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Toen in een der eerste vergaderingen der Commissie tot regeling der
Utrechtsche Maskerade van 1906, door mij het plan werd geopperd om bij
die gelegenheid voor te stellen : een R o m e i n s c h e n t r i u m p h t o c h t,
bleek er bij de overige Commissieleden zóó weinig instemming met dit
voorstel te bestaan, het aantal er tegen ingebrachte bezwaren zóó groot te
zijn, dat ik, ofschoon overtuigd zijnde dat van een dergelijken triumphtocht
heel veel moois te maken zou zijn, reeds in stilte besloot dit voorstel te
laten varen en naar een ander om te zien.
Daar evenwel een nadere beslissing afhankelijk werd gesteld van een
boekwerk met gekleurde platen, dat wij nog niet in bezit hadden kunnen
krijgen, doch een beter inzicht zou geven in de kleurenpracht en tintenverscheidenheid, die de oude Romeinen wisten ten toon te spreiden, kon het
onderwerp nog niet beschouwd worden als geheel van de baan te zijn, en
dus voortgegaan worden met de voorbereidende studie. En zoo gelukte
het tenslotte na velerlei beraadslagingen, dank zij de betere gegevens, die
mij langzamerhand gewerden (die in ons land helaas eenigszins moeilijk te
verkrijgen en nergens in hun geheel te vinden zijn) dit plan meer en meer
ingang te doen vinden ook bij de overige leden der Commissie. Gold n.l.
bij hen aanvankelijk als ergste bezwaar, dat de Romeinsche kleederdracht
door ons 20Ste eeuwers ten eenenmale niet gezien kan worden door zijn zoo
geheel afwijkende vormen en zijn vele naakt, — toen later deze bezwaren
geheel onjuist bleken te zijn, bleef de tegenwerping bestaan dat de meeste
toeschouwers, (het domme straatpubliek in de eerste plaats), niets zouden
begrijpen van veel, dat zou worden vertoond, niet zouden vatten de beteekenis van allerlei voorwerpen, die nauw aan de Romeinsche kleederdracht
waren verbonden, —kortom dat het mooie en kunstige, dat geboren Romeinen
wel zouden gezien hebben in hun triumphtocht, zoo vol symboliek en
zinnebeeldige handelingen, door de hedendaagsche toeschouwers zou worden
begroet óf met onverschillig schouderophalen Of met vernietigend hoongelach
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Welnu, deze beide hoofdbezwaren, die indertijd dit plan bijkans deden
vallen : de kleedingloosheid der Ouden en een verkeerde beoordeeling door
het tegenwoordig publiek van datgene, dat juist als mooi gedacht te roemen
valt — die hebben er mij toegebracht de volgende regelen neer te schrijven
en dit boek in het licht te geven. Want toen ten slotte het plan werd
aangenomen en als te houden triumphtocht werd vastgesteld die van
C. J. Caesar Germ a n i c u s Drusus in het jaar 17, deden wij dit met de
gedachte, dat zoo niet allen, dan toch zeker velen der toeschouwers zich de
moeite zouden willen getroosten, reeds van te voren zich eenigszins in dit
Romeinsche onderwerp in te werken en zoodoende ook anderen van de
verkeerde meeningen te genezen, die zij omtrent de kleederdracht der Ouden
koesteren. En daarom moet er in de eerste plaats vooraf op gewezen worden,
dat het ten eenenmale een verkeerd begrip is om te meenen, dat de Romeinen
nagenoeg ongekleed rondliepen. Want deze meening, zóó dwaas, dat men
althans zou veronderstellen ze alleen bij gansch ongeletterde menschen aan
te treffen, bleek zeer algemeen verspreid te zijn. En zoo maakten zelfs
studenten (dus zij die door hun klassieke opvoeding toch eenigen kijk op
de oudheid behooren te hebben) de onzinnigste opmerkingen over de
h. i. smakelooze dracht der Romeinen : sommigen noemden dit onderwerp
uit den eenigen tijd gekozen, die zich niet tot een maskerade leent en
zoo liet bijna ieder een afkeurende, zoo niet schampere opmerking hooren
over de vermoedelijke costumes, waarvan maar weinigen een juiste voorstelling hadden en die door nagenoeg allen als kleurloos en onbeduidend
werden gekenschetst. En zoo moest men er zich weldra aan gewennen om
dikwijls te hooren zeggen : „hoe grappig zal het zijn om U allen in beestenvellen te zien rondloopen !"
En dan die verbaasde en ongeloovige gezichten als ik verzekerde,
dat de Romeinen in het keizerrijk nooit of nimmer met dierenhuiden
bekleed rondliepen maar dit integendeel als iets buitengewoon barbaarsch
en wilds beschouwden. Dat van het geheele Romeinsche leger alleen de
veldteekendragers dierenvellen gebruikten, maar dit juist met de speciale
beteekenis om den vijanden schrik aan te jagen en volstrekt niet bij wijze
van lichaamsbedekking. En hier zijn we alweer aan het tweede bezwaar
gekomen : dat het publiek niet het doe 1 der klassieke uitrusting vat, tenzij
het daarvan vooraf een nadere verklaring heeft gehoord. En hoe zou men
ook zonder uitlegging kunnen begrijpen b.v. de verschillende attributen
der onderscheiden priestercolleges ; de beteekenis der allegorische voorstellingen, voorkomende in den buit ; het doel der veldteekens en der roedebundels en zooveel meer, wat de verwondering zal wekken als de geheele
stoet aan het oningewijd oog voorbijtrekt.
Het zij mij daarom vergund om te trachten van die verschillende onderdeelen in het volgende een verklaring te geven. Moge de lezer, mijne fouten
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en onnauwkeurigheden vergevende, die beschrijving met welwillendheid
volgen en zoodoende eenigszins zijn ingelicht over de bijzonderheden van
een Romeinschen Triumph en de daarmee verbonden feestelijkheden.
Dat dan het onderwerp van onze maskerade meer en meer ingang
moge vinden bij het publiek, dat zoodoende den Triumphtocht met
meerdere bekendheid en daardoor met meerdere liefde in zijn midden zal
ontvangen.
Dan zal de gecostumeerde ommetocht van 1906 niet zijn een bloote
opvolging van verkleede personen of enkel een tentoonstelling van rondtrekkende studenten, maar dan zal hij werkelijk de oude tijden z elf weer
terugroepen en een herinnering weten te geven van datgene, wat door een
scheidsmuur van bijna 19 eeuwen uit onzen gedachtenkring is weggevaagd.
Moge dan het volgende eenigszins meewerken om een levendiger
denkbeeld te geven van dat typisch Romeinsche feest, 't welk zoo
tenzeerste het karakter weet weer te geven van dat. eens zoo oppermachtige
en wereld-beheerschende volk en moge zoodoende de Utrechtsche maskerade
er toe bijdragen om ons een schrede nader te brengen aan gebeurtenissen
en uitingen van verre tijden terug, maar die op de geschiedenis en ontwikkeling der schoone kunsten van zoo grooten invloed geweest zijn.
Dit is de oprechte wensch van
DEN SCHRIJVER.
UTRECHT,

April 1906.

I

\LEIDING.

Waar het leven en de geest van een volk deels wordt
geopenbaard door zijn godsdienst, zijne staatsinrichting en zijn
uitingen op het gebied van kunst en litteratuur, daar geschiedt
dit ook voor een groot deel door zijne nationale feesten en spelen.
De werken van kunst en de producten zijner schrijvers, hoewel
in stof en vorm de eigenaardige beschouwing en denkwijze van
een volk weergevend, zijn toch tevens de voortbrengselen van
enkele leidende en boven het gros uitstekende geesten en
dragen als zoodanig toch altijd een eenigszins persoonlijk karakter.
Maar de nationale feesten en spelen krijgen inhoud en gestalte
doordat het gansche volk er aan deelneemt, door de voortdurende
medewerking van de geheele gemeenschap, die ze weet te
vormen en er zijn eigenaardig karakter aan verleent. En zoo
worden wezen en aard, leven en kracht, gedachten en idealen van
menschen en tijden afgespiegeld in hun nationale feesten en
spelen, waarin zelfs godsdienst en staatsinstellingen eenigermate
geopenbaard worden.
En voor zoover het nu het doel van de a.s. Utrechtsche Maskerade is een beeld te geven van dat oude, eens zoo machtige en
alles-overheerschende yolk : van de Romeinen, daar kon dat onmogelijk beter geschieden, dan die beide karakteristieke feestelijkheden
van het volk der Quiriten zoo getrouw mogelijk weer te geven
den Romeinschen Triumphus,
en de Romeinsche Wagenrennen.
En waar ons deze in zoo nauwe aanraking brengen met de
1
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godsdienstige en politieke ideeën van dat aloude volk, daar zij het
mij vergund in het volgende eene eenigszins nauwkeurige beschrijving van beide feesten op te stellen om daarmee eenigen
kijk te geven op het leven te Rome in het begin onzer jaartelling.
Het zij hier de plaats om mijn bijzonderen dank te brengen
aan de heeren dr. H. van Gelder en dr. N. J. Singels, voor de
inlichtingen mij over sommige punten verstrekt en het welwillend
afstaan van enkele boeken, die mij èn bij het verdedigen van het
onderwerp èn bij het samenstellen van dit boekje goede diensten
hebben bewezen.
Op volledigheid en onbeperkte historische vertrouwbaarheid zal
dit geenszins aanspraak maken: immers hoe moeilijk het reeds
is verschillende dingen uit de Romeinsche oudheid met besliste
zekerheid te zeggen, hoeveel meer is dit het geval wanneer men
een bepaald jaartal uit de Romeinsche geschiedenis kiest. Toch
diene de lezer een onderscheid te maken in de beide deelen van
dit werkje. Immers bij alles, wat den eige7z4jhen triumphtocht
betreft, heb ik mij in de beschrijving nauwkeurig gehouden aan
't geen door de leden van het U. S. C. op den 26sten Juni zal
worden voorgesteld. Dezelfde volgorde, dezelfde groepen, dezelfde
personen, ja zelfs dezelfde kleuropvolging zal door mij precies zoo
worden weergegeven, opdat deze beschrijving van den optocht
tevens eene herinnering zij aan den stoet, die, naar wij hopen,
eerstdaags door onze straten zal trekken. Hierbij diene echter
op twee dingen te worden gelet. Vooreerst, dat de stoet, zooals
zij door ons, commissieleden in elkaar werd gezet, enkele kleine
wijzigingen, of liever kleine aanpassingen aan het hedendaagsche
leven zal bevatten. Zoo zullen de slagers bij de offerstieren, de
gevangen vrouwen en strijders niet het geheele bovenlijf bloot
hebben, zooals dat in werkelijkheid allicht het geval zal zijn
geweest ; zullen enkele schoenen, waaruit voorzeker de temen
zullen hebben gestoken, door ons van voren dicht zijn gemaakt.
Dergelijke kleine wijzigingen en practische verbeteringen zijn onvermijdelijk bij een openbaren optocht in de open lucht en zullen, ook
door deskundigen naar wij hopen, niet worden aangevallen.
Een tweede opmerking, betreffende zoowel de volledige be-
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schrijving van alle onderdeelen van den optocht alsook het korte
overzicht van den geheelen stoet (achteraan te vindein) zij deze
dat een en ander thans in April wordt neergeschreven en dus
door onvoorziene omstandigheden personen kunnen uit- of invallen,
wijziging in volgorde of groepen gebracht etc.
Zooals dus het gedeelté over den triumphus eene beschrijving
bevat, geheel naar het voorbeeld der Utrechtsche maskerade
genomen en dus met de fouten, die deze mochten aankleven,
zoo heb ik in tegenstelling daarmede in het Tweede Deel er naar
gestreefd eene beschrijving zooveel mogelijk naar de historische
gegevens te leveren ook al wijken deze (ook weder door
bezwaren van practischen aard) van de werkelijk te vertoonen
wagenrennen en spelen af. Dat nl. het brengen van wilde dieren
in de arena, het houden van gladiatorenkampen, die beslist met
den dood van een van beide partijen eindigden en van zoovele andere
voorstellingen die noodwendig in een bloedbad afliepen, in Utrecht
niet zal plaats hebben, zal een ieder duidelijk zijn. Toch meende
ik merkwaardigheiáshalve en vooral omdat deze voorstellingen
een zoo juist denkbeeld van de Romeinsche begrippen en hartstochten geven, een dergelijk volledig overzicht niet achterwege
te moeten laten.
Moge dan de beschrijving van de beide feestelijkheden : den
triumphus en de spelen een hooge verwachting wekken van datgene wat eerstdaags vertoond zal worden en deze verwachting
door optocht en wagenrennen nog verre overtroffen worden.

DE ROMEINSCHE TRIUMPH
in het algemeen.

Voorzeker een van de grootste feesten, zoo niet het grootste
feest, door alle standen, door alle partijen met de meeste deelneming en geestdrift meegevierd was bij de Romeinen : hun
Tyiun2phus. Wel is waar keerde dit festijn niet periodiek terug,
wel moest steeds een oorlog en een gelukkig gevoerde oorlog
daaraan voorafgaan, maar daar een oorlogszuchtig volk als de
Romeinen nagenoeg onafgebroken krijg voerde en deze door
hunne groote veldheeren meestal met roem werd teneinde gebracht,
is het aantal gehouden triumphtochten toch aanzienlijk groot. In
't geheel schijnen namelijk 350 triumphtochten te hebben plaats
gehad : in Rome van de stichting tot Diocletianus (753 v. Chr.
tot 303 n. Chr.) en in Konstantinopel tot Belisarius (anno 535). (1)
En zoo was en bleef de Romeinsche triumphus een typisch
nationale feestelijkheid, die steeds met verlangen werd tegemoet
gezien. (Z)
T r i u m p h u s is de plechtige inhaling en de feestelijke omvinden wij
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metocht van den overwinnenden veldheer aan de spits van zijn
leger door de stad heen naar het Capitool.
De naam zelf schijnt te zijn afgeleid van het „triumpe, triumpe,
triumpe" het slotrefrein van een ouden priesterzang. Dit godsdienstige
lied werd namelijk telkeu fare gezongen door de fratres Arvales,
de priesters van den akker (zie Priesterhoofdstuk XII) als zij in
Mei het feest vierden ter eere van hunne godin : de D e a Dia.
Voor Haar, de akkergodin, wie zij vruchtbaarheid voor veld en
gewassen afsmeekten, voerden dan de broeders, met arenkransen
en linten opgesierd, het gewaad gegord, en met besluierden
hoofde, Benen dans uit om het altaar in den tempel heen, in
rhythmischen driepas: tripudium. Gedurende dezen heiligen dans,
waarbij zij in drie groepen verdeeld waren, en door enkelen,
met het antieke, in Saturnische versmaat geschreven lied werden
begeleid, werd dan door allen bij wijze van jubel- of feestroep
het „triumpe" meermalen aangeheven.
Anderen weer zoeken de verklaring van het woord Triumphus
in de drievoudige toestemming, die de veldheer, welke hem
houden wilde, vooraf moest hebben n.l. die van zijn leger, van
den Senaat en van het volk (de C o m i t i a) eene afleiding die
mij echter minder waarschijnlijk voorkomt.
Om nu het karakter van den Triumph bij de Romeinen goed
te begrijpen, zij van te voren even aangestipt, dat bij dit volk
steeds een onwrikbaar geloof heeft voorgezeten aan eene door de
Goden bevolen Leiding der dingen, aan een speciale roeping om
grooten invloed op de wereldgeschiedenis uit te oefenen. Dat zij
dit echter voornamelijk tot stand zouden brengen door het voeren
van oorlog en het maken van veroveringen, dat stond bij hen vast.
Want zeer oude overleveringen kondigden hun dit reeds aan.
Zoo b.v. de voorspelling van Anchises, als hij met de overige
Aeneaden voor 't eerst Italie's kusten nadert
bellum, o terra hospita, portas,
.
Bello armantur equi, bellum haec armenta minantur.
(Aeneas III 539)
(„Oorlog draagt gij, o land, dat ons zal opnemen, ten strijde
worden de paarden uitgerust, oorlog dreigen deze kudden").

En dit geloof aan hunne roeping, dit vertrouwen op de al-overheersching, die de goden hun eens zullen verleenen, doet hen
des te meer vereeren den oorlog, maakt bij hen des te meer
geliefd: de aanvoerders in den krijg, de mannen, die Rome's
wapenen met geluk hebben gevoerd, hen, die, bekleed met
het Imp er i u m, de hoogst denkbare macht in den Romeinschen
staat, er in slagen Rome's gebied zoover mogelijk uit te breiden
en het daardoor nader te brengen aan de overheersching en
onderwerping van alle staten, die eens — het heerlijkst visioen
van het volk der Quiriten — alle onder Romeinsche heerschappij
gebukt zullen gaan.
„Tu regere imperio populos, Romane memento.
—Hoe tibi Brunt artes — pacisque imponere morem,
Parcere subiectis et debellare superbos". (*)
Zoo spreekt Anchises zijnen zoon in de onderwereld toe, als
hij Rome's toekomst voorspelt en hem op de verantwoordelijkheid
wijst, die opperheerschappij zijner stad zooveel mogelijk voor
te bereiden.
En moeilijk zou men kunnen zeggen, dat de Romeinen aan
dezen — ik zou haast zeggen —plicht tot oorlogvoeren niet hebben
voldaan. Want als er één volk is, dat onafgebroken, zonder
een enkele rustpoos voortdurend heeft geoorloogd, dan zijn zij het.
Volgens Livius immers is de tempel van Ianus, die bij oorlog
steeds open moest staan en alleen in vredestijd werd gesloten,
van af de regeering van Numa Pompilius (715) tot aan den slag
bij Actium (31) toe, dus over een tijdvak van 684 jaar, slechts
tweemaal gesloten geweest. Is het wonder, dat een zoo krijgslustig
en oorlogszuchtig volk aan zijn hoogste Godheid : Iuppiter optimus
m ax i m us onder andere kenmerken ook allerlei speciale oorlogseigenschappen en politieke bekwaamheden toeschreef? Want
buitengewoon sterk openbaarde zich voor den geloovigen Romein
zijn goddelijk bestier op het oogenblik, waarin het politieke leven
(*) Gedenk, Romein, dati'^door
uwe opperheerschappij de volkeren moet regeeren,
J
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— Dit zal uwe roeping
zij
zijn
— ze tevens de kunsten des vredes te leeren,
P g
onderworpenen te sparen, en de overmoedigen
geheel onder uwe macht te brengen.
g g
g

de hoogste spanning bereikte : in den oorlog en bij den slag.
En zoo werd Hij in het bijzonder als de God der overwinning
vereerd, Hij, die de oorlogskansen ten gunste der Romeinen
deed keeren.
En waar wij zooeven gezien hebben, dat het Romeinsche
volk speciaal hen placht te huldigen, die als opperbevelhebber
hunne legioenen met roem en geluk wisten te doen zegevieren, en zoo hunne groote veldheeren 't waren, Wien zij de meeste
eer wisten te betonnen, daar komen wij nu vanzelf tot de tweeledige bedoeling, die de Romeinsche Triumphus had : in de eerste
plaats eene hulde en verheerlijking van den terugkeerenden Held
die het leger de zege had geschonken, van Hem, de zichtb ar e
verpersoonlijking van Rome's wapenroem en heerschappij, —
maar daarnaast ook een dank aan de onzichtbare macht, die
daartoe zijn steun had verleend : aan de goden in het algemeen,
maar Iuppiter in het bijzonder. Vandaar de verklaring, dat de
Triumphator als bijna aan de godheid gelijk zijnde, althans boven
het menschelijke verheven wordende, op dien gewichtigen dag het
gewaad van Iuppiter zelf aanhad, dat daartoe voor één dag van
het groote Iuppiterbeeld in den tempel werd afgenomen. Vandaar
dat de corona a u r e a, de gouden Iuppiterkrans zijn hoofd tooide
immers hij, de drager van het Imperium, de hoogste macht in
den staat, vertegenwoordigde op dezen dag het ideale staatshoofd
van het Romeinsche rijk (Iuppiter) en de M a i e s t a s van het
Romeinsche volk. En vandaar ook, dat de Triumphator, aan het
einde van den tocht, op het Capitool den tempel van Iuppiter
besteeg, aan wiens voeten hij zijn palmtak, een der lauwerkransen
en de gouden eerekronen (hem door de overwonnen steden vereerd) neerlegde.
Wij zien dus dat de Triumph aan de eene zijde is een
militair schouwspel maar ook tevens een godsdienstig feest.
Wanneer nu de overwinnende veldheer na zijne zegenpralen
in het vaderland was teruggekeerd en zich gaarne de eer van den
triumphus gegund zag, moest hij zich aan strenge regelen
onderwerpen.
In de eerste plaats moest hij vooraf den Senaat van zijnen
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terugkeer in kennis stellen en daarna buiten de muren der stad
rustig de beslissing afwachten en vóór dien tijd geen voet binnen
Rome zetten. Daarbuiten moest hij met het leger gekampeerd zijn,
dat zijne heldendaden had meegemaakt en dat hem reeds op
het slagveld als Imperator had uitgeroepen, (den hoogsten
eeretitel dien iemand voeren kon) als een voorlooper op 't geen
hem van Senaatswege zou worden toegestaan : de T r i u m p hu s,
het heerlijkste eerbewijs, dat ooit aan een sterveling kon worden
toegebracht. Verder kon alleen hij triumpheerend in Rome binnentrekken, die gedurende den veldtocht het imperium, het meest
volstrekte gezag had uitgeoefend. (Dit gezag slaat zoowel op
legeraanvoering alsook op rechtspraak). Hiermede stond het
vereischte in verband, dat de veldheer in Su a pr o vin c i a (in
zijn eigen d. w. z. de aan heng toegewezen provincie) en suis
a u s p i c i i s had gestreden. (*) Bij alle deze vereischten die
eigenlijk meer de persoon van den overwinnaar betroffen, kwamen
nu nog deze beide hoofdvereischten : dat het Romeinsche gebied
moest zijn vergroot en de oorlog geheel geëindigd, deb e 11 a t u m
e s s e. Dit laatste vereischte, eigenlijk het voornaamste, vindt men
dan ook vaak op de munten ter eere van den triumphator geslagen,
vermeld. Zoo staat op den Germanicusmunt aan de keerzijde
SIGNIS RECEPTIS. DFVICTIS GERMANIS S. C.
Na herovering der veldteekenen. Na algeheele overwinning op de Germanen. Volgens senaatsbesluit.

Wanneer nu aan al deze vereischten was voldaan, moest de
quaestor u r b anus nagaan of de opgaven en mededeelingen van
den veldheer in orde waren en daarvan verslag doen aan den
Senaat, die voor deze speciale gelegenheid buiten de stad tezamenkwam, daar ook de triumphandus tot deze zitting toegang had
en hij zich niet binnen de muren van de stad mocht vertoonen.
Daar deze plaats van samenkomst voor den Senaat steeds in een
zijn
(*) Voor het vereischte van te moetenestreden
hebben onder
zijn g
eigen auA iciën }
g
een kleine opheldering. Volens
God, IuAPiter optimus
Volgens Romeinsch inzicht was nl. de hoogste
A
g
maximes de leider van den Staat. Hij gaf
zijne
of afkeuringg te
Jgoedg
J g van iedere handeling g
s i c i a b.v. door vogels,
au uria, a uA
kennen door teekeneng
g viervoeters, bliksem, vreemde geluiden vallende ziekteedurende
eerre vergadering
te
P
getc. Het recht nu om deze auspicia
g
g
doen waarnemen had de met 't imperium
bekleede veldheer, daardoor een tusschen persoon
A
A
tusschen hetemeenebest
en de goden.
g

— 9 --door de Augur e s geheiligd gebied moest bestaan (temp 1 u m) werd
hiervoor gewoonlijk de tempel van Bellona of wel die van Apollo
op den Campus Martius gekozen. In deze Senaatszitting droeg in
den regel, althans zoo de Triumph hem niet reeds van te voren
was toegestaan, (wat o.a. met Germanicus het geval was) de
triumphandus zijn verzoek zelf aan de P a t r e s Conscript i
voor met de onderstaande formule. (1)
Dan kon hij zijn verzoek toelichten en de feiten noemen
waarop hij zijne aanspraken grondde. Daarbij werd het den
spreker volstrekt niet kwalijk genomen als hij in eigenlof of zelfs
ook in overdrijving verviel ; men hoedde er zich volstrekt niet
angstvallig voor openlijk van zijne verdiensten te spreken : in dit
opzicht was de Oudheid veel naïver en waarheidlievender dan
onze tijd met al zijne valsche bescheidenheid. Alleen kon men
dan ook tegenspraak van den kant der aanwezigen verwachten.
Overigens trad de kandidaat niet alleen op voor zijn persoon
alleen, maar hij smeekte den Triumphus ook af als een eerebetoon
voor zijn leger, als een erkenning van de verdiensten zijner troepen,
als betamenden dank tegenover de goden. Het gevolg hiervan
was vaak weer een soort van onderzoek naar zijne oorlogsdaden
en krijgsoperatiën, dat dan weer tot een meer of minder gerechtigde kritiek aanleiding kon geven. Zoo maakte de Senaat vaak
bedenkingen als deze : dat men klachten vanuit het leger zelf over
den opperbevelhebber had hooren opgaan ; dat deze zich een deel
van de buit zou hebben toegeëigend ; dat de Sibyllijnsche boeken
niet voldoende door hem waren geraadpleegd ( Z) of hunne uitspraken
in den wind geslagen ; dat de vrede was tegengehouden, de soldij
was ingekort, de veldheer zijn ambtelijke bevoegdheid had
overschreden, of ook, (wat een zeer geijkt en krachtig middel tot
Weigering was :) dat er over het algemeen geen reden tot het verleenen
van den Triumph bestond, zoo b.v. wanneer er niet v ij f d u i z end
et diis immortalibus
. bene ac feliciter estam
(1) Ut aequum
censerent ob rem ublicam
g
P
q
honorem haberi juberent
et sibi Triumphum
decernerent = dat zijJ.
(de Senatoren) naar recht
P
1
en billijkheid
mochten oordeelen of de belangen
van den staat goed
en voorspoedig
g
g
gbehartigd.
P
g
J
waren en het bevel mochteneven
dat aan de onsterfelijke
onsterfelijke goden
eere mocht worden toegeg
g
bracht en aan hem zelf den Triumphus
mocht worden toegestaan.
P
2 Priesterhoofdstuk VII.
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vijanden in éénen veldslag gedood waren: (ne quis triumpharet)
nisi quinque milia hostium una acie cecidisset.
Waren tenslotte de debatten geëindigd, dan deed de voorzitter
op grond van hetgeen uiteengezet was, een voorstel tot verleenen
of weigeren van den Triumph. Op het eindbesluit werd dan vaak
groote invloed uitgeoefend door de vergadering van het volk.
Dit toch kon wel is waar een s e n a t u s c o n s u 1 t u m niet ongedaan
maken maar zich toch tegen Benen door den senaat toegestanen
Triumph verzetten, door het aannemen van een volksbesluit (le x)
waarbij dan b.v. aan den triumpheerenden veldheer het Imp e r i um
ontnomen werd. Dat een dergelijk middel in vroeger tijd vaak
door de plebejische tribunen beproefd werd om hunnen haat
tegen al wat patriciër was te kunnen voldoen, valt licht te begrijpen
vooral daar zij een bijna onbeperkte macht hadden door hun
inter c e s s i o (tuschenbeidenkomen). Zoodoende geraakte de
p a t r u m a u c t o r i t as (=de bekrachtiging door den senaat) wel
eenigszins op . den achtergrond, maar toch werd alle tijden door,
de senaat als het eigenlijk lichaam beschouwd, dat over het al of
niet toestaan van den triumphus had te oordeelen.
Wanneer dan door den overwinnenden generaal al deze gevaarlijke klippen waren voorbijgekomen en hem de triumphus goed
en wel was toegezegd, werd in overleg met senaat en c o m i t i a
t r i b u t a (I) een dag voor den intocht bepaald. Daarna werden
de soldaten, voorzoover zij wellicht na hunnen terugkeer van den
veldtocht, verlof hadden gekregen, tot het groote feest tezamengeroepen. Maar niet aan allen was die eer gegund mede te mogen
triumpheeren, alleen aan die afdeelingen stond de Imperator het
toe, die zich het meest hadden onderscheiden. Op den bepaalden
dag verzamelden zich deze dan in hun besten en zorgvuldigsten
krijgsdos op den Campus Martius.
Nadat de stoet geheel is opgesteld, wacht hij vóór de Porta
Triumphalis, waardoor hij steeds zijn intrede in de stad placht te
doen, de komst af van de, den Triumphator inhalende, senatoren,
magistraten, familieleden en vrienden, priestergenootschappen en
aanzienlijke burgers, die allen in feestkleedij gehuld en het hoofd
(1) Vergadering
g
^waar het volk t r i b u sgewijze
g J tezamen kwam,
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meerendeels omkranst, den Held van den dag hunne hulde komen
brengen en Hem daarom de Triumphpoort dóórgeleiden door voor
aan den stoet mee te loopen en alzoo het eerste deel van den
optocht te vormen. Zij gaan mede tot den Circus Maximus, waar
vrijplaatsen voor hen zijn opengehouden en zij het verdere
deel van den optocht langs zich heen kunnen zien gaan. Achter
hen aan komen, als opening van den eigenlijken triumphtocht de
muzikanten nl. de t u b i c i n e s met hunne lange instrumenten.
Daarna een zeer eigenaardig deel van den optocht : de krijgsbuit.
Zij bestaat, al naar gelang de natuur en voortbrengselen van het
veroverde land merkwaardigheden opleveren : in kunstvoorwerpen,
wapens, krijgswerktuigen, veldproducten, voorbeelden uit de dierenwereld en de fauna. Zoo kan men soms afbeeldingen van
tempels, van godenbeelden, van beroemde gedoode vijanden, van
veroverde steden en vestingen zien en daartusschen allegorische
voorstellingen van rivieren en bosschen, kortom van allerlei
onderdeelen van het overwonnen land. Daar tusschen weer
borden met de noodige verklaringen, platte gronden en kaarten,
teekeningen van veldslagen en episoden uit den oorlog. Bracht het
vreemde land ook wilde dieren voort, dan werden ook deze bij voorkeur meegevoerd: leeuwen, oliphanten, panters, hyena's, tijgers,
kameelera uit Afrika, oerossen, wilde paarden, beren, vette
runderen, elanden en rendieren uit het Noorden: kortom een
bonte verzameling van alles wat maar ongeziene en ongekende
uit den vreemde kan worden meegebracht. In den buit worden
ook de offerstieren ingedeeld, die dikwijls in reusachtigen getale
(honderd en meer) met den optocht meeloepen en prachtig zijn
versierd. Daarna de gevangenen, als bewijs van het deb allatum esse,
die met ketens geboeid, in de hun eigen landsdracht voorbijgaan.
Nu komt het eigenlijke hoogtepunt van den stoet : de
omgeving van den Imperator als tweede en middelste deel. Zangers
en muzikanten, tooneelspelers en narren ; jongelingen, tempeldienaren
en offerknapen; lictores en staatsdienaren gaan den T r i u m p h a t or
vooraf. Deze staat op den hoogera, door 4 paarden getrokken
goudschitterenden triumphwagen, dikwijls van zijne kinderen vergezeld. Daarachter de bevrijde gevangenen. Nu volgt het gansche
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leger: de officieren voorop, dan de militaire muziek waarachter
het voetvolk en de vreemde hulptroepen te voet. Vervolgens de
ruiters en de bondgenooten te paard, terwijl heel achteraan soms
ook nog allerlei belegeringsmachines als: stormrammen, katapulten
vestingtorens en andere veroveringsmiddelen op karren worden
meegesleept, waarmede de geheele optocht een einde neemt.
In deze volgorde nu ging de stoet na door de Aorta triumphalis te
zijn geschreden, door den circus Flaminius ( 1 ) heen, (waarvan alle
rijen dicht met toeschouwers bezet), en daarna tusschen de tempels
van Iuppiter en Apollo door, die nog in de buitenwijken op het
Marsveld lagen, recht aan op de Porta Carmentalis. Door deze poort,
die gelegen was in den muur van Servius Tullius betrad men de
oude stad. Hier liet men het Capitool aan de zijde van de zoo
bekende Tarpeiische rots, links liggen, en daalde af in het meer in de
diepte gelegen Forum Boarium (rundermarkt) met zijn oude eerwaardige heiligdommen : de tempels van Fortuna en van Mater Mutata
(aan de Noordzijde) waartusschen de stoet waarschijnlijk zal zijn doorgegaan, en den rondtempel van Hercules Invictus, benevens de Ara
Maxima (het zeer groote altaar) en den Herculestempel van Pompeins.
Zuidoostelijk van de rundermarkt lag de enorme circus
Maximus, waar de Senatoren en eerebegeleiding afscheid namen
om hier den stoet langs zich heen te zien trekken. Zij zullen
waarschijnlijk een vroegeren ingang zijn binnengekomen dan het
hoofddeel van den optocht, dat wel door de triumphboog de
ontzaglijke ruimte zal hebben betreden, die aan alle zijden omringd was door honderdduizenden toeschouwers. ( 2) Nadat de
geheele ruimte van de renbaan om de Spina, heen en terug was
afgelegd en de stoet zoodoende door dezelfde poort terugkwam
als hij was ingegaan, boog deze aan den voet van den Mons
Palatines in Noordelijke richting om, om het tusschen dezen
heuvel en den Mons Caelius gelegen dal door te gaan. Waar
deze weg door de Via Sacra gekruist wordt, sloeg de optocht
links af om langs dezen „Heiligen weg" die oude processiestraat
(1) Zie de bijgaande
kaart.
Jg
2 Na de laatste vergrooting
g
g door Caesar met 3 1 2Stadia lengte
g en 1 Stadium breedte
kon hij 383.000 toeschouwers bevatten,
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en verkeersader van Rome, het Forum te bereiken. Aanvankelijk
gaf hiertoe de Fornix Fabianus, na het jaar 70 n. Chr. de
triumphboog van Titus toegang. Langs den tempel van Iuppiter
Stator, de oude Regia het heiligdom der Vestaalsche Maagden
en verblijfplaats van den Pontifex Maximus, en de Aedes Vestae
die alle aan den linkerkant van de Sacra Via gelegen zijn, gaat
het (langs de Regia) weer even links af, om dan weer door
den Arcus Augusti, verder recht door te gaan. Aan den
rechterkant daarvan verheft zich in het begin van den keizertijd
de ter eere van Julius Caesar gestichte tempel Aedes Divi Iulii.
Dan gaat het verder tusschen den tempel van Castor en de groote
Basilica Julia aan de linkerzijde — en de zeven groote eerezuilen
aan den anderen kant, door de kleinere triumphboog van Tiberius
heen, waarna rechts wordt afgeslagen langs den tempel van
Saturnus, die geheel wordt omgebogen, waarna eindelijk de
Clivus Capitolinus wordt bestegen.
Op dit punt gekomen (aan het Noord-westelijk eind van het
Forum) verlaat het buitgedeelte den optocht en werden de gevangen
vorsten en veldhoeren naar het Tullianum gevoerd om aldaar
onthoofd of gewurgd te worden. De rest van den stoet begeeft
zich nu in zig-zags den Mons Capitolinus op, om, ten slotte op
het Capitool aangekomen, aldaar vóór den tempel van Iuppiter
halt te houden waarmede het einddoel van den geheelen tocht is
bereikt. Want dit heiligdom op het Capitool, waarin eens de
veldheer vóór zijn uitrukken naar het vijandige land, een plechtige
gelofte had afgelegd en hij nu zegevierend was teruggekeerd, werd
door de Romeinen als onafscheidelijk verbonden met Rome's
bestaan en heerschappij, steeds met bijgeloovige vreeze en innige
vereering, beschouwd. Het was een machtigen tempel die zich
in Tuscischen stijl verhief met drie zuilenrijen aan de vóór- en
één aan den zijkant. Op den gevel stond een vierspan, terwijl
binnenin drie vertrekken waren, waarvan het middelste het groote,
zittende Iuppiterbeeld bevatte met den bliksem in zijn rechterhand ;
in de beide andere ruimten kon men de staande figuren van
Iuno en Minerva zien.
Vóór dezen tempel aangekomen, mocht de Triumphator
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eindelijk den wagen verlaten. Dan ging Hij, diep gebogen,
soms zelfs op de knieën naar boven kruipend, de trappen van
den tempel op, waarna hij in aanbidding de Sella Iovis naderde,
om daar het volgende gebed uit te spreken:
„Aan U Iuppiter Optimus Maximus en U overige beschermers
en bewoners van deze godenhal breng ik verheugd en opgewekt
mijnen dank, dat naar uwen wil het Romeinsch Rijk tot op dezen
dag en ure door mijne handen behouden bleef en voor zijne
belangen werd opgekomen; wilt het ook in de toekomst behouden
en beschermen, dit smeek ik U eerbiediglijk".
Wat voor den persoon des Triumphators het dankgebed aan
aan de voeten van Iuppiter was, dat beteekende voor het geheele
leger het groote offer, dat nu op het Capitool werd gebracht.
De veldheer zelf verrichtte deze plechtigheid, omgeven door het
grootste deel zijns legers.
Eerst spreekt hij daartoe een plechtig gebed uit en spreidt
het lustrale water over het altaar. Daarna worden de witte offerstieren aangebracht en driemaal rondom het leger gevoerd. Dan
reikt een der offerknapen het wierookkistje aan, en wordt door
de t i b i c i n e s (fluitspelers) de offermelodie ingezet. Alsnu strooit
een priester het offerdier de heilige zoutkorrels en wierook op
den kop, snijdt een bosje haar tusschen de hoorns af, dat hij in
de vlammen werpt, en na het dier door een houw over den rug
te hebben gewijd, wordt het door een bijislag van den offerslachter
geveld, waarna de cultrarius het de keel doorsteekt en het bloed
in een gulden schaal opvangt om het over het altaar uit te gieten.
Eerst nu is het leger gereinigd van alle zonden en misstappen,
waardoor het wellicht een der goden gedurende den veldtocht
had mishaagd, eerst mi zijn aan alle Ceremoniën van den eigenlijken Triumphtocht voldaan. Echter sluit zich bijna zonder
uitzondering aan deze politiek-godsdienstige plechtigheden een
feestmaal op het Capitool aan, door alle voorname deelnemers
aan den Triumph, alsmede Senaat en Magistraat bijgewoond,
terwijl het volk zich het verdere van den dag in den Circus zal
weten te vermaken, waar wagenrennen of gladiatorengevechten
op last van den Triumphator zullen worden gehouden.

