
DE VERLEENING 
VAN TRIBUNICISCHE BEVOEGDHEDEN 

AAN CAESAR EN AUGUSTUS *) 

DOOR A. G. ROOS. 

De macht van den Romeinschen keizer berust in de eerste 
eeuwen onzer jaartelling moreel op zijn auctoritas en wettelijk 
voor het militaire gebied op het bezit van het imperium procon
sulare, voor het civiele gebied op het bezit der tribunicia 
potestas 1). De combinatie dezer twee bevoegdheden is een uit
vinding van Augustus; van die twee gddt als het eigenlijke 
kenmerk van de positie van den keizer de tribunicia potestas: 
id (nmlk. potestatis tribuniciae) summi fastigii vocabulum 
Augustus repperit, zegt Tacitus, Annalen 111 56, ne regis aut 
dictatoris nomen adsumerot ac tarnen appellatione aliqua 
cetera imperia praemineret 2). 

Het is niet van het begin van het principaat af de opzet van 
Augustus geweest, op deze combinatie zijn feitelijke macht 
staatsrechtelijk te baseeren. Nadat hij in Januari 27 v. C. de 
discretionaire bevoegdheden, die hij toen bezat, had neergelegd, 
berustte zijn macht wettelijk op het consulaat, dat hij jaar na 
jaar bekleedde, en op het hem bij senaatsbesluit verleende be
stuur over een groot aantal provinciën. Van tribunicia potestas 
is hierbij geen sprake. 

In deze constructie bracht Augustus verandering in 23 v. C. 
Den len Juli van dat jaar legde hij het consulaat neer - hij 
heeft het daarna nog slechts een enkele maal, wegens een bijzon-

*) Voordracht gehouden in de vergadering van de Afd. Letter
kunde der Neder!. Akademie van Wetenschappen op 8 September 
1941. 
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dere aanleiding, en telkens slechts gedurende korten tijd, nooit 
een heel jaar lang, bekleed - en ontving in plaats daarvan de 
potestas tribunicia; het bestuur over de hem in 27 toegewezen 
provinciën voerde hij voortaan als proconsul. Eenige senaats
besluiten zorgden er voor, dat een paar bevoegdheden, die hij 
door het neerleggen van het consulaat verloor en die zijn nieuwe 
potestas hem niet schonk, voor hem behouden bleven. In zijne 
macht kwam dientengevolge geen verandering, alleen in zijn 
staatsrechtelijke positie '). De Ie Juli 23 v. C. is de geboortedag 
van den constitutioneelen vorm, dien het principaat gedurende 
de eerste eeuwen van zijn bestaan vertoonde. 

De tribunicia potestas, die in 23 v. C. aan Augustus werd 
verleend, was annua et perpetua, d.w.z. zij werd voor een jaar 
toegekend, maar na afloop daarvan telkens, zonder dat daar
voor een nieuw besluit noodig was, met een jaar verlengd, 
m.a.w. hij kreeg haar voor het leven. Daar zij annua was, wer
den de jaren, gedurende welke hij haar uitoefende, geteld, even
als dit met de consulaten, die iemand bekleedde, gebeurde: van 
1 Juli 23 tot 1 Juli 22 v. C. was Augustus tribunicia potestate 
primum, van 1 Juli 22 tot 1 Juli 21 tribunicia potestate secun
dum, enz. In zijne officieele titulatuur wordt de tribwiicia 
potestas steeds op deze wijze, met toevoeging van een cijfer, ver
meld. Toen Augustus in 14 n. C., kort voor zijn dood, ae laatste 
hand legde aan het overzicht zijner daden, dat, op twee pijlers 
gegrift, vóór zijn mausoleum zou worden geplaatst, schreef hij 
daarin (4, 4): cum scribebam haec, eram septimum et tricensi
mum tribuniciae potestatis. 

De verleening der bevoegdheden van een ambt, in dit geval 
van die van het volkstribunaat, aan iemand, die het ambt zelf 
niet bekleedt, - want tribunus plebis werd Augustus niet, hij 
kon het ook niet zijn, omdat hij patriciër was - is iets typisch 
Romeinsch en legt er getuigenis van af, hoe de Romeinen ambt 
en ambtsbevoegdheid wisten te onderscheiden. Reeds in de 5e 
eeuw v. C. vinden wij als hoogste magistraten in plaats van de 
consuls herhaaldelijk tribuni militum consulari potestate, later, 
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na de instelling der prorogatio imperii, wordt zeer dikwijls aan 
een consul of praetor, na afloop van zijn ambtsjaar, zijn im
perium, althans militiae, dus buiten Rome, voor een jaar ver
lengd; ook is een dergelijk imperium, zij het slechts in buiten
gewone gevallen, wel verleend aan een privatus '). Het lag dus 
in de lijn van het Romeinsche staatsrecht, indien iets dergelijks 
nu bij Augustus plaats vond. De hem verleende tribunicia 
potestas sloot in zich het ius cum plebe a.gendi - tusschen popu
lus en plebs bestond toen praktisch geen verschil meer -, het 
ius cum patribus agendi en het ius coercitionis, rechten, die 
Augustus door het neerleggen van het consulaat verloren had, 
verder de tribunicische intercessio en auxilii latio; bovendien 
bezaten de volkstribunen de sacrosanctitas. 

Sinds de 2e helft van 23 v. C. was Augustus dus in het bezit 
der genoemde rechten, maar is de regeling van dat jaar iets 
geheel nieuws, dat toen in zijn geheel op éénmaal tot stand is 
gebracht, of heeft zij voorloopers gehad, zijn er reeds vroeger 
stappen gedaan, die ten slotte tot de definitieve regeling van 
23 hebben geleid, heeft Augustus wellicht reeds v66r dat jaar de 
rechten der tribunicia potestas, in hun geheel of ten deele, beze
ten? En verder, was Augustus de eerste, die, zonder volkstri
buun te zijn, die rechten bezat, of is wellicht zijn groote voor
ganger Caesar reeds in het bezit ervan geweest, heeft wellicht 
Caesar reeds zich deze laten verleenen, OID er zijne macht rech
tens op te baseeren? Over die vragen bestaat een uitgebreide 
literatuur en is nog geen eenstemmigheid bereikt. Dit ligt aan 
den toestand onzer overlevering, in het bijzonder aan het ver
loren gaan van die boeken van het werk van Livius, waarin 
deze den tijd van Caesar, het triumviraat en de eerste helft der 
regeering van Augustus uitvoerig beschreef. Daarvan bezitten 
wij niet meer dan zeer korte inhoudsopgaven, de Periochae; 
indien Livius' werk zelf bewaard was gebleven, zouden wij op 
de genoemde punten zekerheid hebben. Thans zijn wij op latere 
bronnen aangewezen, die elkaar in sommige gevallen tegen
spreken of wel over de punten, waarom het hier gaat, zich niet 

677 



4 

uitlaten. Het meeste vertrouwen verdienen de mededeelingen 
van Cassius Dio, die weliswaar zijn Romeinsche Geschiedenis 
eerst in het begin der 3e eeuw n. C. schreef, maar die met de 
bestuursinrichting van het Rijk volkomt"n bekend was - hij 
heeft versoheidene hooge functies daarin bekleed - en in zijn 
werk groote belangstelling ervoor aan den dag legt. Juist een 
strenge interpretatie van de op onze vragen betrekking hebben
de plaatsen van Dio zal, naar het mij voorkomt, hier de oplos
sing brengen. Uit welke bron Dio voor dezen tijd heeft geput, 
is niet bekend. 

