
Galba: 24 december 3 v.Chr., Terracina - 15 januari 69, Rome 

 
Hij was een Romeinse senator en generaal, de eerste princeps (cf. keizer) in het 

vierkeizerjaar 69 n.Chr. Hij was de eerste princeps die niet tot de Julisch-Claudische dynastie 

behoorde en hield de teugels van het rijk slechts zeven maanden in handen. 

Tijdvak: Vierkeizerjaar 

Periode : 10 juni 68 - 15 januari 69 

Voorganger: Nero (54-68) 

Opvolger: Otho (15 januari-17 april 69) 

Staatsvorm: principaat 

Imperator: onder Nero (april 68), eenzijdig uitgeroepen 

Persoonlijke gegevens 

Naam bij geboorte: Servius Sulpicius Galba 

Naam als keizer : Servius Sulpicius Galba Imperator Caesar Augustus 

Zoon van:Gaius Sulpicius Galba 

Mummia Achaica 

Geadopteerde zoon van: Livia Ocellina 

Vader van: 2 zoons (stierven voortijdig) 

Adoptievader van: Lucius Calpurnius Piso Frugi Licinianus 

Gehuwd met: Aemilia Lepida 

Broer van: Gaius Sulpicius Galba 

Toen hij op 1 januari 69 aan zijn tweede consulaat begon met de impopulaire Titus Vinius, 

weigerden de legioenen in Mogontiacum in Germania Superior de eed van trouw af te 

leggen en vernietigden de beelden van Galba. De volgende dag riepen ze legatus Augusti pro 

praetore Aulus Vitellius uit tot imperator in Colonia Claudia Ara Agrippinensium, op 

aanstoken van Fabius Valens en Aulus Caecina Alienus. 



 
Aulus Vitellius 

Toen Galba de muiterij van de legioenen vernam, adopteerde hij Piso op 10 januari 69, hem 

aldus aanwijzend als zijn opvolger. Het was waarschijnlijk bij deze gelegenheid dat hij de titel 

pater patriae aannam. De praetorianen zagen ook deze keer geen donativum. Intussen werd 

het nieuws over Vitellius' usurpatie tegengehouden. Otho, die meende dat hij voor zijn 

verdiensten beloond had moeten worden met adoptie door Galba, besloot intussen echter 

zelf een greep naar de macht te doen.  

 
Otho 

Op 15 januari werd hij door de praetorianen uitgeroepen tot princeps, die hierin werden 

gevolgd door de andere troepen die in Rome waren gelegerd. Galba werd door muitende 

ruiters nabij de Lacus Curtius op het forum Romanum vermoord.  



 
Kaart van het centrum van antiek Rome, met in het midden het Forum Romanum 

Zijn lijk werd begraven in zijn tuinen aan de via Aurelia. Er werd een damnatio memoriae 

over hem uitgesproken, maar deze werd op 1 januari 70 onder Vespasianus door de senaat 

ongedaan gemaakt. 

 

 
Vespasianus 

 
Denarius met aan de voorzijde een buste van Galba en de legende IMP SER GALBA CAESAR 

AVG en aan de keerzijde Victoria op een globe met een krans in haar rechterhand en een 

palmtak in haar linker en de legende VICTORIA P R. 