Gh:RMA\ICUs' "I,RIUMPHTOCHT.

Zoo naderde dan de door Rome lang verbeide triumphtocht van
CAIVS IVLIVS CAESAR G E R M A N I C V S DRVSVS.
Immers was reeds in 't algemeen de t r i u m p h us een der
grootste, zooniet het grootste feest, dat in Rome gevierd
kon worden en werd het daardoor reeds gewoonlijk met verlangen
en spanning tegemoetgezien, —hoeveel te meer is dit 't geval,
op den 26 sten Mei van 't jaar 17, waarop een zoo bekend en
algemeen geliefd triumphator als G er m ani c u s zijn heuchlijke
intrede in de hoofdstad des rijks zal doen.
Al vroeg in den morgen spoedt zich dan ook reeds een
ontelbare menschenmassa naar den Campus M a r t i u s. (*) Hier
kan men uitrusten van het stofgewoel en de reeds drukkende hitte
(*)
zoowel naar den Romeinsch
verwijs ik voor verklaringgen ligging
me verwijs
gg g
^) Voor namen
grond
van een gedeelte
van Rome.
Hollandschen index, alsook naar den bi'J^g evoeg den platten
g
g
P
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van de stad, waar het heden voller is dan ooit te voren en die
door zijn helblanke tempelmuren, wittige daken en marmervlakken
de zon des te feller doet voelen.
Hier verspreiden laurierboschjes, rozen- en jasmijnstruiken
een verkwikkenden geur en waait over de uitgestrekte grasvlakte
een koele bries, die frisch aandoet na den moeielijken stoot- en
duwtocht door de overvolle stad. Maar niet lang duurt het of
ook hier wordt het meer dan vol, want op deze plaats: de
officieele plek, waar de triumphtocht zijn .aanvang moet nemen,
komen niet alleen de bewoners van de hoofdstad en van de
omliggende plaatsen, ja uit geheel Italië tezamen, maar ziet men
ook duizenden vreemdelingen, die door het ongekende schouwspel
van een triumphtocht naar de hoofdstad zijn gelokt, in al hun
meest uiteenloopende landsdrachten bij elkaar: Grieken, Aegyptenaren, Syriërs, Mauretaniërs, Perzen, Indiërs, Ga ll iërs, Spanjaarden
en Numidiërs, alles wemelt dooreen, verlangend naar het nooit
geziene schouwspel van een echten triumphus, zooals men dien
all een een enkele maal te Rome kan aanschouwen. Tusschen
die dringende menigte van hen, die zich reeds een plaatsje hebben
verschaft en hen die er nog een moeten veroveren, trachten nu
de verschillende vereenigingen van winkeliers, in colonnes geschaard,
zich een weg te banen. Zij komen, soms door muzikanten
voorafgegaan, van alle kanten opzetten om zich zoo mogelijk nog
vóór de reeds geordende toeschouwers te scharen aan beide
kanten van den weg, die door den optocht zal worden genomen.
Want hunne waren zijn heden bestemd tot dankoffer aan den
zege -brengenden Mars of tot gave aan den grooten Germanicus en
dicht willen zij Hem langs zich zien komen, om te Beren den held
van den dag.
Zoo komen uit den V i c u s T u s c u s de zijdenhandelaars, de
goudsmeden en juweliers, de oudsten onder hen voorop met de
insignia en emblemata van hun vereeniging. Uit het F o r u m
Pis c a r i u m de vischhandelaars, uit het 01 e t a r i um de fruitverkoopers ; verder geldwisselaars, galanteriewinkeliers, banketbakkers,
varkensslagers, alles brengt zijn waren en gaven als zijdestoffen, goud,
edelsteenen, visch, vruchten, gevogelte, honig, brood, eieren, varkens,
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Het groote gebouw links is de Basilica Iulia, waarvuór de zeven eerezuilen met standbeelden. Aan den zijkant van
dit gebouw, waarvan de kolonnades met standbeelden zijn versierd, begint de Vicus Tuscus. Deze wordt aan den
sederen kant begrensd door den tempel van Castor (links vooraan), Rechts daarvan de triumphboog van Augustus,
waarnaast de tempel van den heiligen Caesar (templum divi Iulii) Na een kleine tusschenruimte rechts daarvan met
nog
trappen
pp omgeven de basilica Ae mili^
a, De vlak
vak vooraanstaande tempel van Antoninus bestaat dezentijd
tijd
g niet,, evenmin
als het ruiterstandbeeld van Constantijn (equus Constantini)) en de grootste der drie triumphbogen, die van Septimus
Severus De kleinere i ondtempel op den voorgrond is die van Vesta, terwijl daartegenover de Regis is, de verblijfplaats
van den Pontifex Maximus. Om de Regia heen buigt zich (tusschen deze en den Antoninustempel) de Sacra Via. die
verderop (door den Augustusboog) langs de Iulische basiliek loopt en eindigt in den triumphboog van Tiberius aan
het rechtereinde van deze
zich om dendie
tempel
basiliek.
ez basz
rek. Dan begint de Capitol^nsche helling (Clivus Capitolinus)
p
van Saturnus (links) buigt Hierachter zien wij de porticus van de dii consenten met de beelden van deze goden op
het dak boven de pilaren. Hierachter gaat de Clivus Capitolinus verder naar boven toe, daarna langs het tabularium,
het enorme gebouw dat wij rechts achter zien, de hoogte in, tot de mons Capitolinus is bereikt, waartegen wij den weg
met een trap schuin zien opgaan Op het Capitool links : de Juppitertempel met aan beide zijden een portiek, rechts
de Arx (burcht) waarop de tempel van Juno moneta. Tusschen beiden in op wazigen achtergrond : de circus Flaminius,
daarachter de thermen vair Agrippa met Pantheon(koepeldak) en heel in de verte het Mausoleum van Augustus
met kegeldak, terwijl aan de overzijde van den Tibermet
( oorlogsschip),) de mons Ianiculus te zien is.
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schapen, wijn en koren mee. En zoo tracht ieder ze op zijn beurt 't zij
in manden, of op staken en draagplanken tentoon te stellen om zijn
hulde te brengen aan den Triumphator en zijn leger, en zijn dankbaarheid aan de Godheid te uiten voor de behaalde overwinningen.
Maar niet alleen op den Campus M a r t i u s, ook in de stad zelf
neemt de drukte meer en meer toe. Hier slingeren zich het
groenfestoen en de bloemenkransen van de eene straat in de
andere, en huis aan huis ; zijn de colonnades van tempels en
woningen met kransengroen omwonden, hangen kostbare tapijten
in bonte kleurenmenging van de vooruitstekende bakons boven
de zuilengaanderijen, waarvan het lichte marmer met versche rozen
is beplekt. Overal is men met bloem- en plantenversiering aan
't werk geweest ; zijn met neergeworpen palmtakken en gestrooide
kransen straten, pleinen en trappen bedekt ; overspannen gekleurde
doeken en zeilwerk op verschillende punten den weg, dien de
triumphtocht zal nemen. Standbeelden en busten. schilderijen en
prachtige vaatwerken, kortom allerlei kostbare en zeldzame voorwerpen en schatten zijn op allerlei plaatsen tentoongespreid, ja
alles heeft men in 't werk gesteld om den Triumpheerende den
aanblik van huis en straat zoo heerlijk mogelijk te doen schijnen.
En verrukkelijk stijgt op de geur van wierook en welriekende
kruiden, van bloemen en aromatische vochten ; hoog-op springen
de zilverschitterende fonteinen en koel plassen de watervallen van
het S o 1 a r i u m, (*) brengend Benige frischte in de warm-woelende
wemelmassa. Ook de m n r a t o r e s (straatreinigers) met hun
watertobben trachten stof en warmte te keeren. Maar weinig
gelukt hun dit, waar steeds nieuwe menschengolven komen aanstroomen. Want alles dringt dooreen : kooplui en herbergiers, in
paenula of met schootsvel, vrijgelatenen in den armoedigen kiel
en met den pileus op het kaalgeschoren hoofd. Dan de patriciërs
in de helwitte toga, la,)t kleed hij uitstek der vrijgeboren Romeinen,
zoo feestelijk in zijn blankheid voor een' dag als heden. De
aanzienlijkste van hen zijn in draagstoelen gezeten, die door vele

terwij het door allerlei
(*) Dit solarium (zonnewijzer),
stond midden op
P het Forum, terwijl
(}
J
was omgeven.
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slaven worden voortbewogen ; dit vervoermiddel, reeds op 't eind
der republiek in de mode gekomen, werd in dezeli tijd hoe langer
hoe meer het lievelingsvoorwerp der aristocratie, die zich gaarne
op dergelijke wijze, door allen gezien en bewonderd, en veilig
voor de duwen van het gespuis, door de straat liet bewegen.
En ofschoon I u 1 i u s Caesar, (die op lateren leeftijd door de hevige
jicht zich niet anders dan op een dergelijk voorwerp kon verplaatsen) herhaaldelijk met luider stemroe tegen deze verwijfdheid
was opgekomen, waarvan het gebruik zóó sterk toenam, dat hij
't tenslotte bij senaatsbesluit liet verbieden — zoo wist toch, dank
zij de toenemende weelde en gemakzucht, de draagbaar niettegenstaande dit verbod zijn liefhebbers te vinden, zoodat men ze nu,
ruim 60 jaren na Caesars dood `veer door velen, vooral op eenera
dag als deze, zag gebruiken.
Een groote schare clienten omringt den edelman in zijn met
zachte kussens belegd vervoermiddel, dat hem bovendien het
gemak geeft zich zonder moeite een weg door de dicht opeengehoopte massa te banen. Van hen zijn sommigen, voornameiijk
arme plebéiers in versleten tunica, (*) druk bezig hun met moeite
verworven zit- of staanplaats voor geld te verkoopera aan hen, die
meer met aardsche goederen zijn gezegend, terwijl deze, wanneer
zij ook op die wijze nog geen plaats kunnen verwerven, allicht
nog een zitplaats kunnen krijgen op de schouders van den een
of anderen forschen Numidiër, die zijn rug tegen Benige
sestertiën per uur verhuurt.
Schreeuwende en vechtende voddenrapers, molenaars, `vagenmakers, ververs en tapijtwerkers ; drukpratende pachters en
ontvangers, beeldhouwers uit het V e 1 ab r u m, reelers van het
Emporium, de handelshaven; paardenhandelaars van den A v e nt i n u s; lastdragers en watersproeiers, eetwarenventers en goochelaars, die tusschen alles doorschreeuwen om de aandacht te
trekken, waterverkoopers en bloemenmeisjes, hardloopera en
(*) De t u n i c a is het onderkleed waarover de voorname Romein, hetzij
J de toga
b
draagt,
hetzij den mantel, die al naar zijnzijverschillende vormen 1 a c e r n a (bewerkte-),
g hetzij
manr a b e a(ridder-),a ep n u l a (cape-),
( p s a m n^ m (soldaten-) of c h l a m ^y s (Grieksche
(
tel heet.
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waarzeggers met al hun beweging en levenmakerij : die allen
veroorzaken een drukte en lawaai, dat ineenklinkt met het trappelen
van paarden, het ratelen van karren en het kermen van hen, die
onder den voet geraken of die van een der A p p a r i t o r e s
(staatsdienaren) en der boden, die voor hunne heeren een weg
banen, stompen of slagen oploopen of door bereden politiewachten
omver gereden worden. Want plaats moet gemaakt worden voor
verschillende hoogwaardigheidsbekleeders, die den Triumphator
tot aan den Campus Martins tegemoet zullen gaan en vandaar
af hem een eind weegs zullen vergezellen, vormende het eerste
deel van den optocht.
Zoo zien wij dan den Yraefectus Yraetorio voorbij
rijden in zijn zwaar harnas en van Benige lijfwachten vergezeld;
wordt af en toe ruimte gemaakt voor Senatoren, herkenbaar aan
hunne toga met purperzoom en hun bijzonderen schoen, den calceus
s en at o r i u s, (die honger is dan de gewone voetbekleeding)
rood van kleur, en met de lunula, het ivoren sieraad, dichtgehouden.
Ook voor andere magistraatspersonen als Consuls en Praetoren,
eveneens in de toga p r a e t e g t a gehuld, moet het volk eerbiedig
terzijde wijken. Voor heden zijn hunne Li c t ores echter niet
voorzien van de roedebundels (fasces), die echte symbolen van
het Romeinsche gezag : het Imperium. Want uitsluitend bij den
triumpheerenden Imperator is thans het Imperium, aan Hem
zijn thans alle magistraatspersonen, zelfs de hoogste, onderdanig;
alleen Hij mag door Lictoren met roedebundels worden voorafgegaan, die voor den dag van heden, zelfs binnen de stad, met
de ingestoken bijlen zijn voorzien (symbool van 't recht over
leven en dood).
Sommige dezer hooge dignitarissen worden luide door het
publiek gehuldigd, zooals b.v. de Consul of de een of andere
bijzonder in eere staande Senator. Zoo weet men een' M. A t e i u s
Capito, een' L. Anti s t i u s Labeo, bekend om hunne diplomatieke
adviezen en onomkoopbaarheid, eere te bewijzen ; wordt een'
invloedrijk redenaar als den patricischer Marcus S i 1 v a n u s, of den
niet weinig benijden Lucius H a t e r i u s hulde gebracht ; terwijl ook
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L. Co c c e i u s Nerva wegens hun bevoorrechte positie als oude,
welbekende oud-magistraten ; evenals Caius L e p i du s, die als
bekend bouwkundige de basilica van Aemilius Paullus had
hersteld, of C r emu ti u s Co;-dus, die er in dezen tijd van toenemende
tyrannie, niet voor terugdeinsde openlijk den lof te verkondigen
van Marcus B rutu s, (den moordenaar van Caesar) en andere
voorvechters der repubiikeinsche vrijheid.
Maar ook afkeuring en kritiek wordt door de dicht opeengehoopte volksmenigte op dezen en genen uitgeoefend. Zoo wordt
aan Q. A e 1 i u s Tubero, aan Lucius Salo n i u s hoon en spot
niet gespaard ; worden Quintus Mess a 1 i n u s en ale heerschzuchtige
Praefectus Praetorio : A e 1 i u s Seianus, beiden van veel invloed
aan het hof, met groote koelheid ontvangen.
Ook L. C alp u r n i u s Piso met zijn grenzeloozen trots en
onbuigzaam karakter is bij het volk gehaat. Wrist deze zich eerst
slechts met moeite en groot gin tegenzin te schikken naar de
bevelen, uit het keizerlijk paleis afkomstig, thans heeft hij zich
uit politieke overwegingen bij het hof aangesloten. Maar onvertrouwbaar is zijne gezindheid, boosaardig zijn zijne plannen, hij
die eens op honger bevel rouw en jammer zal brengen in de
keizerlijke familie door den Held van heden geniepig van 't leven
te berooven. Ook andere hooggeplaatsten bij 't hof gaan voorbij
overmoedig door de zekerheid, dat een enkele aanklacht wegens
1 a e s a m a i es tas (majesteitsschennis) in staat is een ieder uit den
weg te ruimen, die hen slechts eenigszins hindert.
Maar ook vele der hooge priesterschappen begeven zich
naar de Porta triumph alis en daaronder in de eerste plaats het
hoog in aanzien staande college der So dales A u g u s t a 1 e s. Met
des te meer eerbied worden zij door het volk begroet, daar ook
de Imperator lid is van dit aanzienlijk genootschap, dat kort na
den dood van Augustus ter zijner nagedachtenis werd ingesteld.
Bovendien staat een der keizerlijke prinsen aan 't hoofd van dit
sodalitium, n.l. Dr usus Caesar, die de adoptiefbroeder en tevens
zwager van den T r i u m ph at or is.
En nog zoovele andere voorname priesters gaan voorbij,
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waarvan de meeste gehuld in het blanke feestgewaad, maar ook
sommige in de hun eigene kleedij of pronkdracht. Want juist
in den keizertijd (waarin het dragen van zijden gewaden in
verschillende kleur toeneemt) wordt langzamerhand dit bestanddeel,
straks de eerste groep van den optocht, (aanvankelijk zoo eentonig
in zijn effen witheid en weinig vormenverschil,) een der meest
kleurenrijke, eigenaardige gedeelten van den stoet. (*)
Met ontzag wordt voor hen door het volk plaats gemaakt,
want de priesters zijn in dezen tijd zeer gezien. Vooral nadat
Augustus, die in vele opzichten er naar had gestreefd de oude
zeden te herstellen, ook de al-oude priesterschappen, waarvan sommige zetels in tal van jaren geheel onbezet waren gebleven en vele
zeer in achting en aanzien waren gezonken, weer in eere had
gebracht en aan de vele nieuwe godsdiensten en mysteriënvereeringen paal en perk had gesteld. En zoo zal men in den
triumphtocht van heden dan ook geen enkel nieuw priestercollege te zien krijgen, maar zal de eerste groep geheel worden
gevormd door de reeds eeuwenlang bestaande geestelijke broederschappen. Zij worden nog altijd uit de oudste en aanzienlijkste
geslachten gekozen, terwijl ook de keizerlijke familieleden voor
een groot deel deze functiën op zich nemen.
Intusschen nadert het oogenblik, dat de stoet op den C amp u s
Mar t i us zal zijn opgesteld, en zich van daaruit in beweging zal
zetten. Alles lokt de deelnemers aan den optocht tot langskomen,
alles kleurt en geurt ter hunner eere in bloemen en groen. Alle
tempels staan van wege den feestelijker dag wijd open, blauw
kronkelt zich de damp van brandende wierook tusschen de
zuilenrijen op.
Overvol zijn nu straten, hoeksteenen, muren, architraven, trappen
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en balustraden. In sommige portieken zitten aanzienlijke toeschouwers dicht aaneengerijd tusschen marmeren kolommen en hooge
reuktoestellen; dáár weer zien wij Rome's adellijke dochteren in
de voor haar gereserveerde plaatsen onder wijd-uit gespannen
baldakijnen, te midden van geurstralen-werpende fonteinen en
reusachtige, met bloemen gevulde vazen. Zacht zitten zij aan tegen
de zijden, met gouddoorwerkte zetelkussens. Lichtgekleurd zijn hour
gewaden, in verscheidenheid van toere tinten; schitterend de
annuli (banden) die het donkere haar tezamen houden. Met goudpoeder is dit soms bestrooid; met fijngewreven marmerkorreltjes
ook wel bepoederd, terwijl het hoog-opgewerkte kapsel, tutu 11 u s (*)
genaamd, rijk met paarlen, edelgesteenten, mijrthen of rozen is
doorweven. Waar deze dracht in den warmen Meimiddag hinderlijk
is, of de hoofddoek zwaar neerhangt in langen sluier, daar wordt
de spits toeloopende waaier heen-en-weer gewoven in rijthmisch
beweeg.
Ook Rome's ridders en edelen hebben zich naar hunne plaatsen
begeven, eerbiedig door het volk begroet en door talrijke scharen
van cliënten en dienaren begeleid. Vele van hen spoeden zich
naar de tribunes van den enormen Circus Maximus, `vaar de
keizer hun een plaats heeft geschonken om, in de nabijheid van
zich en zijn gevolg, den Triumph van zijnen zoon te kunnen
aanschouwen. En met rassche schreden, voorzoover de ontzaglijke
drukte hun dit toestaat, haasten zij zich naar de triumphpoort,
die toegang geeft tot het onmetelijk groote gebouw. `want wat
beteekent daar in de verte het dringen en haastig plaats maken
voor een kleine, maar goed te herkennen rij voetgangers ?
Het is het naderen van keizer Tiberius, die, gedragen in den
prachtigen purperen palankijn, rijk met goud bewerkt, zich van den
P a 1 a t i n u s naar den Circus Maximus begeeft. Met eerbied en
schrik is het volk opzijgegaan, maar niet met vreugde en juichkreten,
want niet bemind is Rome's tweede keizer, die reeds 56 zijnde, zich
vooral door de listen zijner Moeder Livia, nu vóór drie jaren
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op den troon heeft weten te dringen. Hoevelen hadden niet
reeds toeza hunne verwachtingen op den krachtigen jongen held
van heden, op G e r m a n i c u s gevestigd, hoe was niet reeds toen de
groote legeropstand aan den Rijn uitgebroken, omdat het leger
niet Tiberius, maar eenstemmig Gerrncznicus, hun geliefden opperbevelhebber en gouverneur, (*) tevens tot keizer had gewenscht.
Maar bescheiden en voorzichtig had G e r m a n i c u s hunne eischen
van de hand gewezen, en aangeraden geen twist onder elkaar
of in het vaderland te stoken, doch alleen den algemeenen vijand
te bevechten.
En zoo was Tiberius aan de regeering gekomen, de broer
van Germanicus . overleden vader Drusus, ofschoon Augustus
den vroolijken, populairen, begaafden, krachtig-jongen held, die hem
aait zijn zoo geliefden zoon Drusus deed herinneren, veel liever
op den troon had gezien. Maar Livia, Augustus' echtgenoote,
van even sluw, politiek en gesloten karakter als haar zoon T i b e r i u s,
dien zij altijd boven Drusus had voorgetrokken, had niet gerust vóór
zij Augustus, bij wie p zij G e r m a n i c u s had zwart gemaakt en
belasterd, had bewogen zijn beschikking omtrent de troonopvolging
te wijzigen ten gunste van Tiberius. Aan dezen was echter tegelijkertijd in het testament de plicht opgelegd G e r m a n i c u s als
zoon aan te nemen waardoor Augustus de hoop had gekoesterd,
dat hij op die wijze nog eens Rome's troon zou bestijgen.
Maar thans is Tiberius aan het roer. Echter hopen velen toch
heimelijk, dat het spoedig gelukken moge den algemeen beminden
G e r m a n i c u s tot keizer uit te roepen. Hoevelen willen Hem
daarom heden een meer dan gewone hulde brengen, Hem toonend
hun goede gezindheid; voor hoevelen was de terugkomst van
G e r m a n i c u s het symbool van het aanbreken van een nieuw
tijdperk : een van geluk en van vrede, zoo Hij eens zou staan aan
het hoofd van het Groote Romeinsche rijk. —
En stil, doch onderdanig begroet men Tiberius, meer uit
angst, dan uit keizersgezindheid, want wee dengene, die naar
's keizers meeping niet den noodigen eerbied voor hem in acht
Cy V an Gallië en Germanië,
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had genomen ! Niet voor niets had de achterdochtige vorst de
rechtbanken 1 a e s a e m a i e s t a t i s ingesteld : hoe menigeen,
op laffe en valsche wijze aangeklaagd, zou niet op die manier, op
's keizers bevel het leven verliezen !
En stil gaat Tiberius voorbij en een koude stroom van haat
en vrees wordt als voelbaar tusschen die allen en den tyran.
En stroef, de lippen opeengeklemd, niets uitend door zijn gedachteverbergende gelaatstrekken, gaat de gebieder van het wereldrijk
verder, gevreesd, gehaat, ongelukkig en met onuitsprekelijken
naijver in 't hart tegen dien ander, dien gevierde, dien Held van
den dag, zoo bemind, zoo geliefd, zoo geacht.
Hoe kon hij zich het best van dien ander ontdoen?"
Dat is de gedachte die den keizerlijken adoptiefvader van
den triomphator bezighoudt. „Reeds te veel lauweren zijn door
dien ander geoogst, reeds te veel is Hij geëerd, die door zijn
bemindheid een gevaarlijk concurrent voor hem dreigt te worden.
hij weet het, en in gedachten combineert hij : C a 1 p u r n i u s
— Ha
en dan zal het jonge
P i s o —veldtocht —Oosten
leven, dat nog voor niets is beducht, er niet meer zijn, dan zal
de laatste ure voor den thans zoo toegejuichte geslagen zijn, als
het doodelijke gif zal hebben gewerkt. En Tiberius lacht, lacht
van half-ingehouden wraakgenoegen over dit intens-geineene
toekomstbeeld, een schrille tegenstelling met de feestvreugde van
heden .
En het opgepropte volk, het zal denken, dat hij lacht van
blijdschap over het eerbetoon aan zijn zoon, den jongen Imp er at o r,
aan den
die weldra door zijn toedoen niet meer daar zal zijn
jonnen Caesar G e r m a n i c u s wien men gaarne al die hulde
toebrengt. Maar reeds bij sommigen :( *) Sub er at o c c u 1 t a
formido, reputantib us haud prosperum inDruso, patre
eius, favorem vulgi, avunculum eiusdem Marcellum,
flagrantibus plebis studiis intra iuventam ereptum:
ulairiteit
(*) Kwamen sombere voos gevoelens op, wannee p men zich herinnerde den
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aan de hem aanbiddende bevoll:ing: de lievelin gen van het Romeinsche
volk, maar die z,,, soit leefden en zoo ongelukkig aan hun eind kwamen.
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breves et infaustos popuk Romani amores, zegt Tacitus
in zijne a n n a 1 e s.
's Keizers moeder, de 73-jarige Livia is spoedig na hem
gevolgd. Immers eene keizerin ontbreekt, nadat Tiberius zich van
I u 1 i a (de eigen dochter van Augustus) wegens hare verregaande
zedeloosheid heeft laten s,:heiden. (*) Maar waardig weet Livia,
de trotsche keizerin-moeder die in haar ouderdom toch nog de
sporen draagt van vroegere buitengewone schoonheid, haar te vervangen. En zoo zou zij op den feestdag van heden zeker den
voorrang onder de voorname Romeinsche dames hebben als
eerwaarde m a t r o n a en echtgenoote van den eens zoo machtigen
Augustus, wanneer niet vandaag alles in de schaduw stond bij de
zoo beminde vrouw van den Triomphator, de edele Agrippina.
Op h a a r, zijne trouwe begeleidster in alle veldtochten, die de
gevaren en oorlogskansen heldhaftig met hem deelde, zijn alle
blikken in het bijzonder gericht, haar naam is heden op aller
lippen.
Want opgetogen verhalen en bewonderende brieven van het
leger hebben over haar de ronde gedaan: hoe beslist zij wist te
handelen in kritieke oogenblikken, hoe zorgelijk zij `'vas voor zieken
en gewonden. Hoe aan haar sympatiek optreden voor een groot deel
het dempen van den soldatenopstand te danken was, uitgebroken
op het valsche gerucht van de vernietiging van het Nederrijnsche
leger en de tijding van de troonsbestijging van Tiberius. Hoe zij
de soldaten telkens met een aanmoedigend woord of een zorgvollen
blik voor zich wist in te nemen en zelf het goede voorbeeld gaf
door aan de gevallenen en verwonden kleedingstukken en verbandmiddelen te geven.
Maar nog meer dan door dit alles, staat zij evenals Germanicus
zelf, in goeden roep door hare huwelijkstrouw. En dit wil veel
zeggen in dezen tijd, waarin juist in de aanzienlijke kringen onder
de Romeinsche vrouwen zooveel bederf en zedeloosheid begint
(*) Tiberius was namelijk
de zoon van Tiberius Claudius Nero en Livia, , die later
J
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te heerschen, en haar in dit opzicht hare bloedverwanten uit het
Iulische huis niet altijd een even goed voorbeeld hadden gegeven.
Maar zij, een ware afstammelinge der aloude G e n s I u 1 i a,
die thans door het huis der L 1 a u d i i dreigde verdrongen te worden,
verstond het de ontembaarheid en het vuur van overmoed aan
haar geslacht eigen, te bedwingen en zoo `vist zij door ;mote
wilskracht en mannelijkheid van optreden uit te munten.
En nog andere aanzienlijke vrouwen hebben zich bij de
keizerlijke hofhouding aangesloten, die op de voorste banken van
den Circus M aY i m us hebben plaats genomen. Van dezen valt
Y 1 a n c in a in het oog, de echtgenoote van 's keizers vertrouweling
C alp u r n i u s Piso, aan wie p wij zooeven 't volk zijn' haat zagen
luchten.
Ook Marcia, Claudia Pulchra, Ur gul ani a en andere
dames van patricischer huize zien wij in de omgeving van het Hof,
waarvan sommigen zich eer berucht dan beroemd hebben gemaakt.
Ook Germanicus' zuster L i v i 11 a, de echtgenoote van D r u s u s
(Germanicus' stiefbroer) heeft zich hier neergezet, om straks haren
broeder te kunnen huldigen en haar man in het begin van den
stoet voorbij te zien rijden.
Vooral niet vergeten mogen nog worden de leden van het
priesterschap der ITestaalsclze Maagden, van ouds af hoog bij de
Romeinen in eere, en die bij alle gelegenheden zooals ook hier
een zeer bevoorrechte plaats innemen. (Zie Priesterhoofdstuk II).
Zij loopen dan ook niet met den optocht mede, maar hebben
zich op heur officieele plaats in den Circus, vlak bij de keizerlijke
loge neergezet, nadat zij eerst vroeg in den morgen een dankoffer
hebben gebracht aan haar Godin en Haar het welzijn van den
Triumphator hebben afgesmeekt.
Maar welke juichkreten weerklinken daar plotseling ? Wat
beteekent die beweging en onrust onder alle toeschouwers in den
Zeer Grooten Circus, onder alle kijkers op de verschillende
tribunes, en de duizenden wachtenden in de straten ? „V e n i u n t" ;
de triumphstoet is in aantocht.
Reeds komen zij die hem openen door de P o r t a T r i u mp h a 1 i s, de straat binnen ; men kondigt het zijn buurman aan
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lste DEEL.

