς έπεμελείτο. 
" ' ) Suet.Gramm.18: Sed (L. Crassicius) cum edoceret iam multos ac nobiles, in iis 

lullum Antonium, triumviri filium —. 
2 2 2 ) Plut. ^n/. 87: Άντώνιον δέ τον έκ Φουλβίας οδτω μέγαν έποίησεν ώστε τήν 

πρώτην παρά Καίσαρι τιμήν Άγρίππου, τήν δέ δευτέραν τών Λιβίας παίδων εχόντων, 
τρίτον είναι και δοκείν Άντώνιον. 

2 2 J ) Veli.2.100.4:-- (quem victo eius patre non tantum incolumitate donaverat, sed 
sacerdotio, praetura, consulatu, provinciis honoratum, etiam matrimonio sororis suae 
filiae in artissimam adfinitatem receperat) --. 

21A) F\av.Jos.Antiq.Jud.l6.6.7: ουδέν ήττον каі 'Ιούλιος 'Αντώνιος ανθύπατος ίγρα-
ψεν --. 
Dio, 54.26.2, vermeldt zijn praetuur, terwijl zgn consulaat o.a. bewezen wordt door 
CIL. VI. 30974. 
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met „Consilia parricidae"21S), de ander door de gevaarlijke situatie in de ver
houding tussen lulia en Antonius te kwalificeren met het „iterum timenda cum 
Antonio mulier"226), een historische indicatie, die voor geen verkeerde inter
pretatie vatbaar is. Ook Tacitus geeft, zij het dan indirect, een aanduiding in 
die richting. Want hoewel Tacitus elders in de Annales de schuld van lullus 
Antonius blijkbaar alleen op diens verhouding met lulia baseert, noemt hij 
hem echter reeds in het begin van dezelfde Annales in één adem met Varrò 
Murena en Egnatius, waardoor hij dus ook zijn misdaad met die van vroe
gere samenzweerders op een lijn wil stellen227). Ofschoon Dio met zijn be
perkte mededeling wellicht de door hem vereerde Augustus heeft willen 
sparen, is hij uiteindelijk met het uitdrukkelijk vermelden van zekere bedoe
lingen bij lullus het meest apodictisch in het bepalen van de kern van diens 
misdaad228). 

Tegenover de uitdrukkelijke vermelding bij Tacitus en Dio - „morte 
punito, απέθανε"-van de terechtstelling van lullus Antonius2 2 9) staat 
Velleius alleen met zijn bericht over diens zelfmoord230), terwijl de daaraan 
onmiddellijk toegevoegde opsomming van de door lullus beklede ambten, 
als waren hem deze nog niet voldoende geweest, zijn ondankbaarheid blijk
baar moet accentueren. 

Bij het combineren nu van de verschillende gegevens komt men tot de 
slotsom dat lullus Antonius, ontevreden met zijn positie, gestreefd heeft naar 
de hoogste macht in de staat en geen andere weg daartoe heeft gezien dan 
een aanslag op de princeps. Daarmede deed hij voor Augustus de gevaarlijke 
situatie van Actium en Alexandrie weer herleven, zodat hij uiteindelijk een 
weg heeft moeten gaan, die samenzweerders vóór hem gegaan waren. 

Door deze combinatie van gegevens in de bronnen wordt Augustus' op
treden tegenover lullus Antonius duidelijk. Bij hem heeft niet primair het 
adulterium met de dochter van de princeps het zwaarst gewogen, zoals bij de 
overige prominente figuren welke bij Seneca als groep slechts op grond van 
adulterium met lulia worden veroordeeld231). Primair heeft in de beschuldi
ging tegen lullus het hoogverraad gestaan, waarvoor het meervoudig adul
terium met de machtige bondgenote lulia een soort bindende eed vormde. 
En het is daarom wellicht dat Velleius, die dit hoogverraad van lullus niet 

"s)Plm../Vtf.7.45.46. 
116)%tn.Brev.VtA.b. 
" Ό Тас.Ллл.І.ІО: -- interfectos Romae Varrones Egnatios lullos. 

Ы.АппЛ.44: nam patre eius lullo Antonio ob adulterium luliae morte punito --. 
2 2 β) Dio,55.10.15: τών 6è δή χρησαμένων αυτή ó μέν Ίουλλος ó 'Αντώνιος, ώς καί 

επί tfi μοναρχία τοΟτο πράξος, απέθανε --. 
"») Tac./4nn.4.44; Dio,55.10.15. 
" 0 ) Veli.2.100.4: Tum lulus Antonius -- ipse sceleris a se commissi ultor fuit --. 
2 3 1) Sen.СІетпЛ. 10.3: -- quoscumque ob adulterium filiae suae damnaverat 
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heeft willen uitspreken, bepaaldelijk een onderscheid maakt tussen lullus 
Antonius en de overigen, die tot teleurstelling van de auteur werden veroor
deeld, alsof zij met de eerste de beste vrouw ontucht hadden gepleegd232). 

Mommsen meent voor dit hoogverraad verband te moeten leggen tussen 
verboden omgang met de vrouwelijke leden van de dynastie en de godde
lijkheid van de princeps2J3). Historisch is dit evenwel niet juist. Door het 
verbod hem aan te spreken met Dominus, een titel met de gevoelswaarde van 
goddelijkheid, weerde Augustus tegelijkertijd elk idee van een met zijn per
soon verbonden goddelijkheid af234). Dat de dichters hem als god hebben 
begroet, is uiteraard zonder enige juridische waarde. Het feit dat Augustus in 
Italië verder en in de provincies reeds goddelijke verering voor zijn persoon 
toeliet235), kan hier met betrekking tot in Rome gepleegd hoogverraad buiten 
bespreking vallen. 

Augustus heeft waarschijnlijk wel in de maiestas immunita ook de leden 
van zijn familie willen betrekken236) en uiteraard zal hij onder de betreffende 
vergrijpen dan hebben willen rekenen een intiem verkeer met zijn dochter, 
de moeder van de vermoedelijke troonopvolgers. In dat geval staat men hier 
dan voor het eerst in de geschiedenis van het principaat voor een historisch 
bewijs dat de princeps ook de overige leden van de dynastie een bijzondere 
status heeft willen geven, waardoor zij juridisch boven de leden van andere 
adellijke geslachten werden geplaatst om daarmede wellicht de opvolgings-
politiek van Augustus te dienen237). Aldus kon dan ook in hen de princeps, 
het uiterlijk symbool van Rome's macht en majesteit, worden beledigd. 

Maar dat ook hier niet de kern van de misdaad van lullus Antonius heeft 
gelegen, bewijst weer het verschil in optreden tegen degenen die mede be
trokken zijn geweest in het proces. Het merendeel immers van de mede
plichtigen in het adulterium met de dochter van de princeps werd gestraft 
met een uitwijzing uit Rome op grond van de Lex Mia de Adulteriis Coercen-
dis. lulia werd echter naar Pandateria gedeporteerd en uitermate streng daar 
behandeld, een strafmaat, te zwaar voor adulterium. lullus Antonius ten
slotte werd op grond van de Lex lulia de Maiestate veroordeeld238). 

" ^ Vell.2.100.4-5. 
"3) Vgl. Th. Mommsen, Strafr.Sil. 
"") Suet./l«^. 53.1 : — dominumque se posthac appellar! ne a liberis quidem aut nepo-

tibus suis vel serio vel ioco passus est --. 
ТегШІІ.Л/>о/о£. 34.1 : Augustus, imperii formator, ne dominum quidem dici se volebat. Et 
hoc enim dei est cognomen. 

liy)S\izl.Aug.52: Tempia--in nulla tarnen provincia nisi communi suo Romaeque 
nomine recepii. 

" ' ) Tac. Ann. 3.24: nam culpam inter viros ac feminas vulgatam gravi nomine laesarum 
religionum ac violatae maiestatis appellando --. 

2 ") Vgl. J. Bleicken,44. 
" e ) Dio,55.10.15: τον δέ δή χρησαμένων αυτή ó μέν "Ιουλλος ό 'Αντώνιος, ώς κοί 

επί τΐΐ μοναρχίςι τοϋτο πράξας, απέθανε 
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Rond deze voor het eerste principaat en zijn algemene politiek zo teleur

stellende geschiedenis hangt veel geheimzinnigs, zoals trouwens steeds een 

grote geheimzinnigheid is betracht met betrekking tot gebeurtenissen die 

niet pasten in de politiek van het principaat2 3 9). Omdat de bronnen juist 

dan de historicus in de steek laten, is het dikwijls moeilijk een juiste analyse 

van de feiten te geven. Ook het proces-Iulia en de samenzwering van lullus 

Antonius vallen hieronder. 

Reeds eerder werd er op gewezen dat oorspronkelijk in het Romeinse 

strafrecht de doodstraf heeft gestaan op hoogverraad240). Duidelijk blijkt dit 

uit berichten bij Livius en Suetonius241). Met de wetgeving van Sulla echter 

ging het Romeinse strafrecht betreffende een dergelijke misdaad tot een an

dere strafmaat over. Zowel diens Lex Cornelia als de latere Lex lulia (Leges 

luliae) hebben verbanning in dit geval als straf gesteld242). 

Terwijl over de wetgever van de Lex Cornelia geen onzekerheid bestaat, 

lopen over de origine van de Lex lulia de Maiestate de meningen nogal uit

een. Wanneer de Sententiae van lulius Paulus spreken over de Lex lulia de 

Maiestate243), hebben zij dan uitsluitend betrekking op een dergelijke straf

wet van Augustus ^ 4 ) en heeft er zelfs een dergelijke wet van lulius Caesar in 

het geheel niet bestaan? Tegenover een door Cicero gestelde vraag2 4 5) zou 

dit laatste op zijn minst onwaarschijnlijk moeten worden geacht. Of heeft er 

daarentegen alleen maar een dergelijke strafwet van lulius Caesar be

staan 2 4 6 ) , omdat deze wet wel door Cicero's vraag wordt bewezen, maar voor 

een wet van Augustus geen enkel historisch bewijs te vinden is? Voor een 

negatieve argumentatie met betrekking tot het bestaan van een strafwet van 

" ' ) Dio, 53.19.3: έκ 6è δή τοδ χρόνου εκείνου τά μέν πλείω κρύφα και δι' απορρήτων 
γίγνεσθαι ήρξατο, εί δέ πού τίνα και δημοσιευθείη, άλλα ανεξέλεγκτα γε οντά άπι-
στείται. 

24α) Deze kwestie werd ook aangeroerd bij de behandeling van het proces tegen Murena 
en Caepio op pag. 105. 

2 4 1 ) Liv.6.20.12: sunt, qui per duumviros, qui de perduellione anquirerent, creatos 
auctores sint damnatum. tribuni de saxo Tarperò deiecerunt --. 
Suet. Nero,49.2: Inter moras perlatos a cursore Phaonti codicillos praeripuit legitque se 
hostem a senatu iudicatum et quaeri, ut puniatur more maiorum, interrogavitque quale id 
genus esset poenae; et cum comperisset nudi homines cervicem inseri furcae, corpus virgis 
ad песет caedi--. 

"2) Pandect.48.4.13: Leges quae postea secutae sunt, Cornelia scilicet, et deinde lulia: 
poenam aquae et ignis interdictionis sanxerunt. (R. Pothier). 

24'5) Paul.5ewíení.5.29.1 : Lege lulia maiestatis tenetur is cuius ope Consilio --. His antea 
in perpetuum aqua et igni interdicebatur; nunc vero humiliores bestiis obiiciuntur vel vivi 
exuruntur, honestiores capite puniuntur. 

244) Vgl. Th. Mommsen, Strafr.54l ; B. Kubier,RE.XIV(1928)548.s.v. maiestas. 
245) Сіс.РА//.1.9.23: quid, quod obrogatur legibus Caesaris, quae iubent ei, qui de vi, 

itemque ei, qui maiestatis damnatus sit, aqua et igni interdici? quibus cum provocatio 
datur, nonne acta Caesaris rescinduntur? 

2 4 6 )Vgl .J . Bleicken,28. 
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Augustus is het inderdaad erg verleidelijk in deze Realpolitiker te onderstel
len dat hij zich niet zal hebben willen compromitteren door met een nieuwe 
Lex de Maiestate de positie van de princeps al te zeer te benadrukken, te 
meer omdat hij het beoogde doel toch had kunnen bereiken door een toe
passelijke interpretatie van de talrijke bestaande definities in de majesteits
wetten van de laatste zeventig jaar in de republiek. Maar van de andere kant 
zou men op even goede gronden mogen aannemen dat Augustus als wet
gever om practische redenen de verschillende bestaande wetten betreffende 
majesteitsschennis heeft samengevat in één Lex lulia de Maiestate, nl. die van 
Augustus zelf. Juist wegens deze practische redenen bij Augustus lijkt het 
aannemelijk dat, wanneer Tacitus van één Lex Maiestatis241) spreekt en 
later de juristen naar dé Lex lulia verwijzen, in beide gevallen de strafwet van 
Augustus wordt bedoeld. Tegelijkertijd hoeft deze echter niet het bestaan 
van een dergelijke wet van lulius Caesar uit te sluiten. 

Er is geen enkel historisch bewijs te vinden dat de betreffende Lex Mia 
twee verschillende soorten verraad heeft behandeld: de oude perduellio en 
maiestas en dat er dientengevolge in dezelfde Lex lulia twee verschillende 
soorten straffen hebben gestaan: doodstraf en verbanning248). Veeleer is het 
zo geweest dat perduellio slechts heeft gegolden tot het einde van de republiek 
en tijdens het principaal is opgegaan in maiestas1*9). De enige door de wet 
bepaalde straf bleef ook nu de reeds door Caesar geëiste interdictio, waarbij 
de Lex lulia de Maiestate van Augustus voortbouwde op die van Caesar. 
Dat deze laatste geen doodstraf heeft gekend, blijkt uit de boven reeds ge
citeerde vraag van Cicero250). Tegelijkertijd echter werd door Augustus de 
inhoud van de misdaad uitgebreid251). Bij de veroordeling van lulius Anto
nius heeft Augustus bovendien de in de wet bepaalde strafmaat van inter
dictio overschreden door de schuldig verklaarde ter dood te veroordelen en 
daarmee - hier heeft Tacitus het gelijk aan zijn zijde252) - buiten zijn eigen 
wetten te treden. Volgend evenwel een tijdens het principaat veelvuldig aan
gewende methode om terechtstelling te voorkomen, pleegde de veroordeelde 
zelfmoord. Bij de duidelijke mededeling hierover bij Velleius moeten de be-

" Ό Tac. Ann. 1.72: — nam legem maiestatis reduxerat --. 
Id. Ann. 2.50: Adolesccbat interea lex maiestatis. 

" Ό Vgl. R. S. Rogers, Ignorance of the Law in Tacitus and Dio, TAPhA. 64.1933.18-27; 
Id. Criminal Trials and Criminal Legislation under Tiberius, Lancaster Penns.1935; 
B. Walker, 882. 

2 4 9 ) Vgl. С. H. Brecht, Perduellio, München,1938.257w., in: Münchener Beiträge zur 
Papyrusforsch, und antiken Rechtsgesch., Heft 29; B. Kübler,RE.XIV(1928)551.s.v. 
maiestas. 

2S0)Cic.Phil.l.9.23. 
251) Vgl. С Chilton,JRS.45.1955.75. 
2 5 2 ) Tac. Ann.3.24: -- clementiam maiorum suasque ipse leges egrediebatur. 
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richten bij Tacitus en Dio op de achtergrond treden en als niet-nauwkeurig 
worden beschouwd253). 

Deze zware, ofschoon eigenhandig voltrokken straf leidt naar de kern van 
de misdaad bij lullus, zoals deze althans door Augustus werd gezien. Recht
streeks gericht tegen de persoon en de positie van de princeps, betekende hij 
impietas en werd hij in zijn draagwijdte verscherpt door de gevaren die het 
principaal thans bedreigden in deze mysterieuze intrige van de zoon van 
Marcus Antonius25"). ledere mogelijkheid tot uitbreiding van deze gevaren 
heeft Augustus proberen afte remmen en zo mogelijk uit te schakelen. Lucius 
Antonius werd zogenaamd om studieredenen naar Massilia uitgewezen en 
aldus buiten gevecht gesteld255). Deze feitelijke verbanning van de zoon is 
alleen maar te begrijpen, wanneer het accent in de misdaad van de vader 
heeft gelegen op hoogverraad, niet op adulterium. 

Na de dood van lullus Antonius werd zijn naam getroffen door een 
abolitio memoriae, het oude brandmerk van verraad, waartoe reeds in 
385 v. Chr. werd besloten ten opzichte van M. Manlius, veroordeeld en te
rechtgesteld wegens perduellio256). Er bestaat echter geen enkele aanduiding 
in de historische overlevering dat de abolitio memoriae een normale straf 
heeft betekend in de Lex Julia de Maiestate. Eerst in latere tijden is zij dit 
geworden257). Reeds bij de samenzwering van Murena en Caepio werd erop 
gewezen dat de Fasti Capitolini lullus Antonius handhaven als consul voor 
het jaar 10 v.Chr. Ook in verdere inscripties wordt hij nog vermeld258). Dat 
zijn naam echter nergens op openbare monumenten wordt overgeleverd, 
maar kennelijk officieel of op persoonlijk initiatief is weggekapt, hetgeen 
door Tacitus indirect wordt bericht2 5 9), accentueert de gevaren die men blijk
baar in zijn verraad heeft gezien. 

2 " ) Veil.2.100.4: -- ipse sceleris a se commissi ultor fuit —. Een andere lezing echter bij 
Tacitus,Ann.4.44 en 3.24 en bij Dio,55.10.15. 

2 5 4) Vgl. R. Syme, Rom.Rev.479; J. Balsdon,86. 
I 5 5 ) Tac.Ann.4.44: --hune admodum adulescentulum, sororis nepotem, seposuit 

Augustus in civitatem Massiliensem, ubi specie studiorum nomen exilii tegeretur. 
2 S 6) Liv.6.20.14: -- decreto cautum est, ne quis deinde M. Manlius vocaretur. 
2sr) Imp. lustin. Institut. 4.18.3: lex Iulia maiestatis, quae in eos, qui contra imperatorem 

vel rem publicam aliquid moliti sunt, suum vigorem extendit. cuius poena animae amis-
sionem sustinet et memoria rei et post mortem damnatur. 
Vgl. F. Vittinghoff,23 en 27; С. Chilton,JRS.45.1955.80. 

I s e ) CIL.VI.30974: -- lullo Antonio Africano Fabio Cos.Mercurio sacrum. 
Id.VI.12010: M.Antoni lulli Patris L.Rufionis. 

2 " ) Tac.Ann.3.18: -- ne nomen Pisonis fastis eximeretur, quando M.Antonii, qui bel
lum patriae fecisset, lulli Antonii, qui domum Augusti violasset, manerent --. 

196 

http://Rom.Rev.479


С. IULIA AUGUSTI NEPTIS EN DE 
SAMENZWERING VAN L.AEMILIUS PAULLUS 

1. IULIA NEPTIS 

Uit het tweede huwelijk van lulia Augusti filia met M.Vipsanius Agrippa 
werd na Caius en voor Lucius een dochter geboren, lulia, naamgenote van 
haar moeder2 6 0). Berichten over deze lulia neptis zijn uiterst spaarzaam. Het 
scholion bij luvenalis, Sat.6.158: „-- dedit hunc Agrippa sorori --", is wel het 
uitvoerigst. Merkwaardig is hierbij echter dat dit scholion ook nog op een 
vergissing berust. De door luvenalis in de betreffende passus bedoelde 
M.Iulius Agrippa261) en diens zuster Berenice262) werden door de scholiast 
verwisseld met Agrippa Postumus en lulia. Hoewel nu in deze spaarzame 
berichten het geboortejaar van lulia neptis niet is overgeleverd, komt einde 
19 v.Chr. of begin 18 v.Chr. waarschijnlijk wel het meest in aanmerking. 
Evenals bij zijn dochter heeft de princeps zich ook bij zijn kleindochter per
soonlijk voor haar opvoeding geïnteresseerd, met kennelijk hetzelfde resul
taat 263). De spaarzame berichten in voor het merendeel zwijgende bronnen 
spreken een des te duidelijker taal. Het huwelijk van lulia neptis met 
L.Aemilius Paullus264) moet wel in het jaar 4 v.Chr. worden gedateerd, daar 
zij waarschijnlijk reeds in 3 v.Chr. haar dochter Aemilia Lepida, vermeld bij 
Suetonius, heeft voortgebracht263). Naast deze Aemilia Lepida werd uit 
lulia's huwelijk ook nog een zoon geboren, M.Aemilius Lepidus, die in 
39 n.Chr. betrokken zou raken in een samenzwering tegen Caligula266). De 
na haar verbanning geboren zoon moest op bevel van Augustus te vondeling 
worden gelegd267). 

2<i0) Suet./4u£.64.1 : Nepotes ex Agrippa et lulia tres habuit C. et L. et Agrippam, neptes 
duas luliam et Agrippinam. 

" Ч Vgl. A. Rosenberg,RE.X(1917).150.s.v.(54) lulius (Agrippa). 
262) Fìa\.ìos.Anliq.Jud.20.7.3: Βερενίκη δέ--φήμης έπισχούσης δτι τάδελφφ 

συνείη --. 
26ί) Suet.Aug.64.2: Filiam et neptes ita instituit, ut etiam lanificio assuefaceret --; 

extraneorum quidem coetu adeo prohibuit, ut --. 
Id. Aug.65.1 : lulias, filiam et neptem, omnibus probris contaminatas relegavit --. 
Id.Aug.ll.3: Ampia et operosa praetoria gravabatur. Et neptis quidem suae luliae, 
profuse ab ea exstructa, etiam diruit ad solum --. 

" Ό Suet.Aug.64.1 : luliam L.Paulo censoris filio -- collocavit. 
2 ί 5 ) Suet.Claud.26.1: Sponsas admodum adulescens duas habuit: Aemiliam Lepidam 

Augusti proneptem --. 
2 6 6) Suet. Calig. 24.3: -- quo facilius eas in causa Aemili Lepidi condemnavit quasi 

adulteras et insidiarum adversus se conscias ei. 
Hij staat ook vermeld bij Tacitus, Лил.14.2: -- (Agrippina), quae puellaribus annis stu-
prum cum (M.)Lepido spe dominationis admiserat --. 
Dio, 59.22.6-7: τοΟτο δέ τόν Λέπιδον εκείνον τόν έραστήν τον έρώμενον, τον τής 
Δρουσίλλης άνδρα -- κατεφόνευσε. 