Wenden wij ons t:erst tot de beantwoording der vraag, of 
Caesar tribunicia potestas bezeten heeft. De mededeelingen 
daaromtrent van Cassius Dio zijn, althans op het eerste gezicht, 
met elkander in strijd. Hij vertelt nmlk, XLII 20, 3, dat Caesar, 
toen te Rome de dood van Pompejus bekend werd, ongeveer 
midden October 48 v. C., onder andere eerbewijzen ook voor 
het leven de bevoegdheid der tribunen kreeg en noemt speciaal 
het recht, om samen met deze op de tribunenbank, hun offici
eelen zetel, plaats te nemen. Op een latere plaats echter, XLIV 4, 
2, verhaalt hij, dat Caesar in 45 het recht kreeg op die banken 
te zitten bij de van staatswege gegeven feesten, de ludi, hetzelfde 
recht dus, dat Caesar volgens zijne vroegere mededeeling reeds 
sinds 48 zonder eenige beperking bezat. 1 en slotte bericht Dio, 
XLIV 5, 3, dat aan Caesar in 44, kort voor zijn vermoording, 
de sacrosanctitas verleend werd. Dit laatste wordt ons ook 
medegedeeld in de Periocha van het 116e boek van Livius, door 
Nicolaus van Damascus en door Appianus ~). Maar bezat Caesar 
dan de sacrosanctitas niet reeds sinds 48, toen hij, althans vol
gens Dio, de bevoegdheid der tribunen gekregen had? 

Het zou te ver voeren, hier uitvoerig op de verschillende 
meeningen in te gaan, die op grond der bovengenoemde plaat
sen - het zijn de eenige, waarover wij in deze quaestie be
schikken - geuit zijn. Om te doen zien, hoezeer zij uiteenloopen, 
slechts het volgende. 
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Terwijl Drumann en Mommsen aannamen, dat Caesar in 48 
de levenslange tribunicia potestas kreeg, evenals later Augus
tus 6), en zij hierin gevolgd worden door Siber, Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische AbteiIung, 
1935, blz. 123, kwam L. Wiegandt in eene in 1890 te Leipzig 
verschenen dissertatie, "C. Julius Caesar und die tribunizische 
Gewalt", tot de tegenovergestelde conclusie. Aangezien uit Li
vius, Nicolaus van Damascus en Appianus blijkt, dat Caesar 
eerst in 44 onschendbaar werd, kan hij, meent Wiegandt, niet 
reeds sinds 48 de tribunicia potestas hebben bezeten. Dat Caesar 
reeds in laatstgenoemd jaar het recht gekregen zou hebben, op 
de tribunenbank plaats te nemen, acht hij in strijd met Oio's 
latere mededeeling over eene beperkte toekenning daarvan in 
45, en het wordt du., door hem verworpen. Caesar heeft, zoo 
concludeert Wiegandt, nooit tribunicia potestas gekregen, alleen 
in zijn laatste levensjaar het recht, om bij ludi op de bank der 
tribunen te zitten, en de sacrosanctitas. Wiegandt's opvatting 
werd door vele geleerden aanvaard 7). Nog verder gaat Hohl in 
een artikel in Klio, XXXII, 1939, blz. 68 vlgg., die alles, wat 
Oio meedeelt, verwerpt, ook wat hij over het in 45 en 44 gebeur
de bericht. Hohl richtte zich in dit artikel o.a. tegen de meening 
van H. A. Andersen, die in eene in 1938 te Kiel verschenen 
dissertatie, "Cassius Dio und die Begründung des Principates", 
blz. 25 vlgg., verdedigd had, dat het besluit tot verleening van 
tribunicische rechten aan Caesar wel in 48 door den senaat ge
nomen, maar niet, of slechts ten deele, door Caesar aanvaard 
was 8). Tegen Hohl trad weer P. L. Strack in het krijt, KIio 
XXXII, 1939, blz. 363 vlgg. 

Wat zegt Oio dan precies, dat in 48 v. C. gebeurde? Eerst, 
dat Caesar toen voor 5 achtereenvolgende jaren tot consul aan
gewezen en voor een jaar tot dictator benoemd werd, en dan: 
"en hij voegde zich de machtsbevoegdheid der tribunen, om zoo 
te zeggen voor het leven, toe, want hij verkreeg om samen met 
hen op dezelfde banken te zitten en om in de andere opzichten 
met hen op één lijn te worden geplaatst, iets, wat aan niemand 
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geoorloofd was 8). In deze passage deelt "hij verkreeg om met 
de volkstribunen op dezelfde banken te zitten en in de andere 
opzichten met hen gelijkgesteIa te worden" den inhoud 
van het toen genomen senaatsbesluit mee, terwijl Dio's woorden, 
dat Caesar zich de machtsbevoegdheid der tribunen voor het 
leven om zoo te zeggen toevoegde 10), alleen zijne meening weer
geven omtrent de beteekenis van dit besluit. Het "zich toevoe
gen" moet zoo worden verstaan, dat het senaatsbesluit op 
initiatief, of althans met instemming, van Caesar genomen 
werd, zooals in den keizertijd dikwijls gezegd wordt, dat de 
keizer een maatregel nam, terwijl wij formeel te doen hebben 
met een op initiatief of volgens den wensch van den keizer ge
nomen besluit daartoe van den senaat. Uit dit "hij voegde zich 
toe" volgt, dat Andersen ten onrechte meent, dat dit besluit 
wel door den senaat genomen, maar niet door Caesar aanvaard 
zou zijn. Caesar heeft wel degelijk in 48 de voor hem besloten 
rechten aangenomen. Welke zijn deze? Als consul en dictator 
heeft Caesar de seHa curulis, nu krijgt hij het recht, om, wan
neer hij het wenscht, samen met de volkstribunen op hun bank 
te zitten 11), d.w.z. in het openbaar als een van hen te verschij
nen. Wij hooren niet, dat hij ooit van dit recht gebruik gemaakt 
heeft; het moet beschouwd worden als een symbool, om te ken
nen te geven, dat Caesar, die uiteraard als patriciër niet volks
tribuun kon worden, niet minder dan de volkstribunen beschel
mer is van de plebs. Verder verkreeg hij, "om ook in de andere 
opzichten met hen op één lijn te worden gesteld" 12). Onder die 
"andere opzichten" moeten volgens Andersen t.a.p. slechts ver
dere eererechten, geen bevoegdheden, worden verstaan. Dit is 
m.i. onjuist, want verdere eererechten bezaten de volkstribunen 
niet en zij konden dus ook niet aan Caesar worden verleend; 
hoe zou Dio ook het senaatsbesluit zoo hebben kunnen opvatten, 
dat Caesar zich daardoor de bevoegdheid der tribunen toevoeg
de, als daarin slechts van eererechten sprake was geweest? 
Caesar is dus in bevoegdheden met de tribunen gelijkgesteld. 
Daardoor wordt begrijpelijk Dio's toevoeging, dat die gelijk-
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stelling "aan niemand geoorloofd was", immers de volkstribu
nen bezaten een paar bevoegdheden, die aan geen ander 
magistraat toekwamen, nmlk. de tribunicische intercessio en de 
daaruit voortvloeiende tribunicische auxilii latio en coercitio 
tegenover alle andere magistraten 13). Terwijl nu het tegelijk met 
de verleening der tribunicische rechten voor Caesar besloten 
consulaat hem voor 5 jaren en de dictatuur voor een jaar werd 
toegekend, moet voor de tribunicische rechten in het senaatsbe
sluit geen termijn zijn genoemd, anden zou Dio niet hebben 
kunnen zeggen, dat Caesar zich de bevoegdheid der tribunen 
"om zoo te zeggen voor het leven" toevoegde 14). De text van 
het senaatsbesluit zal ongeveer geluid hebben: Caesarem cum 
tri bun is plebis in eisdem subselliis sedere et ceteroquin pari cum 
eis potestate esse. 