„EGGE TRIUMPHUS ! "
Groep
A.
Priesters.
Geopend wordt

de stoet door het college der
I. Fetiales. (*) Zij loopera vooraan in de rij der aanzienlijke priestergenootschappen, die er eene eer in stellen om, evenals de Senaat
en de voornaamste Magistraatspersonen, den T r i u m p h a t or
feestelijk in te halen en, aan 't hoofd van den optocht, hem te
begeleiden tot den Circus Maximus, waar ze de voor hen
gereserveerde plaatsen zullen innemen, om het verdere van den
stoet langs zich heen te kunnen zien gaan.
Van deze verschillende priestercolleges, die alzoo de eerste
groep van den triumphtocht vormen, is zeker wel een der alleroudste dat der F e t i a 1 e s. En juist daarom leent het er zich zoo
uiterst geschikt toe eenera triumph te openen, omdat het eigenlijk
meer is een college voor volkenrecht, daar aan hen speciaal het
onderhouden der diplomatieke betrekkingen met de vreemde
(meestal naburige) volkeren was opgedragen. Het waren een
soort „Staatsgezanten" die de symbolische handelingen bij het
afkondigen van oorlog of vrede voorgeschreven, moesten verrichten.
En zoo zijn zij het, die heden het eerst voorbijschrijden, als
verkondigers van vrede en rustpoos van oorlog.
Gehuld in de toga pr a e t e x t a (de witte toga met purperen
rand) waaronder de zacht lila tunica, die in tegenstelling met de
gewone tunica bij de hoogere priesters (ook den Triumphator)
ten voeten reikt, dragen zij de overoude symbolen van hun ambt:
den sclzeptervoymigen staf, ongeveer van denzelfden vorm als de
ouderwetsche „H a s t a p u r a" een lans zonder punt ; verder
den heiligen kiezelsteen (waarmee in overoude tijden de offerdieren
werden geslacht) en ten slotte de s a g m i n a of heilige kruiden
n.l. een bosje gras, dat met de wortels er aan van den m o n s
Capitolinus is afgetrokken.
Zoo gaan de Fetiales, het overoude Romeinsche priestercollege
waarin steeds de aanzienlijkste patriciërs zitting hadden, voorbij,
om opgevolgd te worden door de Sodales Augusta 1 e s, onder
II. praesidium van Iulius DRUSUS Caesar, den eenigen zoon
van Tiberius en (schoon)broeder van den Triumphator.
(*) De nummering^in het bijzondere
bijzonderehoofdstuk der Priesterschappen
Pp is dezelfde als hier.
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Deze, wien het is toegestaan zich te paard te midden der
andere priesters voort te bewegen, valt reeds van verre, te midden
der wit-getogade omgeving, in 't oog door zijn kleurigen mantel,
schitterenden hoofdkrans en insignia. Want donker karmijnkleurig valt zijne lac erna neer, met zilveren fi b u l a (mantelgesp)
over den rechterschouder bevestigd, van boven af lang uit-plooiend,
mooi buigend van achteren over zijn blanken schimmel. Zilvergestikt zijn de kransen, vormend des mantels rand, fijn afstekend
tegen de warm-donkere kleur. Een zilveren keten hangt den
Ma gist er der Augustalen op de borst met zinnebeeldige voorstellingen, op het aanzienlijk college betrekking hebbend. Dezelfde
insignia van het sodalitium zijn op de vit-zijden tunica, door gulden
gordelkoord opgehouden, in goudstiksel aangebracht : de ossenkop,
het zinnebeeld van het Iulische geslacht. Gelijke kop sluit boven
af: de hooge laarzen die, mooi opgewerkt in karmijn en groen,
eveneens donker uitkomen tegen de lichte zijden van den viervoeter.
Het prachtige en rijkbewerkte dekkleed, dat over het paard ligt,
is in dezelfde donker-olijf-groene tint als die der laarzen gehouden,
terwijl een karmijnkleurige rand hieronder uitkomt. Groenleeren
riemen met zilveren ornamenten beslagen, loopen over kop en
hals heen, terwijl de breede band die aan zijden en borst rondom
het paard bedekt, wederom met de voorvaderlijke symbolen in
metaal is versierd. Want dit familie-embleem wordt door de
Sodales Augustales, het nu volgend priestercollege daarom
vertoond, omdat het is ingesteld ter nagedachtenis aan Augustus.
Ofschoon dezen in hun witte toga praetexta, lange licht groene
tunica er volstrekt niet opvallend nieuwmodisch uitzien, zoo is het
niettemin hoogst eigenaardig en voor de Romeinen typeerend,
dat een zóó kort geleden ingesteld godsdienstig collegium als dat
der Augustales (dat eerst sinds 14 bestond) op twee pas afstand loopt van het oer-oude genootschap der F e t i a 1 e s, dat in
de geschiedenis, wat stichting betreft, bijna 8 eeuwen met hen verschilt. Want daaruit blijkt alweder hoe conservatief, hoe gehecht
aan het oude de Romeinen steeds waren. Want al verflauwde
in dezen tijd ook de godencultus, al maakte voor nieuwere en
vrijere denkbeelden in dezen tijd van verlichting veel plaats, wat
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vroeger heilig en onaantastbaar was, toch konden de Romeinen
het nimmer over zich verkrijgen om zich van het oude los - te
maken en dit af te schaffen, maar zij lieten nieuw en oud, al
was het ook nog zoo tegenstrijdig, naast elkaar bestaan. En dat
echt Romeinsche, vasthoudende begrip, dat in zoovele dingen
uitkwam en dat samenhing met de opvatting, dat de goden vertoornd zouden zijn als men iets verbrak, wat onder hunne goedkeuring tot stand was gekomen, dat vond men bij uitstek terug
in hunne ideeën over godsdienstige zaken. Op dit punt was ook
de plechtige handeling der F e t i a 1 e s (zie Priesterhoofdstuk I) kenmerkend, die ofschoon zij niet meer de gebruikelijke reis ondernamen
naar de grens van het vijandige land om hunne speer daarin te
slingeren, toch deze lanswerping bleven volvoeren en wel midden
in Rome bij de Columna bellica.
En zoo zien `mij dus den nieuwen god ,, Augustus" gelijkelijk
vereerd met Iuppiter ; het nieuw ingestelde college der fratres
Augustales nu reeds in even hoog aanzien als Fetiales, Pontifices
en Flamines, die jarenlang in den volksgeest waren ingeburgerd,
en waaraan zulke geheel andere godsdienstige begrippen ten
grondslag lagen. Maar één ding draagt er niet weinig toe bij dit
priesterschap in hooge eer te doen staan : ook de Triumph ator
(kleinzoon van Augustus) is een der leden. En zoo gevoelen zich de
jonge edelen die dit Sodalitium vormen niet slecht begunstigd, neen
gerechtigd om met al die overoude colleges (door zulke bejaarde
en eerbiedwaardige mannen bekleed) tezamen in den optocht te
loopen.
Na ben trekken Benige hoogst eigenaardige en alleszins anders
gekleede verschijningen onze aandacht. Want wat wij in deze
vreedzame groep der priesters voorzeker niet zouden verwachten
zwaar geharnaste en evenzoo bewapende mannen komen achter
de Sodales Augustales aangestapt. Het zijn de vertegenwoordigers
Iv. van het genootschap der Salii, wier harnas al van verre in 't oog
valt door de schitterende metaalbedekkingen.
Als dienaren van den krijgsgod Mars gaan zij nl. gekleed in
zwart loeren harnas met bruine, mooi bewerkte afhangers, waaronder de blauw-grijze, met bladversieringen rijk bestikte tunic a
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p i c t a uitkomt, die bij hen echter zooals de gewone tunica
slechts tot aan de knie reikt, waaronder de korte Romeinsche
broek, f e in i n a 1 i a genaamd, in groene kleur uitsteekt. Over het
harnas heen dragen zij den riddermantel : de gekleurde t r a b e a,
(in geligen tint) terwijl hun hoofd bedekt wordt door den leeren
helm in donker groen-grijs en met allerlei vergulde krulfiguren
versierd, terwijl een zonderling metalen uitsteeksel, dat er het
karakter van een „pickelhaube" aangeeft, bovenaan bevestigd
is (apex).
Terwijl de andere priesters een betrekkelijk eenvoudig schoeisel
dragen, meestal in wit leer (soms met gulden bewerkingen) en
alleen Bene bedekking van den voet, zijn de Saliërs ook in dit
opzicht in oorlogstenue gestoken, wat men dadelijk kan zien aan
de hooge, een-eind-'t been-bedekkende laarzen. Deze, afwisselend
in de kleuren van broek en mantel, gaan van den voet af tot
dicht bij de knie omhoog, van voren met veters dicht gebonden
en van boven met een soort kap afgesloten, waardoor zij geheel
gelijk zijn aan de bewerkelijke laarzen der in het leger dienende
officieren. Wat hen echter in het bijzonder kenmerkt is een
schild, het heilige voorwerp, dat de eigenlijke oorsprong van
hunnen cultus schijnt geweest te zijn. Volgens de sage zou dit
A n c i 1 e van den hemel gevallen zijn en daarna aan de Saliërs
in bewaring zijn gegeven. Een zwaard alsmede een lans volmaken hun volledige krijgsuitrusting waarvan zij de laatste gebruiken
om er mede tegen het schild te slaan voornamelijk bij gelegenheid
van den plechtigen ommetocht, dien zij door de gansche stad
houden bij hun jaarlijksch groot feest.
Na deze bontgekleede priesters van den oorlogsgod komen weer
Benige in 't wit gehulde godendienaars n.l. de Pontifices, in de
stemmiger, oud vaderlandschen togadracht. Wat hun echter iets
eigenaardigs verleent is de wollen kegelvormige muts, die zij op
't hoofd dragen, een overblijfsel uit zeer oude tijden. Want bij het
voorbijgaan der eerste personen van den optocht (de saliërs in hun
krijgsrusting uitgenomen) zal het ons reeds dadelijk zijn opgevallen,
dat de Romeinen steeds blootshoofds loopen, zij "t dan ook
hen heden een
dat - wegens de feestelijke gelegenheid

— 31 —
hoofdkrans tooit. Maar enkele priesters, steeds hun ouden
dracht behoudend zooals die vóór eeuwen was ingesteld, zijn
daardoor met een andere en ongewone hoofddekking voorzien.
De witte n albogalerus", geheel naar 't hoofd, zich vormend krijgt
echter door den daarop bevestigden „apex" het spitstoeloopend
uitsteeksel ter hoogte van het achterhoofd, een eenigzins helmvormig
aanzien. Hunne verschillende insignia zullen zij heden wegens den
omslag, wellicht niet alle hebben meegenomen : de S e c e s p i t a het
offermes, hun eigelijk ambtssymbool, verder het s i m p u 1 u m een
offervaatje, bestemd om daaruit te plengen, alsmede een metalen
bijl en de c u 1 u 11 u s, een kleine offerschaal.
De Pontifices, alle eeuwen door een college van hoog aanzien
en grooten invloed, hadden, als middelpunt van den Romeinschen
staatsdienst, waartoe zij zich door hun wetenschappelijke kennis
en bekwaamheden hadden weten te ontwikkelen, allereerst het
opperbestuur en de waarneming van den geheelen Romeinschen
godsdienst, terwijl hun bovendien nog de regeling van verschillende
andere belangrijke zaken was opgedragen, die meer op staathuishoudkundig terrein liggen. Wisten zij reeds hierdoor een
voorrang boven de andere priesters te verwerven, nog meer is
dit thans het geval nu het aanzienlijk ambt van P o n ti fe x Maximus,
die het hoofd van het college vormt, door den keizer zelf wordt
bekleed, die zich echter begrijpelijkerwijze niet in den optocht
vertoont, maar door enkele mannen van naam het collegium heden
laat vertegenwoordigen.
Een in deze groep zonderlinge verschijning, trekt thans,
nadat de Pontifices zijn voorbijgegaan, onze opmerkzaamheid tot
zich. Het is een Lictor, die als bijzondere onderscheiding aan
den nu volgenden priester is toegevoegd. De lictores, die een
soort aparte politiebescherming vormen, dienende om zeer hooge
magistraatsbeambten te beveiligen en voor hen vrij baan te maken,
zijn gewoonlijk in donkerbruinen mantel en witte tunica gekleed
en steeds van de roedebundels, teekenen van hooge waardigheid,
voorzien. Ook deze lictor draagt de symbolen van gezag in zijn
hand als de dienaar van Rome's overouden, hooggeplaatsten
VI. priester : den Flamen Dialis, den aanzienlijksten der drie
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F 1 a m i n e s, overoude ambten, reeds van den aanvang van Rome's
geschiedenis dateerende. De Flamen Dialis is gekleed in de toga
praetexta en heeft op het hoofd den „alboalerus", die eigenaardige
kap, die wij ook bij de Pontifices gezien hebben en evenals bij
dezen in een punt (a p e x) op het achterhoofd eindigt. Om den
apex heen is een olijftak (v i r g a) gebonden, met wollen draad
daaraan bevestigd. Aan de hand draagt hij een open vingerring,
terwijl zijn onderkleed met verschillende gespen is vastgegord. Als
kenteekenen draagt hij bovendien nog een offermes en een

dunnen stok.
De Flamen Dialis zorgde speciaal voor den dienst van
Iuppiter. Reeds onder de koningen ingesteld, nam hij van ouds
eene bevoorrechte plaats in en was steeds een patriciër. De vele
voorrechten die hij genoot en waaronder ook toegang tot de
vergaderingen van den Senaat behoorde, wogen echter niet
op tegen de strenge voorschriften en lasten, waaraan zijn
ambt onderhevig was. Zoo mocht hij zich van sommige kleedingsstukken zooals o. a. zijn alb o g a 1 e r u s nimmer ontdoen, terwijl hem
zelfs bij het scheren van haar en baard, het aan- en uitkleeden
en het gebruik maken van zijne legerstede allerlei hinderlijke
ceremoniën in den weg stonden. Was het ambt reeds vroeger
buitengemeen in' eere, des te meer is dit het geval nadat Augustus
het uit zijn tijdelijk verval geheel heeft opgericht en de gebruikelijke
voorschriften met groote gestrengheid laten waarnemen. Na al
deze wit gekleede priesters zien we plotseling een alleszins anders
gekleed en in vreemden dracht gehuld priestergenootschap,
VII. vertegenwoordigend de Quindecimviri Sa iris Faciundis. Hun
kleurig donker karmijn -rood Grieksch himation, dat op geheel andere
wijze is omgeslagen dan de Romeinsche toga en zich meer aan het
lichaam aansluit, is met een zwarten figuurrand voorzien. Het valt van
den rechterschouder af, (waar het met een gesp wordt vastgehouden) in zig-zag-vormige plooi-einden naar beneden, `vaar de
punt in een kwastje eindigt. Zoodoende komt de rand, zich van
boven af in opeenvolgende hoeken uitslingerend, des te mooier
uit en geeft tevens aan het geheele gewaad dat eigenaardig karakter
van een Dorisch overkleed, dat het zoozeer van het Romeinsche
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doet onderscheiden. De tunica, evenals die der voorafgaande priesters
ten voeten uit, heeft een kanarie-gelen tint en is van een dergelijken
donkerkleurigen rand als het bovenkleed voorzien. Wat echter van
hun geheele kleedij wel het meest in 't oog valt, is de goudgetinte
hoofdkrans, waarin drie medaillons, plastisch versierd met afbeeldingen der goden : Iuppiter, Iuno en Minerva. Van dezen metalen
hoofdtooi, die geplaatst is boven den zijden sluier (v e 1 u m)
die het hoofd bedekt, hangen twee smalle bandjes (t e n i a e) af.
Nog mag niet vergeten worden de o c c a b u s een soort versierde
halsketen.

Zooals al deze bijzondere tooiselen reeds aanduiden, hebben
wij hier te doen met een vreemden godsdienst. Aan de
Quindecimviri Sacris faciundis wasn.l. opgedragen de dienst
der vreemde goden n d i p e r e g r i n i" volgens Griekschen ritus waar
te nemen in tegenstelling met de Pontifices en andere overoude
collegiën aan wie speciaal de instandhouding van den vaderlandschen godendienst, dien der „dii patrii" of „dii proprii" was
aanbevolen volgens Romeinschen ritus. En zoo zien wij ook nu
weer het merkwaardig verschijnsel, dat twee geheel verschillende
soorten van godsdienst naast elkaar blijven voortbestaan, zonder
dat de eene de andere verdringt. Aan de Quindecimviri toch
was voornamelijk de uitlegging opgedragen der Grieksch-Aziatische
orakelspreuken (*) verzameld in de oude zoogenaamde Sibyllijnsche
boeken. De raadpleging dezer vreemde godsspraken staat in verband
met hun speciale vereering van de M a g n a M at er (letterlijk = Groote
Moeder) wat hoogstwaarschijnlijk een veranderde Romeinsche naam
is voor de oorspronkelijk Grieksche namen : Sib y 11 e, S i b e b e en
andere. Ofschoon nu het geven der Sibyllijnsche orakels hun
voornaamste taak `vas, schijnen toch tevens alle vreemde, van
buiten ingevoerde priesterdommen onder hunne leiding en speciaal
toezicht gestaan te hebben waardoor dan ook op den dag van
heden de Quindecimviri Sacris faciundis kunnen beschouwd worden
als tevens uit hun aller naam hulde te brengen aan den Triumphator.
^)
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Achter deze bontgekleede vertegenwoordigers van een vreemden
godencultus komt weer een dienaar van het echte oud-Romeinsche
VIII. geloof : de Flamen Martialis, zooals de naam reeds aanduidt als bijzondere priester van Rome's oorlogsgod. Hij maakt
deel uit van het college der Flamines, waarvan wij reeds een
vertegenwoordiger voorbij zagen gaan, en is evenals deze in de
toga praetexta bekleed; zijn lange tunica is roze-achtig getint,
terwijl hij eveneens van de leeren hoofdbedekking met punt en
van het offermes is voorzien.
Wat ons wellicht zal bevreemden, zijn de slaven, die temidden van het heilige wit der langgekleede priesters zich hier en
daar vertoonen, en in hun korte, vaalkleurige tunica en bloote armen
een scherpe tegenstelling vormen met de eerbiedwaardige groep
Godendienaars die zij onderbreken.
Het zijn de zoogenaamde v e s t i p 1 i c es (kleerenvouwers), dienende om van de verschillende toga's de juiste vouwen te bewaren. De Romeinen namelijk, die als hoogste feest- en eeregewaad
de op zich zelf eenvoudige en ongekleurde toga gebruikten (zonder
Benige figuurbewerking of ander stiksel dan als grootste onderscheiding de purperen rand, een waar beeld zijnde van den
oud-Romeinschen eenvoud en onopgesmuktheid) stelden er echter
prijs op om aan dit gewaad een zoo sierlijk mogelijken vorm te
verleenen. En zoo kwam het mooie van de togadracht vooral
hierdoor uit, dat zij die ieder op zijne wijze verschillend wisten
om te werpen en zoodoende allerlei verschillende plooien in hun
kleed wisten te brengen. Dat deze plooien echter onder het
loopen en vooral bij een langen optocht als de Triumphus minder
mooi begonnen te worden en daardoor de vorm van de toga
er niet op vooruit ging, is begrijpelijk. Dit is dan ook de reden,
dat in een groep waarin vele t o g a t i bijeen waren, dergelijke
kleerenvouwers voorkwamen, die er bijzonder in thuis waren
sierlijke plooien in het lange gewaad te leggen, en telkens de
vouwen te verscherpen of te veranderen.
IX.
De Flamen Quirinalis, aan den dienst van Ouirinus
gewijd, is de derde en laatste Flamen dien wij thans te zien
krijgen. „Ouirites" noemen zich namelijk met hunnen graag
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gebruikten oorspronkelijken naam de Romeinen, het volk der
„Speerwerpers" bij uitstek. Vandaar hunne vereering voor Çu i r i n u s
hunnen ouden krijgsbeschermheer van wie p weer de benaming
Collis Quirinalis afkomt, een der zeven heuvelen waarop de stad
gebouwd was.
Ook deze Flamen vertoont zich in witte toga. Daaronder
heeft hij een zeer licht blauw getinte, lange tunica, terwijl zijn
alb o g a 1 e r u s in dezelfde kleur is gehouden. Ook het offermes ontbreekt hem niet. Op al deze alleenloopende voetgangers in hunne
lange, witte feestgewaden, volgen een paar kleurrijke verschijningen
X. het zijn de Augures. Zij gaan gekleed in de gele t r a b e a met
donkergroenen rand afgezet, terwijl de lange tunica, grijs-violet
van kleur, van boven en van onder met donkere figuren is bewerkt.
Op het hoofd dragen zij een zilveren helm met spits op het
achterhoofd en in de hand een eigenaardigen kromstaf of 1 i t u u s,
die van onder in een krul eindigt en daardoor het aanzien heeft
van een omgekeerd vraagteeken.
De Augures zijn die priesters, die volgens een bepaald
systeem van waarneming uit de vlucht der vogels den wil der
goden moeten opmaken. Ook uit andere toevalligheden, gedeeltelijk door dieren, doch vaak ook door de natuur en zelfs
door menschen teweeggebracht, moeten zij hunne voorspellingen
afleiden. Daar deze door de Romeinen van groote beteekenis
geacht werden bij het aanvangen van iedere gewichtige openbare
handeling of krijgstocht, en hun aloude vroomheidszin niet toeliet
iets belangrijks te ondernemen, zonder vooraf de Goden om raad
te vragen, zijn de Augures bij allen, die nog aan het oude geloof
hechten, in groot aanzien ; want wanneer zij na met hunnen kromstaf een figuur aan het uitspansel te hebben afgeteekend, uit de
vlucht van de binnen dien kring komende vogels het een of
ander hebben waargenomen, dat al naar hunne mee ping een goed,
dan wel een ongunstig voorteeken bevat, moet de ten strijde trekkende veldheer zijne operaties daarnaar regelen, moet de beraadslagende Senaat in dien zin een besluit nemen.
Zoo zijn de Augures, zoo lang het oude volksgeloof bewaard
blijft en zij zich niet door anderen laten influenceeren, een college
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van groote beteckenis, dat ook op politiek gebied zijn invloed
krachtig heeft weten doen gelden.
In dezen tijd echter kan het niet anders of ook de Augures zullen
zich moeten schikken naar de keizerlijke bevelen en is daardoor hun
dienst tot een zuiver schijnvertoon van zelfstandige werkzaamheid
verlaagd.
Na al deze vele priesters te voet zien wij ten slotte weer
een kleurig ruiter boven de priestermutsen uitsteken. Het is
XI. Tiberius CLAUDIUS Nero, de broeder van Germanicus,
die echter door zijn halfgekrenkte geestvermogens een domme,
eenigszins wezenlooze uitdrukking op zijn gelaat heeft. Hij is omringd
van Benige leden van het priestergenootschap der Fratres Ary ales
(akkerbroeders) waarvan hij op het oogenblik Magister is, terwijl
een net getuniekte staatsslaaf zijn paard bij den teugel geleidt.
Op zijn donker grijs-blauwen mantel zijn de symbolen van
dit genootschap afgebeeld: de rand is namelijk met kamillen en
korenbloembláren bestikt, terwijl op de licht veroneesch-groene
tunica, (natuurlijk slechts tot de knie reikend) goude stiksels van
korenaren zijn aangebracht. Op het hoofd draagt hij den gebruikelijken krans van het sodalitium, namelijk een met veldbloemen
(klaprozen, korenbloemen en kamillen) doorvlochten band van
korenaren. De hooge laarzen, met gele veters dichtgeregen, zijn
in kleurovereenstemming met mantel en tunica, terwijl zijn groen
en blauw schabrak, lang neerhangend van de heupen van zijn
paard, eveneens met bloemen en figuren is doorwerkt. Weer treffen
wij hier den breeder gekleurd-leer gin band aan, die aan alle kanten
om het paard heenloopt en die met zijn onderscheiden afhangers
en koper-geciseleerde ronde platen zulk een echt-Romeinsche,
eigenaardige paardbekleeding oplevert. Vooral over den kop loopt
dan in den regel een kruisnet van riemem, die telkens waar zij
elkaar ontmoeten weer met opgelegde koperversieringen zijn voorzien.
De jonge keizerlijke prins wordt tevoet gevolgd door zijne medeXII. sodales de Fratres Arvales. Het zijn de Priesters van den
oogst, die als zoodanig in de toga-praetexta gekleed gaan, terwijl
hen eveneens de krans van korenaren en bloemen tooit, die bij
hen echter om den witten sluier is heengelegd, die hun van het
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hoofd afhangt. Hun lange tunica is zacht roze gekleurd terwijl de
schoenen eenvoudig zijn evenals van de andere priesters. Deze
bestaan eigenlijk voor het meerendeel uit een soort sandalen, die met
vele riemen vóór over den voet zijn vastgemaakt, bij de meesten
van wit leder. De hak bestaat dan gewoonlijk uit een dichte
hielsluiting van leer, waarin echter vele kleine vierkante openingen.
De dienst van de F r a t r es A r v ales heeft in het bijzonder
betrekking op de vereering van de D e a Dia, aan wie zij zegen
voor het gedijen der veldvruchten afsmeeken. Hunne gebeden
plegen zij daartoe in een heilig boschje te verrichten. Hun groote
jaarlijksche feestviering valt in de maand Mei, waarin zij ter eere
van hunne „scheppende godin" onder meer ook een heiligen
dans uitvoeren, eindigend met den rhythmisch herhaalden kreet,
„triumpe", waarvan men dan de herkomst van het woord
triumphus" pleegt af te leiden.
Met deze laatste broederschap wordt de groep van belangrijke
priestergenootschappen gesloten die zich een plaats van genoegzame
beteekenis hebben weten te verschaffen in Rome's maatschappij
om den Triumphator heden te mogen inhalen.
Groep B.
Magistraat.