2 " ) Suet. Aug. 65.4: Ex nepte lulia post damnationem editum infantem adgnosci alique 
vetuit. 
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Niettegenstaande lulia neptis in de historische overlevering sterk op de 
achtergrond blijft en slechts sporadisch in de bronnen wordt vermeld, is uit 
het geringe historische materiaal echter wel duidelijk dat zij in haar over
geërfde karaktereigenschappen uitgesproken het kind van haar moeder is 
geweest, zowel in haar drang tot liefdesavonturen als in haar zucht naar 
weelde268). De princeps mocht dan wel in een brief aan Caius en Lucius 
verzekeren veilig het kritieke 63-ste levensjaar te zijn doorgekomen en verder 
de goden om een gezegende ouderdom bidden269), maar weer trof een nieuw 
schandaal de domus Augusta. Toen lulia's echtgenoot L.Aemilius Paullus 
van een samenzwering tegen de princeps werd beschuldigd, werd lulia neptis 
blijkbaar in zijn misdaad betrokken en met hem door Augustus gestraft270). 

2. C R I M E N MAIESTATIS 

Door een lacune in de manuscripten ontbreekt de tragedie van lulia neptis 
bij Dio. Velleius zwijgt volkomen over haar. Tacitus en Suetonius geven 
blijkbaar slechts de tweede phase van haar bestraffing. Dientengevolge hangt 
er veel onzekers rond de samenzwering van L.Aemilius Paullus, echtgenoot 
van lulia neptis. Merkwaardig genoeg wordt deze onzekerheid nog verergerd 
door het relatief uitvoerige bericht van de scholiast bij luvenalis, Sat. 6.158, 
die namelijk eerst een relegatio van lulia vermeldt, een verbod dus op een 
bepaalde plaats of in een bepaald gebied te verblijven, tenslotte ook nog een 
exilium, waarbij een bepaald eiland als verblijfplaats werd aangewezen en 
tegelijkertijd eigendom en burgerrecht werd ontnomen271), twee duidelijk 
verschillende bestraffingen272). 

Terwijl men de twee door Gardthausen met de affaire in verband gebrachte 
personen, L.Avillius Flaccus en Demosthenes, wel moet uitschakelen273), 
worden door de Oudheid als belangrijkste betrokkenen in het complex van 

2бв) Тас.Ллл.4.71 : -- lulia mortem obiit, quam neptem Augustus convictam adulterii 
damnaverat --. 
Plin. NHJ.45.46: -- aliud neptis adulterium --. 
Schol.luven.6.158: -- cum semet vitiis addixisset --. 
SaeX.Aug.ll. 3. 

2 " ) Gellius, ЛМ.15.7.3: Nam ut vides, κλιμακτήρα communem seniorum omnium ter-
tium et sexagesimum annum evasimus. Deos autem oro, ut, mihi quantumcumque superest 
temporis, id salvis nobis traducere liceat in statu reipublicae felicissimo ανδραγαθουντων 
υμών και διαδεχόμενων stationem meam. 

2 7 0) Schol.luven.6.158: -- cum is maiestatis crimine perisset, ab avo relegata est --. 
Suet. Claud. 26.1 : - - parentes eius Augustum offenderant - -. 

" ' J Schol.luven.6.158: -- ab avo relegata est; — perpetui exilii damnata est supplicio. 
" ^ Ovid.T>75i.2.137: -- relegatus, non exul dicor in ilio --. 
" 3 ) Vgl. V. Gardthausen,I.1100enII.84615; 

K. Fitzler,RE.X(1917).907.s.v.(551) Julius (lulia). 
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gebeurtenissen genoemd L.Aemilius Paullus, D.Iunius Silanus en Plautius 

Rufus. 

Plautius Rufus, die alleen bij Suetonius als medeplichtige van Aemilius 

Paullus wordt genoemd en van wie verder niets bekend is, kan niet worden 

vereenzelvigd met de bij Dio in 6 n. Chr. vermelde Publius Rufus274), beticht 

van het schrijven van smaadschriften. 

D.Iunius Silanus, misschien zoon van C.Iunius Silanus M.f.275) en broer 

van de consul suffectus in 15 n.Chr. M.Silanus, door wiens invloed bij 

Tiberius de terugkeer van Decimus in 20 n. Chr. werd gerealiseerd276), was 

betrokken in het adulterium van lulia neptis. Hem werd de amicitia Caesaris 

opgezegd, hetgeen hij voor eigen veiligheid terecht als een veroordeling tot 

exilium opvatte2 7 7). Uit de latere rechtvaardiging door Tiberius inzake de 

terugkeer van Silanus blijkt dat zijn geval in feite niet volgens de criminele 

procedure is behandeld278). 

L.Aemilius Paullus was de zoon van de censor in 22 v.Chr. L.Aemilius 

Lepidus en Cornelia, dochter van Augustus' latere gemalin Scribonia uit haar 

eerste huwelijk met P.Cornelius Scipio279). De frater Arvalis van 14 n.Chr. 

L.Aemilius Paullus, vermeld in de Acta Arvalium en in welke v. Rohden de 

consul van In.Chr. meent te mogen zien, is in werkelijkheid wel een zoon 

van de samenzweerder280), zodat het niet verantwoord lijkt uit vermelde in

scriptie enige conclusie te trekken ten aanzien van de hier betreffende 

L.Aemilius L.f.Paullus, zoals zijn volledige naam heeft geluid281). 

Waarschijnlijk in 4 v. Chr. huwde Aemilius Paullus met lulia neptis, waar

door de alliantie tussen de Aemilii en Augustus, tijdelijk verbroken door de 

dood van Cornelia in 16 v.Chr., weer werd hersteld en de Aemilii zelfs een 

2 7 4) Dio, 55.27.2: κα{ ταΟτ' έλέγετο μέν ек παρασκευής Πουπλίου τινός 'Ρούφου 
γίγνεσθαι 
Vgl. Ε. Hohl, Klio, 30.1937.3403. 

ìls) Η. Dessau,PIR.II.245.544: „(C.Iunius Silanus M.f.) —fartasse etiam pater M.Si-
lani et D. Silani". 

2 7 6) CIL.I2. p.72: Suf. M. Silanus. 
Tac.Ann.3.24: -- D.Silanus — Tiberio imperitante deprecari senatum ас principem ausus 
est M. Silani fratris potentia, qui per insignem nobilitatem et eloquentiam praecellebat. 

2 1 7) Tac.Ann.3.24: --D.Silanus in nepti Augusti adulter, quamquam non ultra foret 
saevitum, quam ut amicitia Caesaris prohiberetur, exilium sibi demonstrari intellexit —. 

2 7 в) Тас.Апп.3.24·. --idque iure licitum, quia non senatus consulto, non lege pulsus 
foret--. 
Vgl. К. J. Neumann, Lege pulsus bei Tacitus, Herm.32.1897.475w. 

2 '") Suet.Aug.64.1 : luliam L.Paulo censoris filio -- collocavit. 
Propert.4.11.63w. 

2 β 0) CIL.VI. 2023 : [Cn. Cornelius] Cn. [f.] Lentulus augur mag(ister) in locum L. [Aemili] 
Paulli Drusum -- [fratrem] Arvalem cooptavit et ad sacra vocavit. 
Vgl. P. v. Rohden,RE.I(1893).580.s.v.(115) Aemilius; E. Groag,PIR.I2.67.392; 
E. Hohl,Klio,30.1937.3405. 

" O Vgl. E. Groag, PIR.I2. 66.391. 
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gevaarlijke hoogte bereikten op de ranglijst van de successie in de domus 
Augusta. In 1 n.Chr. mocht Aemilius Paullus het consulaat bekleden samen 
met C. Caesar, de zoon van lulia filia en M. Agrippa. Terwijl nu C. Caesar 
gedurende het hele ambtsjaar in functie bleef, werd Aemilius Paullus op 
1 juli vervangen door M.Herennius M.f.Picenus282). Aangezien het consu
laat in deze tijd reeds, niettegenstaande de verkiezingen in de comitia centu-
riata, een onderscheiding van de kant van de princeps was gaan betekenen283), 
wettigt de vervanging van Aemilius Paullus door een suffectus de vraag, of 
hij op dat tijdstip nog het vertrouwen genoot van Augustus, of dat hij toen 
reeds de samenzweerder was, zoals hij in de bronnen staat gebrandmerkt. In 
ieder geval kan op grond van de gegevens in het scholion bij luvenalis reeds 
worden vastgesteld dat hij als samenzweerder zijn leven heeft beëindigd284) 
en dat zijn naam uit de daarvoor in aanmerking komende inscripties - de 
Fasti vielen hier niet onder - werd verwijderd285). 

Wanneer men nu de schaarse gegevens over de betreffende feiten combi
neert, dan moet de toestand ongeveer als volgt zijn geweest: Aemilius 
Paullus en lulia neptis zijn beiden betrokken geweest in een belediging van 
Augustus (Suet.Claud.26.l), Aemilius Paullus door een samenzwering 
(Suet.^Mg.l9.1 ; Schol. luven. 6.158), zijn echtgenote lulia o.a. door immoreel 
gedrag (Тас.Лии.3.24 en 4.71; Suet./4Mg.65.1). Terwijl Plautius Rufus nu 
medeplichtig was aan de misdaad van Aemilius Paullus (Suet./lMg.l9.1), was 
D.Iunius Silanus medeschuldig in het immoreel gedrag van lulia neptis 
(Тас.^ил.3.24). Aemilius Paullus moest zijn misdaad met de dood bekopen 
(Schol. luven. 6.158) en zijn naam werd uit de inscripties verwijderd 
(CIL.VI.4499 en 4500). lulia werd eerst met relegatio gestraft en na terugkeer 
hiervan - nu wegens immoreel gedrag - met exilium (T'ac.AnnΑ. 71; 
Suet.Ли£.65.1 ; Schol.luven.6.158). D.Silanus tenslotte werd de vriendschap 
van de princeps opgezegd. In feite kon hij zich dus als verbannen beschou
wen. Later mocht hij evenwel terugkeren zonder verder ambten te mogen 
bekleden (Тас.Лял.3.24). 

De samenzwering van Aemilius Paullus wordt aldus wel voldoende be-

2 e 2 )CIL.I 2 . p.29: [C. Caesar Aug. f. divi η. L.Aemilius L.f.L.n.] Paullus ex K.Iul. 
M.Herennius M.F.M'.N.Picens. 
Id.P. p.164: [L.Aemilius L.f.L.n.] Paullus; MIN. XIII L.Paullus Suf. K.Iul. M.Heren
nius M.f.M'.n.Picens. 

283) Ovid.PontAS.dl-di: Multiplicat tarnen hune gravitas auctoris honorem. Et 
maiestatem res data dantis habet. 

2 β 4) Schol.luven.6.158: -- Aemilio Paulo, cum is maiestatis crimine perisset --. 
2 e s ) CIL.VI.4499: L.Aemilius Paulli L.Anteros Scribonia Hedone. 

Id. VI. 4500: Aemilius Lepidi L. Sestos Apella Marcellae. Alter titulus in litura positus, in 
cuius loco olim legebatur L.Aemilius Paulli L. Euph VS. 
Vgl. E. Groag, PIR.I2. 66.391 ; F. Vittinghoff, 27 en 29. 
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wezen niettegenstaande het weinig beschikbare materiaal. Over de inhoud 
en het juiste tijdstip van deze samenzwering bestaat echter nogal onzeker
heid. Een aanknopingspunt ligt in het feit dat Aemilius Paullus op 1 juli 
In.Chr. na zes maanden als consul werd vervangen door de reeds eerder 
genoemde suffectus M. Herennius. 

Zoals boven werd geconstateerd, waren de Aemilii door het huwelijk van 
Aemilius Paullus met lulia neptis tot een gevaarlijke hoogte gestegen op de 
ranglijst van eventuele successie in de domus Augusta. De princeps moet 
daarom waarschijnlijk wel een bijzondere reden hebben gehad, toen hij zijn 
progener na hem eerst zijn vertrouwen te hebben geschonken reeds op 1 juli 
de consulaire onderscheiding ontnam, terwijl Caius daarentegen mocht aan
blijven. Het ligt nu wel voor de hand dat de reden van het ontslag moet 
worden gezocht in het crimen maiestatis van Aemilius, die evenals Murena 
in 23 v.Chr. het consulaat blijkbaar heeft willen misbruiken voor gevaarlijke 
aspiraties, in welke hij bovendien nog gesteund werd door zijn huwelijk met 
de kleindochter van de princeps. Een dergelijke steun had slechts enkele 
jaren tevoren lullus Antonius menen te kunnen vinden bij lulia filia in zijn 
streven om hoger op te komen en de regering te bereiken. Deze hypothese 
met betrekking tot Aemilius Paullus verliest enigszins aan waarschijnlijkheid 
door de mening van Mommsen dat Augustus reeds vanaf 23 v. Chr. het 
halfjaarlijkse consulaat invoerde286) en dat de overdracht van de fasces op 
1 juli wordt bewezen voor dejaren 1-6 n.Chr. en 8-12 n.Chr.287). Anderen 
wijzen erop dat het halfjaarlijkse consulaat in 3 v.Chr. een regelmatige prak
tijd is geworden 288). 

Maar zelfs wanneer men de vervanging van consul Aemilius Paullus door 
de suffectus M.Herennius op 1 juli In.Chr. als een normaal verschijnsel 
wenst te aanvaarden op grond van de dan reeds regelmatige praktijk van de 
princeps ten deze, moet toch nog het consulaat van Aemilius Paullus in een 
tamelijk nauw chronologisch verband worden gesteld met zijn samenzwering. 
Deze misdaad moet immers in ieder geval vóór 4 n. Chr. hebben plaats ge
vonden. Dan toch vindt de samenzwering van Cinna plaats. En zowel Seneca 
als Dio verzekeren uitdrukkelijk dat deze de laatste in de reeks van samen
zweringen tegen de princeps is geweest289). Is er nu in dit geval alleen een 
chronologisch contact geweest? Of bestaat er, wanneer men de samen
zwering zelf als oorzaak van het ontslag uit het consulaat op 1 juli niet wenst 

2в6) Vgl. Th. Mommsen, Staatsr.W. 793. 
^7) Vgl. Th. Mommsen, Slaatsr.W. 81 ». 
"Ό Vgl. M. Сагу,492". 
2β9) Sen. Clem. 1.9.12: Nullis amplius insidiis ab ullo petitus est. 

Dio, 55.22.2: κάκ τούτου καί εκείνον και τους λοιπούς ανθρώπους ούτως φκειώσατο 
ώστε μηδένα ίτ* αύτφ τών αλλων μήτ' δντως έπιβουλεοσαι μήτε δόξαι-
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te aanvaarden, toch een causaal verband tussen ontslag en dan volgende 
samenzwering, omdat Aemilius zich namelijk door deze handelwijze van 
Augustus, ofschoon reeds een normale praktijk geworden, teleurgesteld heeft 
gevoeld? Gezien de reeds uitermate hoge positie van de gens Aemilia in het 
algemeen met betrekking tot de dynastieke verhoudingen en die van Aemilius 
Paullus door zijn huwelijk met lulia neptis in het bijzonder, zou het in ieder 
geval psychologisch heel goed mogelijk zijn. 

Dat lulia tegelijkertijd betrokken is geraakt in de misdaad van haar echt
genoot290), kan men verklaren door het feit dat zij, evenals haar moeder 
enkele jaren tevoren, zich niet in voldoende mate is bewust geweest van haar 
maatschappelijke positie, Aemilius blijkbaar niet heeft weerhouden in zijn 
plannen en aldus in zekere zin medeplichtig kon worden geacht aan de 
misdaad van haar echtgenoot. 

Dit alles roept echter een nieuwe moeilijkheid op. Immers het reeds aan
gehaalde scholion bij luvenalis vermeldt dat de terechtstelling van Aemilius 
Paullus voorafgaat aan de eerste straf van lulia, de relegatio. Later wordt zij 
dan ten tweeden male gestraft, nu op grond van wat de scholiast in algemene 
termen aanduidt als immoreel gedrag291). De berichten bij Suetonius over 
lulia neptis stellen haar èn in haar morele houding èn in haar bestraffing 
gelijk met haar moeder292). Maar ook hier komt de auteur niet tot een 
nadere aanduiding van feiten. Bij Tacitus wordt het immoreel gedrag van 
lulia neptis echter op twee plaatsen duidelijk gepreciseerd als adulterium, en 
wel met D.Iunius Silanus293). Door deze twee mededelingen bij Tacitus 
moet men wel aannemen dat lulia in de tijd van haar immorele relatie met 
Silanus nog uxor, nog gehuwd was294) en Aemilius Paullus dus nog leefde. 
Maar dit is in strijd met de mededeling van de scholiast bij luvenalis, die 
immers de terechtstelling van Aemilius Paullus reeds voor de eerste bestraf
fing van lulia plaatst. Daar de scholiast zich echter in hetzelfde scholion ver
gist door Agrippa naar Sicilië te laten verbannen295), hetgeen in strijd is met 

29°) Suet. Claud.26.1 : -- parentes eius Augustum offenderant --. 
Schol. luven. 6.158: -- cum is maiestatis crimine perisset, ab avo relegata est--. 

291) Schol.luven.6.158: -- cum semel vitiis addixisset --. 
" 2 ) Suet. Aug.65.1 : lulias, filiam et neptem, omnibus probris contaminatas relegavit --. 

la.Aug.β5A: Ex nepte lulia post damnationem editum infantem adgnosci alique vetuit. 
Id. Aug. 101.4: lulias filiam neptemque, si quid iis accidisset, vetuit sepulcro suo inferri. 

2 ' 3 ) Tac. Ann.3.24: -- D.Silanus in nepti Augusti adulter —. 
Ы.АппАЛХ: Per idem tempus lulia mortem obiit, quam neptem Augustus convictam 
adulteri! damnaverat proieceratque in insulam Trimerum, haud procul Apulis litoribus. 

2 9 4) Quintil.7.3.10: Adulterium, cum aliena uxore domi coire --. 
Dig. 48.5.6.1 : (Papin. lib.pr. de adult.) sed proprie adulterium in nupta commititur, propter 
partum ex altero conceptum composito nomine —. 

2 ' 5 ) Schol. luven. 6.158: Huius Agrippa frater propter morum feritatem in Sicilia ab 
Augusto relegatus --. 
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berichten uit meer directe bronnen, o.a. ook weer uit Tacitus296), is men ge
neigd aan te nemen dat het hele scholion in hoofdzaken wel juist is, beves
tigd door berichten uit de Oudheid, maar in de detaillering van tijd en plaats 
faalt. Zelfs wanneer men in het scholion de conjectuur „in insulam" aan
vaardt voor „in Sicilia"297), maar wat geen goede gronden heeft, dan nog 
blijft de betreffende passage inzake datering en localisering van de feiten op 
zijn minst vaag. Bij de vaagheid rond deze hele materie kan een oplossing 
thans slechts hypothetisch blijven. 

Aemilius Paullus pleegde zijn misdaad vóór 4 n.Chr., waarschijnlijk in de 
tijd rond zijn ontslag uit het consulaat. Maar zijn uiteindelijke terechtstelling 
kan op grond van indirecte gegevens bij Tacitus niet eerder hebben plaats 
gevonden dan in het jaar, waarin zijn vrouw lulia ten tweeden male werd ge
straft, nu door verbanning naar Trimerus in de Adriatische Zee. Werd nu 
ook Aemilius evenals zijn vrouw ten tweeden male gestraft, thans met de 
dood, na eerst tegelijk met lulia verbannen te zijn? 

Een antwoord op deze vraag kan misschien gevonden worden in de veran
dering die in deze jaren heeft plaats gehad met betrekking tot de machts
verhoudingen in de domus Augusta. Het noodlot had immers de plannen van 
de princeps doorkruist298) door de dood van de beide Caesares, Lucius op 
20 augustus 2 n.Chr.299) en Caius op 21 februari 4 n.Chr.300). 

Onder deze omstandigheden zag Augustus zich gedwongen301) op 26 juni 
4 n.Chr. Tiberius te adopteren302). Tegelijk met hem werd echter de laatste 
nog levende zoon van lulia filia, Agrippa Postumus, geadopteerd 303) en werd 

2'6) Тас.Ллл.І.З: nam senem Augustum devinxerat adeo, uti nepotem unicum, Agrip-
pam Postumum, in insulam Planasiam proiecerit --. 
Dio,55.32.2: -- αυτός ές Πλανασίαν την προς Kúpvcp νήσον ένεβλήθη. 

2 ") Vgl. С. Heinrich, D. ¡unii luvenalis Salirae, Bonn, 1839.1.380. Het ligt meer voor de 
hand met Lipsius, in zijn commentaar op Tac. Ann. 1.3, te aanvaarden dat de scholiast zich 
hier eenvoudig heeft vergist. 

"e) Res Gestae, 14: Filios meos, quos iuvenes mihi eripuit fortuna, Gaium et Lucium 
Caesares --. 
Suet. Tib. 23 : Quoniam atrox fortuna Gaium et Lucium filios mihi eripuit --. 
Veil.2.103.1 : Sed fortuna, quae subduxerat spem magni nominis --. 

"») CIL.P. p.326: XIII K.Sept. (Aug.20) Infer(iae) L.Caesaris. 
300) CIL.I2. p .68: С Caesar decessit Villi K.M[artias]. 

Id.XI.1421 : — quo die С Caesar obit qui dies est A.D.VIIH K.Martias —. 
3 0 1 ) Suet. 7ïè. 21.3 : -- praesertim cum et rei p. causa adoptare se eum pro contione 

iuraverit --. 
Veli.2.104.1 : -- hoc, inquit, rei publicae causa facio. 

302) CIL. P . p . 320: VI K.Iul.(Iun.26) Fer(iae) ex s(enatus) [consulto, q]uod eo die 
[imp.] Augustus ado]p[tav]it [sibi] filiu[m Ti.Caesarem] Aelio [et Sentio Cos.]. 
Vell.2.103.3:--et eum Aelio Cato C.Sentio consulibus V.Kal.Iulias, post urbem con-
ditam annis septingentis quinquaginta quattuor, abbine annos septem et viginti adoptaret. 

303) Suet.y4M^.65.1 : Tertium nepotem Agrippam simulque privignum Tiberium adop-
tavit in foro lege curiata --. 
ILS. 143 ( = CIL. X. 405): Agrippa lulius Augusti f.divi n. Caesar. 
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Tiberius zelf door Augustus genoodzaakt Germanicus, de zoon van zijn 
broer Drusus en Antonia, dochter van Octavia en M.Antonius, te adop
teren 304). Met deze twee telgen uit de gens lulia meende Augustus nog steeds 
zijn voorkeur in de Julisch-Claudische combinatie te moeten demonstreren. 
Volgens Suetonius heeft Augustus er zelfs lang over nagedacht aan Germani
cus boven Tiberius de voorkeur te geven305). De politieke en militaire situatie 
in het zo merkwaardige jaar 4 n.Chr. hebben uiteindelijk de princeps er toe 
gebracht het staatsbelang de doorslag te laten geven. 