Waarom liet nu Caesar zich in 48 in bevoegdheden met de 
tribunen op één lijn stellen, hoewel hij toch consul en dictator 
werd? Uiteraard om die bevoegdheden te erlangen, die consu
laat en dictatuur hem niet verschaften, in het bijzonder de 
intercessio, die hij zou kunnen gebruiken tegen ieder hem onwel
gevallig senaatsbesluit of wetsvoorstel1~). De aanvaarding der 
tribunicische bevoegdheden was voor hem een praeventieve 
maatregel, ten einde eventueele openlijke oppositie onmiddel
lijk den kop in te kunnen drukken. Voorzoover wij weten, heeft 
Caesar er nooit gebruik van behoeven te maken. De oppositie, 
die in het openbaar, langs constitutioneel en weg, zich niet meer 
uiten kon, heeft eindelijk haar toevlucht genomen tot den dolk 
van den samenzweerder. 

Ten slotte de vraag: werd Caesar door de verleening der 
tribunicische bevoegdheden sacrosanct? Dat zou slechts het ge
val geweest zijn, wanneer de sacrosanctitas der tribunen een 
onderdeel vormde van hunne potestas, maar dat is het geval 
niet. De sacrosanctitas is geen bevoegdheid om iets te doen, 
maar een privilege, dat aan de tribunen van oudsher toekomt. 
volgens de overlevering reeds sinds de lex sacrata van 494 v. C., 
die na den val der decemviri in 449 door eene lex Valeria Ho-
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ratia vernieuwd zou zijn 16). Toen aan Caesar in 48 v. C. de be
voegdheden der tribunen werden verleend, sloot dat dus niet in, 
dat hij ook sacrosanct werd. Het argument van Wiegandt, dat 
Caesar, daar hij, zooals wij ook uit andere bronnen weten, eerst 
in 44 v. C. sacrosanct werd, de tribunicische bevoegdheden niet 
reeds in 48 kan hebben gekregen, houdt dus geen steek. Evenals. 
zooals wij nog zullen zien, de sacrosanctitas afzonderlijk aan 
iemand kan worden verleend en verleend is (zie hierna blz. 12 
met aanm. 29), zoo kan dat ook met de tribunicische bevoegd
heden gebeuren. 

Uit het onderzoek naar de preciese beteekenis der behandelde 
plaats van Dio is gebleken, dat tegen de historiciteit van wat 
zij meedeelt, niets in te brengen valt, en Caesar dus in 48 op 
het punt der bevoegdheden met de volkstribunen op één lijn is 
gesteld. Wil dit zeggen, dat die bevoegdheden bij hem de
zelfde rol speelden als de tribunicia potestas sinds 23 v. C. bij 
Augustus? In geenen deele. Voor Augustus, die sinds 23 geen 
magistratuur meer bekleedde, doch slechts een pro-magistratuur, 
die hem in Italië geen macht gaf, vormde de tribunicia potestas 
een hoekpijler van zijn macht, zij was voor hem onontbeerlijk; 
voor Caesar daarentegen, wiens macht berustte op het door hem 
bekleede consulaat en de dictatuur, was zij slechts eene aanvul
ling, waarvan hij, zoo noodig, gebruik zou kunnen maken. Wèl 
zien we bij hem voor het eerst de bevoegdheden van het volks
tribunaat gescheiden van de bekleeding van het ambt. Daarin 
is Augustus hem gevolgd, maar deze heeft het door Caesar ge
geven voorbeeld zelfstandig, op een geheel nieuwe wijze, in 
praktijk gebracht. 

Korter kunnen wij zijn over wat Dio later in zijn werk ver
telt omtrent verleening van tribunicische lechten aan Caesar. In 
het begin van het 44e boek somt Dio een reeks besluiten op, die 
de senaat gedurende den laatsten tijd vóór Caesars vermoording 
te zijner eere nam. Allereerst noemt hij het besluit, dat Caesar 
steeds, ook te Rome zelf, in het gewaad van den triumphator 
zou mogen verschijnen en overal op de seHa curulis zou mogen 
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plaats nemen behalve bij de ludi, want bij deze, zegt Dio, ver
kreeg hij het recht, op de tribunenbank en samen met de in 
functie zijnde volkstribunen de spelen toe te schouwen 17). De 
seHa curulis is, zooals Mommsen aannemelijk heeft gemaakt, in 
oorsprong de zetel voor den magistraat als rechter 18). Alleen 
de hoogste magistraten hebben recht op het gebruik ervan, de 
magistratus curules. Zij nemen er op plaats, wanneer zij orde
nend en bevelend tegenover de burgers optreden, met name bij 
rechtszaken, bij het houden van den dilectus, bij het praesideeren 
van comitia of van senaatsvergaderingen of van spelen 19). Aan 
Caesar, die als dictator en consul het recht op de sella curulis in 
de genoemde gevallen bezat, wordt nu toegestaan, daarvan 
overal gebruik te maken, waardoor men m.i. te kennen heeft 
willen geven, dat Caesar steeds en overal tegenover de burgers 
staat als de bevelen gevende; zijn machtspositie wordt erdoor 
geaccentueerd. Een uitzondering wordt slechts gemaakt voor 
het geval, dat hij als toeschouwer de spelen bijwoont; dan zal 
hij op de tribunenbank mogen plaats nemen. Deze uitzondering 
klinkt vreemd en moet een reden hebben. Volgens Wiegandt zou 
de bedoeling van het besluit geweest zijn, Caesars geschokte 
populariteit te herstellen door hem bij feesten een plaats te 
geven bij de volkstribunen, wat dan als leeken van zijn demo
cratische gezindheid zou moeten worden opgevat 20). Intusschen, 
dat Caesars populariteit, toen dit senaatsbesluit in het laatst van 
45 v. C. (zie voor deze dateering aanm. 17), na zijne overwin
ning in Spanje op de zoons van Pompejus, genomen werd, ge
schokt geweest zou zijn, daarvan is niets bekend. De reden voor 
de genoemde uitzondering moet eene andere zijn. Indien Caesar, 
hoewel dictator, de ludi niet op de sella curulis als toeschouwer 
mocht bijwonen, mag men veilig aannemen, dat evenmin een 
ander der magistratus curules dit mocht doen, en dat alleen de 
magistraat, die de spelen leidde. daarbij van haar gebruik 
mocht maken. Dat dit inderoaad zoo is, blijkt hieruit, dat het 
Romeinsche volk in 40 v. C. aan de I1Iviri rei publicae con
stituendae Antonius en o ctavianus , die als zoodanig het recht 
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op de sella curulis bezaten, vergunning gaf, om daarop bij de 
spelen plaats te nemen 21). Dat deden dus ook de triumviri, 
hoewel zij de hoogste magistratuur bekleedden, tot nog toe niet. 
Nu biedt de populus Romanus de verschillende ludi publici aan 
de goden, voor wie zij bestemd zijn, zoo de Iud i Romani en de 
ludi plebeji aan Juppiter, de ludi Apollinares aan Apollo enz., 
aan door middel van den magistraat, die de ludi praesideert. 
Deze zetelt daarbij op de sella curulis, het zichtbare teeken van 
zijne waardigheid. Men heeft nu, vermoed ik, gevreesd, de go
den te ontstemmen, als men iemand onder de toeschouwers op 
dit punt met hem gelijkstelde. De magistraat, die uit naam van 
het Romeinsche volk aan den god de spelen aanbiedt, moet ook 
voor het uiterlijk de eerste zijn. Alle andere aanwezigen, ook al 
bekleeden zij de hoogste magistratuur, zijn bij die gelegenheid 
slechts toeschouwers en dienen zich te onthouden van het spe
cifieke kenmerk van hun ambt, de sella curulis 22). Deze scrupu
les hebben, als de voorgestelde verklaring juist is, nog gegolden 
in het geval van Caesar, maar een paar jaar later, bij Antonius 
en Octavianus, niet meer. 