Nadat al deze priesters aan ons oog zijn voorbijgegaan, komt
nu een tweede groep aan van hen, die heden den Triumphator
feestelijk inhalen : de hoog-e Magistraatspersonen. Van dezen rijdt
voorop de Praefectus Urbi (de stadsprefect, zooveel als
bij ons : de burgemeester) in den persoon van Quintus Fabius
Maximus Allobrogicus. Prachtig geharnast, is hij een van
de mooiste en krijgshaftigste figuren van den optocht. Uit zijn
schitterend kuras van gebrand staal kunnen wij zien hoever de
Romeinsche smeedkunst het reeds in dezen tijd heeft weten te
brengen. Want een geheele triumphwagen met paarden en al, is
hierop aan het borstgedeelte aangebracht, terwijl aan den buik
het bij de Romeinen veel geliefde acanthusblad, eenigszins gestyleerd,
de harnasrondin afsluit. Merkwaardig is aan de Romeinsche
harnassen ook dit, dat zij geheel en al de vormen van het lichaam
volgen, zoodat van boven een even merkbare welving der borstgedeelten te zien is. Dan buigt de bepantsering van het middel
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weer Brij diep in, om aan den buik weer meer vaarvoren te
komen, waar het harnas van onderen ook cirkelvormig is afgerond.
Van dezen halven cirkel hangen de lederstrepen tot een eind over
het been af, die bij de meer kostbare rustingen weer mooi
versierd zijn, 't zij met geschilderde, 't zij met in metaal gewerkte
figuren. Dikwijls eindigen deze leeren afhangers in vergulden franje,
waar de tunica (olie tot even boven de knie reikt), nog juist
onder zichtbaar is. Hiermede komt dan tot niet ver over de knie
heen de f e m i n al i a, een kleedingstuk, dat de Romeinen eerst sinds
kort (voornamelijk onder Caesar), nader hebben leeren kennen
door hunne aanraking met de meer Noordelijke volkeren, vooral
de Galliërs, die aan het dragen van broeken gewoon waren.
Aanvankelijk gold het dragen van dit kleedingstuk dan ook als
iets ver w ij f d s, wat de naam femina 1 i a reeds aanduidt. Toch
verschilde het nog veel van de Gallische „b r a c c a", (waarvan ons
woord broek) die tot onder in den schoen liep. De afkeer
der Romeinen tegen de kniebroeken werd door de noordelijke
veldtochten, vooral die van de laatste jaren in Germanië met zijn
vele moerassen, spoedig overwonnen en zoo is het dan nu ook geen
wonder dat Rome's eerste magistraatsbeambte, in volledige
wapenrusting als hij is, er eveneens een draagt. Een metalen
helm met `vitten struisvederbos en een prachtige diepblauwe
mantel met zilveren Griekschen rand voltooien verder het statige
costuum (geheel in blauw en zilver) van den edelman, die als
vertegenwoordiger van een van Rome's oudste en roemrijkste
geslachten aller opmerkzaamheid tot zich weet te trekken.
Want hoeveel herinneringen wekt niet de naam Quintus Fabius
Maximus in het hart van een vaderlandslievend Romein! Hoe nauw
is deze naam verbonden aan Rome's grootheid en oorlogsroem.
Met welk een trots zal straks de nazaat van dien beroemden
„Draler" onder de Romeinsche veldhoeren (n.l. Quintus Fabius Maximus „C u n c t a t o r"), den eereboog doorgaan, die met den naam van
„F or n ix F a b i a n u s" langs de Via Sacra toegang geeft tot het
Forum. Deze boog werd indertijd opgericht ter eere van Quintus
Fabius Maximus, tevens ,; A 11 o b`r o g i c u s'' genoemd, wegens
zijne overwinning op den volksstam der Allobroges waardoor het
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tegenwoordige Provence en Dauphine onder Rome's macht kwamen.
Sinds dien behielden zijne afstammelingen dezen victorienaam als
toevoegsel, en zoo zien wij heden een Quintus Fabius Maximus
A 11 o b r o g i c u s als stads-praefect van Rome.
Bij het paard van dezen hoogwaardigheidsbekleeder loopen
twee stadswachten: Vigiles genaamd. Zij dragen over hun eenvoudige grijze tunica bruin leeren banden, die in horizontale en verticale
richting over het lichaam loopend, elkaar op verschillende plaatsen
ontmoeten. Op deze kruispunten zijn groote bellen aangebracht,
een eigenaardigheid, nog van oude tijden dateerend, toen deze
wachten, voornamelijk aangesteld om in hachelijke tijden het
Capitool te bewaken, elkaar door middel van hunnne bellen des
nachts uit den slaap moesten houden. Overigens heeft het costuum
dezer v i g i 1 e s weinig merkwaardigs en dragen zij slechts de eenvoudige, met banden bevestigde sandalen.
Alsnu komen te voet Benige Senatores, Als vertegenwoordigers van het hoogste Staatslichaam in Rome, gaan zij geheel in
het wit gekleed : slechts hebben èn hunne toga praetexta èn hunne
tunica een purperen streep als teeleen hunner waardigheid, welke
streep in verticale richting midden over de tunica loopt. Deze
tunica wordt met zijn breeden roodlijn in tegenstelling met die
der Equites 1 a t i c 1 a `- i a genoemd. Een ander kleedingstuk, dat hunnen hoogen stand verraadt, is hun schoen: de calceus senatorius.
Deze reikt honger dan de gewone sandalen, is rood gekleurd en
op de wreef van den voet met een ivoren gesp versierd, in den
vorm van een halven maan, daarom „lunula" genaamd. De schoen
zelf heet in zijn geheel „m u 11 e u s" en wordt met zwarte riemen
(c o r r i g i a e) tot halverwege het been vastgemaakt. Het dragen
van de lunula is een voorrecht, uitsluitend aan de patricische
senatoren voorbehouden. (*)
Verder hebben de senatoren nog het recht een bijzonderen
gouden ring te dragen (ius anuli aurei). Behalve deze uiterlijke
u s dragen.
(*) Alleen deatricische
Senatoren mochten oorsponkelijk
den mulle
P
Jg
P
calceusatricius
maar later ook de plebeiische,
die een curulisch ambt (de hoo ^ere magistraatsp
P
bedieningen)
hadden bekleed en sedert de laatste eeuw der republiek
a 11 e Senatoren calceus
g
p
senatorius
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teekenen van waardigheid, hebben de senatoren nog vele
voorrechten, waarvan zeker wel het belangrijkste en meest benijde
dit is, dat (sinds 't 2 de consulaat van Scpio Maior anno 194) in
den Schouwburg voor hen de plaatsen in de „orchestra" (dat is
het Benige vlak gelegen gedeelte in het midden, ongeveer met
ons parterre overeenkomend) gereserveerd blijven. Bovendien
worden zooals wij straks zullen zien, alleen uit hén de onderbevelhebbers of Legati gekozen en hebben zij ook het recht ten hove
te verschijnen. Tegenover deze voorrechten staat, dat de vereischten
om lid van den senaat te kunnen zijn, sinds Augustus weder zijn
verscherpt. En dit was noodig ook, want tengevolge van
de willekeurige uitbreiding en eigenmachtige aanvulling door
Caesar en daarna door de III-ti-iri (door wie nagenoeg louter
aanhangers en beschermelingen tot leden werden verkozen,
waaronder zelfs : Centuriones, Galliërs, ja nog erger zelfs vrijgelatenen behoorden), was dit hoogste Staatslichaam sterk in aanzien
achteruitgegaan. Hiertoe droeg niet weinig het reusachtige aantal
leden bij, door genoemde Driemannen tot over de 1000 gebracht
waardoor natuurlijk zijn macht hoe langer hoe meer was verminderd.
Augustus en ook de tegenwoordige regeerder Tiberius echter,
vele republikeinsche instellingen weer verheffend of herstellend,
brachten ook weer de oude, strenge vereischten tot verkrijging
van het lidmaatschap van den Senaat terug, en gaven hem een
groot aandeel in de Staatszaken voornamelijk in het beheer en
den rechtspraak. (*)
Als eerste vereischten waren dus nu weder evenals weleer
i n g e n u i t as (vrije geboorte) tot het verste geslacht en c i v i t a s
(Romeinsch burgerschap) gesteld. Verder was echter van nu af
aan een aanslag van 1 millioen sestertiën tot het lidmaatschap
vereischt, door welken census s en at o r i u s Augustus een
bepaalden Senatorenstand in 't leven had geroepen. De leden
(*) Tiberius bracht ook de Magistraatskeuzen aan den Senaat, benevens die van den
Pontifex Maximus en de voornaamsteriestercolle
es
XV-viri sacris faciundis,
p
p
g n.l.: pontifices,
au^ores en Vul-viri epulones.
Echter bepaalde
hij Jtevens, dat de keizer telkens een voordracht
p
P
moest doen, (die dan steeds ook werden gekozen).
tevens de Sena t u s Consul t a kracht van Wet.
Door Tiberius verkreen
bg
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van dezen stand, weldra de eerste aristocratie van den lande,
mochten geen huwelijken met vrijgelatenen aangaan noch deelnemen
aan de Societates publicanorum (vereenigingen van ontvangers
van de belastingen).
Een eerste mogelijkheid om geplaatst te worden op de lijst
der senaatscandidaten was overigens, evenals in den tijd der
republiek het bekleed hebben van het ambt van Quaestor.
Ook in dezen tijd toch werd de or do h o n o r u m ten strengste
in acht genomen. Volgens deze orde der verschillende eerambten
volgde op de quaestuur, —althans voor de plebejers — het ambt
van Tribunes — en daarna Aedilis Plebis, (welke beide betrekkingen door den patriciër mochten worden overgeslagen), dan als
curulische ambten, dat van Aedilis Curulis, van Praetor en als
hoogste dat van Consul. De ambtstijd van den Consul, in
de republiek (met zijn collega) het hoofd van den staat,
(telkens gedurende één jaar), werd door Tiberius op 6 maanden
ingekort.
Toch bleven Consuls en Praetoren nog de hoogste betrekkingen in den staat en vormden na hunne aftreding als Consulares
en Praetorii de eerwaardigste en invloedrijkste Senaatsleden.
Vandaar dan ook dat wij aan deze Oud-Consuls en OudPraetoren als voornaamste van de Senaatsleden, heden het voorrecht
zien toegekend den Triumphator te mogen inhalen. Onder deze
Oud-Consuls treffen wij aan: Cnaeius Domitius Ahenobarbus,
een zoon van Lucius Domitius Ahenobarbus, die gehuwd was
met Antonia (maior) en daardoor een oom van Germanicus.
Een andere v i r c o n s u 1 a r i s is Lucius Aemilius
Paullus een afstammeling van het beroemde geslacht der Aemilii,
waarvan de naam dadelijk den overwinnaar in den slag bij Pydna
voor den geest roept, die nu 185 jaar geleden triumpheerend in
Rome was binnengetrokken.
Van de Pr a et o r i i zij genoemd : Lucius Cocceius Nerves,
die in den senaat steeds als uitnemend rechtskundige geldt en
wiens juridische adviezen daarom op hoogen prijs gesteld worden.
Ook Servies Cornelius Cethegus worde als oud-praetor
niet vergeten, die aan de zoo beroemde Cornelii uit de republiek
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herinnert, waarvan die met den naam Cornelius Scipio, alsook Cornelius
Sulla in de Romeinsche geschiedenis meer dan bekend geworden zijn.
Zijn aldus de vertegenwoordigers van Rome's huidigen eersten
stand (en bovendien door genoemde figuren tevens die van zijn
ouden patricischer adel) voorbijgegaan, dan zien wij nu Benige
leden van hen, die steeds den tweeden stand hebben gevormd
en wel van de Romeinsche Equites of Ridders. In de
vroegste tijden het corps der ruiterij (e q u e s eigenlijk = ruiter) en
wel van hen, die vrijwillig als cavalleristen in Rome's leger
dienst namen, raakte het dienen geheel op den achtergrond en
ontwikkelde zich uit die ruiterij de Romeinsche ridderschap, zoodat
een oorspronkelijk zuiver militaire instelling aanleiding gaf tot het
ontstaan van een afzonderlijker stand van groote maatschappelijke
en staatkundige beteekenis. Terwijl in het midden van den
republiektijd vele Equites in den senaat hebben gezeten en
zich zoodoende met de toenmalige „ n o b i 1 e s" (de bekleeders der
eerambten) hebben weten te vermengen, werd dit door de wet
van C. Gracchus in 123 v. Chr. verboden, doch daarentegen aan
de Equites het voorrecht gegeven dat uitsluitend uit h é n de rechters
werden gekozen. Sedert Cornelius Sulla echter vermoedelijk heeft
bepaald, dat de zonen der Senatoren z-eclatens equites waren,
is er weer een nauw verband tuschen n o b i 1 i t as en ridderschap.
In den huidigen tijd stijgt het aanzien der Equites nóg meer
nu de officiersrangen (behalve de Legati, die uit den adel worden
genomen) nagenoeg acítsluitend door Equites worden bekleed en
de meeste hooge ambtenaren uit hen werden gekozen. Ook
de onderscheiding van E quit e s i 11 u s t r es door Augustus
ingesteld, vermeerderde het aanzien dezer Equites, waarvan de
keizer de lijst steeds nauwkeurig nagaat en bijhoudt. Tot de
Equites illustres behoorcn ook de jonge ridders, die ons thans
voorbijrijden en waarvan Lucius C u r ti us A t t i c us aan het hof zeer
gezien is, wiens familienaam een goeden klank heeft door de
heldensage aan den naam van een zijner voorvaderen verbonden. (*)
zij
namelijkin de plotseling
A
gop
Ahet Forum ontstane kloof zijn
^(*) De ridder Curtius zou namelijk
om niet zijn vrijwilligen
dood
den
toorn
der
goden
te
verzoenen,
die
deze
aardgesprongenJ
g
J
g
scheur hadden doen ontstaan. Vandaar werd deut
g
AopAhet Forum de L a c u s C u r t i u s genoemd,
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De ridders dragen de insignia aan hun stand eigen: de witte tunica
met de evenwijdige smalle purperstrepen, daarom tunica a n g u s t ic 1 a v i a genoemd, (in tegenstelling met die van de Senatoren bij wier
de strepen breed zijn) die weder van hals tot knie loopen. Verder
mogen ook zij den anulus aureus dragen en hebben het recht op
de eerste veeriien (ofiaaande) rijen in den schouwburg, waar deze
zich amphitheatersgewijze rondom de orchestra verheffen.
Intusschen voltooien een donkere trabea of ruitermantel, bij hen
olijfgroen van kleur en een paar zeer mooie laarzen in groen met roode
figuren, hunne kleeding. Van de geheele ruiterverschijning valt
echter het met zorg versierde schabrak, dat over het paard ligt,
het meest van alles in 't oog. Op het zitvlak is dit n1., evenals
de streep der tunica, rood van kleur waaronder een gekarteld
groen onderkleed uitkomt. Onder dit kleed verschijnt het eigenlijke
fond in matgeel, terwijl om het geheele dekkleed heen een
prachtige rand loopt van roode cirkelfiguren op witte baan.
Waar het kleed aan weerskanten in een punt van voren eindigt,
worden deze beide uiteinden vóór op de borst van het paard met
een grooten strik saamgebonden.
Waar dus het uiterlijk der ridders in eigen kleeding weinig
opvallend is wegens hunne betrekkelijk eenvoudige ambtsdracht,
daar toont dit rijk bewerkte dekkleed wel aan, dat tot de „o r d o
e q u e s t e r" lang niet de minst bemiddelde Gives behooren.
Nadat deze verschillende standgenooten zijn voorbijgegaan,
waardoor eenigszins uit naam der gansche burgerij officieel aan
den .Triumphator hulde wordt toegebracht, komt nu weer een
magistraatspersoon aanrijden, en wel een van gansch anderen aard
dan dien wij eerst hebben gezien namelijk de Praefectus
Praetorio. Als het hoofd der c o h o r t e s .P r a e t o r i a e,
der keizerlijke lijfwachtcohorten, is deze persoon een ambtenaar,
die, ofschoon niet tot de rij der overoude honor es behoorend,
toch weldra een groote macht zal verkrijgen en zich naast dezen,
ja zelfs boven hen zal gaan ontwikkelen. En trotsch op zijn
deelnemen aan den triumphtocht, welke eer voorzeker heden voor
't eerst aan de keizerlijke lijfgarde te beurt valt, legt hij bij zijn
verschijnen thans een groote pracht en weelde in wapen-
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rusting aan den dag, om als Benig werkelijk militair ambtenaar in
deze groep zooveel mogelijk boven de andere burgerlijke magistraten
uit te steken.
En zoo zien wij zijn kostbaar harnas met koperen ornamenten van boven, twee adelaars voorstellend, versierd en met
meerdere rijen fijn gekleurde leeren afhangsels voorzien, die in
gulden franje eindigen. Op het witte leer dezer afhangers zijn
weer allerlei figuren in licht blauw en lila aangebracht, waaronder de van-Dijck-bruine tunica uitsteekt, die de groene broek
bedekt. Op het hoofd draagt hij een verzilverd ijzeren helm met
koperbeslag, waarop, bij wijze van pluim, een lange gele paardenstaart. Deze helm is zeer modern in zijn soort en vertoont in de
manier waarop de pluim er aan is bevestigd eenigszins een
nieuw-Grieksch model. Wel een bewijs hoe deze lijfwacht, nieuw
in alles, zoo in zijn instelling als in kleeding, zich er bijkans op
toelegt de oud-Romeinsche vormen aan kant te zetten.
De mantel des praefecti is chlamysvormig (*) en donker
blauw-lila gekleurd, terwijl hij van een bijzonder fijne borduurbewerking is voorzien. Op groene vierkanten n1. zijn gestyleerde
acanthusblaren aangebracht, in mooie combinatie van lijnenlosheid
en toch strengheid van vorm.
Wat echter van zijne uitrusting niet vergeten mag worden
zijn zijne zorgvuldig afgewerkte wapenen, dolk en groot zwaard,
beide in wit leeren, met groene figuren afgezette scheede en
hangende aan banden van dezelfde kleuren. Voegt men hier nu
nog bij een paar hooge, van boven (bij de knie) met wit bont
voorziene laarzen en een uit drie verschillend gekleurde dekkleeden
bestaand schabrak, dan kan men wel nagaan, dat van deze geheele
magistratengroep de Praefectus Praetorio verreweg de schitterendste figuur is en, als geheel nieuwe verschijning in een triumphalen
optocht, een ieders aandacht trekt. Maar die opmerkzaamheid,
die de toeschouwers hem schenken, uit zich slechts bij enkelen
in bewondering, bij de meesten echter in bewoordingen van afkeer
en haat. Want waar dit nieuwe en onbekende door enkelen,
(*) Een Grieksch soort mantel.
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steeds op „r es novae" bedacht, wordt gehuldigd en met vreugde
begroet, daar zijn de meesten toch afkeerig van dat breken met
den mos, van die nieuwe instelling, die gevaarlijk dreigt te zullen
worden voor Rome's bevolking, maar —bovenal van den gehaten
en veeleer verwenschten persoon, die er het hoofd van is en
wiens mederegeeren aan het hof men terecht gaat duchten : van
Lucius Aelius Seianus, van hem, den Eques, den plattelandsbewoner (uit Volsinii) die noch edelman, noch Romein van
geboorte, zich zulk een hooge positie aan het hof, ja zelfs zulk een
overheerschende houding tegenover hen en geheel Rome heeft
weten te verwerven.
En zoo blijde als straks de kreten klonken hij het voorbijgaan
van een Drusus, van een Claudius, van een Fabius Maximus of
een Aemilius Paullus, en dezen met ingenomenheid en bewondering
werden begroet, zoo heerscht nu ijskoud stilzwijgen en slechts een
dof gemompel onder de aanwezigen als de trotsche, zelf bewuste
Seianus figuur voorbijrijdt en donkere vermoedens en angstige
voorgevoelens bij menig toeschouwer opkomen. En met even
groote koelheid wordt de nu volgende afdeeling der Cohortes
Praetoriae ontvangen, die te paard achter hunnen bevelhebber aanrijden. Deze c o h o r t e s Y r a e t o r i a e, Bene uitbreiding van de vroegere
cohors Yraetoria, onder Augustus tot stand gekomen, krijgen als vaste
staande troep een sterke bezoldiging, terwijl Tiberius op het oogenblik bezig is eene kazerne voor hen te bouwen. Dit is weer een der
keizerlijke nieuwigheden, die niet dan met grooten tegenzin wordt
tegemoetgezien : het idee „kazerne" is geheel vreemd aan de
oude begrippen der Romeinen, die zelf het leger vormden, waarvan ieder, zoodra hij in den oorlog niet meer noodig was, naar
zijn eigen p e n a t e s placht terug te Meeren.
Voegt men hierbij de roofzucht en den overmoed der
Praetorianen, dan is het duidelijk, dat de voorbijtrekkende troepen,
in hun witleeren harnas, waaronder grijs-blauwe tunica en met
hun nieuw-Romeinschen, modern bepluimden helm, allesbehalve
geestdriftig door het publiek ontvangen worden.
Maar vergeten is ras de onaangename indruk der garderuiters.
Want helklinkende muziek schettert op, aankondigend het begin
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van den eigenlijken stoet, nu de beide voorafgaande groepen van
hen, die den Triumphator feestelijk inhalen, voorbij zijn. Want
nu zal dat komen, waarop zich Rome's burgers reeds zoo lang
hebben gespitst, ntí nadert dat gedeelte, dat ook voor degenen,
die reeds vele Triumph±ochten mochten aanschouwen, steeds
nieuw en anders is : de tastbare bewijzen van gemaakte veroveringen
en .het overwinnen van een volk : de krijgsbuit en de gevangenen.
Groep C.
En aankondigend dat belangwekkende en vreemdsoortige
Muziek.
schouwspel, vreugdetonnen aanheffend over Rome's machtvermeerdering en de vernedering der dapperen, die vergeefs voor hunne
vrijheid hebben gestreden, tot zij die moesten verliezen, —nadert
nu het burgermuziekcorps der T u b i c i n e s, in hunne licht-groene
tunica, en ponceau-roode feminalia. Zij blazen op de tub a, een
lang, pijpvormig, zich gelijkmatig verbreedend hoorninstrument van
diepen toon.
Groep D.
Vóór den buit uit gaan Benige voorstellingen van het GerVoorste119n- maansche land. Immers de buit dient niet slechts om te tonnen,
gen.
dat overwinningen zijn behaald, dat allerlei werktuigen en kunstschatten, als veroverde voorwerpen naar het vaderland zijn meegevoerd, maar vooral ook om den burgers een denkbeeld te
geven van het vreemde land, waarin gevochten is en waarvan zij
zich in den regel slechts zeer vage voorstellingen hebben gevormd;
van de gevaren, die het leger daar hebben bedreigd en de
bewoners, die hun `veerstand hebben geboden. En zoo moet men
uit den buit kunnen opmaken de gesteldheid van den bodem, de
gewoonten der inwoners, hunne wijze van vechten, hunne godenvereering ; zoo moeten zoowel van de voortbrengselen des lands,
als van de dierenwereld en van de voorwerpen door de barbaren
gemaakt, voorbeelden worden meegevoerd, zoodat de nieuwsgierige
burgers tevens een goed denkbeeld van het overwonnen volk
kunnen krijgen. En waar het vaak onmogelijk is om dit alles in
natura mee te voeren of de aard van het veroverde dit uitsluit,
daar weten de Romeinen met hun levendige verbeeldingskracht,
en dikwijls kinderlijke allegorie, een en ander op allerlei eenvoudige manieren, soms zelfs door eigenlijk speelgoed aan de
thuisgebleven landgenooten duidelijk te maken.
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Vooraf moeten zij Benige voorstelling hebben, waar het onderworpen land gelegen, hoe dit doortrokken is. Vandaar dat wij
vooraan enkele slaven met landkaarten zien gaan, die zij op
stokken dragen om door allen goed bekeken te kunnen worden.
Met mode lijnen zijn op het perkament `regen en bergen
aangegeven, terwijl de namen van volksstammen, vlekken en aangelegde versterkingen met groote letters in rood staan vermeld. Het
Germanenland is erg in de breedte uitgerekt en wordt noordelijk
door de alles omspoelende Oceanus begrensd. Zoo zien wij na
eene in kaartbrenging van de Rijmstreek, waar zich de breede,
blauwe R h e n u s in vervaarlijke kronkelingen doorheen slingert,
Bene afbeelding van het slagveld aan de V i s u r g i s `vaar de grootste
nederlaag aan de Germanen werd toegebracht, van dat van den
slag bij Idisiaviso en van het gevecht in het gebied der A n g r i v a r i i,
slagen, waarin Varus' ondergang bloedig werd gewroken. Na
deze verschillende perkamenten kaarten en platen komen voorstellingen van Germanie's dierenwereld. Slechts weinig in aantal
zijn deze, want niet veel buitengewoons levert de Rijmomgeving
voor Rome's bewoner, zoo verwend `vat vreemde dieren aangaat
sinds de verschillende veroveringen in Africa en Asia (in de
laatste helft der 2' eeuw v. Chr.), die daarna herhaaldelijk voor
circusgevechten of optochten de graag geziene : leeuwen, oliphanten
panters, stieren en beren hebben geleverd.
En zoo zien wij dan nu ook slechts een enkel vet rund, een
elanddier (al c e s) of een oeros, die door de toeschouwers met
weinig belangstelling worden gadegeslagen. Meer verbazing wekt
echter het volgende. Want terwijl nog Benige dierenhuiden, over
stokken gelegd, door slaven worden voorbijgedragen, zien wij in
de verte een grooten `'sagen naderen. Deze bevat een zinlzebeela'ige
voorstelling vein den Rijn en andere Germaansche rivieren, zooals de
voorafgaande verklaring op het bordje te lezen geeft, dat als
ti t u 1 u s op hooggin stang voor ieder zichtbaar is : „R h e m s cum
aliis fluminibus Germanis".
Als middelpunt zien wij den Breeden Rijn ; deze is met
zware ketenen vastgeklonken aan de Romeinsche zuil die hoog
zich achter op den wagen verheft. In zijn volle grootte ligt
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de Pijngod breed neer, te midden van waterrotsen, schelpen, wier
en riet, met zijn reusachtigen baard, waarin allerlei rivierplanten.
Hij heeft dierenhoorns op het voorhoofd, die echter gebroken
zijn, ook daarmede in beeld brengend de zegeviering der
Romeinen, die wanneer ze eenmaal een rivier zijn overgetrokken,
die eveneens als overwonnen beschouwen, en zich de daarin
bevindende nymphen en dieren als aan hen onderdanig voorstellen.
De andere rivieren als : 1lT o s e 11 a en M o e n u s, R u r a en
L a p p i a, zijne (eveneens geketende) kinderen, benevens N a v a 1 i a,
Vidrus, Amisia, Visurgis en Albis, de andere Germaansche
stroomen (1) scharen zich kinderlijk om den Rijnvader heen als
bescherming zoekend bij den grooten stroom, die in het vervolg
de vreemde Gastra, midden in het Germanenland opgeslagen, in
de nabijheid zijner oevers zal moeten dulden.
Na deze eigenaardige riviergroep, die er toe bij moet dragen
om den stadbewoner een indruk te geven van het waterrijk
gebied waarin Rome's legioenen hebben moeten vechten en
waarbij hunne reeds vergevorderde kunst in het maken van
treinbruggen hun is te pas gekomen, nadert nu een gedeelte van
den Triumphus, dat aan de Goden is gewijd.
Groep E.
Want mooie offerstieren hun tot geschenk bestemd, gaan
Offerdieren.
ons nu voorbij, door victimarii geleid. Gansch wit zijn hunne
v i c t i al a e: want slechts vlekkelooze, rein- blanke stieren mogen
straks den Goden op het Capitool worden geslacht. Verguld zijn hunne
hoornen, die met gekleurde offerlinten zijn getooid, bloemenkransen
hangen hun van hoorn op rug af. Deze is met een kostbaar dek
behangen met goudfiguren op het donkere groen. Vet zijn
de zware dieren, meestal door de beroemde grasweiden van den
Clitummus (L) gevoed. De offerslagers, van lange bijl voorzien,
leiden ze aan teugels, die van een band om den kop heen
afloopen.
Groep F.
Als de rij van langzaam één voor één voobijgaande gewijde
Krijgsbuit.
dieren is geëindigd, komt de eigenlijke buit. Grootendeels wordt
zijtakken van den RijnJ heeten tegenwoordig: Moezel, Main, Roei en
Deenoemde
zijtakken
1
g
zijn: de IJsel,
Overi'selsche
Vecht, Weser en Elbe.
Lippe;
J
ri hiervermelde rivieren zijn:
J
AP de overige
(2)} In Midden-Italië.
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deze door slaven gedragen. Allereerst komen de kunstvoorwerpen
der Germaansche barbaren ; zij hebben in hunne eenvoudige en
degelijke bewerking, grootendeels uit erts gemaakt, voor de
Romeinen, gewend aan de meest kostbare en weelderige sieraden
uit Egypte, Griekenland en Azië, niet veel aanlokkelijks.
Zoo zien wij Benig Germaansch aardewerk, wat metalen
pannen en ketels, en andere huiselijke voorwerpen; worden ons
Benige zeisen, veldbijlen en andere werktuigen voorbijgedragen,
alsook eenige veldvruchten, honigschijven en bakken met gerst.
Verder: biertonnen en drinkhoorns, die er op wijzen welke drank
bij de Noordelijke volken het meest gebruikt wordt en tevens een
der hoofdfouten van de Germanen aanduiden, waardoor zij gemakkelijker overwonnen worden dan door geweld van wapenen. (1)
Ten slotte wordt als een der weinige eigenlijke gaven van het
land, een stuk barnsteen getoond, iets wat den bewoner van Rome
als Bene zeldzaamheid voorkomt en eigenlijk een der weinige
dingen, die hem boeien aan dezen zoo soberen en eenvoudigen
krijgsbuit, die ten volle bewijst, dat Germanië nog geen land is
met mooie gebouwen, schoone kunstvoorwerpen, van steen en
marmer gebouwde steden met groote lustbouwwerken en machtige
tempels. Want niet in hooge op zuilen rustende kerkhallen vereert de Germaan zijnen onzichtbaren God ; niet is deze door hem
in menschelijke gedaante en met menschelijke eigenschappen
voorgesteld, maar buiten in de vrije natuur, vormt een open plek
midden in het woud zijn templum; daar worden zijne beste en
mooist gebouwde paarden, sneeuwwit van kleur, die zijnen God
zijn gewijd, onderhouden en maakt hij uit het snuiven en het
schudden van den- kop den wil van Wodan op, dien deze dieren
kennen, die door geen aardschen dienst zijn ontwijd.
En zoo kunnen heden door den overwinnaar geen verkleinde
godenhuizen en kostbare tempelschatten worden vertoond; kunnen
geen fijn uitgesneden of mooi gebeeldhouwde gedaanten van goden
(1) Dobbelen en gerstebier drinken waren, buiten den oorlog,de lievelingsbezigheden
van de Germanen: bijJ het eerste gingen
g g zijJ zoover dat zij,J als alles verloren was, eerst
hunne vrouwen en kinderen en tenslotte zelfs hunersoonlijke
viijheid
verspeelden;
drinkJ
P
A
gelagen werden onder hen vaak dagen en nachten achtereen gehouden.
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worden meegevoerd en op de spina van den Circus Maximus of
zelfs in aparte, voor hen gemaakte heiligdommen worden neergezet,
waar zij gewis onder de met hunnen dienst ontevreden burgers
nieuwe vereerders en aanbidders zouden hebben gevonden. Ja
zelfs in 't geheel geen afbeeldingen van steenen gebouwen of
vestingen kan men zien, want de Germanen kenden ze in dit
tijdperk nog niet en eigenlijke steden zou men bij hen tevergeefs
hebben gezocht: alleen (in 't klein nagemaakte) hutten van stroo
of klei, en huizen van ruw hout of uit plaggen samengesteld,
bewijzen de manier, waarop dit eenvoudige natuurvolk leefde en
zijn land bewoonde, ongeopend voor Rome's beschaving, onaangetast
door Rome's verfijning, weeldevermeerdering en zedenbederf.
Want in hetgeen thans volgt komt eigenlijk de hoofdtrek der
zonen van het Noorden uit: hun krijgshaftigheid en oorlogsmoed.
Want nu rijdt een wagen aan met allerlei uit den wapenbuit, dat
tot smaakvolle .tropee is saamgevoegd: groote lansen, sommige
met, andere zelfs zonder staalpunt, die met hardgegloeide spits
zoowel tot steken als slingeren bestemd waren en in hun grootte
op de geweldige kracht wijzen van hen, die ze hanteerden. Verder
strijdbijlen en steenen dolken, het nationale wapen: de fr ame a
tot steken bestemd; geweldige houten knotsen en niet minder
vervaarlijke zwaarden; enkele helmen met breede vogelveeren
(ofschoon deze door het gros der Germanen niet worden gedragen)
en Benige schilden, bontbeverfd en tot schouderhoogte opstekend;
alles ruw en eenigszins plomp, maar stevig en van ontzagwekkende
grootte; niet fijn versierd of met figuren bewerkt, ja zelfs niets,
met edel metaal voorzien, maar alles massief en dik. En geen
harnassen of beenstukken bevinden zich onder de oorlogsuitrusting:
want in dierenvel gehuld, of zelfs geheel naakt, enkel vertrouwend
op de sterkte van zijn lichaam en dat van zijn ééne onbreekbare
wapen, stort de wakkere Germaan, voor wie p sneuvelen op het
slagveld het hoogste ideaal is, zich in den strijd. En om in het
gevecht nog meer man aan man te staan en tevens als ondringbare
muur op den vijand los te stormen binden zij zich vaak met zware
ijzeren kettingen aan elkaar, die men hier ook op den buitwagen
ziet liggen. Eenige veelkleurige vlaggen en vaandels, bij de Romei-
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nen niet, maar in het Noorden wel gebruikt, waar veldteekens
minder geijkt zijn, verheffen zich hiertusschen, terwijl ook van de
laatste een enkel erbij is met een (godgewijde) diervoorstelling
er bovenop.
Na deze buitstukken, waaruit Rijnland's krijgshaftige zin
terdege blijkt, loopen thans nog Benige slaven voorbij, dragende
de gouden kronen, die aan den Veldheer geschonken zijn, sommige door de overwonnen volkeren bij hunne officieele onderwerping, andere door bondgenooten, of ook wel door staten, die
reeds van te voren Rome's vriendschap afsmeekten en, den
overwinnaar ter eere, hem dergelijke, meestal zwaargouden sieraden
schonken, dikwijls met kostbare steep en bezet. Maar geen oogen
hebben de toeschouwers meer voor al die eereteekenen, want
thans komt, reeds lang in spannend wachten door de ons omringende Romeinen tegemoetgezien, dat voorname aanhangsel van
den buit, dat door hen als een der belangrijkste en bezienswaardigste groepen van den ganschen optocht wordt beschouwd
en als die, welke het meest ter verheerlijking van den Triumphator
strekt : de KYijg-sgevaligenen. Immers het meevoeren van hen wijst
op het „d ebellatum esse, wat de reden is geweest, dat men
den Imperator den triumph heeft toegestaan. Want door aan het
vreemde volk zijn voornaamste en beste krachten te ontnemen,
door het te berooven van zijne vorsten en zijn strijdbare mannen,
dat is het, wat het „ d e v i c t u s" (totaal overwonnen) doet zijn,
dat is een veel erger uitplundering dan het meevoeren van
kostbaarheden en voortbrengselen, ja dat is zelfs een grootvr
teeken van overwinning dan het dooden van vijfduizend vijanden
in éénen slag, het eerste vereischte om een Triumph te kunnen
houden. En zoo nadert het gevangene Germanië, namelijk de
gevankelijk weggevoerde vorstelijke personen en krijgers der

Chauci, Chatti, Cherusci, Angrivarii, Chasuarii, Ampsivarii, Tubantes, Chamavi, Bructeri, Marsi, Usipetes,
Chattuarii, Tencteri en der Sigambri. (*)
u icvormen een volksstam wonende
tusschen Amisia, en Albis; de C h a t t i
,
* DeCh a
woonachtig
tt
g bij
^ de bronnen der Visur^is,
b de C h e r u s c i, ten noorden van hen,
ofCaen,v
A n r igv a r i i tusschen Visur^isa en Albis ; de C h a s u a r i i tusschen
a, de
rondom den Harz
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Een heerlijk oogenblik is het voor de toeschouwende burgers
om nu aan hun langverkropte woede en haat uiting te kunnen
geven tegen dat dappere, hardnekkig weerstaande volk, dat het
den Romeinschen legerscharen zoo moeilijk heeft gemaakt, ja dat
de samentrekking van meer legioenen heeft gevorderd dan wellicht
ooit in vreemde staten voor Rome hebben gevochten.
En nu kunnen zij hun afkeer luchten in hoon en spot, zelfs
in verwenschingen en gemeene taal, die zij tegen die ongelukkige
landsverdedigers en hunne vrouwen volop uiten, terwijl de voorste
toeschouwers en die op de daken voorzeker de heerlijke gelegenheid niet zullen laten voorbijgaan om de arme geketenden in het
gezicht en op het hoofd te spuwen.
Zoo groot Rome is in zijn overwinningen, zoo laag is het soms in
de uiting van zijn feestvreugde daarover ; en als thans de voornaamste
en edelste gevangenen naderen, het best toebereide en feestelijk opgesmukte gerecht van Rome's buitmaal — dan zal het zijn haat en nijd in
dubbelen stroom van vervloekingen uitgieten over hen, omdat de
gewone, eeuwenlang uitgeoefende wraakneming over zijn aanzienlijkste vijanden, heden niet plaats heeft, omdat deze vandaag niet —
zooals anders bij elken Triumph — naar het T u 11 i a n u m zullen
worden afgevoerd om daar gewurgd of onthoofd te worden. Want
Caesar G e r m a n i c u s— en sommigen kunnen deze edelmoedige
daad maar niet verkroppen — b el o o f d e hun het l e v en en
zoo zullen niet Benige bloedige, vorstelijke hoofden door de
soldaten straks op stokken worden omhooggericht, waarop in den
regel een daverend gejuich over het heele Forum weerklinkt van
hen, die dit oogenblik als het hoogtepunt van den ganschen
feestdag beschouwen.
Maar des te heftiger klinkt nu het hoongejuich, des te grooter
Angrivarii
en de Amp sPi v a r i i, die zich rondom het stroomgebied
der Amisia uitstrekken;
g
g
de T u b a n t es tusschen Navalia en Vidrus en de C h a m a v i ten noorden van hen tot aan
de Amisia; de B r u c t e r i in de streken van Amisia en LuPP
ia, en ten oosten van hen de
Mars i; de U s i e Pt e s aan den rechterrijnoever
tusschen Noviomagus
J
g en Castra Vetera (d.z.
ons Nijmegen
en het Duitsche Birten) de Chat t u a r i i en T e n c t e r i (rechterrijnoever
J ^
J
tusschen Confluentes Coblenz en Ara Ubiorum, het latere Colonia Agrippina, dat het hedendang sche Keulen is) en tenslotte bevinden zich de S i a^ m b r i tusschen de Cheruscen en
Chattuariers.
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is de regen van steenen en jouwkreten waarmee wordt ontvangen
de nu geboeid naderende Germaansche vorst : Sesithacus.
Want van hem weet men te vertellen, dat hij na den
vreeselijken slag in het Teutoburgerwoud, die in het jaar 9 schrik
en angst door geheel Italië had verspreid, een der eersten was
geweest in de onrnenschelijke wraaknemingen op de Romeinsche
gevallenen uitgeoefend ; dat hij het halfverbrande lijk van Varus,
dat door zijne soldaten in aller ijl was begraven, had opgespoord,
uitgeschud en dit ten spot en hoon aan een paal gebonden,
voor ieder had tentoongesteld. Geen wonder dan ook, dat
heden het gepeupel uitgelaten is en hem liever verminkt over
de straten zou hebben gesleept, dan het gegeven woord van
den Imperator te eerbiedigen. Maar ongevoelig voor het
geschreeuw en alles wat hem naar het hoofd wordt gesmeten,
gaat de trotsche Germaan waardig voorbij, hoogopgeheven het
hoofd met den schetterenden, breed-wiekigen helm, vorstelijk in
zijn harnas en onderkleed, (waarvan de rand met figuren is
bewerkt) die kenmerken zijn hooge afkomst.
Op hem volgt een gansch andere gestalte. Het is de oude
Libes, de bejaarde priester en zanger van de Chatten. Met een
eiken-krans om de spierwitte haren, het teeken van zijne hooge
priesterlijke waardigheid, gaat de grijsaard langzaam voorbij in
het ten voetenreikend wollen priestergewaad, grauwig geel met
zwarten rand. Geboeid zijn zijne handen over zijne eenvoudige
luit, waarmee hij eens begeleidde de liederen, waarin hij bezong
de hulp en bescherming van zijnen god Wodan en den geest der
groote helden, rustend in het zalig Walhalla en drinkend het
goddelijk vocht uit de schedels der verslagen vijanden van zijn
land.
.
Maar voort, voort oude, loop dan toch harder !
En de hoonende soldaten, die de gevangenen escorteeren,
porren hem met hunne speer in den rug, of trekken hem bij de
lange witte haren. Want het volk wil meer zien; vooral trotsche
krijgers en vorsten van edel bloed, eens de schrik der legioenen,
n u diep vernederd, in kettingen gaande door de machtige hoofdstad van het wereldrijk.

— 54 -Ha, daar verschijnt Deoderix, door zijn volk D i e d e r i k
genaamd, de vorst der Sigambri ! Ook deze rustlooze tegenstander
is dus eindelijk den overwinnaar in handen gevallen. Want hoe
dikwijls had men reeds gemeend het Sigambrenvolk geheel in zijn
macht te hebben, hoevelen van Rome's beste en roemrijkste
veldheeren hadden dit vrijheidlievende en moorddadige volk niet
reeds bevochten en onderworpen ! Maar telkens weer stond het
op, telkens weer verbrak het de verdragen in tijden van deemoediging met Rome gesloten, prijsgevend de gijzelaars aan den veldheer gezonden, zich telkens weer onder zijn dapper hoofd
opheffend uit het vreemde juk, totdat Augustus het wakkere
volk grootendeels uitgeroeid, daarna Tiberius het overige deel
tot zwijgen gebracht had. Maar nog kon men niet zeker
zijn van zijne onderwerping zoolang D i e d e r i k leefde, een der
laatst overgebleven aanzienlijke Sigambren, die overal waar de
legioenen zich vertoonden, als wreker van zijn onderdrukten stam
zich tegenover hen stelde ; in wien ieder voorvechter van de
`rijheil van Germani, een vertrouwbaar aanhanger kon vinden.
En zoo is ook hij een van degenen geweest wiens moordend zwaard
de legioenen in het Teutoburgerwoud neerhakte, wiens hand den
Romeinschen legioensadelaar ontrukte, een schande, die het leger
zeven jaar had gedrukt en eerst door den laatsten veldtocht was
uitgewischt. Maar thans is de dappere Deodorix voorgoed onder
de macht van Rome, waar hij in donkeren en diepen kerker zijn
reuzenkracht niet meer zal kunnen gebruiken. Een krijschend
vreugdegeschreeuw bewijst hoe welkom den Romeinen dit buitstuk voorkomt.
Maar met niet minder vreugde zien zij de volgende figuur
geboeid voorbijgaan, het glanspunt van den ganschen gevangenenstoet. Het is de aanzienlijkste vrouw, die in den Triumphocht
medeloopt : Thusnelda, de gevangen Germaansche vorstin.
Als echtgenoote van Herman den vorst der Cheruscen, bij
de Romeinen beter bekend onder den naam van A r m i n i u s, dien
loodvijand en overwinnaar, wiens naam Rome heeft doen sidderen,
is zij thans het voorwerp van aller haat en verguizing. Maar de
fiere vorstin, in haar landstaal Tllut-silz-Hilt á geheeten, (strijd der
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reuzen) gaat met opgeheven hoofde trots voorbij, liever deelend de
schande van diegenen van haar volk, die tot het einde toe streden,
dan zich te voegen naar de wenschen van haar vader S e g e s t e s,
die met zijne aanhangers zich onder de macht der Romeinen
gesteld heeft en daarom hunne bescherming en vriendschap geniet,
ja zelfs op den dag van heden als bondgenoot door hen behandeld
wordt. Want sinds zij met Herman gehuwd is, iets waarin haar
vader nooit had willen toestemmen, staan vader en dochter voorgoed tegenover elkaar : immers de jonge vorst had haar, toen
haar vader niet had willen toegeven, uit de ouderlijke woning
ontroofd en sinds dien heeft de oude Segestes den jongen aanvoerder, wiens doel steeds op de vernietiging der Romeinsche
heerschappij gericht is geweest, in alles tegengewerkt, jazelfs
diens plannen aan den toenmaligen Romeinschen stadhouder
Q u i n c t i 1 i u s V a r u s verraden, die zich echter aan die waarschuwingen niet stoorde en ten slotte door Herman met al zijne
legioenen geheel vernietigd is.
En zoo heeft ook T h u s n e 1 d a, ofschoon haar vader bij zijne
onderwerping aan Caesar Germanicus, vrijheid voor zich en de
de zijnen had afgesmeekt, zich niet aan de zijde van Rome's
bondgenooten willen scharen, maar integendeel haar man tot
verweer tot het uiterste aangespoord. In een gevecht tusschen de
troepen van Arminius en zijnen schoonvader, die, in 't nauw
gebracht, op zijn verzoek door de Romeinen ontzet is geworden,
hebben dezen daarop Thusnelda gevangen genomen. En deze
zou daarna wellicht, evenals zoovele andere heldhaftige Germaansche
vrouwen, zichzelf een vrij willigen dood hebben verschaft, liever
dan in gevangenschap hare verdere dagen door te brengen, indien
zij niet vlak daarop een zoon had ter wereld gebracht, dien zij
als dierbaar pand van Arminius, geen oogenblik verlaat. En zoo
zien wij ook thans den jongen Thumelicus aan de hand zijner
moeder voorbijgaan, die als gevangen kind al deze ellende heeft
moeten meemaken en nu ook in den Triumphstoet wordt meegevoerd. Het kleine kereltje is in leer en pelswerk gekleed,
terwijl een lang broekje zijn beenen bedekt. Zijne moeder, een
slanke, voorname gestalte, met prachtig, langs de schouders ai
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hangend blond haar, draagt een groengrijs gewaad en wit onderkleed, met zwart afgezet : aan den donkerrooden mantel, den mooi
bewerkten gordel, hoofdband en armversieringen kan men hare
vorstelijke afkomst herkennen.
Op deze beide gedaanten, door allen met groote belangstelling
en nieuwsgierigheid gadegeslagen, volgt Theodoricus, een
Sigambrisch aanzienlijke. Hij is een zoon van B a e t o r i x, den
broeder van den beroemden Sigambrenaanvoerder : Melo, die
indertijd het eerst den oorlog tegen de Romeinen was begonnen.
Achter Theoderik die het lange, roodblonde Germanenhaar
in een wrong op het hoofd draagt, weer Benige voorname vrouwen.
Onder haar : de echtgenoote van S e s i t h a c u s, de dochter

van Ukromirus, de vrouw van Segimerus en die van
Arp o den gouwgraaf der Chatten, evenals diens dochter. In
eenvoudiger gewaden, uit linnen geweven, gaan zij voorbij, met
gordel en hoofdband als éénige sieraden, terwijl manmoedig door
haar het bittere lot wordt gedragen, geen traan wordt vergoten,
niets dan hun trots den overwinnaars getoond.
Ook nog Segimuntus, de jonge Cheruscerprins trekt onder
de nu volgende drommen van gevangenen onzen meerderen aandacht.
Als zoon van Segestes had hij zich namelijk aanvankelijk aan
Rome's zijde geschaard, niet luisterend naar de waarschuwingen
van zijne zuster. Zoodoende was hij zelfs bij het altaar van
Augustus, bij Ara U b i o rum (*) tot Romeinsch priester gekozen
en gewijd ; maar bij den algemeenen afval van Germanië, na
Arminius' zegepraal, heeft hij zich van de priesterkleedij ontdaan,
zijn verlatinizeerden naam en Romeinsche vriendschap van zich
werpend, en is met het zwaard in de vuist als ware Si e g i s m u n d
zijnen zwager te hulp gesneld. En zoo zien wij hem nu geboeid
voorbijgaan, in zijn met ronde koperschijven belegd leeren harnas,
zijn met dierenhoorns versierden helm en zijn gekleurd, hem op
den rug gebonden schild.
IIde Deel.
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P dat later Colonia Ag1'P
^
Germanicus, keizerin A g rip ina, Het is fret tegenwoordige Keulen.
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menigte andere van minder bekendheid, met hun escorte van
lichtgewapende Romeinsche soldaten zijn langs getrokken, klinken
ons zangmuziek, begeleid door zachte snarentonen in de ooren.
Dit kondigt ons het begin van het Tweede Deel van den
Triumphtocht aan, dat het middelpunt van den geheelen stoet zal
vormen, namelijk de omgeving v an den Imperator. En zoo
wordt diens komst reeds nu voorbereid door eene groep tooneelspelers en declamatores, in lofliederen bezingend des Triumphators
zegedaden.
Voor hen uit gaat de leider van den troep : de dominus
gregis. De allerpotsierlijkste manier waarop deze zich heeft weten
uit te dossen, wekt de lachlust van alle toeschouwers en met
Benige grappige en onhandige bewegingen met het nagemaakte
kind, dat hij in zijn armen draagt, is hij zeker van zijn succes.
Zoo zien wij dezen hoofdman in een lang, sleepend gewaad, dat
hem eerst over den schouder, daarna een paar maal om het
middel gehangen is en tenslotte in lange plooien achter hem aan
valt. De kleur daarvan is, evenals die der Grieksche tooneelgewaden, s y r m at a, bont en opvallend, terwijl het ook door lange
mouwen gekenmerkt wordt. Wanneer ook de uiterst lange
lichtgroene tunica met zijn gelen rand, niet aan de geheele verschijning iets grappigs wist te geven, het midden houdend tusschen
het dramatische en het komische, dan is hiertoe toch zeker het
reusachtige mombakkes in staat, dat als een hoed op het hoofd
gezet en van boven kapvormig, in afzichtelijk gekken grijns, het
geheele gelaat bedekt en onder den tot aan de ooren opengespalkte
mond een langen touwachtigen baard doet te voorschijn komen.
Niet minder lachwekkend zijn de hooge tooneellaarzen, c o t h u r n i,
genaamd, waarop het bijna onmogelijk lijkt zich te kunnen
voortbewegen.
Haast even potsierlijk zijn zijne volgelingen toegetakeld, die
als harlekijns en narren, hoewel minder opzichtig gekleed, toch
met de zotste maskers vermomd zijn. Daar de Romeinen in hunne,
bij de theatervoorstellingen gebruikte mombakkessen, steeds een
bepaald type legden, (daar een tooneelspeler zijn gezichtsmom
gedurende de geheele voorstelling behield) en deze van zeer
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verre zichtbaar en dus van duidelijke uitdrukking moesten zijn,
zoo zullen de maskers, die wij hier in den optocht zien, ook wel
deze speciale types bedoelen. Zoo zullen wij ook hierin wel
de huilende, oude vrouw kunnen herkennen en de verdere bij
de harlekinade gebruikelijke mommen: den „b u c c o", veelvraat,
den „m ac cu s" of nar ; den „p app u s" of „ c a s n a r" waardoor
de goedige papa en den „do s s e n u s" waardoor de wijze raadgever wordt voorgegsteld.
De liedjes door al deze komedianten aangeheven en door
gekke muziek veraanschouwelijkt, vinden bij het volk veel bijval,
vooral daar onder deze ook allerlei spotversjes op verschillende
officieren of hooggeplaatsten voorkomen, die heden ongestraft
mogen worden gezongen en in minder dan geen tijd ook onder
de toeschouwers van mond tot mond gaan.
Van eenigszins ernstiger aard zijn de zangen van de nu volgende
Cantores, die hen telkens aflossen en door de Citharoedes
begeleid worden. Zij heffen allerlei lofliederen op Germanicus aan,
afgewisseld door opgewekte krijgszangen, met cyther en harpspel
ondersteund.
Deze tijpische groep, die men altijd in de nabijheid van den
triumphator kan aantreffen, wordt gevolgd 'door een niet minder
onmisbaar onderdeel van den optocht: de offerjongens en tempeldienaren.
De eersten Camilli genaamd, en er in hun witte tunica met
wijde mouwen als echte koorknapen uitziende, zwaaien geurigen
wierook en andere specerijen tot verheerlijking en bewierooking van
den Imperator, terwijl één van hen de prachtige doos met wierook
draagt, die met een deksel is voorzien en op vier mooi uitgesneden gevleugelde pootjes rust. Deze doos, ac err a genaamd, is
geheel van goud met fijne uitsnijdingen en wordt als een kostbaar
offerheiligdom bewaard.
Op deze beide groepen van hen, die dienen om de hoofdfiguur van den ganschen optocht te verheerlijken, volgt nu een
groep, die zijne onmiddellijke nadering aanduidt en wel die der
Lictores. Deze, een soort van politiewacht vormende, en den
Imperator en twee der hoogste magistraten (consul 6, praetor 2),
alsmede Rome's alouden priester (zie Priesterhoofdstuk VI) schoon
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in veel minder aantal, eveneens toegevoegd, zijn de symbolen van
het naderend hoogste gezag en dragen als zoodanig de roedebundels. Buiten Rome's muren dragen zij in die roedebundels, de
ingeschoven bijlen, maar den Triumphator is het bijwijze van groote
uitzondering en onderscheiding vergund ook binnen de stad de
met koppen versierde bijlen aan de bundels (fasces) te bevestigen. Hiermede wordt het aan Hem geschonken i u s vitae ac
n e c i s (recht over leven en dood) zijner onderdanen gekenschetst
wat in den gewonen tijd alleen aan de hoogste vergadering des
volks: de comitia centuriata,toekwam. Zoo zijn de fasces cum
s e c u r i b us het zinnebeeld van de onbegrensde macht op het gebied
van rechtspraak en strafpleging. Voor den vreugdevollen dag van
heden zijn ze verguld en met lauriertakken omkranst, want voor
heden wordt door den Imperator van zijn hooge bevoegdheden geen
gebruik gemaakt, vandaag denkt men slechts aan verzoening en
vergiffenis, op dezen feestdag zijn zelfs vele dingen toegelaten
(bv. het belachelijk maken en aanheffen van hoonliedjes op
officieren), die op elken anderen dag geenszins straffeloos zouden
kunnen geschieden.
En zoo zien wij de Lictoren voorbijgaan, met genoemde
roedebundels met ingestoken bijlen .(*) over denrechterschouder gedragen en —merkwaardigerwijze niet tezamen loopend,
maar één voor één, statig achter elkaar gerijd en als een lange
streep voortschuivend. Hun kleeding is eenvoudig, maar in nette
stemmigheid ; sober afstekend bij de pracht die nu zal volgen,
maar toch ook van dien statigere ernst, die de dienaren van het
gezag verraden. Hunne sienna-bruin-kleurige lacerna, met eenen
gesp op den rechterschouder bevestigd, hangt in fijne plooien af
over hunne witte tunica, waaronder de grijsblauwe feminalia tevoorschijn komt. Hun hoofd drukt geen helm, zooals wij dat wellicht
van eenen politiewacht zouden verwachten : groen bekranst zijn
hun slapen, 1 a u r e a t i evenals hun fasces. Wat echter het
mooiste van hunne kleeding vormt, is de werkelijk smakelijk

(*) En niet zooals men op Azoovele afbeeldingen
ziet van boven, zoodat het stalen geg
deelte er aan den bovenkant uitsteekt.