Livia zag in deze dagen door de besluiten van Augustus haar verlangens 
in vervulling gaan: Tiberius werden thans reële mogelijkheden geboden voor 
een troonopvolging. Het blijft echter een vraag, of dit ook zijn persoonlijke 
wens is geweest. Merkwaardig is het in ieder geval dat de berichten bij de ver
schillende auteurs in de Oudheid duiden op een zekere tegenzin bij Tiberius 
om het principaal te aanvaarden306). Hoewel sommigen een parallel menen 
te zien tussen de gebeurtenissen van 13 januari 27 v.Chr. en 17 september 
14 n.Chr., behoeven we aan de eerlijkheid van Tiberius' tegenzin niet te twij
felen. Hij voelde zich geen geboren heerser maar wel achtte hij zich als Ro
meins edelman in de gegeven omstandigheden gebonden aan de traditie in de 
Romeinse nobiliteit van trouw aan verwanten en vrienden307). Vertrouwend 
op de verbondenheid van Tiberius met deze traditie heeft Livia hem steeds 
op de voorgrond proberen te dringen, zelfs dermate dat hij zich later ge
geneerd gevoelde308). 

Livia had hem bij zijn vrijwillig vertrek naar Rhodus proberen te weer
houden, bij het aflopen van zijn tribuniciapotestas in 2v.Chr. met veel 
moeite hem de rang van legatus Augusti bezorgd, hem gesteund in zijn latere 
pogingen tot terugkeer309). Wanneer Tiberius uiteindelijk is teruggekeerd in 

304) Suet.r/è.l5.2:--adoptatur ab Augusto simul cum fratre eorum M. Agrippa, 
coactus prius ipse Germanicum fratris sui filium adoptare. 

ìas) Suet. Calig.4: -- (Germanicus) sic probatus et dilectus a suis, ut Augustus - omitto 
enim necessitudines reliquas - diu cunctatus an sibi successorem destinaret, adoptandum 
Tiberio dederit --. 

306) Tac. Ann. 1.11 : proinde in civitate tot inlustribus viris subnixa non ad unum omnia 
déferrent --. 
Suet.Tï6.24.1 : Principatum, quamvis ncque occupare confestim neque agere dubitasset,— 
diu tarnen recusavit --. 
Veli.2.124.2: -- ut potius aequalem civem quam eminentem liceret agere principem. 
Dio, 57.2.1: -- μή λέγων αυτοκράτωρ είναι- ψηφισθέν γάρ αύτφ και τοΟτο μετά τών 
αλλων ονομάτων ούκ έδέξατο, και τον κλήρον τοΟ Αυγούστου λαβών την επίκλησιν 
αύτοϋ ταύτην ούκ εθετο. 

30η) Vgl. Μ. Geizer, Die Nobilität der röm. Republik, Leipzig. 1912.43. 
31)e) Tac./4nn.l.7: dabat et famae, ut vocatus electusque potius a re publica videretur 

quam per uxorium ambitum et senili adoptione inrepsisse. 
30') Suet. 776.10.2: -- neque aut matri suppliciter precanti aut vitrico deseri se etiam in 

senatu conquerenti veniam dedit. 
Id.7ïi>.12.1 : -- vix per matrem consecutus, ut ad velandam ignominiam quasi legatus 
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2 n.Chr., maar zich van politieke activiteit verre moet houden310), vindt 
Livia's merkwaardige interventie plaats ten gunste van Cinna, die door een 
samenzwering de verstarring in de domus Augusta probeerde te doorbreken. 
Als tenslotte na de dood van Augustus de verbannen Agrippa Postumus 
bij Tiberius' aanvaarding van het principaat wordt vermoord en deze affaire 
scheef dreigt te gaan, omdat Tiberius de kwestie voor de senaat wil brengen, 
is het weer Livia, die wordt aangezocht een bemiddelende rol te spelen, nu 
tussen Tiberius en Sallustius Crispus. Volgens zeggen van Sallustius bij 
Tacitus - en juist Tacitus moet men in zijn bericht wel geloven - moest op 
dat moment worden voorkomen dat door voorlegging van deze geweld
dadige dood aan de senaat het gezag van het principaat werd ondermijnd311). 
En Livia zal de door de feiten overvallen Tiberius ertoe gebracht hebben 
zich door Sallustius met zijn onweerlegbare documenten te laten overtuigen. 

Bij Suetonius vindt men de opmerkelijke mededeling dat na het accepteren 
van Tiberius alles werd gedaan om diens positie te verstevigen en uit te 
bouwen312). Tegen de achtergrond van haar bovenvermelde activiteiten mag 
men wel onderstellen dat bij de gebeurtenissen in het laatste decennium van 
Augustus' regering ook Livia zich met haar persoonlijk overwicht ingezet 
zal hebben om haar zoon tot opvolger van Augustus als princeps te doen aan
wijzen313). Later heeft zij blijkbaar gemeend de activiteiten van deze jaren 
in herinnering te moeten brengen en bij Tiberius eisen te kunnen stellen, met 
negatief resultaat evenwel3U). 

Hoewel men nu geen direct verband behoeft te zien tussen de verschil
lende zuiveringsacties in deze tijd, toch schijnen de afzonderlijke feiten, 
wanneer men Suetonius als uitgangspunt neemt, niet geheel onafhankelijk 
van elkaar te staan, maar een zeker bindend element te hebben in het gevaar 
dat bepaalde personen voor Tiberius hebben betekend. Suetonius legt name
lijk duidelijk een bepaald verband tussen de versterking van de positie van 
Tiberius en de verbanning van Agrippa315). Of Livia (met Tiberius) de hand 

Augusto abesset. 
Id. 7/6.13.2: -- coactus est, tam suis quam matris inpensissimis precibus reditum expostu
lare --. 

310) Suet .7ï i . l3.2: -- sub condicione ne quam partem curamve rei p. attingerei. 
311) Tac.Лил. 1.6: -- Sallustius Crispus -- monuit Liviam ne arcana domus, ne Consilia 

amicorum, ministeria militum vulgarentur, neve Tiberius vim principatus resolveret cuneta 
ad senatum vocando --. 

3 1 2 ) Suet.7ïè.l5.2: Nihil ex eo tempore praetermissum est ad maiestatem eius augen-
dam --. 

313) Dio, 57.12.3 : èitl τε γαρ τοΟ Αυγούστου μέγιστον ήδυνήθη και τόν Τίβέριον αυτή 
αυτοκράτορα πεποιηκέναι δλεγε --. 

3 1 4 ) Suet.7ï6.50.2: Matrem Liviam gravatus velut partes sibi aequas potentiae vin-
dicantem, et congressum eius assiduum vitavit —. 

315) Suet.7io.15.2: — multo magis, postquam Agrippa abdicato atque seposito certum 
erat, uni spem successionis incumbere. 
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heeft gehad in de latere moord op Agrippa Postumus, is hier nog niet aan de 
orde. Maar het is hier wel acceptabel dat - nu volgens de mededeling van 
Tacitus - Livia betrokken is geweest in de verbanning van Agrippa, te meer 
nog daar deze in zijn onbeschaamdheid er niet voor terugschrok haar te 
belasteren316). Nu voor de Claudiër de weg naar het door Livia steeds voor 
hem beoogde principaat, thans met medewerking van Augustus zelf, kwam 
open te liggen, konden verdere hinderpalen gemakkelijker uit de weg worden 
geruimd. En dat in dit opzicht ook Agrippa een gevaar betekende blijkt 
duidelijk uit de tot tweemaal toe herhaalde poging hem uit de ballingschap 
over te brengen naar de legioenen in Germanie317). 

3. OVIDIUS 

Met de ballingschap van Agrippa mag wellicht in indirect verband worden 
gebracht de verbanning van Ovidius, welke immers ook in deze tijd heeft 
plaats gevonden318). Bij de dichter zelf zijn de feitelijke oorzaken en achter
gronden van zijn verbanning niet erg duidelijk en uit de verdere Oudheid 
zijn slechts weinig berichten over deze kwestie overgeleverd. De oudste ver
melding dateert eerst uit het midden van de vierde eeuw en is te vinden in 
het Epitome de Caesaribus, in de manuscripten abusievelijk toegeschreven 
aan Aurelius Victor. Als oorzaak van de verbanning wordt door hem het 
schrijven van de Ars Amatoria opgegeven319). Enkele decennia later volgt 
Hieronymus met een vermelding van Ovidius' ballingschap, echter zonder 
verdere opgaaf van redenen320). Tenslotte bedoelt Sidonius Apollinaris, 

31<') Тас.Ллл.І.З: nam senem Augustum devinxerat adeo, uti nepotem unicum, 
Agrippam Postumum, in insulam Planasiam proiecerit --. 
Dio,55.32.2: -- και τήν Λιουίαν ώς μητρυιάν διέβαλλεν --. 
Het manuscript Μ heeft hier Ίουλίαν in plaats van Λιουίαν. Terecht meent Lipsius hier 
evenwel de correctie Λιουίαν te moeten aanbrengen. Agrippa's moeder was immers reeds 
verbannen. 

ä17) Suet. Aug. 19.2: Audasius atque Epicadus luliam filiam et Agrippam nepotem ex 
insulis, quibus continebantur, rapere ad exercitus -- destinarant. 
Tac. А ля. 2.39 : Postumi Agrippae servus, nomine Clemens, conperto fine Augusti pergere 
in insulam Planasiam et fraude aut vi raptum Agrippam ferre ad exercitus Germánicos 
non servili animo concepii. 

31 e) O. Janssen,O.F.M., De Verbanning van Ovidius Waarheid of Fictie, Collectanea 
Franciscana Neerlandica, 's-Hertogenbosch, 1951.VI. 3.77-105, meent de verbanning van 
Ovidius en zijn gedichten uit de ballingschap niet als emst te kunnen nemen, maar veeleer 
als een fictie van de dichter te moeten beschouwen. Zijn stijlkritiek en historische benade
ring van het onderwerp worden zeer terecht aangevallen door P. de Jonge, 
Mnem. ser. 4, vol. 6.1953.166. 

:519) Aur.Vict. E/Hf. Caei. 1.24: Nam poetam Ovidium, qui et Naso, pro eo, quod tres 
libelles amatoriae artis conscripsit, exilio damnavit. 

320) ЕивеЬ.Ніегоп.О/утр.ІЭЭ: Ovidius poeta in exilio diem obiit et iuxta oppidum 
Tomos sepelitur. 
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midden vijfde eeuw, naast de reeds door Aurelius Victor opgegeven oorzaak 
misschien ook nog een immorele relatie tussen de dichter en Corinna (lulia 
filia?)321). Deze interpretatie vindt men althans in de Codex Laurentianus 
LXXXI,sup.23, maar is historisch verder moeilijk houdbaar322). 

Sedert het Humanisme zijn de mogelijke oorzaken en achtergronden van 
Ovidius' verbanning een bijzonder onderwerp van studie geworden, met als 
resultaat talrijke en uiteenlopende meningen. Bij een recent onderzoek dien
aangaande is Thibault zelfs tot een verzameling gekomen van meer dan 
100 hypothesen over dit onderwerp323). Sommige geleerden blijven zich nog 
steeds aansluiten bij de bovengemelde spaarzame berichten uit de latere 
Oudheid. Otis b.v. volgt Aurelius Victor en is van mening dat er geen enkele 
twijfel over kan bestaan, of de Ars Amatoria was een werkelijke en wellicht 
zelfs de voornaamste reden van Ovidius' verbanning. Volgens hem is het 
moeilijk te geloven dat Ovidius bijna in alle 578 verzen van Tristia II bij dit 
onderwerp zou zijn gebleven, als het niet in werkelijkheid een belangrijk punt 
van aanklacht tegen hem had betekend324). Verschillende anderen volgen 
in zekere zin de combinatie bij Sidonius Apollinaris, wanneer zij menen dat 
Augustus de Ars Amatoria als voorwendsel voor de relegatio heeft aange
grepen, terwijl hij daarentegen in werkelijkheid gekrenkt zou zijn geweest, 
omdat de dichter op de een of andere manier betrokken was in het wan
gedrag van een of ander lid (lulia neptis) van de domus Augusta315). 

Tegenover dezen staan weer anderen die zich van de betreifende berichten 
uit de latere Oudheid distantiëren en een meer persoonlijke mening naar 
voren brengen, soms zelfs op het bizarre af. Dat er immers rond de verban
ning van Ovidius oorzaken zouden hebben meegespeeld, die van zeer nabij 
verband houden met de oorsprong van het Christendom326), valt buiten 
iedere verdere bespreking. Dat Ovidius bij Livia een magische seance zou 
hebben bijgewoond, waarin de aanstaande dood van Augustus werd voor-

321) Sidon.Apoll.Carm.23.158w.: --et te carmina per libidinosa notum, Naso tener, 
Tomosque missum, quondam Caesareae nimis puellae fleto nomine subditum Cormnae? 

312) Vgl. J. Thibault,51. Merkwaardig is dat o.a. M. Cary,582, zich blijkbaar nog aan
sluit bij de vermelding in Codex Laurentianus LXXXI.sup. 23 : Unde Romanae mulleres --
finxerunt, quod ipse concumberet cum uxore Neronis. 

323) Vgl- J· Thibault, 125 w. Op pag.l63w. geeft de auteur een uitgebreide literatuur
lijst over het onderwerp. 

3") Vgl. В. Otis>TAPhA.69.1938.1881en 211. 
325) Vgl. H. Dessau, Gesch. röm. Kaiserz. 1.468 ; P. Jörs, 65 ' ; M. Schanz-C. Hosius, II4.209 

R. Syme meent eerst in Rom.RevAfâ, dat er geen sprake kan zijn van een actieve mede
plichtigheid aan de kant van Ovidius in het wangedrag van lulia neptis. Later zegt de 
auteur evenwel in Tac. 1.336, dat er toch een zeker verband heeft bestaan tussen de verban
ning van Ovidius en het schandaal rond lulia neptis. 

32*) Vgl. D. Massé, L'exil d'Ovide, Mercure de France, 15juni 1924.640-655. 
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speld327), is moeilijk te combineren met de voorzichtigheid, welke Livia 
steeds eigen is geweest328). Wanneer Augustus door verbanning van de on
bezonnen Ovidius de muze in de dichter tot zwijgen meende te moeten 
brengen in alles wat op de Caesar en het imperium betrekking had329), 
kwam de reactie van de princeps vrij laat. Ook een vermeend deelnemen van 
Ovidius aan de mysteries van de Dea Bona330) blijft wel te veel in het specu-
latief-abstracte steken. 

Voor zover een oplossing van dit ingewikkeld historisch probleem nog 
mogelijk is, schijnt men wel het meest tot de kern van de feiten door te 
dringen door de oplossing te zoeken tegen de achtergrond van de tijds
omstandigheden : de werkelijke reden van Ovidius' verbanning was een mede
weten van intriges rond Agrippa Postumus. Een dergelijk medeweten wordt 
door de dichter zelf in zekere mate gesuggereerd331). Deze enige nog levende 
mannelijke telg van de Julische tak in de dynastie, door een Audasius, Epi-
cadus en Clemens als de rechtmatige troonopvolger beschouwd332) bleef 
voor de positie van Tiberius een potentieel gevaar333). Daarvan is de zich 
compromitterende Ovidius het slachtoffer geworden. Tijdens de regering 
van Augustus had hij op den duur misschien nog genade kunnen vinden. 
Maar bij diens dood was de dichter er wel van overtuigd dat al zijn persoon
lijke verwachtingen nu tegelijkertijd in rook vervlogen waren334), omdat hij 
bij Tiberius juist door de aard van zijn vergrijp geen schijn van kans had om 
te mogen terugkeren, dit in tegenstelling met D. lunius Silanus. Sedert de 
stukken van Tiberius na zijn adoptie gunstiger waren komen te staan voor 
het principaat maar blijkbaar nog niet gunstig genoeg om anderen schaak
mat te zetten335), is vroeg of Iaat alwie voor de Claudische tak enig gevaar 
kon betekenen ten offer gevallen, hoe en door wie dan ook. Clemens 

32T) Vgl. S. Reinach, Les compagnons et /'e*í7í/'Ovíífe(RPh.34.1910.342-349; 
Id. La divination à Rome et f exil d'Ovide, Cultus, mythes et religions, 4.1912.69-79. 

з г 8 ) Sen. ad Marc. 4.3 : - - feminam opinionis suae custodem diligentissimam - -. 
3 2 9 ) Vgl. E. Thomas, Sur les causes de Г exil d'Ovide, RPh. 13.1889.47^8. 
3 3 0 ) Vgl. L. Herrmann,RBPh.l7.1938.715w. 
3 3 1 ) Ovid. Trist. 2.103-104 : Cur aliquid vidi? cur noxia lumina feci? Cur imprudenti cog

nita culpa mihi? 
Vgl. R. Zimmermann,RhM.81.1932.271. L. Hemnann,RBPh.l7.1938.706-707, weerlegt 
in feite slechts een actief deelnemen van Ovidius aan intriges rond Agrippa. 

3Ì2) Vgl. J. Mogenet, AC. 23.1954.323. 
333) Suet. 7/0.15.2: -- multo magis, postquam Agrippa abdicato atque seposito certum 

erat, uni spem successionis incumbere. 
334) 0\\a.Pont.4.6.15-16: coeperat Augustus deceptae ignoscere culpae, spem nostram 

terras deseruitque simul --. 
3 3 5 )Тас.Ллл.1.13: quippe Augustus supremis sermonibus, cum tractaret, quinam 

adipisci principem locum suffecturi abnuerent aut inpares vellent vel idem possent cupe-
rentque, M'.Lepidum dixerat capacem sed aspernantem, Galium Asinium avidum et 
minorem, L. Arruntium non indignum et si casus daretur, ausurum. 
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(Tac.Ann.2.39-40) en Sempronius Gracchus (Tac.Ann. 1.53) zijn er tevens 

voorbeelden van. 

Tegen deze achtergrond nu moet wellicht ook het lot van Aemilius 

Paullus, de echtgenoot van lulia neptis, worden gezien, toen hij zich voor

goed had geblameerd door een samenzwering, die waarschijnlijk reeds in 

In .Chr . 3 3 6 ) , in ieder geval vóór de insidiae van Cinna in 4 n.Chr. werd be

raamd, maar waarvan de definitieve afrekening eerst plaats gevonden kan 

hebben bij de tweede verbanning van lulia neptis, welke daartoe zelfs een 

gunstige gelegenheid zal hebben geboden. 

4. D E VERBANNING VAN AGRIPPA POSTUMUS 

Centraal staat in de hier aan de orde zijnde gebeurtenissen van deze jaren 

de figuur van Agrippa Postumus, onmiskenbaar als het grootste gevaar 

beschouwd. Daarom moest zijn lot voor alle zekerheid ook door de senaat 

worden bekrachtigd337). Het is immers merkwaardig dat Agrippa de enige 

is, wiens lot de princeps door een senaatsbesluit heeft laten bekrachtigen. 

En nog merkwaardiger is het dat de bij Tacitus vermelde klachten van 

Augustus vrij kort na de adoptie van Agrippa Postumus werden geuit3 3 8). 

Blijkbaar had Augustus zijn gedachten over de persoon van Agrippa Postu

mus gewijzigd of laten wijzigen onder invloed van anderen. Er schijnt boven

dien een zekere ontwikkeling in de feiten te liggen. Op grond van de twee

voudige vermelding bij Suetonius,Aug.65, eerst in 1: „—Agrippant brevi — 

abdicavit seposuitque Surrentum", dan in 4: „Agrippant in insulam trans-

portavit saepsitque insuper custodia militum. Cavit etiam s.c. - - " , zou men 

kunnen concluderen dat de bekrachtiging door de senaat eerst in een later 

jaar is gevolgd339). 

In tegenstelling evenwel met de verbanning van Agrippa Postumus werd 

over de straffen tegen Aemilius Paullus, lulia neptis, Decimus Silanus en 

Ovidius door de princeps zelf beslist340). Bij lulia neptis werd de persoon

lijke bemoeienis van Augustus als pater Jamilias nog geaccentueerd door zijn 

" 6 ) Vgl. E. Hohl,K]io,30.1937.337w. 
3") Suet.Auff. 65.4: Cavit etiam s.c. ut eodem loei in perpetuum contineretur. 
338) Tac. Лил. 1.6: multa sine dubio saevaque Augustus de moribus adulescentis questus, 

ut exilium eius senatus consulto sanciretur, perfecerat --. 
"») Vgl. Th. Mommsen, Strafr.9742; E. Hohl, Herrn.70.1935.350. 
3 4 0) Schol. luven. 6.158: — ab avo relegata est —. 

Tac. Ann. 3.24: -- idque iure licitum, quia non senatus consulto, non lege pulsus foret --. 
Ovid.rr/jí.2.131-132: Nec mea decreto damnasti facta senatus, Nec mea selecto iudice 
iussa fuga est--. 
H. Volkmann, 100, en F. de Marini Avonzo, La funzione giurisdizionale del senato romano, 
Milaan, 1957.23, zien in deze verzen van de dichter de afhankelijkheid van het senaats
gerecht en de onafhankelijkheid van de quaestio tot uitdrukking komen. 
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bepalingen betreffende het na de verbanning geboren kind van Julia 3 4 ,) . 
Voor hen allen werd de auctoritas van Augustus voldoende geacht om hen 
buiten gevecht te stellen. Dat Aemilius Paullus in deze groep zijn misdaad 
uiteindelijk met de dood heeft moeten boeten vindt zijn oorzaak in zijn per
soonlijke, voor de troonopvolging in de dynastie gevaarlijk gebleken aspi
raties. In dit laatste decennium van Augustus konden dergelijke aspiraties 
niet worden geduld, zeker niet nu volgens Tacitus' mededeling de algemene 
situatie onrustiger begon te worden342). Bovendien behoefde men met 
Aemilius niet zoveel consideratie te hebben als b.v. met de Julische Agrippa. 

Terwijl bij gebrek aan duidelijke gegevens in de bronnen de achtergrond 
van deze verschillende gebeurtenissen slechts hypothetisch benaderd kan 
worden vormt ook de datering ervan een bepaald probleem. 