Volgens Dio had, zooals wij zagen, Caesar in 48 v. C. zonder 
eenige beperking het recht gekregen, om op de tribunenbank 
plaats te nemen, en werd hem dit in 45 verleend, wanneer hij 
als toeschouwer de ludi bijwoonde. Deze twee berichten lijken 
met elkaar in strijd. Wiegandt concludeert dan ook, dat één 
van beide onjuist is, en verwerpt, wat Dio onder 48 vertelt. Hohl 
verwerpt beide berichten, als "Rückspiegelung" van het later, 
in 36, aan Octavianus verleende recht, om op de tribunenban
ken te zitten 23). Maar het spreekt toch wel vanzelf, dat, toen 
de senaat in 45 besloot, het aan Caesar geschonken recht om 
overal de sella curulis te gebruiken, niet te laten gelden voor de 
spelen, in het senaatsbesluit vermeld werd, waar hij bij die ge
legenheid dan wèl mocht gaan zitten, nmlk. op de tribunen
bank 24). Ook tegen de betrouwbaarheid van wat Dio over het 
gebeurde in 45 verhaalt, valt dus niets in te brengen. Hetzelfde 
geldt voor wat hij meedeelt over de kort daarna, in 44, aan 
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Caesar verleende tribunicische sacrosanctitas, die, zooals wij 
zagen, ook uit andere brQnnen bekend is 2~). 

Richten wij thans onze aandacht op de: verleening der tribuni
cische bevoegdheden aan Augustus 26). Appianus en Orosius dee
len mee, dat in 36 v. C., na de overwinning op Sextus Pompe
jus, aan Augustus - zoo zal ik hem hier noemen, ook waar 
sprake is van den tijd, toen hij dien eercnaam nog niet bezat -
de tribunicia potestas perpetua is verleend. Dio daarentegen be
richt alleen, dat in dat jaar Augustus de sacrosanctitas kreeg en 
het recht, om op de bank der volkstribunen samen met deze 
plaats te nemen; van de verleening der bevoegdheden der tri
bunen is bij Dio geen sprake 27). Nu is het reeds a priori waar
schijnlijk, dat Dio, die, zooals gezegd, met de Romeinsche 
staatsinstellingen zeer goed bekend was, hier meer vertrouwen 
verdient dan Appianus en Orosius, die àie bekendheid in veel 
mindere mate bezaten. Zij kunnen de verleening der sacrosanc
titas, een specifiek tribunicisch voorrecht, voor die van de tribu
nicia potestas zelf hebben aangezien, terwijl het omgekeerd 
hoogst onwaarschijnlijk is, dat Dio, indien zijn bron de verlee
ning der tribunicia potestas vermeld had, daarvan op eigen 
houtje gemaakt zou hebben, dat Augustus alleen de sacrosanc
titas en het recht, om op de tribunenbank te zitten, gekregen 
had. Volgens von Premerstein in zijn in 1937 verschenen 
posthuum werk Vom Werden und Wesen des Prinzipats, blz. 
263, pleit voor het bericht van Appianus en Orosius, dat deze, 
zij het indirect, teruggaan op Livius, maar ook al mocht dit, 
wat nog onzeker is, het geval zijn, terecht wijst Strack, Klio 
XXXII, 1939, blz. .'l59, er op, dat bij de epitomatoren van 
Livius diens mededeelingen vaak foutief worden weergegeven, 
en hij maakt aannemelijk, dat dit ook hier het geval is. Intus
schen, Augustus zelf geeft ons een doorslaand argument, dat hij 
niet reeds in 36 v. C. de tribunicia potestas kreeg, door de 
wijze, waarop hij haar telt. De telling ervan begint nmlk., zoo
als wij zagen, in 23 v. C.: van 1 Juli 23 tot 1 Juli 22 noemt hij, 
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zooals reeds gezegd, zich tribunicia potestate primum; daaruit 
volgt, dat Augustus v66r midden 23 v. C. de tribunicia potes
tas niet kan hebben bezeten. Von Premerstein, die in zijn boven
genoemd werk, blz. 262 vlg., op de beteekenis van Augustus' 
telling der jaren zijner tribunicia potestas bijzonderen nadruk 
legt, houdt toch aan de mededeeling van Appianus en Orosius 
vast; volgens hem zou Augustus reeds sinds 36 in het bezit der 
tribunicia potestas zijn geweest, maar haar v66r 23, waarschijn·· 
lijk bij de constitueering zijner positie in Januari 27, hebben 
neergelegd en in Juli 23 opnieuw hebben ontvangen 28). Over 
die door von Premerstein gepostuleerde neerlegging is echter 
in onze bronnen niets te vinden, en het is m.i. eene onmogelijk
heid, dat Augustus zich in 23 v. C. tribunicia potestate primum 
genoemd zou hebben. wanneer hij die potestas tevoren reeds 
gedurende eenige jaren had bezeten, en dat hij in 14 n. C. had 
kunnen schrijven, dat hij toen was septimum et tricensimum 
tribuniciae potestatis, wanneer dit getal in werkelijkheid hooger 
was geweest. Wij moeten ons dus houden aan het bericht van 
Dio, dat Augustus in 36 alleen de sacrosanctitas verkreeg en 
het recht, om op de tribunenbanken plaats te nemen. Dat hem 
toen niet méér werd verleend, is niet verwonaerlijk, want in 36 
was Augustus lIIvir rei publicae constituendae en stond hij als 
zoodanig boven alle magistraten. De rechten, die de tribunicia 
potestas schenkt, had hij toen niet noodig, alleen de tribunici
sche sacrosanctitas vormde ook toen voor hem een waardevol 
bezit. Augustus, die gedurende zijn geheele leven zich nooit 
méér bevoegdheden heeft laten toekennen dan hij beslist noodig 
had, heeft zich ook in 36 v. C. aan dien stelregel gehouden. De 
sacrosanctitas kreeg hij toen als iets afzonderlijks, evenals zij in 
44 afzonderlijk aan Caesar verleend was en in 35 afzonderlijk 
aan zijne zuster Octavia en zijne echtgenoote Livia zou worden 
verleend 29). 