—

Vierde
Groep :
Muziek.

60 —

bewerkte schoen, die, gelijk hun geheele kleedij (vooral de mantel)
een militair karakter draagt en daarom dan ook veel heeft van de
in den dienst gebruikelijke „c a 1 i g a".
Voor de laatste dienaren der lange rij Lictores heeft men
reeds geen oogen meer, want hoog boven alles uitstekend, zien
wij nu reeds den schitterenden triumphwagen van verre aanrijden
waarvan de nadering ons, behalve door Lictoren en lijfwachtmanschappen, door een ontzaglijk vreugdegejuich uit duizenden
kelen aan alle zijden opstijgend, wordt aangekondigd, dat zich
vermengt met de tetterende bazuinklanken der hoornblazers, die
ons nu voorbijgaan. Deze zijn geheel militair gekleed, met
helm met metalen kam op het hoofd, bruinen krijgsmantel
in koffiekleur, bruinleeren pantser, waaronder helgeele tunica
tevoorschijn komt. Zij blazen op lange Thebaansche trompetten
schetterende fanfares, de nadering aankondigend van Hem, ter
wiens eere de geheele bonte stoet is samengesteld, en Dien
wij nu reeds, boven alles uitstekend, kunnen zien aankomen,
nog slechts door een gedeelte der lijfwacht van ons gescheiden.
Maar dan rijst ook de hooge, bekervormig opgebouwde c u r r u s
T r i um p h a 1 i s aan, zich ver boven de hoofden der tallooze toeschouwers verheffend. Dezen echter, in onweerstaanbaar gejuich
en duizendvoudiger jubelkreet losgebarsten, zijn thans nauwelijks
meer te houden en dringen aan beide zijden tegen de dunne rij
der lictoren aan, die de grootste moeite hebben om het geestdriftig
publiek van den wagen af te houden. Want kransen worden
door hen aan alle kanten geworpen, onbedaarlijk klinkt hun
geroep : „I o Triumph e", of „V i v a s" en een ieder wil zoo dicht
mogelijk bij den hoogera wagen trachten te komen om den
zegevierenden gebieder van zoo nabij mogelijk te zien, zelfs op
gevaar af om onder de hoeven te komen van de vier naast elkaar
gespannen, steigerende rossen. Deze, breed-uit bouwend, trekken,
(door in wit- met- goud gekleede slaven aan den teugel geleid)
den wijden victoriewagen voort.
Zij zijn alle vier geheel wit, hetgeen de hoogste eer is, die
voor `t gevoel van een Romein, eenera mensch kan worden
bewezen. Aanvankelijk schonken zij dit eerbewijs dan ook alleen
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den Goden, die zij zich graag als rijdend op een zegenwagen met
schimmels voorstelden (vooral Iuppiter, Apollo en Sol). Sinds
echter Caesar en Augustus oordeelden, dat ook hun die hooge
eer mocht worden waardig gekeurd, zien wij de Triumphatoren
geregeld met een wit vierspan afgebeeld. (*)
De vurige schimmels dan, die den Overwinnaar voortbewegen,
zijn op 't kostbaarst aangetuigd. Prachtige purper-met-goudgefigureerde dekken hangen hun aan beide zijden ver over den
rug af. Met gouddraad en metaalreliefs zijn riemen, kopstukken
en borstbespanningen versierd ; halve manen, dierenhoofden en
schellen hangen van de breede leerbanden naar omlaag. Met
versche rozen zijn noren en kop versierd, waarop bovendien
palmtakken en olijfblaren zijn aangebracht. De lange, wit-metgouden teugels komen samen in een ring bovenaan den bak van
den wagen, dien wij nu nauwkeurig kunnen zien. Bekervormig
is deze, in breede ronding gebouwd en één enkele schittering van
goud op ivoor. Boven aan den rand stellen de reliefs vruchtenslingers voor, aan neerhangende trossen verbonden. Daaronder
zien wij als middenornament hoornen des overvloeds, door groote
blad- en krulbewerkingen geflankeerd, terwijl op den ondersten
omgang eenvoudige, strenge en daardoor rustige schulpfiguren
zijn aangebracht.
Op hooge wielen rust de as ; de sporten komen in een
zonnekop te zamen, want aan Sol is het vierspan gewijd.
Op den hoogen gloriewagen

CAIVS IVLIVS CAESAR GERMANICVS DRVSVS
bloeiend en schitterend bij zijn vreugdevollen triumph, en omringd
van zijne vijf jonge kinderen.
Des Triumphators gewaad overtreft schier de pracht van
wagen en bespanning. Maar geen wonder : Iuppiter zelf heeft op
den dag van heden zijn zoo kostbare tempelkleedij afgestaan, om

blijktwel daaruit, dat de
republiek dacht, blijkt
(*) Hoe anders men hierover nog in de
p
zijne
dictator Cam i l 1 u s, die de eerste was, die zich tot hetebruik
van schimmels voor zijnen
g
triumphwagen
hwagen verstoutte, wegens
gg
g deze daad, waarmede men meende den Goden eerre beleediging
te hebben aangedaan,
uitspraak
van den Senaat, uit zijn
J vaderland werd verbannen.
^
^ volgens
g
P
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daarmede zijn aardschee vertegenwoordiger een zoo schitterend
mogelijken indruk te verleenen.

Het is het purpergewaad met gouden versieringen rijk
geborduurd : de toga p i c t a, het hoogste eerekleed, alleen aan
Triumphatoren te dragen veroorloofd. Van welk een diep blauwroode kleur is het fijne laken, hoe schitteren de goudbewerkingen
op het donke re grondvlak, warm van tint. Met robijnen in
blauwe vierkanten is versierd de rand, stijf zijn de plooien van
flikkerend goud, zonneschittering glanst van den diamant, dienend
om het bovendeel op den schouder te bevestigen, opdat ook iets
zichtbaar moge zijn van de blanke tunica, die grootendeels door
de toga wordt bedekt. Van witte zijde is deze, met gulden
victoriepalmen smakelijk bestikt en daarom tunica p a 1 m a t a
geheeten. Ook deze tuniek is, in tegenste ll ing met alle gewone
onderkleeden zeer lang en w ordt ten voeten uit gedragen, want
de Triumphator vertegenwoordigt niet slechts het hoogste militaire,
maar ook het hoogste priesterlijke gezag. En Hij zal het zijn,
die straks op het Capitool uit naam van het geheele Romeinsche
volk het dankoffer zal brengen aan Iuppiter en het zoenwater
zal plengen, reinigend van zonde het gansche leger, dat
luisteren zal naar de `Noorden van het plechtig, zegenerkennend dankgebed, dat hun Generaal en Hoogepriester voor hen
zal uitspreken.

Op het krulgelokte hoofd draagt de Imperator den gouden
luppiterkroon : de corona a u r e a, die kransvormig is samengesteld
uit gulden, met diamanten versierde laurierbladen, van welke van
achteren purperen banden afhangen. Maar niet dit is het Benig
teeken van zege en gebiedend gezag.
Want ook in de hand draagt hij de kenmerken, die in Hem
onmiddellijk den Tri
Triumphator doen herkennen : den groenen
palmtak, dien hij, vredebrengend, in de rechterhand vasthoudt,
den s c i p i o e b u r n u s, den langen ivoren imperatorsstaf met den
gouden adelaar (*) erboven, dien hij met de linkerhand omvat.

gczag

(*) De arend was het zinnebeeld van Iu Piter
en vandaar ook van macht en gebiedend
pg
Bovendien echter was hij het symbool van het Iulische keizerhuis.
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Uit den tijd der Koningen dateert dit zinnabeeld van macht en
heerschappij, maar slechts aan een' Triumphathor is het in dezen
tijd geoorloofd hem te voeren. Aan zijn hand zien wij zoodoende
tegelijkertijd nog een ander voorwerp, dat den triumpheerenden
veldheer kenmerkt : den ijzeren ring, die Hij nevens zijn senatorialen- en andere ringen om den middelvinger heeft.
Daar de Triumphator staande den optocht medemaakt,
eene niet gemakkelijke bezigheid, die deze onvergelijkelijke eer
met zich sleept, zàl wel niemand de gouden, met purpurfiguren
bewerkte schoenen kunnen zien, die juist even onder de lange
tunica uitkomen.
En zoo maakt die waardige, statige overwinnaar, zoo verheven
in optreden en kleeding, op ons den indruk van een jong vorst,
die heilbrengend en zegegevend rondgaat, bezoekende zijne hem
huldigende onderdanen.
Maar niet alleen de verschijning van den Triumphator zelf,
dat iets statigs en plechtigs heeft, vergeleken bij de overigens zoo
losse en uitbundige feestvreugde, verleent den Triumphwagen —
het hoogtepunt van den geheelen stoet — iets aanlokkelijks : niet
minder doen dit vijf andere, kleine figuren, die als bekoorlijke
verschijningen zoo mogelijk den geestdrift bij het publiek nog
doen stijgen. Het zijn de lieftallige kinderen van den overwinnaar
Nero, Drusus en Caius, met Agrippina en Drusilla die
grootendeels gedurende zijne noordelijke veldtochten geboren, reeds
nu op de liefde van het volk kunnen bogen. En de geschiedschrijvers zullen den Triumphator erom gelukkig prijzen en het als eene
merkwaardigheid in hunne annalen vermelden. *) Want van
huiselijk geluk, zoo zelden te vinden in de keizerlijke families,
getuigen de vijf kinderkopjes, die boven den hoogen wagenrand
uitkomen ; en van de liefde hunner moeder Agrippina, de edele
echtgenoote van den Triumphator, die op al zijne veldtochten, ja
in de oogenblikken van groot gevaar, nooit geaarzeld had Hem
te volgen. En zoo zijn, ver van de schittering van het keizerlijk
zijne annales II 41 Aul^gebat intuentium visus currus quinque
C) Tacitus zegt
q q
g in zijne
't g een beteekent : De verrukking
gnog,
g doordien de
g der toeschouwers steeg
zijne vijf
zegewagen bevracht was met zijne
J kinderen.

iiberis onustus,
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paleis met al zijn weelde, met al zijn wee, — in geluk en
oorlogsharding opgegroeid de jonde Veldheerskinderen, grootgebracht in de eenvoudige Veldheerstent met rondom zich het steeds
tenstrijde gerust leger : de jonge prinsjes, van wie één Rome's
troon eens zal innemen 1) en één bestemd zal zijn om zelf keizerin 2)
te worden en Benen keizer het leven te schenken.
En het volk, zich wellicht een oogenblik verdiepend in
heerlijke, verre toekomst-droomen over dit krachtig geslacht, de
hoop van het keizerlijke huis, — werpt met bloemen naar de
aardige donkere kinderkopjes, zoo klein op den grooten wagen,
maar die ieder goed wil zien, voor wie ieder mede bestemd heeft
zijn daverende juichkreet : I o, i o Triumph e !"
Vooral naar C a i u s kijkt men met belangstelling : want
Caligula, 3) de kleine soldatenlaars, noemen hem de
troepen, die dol op hem zijn om zijn liefde voor al wat leger, voor
al wat wapen of wat oorlog is. Want verleden hadden Benige binnentredende centuriones den kleinen baas betrapt, terwijl hij aan het
spelen was met zijns vaders groote laars, half zoo lang als het
kleine soldaatje zelf, en terwijl hij allerlei pogingen deed om het
hooge zwaard, zorgvuldig zóó opgehangen dat hij er niet bijkop,
te vermeesteren. Hoe graag had hij niet een heele oorlogsuitrusting
aangetrokken, want helmen en pluimen, s a r c i n a e en riemen, ze
lagen niet veilig, als de kleine vechtersbaas in de buurt was. Maar
voor den grooten dag van heden, is vader Imperator gedeeltelijk
aan zijn wenschen tegemoetgekomen : want een echten verkleinden helm mag hij op hebben, zoodat ieder zal weten wie hij
is en als de vijfjarige bengel heel zoet is, krijgt hij misschien op
den 12 ae ° Juli, den blijden feestdag ter herinnering aan Rome's
grooten C a i u s J u 1 i u s Caesar, naar wie p zijn vader hem heeft
genoemd, een klein kuras, geheel van staal.
En kransen worden gemikt op den schitterender kleinen
helm van het krijgslustige veldheertje. En Germanicus lacht over
(1) C a i u s Caligula
werd bij den J dood van Tiberius in het jaar
J 37 keizer.
(2)
2 ZijnJ>
zuster Agrippina, de latere emalin
gemalin
van keizer Claudius (haren
oom),
^
het leven aan Nero, die in het Jjaar 54 aan de regeering
^
^ kwam. Tot 59 toe was zijJ regentes.
g
3
Calig a is de laars,^ die veel in dienst gedragen
wordt.
g
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de hulde aan zijn jongen zoon gebracht, die eens zijn voetstappen
zal volgen. En dankbaar en gelukkig neemt hij de vreugdeuitingen van het volk aan, veilig zich achtend door den f a s c i n u s
dien hij onder aan den wagen heeft laten bevestigen. Want waar
roem is, daar is ook afgunst, daar is nijd, daar is haat en tegen
dat alles tracht een Triumphator zich door het a m u 1 e t, ter eere
van den Deus F as c i n u s te beschermen.
Zesde
En voorbij is alweer de wagen met zijn bloemen overgoten
Groep :
over-winnaarsfamilie en rijdt nu een deel van de Bataafsche Lijfwacht
Lijfwacht
langs ons die als geboren Germanen, (welke de Triumphator
van Batavi.
op zijne veldtochten heeft leeren waardeeren en als trouw en stoutmoedig leeren kennen) Germaniciani worden genoemd en Hem
steeds aanhankelijk terzijde staan. Kleeding en uiterlijk van dezen
is geheel Germaansch, daarin veel van de Romeinsche krijgsdracht verschillend. Op het hoofd dragen zij den spitsrondigen
metalen helm met groote vogelwieken versierd, waaronder hun
lange, blonde lokken tot op den schouder heergolven. Verder
zijn zij in dierenhuid gehuld waar het onderkleed met mouwen
en bont onder uit komt, dat met een aardigen rand met Germaansche kronkelfiguren is voorzien. Dit is bij de bereden
afdeeling violet gekleurd, terwijl deze ook op den borst over
het vel heen allerlei mooie metaalsieradiën hebben hangen onder
elkaar met kettinkjes verbonden.
Verder dragen zij een langen blauwen broek, met riemen
om het been gewonden, die bij de knie met pelswerk is afgezet
en tot onder in den schoen loopt. Deze voetbekleeding onderscheidt zich ook van de Romeinsche door dat juist het teengedeelte altijd dicht is en vandaar met lange breede banden, die
van alle zijden naar het midden loopera, aldaar op den wreef van
den voet wordt vastgebonden. Een vervaarlijk zwaard in met
bontwerk omhulde scheede hangt den dapperen zonen van het
Noorden aan de zijde, terwijl een reusachtig schild, met bont- en
ijzerwerk beslagen, hun verdediging biedt. Op een mooi paardendek van dierenvel zijn de Germaansche ruiters gezeten, die door
een afdeeling voetvolk worden gevolgd. Zwarte veeren dragen
dezen, wijduitstaande aan weerszijden van den dikken, zich tot
5
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knoppen is beslagen. Hun blauw onderkleed is van donkerder
kleur dan de blauw-grijze broek, die zich weder lang om het
been naar beneden slingert.
Na deze forsche Batavierengestalten, die door de Romeinsche
toeschouwers, al is het ook niet met ingenomenheid, dan toch
met eerbied worden begroet, gaan ons nog eenige witgetuniekte
Apparitores et Scribae voorbij, behoorende tot het dienstpersoneel
van den Imperator, waarom deze aan eenige van hen heeft toegestaan hem heden te mogen vergezellen.
Achter dezen aan komt Bene rij sombere en vreemde verschijningen in de gestalten der Romeinsche burgers, die, in den slag
in het Teutoburgerwoud, in handen der Germanen gevallen, door
Germanicus die deze nederlaag thans eervol heeft gewroken, uit
die gevangenschap werden bevrijd. Zij dragen als kenteekenen
hunner bevrijding den voor deze gelegenheid opgezetten p i 1 e u s,
een voor de Romeinen, die gewoon zijn blootshoofds te loopen,
zeer ongewoon kleedingstuk. Deze hoed loopt hoog op, spitsvormig eindigend en van dezelfde grijs-bruine kleur als hun mantel.
Deze, die hun korter dan de gewone lacerna over den schouder
hangt, heeft een donkere sepiatint en is van achter van een capuchon
voorzien. Dit kleedingstuk heet in zijn geheel : p a e n u 1 a en wordt
door den eenvoudigen man veel gedragen. Iets moois hebben deze
figuren met hun suikerbroodigen hoofdtooi voorzeker niet, maar
wanneer er Romeinsche burgers bevrijd zijn, dan zullen zij steeds
uit dankbaarheid jegens hunnen verlosser, achter den triumphwagen aanloopes. En hiermede is het tweede en hoofddeel van
den stoet gesloten, waarna ons nog het laatste en meest uitgebreide gedeelte wacht : n1. het Leger dat in al zijn bonte schakeeringen en frissche wapenschittering ons oog zal weten te boeien.
Hide DEEL.

De prachtige legerafdeeling aan wie heden de eer tebeurt valt den
droeg 1. Triumphator op zijn zegetocht te mogen vergezellen, wordt geopend
Hoofdal s
g d egenera
officie re n. door de hoofdofficieren van het Germaansche leger:
der acht R ij n s c h e legioenen. Want bij elkaar rijden deze bevelhebbers en niet ieder aan het hoofd van zijn eigen legioen.
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Immers alleen zij hebben het recht om dicht achter den triumphwagen
aan te komen, als staande onmiddellijk onder hun aller hoofd:
Caesar Germanicus, die de leiding over het gansche leger heeft.
Intussehen komt hem in rang het naast: de opperbevelhebber
der vier Nedeyrijnsche legioenen, die vooraan gaat in deze groep, zoo
onvergelijkelijk in schittering en kleur. Deze eerste L e g a t u s,
aan Wien Germanicus het opperkommando der L e g i o n e s I, V,
XX en XXI had opgedragen, terwijl hij zelf de speciale leiding
der vier Bovenrijnsche (II, XIII, XIV en XVI) op zich nam,
heeft niet zonder reden deze hooge, doch moeilijke post verkregen.
Want Aulus Caecina Alienus Severus de moedige, in den
dienst vergrijsde generaal, heeft reeds een' diensttijd van meer
dan 40 jaren achter den rug; en ook in dezen veldtocht heeft
Germanicus hem meer dan eens een afzonderlijk kommando opgedragen, dat door hem telkens met goed gevolg werd bekleed: zoo heeft
hij zich ook onlangs in den voorjaarsveldtocht tegen de Chatten (in het
jaar 15) weer beroemd weten te maken; ook de Cheruscen hadden
hem niet kunnen weerstaan en waren toen naar alle zijden verdreven.
Daar hem oorspronkelijk het Legioen A 1 a u d a (het Vde)
was toevertrouwd, zien wij in zijn rusting verschillende figuurbewerkingen, die ons aan het embleem van dit legioen herinneren.
Want „Leeuwerik' ' beteekent de naam en bij een nauwkeurige
beschouwing van zijne zoo kostbare en weelderige wapenrusting
zal het ons niet ontgaan, dat deze vogel hier en daar is aangebracht.
Zoo is achter op den donker ronden mantel, die een warme
drakenbloedkleur heeft, een medaillon geborduurd van lichtblauwmet-gulden kransfiguren, terwijl in het midden een gouden
leeuwerik is gestikt. Ook in de goudrondingen, die op den
blauwen rand zijn geborduurd zijn kleine leeuwerikbewerkingen te
onderscheiden, die frisch uitkomen op het lichte kobalt van den
met goud omlijnden rand. Het kunstigst en meest smaakvol bewerkt
van alles is echter Caecina's harnas. De vormen van het lichaam
weder nauwkeurig volgend, schittert dit vroolijk in geelkoper,
terwijl mooie ornamenten als drijfwerk het heele kuras, fijn
opgewerkt, versieren. Zoo zien wij in het midden eene languitlijnende victoria, omringd door allerlei bladomwindingen. Geciseleerd
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zijn ook de helmfiguren: wijduitvliegende leeuwerik in koperen
krullenhemel. Hierboven een groote bos wit-en-blauwe struisveeren,
zwaar overhangend over de ronding van het voorhoofd.
Over den schouder vallen de leeren kleppen, die de beide deelen
verbinden van het harnas, waaraan van onder weer drie rijen gekleurde
leerstrepen afhangen, in blauw sommige, daaronder in grijs, met
goudrand en franje. Zij zijn beslagen met fijne ornamenten, in koper
opengewerkt en om het ander in vorm verschillend. Ook een deel
van den bovenarm bedekken gelijke leerafhangers, waaronder de
korte mouw der tunica uitkomt. Deze, in wit met blauwgarneering
valt tot even boven de bloote knien. Want als een merkwaardigheid der Legaten zullen wij zien, dat door hen geen f e min a 1 i a
gedragen wordt. Misschien is deze nieuwmodische dracht hun te
verwijfd en zal vooral een man als Caecina, zoo geheel in den
krijgsdienst opgegroeid daarvan niets willen « reten; wellicht ook, dat
de hooge laarzen, die Legate het recht hebben om te dragen, de
broek onnoodig maken. Ook deze voetbekleeding is zeer wel verzorgd en onderscheidt zich door de mooie diervormige kappen in
blauw, die de c a 1 i g a e aan de bovenzijde (bij de knie) afsluiten;
daaronder komt de lichtere blauwtint uit tot aan het toongedeelte
dat dicht is en met donkerblauwen neus bedekt. Een donkerroode
band loopt als laarslip van boven af over het geheele midden van
den voet, waarover de gele c o r r i g i a e zijn vastgeregen.
Een veldheersstaf in wit en rood heeft Caecina in de rechtérhand:
hij is voorzien van een, zijn vleugels uitspreidende leeuwerik. Wat
ons wellicht bevreemden zal, is, dat de Legatus geen zwaard heeft,
iets dat niet bij zijn paradegewaad schijnt te behooren. — Weet
de Legaat zich door al deze insignia in pracht en rijkdom van
kleeding bijkans van alle voorafgaanden in den stoet te onderscheiden, ook zijn paardendek is het mooiste, wat wij tot nu toe
gezien hebben: bruin het zitvlak, blauw de daaronder uitkomende,
gekanteelde rand, waaromheen een breed schubbenvlak van zilverbedrading loopt. De breede rand van het over het heele dier
heenvallend schabrak is van dezelfde kleur als de mantel, waarin
weer de munt-achtige leeuwerikbeelden, door strenggelijnde figuren
afgewisseld. Met een grooten strik worden de beide uiteinden
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Hunnen chef volgen de andere aanvoerders der Nederrijnsche
Legioenen ; allereerst die van het I s`e „G e r m a n i c a" geheeten. Het
wordt aangevoerd door Marcus Cornelius Cethegus Labeo.
Deze rijdt aan in violet-grijzen mantel, waarvan de rand
met zilveren figuren is geborduurd. Zijn harnas, van mat verzilverd metaal, is met koperen reliefs versierd ; zoo vinden wij
bovenaan een gevleugeld Medusahoofd, met slangen omwonden,
en akelig dreigend in zijn scherpe trekken en wijd-open mond.
Onder de borsten : twee naar elkaar toegewende griffioenen, met
de klauwen tegen elkaar gericht, boven breed uitgevouwen acanthusversiering. Boven de grijnzende dieren is aan weerskanten
een rozet met overhangende ring, iets wat wij bij de Romeinsche harnassen dikwijls zien en wat dient om daar zoo
noodig het schouderdeel of iets anders aan te bevestigen. Van
het pantser hangen weer de rijen leerstrepen af, waarvan de
bovenste, in donker paarsblauw, koperen leeuwenkoppen dragen,
de onderste in bruin, deels bladornamenten, deels kleinere leeuwenkoppen. De donker paars-blauwe tunica is met goudborduring
van pijlkruidblaren voorzien. De helm in overeenstemming met
het harnasmetaal, is in dofzilver met geelkoperen laurierbladen
bewerkt en draagt op den kam een naar-achteren-afhangende
staartpluim. De veldheersstaf draagt van boven een klein
caste 11 u rn, terwijl deze legaat in plaats van hooge laarzen een
paar metalen beenstukken draagt met bladrelief aan onder- en
bovenkant. —
Caius Silius Cecina Largus vertegenwoordigt het
ste
XXI Legioen, genaamd „Rap a g" (roovend). Geheel in zilvertint
gehouden, valt deze legaatfiguur ons meer dan de andere hoofdofficieren op, maar ook verdient de kranige Silius onze meerdere
opmerkzaamheid, want ook hij heeft zich in dezen oorlog bijzonder
onderscheiden, ook aan hem is een groot deel van den gelukkigen
uitslag van den krijg te danken, en niet zonder reden werd aan
zijn legioen den oorlogsbijnaam gegeven, want roovend en vernietigend ging het door 't Germaansche land. Twee roofvogels : de
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grijpende gieren zijn dan ook in zilver op het kuras van 't zelfde
metaal aangebracht, terwijl een machtige, in bladornament uitloopende dierenkop bovenaan prijkt : alles in zilver, maar met dit
onderscheid, dat de ondergrond glimmend, de ornamenten dof zijn.
Op zijnen staf steekt de roovende vogel begeerig zijn klauwen uit, in
beeldbrengend de roofzuchtige, buitwervende eigenschappen van het
Legioen. De recht opstaande paardenharen van zijnen helm, die stijl
naar boven gaan, zijn in de rondbuigende kam gestoken, die met
een punt op het midden van den helm is verhoogd. Deze meer
nieuwerwetsche helm is door Silius naar Grieksch model genomen.
De kamharen zijn van dezelfde kleur als de lacerna, die olijfgroen
is van tint met zilverborduurselen aan den breeden rand. Des
ruiters schabrak bestaat uit een vierkant-overhangend, kanteelvormig
beraad dekkleed van roodbruin op groen. In het rood zijn zilveren
hoekornamenten te zien ; met zilveren krulbewerkingen is de groene
rand versierd.
Nu volgt de Legaat van het X X Ste legioen : Marcus Valerius
Messala Corvinus, naar wiens nomen gentile (*) het legioen
is genoemd. Het heet namelijk 1 eg i o V a 1 e r i a V i c t r i x: het
overwinnende legioen van Valerius. Als symbool heeft het een'
leeuw, waarom dit dier dan ook op Valerius' stalen helm is aangebracht, die ons door deze hoog-opwerkende hoofdversiering
reeds van verre in het oog valt. Op den lichten mantel in napelsgelen tint is een bruin-paarsen rand geborduurd van overwinnende
leeuwen, terwijl in het midden een mooi ruit-ornament in dezelfde
kleur is gewerkt, met binnen-in een brulgapende leeuwenkop.
Van het stalen harnas, dat met matte zilverleeuwen is versierd,
hangen de rijen leerstrepen af, waarvan de bovenste twee in grijze,
de onderste in groene kleur, met opengewerkte zilverornamenten.
De hooge caligae in groen en geel, dragen bij de knie gekleurde
leeuwenkoppen, terwijl ook Valerius ' staf als symbool een zittenden
leeuw vertoont.
Van het schabrak is het zitdek wit, daaronder een groene
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rand met gele schubben, en het groote kleed is geel met dezelfde
paarsche leeuwen als in den mantelrand, terwijl de beide zijden
van het dek weer met de breede, op de borst van het paard
vastgeknoopte gele strik aan elkaar zijn bevestigd. Alsnu zendt
het X V I d e Legioen, „G a 11 i c a" geheeten, ons zijnen bevelhebber
in den persoon van Lucius Paullus Fabius Persficus.
Deze, geheel in het blauw-groen en koper, is in zijn sobere,
maar strak in stijl gehouden en daardoor rustigen krijgsdracht,
een van de mooiste legaat-figuren. Daar zijn legioen in ee
haan" zijne zinnebeeldige voorstelling heeft, is op helm en harnas
een dergelijke dierversiering in glimmend geel koper op dof
rood-koperen ondergrond te zien. Een eenvoudig schelpvormig
ornament met een enkele krul er aan is op de welving van den
buik afgeteekend, welke versiering eveneens in kadmium achter
op den mantel is geborduurd. Op het donkere van de éméraltgroene lacerna, komt deze versiering scherp uit, evenals de
gele rand met de fijne karmijn-paarse haantjes er op, die
in vluggeteekende cirkelfiguren om den mantel heenloopen. Van
gelijke bewerking is de breede rand van het trapeziumvormig
schabrak, dat dezelfde kleur heeft als die van den mantel; slechts
een geschubde donkerpaarse strook vormt de scheiding tusschen
rand en eigenlijk dekkleed. De groen leeren teugels zijn weer
met allerlei koperornamenten beslagen. Ook deze legaat draagt
scheenplaten, die in rood koper zijn gehouden met een kalme
versiering bij den wreef van den voet, terwijl de breede groene
banden der schoenen door koperen gespen worden vastgemaakt.
Op den donker paarsen legatenstaf kraait een koperen haan victorie,
terwijl de koperen helm, die met ditzelfde dierteeken is opgelegd,
van breedwuivende struisveeren is overwelfd. —
Een gansch andere figuur is zijn nevenruiter : Marcus
Claudius Martellus Aeserninus, de tweede bovenrijnsche
Legaat. Hij voert het bevel over het X I V d e Legioen „G e m i n a
Marti a V i c t r i x". Schoon ook zijn geheele costuum voornamelijk
in twee kleuren gehouden is : blauw en zilver, is hij toch in
velerlei opzicht anders gekleed dan zijn mede-legaten. Want de
donker blauwe mantel, aan beide zijden van de schouders afhangend,
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laat een pantser zien van dezelfde kleur. Van dof leder is dit
gemaakt, terwijl het groote en ietwat drukke ornament daarop in
zwaar mat zilver is aangebracht. Een victoria stelt dit voor, met
wijd-uitgebreide vleugelen en zegestaf, leidend de zegekar met
vele paarden. Onder aan het harnas is een weelderige acanthusbladversiering opgelegd, over de geheele lichaamsbreedte zich
uitspreidend. De daarvan afhangende witte leerbanen zijn, evenals
de schouderlappen van zilveren leeuwenkoppen en bladornamenten
voorzien en laten een citroengele tunica te voorschijr. komen.
De hooge laarzen, geheel in blauw, reiken weer tot dicht bij de
knie, en zijn van boven met zilverkoppen afgezet. Wat de
ultramarijn-blauwe lacerna betreft, deze heeft tot rand een herhaalde, zilveren schelpversiering.
Het paardenkleed is niet zoo groot als dat der anderen
rechtlijnig hangt het neer, niet ver over de flanken uitstekend,
en veel smaller dan de andere, die zich naar beneden verbreeden.
Hierdoor laat het echter ruimte voor een grooten lederband, die
over de geheele breedte van het paard heenloopt, en waarop
groote zilveren medaillons zitten, met uitstekende gemzenkoppen.
Want een gems is het zinnenbeeld der Gemina Martia, zooals
dat ook aan den staf is te zien. Een dergelijk dier ondersteunt ook den zilveren kam, die boven den blauwleeren helm
uitsteekt.
Achter de kleine verschijning van Claudius Marc e 11 u s
komt een zwaarlijvig en forsch gebouwd legaat in de gedaante
van Marcus Licinius Crassus Frugi, wiens cognomen
C r a s s u s geheel in overeenstemming is met zijn uiterlijk. (De
naam toch beteekent : de „dikke"). Hij is de aanvoerder van het
XIIIde Legioen, genaamd G e m i n a.
Breed-uit valt zijn glimmend pantser van geel koper, dat in
dik relief een groote „c u r r u s t r i u m p h a 1 i s" draagt. De witte
leerrondingen, die tegen de buikwelving van het pantser aansluiten,
zijn ook met veropgewerkte, ronde figuren beslagen en met
blauwe randen afgezet.
De witte mantel, die met een breeden rand in goudfiguren
is omzoomd, steekt scherp af tegen de blauw-grijze tunica en
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valt wijd uit over het donkere paard, dat met een wit-met-goud
bewerkt schabrak is bedekt.
Als laatste van deze zoo schitterende legatenrij komt
Marcus Aurelius Cotta Maximus de koormandant van het IIae
Augusta, dat genoemd is naar den grootvader van den triumphator.
Een zeer bijzonder harnas draagt deze van dof metaal, dat met
ronde wielvormige figuren violetkleurig is beschilderd. Ook op
het rugvlak der lacerna, die van een hel paarsen tint is, vinden
wij een dergelijke figureering geborduurd. De schouderlappen en
harnasafhangers zijn van boven wit waarop omkranste hoofden
te zien zijn : daaronder zijn de langere stroken (in okerbruin)
met zilveren lijnen belegd. De helm, beschilderd zooals harnas,
heeft van boven struisveeren van dezelfde warme paarskleur als
de mantel.
Het schabrak, dat wel in schuine lijnen naar beneden gaat,
maar van voren toch op een andere wijze aan den paardenborst is bevestigd dan de andere, vertoont in den rand weer
de slingerende krulversiering, in den scherpen onderhoek in
een steenbokkop overgaande, het embleem van het Augustalegioen.
Het geschubde onderdek is van onderen kapiteelvormig uitgesneden, terwijl aan de uitbouwende vierkanten kwasten afhangen.
Het geheele dek is van voren niet met een strik, maar door een
Breeden, van hals naar borst loopenden band aan het paard
verbonden, met dezelfde blokkige uitsnijdingen als het onderdek.
De langs het dek afhangende laarzen zijn met vele kruisbanden
aan het been bevestigd, en van boven met den kop van den
steenbok met gekromde hoorns afgesloten.
En zoo eindigt met dezen Legaat de zoo kleurrijke en in
metaal vroolijk glanzende afdeeling van generaals, ongetwijfeld de
meest geslaagde ruitergroep van den geheelen stoet. Hiermede
zijn tevens Benige afstammelingen van Rome's oudste patricische (*)
Van de Legaten
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de Legati steeds uit de hoogste aristocratie gekozen en zijn er
verscheidene onder, die reeds een langen ambtenaarsloopbaan
achter den rug hebben. Eveneens van goeden huize, maar daarentegen
nog jong en onervaren zijn de achter de legaten loopende
adjudanten. Zij heeten C o r n i c u 1 a r i i naar den C o r n u op hunnen
helm, die den vorm heeft van Benen drinkhoorn. Overigens
draagt ieder adjudant een S a g u m (veldmantel) in de kleur van
die van zijnen generaal. Zoo Cneius Cornelius Cinna die van
C a e c i n a, Lucius Aurelius Gallus die van Cornelius,
Quintus Lollius Urbicus die van V a 1 e r i u s, Lucius Cassius
Longinus die van S i 1 i u s, Quintus Junius Blaesus die van
Pau 11 u s, Aulus Cornelius Celsus die van Claudius,
Quintus Herennius Potens die van Aurelius en Titus
Flavius Sabinus die van L i c i n i u s.
Voor het verdere bestaat hun wapenrusting uit een kolder
van leer met kruisbanden welk leeren wambuis wijd neerhangt,
althans niet, zooals de legatenharnassen aan alle vormen van het
lichaam aangepast. In de vierkanten, veroorzaakt door de kruising
der lijnen, is het met ronde koperknoppen beslagen. De onder het
ieder uitkomende tunica is wit en alnaarmate de eigenaar tot den
ordo equester behoort met de smalle roodstreep : c 1 a v u s a n g u s t us
belegd.
De wapenen der adjudanten, (wier schoenen veel minder
hoog zijn dan die der legaten en in kleurovereenstemming met
mantel) bestaan in een zwaard, dat hun aan een schuin over het
lichaam loopenden bandelier hangt en een lans. Naar aanleiding
van deze eerste zwaarddragers die wij van het leger zien, zullen
wij allicht verwonderd opmerken, dat de Romeinen hun zwaard
niet links, doch meestal rechts dragen, waarvan slechts een enkele
maal wordt afgeweken.
De cornicularii, waartoe vooral die jonge aanzienlijken worden
gekozen, die hun militairen loopbaan met een niet al te lagen
post willen beginnen, die hun spoedig een officiersplaats zal
verschaffen, worden gevolgd door den laatsten ruiter dezer groep
de P r a e f e c t u s Classis. Lucius Iulius Burdo is namelijk als
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vlootvoogd een militair ambtenaar, die zich onder de hoofd-