De verbanning van Agrippa heeft in twee phasen plaats gevonden, eerst 
naar Surrentum3'13), later naar Planasia344). Vast staat wel dat reeds in de 
eerste phase bij de verbanning naar Surrentum tevens de door Suetonius 
berichte abdicatio heeft plaats gevonden. Op de tussen 26 juni 7n.Chr. en 
26 juni 8 n.Chr. gebouwde triomfboog van Pavia neemt Claudius reeds de 
plaats in van Agrippa345). Evenals Tacitus stelt Dio zich tevreden met slechts 
de verbanning van Agrippa naar Planasia te vermelden en hij plaatst dit feit 
in 7 n.Chr.346). De werkelijke datering voor de eerste verbanning zal wel 
midden 6 n. Chr. moeten zijn. Dat de datering vóór 26 juni 6 n. Chr. moet 
liggen, mag men niet met Hohl uit Velleius besluiten347). Velleius meldt de 
gebeurtenissen rond Agrippa tegelijk met de veldtocht van Messallinus 
tegen de Dalmatiërs, welke bij Dio in 6 n. Chr. staat vermeld348), en duidelijk 
neemt hij een biennium als tijdsverschil met de adoptie349). Velleius vermeldt 
verder de verbanning vóór het vertrek van de nog tijdens zijn praetuur naar 

341) Suet.Aug.töA: Ex nepte lulia post damnationem editum infantem adgnosci alique 
vetuit. 

3") Tac. Ann. 1.4: postquam provecta iam senectus aegro et corpore fatigabatur 
aderatque finis et spes novae, pauci bona libertatis in cassum disserere, plures bellum 
pavescere, alii cupere; pars multo maxima imminentis dominos varus rumoribus differe-
bant --. 

343) Suet./іы£. 65.1 : --Agrippam brevi ob ingenium sordidum ac ferox abdicavit se-
posuitque Surrentum. 

3 4 4 ) Suet./lM£.65.4: Agrippam nihilo tractabiliorem, immo in dies amentiorem, in 
insulam transportavit. 

3 4 5 ) CIL.V.6416. Vgl. G. McN. Rushforth,42vv. 
34<') Dio,55.32.2: — και αυτός ές Πλανασίαν την προς Κύρνφ νήσον ένεβλήθη. 

Tac./(лл. 1.3: nam senem Augustum devinxerat adeo, uti nepotem unicum, Agrippam 
Postumum, in insulam Planasiam proiecerit —. 

3 4 7 ) Vgl. E. Hohl, Herrn.70.1935.350'. 
3 4 e) Dio,55.29.1 : -- Ούαλέριος ΜεσσαλΙνος ό τότε και τής Δελματίας καΐ τής 

Παννονίας άρχων αυτός τε σύν εκεί veo εστάλη --. 
3 4 ') Veli.2.112.7: Hoc fere tempore Agrippa, qui eodem die quo Tiberius adoptatus ab 

avo suo naturali erat et iam ante biennium, qualis esset, apparere coeperat --. 
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Dalmatië vooruitgezonden Germanicus, einde 6 n.Chr. of begin 7n. Chr.350). 
Bovendien ontbreekt Agrippa reeds op de zo juist vermelde inscriptie van 
Pavia uit 7n.Chr. Dat Dio de verbanning in 7n.Chr. na het vertrek van 
Germanicus plaatst, geschiedt klaarblijkelijk om duidelijk te maken, waarom 
Germanicus en niet Agrippa werd gezonden351). 

De overbrenging van Agrippa van Surrentum naar Planasia352), waar
mede dan de tweede phase van zijn ballingschap inzet, wordt door Suetonius 
na het bericht over het lot van lulia neptis vermeld en moet dus wel hebben 
plaats gevonden na haar verbanning naar Trimerus in 8/9 n. Chr. Suetonius 
ziet verder blijkbaar een bepaald verband tussen de verbanning van Agrippa 
en de machtsvermeerdering ten gunste van Tiberius353), waarbij men wel 
moet denken aan het imperium proconsulare voor Tiberius. Onder welke 
consuls de betreffende lex consularis is uitgevaardigd, wordt verder niet be
richt. Suetonius zegt dat dit gebeurde niet lang na de inwijding van de tem
pels van Concordia en de Dioskuren in 10 n.Chr.354). Op grond van dit be
richt mag men wel aannemen dat de bedoelde lex consularis gecombineerd 
moet worden met de triomf van Tiberius over Pannonië en Dalmatië355) 
tijdens het consulaat van Germanicus en C.Fonteius Capito in 12 n.Chr. 

Agrippa's overbrenging van Surrentum naar Planasia valt dus ná 8/9 n.Chr., 
het tijdstip van lulia's verbanning naar Trimerus, en vòòr de lex consularis in 12 
n. Chr., welke Tiberius praktisch reeds de macht bezorgde, terwijl Augustus 
nog slechts de naam aan de regering bleef geven. Een nadere datering als deze 
is verder niet goed mogelijk, maar de hypothese van 10 n.Chr. als het jaar 
van Agrippa's overbrenging naar Planasia is wel het meest aanvaardbaar. 

Tussen 6 n.Chr. en 10 n.Chr. hebben de verdere zuiveringsacties plaats 
gevonden. Of lulia neptis in 8 n. Chr. dan wel in 9 n. Chr. ten tweeden male 
is verbannen, kan verder niet met zekerheid worden achterhaald. Het enige 
houvast wordt bij Tacitus gevonden, maar zijn indicatie laat zowel einde 

3!0) Dio,55.31.1: -- πέμπει τον Γερμανικόν καίτοι ταμιεύοντα--. 
Veil. 2.116.1 : Magna in bello Delmatico experimenta virtutis in incultos ас difficilis locos 
praemissus Germanicus dedit --. 

^51) Dio, 55.32.1: Τον δε δη Γερμανικόν, άλλ* ού τον Άγρίππαν έπ! τον πόλεμον 
έξέπεμψεν, ότι δουλοπρεπής τε εκείνος fjv καΐ τα πλείστα ήλιεύετο —. 

3 5 2 ) Suet. Aug.65.4: Agrippam -- in insulam transportavit --. 
3 5 3 ) Suet. 7(6.15.2: Nihil ex eo tempore praetermissum est ad maiestatem eius augen-

dam ac multo magis, postquam Agrippa abdicato atque seposito certum erat, uni spem 
successionis incumbere. 

3 5 4 ) Suet. Tib. 21.1 : Ac non multo post lege per cónsules lata, ut provincias cum Augusto 
communiter administraret --. 
Dio, 56.25.1 : τφ δέ δευτέρφ τά τε άλλα τα προειρημενα έγένετο, καΐ τό Όμονόειον ύπό 
τοο Τιβερίου καθιερώθη --. 

ì5i) Veli.2.121.2: In urbem reversus iam pridem debitum, sed continuatione bellorum 
dilatimi ex Pannoniis Delmatisque egit triumph um. 
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8 η. Chr. als begin 9 η. Chr. t o e 3 S 6 ) . De met deze verbanning te verbinden 

ondergang van haar echtgenoot Aemilius Paullus is daarom ook niet dichter 

te benaderen dan 8/9 n.Chr., zoals ook de datering van het vertrek van 

Ovidius uit Rome nog steeds een probleem is, 8 n.Chr. of 9 n.Chr.? 

5. H E T SLUITSTUK 

Hoewel nu in deze voor het (Misch-)Claudische Huis gevaarlijke en be

langrijkejaren geen direct verband bestaat tussen de lotgevallen van de voor

name slachtoffers in deze tijd, Agrippa Postumus, lulia neptis, Aemilius 

Paullus en Ovidius, passen deze lotgevallen samen wel in een algemene in

druk van deze jaren, welke wordt geëncadreerd door het: „Nihil ex eo tem

pore praetermissum est admaiestatem eius (sc.Tiberi) augendarri"'3S7). 

In de dynastieke positie van Tiberius was in deze jaren wel een en ander 

veranderd. Het is wellicht in deze periode geweest dat Augustus aan Tiberius 

schreef: „-- teque oro ut parcas tibi, ne si te languere audierimus, et ego et 

mater tua expiremus et summa imperi sui populus R. periclitetur"35e). 

356) Тас./4ля.4.71 : Per idem tempus lulia mortem obiit, quam neptem Augustus con-
victam adulterii damnaverat proieceratque in insulam Trimerum, haud procul Apulis 
litoribus. illic viginti annis exilium toleravit --. 
Zelfs de vage datering van lulia's tweede verbanning maakt wel duidelijk dat de door de 
scholiast van luvenalis vermelde bloedschande tussen lulia en Agrippa moeilijk houdbaar 
is. Immers hoe zou Agrippa dan reeds in 6 n.Chr. zijn gestraft en lulia niet, of pas in 
8/9 n.Chr.? Schol.luven.6.158: Berenice sóror Ptolomaei, verum neptis Augusti lulia, 
cum qua commisit incestum, et propterea ab Augusto relegatus est. 

3")Suet.ra>.15.2. 
35B)Suet.7/¿>.21.7. 
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HOOFDSTUK IX 

SCELUS UXORIS 

1. HET PROBLEEM 

Wanneer Tacitus in het begin van zijn Annales vermeldt dat sommigen, 
toen het met de gezondheid van Augustus achteruitging, zijn gemalin van 
misdaad verdachten1), stelt hij daarmede een probleem aan de orde, dat 
het laatste onderwerp van studie zal moeten zijn in dit historisch onderzoek 
naar samenzweringen en intriges tegen de eerste princeps van Rome : is Livia 
op misdadige wijze betrokken geweest in de dood van Augustus en heeft zij 
(eventueel) de laatste samenzwering tegen Augustus beraamd en als enige 
weten te effectueren? 

Tacitus zelf stelt in feite twee andere kwesties in causaal verband met deze 
verdenking : indirect de troonopvolging van Tiberius2), direct de vermeende 
plannen van Augustus de verbannen Agrippa Postumus terug te geven aan 
de Penaten van zijn huis3), welke plannen hij dan zou hebben trachten te 
realiseren door met Fabius als metgezel de balling op Planasia te bezoeken4). 

Hoewel de successie in het Julisch-Claudische Huis defacto dynastiek 
gezien moet worden, vormde deze toch een zeker probleem, daar de opvolger 
niet de iure tevoren kon worden aangewezen. De troonopvolging van Tiberius 
bij de eerste vernieuwing van het principaal, door Tacitus indirect maar daar
om niet minder duidelijk correlaat gesteld met de geruchten over het „scelus 
uxoris", maakt Livia inderdaad een van de meest belanghebbende in de 
hachelijke situatie bij de dood van Augustus en vraagt om een bestudering 
van de waarde der door Tacitus gemelde geruchten betreffende haar moge
lijke activiteiten op dat tijdstip. 

') Тас..4лл.1.5: Haec atque talia agitantibus gravescere valitudo Augusti; et quidam 
scelus uxoris suspectabant. 

2) Tac.Лил. 1.5: utcumque se ea res habuit,-- Tiberius properis matris litteris accitur --. 
acribus namque custodiis domum et vias saepserat Livia, lactique interdum nuntii vulga-
bantur, donec provisis quae tempus monebat simul excessisse Augustum et rerum potiri 
Neronem fama eadem tulit. 

') Tac. Ann. 1.5:-- spemque ex eo fore ut iuvenis penatibus avi redderetur. 
4) Tac. АппЛ.5: quippe rumor incesserat paucos ante menses Augustum electis consciis 

et comité uno Fabio Maximo Planasiam vectum ad visendum Agrippam --. 
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2. P E R S O O N EN KARAKTER VAN LIVIA 

In nauw verband met een mogelijke oplossing van het probleem staat 
uiteraard de persoon en het karakter van de betreffende. Het tijdperk van 
Augustus en in dit geval ook van Livia gaf bij een beoordeling van personen 
en gebeurtenissen reeds in de tijd van Tacitus en geeft ook thans nog aan
leiding tot velerlei interpretaties. Zoals bij zoveel problemen met betrekking 
tot het eerste principaat is ook rond de persoon van Livia de situatie niet 
altijd erg duidelijk en het beschikbare materiaal in de bronnen vaak zelfs 
tegenstrijdig. Van Octavia minor, de zuster van Augustus, die toch de ge
schiedenis is ingegaan als een edel karakter, een wonderbaarlijke vrouw en 
een van de meest aantrekkelijke vrouwenfiguren uit die tijd5), heet het dat 
zij in haar smart over de dood van Marcellus vooral op Livia woedend is 
geweest6). Is zelfs bij de edele Octavia de emotionaliteit van het Julische 
bloed een beslissende factor geweest in haar houding tegenover Livia? 
Tacitus, die Livia eerst tekent als een strenge moeder en haar zelfs afschildert 
met het harde „noverc<t\ getuigt later van haar weldadige invloed tijdens de 
regering van Tiberius inzake rechtvaardigheid en medelijden, een van de 
vele discrepanties in de oordelen van deze auteur7). 

Tacitus zelf geeft in zijn Annales te kennen dat hij gebruik heeft gemaakt 
van de Commentarla Agrippinae fi Паеβ). Deze lulia Agrippina, vrouw van 
Claudius, heeft in haar gedenkschriften ongetwijfeld ook het lot van haar 
moeder Vipsania Agrippina, de echtgenote van Germanicus, beschreven9). 
En het zal er wel niet ver naast zijn, wanneer hier wordt ondersteld dat de 
persoon van Livia in deze zo subjectieve berichten vertekend is voorgesteld. 
Moge Tacitus dan misschien ook al niet vaak gebruik hebben gemaakt van 
déze gedenkschriften10), in ieder geval leveren zij het bewijs dat de persoon
lijke vijanden van Tiberius, de aanhangers van lulia filia, van Vipsania 
Agrippina en het huis van Germanicus het nodige materiaal hebben nage-

5) Plut. Лиг. 31 : "Εστεργε δ' υπερφυώς τήν άδελφήν, χρήμα θαυμαστόν, ώς λέγεται, 
γυναικός γενομένην. 

·) Sen. ad Marc. 2.5: Oderai omnes matres et in Liviam maxime furebat - -. 
7) Тас.Лил.1.10: -- postremo Livia gravis in rem publicam mater, gravis domui 

Caesarum noverca. 
Ы./4лл.5.3: nam incolumi Augusta erat adhuc perfugium, quia Tiberio inveteratum erga 
matrem obsequium, neque Seianus audebat auctoritati parentis antire --. 

*) Tac. Ann.4.53 : id ego, a scriptoribus annalium non traditum, repperi in commentariis 
Agrippinae filiae, quae Neronis principis mater vitam suam et casus suorum posteris me-
moravit. 

') Suet.7ï6.53.2: — (Agrippinam) Pandateriam relegavit conviciantique oculum per 
centurionem verberibus excussit. 

10) De betreffende passage bij Tacitus in Ann.4.53, vermeldend de memoires van 
Agrippina, houdt volgens Barbara Walker, 1397, in dat deze bron niet dikwijls werd ge
volgd. Over het moeilijke probleem van de bronnen bij Tacitus, vergelijk eveneens 
B. Walker, 141. 
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laten, waardoor de houding en het oordeel van latere geschiedschrijvers mo
gelijk is beïnvloed, ook al is dit niet steeds onmiddellijk aanwijsbaar. Daar
door hebben dezen vaak reeds bevooroordeeld de persoon van Livia be
naderd en haar vertekend tot een Lucrezia Borgia11), die het imperium voor 
haar zoon zou hebben veilig gesteld door allen uit de weg te laten ruimen, die 
hem daartoe in de weg stonden. Insinuaties in die richting treft men herhaal
delijk aan in de Annales12), met een opvallende veelvuldigheid in het begin13). 

Tegenover deze Livia vijandig gezinde auteurs, wier werken wel verloren 
gingen maar wier oordeel nog te beluisteren is bij Tacitus, staan andere met 
een geheel anders getekend beeld van haar persoonlijkheid. Plinius blijft 
neutraal en geeft over het algemeen slechts nietszeggende mededelingen14). 
Over de persoon en het karakter van Livia heeft hij geen mening. Zijn enige 
passus met een voor Livia ongunstige klank moet nog onbetrouwbaar 
heten15). Bij Seneca is Livia echter positief de „maxima f emina", die zich 
wel degelijk bewust was van de verplichtingen met haar maatschappelijke 
status verbonden en die geen kans bood tot kritiek16). 

Naast een enkele vage aanduiding, die wijst op een intrigeren van Livia17), 
tekent Suetonius het beeld van een door haar man steeds beminde vrouw18), 
ofschoon deze nooit in haar zijn diepste wens in vervulling heeft zien gaan19). 
Aan het einde van zijn leven nam hij hartelijk van haar afscheid en haar liet 
hij als erfgename achter20). 

11) Vgl. J. Balsdon, 90. 
12) Tac. Л ли. 1.3: -- L.Caesarem euntem ad Hispanienses exercitus, Gaium remeantem 

Armenia et vulnere invalidum mors fato propera vel novercae Liviae dolus abstulit, 
Drusoque pridem extincto Nero solus e privignis erat, illuc cuneta vergere --. 
ïd.AnnA.S: — quidam scelus uxoris suspectabant. 
Ы.АппЛЛО: — Livia gravis in rem publicam mater, gravis domui Caesarum noverca. 
Id.Ляп.4.71 : -- Augustae ope susténtala, quae florentes privignos cum per oecultum sub-
vertisset, misericordiam erga adflictos palam ostentabat. 

13) Vgl. E. Koestermann, Der Eingang der Annalen des Tacitus, Hist.10.1961.330-335. 
14) Plin. N#.14.6.8: lulia Augusta LXXXII annos vitae Pucino vino retulit acceptes, 

non alio usa. 
15) Plin. N#.7.45.46: -- bine uxoris et Tiberii cogitationes, suprema eius cura. 
16) Sen.arf Marc. 3.4: Si ad hoc maximae feminae te exemplum applicueris moderatius, 

mitius, non eris in aerumnis --. 
Id.adМагсА.Ъ: — hoc principium apud feminam opinionis suae custodem diligentissi-
mam --. 
Id.adМагсЛ.З: — dedisti operam ne quid esset quod in te quisquam reprehenderet --. 

" ) Suet.776.22: -- quos codicillos dubium fuit, Augustusne moriens reliquisset, quo 
materiam tumultus post se subduceret; an nomine Augusti Livia et ea conscio Tiberio an 
ignaro, dictasset. 

l e ) Suet. Aug.62.2: — dilexitque (sc.Liviam) et probavit unice ac perseveranter. 
" ) Suet./lH£.63.1 : -- ex Livia nihil liberorum tulit, cum maxime cuperet. 
20) Suet.^ii^.99.1:— repente in osculis Liviae et in hac voce defecit: „Livia, nostri 

coniuga memor vive, ac vale !" 
lá.Aug.lO\.2: Heredes instituit -- Liviam ex parte tertia, quos et ferre nomen suum iussit. 
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Gesteund door deze beoordelingen en berichten bij Seneca en Suetonius, 
zal men daarom ook het uiteraard gunstige oordeel bij Velleius kunnen aan
vaarden, wanneer deze bewonderaar van Tiberius diens moeder prijst als 
een eminente Romeinse naar oude zeden, zoals zij trouwens ook elders wordt 
gekarakteriseerd21) en op grond waarvan zij terecht wordt betiteld als 
„mater patriae". Het betreffende bericht bij Dio wordt bewezen door een 
inscriptie22) en numismatisch geïllustreerd door een grote bronzen munt uit 
Leptis in Afrika, met aan de keerzijde de zittende figuur van Livia en de 
legende: Augusta Mater Patriae23). 

Dio, Suetonius en Seneca tonen duidelijk aan, dat zij juist wegens de be
zonnenheid in haar karakter een zekere invloed heeft gehad op de princeps, 
die in terdege voorbereide gesprekken zich met haar placht te onderhouden 
over ernstige en precies omschreven onderwerpen, terwijl hij haar advies ook 
wist te aanvaarden24). 

3 . L I V I A E N D E T R O O N O P V O L G I N G V A N T I B E R I U S 

In de spanning tussen de Julische en Claudische partij, welke niet pas ge
dateerd heeft vanaf de promotie van Seianus en de dagen van Drusus en 
Germanicus25), heeft Livia in de zelfbeheersing die deze sterke vrouw eigen 
was26) haar positie en houding bepaald, toen het eenmaal duidelijk was ge
worden dat zij in haar huwelijk met Augustus geen kinderen zou krijgen. 
Geholpen door Fortuna en gebruik makend van politieke veranderingen 
heeft zij in die dynastieke spanning de geboden kansen voor Tiberius benut, 

21) Veil.2.75.3: Livia -- genere, probitate, forma Romanarum eminentissima --. 
ld. 2.130.5: -- mater, eminentissima et per omnia deis quam hominibus similior femina --. 
Macrob.5ar.2.5.6: -- cingentibus Liviam gravibus viris --. 

" ) Dio,58.2.3: καί προσέτι καί άψΐδα αΰτΐί, ö μηδεμιφ άλλη γυναικί, έψηφίσαντο, 
6τι τε ούκ ολίγους σφών έσεσώκει, καί δτι παίδας πολλών έτετρόφει κόρας τε πολλοίς 
συνεξεδεδώκει, άφ' ού γε καί μητέρα αυτήν τής πατρίδος τινές έπωνόμαζον. 
CIL. II.2038: luliae Aug. Drusi [f.] Div[i Aug.] Mairi Ti. Caesaris Aug.Principis et Con-
servatoris et Drusi Germanici Gen[etrici] Orbis M. Cornelius Proculus Pontufex Caesarum. 

" ) Vgl. Η. Cohen, Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain 
communément appelées médailles impériales, Parijs-Londen, 1880.1.165.807; 
G. McN. Rushforth, 68. 

24) Dio, 58.2.5: πυθομένου τέ τίνος αυτής πώς καί τί δρώσα οΰτω τοΟ Αυγούστου 
κατεκράτησεν, άπεκρίνατο ότι αυτή τε ακριβώς σϋχρρονοοσα, καί πάντα τά δοκοΟντα 
αυτώ ήδέως ποιοΟσα --. 
Suet.Aug.84.2: Sermones quoque -- cum Livia sua graviores non nisi scriptos et e libello 
habebat, ne plus minusve loqueretur ex tempore. 
Sen.C/etfi.1.9.7: Gavisus, sibi quod advocatum invenerat, uxori quidem gratias egit, re-
nuntiari autem extemplo amicis, quos in consilium rogaverat, inperavit --. 

2 5 ) Vgl. В. Walker, 166. 
1Ь) Sen. ad Marc. 3.2: --ut primum tarnen intulit tumulo, simul et illum et dolorem 

suum posuit, nec plus doluit quam aut honestum erat Caesare aut aequum altero filio suo 
salvo. 
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zoals zij trouwens openlijk placht te bekennen27). Dit mag evenwel de moe
der in haar niet verweten worden, te meer waar Tiberius deze steun wel dege
lijk nodig heeft gehad, en dat niet eens primair om hem de weg open te 
leggen naar een macht, welke hij zelf niet direct begeerde, als wel om zijn 
persoonlijke integriteit en zijn daarmee verbonden lijfsbehoud op bepaalde 
ogenblikken van zijn leven veilig te stellen. 