Augustus ontving, zoo constateerden wij, de volledige tribu
nicia potestas eerst in 28 v. C. Nu bericht ons echter Cassius 
Dio, LI 19, 6, dat in 80 v. C., na het bekend worden te Rome 
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van den dood van Antonius, aan Augustus de tribunicia potes
tas voor het leven en de auxilii latio niet slechts binnen hel 
pomerium, maar ook daarbuiten, tot aan den eersten mijlpaal 
toe, verleend werd 80). Dat is dus in strijd met wat hij later, 
LIII 32, 5, over de verleening der tribunicia pote8tas aan 
Augustus in 28 v. C. vertelt 31). Op verschillende wijzen heeft 
men die tegenstrijdigheid uit den weg trachten te ruimen 32). 
Naar het mij voorkomt, kan ook hier de moeilijkheid op eenvou
dige wijze worden opgelost door er op te letten, wat Dio pre
cies zegt. Hij zegt nmlk., LI 19, 6, niet, dat Augustus in 30 de 
tribunicia potestas kreeg, maar dat ol É" ;Ü11:Et 'POJtmlot, 

senaat en volk te Rome, in dat jaar bet'alen, É;eÉlEv(Ja", dat 
Augustus de levenslange tribunicia potestas bezitten zou en de 
auxilii latio tot den eersten mijlpaal zou kunnen uitoefenen. Hij 
noemt dit besluit onder een reeks andere, die toen ter eere van 
Augustus genomen werden. Bij enkele dezer besluiten staat het 
- daarop vestigde Strack, t. a. p., blz. 380, de aandacht - vast, 
dat zij niet zijn verwerkelijkt, terwijl het bij andere hoogst onze
ker is, of dit ooit is geschied. Strack rekent met de mogelijk
heid, dat dit ook met het besluit omtrent de tribunicia potestas 
niet is gebeurd, m.a.w. dat zij aan Augustus wel is aangeboden, 
maar door hem niet is aangenomen. Deze mogelijkheid wordt 
m.i. tot zekerheid, wanneer men denkt aan de door Dio gebruik
te uitdrukkingswijze, waarop ik zoo straks wees. De reden. 
waarom Augustus ook in 30 v. C. de tribunicia potestas afwees, 
is duidelijk: alle bevoegdheden, die zij hem verschaft zou heb
ben, bezat hij toen uit anderen hoofde. Alleen de auxilii latio, 
tot den eersten mijlpaal uitgebreid, nam hij aan. Dat hij deze 
aanvaardde, blijkt uit de woorden van Tacitus, die in het korte 
overzicht van Augustus' carrière, dat hij in het begin der Anna
len geeft, over deze periode van zijn leven zegt, Ann. I 2: "na 
den naam van triumvir te hebben afgelegd, trad hij op als con
sul en als vergenoegde hij zich voor de bescherming van de plebs 
met het aan de volkstribunen toekomende recht". posito trium
viri nomine consulem se ferens et ad tuendam plebem tribunicio 
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iure contentum 33). Men lette er op, dat Tacitlls, bij wien elk 
woord op een goudschaaltje gewogen moet worden, hier, als 
hij het heeft over de bescherming der plebs door Augustus, niet 
den alles omvattenden term tribunicia potestate bezigt, maar 
tribunicio iure, d.w.z. de aan de tribunen toekomende auxilii 
latio. De besproken plaats van Dio, LI 19,6, is dus, mits juist 
geïnterpreteerd, niet in strijd met zijne latere mededeeling, LIII 
32, 5, dat Augustus eerst in 23 v. C. de tribunicia potestas aan
vaardde. 

Ten slotte de vraag, waarom Augustus in laatstgenoemd jaar 
tot dien stap is overgegaan en de tribunicia potestas, waarvan 
hij tot dusverre slechts een enkel recht had bezeten, tot een der 
hoekpijlers van zijne macht heeft gemaakt. Naar het mij voor
komt, deed hij dit niet zoozeer, omdat hij de tribunicia potestas 
begeerde als wel, omdat hij, naar ik vermoed, het consulaat niet 
langer onafgebroken wilde bekleeden, terwijl hij toch de be
voegdheden, die dit hem schonk, behouden wilde. Dit was 
binnen het kader der oude staatsregeling - en daarbinnen 
hield Augustus zich steeds zooveel hij kon - alleen mogelijk, 
doordat hij, met enkele bevoegdheden van aanvullenden aard, 
alle rechten kreeg der volkstribunen. De verkrijging daarvan is 
dus m.i. secundair, en slechts een gevolg van Augustus' wensch, 
niet steeds consul te zijn. Voor dien wensch kan een theoretisch 
en een praktisch motief worden aangevoerd. Dat Augustus, na 
het herstel der constitutioneele toestanden in 27 v. C., steeds, 
jaar op jaar, dus levenslang, één der twee plaatsen van de hoog
ste magistratuur zou bekleeden, zou toch wel in lijnrechten strijd 
zijn met de constitutie. Ook was het, met het oog op de gevoe
ligheden en de eerzucht van de leden der aanzienlijke familiën, 
de nobiles, die de bekleeding van het consulaat als een hun toe
komend recht beschouwden, zeer ongewenscht, indien elk jaar 
naast den keizer slechts één man tot dit zoo begeerde ambt zou 
kunnen opklimmen, temeer, nu Augustus het vervullen van 
verscheiden hooge bestuursfuncties in het rijk afhankelijk maak

te van het vooraf bekleeden van het consulaat. Bovendien was 
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het volkstribunaat, waarop Mommsen, Staatsrecht 11, blz. 874, 
de aandacht vestigt, van oudsher het palladium der democra
tie. Het is de plicht der volkstribunen, op te komen voor de 
belangen van het volk tegen hen, die deze zouden willen bena
deelen. Die taak neemt nu Augustus op zich. Hij is niet rex, 
niet dictator, wat hij zonder eenige moeite had kunnen worden 
- de hem aangeboden dictatuur heeft hij uitdrukkelijk afgewe
zen -, hij is slechts tribunicia potestate, een eenvoudige bena
ming voor de hoogste positie - summi fastigii vocabulum, zegt 
Tacitus 34.) - , een benaming, die geen aanstoot kon geven, 
maar die maakte, dat hij, om wederom met Tacitus te spreken, 
appellatione aliqua cetera imperia praemineret. Zoo legt ook de 
reorganisatie, die Augustus in 23 v. C. in zijne positie bracht en 
waardoor de tribunicia potestas de specifiek keizerlijke bevoegd
heid werd, opnieuw getuigenis af van zijn groote staatsmans
wijsheid. 
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AANTEEKENINGEN. 