Groep
P 1.
Officieren.

officieren kan rekenen. Hij is bevelhebber van het Romeinsche
smaldeel, dat eerst noordelijk den Rijn was opgevaren om het
binnendringen van het leger te vergemakkelijken, en later de
kusten van de Noordzee moest aanvallen in vereeniging met
den landaanval der rij plegers. In dit mare G e r m a ni c um (*) en
het L a c u s F 1 e v o hebben eenige zeegevechten plaats gehad, die
echter minder bekendheid hebben gekregen. Toch was het ambt
van Praefectus Classis, vooral door de zorg voor proviandeering
van het leger, zeer belangrijk en heeft L. I u 1 i u s Burdo zich in
zijn admiraalsbetrekking beroemd weten te maken. In zijn
rusting zien wij eenige figuren, die ons aan het zeewezen herinneren. Zoo zijn op zijn groenleeren harnas twee dolfijnen te
zien, in geel koper uitgevoerd, terwijl de lichtgroene afhangers
met ankers zijn versierd, en de helm in groene waterkleur, als kam een
scheepssneb vertoont. De mantel is oranjegeel met eenvoudigen
rand, terwijl de roodbruine tunica de groene feminalia bedekt, waarvan hij zich niet, zooals de blijkbaar meer geharde legaten heeft kunnen
onthouden. Minder dan het hunne is ook zijn paardendek versierd : maar geen wonder, want wellicht heeft de vlootvoogd eerst
heden weder sinds tijden een paard bestegen, dat hem bij den
gewonen dienst minder zal zijn tepas gekomen, doch dat hij
heden wegens zijn hoogen rang en den luister van den triumphstoet wel diende te gebruiken.
De nu volgende groep der officieren, die ook meerendeels
te paard zijn gezeten, wordt geopend door de Tribuni Militum.
Deze officieren, ook wel t r i b u n i 1 e g i o n i s genoemd waren
in vroeger tijden de eigenlijke legioenskommandanten, uit welke
hooge positie zij, sinds de instelling der L e g a t i, die in den
regel beproefde veldheeren zijn, moesten afdalen. Want de
Tribunen, die meestal tot de ridder- of zelfs ook tot de senatorenaristocratie behoorden, bestonden telkens weer uit jonge,
onervaren mannen, wiep deze post meer als een eerambt dan
wegens belooning voor verdiensten was geschonken. Daarom
geheel anderen vorm had
Dit is de Noordzee, terwijl
J het meer Flevo, dat toen eeng
met onze Zuiderzee overeenkwam.
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maakte Caesar hen tot stafojfrcie y aan wien hij meer administratieve werkzaamheden opdroeg. Intusschen staan zij in nauwe
betrekking tot hunne onmiddellijke superieuren, die hun vaak, wanneer
zij zich verdienstelijk hebben gemaakt, toestaan om de tent met hen
te doelen en zoo hunne c o n t u b e r n ales te worden : want de tentgenoot van een' Legaat te zijn en daardoor steeds in onmiddellijke
omgeving met hem te mogen verkeeren, is op zich zelf eene
onderscheiding.
Dat de Tribuni Militum tot den gegoeden stand behooren
blijkt intusschen ook uit de fijne stoffen van hunnen mantel,
waarvan de rand met goud is geborduurd ; uit hun harnas, dat
van leer met metalen koppen en bladversieringen is belegd, uit
het fijn besneden gevest van het zwaard, dat in kunstig bewerkte
scheede steekt, hangend aan den zacht gekleurde gordel ; uit den
gevederden koperen helm, en ook uit het wit- en zwarte paardendek, waarvan het onderste, donkere gedeelte met zilver is geborduurd.
Op de Tribuni militum volgen twee zwaargebouwde, vreemd
uitgeruste mannen, in wien wij bij nadere beschouwing al heel
gauw de blonde zonen van het Noorden ontdekken. Het zijn
namelijk Germaansche bolaclb enootelz, waarvan de eerste tevens
officier in Romeinschen dienst is, terwijl aan den ander als belooning voor zijne onderwerping onder de officieren een eereplaats
is aangewezen.
Flatlus (,,den blonden") zien wij als eersten, den officier die
reeds jarenlang in Rome's legioenen tegen zijn eigen landslieden
gevochten heeft. Hij is de broeder van A r m i n i u s , die eens
de grootste tegenstander en schrik der Romeinen was, wien hij
in het Teutoburgerwoud onder Q u i n c t i 1 i v s V a r u s in het jaar
9 zulk een verpletterende nederlaag toebracht. Maar de ondergang
der dappere en krijgshaftige Germanen is juist hun onderlinge
verdeeldheid. En niet ten onrechte was de raad geweest van
Tiberius, toen hij aan zijnen opvolger G e r m a n i c u s het
opperbevel en gouverneurschap over Germanië overliet, » de Germanen zooveel mogelijk in hun inwendige twisten te laten: zekerder
en eerder dan door legioenen, zouden zij door gebruikmaking
van binnenlandsche voeten overwonnen worden."
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En van die onderlinge verdeeldheid leveren deze twee, beiden
aan den vrijheidlievender A r m i n i u s verwant, weer een duidelijk
bewijs. Toch verloochenen zij in kleeding hun vaderland niet
geheel, maar stellen er integendeel prijs op in hunne landsdracht
te verschijnen. En zoo draagt F 1 a v u s het dikke, met zware
koperschijven belegde harnas, waarover de geweldig breede zwaardbandelier met groote metaal-vierkanten beslagen. Het pantser heeft
een rand van maliën van onderen en aan de mouwen. De lange
groén-grijze broek bedekt het heele been tot onder in den breedvoetigen schoen. De helm waarop een vreemdsoortig dierenornament, is hoog en eenigszins puntig, donker afstekend boven de
lichte, tot over den schouder vallende haren. De beide wapenen:
bijl en zwaard zijn van enorme afmetingen en in alles even breed,
plomp en dik, in overeenstemming met het groote, bont beverfile
schild, dat over den rug hangt. De kobalt-blauwe mantel is iets,
dat zeker aan de Romeinen is ontleend.
Naast F 1 a v u s rijdt Segestes, de vader van T h u s n e 1 d a
Arminius' echtgenoote, die wij daar straks zoo smadelijk onder de krijgsgevangenen zagen voorbijgaan. Hij wordt op den dag van heden met
veel eerbewijzen behandeld: hij, de vorst der Cheruscen, welk volk
thans is verpletterd onder Rome's overmacht. Maar rustig aanziet hij
de onderwerping zijner dapperen, met voldoening heeft hij onder de
gevangenen zijn dochter bemerkt, want de hem gehate A r m i n i u s
schaakte haar eens uit de vaderlijke woning omdat hij zijn toestemming
tot het huwelijk had geweigerd. En gevoelens van oneindiger
nijd en afkeer waren sinds dien de zijne geworden tegen den
dapperen jongen vorst, tegen wier hij in het vervolg met de
Romeinen samenspande ter vernietiging van zijn eigen volk. En
trotsch op de vriendschap met Rome onder wiens bescherming
hij zich eens had gesteld, aan ale voeten van G e r m a n i c u s
geknield, — rijdt hij nu fier temidden der Romeinsche officieren.
Ook hij is in nationale dracht gehuld, hoogop-gaanden helm
met gevleugeld griffioen er boven ; harnas met, in punten eindigend kettingschort en evenzoo geijzerde maliënmouwen; lange,
tot onder toe loopende leerbroek en breed, fiksch-groot zwaard
met dikke, ijzerbeslagen leerbanden over de scheede.
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Achter deze vorstelijke Germaansche ruiters komen Benige
bekende Centuriones. Dit zijn de lagere maar eigenlijke officieren
op wier persoonlijk voorbeeld, leiding en dapperheid het in den
oorlog voornamelijk aankomt, schoon zij onder de Tribuni Militum
staan en zelfs door dezen gekozen worden. Zij zijn gewoonlijk
flink gehard door langdurige krijgservaring, want de Centurionen
klimmen nagenoeg nooit tot een hongeren rang op, maar kunnen
alleen in hun eigen corps een meer of minder aanzienlijke positie
bekleeden zooals: Centurio primi pili en Centurio prior
zich van de overige onderscheiden.
Om echter een en ander te kunnen begrijpen, vooraf een vluchtige uitlegging van het vroegere Romeinsche legioen (in den republiektijd). Destijds was dit namelijk samengesteld uit drie soorten
zwaargewapenden : t r i a r i i (de veteranen, de kern), principe s
(de mannen in de kracht van hun leven) en h a st a t i (jonge
mannen), waarbij dan de lichtgewapenden kwamen (v elite s). Men
was dienstplichtig van zijn 17 dá tot 45 ste jaar, maar de veteranen
bestonden uit oud-gedienden, die dezen leeftijd reeds overschreden
hadden en die door langen diensttijd vanzelf het best een vertrouwbaarste deel der soldaten vormden. Vandaar dan ook, dat de
Centurionen der tri a r i i de eersten in rang waren en daarvan
weer de allervoornaamste was : de eerste Centurio van den eersten
manipel (1) (of p i 1 u s) der triariën en daarom Centurio primi
p i 1 i genoemd. Ofschoon nu onder Caesar het onderscheid tusschen
tri a r i i, principes en h a s t a t i, facto was vervallen, bleef dit
echter juist bestaan in de namen der Centuriones. Zoo waren
de Centurio's der eerste C o h o r s (z) als primi o r d i n i s de
voornaamste en hadden ook zitting in den krijgsraad. Evenals
het nu op den dag van den Triumphus lang niet aan alle soldaten
is vergund om met den stoet te mogen meegaan, doch dit
integendeel een onderscheiding is die slechts enkele afdeelingen

i o n a r i i zwaargewapenden waren in
1 De 1 e gg
ingedeeld in tien mani Au l i en ieder
manipel
had 2 c e n t u r i a e, terwijl
aan het hoofd daarvan een Centurio stond.
J
A
(2) Later werd het leioen,
ver root
zijn
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tebeurt valt en wel de meest verdienstelijke en bekendste, zoo
zijn het ook slechts de dapperste Centuriones, die zich het
meest hebben onderscheiden, die thans aan den triumphtocht
deelnemen. En zoo komt het dan ook, dat wij van het twintigtal
bekende Centurio's, die den Imperator heden mogen volgen,
als eersten zien Lucius Stertinius Avitus, den aanvoerder der
verkenningstroepen, hem, die zich in dezen oorlog zulk een
buitengewonen naam verworven heeft door het volbrengen van
die daad, waarnaar de Romeinen reeds zoolang met hevig verlangen
hadden uitgezien : immers hem heeft het mogen gelukken te heroveren
den adelaar van het XIX de legioen, dat in den Varusslag geheel
in de pan was gehakt en welk kostbaar en gewijd legioenssymbool,
een voorwerp dat den 1 e g i o n a r i u s steeds dierbaar en heilig is,
in dezen ongeluksveldslag door de vijanden was buitgemaakt.
En niet gerust had Caesar G e r m a n i c u s voor die nederlaag
was gewroken, geen oogenblik stil gezeten vóór de troepen hadden
bereikt de bezitters van de vaandelteekenen van twee Romeinsche
legioenen, de Signa van het XIXde en van het XVIIde die den
geheelen Romeinschen naam voor eenige jaren te schande hadden
gemaakt.
En zoo .is het aan Stertinius gelukt, de a q u i 1 a die
honend door de vijanden omhoog was geheven, al snoevend op
hun meerdere macht, te ontrukken aan die ontwijdende handen,
en voorgoed te hermeesteren het oude, hooge, ofschoon bezoedelde
legioensteeken van het XIXae
Hulde aan den dapperen held. Vivat Stertinius! In
daverende jubelkreten barsten alle omstanders los.
Hijzelf, met alle onderscheidingsteekenen hem wegens deze
en andere heldendaden verleend, draagt over zijn donkergroen
leerera harnas de verschillende ridderorden, (p haler a e) die hem
in den vorm van groote koperen medaillons met figuren, door
middel van een roodachtig riemennet over de borst zijn bevestigd ;
ook de op den schouder vastgemaakte koperen kransen zijn eereteekenen evenals de torques, die hem als keten om den hals
hangt. Ook de lacerna, die hem over den schouder hangt (en
aan beide zijden is opgenomen om alle p h a 1 e r a e beter te laten
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zien), heeft de kleur der eere en is hem voorzeker als Bene onderscheiding verleend. De gouden rand daarvan komt mooi op
het donkere rood uit. De olijfgroene c a 1 i g a e met kappen bedekken den voet vrij hoog, terwijl de met gekleurde figuren bewerkte
scheeden van zwaard en dolk daarmee in tint overeenstemmen.
Een donkerroode vederpluim (c rist a) breidt zich waaiervormig
uit over den met een lauwertak belegden helm.
St e r t i n i u s wordt gevolgd door den heroveraar van het andere
signum, daarom ook zeer toegejuicht door allen, die het half
verscheurde veldteeken met piëteit begroeten. Het is Quintus
Sertorius Festus. Ook hij draagt p h a 1 e r a e over zijn harnas.
Dit bestaat uit metalen schubben, een dracht, bij de lagere officieren
zeer in gebruik. Vroolijk flikkeren de glanzend verzilverde
eeremedaillons en kransen boven de doffe pantserschubbing, die
gelijk is van tint als de helm, met eerelauweren bekranst en
waarop de rechte kam een dikke vederbos draagt. Over het
harnas valt de olijfgroene mantel, waartegen de donker paarse tunica
mooi afsteekt.
Caius Cassius Chaerea en Lucius Apronius Caesianus
worden eveneens door het volk luide gehuldigd, dat hunne namen
reeds van te voren uit de tijdingen uit het Noorden meer dan
eens heeft hooren noemen.
De eerste draagt onder donkeren, indigo-blauwen mantel een
lederharnas van natuurlijke kleur, met geel-koperen knoppen op
de ronde, groene afhangers, waaronder de langere leerbanen in
blauw afhangen, die boven de kadmiumgele tunica uitkomen.
Apr o n i u s' bepantsering is een samenstel van groote koperplaten, die als breede ringen om het geheele bovenlijf heenloopen
en aan beweegbare schouderstukken zijn verbonden. Onder deze
metalen platen zit het eigenlijke groenleeren harnas met in franje
eindigende afhangers, waarboven nog bovendien tot bijzondere
bescherming van den buik Benige leerstrepen aan de onderste
koperring zijn vastgemaakt.
Na deze zwaar in metaalzittenden Centurio, komt Manius
Ennius Fortunatus, in glad stalen borstbedekking. Zijn harnas
heeft den vorm van dat der legaten maar dan veel eenvoudiger
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en zonder eenige versiering. Daarvan hangen de leeren banen
af in mauve-kleur met zilverfranje. In zijn helm zijn rechtop
staande veeren gestoken van dezelfde okergele kleur als de lacerna.
Naast den kleinen gezetten Centurio rijdt zijn vriend en
ambtgenoot Publius Vitellius Rhenanus. Deze, die dikwijls
met hem in het gevecht vooraan streed en daarom door
Germanicus als dapper strijder wordt gewaardeerd, draagt een
ijzeren schubbenpantser met licht- en donkergroene afhangers.
Op zijn lila-mantel draagt hij als onderscheiding een bestikten
rand van dezelfde kleur in het licht.
Dezen beiden dapperen volgen Publius Coelius Senecio
en Lucius Neratius Priscus. Van hen is de eerste in zwart
gebrand ijzeren harnas met glimmenden leeuwenkop en krulornament, de ander in schubbenpantser van geel koper, met talrijke
eereteekenen bezet, die mat tegen den ondergrond van koperflikkering afsteken. Op den ijzeren helm van Neratius Priscus
is een centaurenfiguur gedreven, waarboven een recht-opstaande
kam van ronde p aardenharen.
Met deze twee Centuriones sluit de afdeeling p r i m i or d i n i sofficieren, die te paard den optocht medemaker.
Dan komen eenige centuriones van lageres rang : onderofficieren, die als vaandrigs een bevoorrechte plaats onder het
voetvolk innemen : het zijn de a q u i 1 i f e r en de s i g n i f e r i van
het legioen. Vooraan : de adelaardrager, voerende den legioensbanier : de gouden a q u i 1 a op langen met allerlei symbolen versierden staf.
Dierbaar is den troepen het teeken van hun legioen ; groot
is de eer dit geheiligd voorwerp te mogen dragen en deze post
van vertrouwen en van gevaar wordt slechts den zeer dapperen,
welbeproefden centurio gegund. Want aan hese kan in hachelijke oogenblikken het ten-gunste-keeres van krijgskans en veldgeluk te danken zijn, hij kan in staat zijn overwinning te bezorgen
als nederlaag te duchten stond : stortte de a q u i 1 i f e r zich, bij
het terugwijken der troepen, midden in den strijd, dan kon hij
zeker zijn door nagenoeg alle weifelenden gevolgd te worden
wierp hi/ den dierbaren stand gaard met Iuppiter's vogel en Diens
6
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zelf met het grootste levensgevaar uit terug te halen, dan kon hij
op den bijstand van allen rekenen, die het een schande zouden
vinden om hunnen Adelaar, het embleem van hunnen hoogsten
God en Beslisser der veldslagen te laten in schennende vijandenhand. Want dan zou de toorn van Rome's zeer goeden en zeer
grooten Iuppiter niet te bedaren zijn, dan zou schande en nederlaag voorzeker hun deel worden. Want verlies van adelaar of
veldteeken was het p r o d i g i u m voor-, neen, stond zelfs gelijk
met het algeheel verlies van den slag.
Maar gaaf en overwonnen heeft Lucius Sertorius Firmus
den adelaar van het V de Legioen: A 1 a u d a, weten te bewaren
en zoo gaat hij vooraan in de vaandrigrij, den eervollen vermiljoenrooden mantel om de schouders. Geschubt is zijn koperen harnas,
waarvan breede witbanden neervallen met gouden franje. Over
deze heen hangen nog Benige extra leeren, slangvormige strepen
af, in een koperfiguur eindigend, ter bescherming van den buik.
Onder het harnas: de zacht kobaltblauwe tunica en goudgele
broek ; de schoenen in rood, met bewerkte koppen versierd.
Het mooiste van de geheele verschijning is echter de enorme
helm, zich van alle overige onderscheidend. Deze toch, van het
geheele gelaat alleen neus en oog gin zichtbaar latend, bedekt niet,
zooals de meeste alleen hoofd en wangen (met vrijlating van ooren,
hals en kin) maar omsluit zelfs de ooren en heeft ook een tot
ver naar beneden gaand kinstuk met schuine afsluiting die tot op
het harnas neervalt. Het wanggedeelte van de glimmend koperen
hoofdbepantsering is met in-rood-opgelegde figuren versierd, terwijl
vóórop het hoofd een medusakop is geciseleerd. De hoogopgaande
kam is van hetzelfde metaal en eindigt van boven in een uilskop.
Evenals de dolk die in fijn-afgewerkte scheede is gevat die met
kleine koperfiguren met de namen van legioen en manipel is belegd,
zal de helm ook wel een geschenk van den veldheer zijn geweest
voor daden van dapperheid en moed. Hiervan getuigen ook de
a r m i 11 a e die zich om de armen van den aquilifer slingeren.
Met den rechter houdt Sertorius het veldteeken van het legioen
vast, dat van een respectabele hoogte is. Bovenop zit de gouden
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adelaar, de wieken breed uitgespreid, klemmend in zijn klauwen
de bliksems van Iuppiter. Daaronder een medaillon met het
portret van den legioens kommandant, Aulus C a e c i n a Severus,
dat rust op een met krulrand versierd bordje met de bekende
i n i t i a t e s: S(enatus) P(opulus) 42(oe) R(omanus) aanduidend in wiens
naam oorlog wordt gevoerd (in dien van Senaat en het
Romeinsche Volk).

Een groot middenmedaillon vertoont het borstbeeld van den
gouverneur en opperbevelhebber : Caesar German i cu s, waaronder een bordje met : LEGIO V. Dit is bevestigd boven een
caste 11 u m met hoektorens en poorten, zinspelend op het veroveren van vestingen en versterkte plaatsen. Hieronder een
metalen zegekrans met afhangende banden, rustende op het grootste
en onderste bord, den naam van het legioen vermeldend.
Met eerbied en groeten wordt door het volk de legioensstandaard ontvangen, die schittert in de zon, en zich zegepralend
verheft hoog boven hoofden en helmen. Maar nog andere veldteekenen naderen : het zijn de signa der verschillende cohorten,
gedragen door de nu volgende Signiferi. Ook dezen behooren
tot den onderofficiersstand, ofschoon hun kleedij hun een eenigszins wild uiterlijk geeft. Want dierenkoppen en beestenvachten
hangen hun van den helm af naar beneden. En zoo bedekken
deze beren- en tijgervellen zelfs een groot deel van hun lichaam.
Ze beantwoorden zoodoende aan het drieledig doel : den
vijanden schrik aan te jagen, van verre herkenbaar te zijn en
tevens tot bescherming van het lichaam te dienen. Overigens zijn
de veldteekendragers bovendien nog in het centurionenpantser
met schubben gekleed, .bij sommigen van leder, bij anderen yan
metaal, terwijl een zwaard hun Benig wapen is. Aan hunne
veldteekens zien wij weer verschillende symbolen : sommigen
hebben de a 1 a u d a met wijde vleugels als herkenningsteeken,
andere een bloementak, weer andere de opgeheven hand boven
aan den standaard bevestigd. Deze, m a n u s geheeten, is het
zinnebeeld van de macht : het imperium van den veldheer,
aan wiep allen onderdanig zijn. Want de mams is reeds van
oude tijden af bij de Romeinen het symbool van gezag en bezit,
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zooals uit verschillende zinnebeeldige handelingen, gebruiken en
namen blijkt. (1) Van deze uitgestrekte m a n u s (in de oudste
tijden slechts een bosje, stroo op een stok gebonden) komt ook
de indeeling in m a n i p u 1 i af. (2)
Na deze vaandrigs, waarmede de groep centurionen eindigt,
komt het eigenlijke Romeinsche voetvolk, voorafgegaan door de
legermuzikanten. Het zijn de Buccinatores en Cornucines. Gekromd zijn hun groote hoorn-instrumenten : de b u c ci n a
die in wijde windingen om het lichaam gaat en soms in een
dierenkop, meestal die van een slak eindigt ; de corn u, het iets
kleinere muziekinstrument, dat trompetsgewijze gestoken wordt.
Een vroolijken krijgsmarsch laten de hoornblazers klinken, die,
vreemd genoeg, ook al een dierenkop over hun hoofd hebben,
den vijanden tot schrik, den troepen tot herkenning. Achter hen
aan de weerbare troepen, waarvan de eerste groep : het voetvolk.
Troepen velites trekken ons nu voorbij in zwart of bruin
leeren kuras, met soberen leeuwenkop versierd. Zij dragen den
eenvoudigen leerhelm, gale a geheeten, met ronde of metalen
helmbloem versierd, als wapenen een h a s t a (lichte speer) en
g 1 a dills (het korte Spaansche zwaard) benevens een clip e u s
(rond schild) met koperen leeuwenkoppen beslagen. Onder hun
harnas komt een lichtgekleurde tunica en witte broek uit, terwijl
hun voetbekleeding in eenvoudige sandalen bestaat.
Daarachter komen de zwaargewapenden, de eigenlijke kern
van het Romeinsche leger, die ons nu in groote drommen voorbij
marcheeren.
De legionarii dragen allen een harnas van breede metalen
ringen, die horizontaal om het lichaam loopen, zooals wij dat straks
bij Lucius Apr o n i u s hebben gezien. Bij sommigen zijn deze
ringen uit koper vervaardigd, bij anderen van ijzer of ook wel van leer,
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terwijl de één er zijn geheele bovenlichaam mede bedekt heeft,
de ander slechts zijn borst, doch bij de meesten zijn deze platen
verbonden aan zijstukken, die naar boven over den schouder
loopen (humeralia), zoodat op die wijze toch nagenoeg het
geheele bovenlijf in metalen weerbedekking steekt. Een ander
kenmerk der zwaarbewapenden is het dikke en stevige p i 1 u m,
een zware lans, die gedeeltelijk van hout, gedeeltelijk van ijzer is
gemaakt. Op de houten schacht is namelijk een even lange,
puntig toeloopende ijzeren koker bevestigd, waardoor dit wapen
in het bijzonder als werpspies geschikt is, en, eenmaal met kracht
in de vijandelijke colonnes geworpen, bijna door geen schild te
weerhouden. Werd het ijzeren bovengedeelte vroeger met spijkers
in het hout gedreven, zoo is dit onder I u 1 i u s Caesar nog
verbeterd, die ze met houten pinnen liet vastslaan. Daardoor kan
het p i 1 u m, wanneer dit in een muur of stevig houten voorwerp
is gedrongen, niet meer als wapentuig door den vijand gebruikt
worden, daar het ijzer naar binnen vliegt, maar de pin door den
schok breekt waardoor het houten gedeelte terugvalt en het wapen
als spies onbruikbaar is.
De zwaargewapenden kenmerken zich verder door den metalen
helm : cassis genaamd, die 6f geheel van ijzer of koper is, af ook
wel van stevig leer met ijzeren kruisbanden beslagen en op het
middelpunt waar deze elkaar ontmoeten, met een ring bedekt.
Een lang, tweesnijdend zwaard en een groot langwerpig schild, dat
onder den naam s c u t u s, eenigszins naar den vorm van het
lichaam is ingebogen en met bliksemschichten of met metaalkransen
is beslagen, voltooien hunne sterke bewapening. Ook zij dragen
intusschen een lichtgekleurde broek onder donkere tunica, die, daar
de meesten geen harnasafhangers hebben, vrij lang onder het
pantser neervalt in paarsen, groenen of bruinen tint.
En steeds meer legionarii gaan voorbij, want de meeste
voetknechten worden door hen gevormd en aan vele dapperen,
vooral onder de veteranen werd het toegestaan aan den Triumphus
te mogen deelnemen.
De volgende groep is voor de Romeinen belangwekkend en
gedeeltelijk geheel nieuw. Het zijn namelijk de vreemde huIptroPpen,
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die ieder in de hun eigen landsdracht gekleed zijn. Vooraan het
corps der funditores Hispanienses, de Spaansche slingeraars,
die in dezen tijd reeds geheel en al een vaste afdeeling van het
Romeinsche leger zijn geworden. Zij zijn geboortig van de
Balearische eilanden, waar de bewoners een specialen aanleg
tot het worden van steenwerpers schijnen te hebben. Hun kleeding
is doodeenvoudig : alleen een roodbruine mantel, van voren vér
overvallend en met de linkerhand door hen opgenomen, zoodoende
een zak vormend waarin zij hunne steenen bewaren. Verder
hebben zij een slinger, bestaande uit een leeren riem met een
klein holletje voor den steen, terwijl een kort zwaard hun om de
zijde hangt.
Een niet minder onmisbaar element zijn de van het Oosten
komende boogschutters. Vooreerst die, welke het eiland Creta
Afdeeling B. oplevert. In kleedingloosheid doen deze Sagittarii Cretes
voor hunne voorgangers niet onder ofschoon hun geelbruine
mantel iets langer is en in vele plooien neerhangt, zoodat hij niet
zooveel bloot been laat zien als de korte bekleeding der Balearic i.
Afdeeling C. Dan komen die uit het meer verwijderde Oosten: de Sarmates.
Ook hun wapen is de pijl en boog, die wij tevergeefs onder het
Romeinsche voetvolk zullen zoeken. Eigenaardig aan deze zonderlinge gasten is de vrouwelijke onderkleeding : zij dragen namelijk
onder hun eenigszins getailleerd vlak-leeren pantserhemd, een lang,
tot op de voeten reikend ondergewaad, dat uitstaat op de wijze
van een rok. Voor een gedeelte dragen zij echter ook een met
leerstrepen belegd jak, waarvan elke band op eigenaardige wijze
met een gesp is vastgemaakt. Daarbij dan een puistigen helm
van metaal, met mooie krulfiguren en een peervormig uitsteeksel
op het midden. Een kort zwaard hangt hun bovendien onder den
rechterarm, aan dunnen gordel hoog opgenomen.
Op hen volgt het Germaansche voetvolk, en daarna het Gallische.
Beiden onderscheiden zich door hun lange broeken : b r a c c a e
genoemd, die het geheele been bedekken.
Afdeeling D. In bovenkleeding echter is het verschil groot. De Galliers
namelijk dragen een ruig soort borstrok in bruin met gekleurde
horizontale strepen en van mouwen voorzien.
AfdeelingA.
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De Germanen echter hebben, als echt nationale en eenvoudige
kleedmg, een dierenvel om, in zachte pelskleur, waaronder lichtgekleurde broek uitkomt. Hun hoofd met het lange haar, bij
sommigen in knoesten opgenomen, is onbedekt terwijl zij alleen
met de fr a m e a, de korte speer zijn bewapend.
Meer beveiligd zijn de Galliërs : een metalen helm met uitstekenden hoorn erop beschermt hun hoofd, terwijl ook een kort
zwaard in dolkvorm hun, behalye hunne spies, tot bewapening dient.
Met deze lansknechten uit den vreemde, voor wier allen het
een buitengewone eer is om binnen Rome's poorten te mogen
oprukken (die dan ook voorzeker slechts aan de dappersten en
trouwsten onder hen zal zijn verleend) eindigt het voetleger,
kroep VI. om in een nieuwe groep, van verre reeds kenbaar aan zijn
Romeinsche vaantjes en vlaggen en uitstekend boven al het voorafgaande,
Ruiterij.
ons de Romeinsche ruiterij te zenden.
De ruiterafdeeling openen de vexillarii of vaandeldragers.
V e x i 11 u m is immers de naam voor het veldteeken der
ruiterij, dat korter is dan het signum (voetvolk) en altijd
met een vlaggetje versierd.
Op slechts enkele dezer v e x i 11 a zien wij weer de beeltenis
pan den Imperator in verguld medaillon; de afgebroken
pijnappels met groote schubben en de andere tegen den stok
zittende figuren : de meeste echter dragen alleen bovenop een
beeld, wat bij den één een geharnast soldaat voorstelt, bij den
ander eene van krans en palmtak voorziene victoria. Sommigen
voeren ook eene a 1 a u d a anderen eene m a n u s waaronder dan
het vierkante vaandel uitwappert, dat soms met een kop of
inschrift bewerkt en vaak met franje is afgezet. Een aardig
geheel levert deze bonte mengeling van vaantjes, die boven
alle hoog-naderende helmen uitsteken.
De vaandeldragers behooren weder tot den onderofficiersrang. Zij zijn voor een deel gekleed in koperen schubharnas,
met roodleeren afhangers; voor een ander deel in donker
leeren pantser met koperversieringen beslagen, terwijl de koperen
helm met ver-overstekenden metalen kam of lang neer-hangenden
paardenstaart is voorzien. Hun tunica is rood, blauw of groen
Afdeeling S.
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en laat een langere broek zien dan bij het voetvolk. Aan den
bloemen-bestikten rand van den mantel die een donkere kleur
heeft, kunnen wij weer hunnen hongeren rang onderkennen.
Aan het hoofd der geheele ruiterafdeeling staat Celsus
Pedo Albinovanus, de Magister E q u i t u m, die nu in
schitterende harnasbekleeding nadert. Want onder de oranjebruine lacerna, die hem aan beide zijden over den schouder
is opgeslagen, valt zijn zwaar pantser van roodkoper, dat met
twee groote dof-zilveren paardenkoppen is belegd. Op de
donker karmijnkleurige rijen ledenstrepen zijn weer zilveren
ornamenten bevestigd; onder deze afhangers komt de licht emeraltgroene tunica uit, die boven de vrij lange rijbroek valt, die dezelfde
kleur heeft als de mantel. Een dikke bos struisveeren van
indiaansch-rooden tint wuift op den koperen helm.
Achter den Pr a e f e c t u s komt de eigenlijke ruiterij. Allereerst de zwaargewapende ruiters : equites hastati. Zij zijn beschut
door de 1 o r i c a ham at a, het kettingpantser, dat de Romeinen
in den loop der tijden van vreemde volken hebben overgenomen.
Het is voor het gemak van het rijden niet lang, reikende tot het begin
van de beenen. Deze zijn daarentegen nog van ocreae, scheerplaten,
voorzien. De zwaargewapende ruiters dragen op het hoofd een
ijzeren helm met twee ringen, waartusschen een kleine veerpluim.
Hun bewapening bestaat verder in den c o n to s, den zwaren lans,
hun algemeen verdedigingswapen, dat zich onderscheidt door zijn
punten aan weerskanten, terwijl zij bovendien in een koker, die
hun links van den schouder afhangt, nog drie lichtere werpspiesen
hebben, om bij den aanvang van het gevecht mede te slingeren.
Een zeshoekig schild, evenals bij het voetvolk met bliksems versierd,
dient hun tot bescherming.
Dat de zwaargewapende ruiters geen mantel dragen vindt
wellicht zijne reden hierin, dat de Romeinen de zware cavalerie
niet slechts gebruikten tot den aanval hunner ruiters, maar dat
zij tevens bestemd was om een gedeelte der v elite s, dat naast
den ruiter moest strijden, zoowel bij den aanval als bij mogelijke vlucht, mede oft het paard te nemen en op deze wijze snel
te kunnen vervoeren: eene inrichting, die men eveneens van