Tijdens zijn secessie naar Rhodus, toen zijn vijanden blijkbaar deze unieke 
kans meenden te moeten gebruiken, zijn de wildste geruchten over zijn doen 
en laten rondgegaan. Deze waren elk afzonderlijk dermate compromitte
rend, dat zij ieder ander het leven hadden kunnen kosten. lulia of Sempro-
nius Gracchus schreef Augustus een brief met heftige beschuldigingen aan het 
adres van Tiberius28). Zijn talmen bij de afvaart naar Rhodus wegens het 
bericht over een ziekte van Augustus achtten tegenstanders voldoende om 
hem bepaalde verwachtingen en aspiraties toe te dichten29). Een van zijn 
ergste vijanden is M.Lollius geweest30) en deze zal er ook wel een hand in 
hebben gehad dat Tiberius zelfs van revolutie werd beschuldigd 31). Was de 
secessie zelf naar Rhodus in de politieke situatie van het ogenblik waarschijn
lijk al niet verstandig, toegegeven moet worden bovendien dat Tiberius in 
zijn vrijwillig gekozen ballingsoord op onvoorzichtige wijze aanleiding heeft 
gegeven tot bepaalde insinuaties en geruchten door zijn omgang met de 
astroloog Thrasyllus32). In het Romeinse politieke leven konden dergelijke 
connecties en bemoeienissen met de magie op gevaarlijke wijze worden ge
ïnterpreteerd, zoals duidelijk blijkt bij Tacitus33). Dat echter de vriendschap-

21) Dio,57.12.3: èni τε γαρ τοΟ Αυγούστου μέγιστον ήδυνήθη κοί τον Τιβέριον αυτή 
αυτοκράτορα πεποιηκέναι Ελεγε —. 

" ) Tac. Ann. 1.53: --litteraeque, quas lulia patri Augusto cum insectatione Tiberii 
scripsit, a Graccho compositae credebantur. 

2 ' ) Suet.Tib.ìlA : Sed increbrescente rumore quasi ad occasionem maioris spei com-
moraretur,-- Rhodum enavigavit --. 

30) Suet.7>'M2.2: — alienorem sibi sensit ex criminationibus M.Lolli comitis et rectoris 
eius. 
Tac. Ann.3.48: -- incusato M.Lollio, quem auctorem C.Caesari pravitatis et discordiarum 
arguebat. 

31) Suet. Tib. 12.3: Venit etiam in suspicionem per quosdam benefici! sui centuriones a 
commeatu castra repetentis mandata ad complures dedisse ambigua et quae temptare 
singulorum ánimos ad novas res viderentur. 

" ) Suet. 7(6.14.4: Thrasyllum quoque mathematicum, quem ut sapientiae professorem 
contubernio admoverat, tum maxime expertus est affirmantem nave provisa gaudium 
afferri —. 

" ) Tac. Ann. 2.32: facta et de mathematicis magisque Italia pellendis senatus consulta - -. 
ìd.Ann.2.30·. -- protulit (sc.Vibius) libelles vaecordes adeo, ut consultaverit Libo, an habi-
turus foret opes --. -- uno tarnen libello manu Libonis nominibus Caesarum aut senatorum 
additas atroces vel occultas notas accusator arguebat. 
Id. Ann. 3.22: -- quaesitumque per Chaldaeos in domum Caesaris --. 
Id./inn. 12.22: -- molitur crimina et accusatorem, qui obiceret Chaldaeos, magos inter-
rogatumque Apollinis Clarii simulacrum super nuptiis imperatoris. 
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pelijke omgang van Tiberius met Thrasyllus niet revolutionair mag worden 
gezien wordt geïllustreerd door het feit dat nog in 14 n.Chr. Thrasyllus in 
het gevolg van Tiberius verkeert en Augustus zelf zich vrolijk met hem onder
houdt34). 

Livia is voor Tiberius tijdens al deze verdachtmakingen een steun gebleven 
en vanaf het begin is hij haar daarvoor erkentelijk geweest. Want terwijl hem 
een diep ingewortelde volgzaamheid jegens zijn moeder eigen was, hetgeen 
zelfs Tacitus moet toegeven 35)) zal het niet toevallig zijn dat Seneca naar aan
leiding van de dood van Drusus, in de periode dat de moeilijkheden tussen 
lulia filia en Tiberius moeten zijn begonnen, ook getuigt van de pietas, die 
Tiberius ten opzichte van Livia koesterde36). Daarnaast moet men ook er
kennen dat Tiberius, eenmaal aan de regering gekomen, zich kennelijk heeft 
gegeneerd voor de steun van zijn moeder en zich zoveel mogelijk aan haar 
invloed heeft onttrokken, totdat het zelfs op een breuk uitliep37). Maar de 
invloed van en de behoefte aan haar adviezen zijn blijkbaar lang gebleven 38). 

Voor Livia, die volgens de getuigenis van Velleius steeds haar invloed bij 
promoties heeft willen laten merken39), zal het zeker niet onwelkom zijn 
geweest dat in het laatste decennium van Augustus de politieke situatie voor 
Tiberius ging veranderen40). Daarvan heeft zij op de haar eigen wijze, wie 
kan haar dat euvel duiden, handig en diplomatiek gebruik weten te maken. 
En dit is iets heel anders dan zelf op obscure wijze bepaalde situaties schep
pen, hetgeen Tacitus toch wel sterk van Livia insinueert. In het begin van 
zijn Annales o.a. geeft deze auteur een merkwaardig staaltje van dergelijke 
insinuaties41). 

4. DESIDERIUM POST RELEGATIONEM 

Het reeds eerder gegeven citaat uit Suetonius, ΠΑ. 15.2, stelt echter een 
3 4 ) Suet.y4K£.98.4: -- conversusque ad Thrasyllum Tiberi comitem contra accubantem 

et ignarum rei interrogavit --. Cum ille nihil aliud responderet --, cachinnum sustulit atque 
in iocos effusus est. 

3 5 ) Tac. Ann. 5.3 : - - Tiberio inveteratum erga matrem obsequium - -. 
3 6 ) Sen.a</A/arc.4.2: — plus quam Tiberium filium, cuius pietas efficiebat ut in ilio 

acerbo et defleto gentibus funere nihil sibi nisi numerum deesse sentirei. 
" ) Suet. Tib. 50.2: Matrem Liviam gravatus velut partes sibi aequas potentiae vindican-

tem, et congressum eius assiduum vitavit et longiores secretioresque sermones --. 
Dio, 57.12.6: -- αποδημίας τε έστέλλετο και πάντα τρόπον αυτήν έξίστατο, ώστε και ές 
τήν Καπρίαν δι' έκείνην οοχ ήκιστα μεταστήναι. 
Suet. Tib.Si Λ : Dehinc ad simultatem usque processit hac, ut ferunt, de causa. 

3 e ) Suet. Tib. 50.2: -- consiliis, quibus tarnen interdum et egere et uti solebat --. 
3 9 ) Veli. 2.130.5 : -- cuius potentiam nemo sensit nisi aut levatione periculi aut accessione 

dignitatis. 
4 0 ) Suet. Tib. 15.2 : Nihil ex eo tempore praetermissum est ad maiestatem eius augendam 

ac multo magis, postquam Agrippa abdicato atque seposito certum erat, uni spem succes-
sionis incumbcre. 

4 1 ) Tac. Лил. 1.3. 
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nieuw probleem aan de orde: is de in deze jaren uitgeschakelde Agrippa 
voor de positie van Tiberius een potentieel gevaar gebleven en dreigde dit 
gevaar op het allerlaatste moment nog acuut te worden door een reis van 
Augustus naar Planasia? De slechtgeaarde en onhandelbare Agrippa had 
meer weg van een wilde gladiator dan van een charmante hoveling. De cen
tuno die hem uiteindelijk op Planasia heeft moeten doden zou hiervan ge
tuigenis kunnen afleggen42). Afgezien van de vrij late en merkwaardige 
adoptie door Augustus, was Agrippa steeds bij de andere prinsen in de dy
nastie achtergesteld en zo lang mogelijk ook financieel in toom gehouden, 
totdat het blijkbaar niet langer meer ging en Augustus hem openlijk meende 
te moeten verstoten''3). 

Dit onhandelbare en slechte karakter, dat wel door een soort van waanzin 
verklaard moet worden44), kan echter niet het grootste bezwaar tegen 
Agrippa zijn geweest. Claudius immers, die ook niet geheel normaal was, 
maar sterk werd gehandicapt in het gebruik van zijn geestelijke en lichame
lijke vermogens45), die verder door zijn eigen moeder een monster werd ge
noemd en door Livia met verachting werd bejegend 4 6 ) , mocht wel in Rome 
blijven. Bij Agrippa moet daarom de situatie anders hebben gelegen. Hij 
betekende vooral voor de veranderde dynastieke verhoudingen en voor de 
politieke constellatie in het laatste decennium van Augustus' regering een 
potentieel gevaar. Alleen dit kan zijn verbanning naar Planasia verklaren, 
te meer daar hem geen openlijke misdaden konden worden verweten47). 

In zoverre nu de verbannen Agrippa zelfs vanuit Planasia een potentieel 
gevaar kon blijven vormen, bestonden daartoe twee mogelijkheden. Het 
staat namelijk vast dat Agrippa zijn aanhangers heeft gehad en is blijven 
houden. Wijst enerzijds de door lunius Novatus onder Agrippa's naam ge
publiceerde brief49) in die richting, anderzijds vormt de activiteit van een 

4 2) Veil.2.112.7: — mira pravitate animi atque ingenii in praecipitiaconversus —. 
Suet.Aug.65.4: Agrippam nihilo tractabiliorem, immo in dies amentiorem --. 
Тас.АппЛ.З: -- rudem sane bonarum artium et robore corporis stolide ferocem --. 
Ы.АппЛ.6: -- ignarum inermumque quamvis firmatus animo centuno aegre confecit. 

4 3) Dio, 55.22.4: καν τφ αύτφ Ετει τούτφ δ τε Άγρίππας ές έφηβους, μηδενός τών 
αυτών τοις άδελεφοΐς τυχών, έσεγράφη. 
Id. 55.32.2: -- αύτφ τε τφ Αύγούστω πολλάκις υπέρ τών πατρώων έπεκάλει (ni. Agrippa), 
καΐ oö γαρ έσωφρονίζετο, άπεκηρύχθη --. 

4 4) Vgl. Η. ν. Hentig, Über den Cäsarenwahnsinn, die Krankheit des Kaisers Tiberius, 
München, 1924.20; E. Hohl, Herrn.70.1935.350J. 

45) Suet.Claud.lA : — per omne fere pueritiae atque adulescentiae tempus varus et 
tenacibus morbis conflictatus est, adeo ut animo simul et corpore hebetato ne progressa 
quidem aetate ulli publico privatoque muneri habilis existimaretur. 

46) Suet. Claud. 3.2: Mater Antonia portentum eum hominis dictitabat, nee absolutum a 
natura, sed tantum incohatum --. Avia Augusta pro despectissimo semper habuit, non 
affari nisi rarissime, non monere nisi acerbo et brevi scripto aut per intemuntios solita. 

47) Тас.Ллл.І.З: --nullius tarnenflagitiiconpertum. 
4 e) Suet.y4«#.51.1: -- lunium Novatum--pecunia--punire satis habuit, cum ille 
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Audasius en Epicadus, en later die van een Clemens49) een positief bewijs 
van een nog steeds potentieel gevaar voor de positie van Tiberius. De door 
een senatus consultum gewaarborgde en nauwlettend uitgeoefende bewaking 
van Agrippa op Planasia50) maakte echter het gevaar van deze aanhang 
voorlopig niet acuut. 

Gevaarlijker was de mogelijkheid dat Augustus zelf zijn houding zou 
kunnen veranderen ten opzichte van Agrippa ingevolge een verlangen naar 
zijn kleinzoon, psychologisch wel te aanvaarden en te verklaren in de oud 
geworden princeps. Inderdaad wordt er in de bronnen gesproken van een 
bezoek, dat Augustus aan Planasia zou hebben gebracht met Fabius Maxi
mus als reisgezel en met medeweten van enkele vertrouwelingen. Wonderlijk 
genoeg zwijgt Suetonius over een dergelijk bezoek. Met betrekking tot de 
gebeurtenissen in de laatste periode van Augustus' leven en onmiddellijk 
daarna houdt deze auteur zich trouwens opvallend ver van geruchten. Goed 
geïnformeerd als hij blijkbaar was - men lette o.a. op het detail van de door 
hem gemelde aanhef van het testament van Augustus51) - had hij dergelijke 
geruchten niet nodig. Tacitus daarentegen maakt van een dergelijk bezoek 
aan Planasia wel melding, maar hij kan met zijn bericht niet verder komen 
dan een gerucht, dat hij echter belangrijk genoeg acht om de normale loop 
van zijn verhaal ervoor te onderbreken. Als historicus doet hem deze methode 
hier evenwel geen goed52). Plinius en Plutarchus spreken slechts van bepaalde 
verlangens en plannen " ) . Dio tenslotte is als enige met het betreffende be
richt tamelijk positief54). Deze gegevens nu dienen aan een ernstig onderzoek 
te worden onderworpen en de vraag moet worden gesteld, in hoeverre zij op 
een historische realiteit berusten. 

In de moderne literatuur lopen de opinies hierover vrij sterk uiteen. Terwijl 
sommigen van mening zijn dat Augustus in een verlangen naar de verbannen 

Agrippae iuvenis nomine asperrimam de se epistulam in vulgis edidisset --. 
4 ') Suet./lH£.19.2: Audasius atque Epicadus luliam filiam et Agrippam nepotem ex 

insulis, quibus continebantur, rapere ad exercitus -- destinarant. 
Id. Tib. 25.1 : Nam et servus Agrippae Clemens nomine non contemnendam manum in 
ultionem domini compararci --. 
Тас.Ллл.2.39: Postumi Agrippae servus, nomine Clemens, conperto fine Augusti pergere 
in insulam Planasiam et fraude aut vi raptum Agrippam ferre ad exercitus Germánicos non 
servili animo concepii. 

50) %\iel.Aug.65A: Agrippam--in insulam transportavit saepsitque insuper custodia 
militum. Cavit etiam s.c. ut eodem loci in perpetuum contineretur. 

31) Suet.7/¿>.23: Testamenti initium fuit: „Quoniam atrox fortuna --. 
" ) Tac. Λ ля. 1.5: quippe rumor incesserat paucos ante menses Augustum electis con

seils et comité uno Fabio Maximo Planasiam vectum ad visendum Agrippam --. 
Vgl. R. 8уте)Гас.ІІ.692 . 

53) Plin. N#.7.45.46: -- desiderium post relegationem --. 
Plut. Garrul.l 1 : -- βουλευόμενος έκ τής ΰπερορίας άνακαλείσθαι τον θυγατριδοον --. 

'4) Dio, 56.30.1 : — προς τον Άγρίππαν κρύφα ές την νήσον διέπλευσε και έδόκει ot 
και παντάπασι καταλλαγήσεσθαι. 
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kleinzoon inderdaad naar Planasia is gereisd55), beschouwen anderen, en dit 
in meerderheid, het verhaal over de geheimzinnige reis van Augustus septua-
genarius naar Agrippa Postumus als onwaarschijnlijk, ongeloofwaardig en 
zelfs absurd56). Om reden van divergenties in de bronnen durft Esser niet 
tot een definitief oordeel te komen. Volgens deze medicus geeft de afstand 
van 200 km tussen Ostia en het nabij Elba gelegen Planasia " ) echter wel te 
denken, gezien de leeftijd van de princeps58). Bovendien moet er rekening 
mee worden gehouden dat de reis eventueel in het grootste geheim heeft 
plaats gevonden, hetgeen ook zijn invloed zal hebben gehad op de voorbe
reidingen ervan. Tegenover de physieke moeilijkheden van een dergelijke 
reis voor de thans hoogbejaarde princeps stelt Esser echter ook het feit dat 
nog na begin 14n.Chr., wanneer Tiberius het lustrum heeft gehouden en 
over Brindisi naar Illyrië vertrekt59), de oude Augustus zijn adoptiefzoon 
volgens de reisbeschrijving bij Suetonius60) nog een behoorlijke afstand over 
zee en over land uitgeleide doet. Dit zelfde reisbericht bij Suetonius kan echter 
ook enigermate als tegenargument dienen voor een reis naar Planasia. Wan
neer immers het in alle comfort ondernomen uitgeleide van Tiberius de oor
zaak werd van de ziekte, die Augustus' einde zou betekenen61), hoeveel te 
meer had dan slechts korte tijd tevoren een reis naar Planasia, onder veel 
moeilijker omstandigheden ondernomen, een dergelijk effect moeten hebben 
op de gezondheid van Augustus? Om physieke redenen is aldus de lange 
zeereis naar Planasia wel moeilijk te aanvaarden. 

Wanneer men nu dit bezwaar wil wegredeneren en liever het accent wil 
laten vallen op een begrijpelijk verlangen van een oude man naar een ver
loren kleinzoon, dan nog zal erkend moeten worden dat de ruige Agrippa 
in de desolate situatie van zijn ballingschap niet bereikbaar is geweest voor 
de wel late sentimenten en emoties van de bejaarde princeps te zijnen op
zichte. Bij een positief aanvaarden van de reis naar Planasia zal men even 

") Vgl. V. Gardthausen.I.nSZvv.; A. v. Domaszewski,248. 
" ) Vgl. H.Dessau,Gesch.röm.Kaiserz.l.477;T. RiceHo\mes,Archit.Rom.Emp.ll.l29; 

E. Groag, RE.VI (1909).1785.s.v.(102) Fabius; R. 5уте,Лот.Ле .433; 
M. Charlesworth, AJPh. 44.1923.149-150. 

" ) Vgl. R. Hanslik, RE.XX (1941).2009.s.v. Planasia 1). 
5B) Vgl. A. Esser, 57. 
" ) Suet.Γ/6.21.1 : -- condito lustro ¡η Illyricum profectus est. 
*0) Suet. Aug. 97.3: Tiberium igitur in Illyricum dimissurus et Beneventum usque pro-

secuturus,— exclamavit -- non, si omnia morarentur, amplius se posthac Romae futurum; 
atque itinere incohato Asturam perrexit --. 
ld.Aug.9S.\: Tunc Campaniae ora proximisque insulis circuitis Caprearum quoque 
secessui quadriduum impendit --. 
ld.Aug.9S.5: Mox Neapolim traiecit -- et cum Tiberio ad destinatum locum contendit. 

61) Suet. Aug. 97.3 : -- inde praeter consuetudinem de nocte ad occasionem aurae evectus 
causam valitudinis contraxit ex profluvio alvi. 
Id.Aug.98.5: Sed in redeundo adgravata valitudine tandem Nolae succubuit --. 
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positief rekening moeten houden met de nodige scènes, waaronder een even
tuele ontmoeting tussen adoptiefvader en adoptiefzoon heeft plaatsgevonden 
en waarbij opnieuw oude tegenstellingen naar voren kwamen. Het bezoek 
gold immers een kleinzoon, die met zijn karakter, en dit blijft een groot be
zwaar in de authenticiteit van het Planasia-verhaal, voor de hoge eisen stel
lende princeps volstrekt onaanvaardbaar moet zijn geweest en in 4 n.Chr. bij 
zijn adoptie alleen maar nuttig werd geacht om als informatieve schaakzet 
tegenover Tiberius te dienen. Dat Augustus wel meer dergelijke zetten heeft 
weten te doen, blijkt elders uit Dio62). 

Het bezoek van Augustus aan Planasia, wanneer men zich aan de betref
fende berichten wenst te houden, is onmogelijk te zien als alleen maar een 
ontroerende uiting van sentimenten bij een oude vader, zonder dat daarbij 
tegelijkertijd rekening wordt gehouden met politieke en dynastieke motieven. 
De reisgezel Fabius Maximus is in dat geval een te opvallende figuur63). Op 
hem immers werd ongeveer in deze zelfde tijd een beroep gedaan door Ovi-
dius64) die, zoals reeds eerder werd uiteengezet, waarschijnlijk betrokken is 
geweest in intriges met betrekking tot. . . Agrippa Postumus. Maar het is 
toch wel bezwaarlijk aan te nemen dat Augustus juist aan het einde van zijn 
regering, wanneer hij orde op zaken stelt en 3 april 13 n.Chr. definitief zijn 
testament maakt65), door een geheime reis naar Planasia, die physiek ook 
nog boven zijn krachten moest gaan, de positie van de door hem zelf geziene 
opvolger66) in gevaar zal hebben gebracht. 

De hele entourage van de reis naar Planasia, zoals men die bij de auteurs 
beschreven vindt, levert bovendien psychologische bezwaren. Het gerucht 
bij Tacitus wil dat slechts enkelen van de reis op de hoogte zijn geweest67). 
Plinius, die verder buiten beschouwing laat, of het bij Augustus aanwezig 
gedachte verlangen naar zijn kleinzoon al of niet door een reis naar Planasia 
werd gerealiseerd, weet te vertellen dat de kwestie bij Livia en Tiberius de 
nodige vermoedens en gedachten heeft opgeroepen, hetgeen uiteraard te 

" ) Dio,55.9.4: βουληθείς 5è δή τρόπον τινά μάλλον αυτούς σωφρονίσαι, τφ Τιβερίφ 
τήν τε έξουσίαν τήν δημαρχικήν ές πέντε Ετη ενειμε --. 

" ) Vgl. E. Groag, RE.VI (1909). 1784. s.v. (102) Fabius. 
*4) Ovid.Pont.3.3.107-108: At tua supplicibus domus est adsueta iuvandis, In quorum 

numero me, precor, esse velis. 
Verder Id. РояМ.2.1 . 

" ) Suet. Aug. 101.1 : Testamentum L.Planeo C.Silio cons.III.Non. Apriles, ante annum 
et quattuor menses quam decederet, factum ab eo ac duobus codicibus partim ipsius par
tim libertorum Polybi et Hilarionis manu scriptum --. 

66) Suet.77è.21.3: -- cum et rei p. causa adoptare se eum pro contiene iuraverit et 
epistulis aliquot ut peritissimum rei militaris utque unicum p. R. praesidium prosequatur. 
Id.7ï6.21.7: -- teque oro ut parcas tibi, ne si te languere audierimus, et ego et mater tua 
expiremus et summa imperi sui populus R. periclitetur. 