1) A. von Plemerstein, Vom Werden und Wesen des Prinzipats 
(Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenscbaften. 
Philos.-historische Abtlg., Neue Folge IS, 1937), blz. 176 vlgg., 
heeft trachten aan te toonen, dat de auctoritas van Augustus door 
den senaat uitdrukkelijk is erkend en dus niet slechts moreel, maar 
ook staatsrechtelijk de verplichting tot gehoorzaamheid geschapen 
zou hebben. Dit is m.i. niet juist; het wordt ons nergens overge
leverd, en is in strijd met het wezen der auctoritas, vgl. R. Heinze, 
Auctoritas. Hermes 60, 1925, blz. 348 v\.gg. (= Vom Geist des 
Römertums, bIL I vlgg.); Schönbauer, Zeitschr. der Savigny
Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abtlg., 47, 1927, blz. 
290. Zie ook mijne artikelen Het ontstaan van het Romeinsche prin
cipaat, staatsrechtelijk beschouwd, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 
44, 1929, blz. 337 vlgg.; Keizer Augustus, in De Gids 1938, Deel lIl, 
blz. 287 vlgg. 

2) Vglk. Mommsen, Röm. Staatsrecht lP, blz. 873: in dies er 
Gestalt (d.w.z. als potestas annua et perpetua) ist die tribunicisC'he 
Gewalt als die höchste mit dem Principat nothwendig verknüpfte 
bürgerliche Magistratur namentlich in formaIer Beziehung der 
rechte und volle Ausdruck der Herrschergewalt geworden und ge
blieb en. 

3) Op de beteekenis van deze wijziging en van de in verband 
daarmede in het belang van Augustus' macht genomen maatregelen 
heeft nadrukkelijk de aandacht gevestigd H. F. Peil lam, in een 
artikel in het Joumal of Philology van 1888, herdrukt in zijne in 
19II posthuum uitgegeven Essays on Roman history, blz. 71 vlgg. 
Van dit belangrijke artikel staan de conclusies m.i. nog steeds vast. 

4) Vglk. Mommsen, Röm. Staatsrecht 1I3, blz. 652 vlg. 
11) Nicolaus van Damascus, Blo. Kalf,a(>GÇ 22 (80), Fragm. d. 

griech. Histor., vol 11 A, blz. 407, ed. Jacoby; Appianus, Bell. Civ. 
2, 106, 442. Zie aanm. 25. 

6) Drumann-Groebe, Geschichte Roms in seinem Ucbergange 
von der republikanischen zur monarchischen Verfassung, III, blz. 
475; Mommsen, Röm. Staatsreoht lP, blz. 872. 

7) T. Rice Holrnes, The Roman Republic and tbe founder of 
the Empire 111 (1923), blz. 514, in zijne behandeling dezer quaestie 
onder den titel : Was Caesar invested with the tribunician power?, 
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komt niet tot een vaste meening, maar is ten slotte geneigd, met 
Wiegandt mee te gaan: one asks oneself, zegt hij, whether that right 
(nmlk. om op de tribunenbank te zitten) plus sacros3l1<:tity, ("vn~ 

ferred in 44, did not alone constitute the quasi-tribunician power, 
which Dio perhaps ante-dated. Ook E. A. Adcock, The tribunidan 
potestas of Caesar, Cambridge Ancient Ristory IX (1932), blz. 900, 
geeft er de voorkeur aan, Dio's bericht over de vi!rleening van 
tribunicische bevoegdheden aan Caesar in 48 v. C. te verwerpen 
als eene anticipatie van wat in 44 aan Caesar werd toegekend. 

M. A. Levi, La "tribunicia potestas" di C. Giulio Cesare, Atti 
del 10 Congresso Nazionale di Studi Romani, vol. I (19291, blz. 353, 
komt tot de conclusie, dat Caesar in 48 v. C. het veto der volks
tribunen kreeg, en staat dus niet ver van mijne opvatting af, zie 
blz. 7. 

8) Wiegandt, die in ISgo in zijne dissertatie het bericht omtrent 
de verleening van tribunicische rechten aan Caesar in 48 als eene 
onjuistheid van Dio verworpen had, kwam in 1898 in een Dresdener 
Gymnasial-Programm, "Zur staatsrechtlichen Stellung des Diktators 
Caesar. Das Recht über Krieg und Frieden", blz. 24, tot dezelfde 
opvatting, die later Andersen zou verdedigen. 

9) Cassius Dio XLII 20, 3: .,;oraró ... yà(! Ë • ., ""i .... i""iij. yn,iaSoa. 

xal cf.xrUrfU(! 0;'" i. 'X/'''''O'' aÀÀ' i. i ... avriw oÀo .. Àfx3-ij .. a. ËÄa{l ... , .ti .... 
iiovala.. rci'l.. d'7j/.á(!XfU.. cf.à {llov <Ûç .i""li.. ",,(!oaiSono' avrxa3-i~laSoal 

tE yà(! i"". Tci'l.. a.nci'l.. (láSo(!fU" xal i. rJÀÀa a""ls"U~laSoal a",.a ... , ö 
,...,dE ... iiij .. , l"(!lTO. 

10) Dat ",,(!oaiSouo hier "hij voegde zich toe" beteekent, volgt met 
zekerheid uit de plaatsen, die Nawijn in den Index Graecitatis 
(Dl. 5 van Boissevain's Dio-uitgave), blz. 702, verzameld heeft, en 
wordt terecht door Strack, Klio XXXII (1939), blz. 363, aanm. 2, 
verdedigd. 

11) Vglk. over de subsellia der tribunen als hun officieele zetel 
Mommsen, RölT' Staatsrecht 13 , blz. 405 vlgg.; Rug in Pauly
\Vissowa's Realencyclopädie, 2e Reihe, Bd. 4, blz. 503. 

12) In de beteekenis "deelnemen aan de werkzaamheden van", 
"optreden als", "gelijkgesteld worden (op één lijn staan) met" komt 
av".i.Tá;laSoa., verbonden met den dativus, voor bij Dio LV 6,4; 
LX 4,4; deze beteekenis moet het ook hier hebben. Vglk. ook Lucia
nus, Charid. 6 in fine. 