„Daar nadert de schitterende Triumphwagen, dien wij nu reeds boven
alles uitstekend, kunnen zien aankomen, nog slechts door een
gedeelte der lijfwacht van ons gescheiden.”
Bladz. 60.
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vreemde volken had afgezien en die op den duur had weten
te voldoen.
Op de zwaargewapenden volgt het lichtgewapend paardenvolk:
de equites sagittarii. Zooals de naam reeds aanduidt zijn zij
van pijlen voorzien. Aan een riem om den borst, die in eenvoudig
lederpantser is gehuld, hangen deze in den pijlkoker, terwijl des
ruiters Benigst wapen de boog is en zij soms tot hoofdbescherming
een eenvoudigen leerhelm, soms ook in 't geheel niets hebben.
Overigens dragen zij wel vaak Benen mantel, maar dan de eenvoudige p a e n ul a: een kleine schoudermantel, veel korter en
eenvoudiger dan die der andere soldaten. Beter uitgerust dan
deze Romeinsche cavalerie, die slechts een zeer ondergeschikt
Groep vii. deel van het legioen vormt, zijn de Gallische ruiters, die nu de
Ruiterij der groep der vreemde ruiterij openen.
bondHun hoofdman Marcus Boduognatus, eveneens van
genooten. Gallische geboorte, rijdt vooraan in voorname vaderlandsche
dracht en tot de tanden bewapend. Zijn lange sapgroene mantel,
die aan de kanten met pelswerk is afgezet, hangt hem over het
rechter, eenigszins getailleerde, lange lederpantser dat met strepen
en kruisfiguren is versierd. Zijn koperen helm is bovendien nog
met dikke metaalknoppen beslagen, en draagt van boven een koker,
waaruit een dikke bos ver-overhangende veeren. De breede
bandelier, die hem om het middel hangt, draagt het vervaarlijke
zwaard, waarvan de leerera scheede met verschillende figuren
is belegd. Bovendien vormen een spitstoeloopende dolk, en een
reusachtige bijl, die zich bij het metaalgedeelte sterk kromt, des
hoofdmaas verdere wapenrusting. Natuurlijk draagt ook hij de
b r a c c a, die in paarsbruine tint onder zijn siennakleurig onderkleed
te voorschijn komt en uitloopt in de breede, lompvormige schoenen.
Hunnen hoofdman volgend : de Gallische ruiters. Zij
dragen over hun wollen borstkleed groote metalen schouderlappen
in brons, alsmede een eigenaardigen helm, die een kegelvormig
aanzien heeft. Hun wapenen bestaan uit zwaard en lans. Het
zijn goede ruiters, die den Romeinen betere diensten bewijzen
dan hun eigen paardenvolk en die zich, schoon vrij zwaar bewapend, heel vlug kunnen verplaatsen.
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Als laatste maar tegelijk ook eigenaardigste figuren in deze
groep zien wij de Sarmatische ruiters. Deze zijn afkomstig
van een volk, dat vroeger veel meer Oostelijk zetelde en wel aan
weerszijden van het mare C a s p i c u m (dus zelfs voor een deel
in Azië), maar dat zich in den loop der tijden hoe langer hoe
meer westelijk heeft gevestigd. Sinds Alexander den Grooten
waren zij de T an ai s (Don) overgetrokken, hadden nog later de
Grieksche kolonien aan den P o n t u s E u x i n u s (Zwarte Zee)
overstroomd en zich nu zelfs om den I s t e r (Donau) heen verspreid.
Nadat zij aan koning M i t h r i dates van P o n t u s onderworpen
waren geweest kwamen zij, nadat deze door de Romeinen was
overwonnen, ook met hen in aanraking en deze laten thans niet
na zich van dezen, door zijne voortreffelijke ruiterij beroemden
volksstam te bedienen. Maar niet alleen om hunne goede krachten
als ruiters, die bekend staan doordat zij buitengewoon lang kunnen
galoppeeren, zijn de Barmaten beroemd. Ook hun handig omgaan met pijl en boog, maakt hen tot bruikbare krijgers waarom
wij ze dan ook reeds onder het boogschietend voetvolk hebben
gezien.
Deze boogschutters te paard dan zijn zwaar geharnast : zij
zijn van onder tot boven in een mali e nkolder gehuld, dat hun
romp, armen, onderlijf, beenen en voeten volkomen bedekt en
zich nauw aan alle vormen van het lijf aansluit, zoodat, behalve
gelaat en handen, hun geheele lichaam in het ijzer zit. Hun
helm is mijtervormig en uit leer gemaakt, dat met vele breede,
ijzeren banden is beslagen. Hun wapen is de boog, (het gewone
verdedigingsmiddel van alle volken van Scithischen stam), dien
zij even handig met linker — als met rechterhand gebruiken. Zij
trekken de pezen van dit wapen niet zooals andere volken, tegen
den borst, maar tegen den schouder. Hun pijlen zijn aan het eind
met beenenpunten voorzien, soms in den vorm van een weerhaak,
en dikwijls vergiftigd. En zoo zijn deze laatste ruiters van het
leger, schoon met het lichtste en onaanzienlijkste verdedigingsmiddel bewapend, lang niet de ongevaarlijkste soldaten van het
Romeinsche legioen, dat ons thans in al zijn bonte kleurwisseling
en onderscheiden bewapening, in zijn verschil van licht- en
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zwaarbewapenden, van voetvolk en ruiterij, eigen en vreemde
hulptroepen is voorbijgegaan. En ofschoon het legioen op verre
na niet voltallig is, daar slechts de dapperste soldaten, de zich
meest onderscheidende afdeelingen de eer van den Triumphus
mogen genieten, — zoo geeft toch het voorbijgetrokken deel een
genoegzamer indruk van Rome's legeruitrusting en Rome's wapenmacht : een macht, die het grootste deel van de ons bekende
wereld thans in het jaar 770 na de stichting der stad reeds
beheerscht.
En zoo begrijpen wij tevens, dat niet zonder reden Rome
zijn groote mannen eert : zijne veldheeren, aan wier het die voortdurende en steeds toenemende uitbreiding van heerschappij te
danken heeft.
Voorbij is nu de triumphstoet, niet meer gaan priesters en
magistraat, buit en leger thans aan onze Dogen langs, — maar
een indruk blijft bij ons achter van al die pracht en yerscheidenheid, van al die wapenschittering en veelheid van kleuren, die
den Romeinschen Triumphus tot een zoo heerlijk schouwspel maken.

Wanneer wij, na den geheelen optocht in de buurt van den
Circus Flaminius te hebben aanschouwd, eerst de grootste rnenschenmassá wat langs ons heen hebben laten gaan, moeten wij,
eerst even den allernieuwsten, pas opgerichten triumphboog gaan
bekijken, dien Tiberius ter eere yan G e r m a n i c u s sinds het
vorig jaar heeft laten bouwen. Want niet spoedig voorbij mocht
gaan de herinnering aan den zoo feestelijker dag van heden,
blijvend moest zijn een aandenken aan het glorierijk oogenblik
van den victorietocht yan den wakkeren Imperator, die Rome's schande
van vóór acht jaren had weten uit te wisschen. En zoo zien wij
dan ook op den zoo machtigen eereboog, die zich monumentaal
verheft met zijn groote steenwelving en zijn aan de kanten aangemetselde zuilen en beelden, van boven het opschrift prijken
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boven welk gevelopschrift de Triumphator met zijn vier steigerende
rossen in zijnen victoriewagen als het ware over de poort heen
rijdt : zóó duidelijk is het mooie standbeeld, dat boven op den
boog is gezet. In zijn licht marmer steekt het scherp af tegen
den blauwen hemel, als wilde het daaraan verkondigen den roem
des veldp eers, dien het nageslacht ook zal kennen, als het leest
op de triumphpoort de woorden, die zeggen dat hij is opgericht
„Omdat onder aanvoering van G e r m a n i c u s ten tijde van
Tiberius' regeering de veldteekens terug zijn gewonnen, die met
Varus verloren waren gegaan".

WV

DE KEIZERLIJKE FAMILIE.

AUGUSTUS.

LIVIA

EN

IULIA.

Om een denkbeeld te krijgen, hoe de leden der Keizerlijke
familie die wij in het jaar 17 te Rome ontmoeten, aan elkaar
verbonden waren, dienen wij eenigen tijd in de geschiedenis terug
te gaan en wel tot den drie jaar te voren overledenen AVGVSTVS,
Rome's eersten keizer. Deze was namelijk, nadat zijn eerste
echtgenoote overleden was en hij zich van zijne tweede vrouw
had laten scheiden, voor de derde maal in het huwelijk getreden
met Livia D r u s i 11 a, (38 v. Chr.) die gehuwd was geweest
met T i b. Claudius Nero en hem zoodoende twee voorkinderen
aanbracht hare zonen Tiberius en D r u s u s. Behalve deze
beide stiefzonen had Augustus slechts ééne dochter van zijn
tweede vrouw Scribonia, die Iulia heette. Immers Augustus, die
eigenlijk Caius Octavius heette, maar door Caius Iulius Caesar
als zoon en opvolger werd aangenomen, noemde zich na diens
dood en bij het bekend worden van diens testament, waarin hij
den jongen Octavius tot Benig erfgenaam had aangewezen, met
den naam Caius Iulius Caesar Octavianus, en werd dan
ook geheel beschouwd als behoorende tot het Iulische huis,
waarom zijn dochter dan ook den naam Iulia mocht dragen.
Deze Iulia had de keizer eerst laten trouwen met zijnen
zusterszoon : M. Claudius Marc e 11 u s en na diens dood met
zijn trouwen vriend en dapperen generaal M. V i p s a n i u s
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Agrippa. Zij had bij hem vijf kinderen, van wie ik thans alleen
Agrippina noem, omdat wij haar als de latere echtgenoote van
Germanicus zullen aantreffen.
Met dit tweede huwelijk van Iulia stond nu in nauw verband:
de strijd en de intriges, die er over Augustus' troonopvolging
gevoerd zouden worden. Want Livia, Augustus ' laatste vrouw,
wilde al haar moeite doen, om een harer kinderen de regeering
te bezorgen boven de eigen kleinkinderen van Augustus, die
daartoe Benig meerder recht hadden.
Van dezen kwamen daarvoor intusschen C a i u s en Lucius
het meest in aanmerking. Om hen opzijde te dringen, daarop
was Livia's streven gericht. Maar zij wilde meer : van haar
Tiberius. beide zonen Tiberius en Drusus had zij een bijzondere voorliefde
voor den eersten. Hem den slimmen, intriganten, zwijgenden
Tiberius, zoo geheel anders dan zijn vroolijke, openhartige en
ronde broer — hem wilde zij aan de regeering hebben, hij zou
geschikt zijn om senaat en volk naar zijne hand te zetten en —
zijzelf zou er het grootste aandeel in hebben, want mede regeerera
wilde zij, mede heerschee, zooals zij dit reeds bij Augustus' leven
probeerde, wat haar volstrekt niet gansch en al mislukte.
Maar geheel anders dan de hare waren de sympathiën van
Augustus. Niet echter, dat deze meer van zijn eigen kleinkinderen
hield : zij deden hem misschien te veel herinneren aan hunne
moeder, zijne dochter Iulia, die hem veel verdriet bezorgde.
Want terwijl de keizer alle moeite deed om de zeden te Rome
te verbeteren en het toenemend bederf tegen te gaan, (*) wist
Iulia door haar vele, te Rome bekende amourettes en haar
schaamteloosheid, den burgers juist een slecht voorbeeld te geven.
Zoo trok dus ook zijn hart wel naar zijne stiefzonen, maar —
juist naar den anderen dan Livia. Want Drusus was 's keizers
bijzondere lieveling, Drusus, die zelfs in zijne woning het levenslicht had aanschouwd, doordat Livia onmiddellijk na de scheiding,

(*) Zoo bevorderde hij Jhet aangaan
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Drusus.
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met Augustus was getrouwd. Maar Tiberius met zijn stugge,
trotsche natuur, hij kon zich niet de liefde zijns stiefvaders verwerven.
Intuschen was hij in het huwelijk getreden met eene dochter van
's keizers boezemvriend Agrippa en wel eene, die deze uit zijn
eerste huwelijk had (dus vóór Agrippa met 's keizers dochter Iulia
was gehuwd). Zij heette Vip s a n i a Agrippina en scheen het op
den duur goed met haren man te kunnen vinden. Eveneens was
Drusus' huwelijk gelukkig, die met de mooie, beminnelijke Ant o n i a
was getrouwd, eene dochter van den triumvir Antonius.
Inmiddels wisten zich de beide broers Tiberius en Drusus,
in den oorlog verdienstelijk te maken. Tezamen uitgerukt tegen
de Rhaetiers en Vindeliciërs, maakten zij Rhaetia en Noricum tot
Romeinsche provincies (15 v. Chr,). Terwijl Tiberius niet lang daarna
Consul werd, droeg Augustus aan Drusus het gouverneurschap
van Gallië op. Hier onderdrukte deze Benen inmiddels uitgebroken
opstand en wendde zich daarna tegen den Rijn, om met nieuwe
veroveringen Rome's gebied uit te breiden.
Hoe gelukkig Drusus hier ook oorloogde en zich zoodoende
de liefde van zijn volk en zijne soldaten wist te verwerven, zoo
had er toch intusschen in Rome eene gebeurtenis plaats, die de
keizerin Livia, die niets voorbij liet gaan om haren Tiberius nader
tot den troon te brengen, zich ten nutte wist te maken. Gestorven
was namelijk Iulia's echtgenoot Vipsanius Agrippa, de vader van
Tiberius' vrouw Vipsania. En om nu den eigen tak van Augustus
aan die zijner stiefkinderen te verbinden, rijpte in Livia het plan
om haren zoon met Augustus' dochter te laten huwen. Nadat zij
daartoe Augustus had weten te overreden, -gelastte de keizer aan
Tiberius om zich van zijne echtgenoote te laten scheiden en daarna
zijne stiefzuster te huwen. Zoo deed zich het hoogst zonderlinge
geval voor, dat iemand, zij 't dan ook om politieke redenen, eerst
met de dochter gehuwd was en daarna de (stief)moeder moest
trouwen. Voor Tiberius was dit intusschen een nieuwe bron van
verbittering, daar de langzaam-aan toegenomen antipathie tusschen
den keizer en zijn stiefzoon niets was, vergeleken bij den innigen
afkeer, dien deze zijn loszinnige stiefzuster Iulia toedroeg.
Maar Livia's listen waren niet noodig geweest. Want Drusus
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Livia.

was tot diep in het Noorden doorgedrongen, had den Rijn met
den IJsel verbonden (f o ss a D r u s i an a) ( 1) om gemakkelijker
het meer Flevo (2) en van daar uit de Noordzee te kunnen
bereiken, en een verbond gesloten met de Batavieren en de Friezen.
Met goed gevolg had hij tegen Usipeten en Tencteren gestreden, was door het land der Bataven heen en door dezen
gesteund, met eene vloot naar het Noorden gevaren en had
de Bructeren aan de monding der Eems verslagen. In een
volgenden veldtocht (11 v. Chr.) was hij steeds meer oostelijk
doorgedrongen, had de legers der verbonden Germanen een
gevoeligen slag toegebracht en aan de Lippe het kasteel Aliso
aangelegd en zelfs een ander, de zoogenaamde Saalburg, in het
land der Chatten. Maar toen hij anderhalf jaar later, tot Consul
benoemd, nog dieper het Germanenland was binnengedrongen,
steeds nieuwe veroveringen makend voor zijn vaderland, deed
hij ongelukkigerwijze een val van zijn paard en stierf daardoor
plotseling in den bloei van zijn leven (in het jaar 9 v. Chr.) nog
geen 30 jaar oud zijnde, zeer door Augustus betreurd. Zijn
weduwe Antonia liet hij achter met zijne drie jonge kinderen
Drusus Caesar (Germanicus), Tib. Claudius, en Livilla.
Zoo had de lieveling van volk en keizer, van Rome en van
't leger, meer tot droefheid van zijnen stiefvader dan van zijn
eigen moeder, midden in den roem zijner oorlogsdaden den dood
gevonden.
Maar nog waren Tiberius' aanspraken op de opvolging
volstrekt niet verzekerd : de kleinzoons van Augustus, (van nu af
tevens Tiberius' stiefzonen) Caius en Lucius benevens hun broer
Agrippa Posthumus, waren er nog. Tegen hen en hunne moeder
Iulia waren in 't vervolg Livia's plannen gericht, want niet zou
deze rusten alvorens haren zoon aan 't hoofd van Rome te hebben
gezien. Wat Iulia aangaat, zou haar dit niet moeilijk vallen. Want
toen Tiberius, verdrietig over zijn achteruitzetting bij zijne stiefzonen, en geërgerd door het gedrag van zijn tweede vrouw, het
leven te Rome beu was en zich daarom in het jaar 6 v. Chr.,
1 Drususracht
g van Arnhem tot Doesburg.
g
2
de Zuiderzee, veel kleiner dan thans.
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juist toen hem de t r i b u n i c i a p o t e s t a s gedurende vijf jaren
was aangeboden, voor Benige jaren geheel uit het openbare leven
terugtrok, begonnen Iulia's buitensporigheden eerst goed. Toen
zij bij al hare uitspattingen tenslotte zelfs het Forum tot het
schouwtooneel harer schandalen maakte, vond ook Augustus, die
daartoe reeds lang door zijn gemalin Livia was aangezet, eindelijk
den tijd gekomen om haar voor goed uit Rome te verwijderen.
Hij verbande haar, nadat . ook Tiberius zich intusschen van haar
had laten scheiden, voor altoos naar het eiland P an d at a r i a bij
Napels, (vanwaar hij haar later naar Rhegium liet overbrengen,
waar zij in hetzelfde jaar als Augustus stierf).
Inmiddels stierf zoowel Iulia's jongere zoon Lucius Caesar, alsook
haar oudste : Caius Caesar, waardoor Tiberius' vooruitzichten aanmerkelijk verbeterden. Deze was echter nog steeds weg, daar hij zich
al gedurende acht jaren uit alles had teruggetrokken naar het eiland
Rhodus, waar hij zich met Grieksche litteratuur en astrologie bezig hield.
Dit kwam echter niet overeen met de plannen van Livia,
die, nadat Caius en Lucius gestorven waren, en het haar gelukt
was Iulia voor goed te verwijderen er zich van toehaf met alle
kracht op toelegde om Tiberius tot wettig aangewezen opvolger
te krijgen. Want duidelijk was het haar, dat, indien dit niet
van te voren was gebeurd, het voor Tiberius, die door niemand
gezien en geliefd was, allesbehalve gemakkelijk zou zijn om het nog
jong-gevestigde keizerschap te handhaven.
En zoo was het haar eerste streven den terugkeer te bewerken van den verafzijnden balling om hem zoodoende weer meer
belangstelling en aandeel in de staatszaken te geven. Intusschen
hield zij niet op om bij Augustus tot het maken eener beschikking
ten voordeele van haren zoon aan te dringen. Immers een nieuw
gevaar dreigde hare plannen geheel in duigen te doen vallen.
Want wie was het, die in deze jaren hoe langer hoe meer de
aandacht tot zich trok en die, als zoon van zijnen eens zoo
beminden vader, door zijne afkomst alléén reeds veel vóór had?
Het was Drusus G e r m a n i c u s Caesar, de oudste zoon van
Augustus' geliefden Drusus. En deze jonge man, die in alles de
eigenschappen van zijnen vader vertoonde en zich op zijn jeug7
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digen leeftijd reeds als een kranig officier wist te onderscheiden,
werd nu Augustus hoop : op hem waren de verwachtingen des
keizers en ook van het volk gevestigd, voor 't welk Tiberius' terugkeer een onaangename verrassing was geweest. En zoo rijpte bij den
ouden Augustus het plan om den jongen man eens tot zijnen
opvolger te benoemen en hem te stellen aan het hoofd van
Rome's groot rijk. Maar — Livia was er nog. Livia, die op die
wijze al haar moeite vergeefsch zag zijn. En met alle kracht
verzette zij zich tegen 's keizers plan : niet zou zij rusten alvorens
Tiberius' aanspraken door den keizer waren erkend. Het gezeur
eindelijk moede, begon Augustus, die daartoe niet alleen door haar,
maar ook door zijn eersten minister en vriend Maecenas werd
gedrongen, met aan Livia gedeeltelijk haar zin te geven en Tiberius
van den stiefzoon tot een eigen zoon te maken door hem als zijn
kind te adopteeren. Een dergelijke adoptie van een reeds zes-enveertig jarig man tot zoon, moge ons vreemd toeschijnen, bij de
Ouden was zij van vèr-strekkende beteekenis, daar men in het
Romeinsche recht op die wijze geheel de plaats van kind innam,
vooral wat aangaat het treden in de familie van den a d o p t a t o r,
en het verkrijgen van erfgenaam-bevoegdheden.
Om evenwel ook zijn eigen wenschen gedeeltelijk te bevredigen
legde Augustus aan Tiberius tegelijkertijd den plicht op, dat door
hem Germanicus als zoon zou worden geadopteerd, waardoor de
laatste gelijktijdig Augustus' wettig kleinkind werd. Maar nog op
andere wijze had de oude keizer hem bevoorrecht. Immers hij
had Germanicus laten huwen met Agrippina, die de dochter
was uit Iulia's eerste huwelijk met Agrippa, dus Augustus' eigen
kleindochter.
Middelerwijl gingen de beide troonpretendenten, thans vader
en zoon in de beste verstandhouding met elkaar om. Germanicus
stond Tiberius trouw ter zijde bij zijne veldtochten tegen Pannoniërs
en Dalmatiërs, waarin de jonge man zich bijzonder onderscheidde.
Later begeleidde hij, na Varus' nederlaag Tiberius naar Germanië,
dat door dit feit geheel was afgevallen, zoodat alle vroegere
veroveringen van Drusus weer verloren waren gegaan. Maar
terwijl Germanicus in dit land de Romeinsche wapenen weer wist
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te doen zegevieren, waar de keizer hem nu aan het hoofd van
het gansche leger had gesteld, had de slimme Livia Tiberius naar
Rome terug doen komen om hem daar met eerambten door den
Senaat, dien zij vrijwel naar hare hand wist te zetten, te laten
overstelpen. Zoo bewerkte zij zelfs, dat hij tot mederegent van
Augustus werd aangesteld, die intusschen reeds aardig in de
zeventig begon te loopgin. Daarom was voor Livia thans het
oogenblik tot handelen gekomen. Door hare ministers bijgestaan,
wist zij nu Augustus zóódanig te bepraten, dat het hem moest
voorkomen alsof er niemand beter geschikt was tot de regeering
dan Tiberius, ja zelfs de Benigste daartoe te vinden persoon. Zij
wist Germanicus zwart te maken, van den afwezige praatjes rond
te strooien en Tiberius, dien zij den laatsten tijd Augustus' zijde
niet had doen verlaten als een voorbeeld van gehechtheid aan
zijnen adoptief-vader aan te halen. En de oude Augustus —
hij bezweek voor hare listen en veranderde nog kort voor zijnen
dood zijn testament en daarmede zijn opvolgingsbeschikkingen
tengunste van Tiberius. „Immers was niet Tiberius door iedereen
geacht, bemind en als kundig regent gewaardeerd?"
Het zou anders blijken.
Want toen de oude Augustus in het jaar 14 op zeven-enzeventigjarigen leeftijd den laatsten adem uitblies en zijne beschikkingen bekend waren geworden, ging er een gemompel van
afkeuring onder het geheele volk op, en eenstemmig riepen de
Germaansche legioenen, hunnen veldheer tot keizer wenschende

„GEKMANICUS!"
Had deze het gewild en ware hij met de aan hem gehechte
legioenen naar Rome opgetrokken, dan zou hij zich ongetwijfeld
van alle macht hebben kunnen bemeesteren en, door het volk
gesteund, de regeering in handen hebben genomen. Voorzeker
is dit een van de gevaarlijkste en angstigste oogenblikken voor
Tiberius geweest, die zich vrijwel van het geheele leger verlaten
zag. Maar Germanicus was verstandiger.
Hij spoorde zijne troepen, onder wie reeds een oproer tegen
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Tiberius was uitgebroken, tot kalmte aan, en wist, niet het minst
door den steun van zijne trouwe Agrippina, de gemoederen der
soldaten tot bedaren te brengen.
Intusschen gelukte het Tiberius door de handigste diplomatieke draaierijen, net doende, alsof hij niets van de regeermg wilde
weten en zoo den Senaat om den tuin leidende, in werkelijkheid
de macht in handen te krijgen, die hem waarschijnlijk op alle
andere wijze zou zijn ontglipt en welke slimme zet weer in alles den
fijnen, zich nooit - bloot -gevenden diplomaat deed kennen.
Ongetwijfeld is dit voor het Romeinsche rijk op dat oogenblik de beste oplossing geweest : geen bloedige strijd tusschen
twee heerschers, die elkaar de macht betwisten, geen concurrentie
van een' Augustus tegen een' Antonius, die een kleine vijftig jaar
tevoren het rijk hadden verzwakt en het met zijn onvermijdelijke
burgeroorlogen en bloedbaden hadden uitgeput. Niets van dat
alles : een gehaat, — maar een bekwaam man aan het hoofd der
regeering ; een geliefd en kundig opperbevelhebber aan het hoofd
van het leger en het gouverneurschap bekleedende van twee
groote, lastige provinciën van het Romeinsche rijk : van Gallië en
Germanië. Want nadat dit laatste land in het jaar 9 nagenoeg
geheel was afgevallen na den slag, die zóó'n schrik en angst te
Rome had verspreid, dat men daar niet anders dacht of de Germanen zouden binnen enkele dagen voor de poorten staan, was
het geen gemakkelijke taak om het Germanenvolk, dat telkens
weer opstond, wanneer het maar even de kans schoon zag,
in bedwang te houden en althans de vroegere grenzen weder te
herstellen. Een jaar tusschenin was Caesar Germanicus weg
geweest : want in het jaar 12 was hij geroepen geweest om
Rome's consul te zijn, welk ambt hij in zijn vaderstad had bekleed.
Direct na afloop daarvan begaf hij zich weer naar zijne acht
Rijmlegioenen, waar kort daarop, bij de troonbestijging van
Tiberius de opstand onder uitbrak, dien zijn legaat Caecina
met de grootste gestrengheid wilde onderdrukken, wat hem
echter minder goed gelukte dan Germanicus, die hen door
overreding wist te kalmeeren. Maar geen wonder, dat de soldaten
morden, want zij wilden vechten, slag leveren tegen de vijanden en
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dat nu was iets, wat hun juist verboden werd. Want' Tiberius
die Germanicus in alles zooveel mogelijk remde, had gelast geen
verdere veroveringen te maken, maar alleen de Rijngrenzen te
versterken. Want behalve uit een strategisch oogpunt, wilde
hij geen meerdere uitbreiding van gebied, omdat hij nog altijd
beducht was voor den roem van den zegevierenden veldheer,
die de legioenen geheel op zijn hand had en die, zou hij
zijne soldaten tot groote veldtochten weten te brengen, in
het vaderland veel te veel de opmerkzaamheid en aandacht tot
zich zou trekken. Want ofschoon alles in het rijk op het oogenblik
rustig was, bleef Tiberius toch altijd nog beangst dat eens Germanicus, tegen wie p hij allang een heimelijke antipathie had
opgevat, hem naar de kroon zou staan. Daarom had Tiberius zijn
eenigen zoon Drusus, dien Vipsania hem in het jaar 15 v. Chr, geschonken had, ook naar het Rijnleger gezonden, maar wel ver dat deze
zijn neef en broeder (die zelfs ook tegelijkertijd zijn zwager was)
tegenwerkte, gingen deze beiden in groote vriendschap met elkaar om.
In het jaar 14 besloot Germanicus dan toch den Rijmgrens
te overschrijden en een nieuwen veldtocht tegen de Germanen
te beginnen. Hij trok daartoe bij Xanten over den Rijn, deed
een' inval in het land der Marsen en veroverde hun gebied in
de streken van Lippe en Roer.
In het volgend jaar viel Caesar Germanicus in het land der
Chatten, bij de bronnen van Eder en Wezer. Toen hij vandaar
tegen het einde van het jaar op weg was om weer in de winterkwartieren terug te keeren, vervoegden zich de gezanten van Segestes
bij hem met het verzoek dezen te hulp te komen tegen Arminius,
die den eersten in zijnen burcht belegerd hield om zijne vrouw
terug te krijgen, die door haar vader daar werd opgesloten. Want
Segestes had zijne dochter eerst aan een ander ten huwelijk
beloofd en haar, toen zij daarop door Arminius geschaakt was, in
zijn huis teruggehaald.
Germanicus keerde daarop onmiddellijk weer om en ontzette
Segestes. De verbitterde Arminius echter riep thans opnieuw
zijne Cheruscen en naburi ge volken te wapen om eene poging te
doen de Romeinen te verdrijven. Dezen trokken echter met een
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groot leger de verbonden Germanen tegemoet, die zij, ofschoon
hierbij verschillende legioenssoldaten, vooral van de ruiterij den
dood vonden, een nederlaag wisten toe te brengen. Nadat daarop
bij den aanvang van den winter de veldtocht weer gestaakt was,
bereidde Caesar Germanicus voor het volgend jaar een nieuwen
grootera tocht voor. Hij liep daartoe met een duizendtal schepen
in Juni de Eems in, tot aan de monding van de Haase, en van
daar ging hij door het Werradal naar den Weser toe, waar het
verbonden Germaansche leger hem reeds opwachtte. Waar deze
rivier zijn grootsten bocht neemt kwam het in den zomer van
het jaar 16 op den I di si a v i s o C ampus tot een bloedigen slag,
waar de Romeinen eene volkomen overwinning behaalden. Maar
niet lang daarna wist Arminius een tweede leger bij elkaar te
krijgen, dat echter in een niet minder moorddadigen slag in de
buurt van het tegenwoordige Minden en het Steinhudermeer,
door de Romeinen werd verslagen. Na deze beide zware slagen
trok het leger in de winterkwatieren terug, terwijl een gedeelte
daarvan op de vloot werd overgebracht, die echter door zware
stormen en slecht weer veel te lijden had.
Reeds rustte Caesar Germanicus zich op nieuw tot den krijg
uit, reeds maakte hij nieuwe plannen tot onderwerping en verovering, toen plotseling — het keizerlijk bevel vanuit Rome kwam
tot staking, en tot terugkeeren naar het vaderland.
Want Tiberius, die Germanicus' verrichtingen met leede oogera
had aangezien, besloot hem nu voorgoed terug te halen van zijne
provinciën, van zijne legioenen, en onder den schijn hem zeer
erkentelijk te zijn voor zijne oorlogsdaden en hem met eerbewijzen
overladende, hem tevens voor goed van stad en leger te verwijderen
en hem voor altijd onschadelijk te maken.
En zoo zond hij Caesar Germanicus na diens triumph in Rome,
met uitgebreide volmachten naar Syrië om daar Benige moeilijke
diplomatieke verwikkelingen op te lossen. Evenwel zorgde hij er
voor zijnen vertrouwling C a 1 g u r n i u s Pis o, den medeweter zijner
moordgeheimen, tegelijkertijd tot stadhouder van Syrië te benoemen,
die Germanicus in alles zou tegenwerken en bemoeilijken. En
zoo kon het dan ook niet al te groote verwondering wekken, dat
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Germanicus, met een diplomatieke zending naar Egypte belast,
plotseling door vergif om het leven kwam, dat hem 't zij door
Piso 't zij door diens echtgenoote Plancina, of een ander
opvolger van hoogere bevelen, in het jaar 19 werd toegediend.
Maar weinigen twijfelden er aan, wie de eigenlijke moordenaar
was, die in Rome in het keizerlijk paleis bittere droefheid veinsde
over het verlies van den grooten veldheer, wiens asch hij naar
de hoofdstad liet brengen en aldaar plechtig in het graf van
Augustus liet bijzetten.
Zoo stierf Germanicus op nog jongen leeftijd, ver van zijn
vaderland, waar hem zijn achterdochtige, naijverige en gehate
stiefvader niet langer te leven toestond, betreurd door zijn volk,
betreurd niet het minst door zijne dierbare vrouw Agrippina, die
in hem niet alleen een edel echtgenoot verloor, maar ook een
steun tegen Tiberius' aanslagen, waaraan ook zij in 't vervolg zou
moeten blootstaan. Over beider leven nog een enkel woord.
Germanicus had zich namelijk niet alleen als veldheer onderscheiden, maar bezat ook veel dichterlijk talent, dat door tijdgenooten
en lateren werd geroemd. Van zijn gedichten is echter heel
weinig tot ons gekomen, alleen de ,Phaenomena" of „Aratea" en
de „Prognostica" (gedeeltelijk). Hij maakte zijne gedichten zoowel
in het grieksch als in het latijn en schijnt zich ook als redenaar
bekendheid te hebben verworven.
Zoo is datgene, wat ons van den Imperator bekend is,
weinig, maar dat weinige strekt hem tot groote eer. Want voor
twee hoofdfouten, die wij in bijna alle leden van het keizerlijk
geslacht terug vinden wist hij zich te hoeden : heerschzucht en
hartstocht. Deze beide gebreken, die zoovele groote mannen
van het Iulische en Claudische huis hebben bedorven, en
waarmee zelfs de beste onder de keizers in ruime mate waren
behept, vinden wij bij Germanicus niet. Was deze heerschzuchtig
geweest, hoe weinig moeite zou het hem dan hebben gekost om
zich in het jaar 14 van de regeermg meester te maken, terwijl
hij toen die factor aan zijn zijde had, waarmee voor alle keizers
hun macht stond of viel : het leger ; hoe gemakkelijk zou hij nog
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in later tijd de bevelen des keizers hebben kunnen weerstreven
en zijne veroveringen hebben voortgezet ; want wat vermag een
te Rome zittend keizer tegen een macht van acht legioenen tezamen,
een troepenaantal, zóó groot, als nimmer te voren aan één
Romeinsch veldheer ter kommando waren gegeven.
Maar noch aan het een, noch aan het ander dacht Germanicus;
hij volgde kalm de bevelen op, die hem uit het keizerlijk paleis
gewerden en terwijl zijn troepen hem aansporen naar Rome te
trekken en Tiberius van den troon te werpen, hem aanbiedend
hunnen steun tot dezen staatsgreep, maant Germanicus met zachtheid de soldaten aan, zich rustig te houden en te gehoorzamen
het boven hen allen gesteld gezag.
En ook aan het andere maakte Germanicus zich blijkbaar
niet schuldig. Want terwijl de Romeinsche geschiedschrijvers ons
de uitspattingen en buitensporigheden van andere leden der
keizerlijke familie tot in bijzonderheden beschrijven en zoo er in
dit opzicht wat van hem te vermelden ware geweest de „chronique
scandaleuse" van dien tijd het zeker zou hebben weergegeven,
vinden wij van Germanicus alleen enkele dingen opgeteekend, die
spreken van zijn huwelijkstrouw en zijn gelukkig familieleven.
Agrippina. Maar voor een groot deel was dit voorbeeldig gedrag en
huiselijk geluk te danken aan Germanicus' lieve vrouw Agrippina,
eene in alle opzichten edele persoonlijkheid. Geheel anders dan
haar moeder Iulia en in haar zedelijk leven precies haar tegenbeeld, had zij van deze alleen den Iulischen trots en eerzucht
overgeërfd. Want niet kon zij, de eigen kleindochter van Augustus,
weldra de Benig overgebleven eigen afstammelinge van den
grootera keizer (de andere waren 't immers door adoptie), de
achteruitzetting velen van haar gemaal, die door zijn huwelijk met
h a a r, de Benigste princes van den bloede, haar voorkwam meer
dan één ander recht op Rome's troon te hebben, wanneer niet
reeds zijn persoonlijke eigenschappen en de gunst van Augustus
hem daartoe van te voren schenen te hebben aangewezen. En nu
moest deze wijken voor Tiberius, die haar reeds van vroeg af
gehaat was en die, na eerst haar zwager te zijn geweest, na het
het jaar 11 haar tweede vader werd. En zoo weigerde zij zelfs
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aan Tiberius bij zijn keizerschap den voorrang bij officieele gelegenheden, die alleen haar toekwam, de ware nakomeling van
Augustus. Wat deed de lage Tiberius op Rome's troon, hij, die
haren broer Agrippa Po s t h u m u s uit den weg had laten ruimen
om te Rome vrij spel te hebben en die thans haren man zooveel
mogelijk uit de buurt hield en hem in alles tegenwerkte wat
dezen maar roem kon bezorgen ? Weg moest die geweldenaar
van Rome's . troon, geen recht had deze Claudiër : het Iulische
huis, ouder in zijne aanspraken, moest niet behoeven te wijken
voor het Claudische : zijzelf keizerin naast haar gemaal als keizer
dat was Agrippina's hartewensch, dat was 't geen waartoe haar
geslacht haar recht gaf.
Maar wonderwel wist Germanicus met zijn kalm, bedaard
karakter de heerschzucht te temperen van de overigens zeer verstandige en begaafde vrouw, die hem in alles een voorbeeldige
echtgenoote was. Want van den beginne af aan had zij haren
gemaal op al diens krijgstochten begeleid en ontberingen en
gevaren doorstaan om steeds zijn lotgenoote te zijn in alles wat
hem overkwam. En doortastend als zij was, wist zij ook veel
ontzag in te boezemen aan de troepen, die zij door krachtige
taal en gestrengheid van optreden soms aan hun plichten als soldaat
herinnerde. Zoo was voor een goed deel aan háár de spoedige
demping der muiterij onder een deel van het leger te danken.
Want toen enkele oproerigen tot de tent van den veldheer hadden
willen doordringen en Germanicus nog aarzelde of hij hunne
eischee om meerdere soldij zou inwilligen of niet, had zij zich
onverschrokken te midden der muitende troep gewaagd, die met
steepen en zwaarden bewapend, een oogenblik hun beider leven
hadden bedreigd. En op het gezicht ya p die doodsverachting en
heldenmoed waren de soldaten, door haar krachtige, verwijtende
taal beschaamd, afgetrokken en alom was geprezen haar standvastigheid en energie. Maar ook wist zij in het leger te troosten waar
rouw, te helpen waar pijn was. Want dikwijls ging zij persoonlijk
de gewonden soldaten bezoeken en verbinden en zelfs op het slagveld kon men haar vaak op gevaarlijke punten aantreffen, waar nooit
vergeefsch waren haar woorden tot aanmoediging en strijdopwekking.
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En zoo was zij geliefd en ge ë erd bij het geheele leger, dat
bovendien met vreugde telkens een nieuwe veldheersspruit in de
tent van hunnen generaal zag geboren worden. Zoo was eerst
Nero gekomen, later Drusus, dan C a i u s, die als Germanicus'
derde zoon de algemeene lieveling der soldaten was, die hem
weldra den bijnaam Caligula gaven ; later ook Dr u s i 11 a en daarna
Agrippina, die aan den Rijn werd geboren in de stad der
Ubiërs en naar wie later de aldaar gestichte Romeinsche kolonie
den naam „ Colonia Agrippinensis" kreeg. Deze zijne vijf kinderen namen allen, tot grooten trots hunner moeder aan den triumphus
van hunnen vader deel. Tenslotte werd nog na Germanicus'
terugkeer uit het Germanenland, in Syrië Li villa geboren. Want
ook naar het Oosten was hem zijn trouwe gemalin gevolgd, toen
Tiberius hem in 17 daarheen had gezonden. Helaas, niet lang
meer zou het gelukkige echtpaar aldaar vertoeven. Het jaar 19
bracht Germanicus' dood in Daphne.