M) Tac. Ann. 1.5 : - - clectis conseils et comité uno - -. 
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begrijpen ware geweest68). Plutarchus tenslotte zegt dat Livia tegenover 
Augustus bittere verwijten heeft geuit69). Bij het lezen van deze berichten is 
de vraag gewettigd, hoe men dit alles moet combineren met andere histo
rische gegevens. Het staat immers bewezen dat de princeps in zijn laatste 
levensjaren Tiberius steeds meer in de staatszaken betrok en in belangrijke 
kwesties op hem rekende70). Van Livia is bekend dat zij herhaaldelijk op 
reizen naar Oost en West de trouwe gezellin is geweest van haar echtgenoot, 
die haar tot het einde van zijn leven intens is blijven beminnen71). Zou 
Augustus haar dan juist bij het afnemen van zijn physieke krachten, toen hij 
de hulp van deze vrouw meer dan ooit nodig had, hebben misleid door een 
geheimzinnige reis naar Planasia? De staatsman in hem moet immers hebben 
begrepen dat juist deze reis, hoewel misschien een ogenblik verklaarbaar 
door de sentimenten van een oude man, toch onmogelijk door anderen 
zonder politieke achtergronden met betrekking tot de dynastie kon worden 
gezien. 

Een historische moeilijkheid blijft verder de rol die Fabius Maximus als 
enige reisgezel in de overgeleverde berichten krijgt toebedeeld en die hem 
door zijn loslippigheid het leven zou hebben gekost72). Merkwaardig is dat 
Fabius alleen hier in de Annales optreedt, dat Plutarchus hem volgens ver
schillende manuscripten Fulvius noemt en dat Dio volkomen over hem 
zwijgt. Bovendien gaan het gerucht bij Tacitus en het verhaaltje bij Plutar
chus wel in loslippig en historisch niet erg betrouwbaar gepraat over op het 
moment dat zij elkaar ook nog gaan tegenspreken. Bij Tacitus immers hoort 
men Marcia weeklagen op de begrafenis van Fabius, maar bij Plutarchus 
pleegt Marcia zelfmoord vóór Fabius73). In plaats van met Lipsius in zijn 
betreffende commentaar op Tacitus deze moeilijkheid als iets onbeduidends 

6в) Р1іп.7 /Л7.45.46: — desiderium post relegationem,— hinc uxoris et Tiberii cogi-
tationes, suprema ei us cura. 

69) Plut. Gam//. 11 : -- Λιβία Se καθήψατο πικρώς Καίσαρος --. 
7<)) Suet.rift.21.6: Sive quid incidit de quo sit cogitandum diligentius, sive quod sto-

machor, valde médius Fidius Tiberium meum desidero --. 
Id.Tïè.ló.l:--Parthorum legati mandatis Augusto Romae redditis eum (sc.Tiberium) 
quoque adire in provincia iussi. 

71) Suet.Aug.62.2: — dilexitqueetprobavit uniceacperseveranter. 
72) Ρϋη.Λ7ί.7.45.46: -- suspicio in Fabium arcanorumque proditionem --. 

Tac.Ann.!.5: quod Maximum uxori Marciae aperuisse--; ncque multo post extincto 
Maximo --. 
Plut.<Jarru/.ll: ταΟτα ό Φούλβιος άκουσας έξηνεγκε προς τήν έαυτοΰ γυναίκα --. каі 
δια τοΟτο μέλλω άναιρεΐν έμαυτόν. 

" ) Тас.АппЛ.5: --auditos in funere eius Marciae gemitus semel incusantis, quod causa 
exitii marito fuisset. 
Plut.CarrM/.ll: Ή δέ γυνή, Δικαίως, είπεν, δτι μοι τοσοΟτον συνοικών χρόνον, ούκ 
εγνως, ούδ' έφυλάξω τήν άκρασίαν άλλ' Ιασον έμέ προτέραν. Kai λαβοοσα το ξίφος, 
έαυτήν προανεΐλε τοΟ ανδρός. 
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voor te stellen74), lijkt het juister èn het door Tacitus vermelde gerucht èn het 
verhaaltje bij Plutarchus op zijn minst als historisch weinig betrouwbaar te 
kwalificeren. 

Rest tenslotte nog als argument tegen de reis van Augustus naar Planasia 
het bestaan van codicillen met de opdracht Agrippa om te brengen75). De 
herkomst van deze codicillen en de verantwoordelijkheid voor het daarin 
gegeven bevel dienen echter aan een nader onderzoek te worden onder
worpen. 

Wanneer Tacitus de verantwoordelijkheid van Tiberius en Livia in deze 
duistere zaak als „propius vero" beschouwt76), heeft hij niet zozeer de be
doeling Augustus vrij te spreken als wel Tiberius en Livia te veroordelen. 
Dio is van mening dat er door Tiberius iemand vanuit Nola naar Agrippa 
is gestuurd. Tevens maakt hij echter melding van verschillende geruchten 
over de eigenlijke schuldigen, variërend van Augustus en de centuno van de 
wacht tot Livia77). Suetonius blijft aarzelen tussen Augustus en Livia als 
opdrachtgevers en maakt verder slechts melding van een al of niet mede
weten van Tiberius 78). Velleius durft zich uiteraard niet over de schuldvraag 
uit te spreken en gaat er daarom eenvoudig aan voorbij79). 

In de nevel die er over de berichten betreffende deze kwestie hangt, biedt 
Tacitus nog het meest een houvast door te melden dat Sallustius Crispus een 
bepaalde rol heeft gespeeld in de moordplannen rond Agrippa en dat deze 
de befaamde codicillen heeft gehanteerd80). In welke kwaliteit? Bekend is 
van hem dat hij een vriend van Augustus is geweest en als opvolger van 
Maecenas in de functie van kabinetssecretaris vertrouwd raakte met de 
geheimen van zowel Augustus als van Tiberius, waaraan dan door Tacitus 

74) Justus Lipsius, Opera omnia, torn.5.parsi. C.Cornelii Taciti Opera quae exstant, 
Antwerpen, 1637, adAnn.\.5: „hoc tantum male, quadΦούλβιονubique vocat, qui Fabius 
est. Item, quod Martiam interfectam vult ante maritum". 

ls) Suet.Tib.22: Hunc tribunus militum custos appositus occidit lectis codicillis, quibus 
ut id faceret iubebatur --. 
Тас.Ллл.1.6: -- (is ad tribunum miserat codicillos) --. 

16)Тас.Апп.1.6. 
^7) Dio,57.3.5-6: τον μέν γαρ Άγρίππαν παραχρήμα άπό τής Νώλης πέμψας τινά 

άπέκτεινε·-- αλλ' εϊα τους ανθρώπους λογοποιειν, τους μέν δτι ό Αύγουστος αυτόν ύπο 
τήν τελευτήν άπεχρήσατο, τους δ' δτι ó έκατόνταρχος ó τήν φρουράν αύτοΟ έχων 
καινοτομοΰντά τι άπέσφαξεν αύτογνωμονήσας, αλλους ώς ή Λιουία, αλλ' ούκ εκείνος, 
άποθανείν αυτόν έκέλευσεν. 

78) Suet. Γ/6.22: — quos codicillos dubium fuit, Augustusne moriens reliquisset, quo 
materiam tumultus post se subduceret; an nomine Augusti Livia et ea conscio Tiberio an 
ignaro, dictasset. 

•") Vell.2.112.7: -- moxque crescentibus in dies vitiis dignum furore suo habuit exitum. 
80) Tac.Ann.3.30: -- interficiendi Postumi Agrippae conscius --. 

Id. Ann. 1.6 : - - Sallustius Crispus particeps secretorum (is ad tribunum miserat codicillos) · -. 
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onmiddellijk het geheim van Agrippa's dood wordt toegevoegd81), zonder 
echter verder te verklaren, wie onder de beide imperators als voornaamste 
auctor van deze dood moet worden beschouwd. 

Nu is het opmerkelijk dat in feite Tiberius als de minst schuldige aan 
Agrippa's dood in de berichten van de verschillende auteurs wordt getekend. 
Suetonius spreekt immers slechts van een al of niet medeweten van Tiberius. 
Dio meent naast zijn persoonlijke mening ook melding te moeten maken 
van geruchten die Tiberius vrijspreken82). Zelfs Tacitus komt eigenlijk met 
zijn bericht niet verder dan een „caedemfestinavisse"63), hetgeen niet zo 
sterk een persoonlijk element en persoonlijke verantwoordelijkheid insluit 
als „caedem faceré, perpetrare". Heeft Tacitus met opzet het vaag persoon
lijke element in „festinare" willen uitspelen om niet zelf positief te oordelen 
maar ruimte te laten voor de nodige insinuaties in deze reeds zo geladen 
passage84)? 

Tiberius zelf blijft in de drie voornaamste bronnen zijn persoonlijke ver
antwoordelijkheid voor de codicillen ontkennen. Bovendien wil hij de cen
turie die het bevel uitvoerde in het openbaar voor de senaat rekenschap 
laten afleggen85) en dit lichaam tegelijkertijd daarmede de mogelijkheid 
bieden officieel de herkomst van het bevel voor de moord op Agrippa te 
onderzoeken. 

De constatering bij Tacitus dat Augustus nooit zo verstokt werd dat hij 
tot een gewelddadige dood van iemand in zijn familie heeft kunnen komen86), 
behoeft niet noodzakelijk diens geheime codicillen rond de toekomstige 
moord op Agrippa uit te sluiten. Misschien is deze oplossing bij Augustus 
een niet logisch doordacht plan en een compromis geweest, zoals er zoveel 
in het systeem van Augustus zijn geweest87). 

Geheimen kunnen ook door een zwijgen aan het nageslacht worden ver-
β1) Plin. NH. 34.2.2: — illud ab amico Divi Augusti 

Tac. Лил. 3.30: igitur incolumi Maecenate proximus, mox praecipuus, cui secreta impera-
torum inniterentur, et interfìciendi Postumi Agrippae conscius --. 

") Suet.7i¿>.22; Dio,57.3.5-6. 
") Tac. Ллл. 1.6: propius vero Tiberium ac Liviam, illum metu, hanc novercalibus 

odiis, suspecti et invisi iuvenis caedem festinavisse. 
" ) Men lette ook op het gebruik van „festinaré" bij Tacitus in #«¿.2.82.1 : -- eaque 

cuneta per idóneos ministros suis quaeque locis festinabantur. Hier worden door anderen 
genomen maatregelen haastig door geschikte dienaren uitgevoerd. Verder in Tacitus, 
АппЛ.52: „— missione fest inaia --", waar een reeds vaststaande afdanking van militairen 
alleen wordt vervroegd. 

") Suet.776.22: Tiberius renuntianti tribuno -- ñeque imperasse se et redditurum eum 
senatui rationem respondit · · . 
Tac. Ann A.6: nuntiant! centurioni — neque imperasse sese et rationem facti reddendam 
aput senatum respondit. 
Dio,57.3.5: -- και Ελεγε μέν μή έκ τής êauioö προστάξεως τοδτο γεγονέναι —. 

") Тгс.АппЛ.б: -- in nullius umquam suorum песет duravit --. 
•7) Vgl. В. Walker, 164. 
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raden. Een zeer belangrijk argument namelijk in de bewijsvoering dat de 

codicillen van Augustus en niet van Tiberius afkomstig zijn geweest, moet 

gezien worden in de afwezigheid van Agrippa's naam in het testament van 

Augustus88). Zowel lulia filia en neptis als Agrippa Postumus worden niet 

vermeld in het „familieregister" op de triomfboog van Pavia89). De beide 

lulia's worden echter wel, zij het negatief, genoemd in het testament van 

Augustus90). Maar over Agrippa wordt ook daar gezwegen en het is niet aan 

te nemen dat hij wel op een of andere wijze in het testament vermeld heeft 

gestaan, maar dat deze vermelding niet in de historische overlevering is 

terechtgekomen. Is Augustus, die in belangrijke kwesties nooit op goed geluk 

af handelde91), bij het maken van zijn testament op 3 april 13 n.Chr. ervan 

overtuigd geweest dat later bij de opening Agrippa niet meer tot de levenden 

zou behoren? Dit moet wel. Was hij immers hiervan niet overtuigd geweest, 

dan zou Agrippa op een of andere wijze zijn vermeld. Want de staatsman 

kon hebben geweten dat hij met deze praeteritio het testament zijn rechts

geldigheid ontnam9 2). Zelfs wanneer men „Agrippant nihilo tractabiliorem, 

immo in dies amentiorem" (Suet./4Mg.65.4) als volledige waanzin meent te 

mogen interpreteren, ook dan had Augustus hem in het testament moeten 

vermelden 9 3 ) . 

Wanneer dus Sallustius Crispus op de hoogte is geweest van de geheimen 

van de imperators met inbegrip van de moordplannen rond Agrippa Postu

mus, dan betreft het hier wel het geheim en de opdracht van de Realpolitiker 

in Augustus, een rol die de princeps ook in zijn ouderdom beter heeft ge

legen dan die van de vertederde oude man9"). En Tiberius heeft zich bij de 

feiten neergelegd, toen hij uiteindelijk door Sallustius met zijn documenten 

werd overtuigd van de persoonlijke wil van de dan overleden princeps, wiens 

woorden en daden hem wet bleven95). 

ββ) Vgl. E. Hohl, Herm.70.1935.352. 
8!,)CIL.V.6416. 
9,>)Smt.Aug.lO\.3. 
91) Suet. Tib.21.3: Adduci tarnen nequeo quin existimen, circumspectissimum et pru-

dentissimum principem in tanto praesertim negotio nihil temere fecisse --. Deze opmerking 
van Suetonius betreffende de adoptie van Tiberius gaat ook hier op. 

" ) Gaius./njf/r.Comment.2.123: Item, qui filium in potestate habet, curare debet ut 
eum vel heredem instituât, vel nominatim exheredet: alioquin ,si eum silentio praeterierit, 
inutiliter testabitur. 

" ) Paul.5ewfen/.4.8.4-5: Sui heredes sunt hi: primo loco filius filia in potestatem patris 
constituti; nee interest adoptivi sint an naturales, et secundum legem luliam Papiamve 
quaesiti, modo maneant in potestate. Qui sui heredes sunt, ipso iure heredes etiam ig
norantes constituuntur, ut furiosi, aut infantes, et peregrinantes; quibus bonorum posses
sionis propter praetoriam actionem non erat necessaria. 

94) Tacitus, Ann. 1.5, met zijn „multas illic (Planasia) utrimque (Augustus-Agrìppa) 
lacrimas et signa caritatis" wekt eerder de indruk van een melodrama dan van een betrouw
baar historisch bericht. 

" ) Tac. Лил.4.37: -- qui omnia facta dictaque eius vice legis observera --. 
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Tiberius en Livia, die beiden daarom vóór de vermoording van Agrippa 
wellicht niets geweten hebben van een gereedliggend bevel, zijn misschien 
wel, voor zover het hen beiden althans betrof, op de hoogte geweest van de 
inhoud van het op 3 april 13 n.Chr. gemaakte testament, waarin zij als 
voornaamste erven vermeld stonden96). De wetenschap van deze vermelding 
moet hen beiden dan tegelijkertijd, aangenomen dat dit nog nodig was, ook 
elke beweegreden ontnomen hebben om bij de realisatie van het testament 
Agrippa te vermoorden. Mede op grond van de voorafgaande argumenten 
moeten daarom èn Tiberius èn Livia wel worden vrijgesproken van moord 
op Agrippa, zoals trouwens ook verschillende auteurs in de moderne litera
tuur dit doen97). 

5. DE DOOD VAN AUGUSTUS 

Het karakter van Livia en haar houding tegenover Augustus, de verande
ringen die zich ten gunste van Tiberius in het laatste decennium van Augustus' 
regering voltrokken, de door een senatus consultum verzekerde uitschakeling 
van Agrippa Postumus, de om verschillende redenen te betwijfelen histo
rische realiteit van een reis naar Planasia, het gereedliggend testament van 
Augustus, dat alles maakt de vermoedens van sommigen bij Tacitus98) en 
de in hun vermelding schuilgaande insinuaties van de auteur, alsof Livia 
op misdadige wijze betrokken is geweest in de dood van haar echtgenoot, 
historisch zeer aanvechtbaar. De politieke en dynastieke constellatie in het 
laatste levensjaar van Augustus maakte bij Livia eventuele plannen voor een 
moord op de princeps alleen reeds zakelijk gezien volkomen overbodig en 
irreëel. Het effect dat zij daarmee zou hebben willen bereiken, lag in de be
staande situatie immers voldoende gewaarborgd. Niet alleen Tiberius99) 
maar ook Livia kon in zoverre voorlopig tevreden zijn. Dat er geruchten 
rond het afsterven van Augustus de geschiedenis zijn ingegaan en zelfs in de 
moderne literatuur nog opgeld doen100), valt enigszins te verklaren uit de 
voorzorgsmaatregelen die blijkbaar bij dit afsterven zijn getroffen. 

Willrich meent de door Tacitus vermelde bewaking van het sterfhuis van 

" ) Suet. Aug.lOl.2: Heredes instituit primos: Tiberium ex parte dimidia et sextante, 
Liviam ex parte tertia —. 
Dio,56.32.1: κατελελειπτο δέ έν αυταΐς τα μέν δύο μέρη τοο κλήρου τφ Τιβερίω, το 
δέ λοιπόν Tf\ Λιουίςι --. κληρονόμοι μεν δη ούτοι έγεγράρατο. 

" ) Vgl. Η. Willrich, Lma,34w.; Κ. Fitzler-O. Seeck, RE.X (1917).380.s.v.(132) lulius 
(Augustus); E. Hohl, Herrn.70.1935.350-355; E. Komemann, Tib.59w. 

, 8 ) Тас.АппЛ.5: -- quidam seel us uxoris suspectabant. 
" ) Suet. 7/6.17.2: Sed de cognomine intercessit Augustus, eo contentum repromittens, 

quod se defuncto suscepturus esset. 
1 0 0) Vgl. L. Lewin, Die Gifte in der Weltgeschichte, Berlijn, 1920.190vv. 

Verder J. Buchan, 250. 
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Augustus te moeten afwijzen101). Deze bewaking echter, die kennelijk een 

komen en gaan van vrienden niet heeft verhinderd102), is begrijpelijk en his

torisch aanvaardbaar. Bij het heengaan van de eerste princeps en bij de eerste 

successie in het principaal, voor Rome een noviteit waar het nog aan moest 

wennen, mocht men zeker enige onrust onder het volk verwachten. Augustus 

zelf trouwens heeft daar duidelijk rekening mee gehouden103). Maar deze 

zelfde bewaking heeft vermoedens kunnen wekken bij het gewone volk, dat 

het vertrek van een groot vorst uit het leven steeds moeilijk kan verwerken. 

De legende ontstaat dan ook meestal reeds onmiddellijk na de dood. De 

legendevorming na Augustus' dood is bij het gewone volk wellicht onbewust 

geweest. De voorliefde van Augustus voor vijgen b.v. was bekend104) en deze 

kan de basis hebben geleverd aan het verhaal van de (Livia-)vijgen met be

trekking tot de doodsoorzaak bij de princeps105)· Maar deze zelfde legende

vorming is door een vijandige propaganda bewust aangegrepen. Zelfs 

Tacitus moet elders indirect bekennen dat menig schrijver vaak heeft over

dreven106). Juist deze propaganda is er de oorzaak van geweest dat tot zelfs 

in de moderne tijd de situatie en de gebeurtenissen rond het afsterven van 

Augustus totaal vertekend worden voorgesteld, niettegenstaande de weten

schap dat men het betreffende materiaal in de bronnen met de nodige om

zichtigheid moet hanteren107). Bovendien staan als waarschuwend signaal 

voor de onderzoeker de nodige twijfels bij de drie voornaamste auteurs uit

gedrukt, welke men ook moet doortrekken naar de berichten die onmiddel

lijk de doodsoorzaak van Augustus betreffen. Suetonius verwerpt de geruch

ten over de slechte relatie tussen Augustus en Tiberius108). Dio is niet alleen 

onzeker over het al of niet aanwezig zijn van Tiberius aan het sterfbed van 

Augustus maar ook over de historische realiteit in het verhaal van de 

1 »·) Tac. Ann. 1.5 : - - acribus namque custodiis domum et vias saepserat Livia - -. 
Vgl. H. Willrich, Herrn.62.1927.75. 

1 0 2 ) Suet. Aug.99.1 : -- admisses amicos percontatus --. Omnibus deinde dimissis, dum 
advenientes ab urbe -- interrogai --. 
Dio,56.30.3: -- τους τε εταίρους συνεκάλεσε, καΐ είπών αύτοΐς δσα Εχρηζε --. 

1 0 3 ) Suet.Aug.99.1: Supremo die identidem exquirens, an iam de se tumultus foris 
esset —. 

1 0 4 ) Suet./4м,р. 76.1 : -- fieos virides bíferas maxime appetebat --. 
, 05) Dio,56.30.2: δείσασα γάρ, ώς φασι, μή каі έπί xfl μοναρχίςι αυτόν καταγάγη, 

σΟκά τίνα έπί δένδροις Ετ' έπόντα, άφ' ών ό Αύγουστος αύτοχειρίςι συκάζειν είώθει, 
φαρμάκφ ίχρισε, και αυτή τε άμα τα άνήλιφα ήσθιε κάκείνα) τα πεφαρμαγμένα προσ-
έβαλλεν. 
Plin. V\W.15.18.19: Sunt et auctorum nomina iis, Liviae, Pompeiae --. 

1 0 6 ) T&c.AnnA.ll : — neque quisquam scriptor tam infensus extitit, ut Tiberio obiec-
taret, cum omnia alia conquirerent intenderentque. 

1 0 ' ') Тгс.АппЛЛ : Tiberii Gaique et Claudii ac Neronis res florentibus ipsis ob metum 
falsae, postquam occiderant, recentibus odiis compositae sunt. 

1 0 8) Suet.Tib.21.2: Scio vulgo persuasum quasi—. Ne illud quidem ignoro aliquos 
tradidisse --. Adduci tarnen nequeo quin existimem --. 
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vijgen109). Tacitus verzwakt zelfde basis van de door hem gemelde vermoe
dens betreffende een „scelus uxoris" en is er verder ook niet zo heel zeker van 
of Tiberius afwezig was op het moment van Augustus' verscheiden110). 

Gewaarschuwd en tegelijkertijd aangemoedigd door deze onzekerheden 
bij de drie voornaamste auteurs kan men zich wagen aan een historisch 
verantwoorde reconstructie van de feiten, nu met inclusief de hulp van 
Velleius, die uiteraard zwijgt over de voor Tiberius en Livia onaangename 
geruchten en vermoedens. 

Bij Tacitus en waarschijnlijk bij Dio is het Livia die Tiberius terugroept 
vanuit Illyrië111), maar bij Velleius en waarschijnlijk ook bij Suetonius roept 
Augustus zelf Tiberius terug, terwijl Suetonius duidelijk vermeldt dat Tibe
rius nog op weg was naar Illyrië. Velleius laat dit echter in het midden, of
schoon hij wel een zelfde indruk geeft als Suetonius112). 