13) V glk. Mommsen, Röm. Staatsrecht 13, blz. 258 vlg.; 113, 

blz. 290 vlgg. 
14) Terecht verbindt Rohl, Klio XXXII (1939) blz. 72, aanm. 5, 
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in aansluiting bij Wiegandt en Adcock, de woorden ~ ,/"r" alleen 
met dû, {lio.,: om zoo te zeggen voo,. het leven; hoe het komt, dat 
Dio zich zoo uitdrukte, is boven verklaard. Andersen, t.a.p, blz. 26, 
verbindt W. ,l".r" met n;" TE iiovGfa" TW" d'll,á('x"''' dlà {lio.,. Dio zou 
bedoelen, dat Caesar "sozusagen die Gewalt der Volkstribunen auf 
Lebenszeit" kreeg; iSo.,Gla TW" dljl,á('x"''' d,à {Ilov is volgens hem 
"ein geschlossener Begriff". Maar tusschen de perpetua en de annua 
potestas tribunicia bestaat alleen een verschil in duur, niet in be
voegdheden. De woorden W. .In.l" kunnen dus alleen met d',à {llov 

worden verbonden, afgezien nog hiervan, dat de door Andersen 
gewilde verbinding m.i. grammaticaal onmogelijk is. Had Dio willen 
zeggen, dat Caesar "om zoo te zeggen de tribunicische bevoegdheid" 
voor het leven kreeg, dan zou hij geschreven hebben: Tti" TE iiotlllia" 

TW" d'lf,á('x"''' w; ./".1" dlà {Ifo., ,,('o(J/~no. De verdediging van An
dersen's opvatting door Strack, Klio XXXII (1939), blz. 369 vig., 
houdt m.i. geen steek. 

15) Vglk. Mommsen, Röm. Staatsrecht 13, blz. 282, 285; IIa, 
blz. 293 vlgg. 

16) Vglk. Mommsen, Röm. Staatsrecht lP, blz. 286 vlg., 300 vlgg. 
17) Cassius Dio XLIV 4, 2: Tà I,b yà(' "('WTa tpai".G~ai TE ai"To" 

ad "a. i" aiJTri T!i ",ÓÀ .. Tij" GTO'-'I" Tij" i:«"i".o" i"dfdtn<óTa, "ac xa~I;.Gt}-a. 

E'" TOV a('x.xo'; dl.tp('ov "«lITaxli ",'.ij" i" Talt; :ra"ljyt('lG.", i",tjlJliaallTo. 

TÓTE yà(' ini TE TOV d7jl,a('x."oil {lá~('ov xat !uTà TW" a .. d'll.a('xotllT"''' 

~."at}-al. ".a{l •• 
Dit besluit is waarschijnlijk genomen in het laatst van 45 v. c., 

niet, zooals algemeen aangenomen wordt, eerst in 44. Dio vertelt 
nmlk. eerder in zijn werk, XLIII 43, I, dat Caesar na den triumf, 
dien hij te Rome in October 45 v. C. hield wegens zijne overwinning 
in Spanje op de zoons van Pompejus, bij alle ludi overeenkomstig 
een senaatsbesluit in triumfaalgewaad placht te verschijnen: aho. 

di .. ti" TE a"oÀ~" T'''' i,.",lxw" i" "áaa • .; Tal. ",a"./",,(',a. xaTà dÓ)'f.a 
'",d'vno. Hier wordt m.i. hetzelfde senaatsbesluit bedoeld als het 
bovengenoemde, waarmee Dio XLIV 4, 2 de rij der gedurende de 
laatste maanden van Caesar's leven te zijner eere genomen senaats
besluiten begint. Van deze zegt Dio ook uitdrukkelijk, dat zij niet 
alle terzelfdertijd zijn genomen noch alle tegelijk door Caesar zijn 
aanvaard, XLIV 4, 1: xa~' E" yá(', .1 "a' "~ :rállTa li,.a I"'U iG'/""Xt}-'1 
I.uiu i"v(>6J:}'1, À>Mina.. De overige besluiten van de reeks zullen 
grootendeels wel eerst in 44 genomen zijn. Wanneer het XLIII 43, 1 

bedoelde senaatsbesluit hetzelfde is, als waarvan XLIV 4, 2 de 
inhoud wordt meegedeeld, heeft Caesar van het hem toegekende 
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recht op het triumfaalgewaad alleen bij de sl!elen gebruik gemaakt. 
Geen wonder, want om steeds in de vestis trlumphalis, het gewaad 
van ]uppiter Capitolinus (vglk. ]. Marquardt, Röm. Staatsverwal 
tung 112, 1884, blz. 586; A. Alföldi, Mitteilungen des Deut5chen 
archaeologischen Instituts, Röm. Abtlg., Bd. 50, 1935, blz. 28, 
aanm. 6), op te treden, moest aan den eenen kant aanstoot geven, 
en aan den an,ckren kant belachelijk maken. Aan Aemilius Paulus, 
die door zijne overwinning op Perseus en den daarbij gewonnen buit 
gemaakt had, dat het Romeinsche volk voortaan geen directe be
lasting meer behoefde te betalen, hadden senaat en volk het recht 
verleend, het triumfaalkleed aan te leggen bij de ludi circenses, vglk. 
De viris iIIustr. 56. Bij dezelfde looi - bij de ludi scaenici werd het 
hem uitdrukkelijk niet toegestaan - kreeg Pompejus dit recht in 
63 v. C. bij zijn terugkeer uit het Oosten; hij maakte er slechts 
éénmaal gebruik van, en zelfs dit vond men teveel, vglk. Vellejus 11 
40, 4; Cassius Dio XXXVII 21, 4. Andere voorbeelden van de ver
leening ervan zijn niet bekend. Caesar ging dus weer een stap verder 
dan Pompejus, toen hij van het hem ronder eenige beperking ver
leende recht bij alle ludi gebruik placht te maken. (Dat Metellus Pius 
na eene overwinning in Spanje op Sertorius daar gedurende eenigen 
tijd bij gastmalen het triumfaalgewaad aandeed, was een misbruik, 
dat ook door de tijdgenooten gelaakt werd, vglk. Plut., Sertor. 22; 
Valer. Max. IX I, 5; Macrobius 111 13, 9.) 

18) Vglk. Mommsen, Röm. Staatsrecht P, blz. 399 vlg. 
19) Vglk. Kübler in Pauly-\Vissowa's Realencyc\opädie, 2e Reihe, 

Bd. 2, blz. 1311. 
20) Wiegandt, Diss. (zie boven blz. 5), blz. 24. 
21) Cassius Dio XLVIII 31,3 (ai dÈ i" Tjf 'Pwp.riJ awoVç (nmlk. 

Antonius en Octavianus) .•. TUit TE na"1j)'1Sf?uit inl T"''' af?Xl.x"''' d{

'l'QW" :»uDf?,l" noujl1a"TEç. 

22) De bezwaren tegen .het gebruik der sella curulis bij de spelen 
gelden niet tegen het dragen daarbij van het triumfaalgewaad (zie 
aanm. 17), want dit is niet het kenmerk van den magistraat in 
functie. 

23) Klio XXXII, 1939, blz. 71 vlg. 
24) Met Siber, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge

schichte. Bd. 35. Romanistische Abtlg. 1935, blz. 99, kan men 
hierin "einen blossen Vorbehalt früheren Rechtes" zien. 

25) Cassius Dio XLIV 5, 3: xai ai-Ti", I'''' Tt, .. ,.,." xcd ,,6,,0" xal d.à 

{Uo" ,i"a" TU TE Tol. d'1j"uQxo,Ç drdo,u"a xaQ"ovl1:»Ctl, önwç, /i" Ttit Ï/- '()Y'f» 

Ï/'xall.6y'f» awo" V{lQ{l1rl, i'f?óç TE ij xat ." Tq; iiyu i"'x.,Tal •• , i.p1jep{tfaJITo-

693 



20 

Livius, Periocha u6: Caesar ex Hispania quintum trium
phum egit. et cum plurimi maximique hooores a senatu decreti 
essent, inter quos, ut pa rens patriae appellaretur et sacrosanctus ac 
dictator in perpetuum ut esset etc. 

Nicolaus van Damascus, BCo. Kul(JUf!oç 22 (80), Fragm. d. griech. 
Histor., vol. 11 A, blz. 407, ed. Jac.: È,t'lxu..wvr6 TE, .i nwo nUf!"

A1S(Juu" umov Tij" ä,ttpl TO (Jw,.a ",,,Aux>j,,, A6,,'I' u x'lAobu. W. xf!lfIJ" 

.i'llof!o" umo" nf!O; návrfIJ" "o,.{~o(J~u. naTI(tu TE xaAfl(J~a, dj. n6Afwo 

xal 1/I'I",C(J/,aTa n'f!l TOtfrfIJ" YQá",ovro. XT A. 

Appianus, Bel!. Civ. 11 106, 442: ä"'f!f!>i~fj dl xal nUT~f! naTf!ldoç xa1 

d'XTáTflJf! È. û)" iamov ~lo" flf!l~'1 xa' ;;"'aTo. È. d'lxa fTfj, XU. 1'0 (Jwp.u 

"f!o. xa' ä(J"Aoç ,i"u,. 
Hohl, t.a.p., blz. 69, verwerpt ook hier de mededeeling van Dio. 

Hij meent, dat de in 44 voor Caesar besloten sacrosanctitas berustte 
op den eed van trouw, dien volgens v. Premerstein, a.w. (zie aanm. 
I), blz. 32 vlgg., de geheele bevolking in dat jaar aan hem zou 
hebben afgelegd, en dat zij met de tribunicische onschendbaarheid 
niets te maken had. Dit wordt echter door Strack, Klio XXXII, 
1939, blz. 35 vlgg., voldoende weerlegd. 

til) Uitvoerig handelt hierover von Premerstein, a.w., blz. 260 
vlgg.: Die tribunicia potestas des Augustus in ihrer stufenweisen 
Entwicklung, waar hij ook alle vroeger verschenen literatuur be
spreekt. Zie ver.der Hohl, t.a.p., blz. 64 vlgg.; Strack, t.a.p., blz. 
358 vlgg. 

27) Appianus, Bell. Civ. V 132, 548: È",' ol. amo" .v",'1/,oilvro. 

oïAovro dl//.af!Xo" iç lul, d''1''lXIl äf!" äf!xrÎ nf!oTf!I",ovrlç dj. nf!<nlf!uç 

(d.w.z. van het triumviraat) ä"'OIJTij"U'. ö dl ÈdliaTo ,.b xa' T>j" ..... 

Orosius VI 18, 34: ovans urbem ingressus (I3 Nov. 36 v. C.) 
ut in perpetuum tribuniciae potestatis esset, a senatu decretum est. 
V glk. VI 20, 7: eo tempore, quo Caesari perpetua tribunicia potestas 
decreta est. 

Cassi us Dio XLIX IS, 5 vlgg.: ÈI/I'I",c(Juvro ••• TO /.>ju ff!Y'I' P."Ta 

A6y'I' Tt ";~f!l~o(J~a • • ol d'l ,.",1'0110 amol. TO" TO'01."IT6 .. df!á(Ja"Tu ."lxo(J~a. 

01(J;uf! .ltl Trp dJi/.áf!X'l' ÈTlruxTo. xal yàf! .lt' TW" umw" {1á~(!fIJ" (J"y

xa~I~I(J~al (J",.(J." fAa~l. 

28) Bij von Premerstein sluit zich Strack aan, t.a.p., blz. 380. 
Dat Augustus de tribunicia potestas, die hij in 36 v. C. ontvangen 
zou hebben, in 28 v. C. zou hebben neergelegd, werd door Fitzler
Seeck, in Pauly-Wissowa's Realencyc1opädie, Bd. X (1917), blz. 
342 en 348, vermoed. 

29) Cassius Dio XLIX 38, 1. T!Î d' 'Ox1'ao"ttr- T'ii n A.o"ttr- ••• 
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1'6 n áddi xcd 1'0 á"ll{lq&al'o" Èx l'oV óp.olfnJ 1'0IÇ d'r/P-áqXO&i fx"" fd'_". 
30) Cassius Dio LI 19, 6: (ol È" lian& "'CJJ".uCO&) 1'0" Ku{au(Kl1'1Î" 

n iSo"ala" 1'~" 1'W" d'r/".áqxCJJ" d'&a (UO" fx .. ", _, 1'0IÇ ln&{lOCJJ,u"O&i uin-ó" 
_, ÈnOi 1'oV nCJJ".fjqlo" _1 fiCJJ ,uXq<i óyd'ÓfnJ ti".&Gl'ud'lfnJ u.".-.J" .. ", Ö 

p.fjd'f"l I'W" d'r/p.aqXcnI'1'CJJ" Èi4", ••• Èxlu"o«". 
81) Cassius Dio LIII 32, 5.6: xu, d&à l'u153o' ti YIQo«1la d'>'i,'uQX6" 

1'1 uin-o" d&à (llfnJ .&"U& È1f1fjtplaul'o •• , átp' 0:; 11';' _1 Èur"Oi _1 ol p.n' 

uin-o" uin-oxqál'OQfi l" ,,6f.U1l d'ij 1'1"& 1'0ri Ta liUO&i _1 1'11 È~01X1~ Ti 

d'r/p.aQx&Xi ÈXq>jauno' 1'6 yciq 1'0& ö"op.a uin-o 1'0 1'W" d'r//.áQXCJJ" 0»3-' 

ó A>;yo"aI'Oi Oft' liUOi ovd'fli uin-oxqchCJJq fax •• Vglk. LIII '17, 9. 10. 

82) De tot 1937 gegeven verklaringen vindt men bij v. Premer
stein, a.w., blz. 262, die er zelf een nieuwe, weinig gelukkige, aan 
toeVQegt. Vglk. verder Andersen, Diss. (zie hiervóór blz. 5), blz. 28; 
Strack, t.a.p., blz. 371 vlg. 

33) Deze plaats van Tacitus wordt ook door Strack, t.a.p., blz. 
381, in dit verband behandeld. 

34) Ann. III 56. 
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