Tacitus zou zeker iedere mogelijkheid hebben aangegrepen om de tijdige 
terugkomst van Tiberius af te wijzen, maar hij kan niet verder komen dan 
een twijfel. Juist deze opmerkelijke twijfel bij Tacitus, die anders zo scherp 
weet te accentueren, wat in het nadeel van Livia kan spreken, is hier een aan
sporing om de meer positieve gegevens bij andere auteurs te aanvaarden. 
Velleius blijft enigermate vaag over het laatste onderhoud tussen Augustus 
en Tiberius, zoals ook Dio, die moet toegeven dat er sommige berichten zijn, 
waarin Tiberius mondeling bepaalde opdrachten van Augustus ontvangt113). 
In dat geval zullen het dezelfde opdrachten zijn geweest, die ook in het testa
ment stonden114). Suetonius is in deze materie zeer positief. Op twee plaatsen 
maakt hij melding van het geheime gesprek tussen de stervende Augustus en 

10') Dio,56.31.1 : ταΟτα γαρ οΰτω τοίς τε πλείοσι και τοις άξιοπιστοτέροις γέγραπται· 
filai γάρ τίνες οΐ καί παραγενέσθαι τόν Τιβέριον rfj νόσω αύτοΟ -- Εφασαν. 
Id.56.30.3: είτ' ούν ек τούτου είτε καί άλλως άρρωστήσας --. 

110) Тас.АппЛ.5: utcumque se еа res habuit, vixdum ingressus Illyricum Tiberius pro-
peris matris litteris accitur; ñeque satis conpertum est, spirantem adhuc Augustum aput 
urbem Nolam an exanimem reppererit. 

1и)Тас.Ллл.1.5. 
Dio, 56.31.1: ή γαρ Λιουία, φοβηθείσα μή τοϋ Τιβερίου èv τή Δελματίςι Ιτ* δντος 
νεωτερισθί) τι, συνέκρυψεν αυτόν μέχρισ ου εκείνος άφίκετο. 

1 1 2 ) Veli.2.123.1 :-- festinanter revocavi! filium; ille ad patrem patriae expectato re-
volavit maturius. 
Suet. Aug. 98.5 : -- revocatumque ex itinere Tiberium diu secreto sermone detinuit —. 
Id. Tib. 21.1: Et statim ex itinere revocatus iam quidem adfectum, sed tarnen spirantem 
adhuc Augustum repperit --. 
Vgl. E. Hohl, Herrn.70.1935.3512. 

1 1 3 ) Veli.2.123.2: -- commendans illi sua atque ipsius opera --. 
Dio, 56.31.1: είσί γάρ τίνες oí καί παραγενέσθαι τον Τιβέριον Tfl νόσω αύτοΟ καί 
έπισκήψεις τινός παρ' αύτοΟ λαβείν Εφασαν. 

1 1 4 ) Dio,56.33.3:--καί τό τέταρτον έντολάς καί έπισκήψεις τφ Τιβερίφ καί τφ 
κοινώ 
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Tiberius, de laatste belangrijke staatsactiviteit van Augustus als princeps115). 
Wanneer hij dan tenslotte na deze laatste afwikkeling van de staatszaken 
afscheid heeft genomen van zijn vrienden116), sterft hij in de armen van 
Tiberius met een normaal afscheid van Livia en met een beroep op de her
innering aan hun gelukkig huwelijk117). 

Aldus is op 19 augustus 14 n.Chr. om drie uur in de namiddag Octavianus 
Augustus te Nola gestorven118) in de leeftijd van 75 jaar, 10 maanden en 
26 dagen119) op een normale wijze aan een natuurlijke ziekte. De „ευθανασία", 
waar hij steeds om gebeden had, is zijn deel geworden120). 

Het „ως φασι", waarmee Dio het gerucht over de vergiftiging van de 
vijgen moest inleiden, doet eerder denken aan een overigens begrijpelijk 
volksverhaaltje dan aan een betrouwbaar historisch bericht. Tacitus heeft 
zijn parallel tussen Augustus-Livia-Tiberius enerzijds en Claudius-Agrip-
pina-L. Domitius anderzijds121) juist teveel geaccentueerd om deze geloof-
baar te maken. Door bovendien een „primum f acinus" van één principaal 
opvallend te herzeggen in een „prima mors" van een ander principaat122) 
moet hij ieder serieus historicus wel wantrouwig maken. Deze Tacitus heeft 
ook met zijn insinuatie, verborgen in het „quidam scelus uxoris suspectabant" 
(Ann.1.5), Livia teveel willen toeschrijven123). Er was geen historisch 

SCELUS UXORIS. 

115) 8иеІ.Лн£.98.5: --Tiberium diu secreto sermone detinuit, ñeque post ulli maiori 
negotio animum accommodavit. 
Id. Tib.21.1 : -- fuitque una secreto per totum diem. 

11<s) Suet.ylw^.99.1 : -- admisses amicos percontatus, ecquid iis videretur mimum vitae 
commode transegisse --. 
Dio, 56.30.3: -- τους τε εταίρους συνεκάλεσε, και ειπών αύτοϊς δσα Εχρηζε --. 

• )̂ Veli.2.123.2: -- circumfusus amplexibus Tiberii sui --. 
Suet. Aug. 99.1 : -- repente in osculis Liviae et in hac voce defecit: „Livia, nostri coniuga 
memor vive, ас vale !" 

Ι 1 β ) Тас.Лпл.1.5; Dio,56.30.5; Suet.y4i#.100.1; Vell.2.123.2. 
Daarentegen Eutropius,7.8: Obiit autem septuagésimo sexto anno morte communi in 
oppido Campaniae Atella. Deze verwisseling van Atella voor Nola kan slechts als een ver
gissing worden verklaard. 

ll9) Suet.Aug. 100.1: Obiit-- duobusSextis, Pompeioet Appuleio,cons.XIIII.Kal.Sep-
temb. hora diei nona, septuagésimo et sexto aetatis anno, diebus V et XXX minus. 

, 20) Suet. Aug. 99.2: Nam fere quotiens audisset cito ас nullo cruciatu defunctum 
quempiam, sibi et suis εύθανασίαν similem -- precabatur. 

1 2 1 ) Uitvoerige uiteenzetting hierover bij В. Walker, 70. 
1 2 2 ) Tac. Лил. 1.6: Primum facinus novi principatus fuit Postumi Agrippae caedes --. 

ïd.Ann.li.l : Prima novo principatu mors lunii Silani proconsulis Asiae --. 
,23) Vgl. E. Kornemann, Gr.Frauen d.AIteri. 179. 
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NABESCHOUWING 

Bij het aflopen van dit historisch onderzoek naar de uitingen van verzet 
in samenzweringen en intriges tegen Octavianus Augustus, waarin uiteraard 
het verzet tegen de eerste princeps in zijn meest extreme vormen op de voor
grond moest treden, blijkt deze studie in vrijwel op zichzelf staande capita 
uiteengevallen te zijn. Met deze constatering wordt echter tegelijkertijd een 
beeld gegeven van de totaliteit van samenzweringen en intriges tegen de 
eerste princeps van Rome: er heeft geen vaste lijn gezeten, geen causale 
binding bestaan in de reeks van hier bestudeerde verzetsuitingen, stuip
trekkingen van een passé défini. 

De Romeinse staat met zijn republikeinse samenstelling van weleer is ten
slotte zo afgeleefd geraakt en heeft zich in de reeks van burgeroorlogen in 
de eerste eeuw voor Christus uiteindelijk zo moe gestreden, dat de nieuwe 
staatsorde, welke na Actium en Alexandrie in de Romeinse maatschappij 
langzamerhand vorm en gestalte kreeg, als een soort bevrijding moest wor
den aangevoeld, te meer toen duidelijk werd dat het staatshoofd in deze 
nieuwe orde de oplossing niet ging zoeken in een dictatuur maar in het 
compromis van de „μικτή πολιτεία". 

Het compromis van de middenweg is wel het meest kenmerkend element 
geweest van het eerste principaat. De gezagdrager daarin heeft zich tevreden 
weten te stellen met het redelijk haalbare. Dit juist tekent Octavianus 
Augustus èn als staatsman èn als psycholoog. Als kenner van de Romeinse 
volksziel heeft hij geweten dat er zelfs na de ineenstorting van de moe ge
streden en afgeleefde republiek terdege rekening moest worden gehouden 
met het politieke zelfbewustzijn en het onafhankelijkheidsgevoel in de 
Romein. 

Rostovtzeff') is van mening dat de tegenstand van senatorenkringen voor 
Augustus niet veel heeft kunnen betekenen. Terecht evenwel moet men hier 
het oordeel van Gardthausen tegenoverstellen dat de politieke schepping van 
Augustus alleen maar begrepen kan worden tegen de achtergrond van tegen
stromingen; dat verder in de wetgeving van Augustus concessies aan poli
tieke tegenstanders en het compromis duidelijk waarneembaar zijn2). 

') Vgl. M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman Empire, 
Oxford, 19572.1.45. 

2) Vgl. V. Gardthausen,I.1232w.; P. Sattler,Aug.u. der Sen.\2. 
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Het voortbestaan van politieke tegenstromingen, ook na Actium en 
Alexandrie, moet men trouwens ook op psychologische gronden wel aan
vaarden. Aan het einde van de weg, die Octavianus heeft moeten afleggen 
om aan de macht te komen, zullen velen moeilijk hebben kunnen vergeten, 
waarlangs die weg was gegaan : een groot aantal en veelal de besten onder de 
adel hadden hun leven gegeven in de politieke strijd, anderen die het leven 
behielden, hadden ontzaglijke materiële verliezen geleden. 

Maar men begreep over het algemeen dat in de nieuwe politieke situatie 
de koers niet meer op gewelddadige wijze te veranderen viel en dat volledige 
tegenstand was uitgesloten. En waar men zich terugtrok in een soort heim
wee naar republikeinse tijden, behoefde zelfs dit niet een reden te zijn om 
vriendschappelijke relaties met het nieuwe staatshoofd te mijden en mede
werking aan de door de princeps gedachte restauratie te weigeren. De ge
schiedschrijver Livius is er een voorbeeld van3). 

Maar dat sommigen het nodige begrip niet hebben willen of kunnen op
brengen voor de nieuwe tijd die na de beslissingen bij Actium en Alexandrie 
in 31-30 v.Chr. voor Rome ging aanbreken, is uit de voorafgaande studie 
wel duidelijk gebleken. Causaal verband zal men, zoals gezegd, in de totali
teit van samenzweringen en intriges tegen Octavianus Augustus tevergeefs 
zoeken. Het blijkt de activiteit van enkelen te zijn geweest, die naar de tijd 
in twee perioden uiteenvalt, gescheiden door hetgeen men met een benaming 
door Tacitus de „media tempora" van Augustus' regering zou kunnen noe
men 4) en welke worden gekarakteriseerd door de legende van een munt uit 
16 v.Chr.: quodper eu(m) - sc.Augustum - r(es) p(ublica) in amp(liore) 
atq(ue) tran(quilliore) s(tatu) e(st)5). 

De eerste periode, vanaf de komst tot aan de stabilisering van het princi
paal, van 31-30 v.Chr. tot 19-18 v.Chr., betreft op de eerste plaats de acti
viteit van een M. Aemilius Lepidus. In zijn gebrek aan werkelijkheidszin en 
in strijd met de belangen van de toenmalige Romeinse maatschappij, die 
een dergelijke verandering noodzakelijk maakten, heeft hij de komst van 
het principaal op gewelddadige wijze menen te moeten verhinderen. 

In dezelfde periode doen de verdenkingen tegen Cornelius Gallus, eerste 
prefect van Egypte en Alexandrie, vermoeden dat sommigen in de eerste 
jaren van het principaal nog onwennig hebben gestaan tegenover de nieuwe 
machtsverhoudingen in het Romeinse staatkundige leven. 

Magistraten als een Varrò Murena, die zich tijdens zijn consulaat in een 
3) Vgl. P. de Jonge, TvG.66.1953.46w. 
*) T&c.Dial. 38.2: -- exceptis orationibus Asinii, quae pro heredibus Urbiniae inscribun-

tur, ab ipso tarnen Pollione mediis Divi Augusti temporibus habitae, postquam longa tem-
porum quies et continuum populi otium et assidua senatus tranquillitas et maxima 
principis disciplina ipsam quoque eloquentiam sicut omnia depacaverat. 

!) Vgl. H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the Brit. Museum, Londen,1923.1.91. 
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samenzwering met Caepio verbond, en een Egnatius, die op onwettige en 

tevens gewelddadige wijze, tegen de wil van de princeps in, naar het consulaat 

durfde te dingen, leveren in deze periode het bewijs dat het nieuwe systeem 

nog steeds niet bevredigend doorwerkte in de magistratuur. Door politieke 

manoeuvres van de princeps liep hun activiteit evenwel dood in een schijn

bare ommezwaai van de regering naar een meer liberale richting. En zeker 

tegen hun bedoeling in volgde op hun activiteit de stabilisering van het prin-

cipaat in de herfst van 19 v.Chr. Eerst toen lag voor de princeps definitief 

de mogelijkheid open voor het uitvaardigen o.a. van de grote sociale wetten6). 

De tweede periode, nu van een extremisme dat zich uitte in intriges rond 
ι 

de troonopvolging, de tijd vooral van lulia filia en lulia neptis, begint bij de 

nadering van de zogenaamde „annus climacterius", het 63-ste levensjaar van 

de princeps. Volgens de astrologie in de Oudheid moest dit jaar in een men

senleven als zeer kritiek worden beschouwd. Augustus zelf heeft in deze tijd 

de troonopvolging aan de orde willen stellen, zoals blijkt uit een bij Gellius 

geciteerde brief van hem ^. 

Het is dit motief dat in deze periode verschillende groeperingen in bewe

ging heeft gebracht. In de Claudische groepering heeft Cinna zich in deze 

jaren geroerd om door middel van insidiae bepaalde, op de dynastie ook be-

. trekking hebbende besluiten te forceren. In de Julische tak zijn het de dochter 

en kleindochter van Augustus geweest, die zich op zijn minst op gevaarlijke 

en voor haar maatschappelijke positie volkomen onverantwoordelijke wijze 

hebben ingelaten met revolutionaire plannen van sommige telgen uit pro

minente adellijke geslachten. 

Dat tenslotte ook Livia zelfs nog aan het sterfbed van Augustus zich met 

misdadige methodes zou hebben ingelaten, moet echter worden afgewezen. 

De berichten hierover zijn op geen enkele historische realiteit gebaseerd en 

komen niet verder dan een gerucht in de toenmalige Romeinse maatschappij. 

Maar Tacitus heeft klaarblijkelijk dit gerucht belangrijk genoeg geacht om 

er zijn verhaal in de Annales voor te onderbreken. 

De uitingen van verzet in de eerste decennia van het eerste principaat zijn 

begrijpelijk. Augustus zelf heeft door zijn keuze van een gemengde staats

regeling de mogelijkheid opengelaten voor een normaal politiek verzet van 

bepaalde groeperingen. Dat daarnaast sommigen, hetzij onwennig, hetzij 

onwillig staande tegenover de nieuwe situatie, hun toevlucht genomen hebben 

tot middelen die ontoelaatbaar zijn in een normaal staatsbestel, is nog te ver-

6) Suet./í«£.34: Leges retractavit et quasdam ex integro sanxit, ut sumptuariam et de 
adulteriis et de pudicitia ,de ambitu, de maritandis ordinibus. 

7) Gellius, NA. 15.7.3: Nam, ut vides, κλιμακτήpacommunem seniorum omnium ter-
tium et sexagesimum annum evasimus. Deos autem ого, ut, mihi quantumcumque superest 
temporis, id salvis nobis traducere liceat in statu reipublicae felicissimo άνδραγαθούντων 
υμών και διαδεχόμενων stationem meam. 
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klaren. Het betrof immers een generatie die de republiek had gekend en in de 
woelingen van de burgeroorlogen zeker zoveel politieke schohng en ervaring 
had kunnen opdoen als de princeps zelf. 

Het feit evenwel dat revolutionaire elementen uit de nieuwe generatie na 
de burgeroorlogen zowel de dochter als de kleindochter van het staatshoofd 
blijkbaar bereid hebben gevonden zich op gevaarlijke wijze met hen te ver
binden, bewijst dat de staatsman Augustus als paterfamilias heeft gefaald. 
De dynastieke moeilijkheden hadden zich reeds aangekondigd tijdens de ge
vaarlijke ziekte van de princeps in 23 v.Chr. Maar het falen van Augustus 
als paterfamilias heeft bij het naderen van zijn ouderdom bepaalde extre
misten de kans gegeven de dynastieke situatie ten eigen bate te verscherpen. 
En daarmede is deze tweede periode van samenzweringen en intriges in het 
eerste principaat misschien wel de meest gevaarlijke geworden. 

Als staatsman en ervaren mensenkenner is Augustus er in geslaagd de 
beste krachten van de natie tot zich te trekken. Militair, diplomaat en intel
lectueel hebben hem met uitzonderlijke kwaliteiten en talenten ten dienste 
gestaan. Mede door hun toedoen heeft zijn principaat de eeuwen en zo nodig 
zelfs de opvolgers kunnen overleven8). Als gewoon mens moeten hem echter 
veel grove tekortkomingen en zelfs laagheden worden verweten, en dit niet 
alleen op grond van een synthese bij Tacitus, Лии. 1.10. Dat hij tenslotte als 
vader in zijn eigen kinderen heeft gefaald is het lot van vele staatslieden, ook 
de grootste. 

*) Vgl. W. Kunkel, Über das Wesen des augusteischen Prinzipats, 
Gymnasium, 68.1961.370. 
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ZUSAMMENFASSUNG ») 

Es war ein ganz natürlicher Verlauf der Dinge, dass Octavianus Augustus 
nach Beendigung der Bürgerkriege Gegner in denen gefunden hatte, die noch 
republikanischen Idealen anhingen. Ihr Widerstand gegen das neue Regime 
äusserte sich in einem abstrakten Spiel, das von konkreten Menschen ge
spielt wurde. Unser Ziel ist es, durch das Studium von Personen und Ereig
nissen aus dem ganzen ersten Prinzipat ein gesichertes Bild dieses Wider
standes zu zeichnen, wie er in Verschwörungen und Intrigen gegen den 
ersten Princeps Roms, Octavianus Augustus, offenbar wurde. 

I: C.Octavius, wie man ihn bei seiner Geburt am 23.September 63 v.Chr. 
genannt hatte, nannte zieh selbst endgültig Imp.Caesar Divi f.. In der Se
natssitzung vom 16.Januar 27 v.Chr. wurde ihm der Beiname Augustus 
verliehen. Das war der im Augenblick einzig annehmbare Titel, der gleich
zeitig auch das Wohl der Roma renascem andeutete. Das Prinzipat, des Au
gustus politische Schöpfung, die ihm jetzt dazu verhalf, das römische Welt
reich zu regieren, war nicht die Frucht der Eingebung eines genialen Augen
blicks, sondern das Ergebnis von Erziehung und jahrelanger Erfahrung. In 
Augustus vereinigten sich die Befugnisse, die aus der Ämtertradition der 
Republik hervorgegangen waren, mit der persönlichen Autorität, die getra
gen wurde vom „consensus universorum". 

IIA: Neben der verhältnismässigen Ruhe, die Octavianus um das Prinzi
pat zu schaffen wusste, gab es in Rom auch einen positiven Rückhalt, dessen 
Spur man vom I.Januar 43 v.Chr. bis in den Sommer 14 n.Chr. verfolgen 
kann. Nach der Unsicherheit der Bürgerkriege verlangte die grosse Masse 
nach Ruhe und Sicherheit, die man durch Augustus gewährleistet sah. Die
ser positive Rückhalt wurde ausserdem dadurch erleichtert, dass der neue 
Herrscher sich in der Staatsordnung des Prinzipats auf das politisch Erreich
bare beschränkte und damit auch das allgemeine Wohl berücksichtigte. 

IIB: Aber jede Regierung und jedes Staatssystem hat seine Gegner und 
Unzufriedenen. Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass während der Regierung 

·) Robert Rahier, Kleve (Dl.). 
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des Augustus kein Widerstand aufgetreten sei. Des Cassius und Brutus 
Ideale gingen noch um und das nicht nur bei den Gastmählern oder in den 
Klubs. Auch im Senat, der scheinbar die republikanische Staatsverwaltung 
ausübte, haben einige die Möglichkeit zur Opposition aufgegriffen. Vor al
lem aber boten die Gerichtshöfe Gelegenheit zum Widerstand. Des Augustus 
strengeres Vorgehen gegen die Famosi Libelli während seiner letzten Lebens
jahre zeugt von dem weitreichenden Einfluss, der von dieser Opposition 
ausging. Bestimmte Bemerkungen bei den Historikern dieser Zeit sind ein 
Beweis dafür, dass die Politik des Augustus in ihren Kreisen keinen unge
teilten Beifall gefunden hatte. Im privaten Bereich römischen Lebens bilde
ten auch die collegia eine Gefahr. In seiner Wachsamkeit gegen die Oppo
sition verschiedener Gruppen des politischen und gesellschaftlichen Lebens 
hat Augustus selbst die Hilfe von delatores nicht verschmäht. 

III: Sueton gibt in seiner Schrift „De vita Caesarum", Liber II, „Divus 
Augustus", caput 19, eine Liste revolutionärer Bewegungen und Verschwö
rungen. Diese Liste muss mit den Namen C.Cornelius Gallus und Cinna 
vervollständigt werden. 

IV: Der bei Sueton genannte M. Aemilius Lepidus hat nach Velleius Pläne 
entworfen, die vorsahen, Octavian nach seiner Rückkehr von Actium und 
Alexandrien zu ermorden. Der familiäre Hintergrund von Mutterseite dürfte 
nicht ohne Einfluss auf seine revolutionäre Gesinnung gewesen sein, in der 
er noch bestärkt wurde durch die Verbindung der gens Aemilia mit der gens 
Servilla, die mit seiner Heirat geschlossen wurde. Angesichts dieser Ver
wandtschaft des jungen Lepidus muss sein beabsichtigter Staatsstreich wohl 
einen aristokratisch-republikanischen Charakter gehabt haben. Es scheint 
annehmbar, dass Octavian den Verschwörer Lepidus in der zweiten Hälfte 
des Jahres 30 v. Chr. - während des Konsulats des L. Saenius Balbinus - hat 
hinrichten lassen. 

V: C.Cornelius Cn.f.Gallus eques Romanus aus Forum lulii in der Gallia 
Narbonensis schlug sich in der entscheidenden Phase des Kampfes um die 
Macht zwischen Antonius und Octavian auf des letzteren Seite. Nach der 
Einnahme von Alexandrien am I.August 30 v.Chr. wurde er von Octavian 
zum Praefectus Aegypti ernannt und stand durch seine Vorrechte weit über 
allen anderen Magistraten. Aber sein Erfolg bei militärischen Operationen 
in Ägypten bedeutete zugleich den Anfang von Schwierigkeiten, als Gallus 
beschloss, seine „Res Gestae" in einem prunkvollen Denkmal zu Philae zu 
verewigen. Diese Verherrlichung einer Person stand so im Gegensatz zu 
den neuen politischen Auffassungen in Rom, dass Octavian schliesslich gegen 
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Gallus einschritt, erst persönlich, später gemeinsam mit dem Senat, weil er 
dadurch die Gefühle der Senatoren für sich zu gewinnen hoffte. Ein sicherer 
Beweis, es habe sich um Verrat und Verschwörung gehandelt, wird durch 
die Ereignisse nicht erbracht. Der gewesene Präfekt von Ägypten konnte 
jedoch die Erniedrigung, die seine politische Laufbahn beendete, nicht ver
winden. Er suchte den Tod. 

VIA: Um 23 v.Chr. wurde auf dem Rücken des M.Primus, der vor Ge
richt geladen und angeklagt war, seine Befugnisse in Makedonien über
schritten zu haben, ein erster Kampf um die neuen Verhältnisse ausgetra
gen. Diesen Kampf lieferten sich die erstarkte Aristokratie und die sich 
wieder rührenden Reste der Partes Populares. 
Auffallend am Prozess gegen M. Primus ist der Gegensatz zwischen den zwei 
Parteien, wie er von Dio in seinem Bericht über deren Verhalten betont wird. 
Aus der verkappten Opposition der Verteidiger des M. Primus erwuchs die 
Verschwörung, von der Dio in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Pro
zess berichtet. Wo die Quellen über die Ursachen der Verschwörung schwei
gen, kann man diese nur aufspüren, wenn man sie vor den Hintergrund 
gleichzeitiger Geschehnisse stellt - und da vor allem gegen den Hintergrund 
des Prozesses gegen M. Primus. 

Infolge der Stellungnahme des Augustus zugunsten der Aristokratie, die 
in diesem Prozess deutlich wurde, begann die Opposition sich schliesslich 
gegen ihn persönlich zu richten mit der Folge „occidendi Caesaris Consilia", 
die durch den obskuren Fannius Caepio geleitet wurden, der als Hauptagi
tator angesehen werden muss, und den Konsul Terentius Varrò Murena, 
nach dem die Verschwörung benannt wurde. Als Zeitpunkt dieser Ver
schwörung muss noch immer das Konsulat des Augustus (XI) und des 
A. Terentius Varrò Murena festgehalten werden. 

Die Gefahren, die in der Verschwörung des Caepio und Murena offenbar 
wurden, suchte Augustus durch politische Ernennungen zu bannen. Aber 
noch warteten Andere auf ihre Gelegenheit. 

VIB: Ebenso, wie um den Prozess des M.Primus, wurde um die Aktivität 
und Popularität des Egnatius Rufus seit 22 v. Chr. der kalte Krieg zwischen 
der Aristokratie und den wiederauflebenden Resten der Partes Populares ge
führt. Auch hier nahm Augustus Partei, um den allzu volkstümlichen Egna
tius zur Ordnung zu rufen und um dadurch zugleich der Aristokratie in 
ihrem Hass gegen die obskuren Elemente entgegenzukommen, die seit den 
Iden des März 44 v. Chr. in die Senatskreise eingedrungen waren. 

Nach Erfolgen in seinen Ämtern als Aedil und Praetor stellte sich Egna
tius in den Ergänzungswahlen des Jahres 19 v.Chr. als Kandidat für das 
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Konsulat gegen den anderen Bewerber, den Aristokraten Q. Lucretius Ves-
pillo. Der einzige Konsul, C. Sentius Saturninus, war verantwortlich für die 
Wahlordnung bei diesen Wahlen. Die freien Wahlen wurden jedoch durch 
des Augustus Autorität so beeinflusst, dass ein Mitglied der an den Princeps 
gesandten Abordnung praktisch zum Konsul gewählt wurde. Es war Q. Lu
cretius Vespillo. Durch dies parteiliche Auftreten des Augustus verbittert, 
fasste Egnatius zusammen mit einigen Parteifreunden den Plan, den Prin
ceps mit Gewalt aus dem Wege zu räumen. Dieser Plan fand jedoch ein 
sehr schnelles Ende durch die Erwürgung des Egnatius im Tullianum. 

VII: Von den literarischen Quellen über die augusteische Zeit geben zwei 
Autoren, Seneca und Dio, die Episode betreffend die insidiae des Cn. Cor
nelius L. f. Magni Pompei η. Cinna mag., die von manchen als moralisierende 
Fiktion bei Seneca betrachtet wird. Doch wegen verschiedener Tatsachen 
gibt es keinen ernsthaften Grund, den Bericht Sénecas über die Verschwö
rung Cinnas zu verwerfen, zumindest nicht seinen historischen Kern. Es 
bestehen zwar ernsthafte Bedenken innerer sowie äusserer Art, will man 
Sénecas indirekter Datierung „cum annum quadragensimum transisset" strikt 
folgen ; deshalb verdient Dios Datierung der insidiae in das Jahr 4 n. Chr. 
den Vorzug. Diese Datierung stimmt zugleich auch mehr überein mit Livias 
auffallender Aktivität, für die sie einen besonderen Grund gehabt haben 
muss, und zwar die Beförderung des Tiberius. Diese war das Leitmotiv 
nicht nur der auffallenden Verteidigungsrede Livias, sondern auch der Pläne 
Cinnas und seiner Mitschworenen. Die Entschlusslosigkeit des Princeps im 
Jahre 4 n.Chr. hinsichtlich des Tiberius, hatte dessen Freunde in Bewegung 
gebracht, nicht so sehr gegen die Person des Augustus, als vielmehr gegen 
die Art, in der er von seiner Machtstellung Gebrauch machte. Unter dem 
Druck der Gefahr an den Reichsgrenzen und infolge der harten Warnung, 
die in Cinnas Vorhaben lag, verwirklichte Augustus schliesslich selbst das 
Ziel der geplanten Verschwörung: die völlige Rehabilitierung des Tibenus. 

VIIIA : Die Schlacht bei Actium ist nicht allein in militärischer und po
litischer Hinsicht ein Wendepunkt der römischen Geschichte geworden, 
sondern auch auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet begann mit dem 
Ende der Bürgerkriege für Rom eine Periode der Wohlfahrt und des Luxus. 
In dem Masse, wie sich die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in der 
ursprünglich agrarischen Gemeinschaft des römischen Staates vollzog, ver
änderte sich auch die gesellschaftliche Stellung und die Lebenshaltung der 
römischen Frau. Als weitere Folge ging mit dieser Entwicklung auch eine 
allmähliche Lockerung moralischer Auffassungen einher, die endlich in die 
Leichtfertigkeiten und Skandale der augusteischen Epoche einmündete. Ein 
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„grex luxuriosae iuventutis" wurde zumal die Umgebung von lulia, der Toch
ter des Princeps. 

VIIIВ: Octavian hatte schon sehr früh seine Tochter lulia -.sie war kaum 
zwei Jahre alt - auf das politische Schachbrett geschoben, indem er sie 
37 v. Chr. mit M. Antyllus Antonius verlobte. Das Spiel, das ihr Vater schon 
von Geburt an mit ihr gespielt hatte, darf einigermassen als Entschuldigung 
für lulia und ihre späteren Entgleisungen dienen. Nacheinander wurde sie 
vermählt mit M. Claudius Marcellus, dann mit dem 24 Jahre älteren M. Vip-
sanius Agrippa und endlich mit Tiberius. Diese dritte Ehe endete mit der 
Selbstverbannung des Tiberius nach Rhodos und war ein Fiasko im politi
schen Spiel des Augustus. Das menschliche Drama, das lulia betroffen hatte, 
berührte sowohl ihre Zeitgenossen als auch die Nachwelt. Zwischen den 
extremen Äusserungen sympathisierenden Mitleids oder völliger Verdam
mung lulias muss irgendwo eine objektive Mitte liegen. Aber diese Mitte 
war wohl noch so schlimm, dass Augustus sich ihrer geschämt hat. Auch 
war die Lage für Augustus um so gefährlicher, weil lullus Antonius, der 
Sohn seines früheren Rivalen, als einer der Hauptbeteiligten im Drama seiner 
Tochter galt: „herum timenda cum Antonio mulier". Diese historische Nach
richt Sénecas ist keiner falschen Interpretation zugänglich und wird gestützt 
durch Dio. Darum beschuldigte man lullus Antonius hauptsächlich des 
Hochverrats, der unmittelbar gegen Person und Stellung des Princeps ge
richtet war und mit dem Tode und der abolitio memoriae bestraft wurde. 

VIIIС : Berichte über lulia neptis sind äusserst selten. Obwohl sie in der ge
schichtlichen Überlieferung sehr im Hintergrunde bleibt und nur hin und 
wider in den Quellen erwähnt wird, ist aus dem geringen historischen Ma
terial doch wohl deutlich ersichtlich, dass sie in ihren Charaktereigenschaf
ten ganz das Kind ihrer Mutter war. Durch sie traf die domus Augusta ein 
neuer Skandal, da sie an einer Verschwörung ihres Gatten L.Aemilius 
Paullus gegen den Princeps mitbeteiligt war. Dessen Ersetzung im Konsulat 
am I.Juli 1 n.Chr. durch den Consul suffectus M.Herennius wurde wahr
scheinlich durch sein crimen maiestatis während seines Konsulats verur
sacht. Es besteht daher die Möglichkeit, dass eine durch diese Ablösung 
hervorgerufene Enttäuschung den psychologischen Hintergrund für eine 
Verschwörung nach seinem Konsulat bildete. Jedenfalls fand diese vor dem 
Jahre 4 n. Chr. statt, während dagegen die Hinrichtung ihres Urhebers 
L. Aemilius Paullus erst später stattfand, jedoch nicht genauer als 8/9 n. Chr. 
datiert werden kann. Die persönlichen Bestrebungen der Verschwörer, die 
für die Thronfolge in der Dynastie gefährlich schienen, erzwangen diese 
Hinrichtung. 
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IX: 1st Livia verbrecherischerweise am Tode des Augustus beteiligt ge
wesen und hat sie damit vielleicht die letzte Verschwörung gegen ihn geplant, 
wie einige glauben annehmen zu dürfen? 

Dies Problem wird von Tacitus als Gerücht erwähnt und der Autor bringt 
gleichzeitig zwei andere Fragen damit in einen Kausalzusammenhang: indi
rekt die Thronfolge des Tiberius, direkt des Augustus vermeintliche Pläne, 
den verbannten Agrippa Postumus den Penaten seines Hauses zurückzuge
ben. Für eine mögliche Lösung dieses Problem müssen naturgemäss auch 
die Person und der Charakter Livias eingehend untersucht werden. Bei dem 
Gegensatz, den die Quellen in dieser Sache offenbaren, ist es zu verantworten 
- auch auf Grund epigraphischen und numismatischen Materials - das 
günstige Urteil der positiven Autoren anzuerkennen. Politische Veränderun
gen klug beobachtend, hat Livia die dynastischen Spannungen in der domus 
Augusta für Tiberius diplomatisch zu nutzen gewusst. Ihr als Mutter kann 
man dies wohl kaum vorwerfen. 

War der in diesen Jahren ausgeschaltete Agrippa Postumus für die Stellung 
des Tiberius eine potentielle Gefahr und drohte diese Gefahr im letzten 
Augenblick infolge einer Reise des Augustus nach Planasia akut zu werden? 
Es steht fest, dass Agrippa seine Anhänger hatte und dass die Quellen tat
sächlich über einen Besuch des Augustus in Planasia berichten. Wird die 
Gefahr von Seiten der Anhänger Agrippas einerseits durch die Bewachung 
Planasias gemindert, die ein senatus consultum gewährleistete, so sind ande
rerseits genügend Gründe vorhanden, die es gestatten, eine Reise des Au
gustus auf das Eiland wenigstens zu bezweifeln. Livias Charakter, die Ver
änderungen zugunsten des Tiberius im letzten Dezennium des Augustus, die 
Ausschaltung des Agrippa Postumus, die zu bezweifelnde Reise nach Plana
sia, das bereitliegende Testament: das alles macht die Vermutungen einiger 
die Tacitus erwähnt, sehr anfechtbar und eventuelle Pläne für einen Mord 
am Princeps überflüssig. Tacitus wollte mit seinen Anzüglichkeiten Livia 
zuviel zuschreiben. Es gab kein historisches „scelus uxoris". 

Rückschau: Das Mosaikartige dieser historischen Untersuchung über 
Verschwörungen und Intrigen gegen Octavianus Augustus Princeps gibt ein 
Gesamtbild dieser Art von Widerstand gegen den ersten Princeps Roms: 
es lag kein System darin. Es scheint, dass dieser Widerstand der Tätigkeit 
Einzelner zuzuschreiben ist, die der Zeit nach in zwei Perioden fällt. Die 
erste Periode reicht van 31/30 v.Chr. bis 19/18 v.Chr., die zweite beginnt 
ungefähr vom „annus climacterius" an, dem 63. Lebensjahre des Princeps, 
während dazwischen die sogenannten „media tempora" (Tacitus) liegen. Die 
Äusserungen des Widerstandes in den ersten Dezennien des Prinzipats sind 
begreiflich. Die Tatsache jedoch, dass in der zweiten Periode revolutionäre 
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Elemente Tochter und Enkelin des Staatsoberhauptes bereit gefunden haben, 
sich in gefährlicher Weise ihnen zu verbinden, beweist, dass der Staatsmann 
Augustus als „Pater familias" versagt hat, das Los vieler Staatsmänner, 
auch der grössten. 
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INDEX RERUM ET NOMINUM 

Deze Index dient slechts om een snelle oriën
tatie te vergemakkelijken en maakt geen 
aanspraak op volledigheid. 
en. = censor; es. = consul; d.v. = dochter 
van; e.v. = echtgenote van; pr.v. = prefect 
van ; z.v. = zoon van. 

А 
abohtio memoriae, 196 
Actium, xv, 4, 15 v., 22, 33, 39, 54w.,80, 

162,192,232 
adel, 3, 87,116, 125, 131, 175,232 
Adler, M., 143, 147, 159 
adulescens, 148 ν. 
aediliteit, 119vv. 
Aemihi, 46, 199, 201 
Aemihus, cognomen, 46 
L.Aemihus Paullus, es. 1 n.Chr., samen-

zw., 197 vv. 
M Aemilius Lepidus,samenzw.,40v.,45w., 

131v., 147, 150,232 
M Aemilius Lepidus, triumvir, 16,25,46v., 

50 vv., 61 
Q.Aemilius Lepidus, 125v., 129 
Agricola, 65 
Agnppa Postumus, 43, 158, 197, 203, 205, 

208w., 213, 219,221, 224,226 
M lulius Agnppa, 197 
M.Vipsamus Agnppa, 6, 11, 13, 30, 59, 

113v., 120, 126, 149vv., 170vv., 180, 197 
Vipsania Agrippina, 151, 154,173 
С. Albucius Sihus, 29 
ambtenaren, 19, 27v. 
amici Caesans, 157, 185 
amicitia prohibere, 80, 185, 199v. 
Ammianus Marcellinus, 75, 77, 80, 82 
Andersen, H A , 91 
annus climactenus, 198, 233 
M. Antistius Labeo, 29 vv., 159 
Antonius Musa, 112, 170 
lullus Antonius, 109, 147, 168, 176, 182, 

188 vv., 201 
L Antonius, z.v.lullus, 196 
M.Antonius, 4, 16, 50, 52, 55, 60, 78, 103, 

139, 145, 147 
M.Antonius Primus, 90 
M. Antyllus Antonius, 167 
ApoUodorus v. Pergamum, 6 
Apolloma, 6v , 78 
Appianus, 53 vv. 
Ara Pacis, 29, 96 

aristocraten, 14,16v., 87, 92,101,106,117, 
121, 123, 125 

Arius Didymus, 7 
Articulus Paetus, 27 
Ascomus, 46 
Asinius Epicadus, 41W., 177v., 208,220 
С Asinius Pollio, 15, 26v., 34,42, 67v., 78, 

88 
Asprenas Nonius, 30 
Ateius Capito, 26 
Athenaeus v.Seleucia, 102,106 
Athenodorus, z.v.Sando, 7 
Atkinson, Kathleen, 91,96v., 102,104,107, 

111 
L. Audasius, 41vv., 177v., 208,220 
Augustus 

auetontas van -, 11 
brieven van -, xviii, 171,178, 183,198 
clementie van -, 108, 140v , 148v., 158, 
160 
als cognomen, 2 v., 11 
compromis van -, 14,17, 225 
en staatsfinancien, 27 v., 120 
gezantschap 19 v.Chr. naar-, 129,132v. 
goddelijkheid van -, 193 
huwelijken van -, 166 v. 
en juristen, 26 
liefdesverhoudingen van -, 145v., 165 
onrust bij afsterven van -, 228 
opportunisme van -, 101, 181v. 
oppositie tegen -, xvv., 40, 108 
politieke opvoeding van -, 4, 6v. 
als pater familias, 169, 178, 183vv., 209, 
225, 234 
van Prima Porta, 96 
staatsrechtelijke positie van -, 10v., 115 
als Realpolitiker, 11, 150, 165, 195, 226 
en republikeinen, 15, 116v. 
Res Gestae van -, xvii,9,17v.,41,69,97, 
132 
en senaat, 80,114 
als staatsman en psycholoog, 152, 178, 
223, 231 
testament van -, 189, 220,222,226 v., 229 
verblijf in Gallië, 144 v., 148 
vrienden van - , 6,13, 28, 30,78, 228,230 
zelfbeheersing van - , 179 
ziekte in 23 ν Chr van -, 112v., 234 

Aurelius Victor, 206v. 
Avilhus Flaccus, pr.v.Egypte, 74 
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S T E L L I N G E N 

I 

Livius, 27.48 vv., beschrijft enthousiast de militaire operaties van 
Claudius Nero in 207 v. Chr. aan de Metaurus. Ten onrechte meent Tenney 
Frank (Livy's Defence to Livia, AJPh. 59.1938.223-224) dat dit enthou
siasme bij de auteur moet worden uitgelegd als een „dulce est desipere in 
loco" tegenover Livia. 

II 

Dat de later verminderde invloed van Maecenas op Augustus moet 
worden toegeschreven aan de gezondheidstoestand van Maecenas (P. Satt
ler, Aug. и. der Sen. 64 en 156), wordt weerlegd door Dio, 54.19.6. 

Il l 

Het optreden van republikeinen als Brutus en Pompeius in Aeneis, VI, 
kan niet als waarborg dienen voor de oprechtheid van Augustus ten aan
zien van een herstel van de Republiek, zoals Tenney Frank {Augustus, 
Vergil, and the Augustan Elogia, AJPh.59.1938.92) dit wil laten voor
komen. 

IV 

De publicatie van de Ars Amatoria in 1 v.Chr. is geen voldoende 
argument voor de bewering „dass es sich bei dem Strafgericht über lulia 
nicht in erster Linie um eine Massregel der 'Sittenpolizei' gehandelt hat" 
(E. Groag, Der Sturz der lulia, WSAl .1919.17*). 

V 

W. Drumann - P. Groebe, Gesch. Roms, IV. 303: „— auch verletzte er 
(Augustus) den Anstand nie in dem Masse, dass er während eines Mahles 
die Frau seines Wirtes entehrte". 
De auteurs suggereren hier een onwaarheid in het bericht bij Suetonius, 
Aug. 69.1 , maar geven hiervoor geen bewijs. 



VI 

De verklaring van E. Hohl, Ein Strafgericht Oktavians und ein Gnaden
akt des Augustus, Würzb. Jahrb. 3.1948.107 vv., voor het „vivo igni devo-
rato" bij Vellcius,2. 88.3, is in de Latijnse zinsconstructie niet houdbaar. 

VII 

Wanneer Kathleen Atkinson in Hist. 9. 1960.440-473, zich enkele 
malen beroept op constitutionele en juridische bewijsgronden, moet worden 
opgemerkt dat dergelijke bewijsgronden niet voor elke periode in de 
geschiedenis een voldoende basis bieden om de historische betrouwbaar
heid van bepaalde berichten al of niet te aanvaarden. 

VIII 

„De Ilias als vredesgedicht" te willen zien (J. M. Kramer, Amsterdam, 
1946) moet uitlopen op een vertekening van het epos en op een ontwaar
ding van „μήνιν" in Ilias, A. 1. 

IX 

De tocht van Priamus naar de tent van Achilles, Ilias, Ω ,322 w., 
betekende voor de oude vorst een „van twee kwaden het minste kiezen". 

X 

Richard Heinze, Die Augusteische Kultur, Stuttgart, I960·4.142, vergist 
zich wel gedeeltelijk, wanneer hij ter plaatse beweert: „als er (Virgil) in 
Neapel gestorben ist, wird sein Grab ein Wallfahrtsort". 

XI 

Er zijn tot nog toe geen voldoende aanvaardbare argumenten gevonden 
om de anonimiteit van de „Dirae" op te lossen. Dat in deze kwestie "the 
data of metre, style and vocabulary only can decide for or against the 
authenticity" (C. v. d. Graaf, The Dirae, Leiden, 1945, Introd.IX), moet 
worden betwijfeld. 



XII 

Bij het ontleden van een Latijnse periode zijn somtijds twee interpretaties 
mogelijk, waarvan de meest waarschijnlijke dient verkozen te worden. Als 
voorbeeld moge dienen Seneca, De Ira, II. 27.1 : Quaedam sunt quae 
nocere non possint nullamque vim nisi beneficam et salutarem habent 

XIII 

Het verdient voorkeur de traditionele, i.e. Varro's datering van 
753 v. Chr. voor de Stichting van de Stad in het onderwijs op de middel
bare scholen te handhaven. 

XIV 

Dat in tegenstelling met de wetenschap, die zonder vaderland is, de 
poëzie in haar individualiteit voor elk volk vertrouwde landschappen 
oproept (vgl. Jean Daniélou, Gebed en Poëzie, Roeping, 30.1954.150), 
wordt o.m. geïllustreerd door de verzen 688 - . . . van Sophocles' Oedipus 
te Colonos. 

XV 

Het deelnemen van leken-leraren, zowel mannelijke als vrouwelijke, aan 
het onderwijs op klein-seminaries moet om verschillende redenen worden 
aangemoedigd. 



Stellingen behorende bij P. W. Ruikes sma., "Samenzweringen en intriges tegen 
Octavianus Augustus Princeps", Nijmegen, 29 april 1966. 
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