Drusus
Caesar.

Kort daarna keerde zijne weduwe Agrippina met hare zes
jonge kinderen naar Rome terug. Hier kwam een moeilijke tijd
voor haar aan. Want behalve de haar hatende (schoonvader)
Tiberius en diens moeder Livia, tegen welke zij een innigen afkeer
had, bezat zij toen geen nadere bloedverwanten, dan haar zwager
Claudius en haar schoonzuster Li vi 11 a, de Benige broer en zuster
van Germanicus. Van dezen was de laatste op dat tijdstip gehuwd
met Iulius Drusus Caesar, den eenigen zoon van keizer Tiberius,
dien wij aan den optocht hebben zien deelnemen. Want nadat
haar eerste man Caius (de broer van Agrippina) in het jaar 4
overleden was, had de keizer haar met zijnen zoon Drusus doen
trouwen. Deze, die in het jaar 14 den legeropstand in Pannonië
had helpen onderdrukken, en daarna in vereeniging met Germanicus
aan den Rijn had gevochten, voerde aldaar na den dood van zijnen
zwager, de troepen aan. Hij maakte van den opnieuw uitgebroken
ouderlingen strijd tusschen de Germanen gebruik, om Marbod, die nu
Arminius' tegenstander was geworden, aan Rome's zijde te lokken.
Inmiddels had in de hoofdstad zelf, die nu het brandpunt der
hof-intriges werd, A e 1 i u s S ei a n u s, de heerschzuchtige praefectus
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praetorio, vrijwel het roer in handen gekregen. Deze knoopte
eerre liefdesbetrekking aan met de in Rome vertoevende Livilla en
bracht er haar toe, om, met zijne hulp, in het jaar 23 haren man
en aanstaanden troonopvolger Drusus te vergiftigen.
Livilla had nu gehoopt Seianus' vrouw te worden, maar
Tiberius verbood dit en verloofde hem met Iulia, Eivilla's dochter,
die zoodoende de vrouw zou worden van den moordenaar baars
vaders.
Tiberias. Tiberius intusschen, die in Seianus nog steeds een onbepaald
vertrouwen had, werd onderwijl door den senaat tegengewerkt.
Want deze, die zich onder zijne regeering langzamerhand alle
macht zag ontglippen en nu het hof een speelbal zag worden
van den trouweloozen Seianus, kreeg een doodelijken haat tegen
den strengen en achterdochtigen vorst, die hoe langer hoe
onmenschlievender en tirannieker ging worden. Want ofschoon
Tiberius zich in het jaar 26 uit Rome's gewoel terugtrok naar
het eiland Capri, waar hij zich zooals Tacitus beschrijft, aan de
liederlijkste en meest verfijnde uitspattingen ging overgeven, bleef
hij ook dáár, althans in naam, de regeering waarnemen, terwijl
in werkelijkheid Seianus over Rome heerschte. Deze, die in Agrippina
(die den moord op haren echtgenoot Germanicus niet onder
stoelen en banken stak), een persoon zag, gevaarlijk voor de
keizerlijke regeermg, liet haar en hare zonen gevangen nemen.
Het is zelfs een wonder, dat dezen niet reeds eerder het slachtoffer
waren geworden van de vele aantijgingen wegens „1 a e s a m ai e s t a s",
een middel waardoor Tiberius een ieder, die hem maar eenigszins
in den weg stond, een hoofd kleiner deed maken. Want wie maar
het minste van den keizer zeide of zelfs dacht, hij werd door een
d e 1 a t o r, (aangever) alras opgegeven en, schuldig of onschuldig,
uit den weg geruimd. Zoo werd Agrippina, met wier dood Tiberius
nog wachten wilde, in het jaar 29 naar het eiland Pandataria
verbannen, waar zij om politieke redenen op dezelfde plek een ballingschap tegemoetging die haar moeder door haar losbandigheid had
moeten ondergaan. Vier jaar later liet Tiberius haar op dit eiland
den hongerdood sterven. Reeds vóór haar was haar zoon Nero
en ook haar zoon Drusus gestorven, die op 's keizers bevel een
LAAua.
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gewelddadigen dood had gevonden. Daartoe was de samenzwering van Seianus, die zich in 31 tot keizer had willen opwerpen, doch bijtijds gesnapt was, de aanleiding geweest. Hij
werd ter dood veroordeeld en de keizer, die gesteund werd
door Germanicus' moeder Antonia, vond dit een welkome gelegenheid om zich van allerlei, hem verdachte leden van het
keizerlijk huis te ontdoen. Zoo vielen niet alleen Agrippina, Nero (?)
en Drusus als slachtoffers van 's keizers achterdocht, maar ook
Eivilla, wier vroegere samenzwering tegen haar gemaal, bij deze
gelegenheid tegelijkertijd aan het licht kwam, en die door haar
oude moeder Antonia tot den hongerdood werd gedoemd.
Zoo voltooide Tiberius den moord op Germanicus' familie
door niet alleen hem zelf, maar ook zijne vrouw, zijne zuster en
beide zonen nagenoeg gelijktijdig te laten ombrengen. - Want voortdurend kwelde hem zijn achterdocht, in bijna iedereen zag
Tiberius iemand, die hem df naar het leven óf naar den troon
wilde staan, en hoevelen zijn niet het slachtoffer geworden van
den menschenhatenden, achterdochtigen en wreeden vorst. Slechts
Germanicus' broer Claudius, te idioot om te kunnen verdenken
en des Triumphators zoon C a i u s Cali gul a, de hartstochtelijke
wagenrenner (*) en paardenliefhebber die in Tiberius' omgeving
was opgevoed, bleven gespaard.
Caligula. De laatste werd in 37 toen, tot ieders verlichting Tiberius
den geest gaf, in zijne plaats keizer. Ofschoon zijne regeering
zich in den beginne zeer goed liet aanzien, vertoonde ook hij
weldra zulke zonderlinge manieren en buitensporigheden, dat het
beter is de kortstondige regeering van dezen vorst, wiens hoogmoed en moordlust beide m. i. het gevolg waren van een abnormale hersenontwikkeling, met stilzwijgen voorbij te gaan. Toen
hij echter op het punt stond zijn lievelingspaard, (dat hij met
zich aan tafel liet zitten, medeëten e n w ij n d r i n k e n) tot president van den Senaat te maken, achtte men den tijd gekomen den
keizer de regeering te ontnemen; zoo werd hij in het jaar 41 vermoord.
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Zijn opvolger was, vreemd genoeg de oude C 1 a u d i u s. Deze
had het aan zijne zwakheid van geest te danken gehad, dat hij
niet onder Caligula's regeering van kant was gemaakt. Want
vreeselijk schuchter en onhandig als hij was, werd hij steeds van
alle staats-, krijgs- en regeeringszaken ver gehouden. Hij wierp
zich daarom op de studie en schreef zelfs het eerre boekdeel na
het andere. De meeste schijnen van geschiedkundigen aard te
zijn geweest, maar zijn ongelukkigerwijze alle zonder uitzondering
verloren gegaan, zoodat wij thans niet kunnen beoordeelen of
Claudius meer had van een ijverig kamergeleerde dan wel van
een hulpeloozen idioot, zooals hij ons door sommige geschiedschrijvers wordt afgeschilderd. Voor het laatste pleit weer het
verhaal van zijn gedrag bij de tijding van Caligula's uiteinde.
In een hoekje van- het paleis zat namelijk de oude man zilte
tranen te storten over de vermoording van zijnen neef, niet anders
meenende dan dat ook zijne laatste ure zou zijn geslagen. Hij
had zich daarom zoover mogelijk verstopt om de woede der
praetorianenbenden te ontgaan. Maar toen deze, na het geheele
huis doorgezocht te hebben, eindelijk een zwaar gordijn opzijdeschoven, vonden zij den ongelukkigen stakker, die snikkend zijn
doodslot daarachter zat af te wachten.
Evenwel met gansch andere plannen bezield, trokken de
gardesoldaten hem daar van daan, toonden hem (den Benig overgebleven keizerlijker prins) aan het volk en riepen hem luide uit
tot keizer. Nadat Claudius eerst geweigerd en zich daarop weer
bedacht ; weer zijn plan veranderd en zich nogmaals bedacht had,
nam hij eindelijk het keizerschap aan en beloonde de praetorianencohorten, die hem daartoe geholpen hadden, met ontzaglijke
sommen. Dezen dwongen weldra den Senaat, die intusschen
Benige dagen lang over het herstellen van de republiek zat te
debatteeren, hem eveneens als keizer te erkennen.
Ware Claudius niet langzamerhand geheel onder den invloed
van zijne achtereenvolgende echtgenooten gekomen, waarvan de
meeste zich als zeer slecht hebben doen kennen, dan zou
Claudius' regeering werkelijk bijzonder voortreffelijk zijn geweest.
Want door zijn groote kennis van geschiedenis en rechtsweten-
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schappen wist hij een aantal maatregelen te nemen, die voor het
Rijk van voordeel zijn geweest, terwijl verschillende mooie en
nuttige bouwerker, (daaronder een enorme aquae ductus : Aqua
Claudia als uitstekende waterleiding) nog in later tijden zijnen
roem hebben verkondigd. Maar dit alles woog niet op tegen de
verkeerdheden, die zijne hovelingen, vrijgelatenen en vooral zijne
echtgenooten den onzelfstandigen man lieten doen : zijne vrouwen
vooral : want Claudius is viermaal achtereen getrouwd geweest,
van welke verschillende gemalinnen M e s s a 1 i n a voorzeker niet
de minst beruchte was. Deze werd in het jaar 38 zijn derde
vrouw, bij wie hij als kinderen Octavia en den lateren Brittannicus
kreeg. Toen zij na verschillende uitspattingen van eene afwezigheid
des keizers gebruik maakte om in allen vorm en plechtigheid
Caius Silius te huwen, wist Claudius' vertrouweling Narcissus
spoedig het doodvonnis over haar te verkrijgen, dat in 48 over
haar werd voltrokken. Maar geen beteren ruil deed de keizer
met zijn volgende gemalin. Want de sluwe en heerschzuchtige Iulia
Agrippina, die reeds een veelbewogen leven achter den rug had,
wist zich door hare listen aan haren oom Claudius op te dringen
en hem te nopen in het jaar 49 met haar te huwen.
Dit was Agrippina's derde huwelijk. Want eerst was zij
getrouwd geweest met D o m i t i u s Ahenobarbus, wier zij eenera
zoon had geschonken, genaamd N e r o. Nadat zij zich reeds berucht
had gemaakt door hare verhouding tot haren broer Caligula, werd
zij later wegens het medeweten van de samenzwering tegen dezen
door den keizer verbannen..
In 41 door Claudius teruggeroepen, had zij zich met Passienus
Crispus in den echt begeven, dien zij niet lang daarna wegens
de groote erfenis die haar van hem te wachten stond, uit den weg
liet ruimen. En thans wist zij Claudius tot een huwelijk met haar te
dwingen, die weldra geheel onder haar macht kwam en dien zij
dwong haren zoon Nero te adopteeren en hem met Claudius' dochter
Octavia te doen huwen. Het doel van deze daad was duidelijk. Want
toen Claudius geheel onder den pantoffel was gekomen en zij hem
had genoodzaakt Nero als zijnen opvolger aan te wijzen, was Agrippina's plan gelukt en vergiftigde zij haren ouden man in het jaar 54,
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waarop Nero als keizer opvolgde. Gedurende den eersten tijd
van diens regeering, nam zij als keizerin-weduwe het regentschap
waar, maar werd al spoedig door Barrus, den Praefectus Praetorio
en Seneca, Nero's gouverneur, op zijde gezet. Hierover verstoord,
dreigde zij Nero, dat zij in zijne plaats zijnen stiefbroer Brittannicus
tot keizer zou doen uitroepen: Als antwoord hierop volgde de
vermoording van Brittannicus en de volledige twistbreuk tusschen
moeder en zoon. Toen Nero's verhouding met Poppaea Sabina
tot nieuwe maatregelen van Agrippina aanleiding had gegeven,
deed de keizer in het jaar 59 zijne moeder vermoorden.
Met haar stierf voorzeker het laatste keizerlijk familielid, dat
zich, ruim 40 jaren na den triumphus, er op had kunnen beroemen
Germanicus' zegetocht te hebben meegemaakt, terwijl met den
dood van Nero in het jaar 68 het Iulisch-Claudische keizershuis
uitstierf, dat gedurende bijna een eeuw in de grootste bloeiperiode
van de Romeinsche geschiedenis over het wereldrijk geregeerd had.

?

V

GODSDIENST

E\ PRIESTERSCHA-1PPEN.

Daar wij als onderdeel van den optocht Benige priestercolleges
hebben ontmoet, is het voor hen, die daarvan iets meer willen
weten, wellicht niet onaardig in het volgende een meer uitgebreide
beschrijving van Rome's voornaamste priesterschappen te vinden,
zooals die zich als uiting van het godsdienstig leven bij de ouden,
in den loop der tijden hebben ontwikkeld. Daar echter dit godsdienstige leven bij de Romeinen vele eigenaardigheden vertoont
en zich in menig opzicht van dat van andere volken onderscheidt,
moge hieraan een kort overzicht van den Romeinschen godsdienst
in het algemeen, voorafgaan, wat verschillende, ons bevreemdende
dingen, die wij bij de priesters vinden, zal verklaren en mij
tegelijkertijd gelegenheid geeft om een bijzonder godsdienstig feest
der Romeinen : hunne begrafenis, (in alles zoo ontzaglijk van de
onze verschillend) te beschrijven. Allereerst dus iets over Rome's

A. GODSDIENST.
Staat en volk zijn bij de Romeinen beiden godsdienstig.
Godsdienstigheid behoort tot het wezen van den Romein, godsdienst is een noodzakelijkheid zoowel bij den staat als bij het
volk. Beiden beginnen en eindigen er mee.
Wel is waar bezaten de Romeinen ook in het godsdienstige
niet die phantasie van de Grieken, wisten zij hunne verbeeldingskracht niet zóó te laten werken als dezen en hadden daardoor
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een minder' duidelijke voorstelling van hunne goden. Toch waren
zij hun niet minder onontbeerlijk, niet minder een behoefte en
een voorwerp van vereering.
Vroom waren de Romeinen in hun privaatleven en vroom
was als zoodanig ook de Staat. Niets van beteekenis kon er
geschieden, noch door den particulier, noch door den Staat, zonder den wil der goden te raadplegen of hunne hulp in te roepen.
De vaagheid van voorstelling die zij omtrent hunne oorspronkelijke hoofdgoden hadden, was mede de oorzaak, dat het aantal godheden zich weldra uitbreidde en wel op tweeërlei manier.
Aan den Benen kant namelijk had de Romein een groote verdraagzaamheid wat betreft de vereering van vreemde goden. Hij had
zijn eigen Staatsgoden en begreep, dat een andere Staat evengoed
de zijne had ; onderwierp hij den vreemden Staat, verwoestte hij
een vreemde plaats, dan vond hij er volstrekt niets in, de beschermgoden daarvan naar Rome mee te voeren, zoodat in Rome
naast oud-vaderlandsche goden, nieuw-ingevoerde evenzeer een
plaats kregen.
En zoo werden langzamerhand nieuwe goden vereerd, naast
de bestaande, werd aan het ongekende evenzeer hulde gebracht
als aan het oude. En ook hierin kwam weer (zooals wij reeds
op pag. 29 zagen), die echte karaktertrek van het oude Quiritenvolk uit: het nieuwe invoeren, maar — het bestaande
de oude
behouden; zoo ook de jonge goden gaan vereeren, maar
te vriend blijven houden, want anders worden deze boos. Niet zullen
zij toornen over het moeten dulden van een vreemden indringer, met
gelijke eer als zij behandeld, mits dezelfde gaven hun worden
toegebracht ; niet zullen zij woeden over een bede om hulp aan
een ander opgezonden, al is diens vermogen ook geheel tegenovergesteld aan het hunne: mits ook zij gekend worden in de
nooden van Rome en die zijner inwoners, mits hun op dezelfde
wijze als vroeger de hun toekomende offers en spelen, feesten en
gedenkdagen worden gewijd. Eigenaardige gedachte bij het
Romeinsche volk, zoo in alle tijden te voelen; een gedachte, die
naast hare eigenaardigheid niet alleen in sommige opzichten hare
bekoring, maar zelfs haren goeden invloed heeft gehad, en die
8
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in ieder geval aan de geschiedenis ontegenzeggelijk ten zeerste is
ten goede gekomen. Immers daardoor waren, zelfs na verloop van
jaren en eeuwen, naast de nieuwere, ook de oudere gebruiken
nog steeds in trek, waren ambten en bedieningen, ceremoniën en
gewoonten na tijden en tijden nog dezelfde als weleer, al was de
reden van hun bestaan wellicht geheel weggenomen, ja bij het
volk misschien ten eenenmale niet meer bekend.
De tweede oorzaak echter van een bijkans onbegrensd aantal
goden was hierin gelegen, dat de Romeinen, er aan gewoon om
in alle dingen een goddelijke werking en goddelijken invloed te
zien, zoo-wel in de natuur als het menschelijk leven, eenigszins
de eigenschappen van hun oude, abstracte goden gingen verdeelgin
en iedere eigenschap tot eene bijzondere godheid gingen verheffen.
En zoo met die verdeeling voortgaande, kwamen zij er toe de
wereld met een aantal goddelijke wezens te bevolken. Zoo had
iedereen zijn eigen godheid, de Staat als zoodanig, ieder lichaam
in den Staat, iedere vereeniging, iedere familie, ieder huis, ja zelfs
ieder mensch had zijn bijzonderen Genius, die over hem waakte
van zijne geboorte tot aan zijnen dood. Lucht en zee, stad
en land, veld en vloed, alles was met godheden bewoond
en bevolk t. Zoo had het woud zijnen Faunus, de bron had
haar Nymph, het huis zijne Penaten ; werden de zielen der voorvaderen in huis als Lares (d. w. z. Heergin) vereerd.
En zooals alles zich met goden bevolkte, zoo vulden zich
stad en land met heiligdommen en groote tempels, gebouwen,
die de religie der Romeinen in haar oorspronkelijke gedaante,
volstrekt niet noodig had gehad. Geweldige pronkbouwwerken naar
Crieksch voorbeeld, met zuilen omsloten hallen, bewezen de vroomheid
van den Staat ; kleinere heiligdommen en gedenkstukken, nissen met
godenbeelden, allerlei soorten van altaren werden overal opgericht waar
menschen verkeerden, op straten en pleinen, op kruispunten, in tuinen
en boschjes en overal waar dit maar eenigszins tepas kon worden
gebracht.
Hun godsdienst zelf werd naar allerlei traditioneele voorschriften waargenomen : zoo het gebed en het offer ; ook de
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godsdienstige feesten onder het gezang van oude liederen, die in
hun eigenaardige taal later niet eens meer begrepen werden.
Wanneer er een fout was begaan, dan moesten ceremonie en
offer van vorenafaan weer beginnen. Daarom gebeurde het
offeren ook altijd onder begeleiding van muziek, waarvan de klank
vreemde tonen en geluiden verre moest houden van het oor van
hen, die offerden.
In den oudsten tijd offerden de Romeinen veldvruchten en
wel voornamelijk fijngemalen koren, vermengd met zout, de m o 1 a
s a 1 s a, verder ook honig, melk, wijn en koeken. Toen later de
bloedige offers gebruikelijk werden, beschouwde men het zwijn
als het den goden het meest welgevallige offerdier, en geen wonder,
want dit was het lievelingsgerecht van de Romeinen. Wanneer
de Staat een feestelijk offer bracht, dan werden tegelijkertijd een
zwijn, een schaap en een rund (sus, o v i s et t a u r u s) geslacht,
welk offer daardoor den naam van S u o v e t a u r i 1 i u m verkreeg.
Bidden deden de Romeinen staande, met de handen naar
boven geheven (althans wanneer het niet de goden van de onderwereld gold). Zij richtten echter hoofd en oogen niet ten hemel,
zooals bij de Grieken gewoonte was, maar bedekten het hoofd
gedurende het gebed met de toga.
Bij het offeren (waarbij zooals wij zagen de stieren met
bijlslag, andere dieren door het afsnijden van de keel werden
gedood) werden de ingewanden altijd uit het dier genomen om
door den haruspe g te worden onderzocht. Werd daarbij alles in
orde bevonden, dan werden ze met wijn besprenkeld, waarna met
wierook en wijn geplengd werd en de aanwezigen naar huis
gingen. Het offer was dan geëindigd, doch de priesters begaven
zich nu naar hun feestmaal.
Een dergelijke maaltijd was ook het einde van alle mogelijke
bestaande godsdienstige feesten. En deze waren er in niet geringere
getale, terwijl ze in den regel met groote uitgelatenheid werden
gevierd.
Met het feest van den dubbellioofdigen Janus, den J a n u s
Bifrons werd het jaar ingezet. Op den eersten van de aan dezen
god gewijde maand : op nieuwjaarsdag werden hem allerlei gaven
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geofferd, terwijl men elkaar gelukwenschte en presenten gaf bestaande
in vijgen, dadels, honingkoeken, laurier- en palmtakken, of ook wel
in munten, met het beeld van Janus erop.
In de maand, die aan Mars was gewijd (mensis M a r t i u s=
Maart) hadden de feesten van dezen god plaats, vooral gevierd
door zijne speciale priesters, het college der Saliërs, die dan hunne
krijgsdansen uitvoerden en in processie de stad doortrokken, waar
zij op vaste punten hunne halteplaatsen hadden, waar zij zich met
spijs en drank gingen verkwikken.
Als de lente in het land was gekomen, werden ook de feesten
der verschillende landelijke godheden gevierd, zoo b.v. die van
Pale s, de godin der herders. Op dit feest, dat den 2 1 sten April
plaats had, gingen de herders vuren aansteken van stroo, waaromheen zij dan allerlei dansen en bokkesprongen uitvoerden.
Zoo kwam ook in Mei het feest van de D e a Dia, door
de Arvales, de akkerbroeders, hare priesters geregeld, terwijl bij
het in bloei komen van het koren dat van Flora volgde, dat met
groote uitgelatenheid ook door de vrouwen werd gevierd.
Een van de grootste feesten was ook dat van Saturnus, van
dien god onder wiens koninklijke heerschappij in oeroude tijden
een rijk van vrede en geluk op aarde zou hebben gebloeid. Te
zijner eere werden de Saturnalia gevierd, eerst alleen den 19aen
December, den dag van zonnestilstand, later ook voortgezet tot
den 25 Stzn . Het was de voorlooper van het kerstfeest, dat jong
en oud, rijk en arm, heer en slaaf gelijk maakte. Dan werd alle
arbeid neergelegd, hadden alle scholen vacantie en werd door geen
rechtbank uitspraak gedaan. Heeren en meesters aten alsdan aan
dezelfde tafel, en feest werd gevierd door de arme, veelgeplaagde
cliënten. Een speciale markt werd dan gehouden, waar men alles
kocht wat men elkaar ten geschenke wilde geven : het was een
soort kermis : poppen, lekkernijen, waskaarsen en snuisterijen zag
men overal uitgestald, en overal werd feest gevierd, alom werd
gegeten, gedronken en gespeeld.
Waren dit allemaal periodiek weerkeerende feesten, ter eere
van bepaalde goden gevierd, een niet minder godsdienstig-feestelijk
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karakter had bij de Romeinen de Cultus der overledenen : ook
aan hunne dooden gaven zij feesten en spelen. En deze ceremoniën
voor de dooden, van wien zij de voorstelling hadden, dat zij een
lange, lange reis moesten ondernemen, waren bij de Romeinen
zeer uitgebreid en omslachtig, en gingen, hoe voornamer en rijker
de familie was, met des te meer praal en staatsie gepaard. Wanneer
dan het gebroken oog door het naaste familielid gesloten en op
herhaald roepen en klagen geen antwoord meer ontvangen was,
nam men het lijk van het bed af en werd dit met heet water
gewasschen, gezalfd en vervolgens gekleed. Diè kleeren deed men
den doode aan, die bij zijnen stand pasten, dus den vrijgeboren
Romein: de toga. Wanneer dan door den „L i b i tin a r i u s" voor een
en ander gezorgd was en een enkele maal ook het hoofd van den
doode was omkranst (vooral wanneer deze in den oorlog eerekransen
verworven had) werd het lijk versierd en met bloemen overstrooid
op het prachtige, met mooi bewerkte dekken behangen praalbed
gelegd, dat vaak weer met bloemen en slingers was omwonden
en steeds in het atrium, het voorportaal van het huis, werd neergezet, om tot de begrafenis toe door een ieder te kunnen worden
bekeken. Naast het praalbed zette men gewoonlijk een reukvat,
terwijl voor de deur van het sterfhuis een pijnboom of cypres
werd geplant. Zoodra de dood was ingetreden werd bovendien
het vuur van den haard gedoofd, die onaangestoken bleef tot na
de begrafenis. Deze werd bezorgd door de dienaren van Venus
Lib i t i n a, vandaar libitinarii genoemd, die alles in gereedheid
brengen, voor versiering en begrafenislieden zorgen, den stoet
regelen en al naarmate de doode verbrand of begraven wordt,
den sarkophaag (*) of wel de urn, den brandstapel of wel
het graf van te voren in orde maken. (Want ook in Rome
waren, evenals in Griekenland, beide manieren : ter aarde bestelling of verbranding gebruikelijk).
De begrafenis zelf was het voornaamste van alle lijkceremoniën
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en ging dikwijls met openbare spelen gepaard: men wil namelijk
vooral ook deelneming van den kant van het volk, dat bij een
voornaam begrafenisfeest zelfs wordt uitgenoodigd, zoo vooral bij
dat van een hoogwaardigheidsbekleeder en bovenal van den Censor,
dat als ,; f u n u s c ens o r i u m" een bijzondere bekendheid heeft verworven. (Intusschen is de lijkstoet van jonge menschen, die
nog niet de toga v i r i 1 i s aan hadden mogen hebben, zeer eenvoudig en onopgesmukt terwijl kleine kinderen steeds zonder Benige
praal ter aarde worden besteld en nooit worden verbrand, doch
altijd begraven.)
De begrafenisoptocht dan gaat door de drukste en volkrijkste
straten, nadat de stoet van te voren door den „designator" met
behulp van eenen hem toegevoegden lictor is geregeld en in
de juiste orde geplaatst. Voorop gaat, de treurmuziek, die gewoonlijk uit tien tibicines (fluitspelers) of een aantal tuba(hoorn)blazers
bestaat. Daarna komen in grooten getale de klaagvrouwen
(praefic a e) die eensdeels huilen en treurzangen aanheffen, anderdeels ook een loflied (n a e n i a) op den doode zingen. De meest
eigenaardige en zonderlinge groep volgt echter nu, bestaande uit
een rij tooneelspelers en narren, die niet slechts moeten declameeren
en dramatische verzen uit bekende dichters moeten zingen, maar
er zelfs ook zijn om het volk aangenaam bezig te houden door
allerlei grimassen en grappen en kluchten.
Zij worden aangevoerd door den archimimus , die de zonderlinge opdracht heeft om den persoon des overledenen in
kleeding, masker en gebaren volledig na te bootsen, zoodat
het volk dezen voor het laatst, levensgetrouw nog eenmaal zal
kunnen zien.
Achter hen aan komt de geheele processie der voorvaderen,
die evenals de overledene, zoo getrouw mogelijk worden weergegeven. Want zij, die hen voorstellen, hebben de gipsen afgietsels van dezen (bij hunnen dood van hun gelaat gemaakt)
voor het gezicht terwijl ze eveneens met alle ambtsinsigniën zijn
uitgedost, en zelfs door lictoren voorafgegaan. Zoo ziet men
onder hen somwijlen eenen triumphator in met goud bestikten,
censoren in purpurgekleurden, consuls in purpur-omzoomden mantel.
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Is de gestorvene een groot man geweest of heeft hij zich
krijgsroem verworven, dan ziet men op tabu 1 a e het een en ander
vermeld of door voorstellingen zijne heldendaden aanschouwelijk
gemaakt. Dan komt het lijk zelf. Het ligt eenigszins verhoogd,
op een gewoonlijk kostbaar versierde baar, een „lectus funebris",
waarvan van boven purperen tapijten afhangen, die met allerlei
goudversierselen bestikt zijn, terwijl de baar door bloedverwanten,
of door testamentair vrijgelaten dienaren en slaven, soms zelfs bij
hooge onderscheiding ook door ridders, senatoren of magistraten
gedragen wordt.
Vlak achter het lijk volgen de erfgenamen, dan het dienstpersoneel en daarna de lange rij van vrienden en andere rouwdragenden : hoogwaardigheidsbekleeders, clienten, slaven en lieden
uit 't volk. De geheele begeleiding, de lictoren zelfs ingesloten,
draagt gedurende den optocht de gewone rouwdracht. Deze bestond aanvankelijk in donkerkleurige gewaden, de toga p u 11 a,
waarschijnlijk uit de natuurlijke wolkleur geweven. In den lateren
keizertijd droegen vooral de medeloopende vrouwen veelal witte
gewaden. Om nog meer een uiterlijken schijn van rouwdragen
te geven, gingen de aanwezigen hun gewaad dikwijls uit elkaar
scheuren, zooals dat in het Oosten gebruik was, terwijl zij hun
uiterlijk op allerlei manieren verwaarloosden (zich b.v. noch
waschten, noch baadden) en haar en baard lieten groeien.
In de bovenbeschreven volgorde begeeft de lijkstoet zich naar
de rostra op het Forum alwaar halt wordt gemaakt en de voorvaderenbeelden, of liever zij, die hen vertegenwoordigen zich op
de curulische zetels neerzetten, aan den voet waarvan ook de
baar wordt geplaatst. Dan neemt een welbespraakt bloedverwant
of vriend het woord om in gezwollen stijl de lijkrede, laudatio
fu n e b r i s, te houden. Hij roemt hierin alle daden door den overledene verricht en alle onderscheidingen dezen ten deel gevallen,
terwijl hij ook de voorvaderen de rij af, één voor één prijst
en toespreekt. Vervolgens zet de stoet zich weer in beweging,
zich naar de plaats van bestemming begevend.
Moet het lijk verbrand worden, dan gaat de stoet naar den
brandstapel, die dikwijls op zich zelf weer met groote praal en
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onkosten op 't rijkst versierd is. Kransen van groen en bloemen
slingeren zich om het opgestapelde hout, waar bovendien nog
cypresses omheen zijn gezet. Men legt het lijk op den stapel
en opent het eerst weer de ooges ; dan worden er kostbare oliën,
kransen en allerlei liefdegaven overheen geworpen. Dan wordt
onder het weegeklag der omstanders, door het naaste familielid
met afgewenden hoofde de brandstapel aangestoken door middel
van een brandenden fakkel : reukwerk, afgesneden haarvlokken,
.RT elriekende kruiden, eetbare waren, alles werpen de treurende
toeschouwers in den vuurgloed.
Volgens oud-etruscischen doodenritus werden hierbij ook nog
gladiatorengevechten gehouden, die eindigden zoodra alles opgebrand is. Dan wordt de gloed gebluscht, een algemeene reiniging
der handen gehouden en onder aanroeping der Manes (schimmen)
of schaduwen des Doods, de overige asch en beenderen met wijn
en melk besprenkeld, met linnen doeken afgedroogd en met welriekende specerijen vermengd, waarna ze in de urn worden gesloten. Men roept dan den doode een laatste vaarwel toe
„Zacht zij 15 de aarde"; „Vaarwel gij reine ziel" of „In vrede
rusten uwe beenderen". Daarna wordt de verzamelde menigte
door besprenkeling met gewijd vocht gereinigd, en ten slotte met
de korte formule : „i lice t" (=ire licet) naar huis gezonden. Dan
gaat ieder zijns weegs om negen dagen later het doodenmaal te
vieren, dat jaarlijks op het feest der F e r al i a, het algemeene doodenfeest kon terugkeeren. Op dit feest worden brandende lampen
op het graf gezet, welriekende kruiden en kransen erover gestrooid
en een herinneringsmaaltijd gehouden.
Wanneer men het kon betalen, werd het graf gemetseld en
boven de aarde met een gedenksteen, een kleine zuil, of een
altaar voorzien, waarop meestal allerlei opschriften werden gegraveerd. Voorname en rijke families lieten zich deftige en mooi
gebeeldhouwde praalgraven en monumenten bouwen, die zich als
hooge pyramiden (zooals die van Cestius) als tempels en mausolea
dicht aan den weg verhieven. Want vooral op drukke punten
en veelbereden wegen richtte men ze graag op, zooals de Via
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A p p i a er aan beide zijden een groot aantal heeft gehad en ook in
de straat der graven in Pompei vele gevonden zijn.
Zooals de talrijke, over het geheele oude Romeinsche rijk
verspreide grafschriften bewijzen, wist zich het geloof aan de oude
goden tot aan het einde van het rijk staande te houden, terwijl
het zelfs in de tweede eeuw van onze jaartelling tot nieuwe levenskracht wist te komen. Onder de ontwikkelde klassen, de voorname kringen toch was het zeer op den achtergrond geraakt.
Met het binnendringen van het Hellenisme sinds de tijden van
Pyrrhos hadden de oude Romeinsche godheden een Grieksche
gedaante gekregen, waren zij met de Grieksche goden één geworden en hadden de vermenschelijkte gestalten en den individueelen stempel van hen aangenomen. Maar met het Hellenisme
was ook de Grieksche philosophic in die kringen binnengedrongen, die zich (zooals de Scipio's, zooals Laelius, als Aemilius Paullus)
aan de Grieksche beschaving overgaven en bewondering gingen krijgen voor Grieksche litteratuur en Grieksche kunst. En met de
philosophic was ook het ongeloof gekomen.
Zoo kwam er een scheiding in geloofsgedachten tusschen
het volk en de ontwikkelde kringen. Deze, die de heerschende
in den Staat waren, gingen met de oude goden ook alle vrome
gebruiken, zoo offers en uitlegging van teekenen verwerpen.
Augures en Haruspices werden door hen voor leugenaars gehouden.
Maar toch erkenden zij dat alles als een noodzakelijkheid voor
het bestaan van den Staat, als een noodwendige behoefte van de
groote, onontwikkelde massa des volks. Daarom bleven ceremoniën en offerverrichtingen van Staatswege rustig voortgaan, door
den een geloofd, door den ander gehoond en bespot.
Maar de mensch kan het positieve geloof niet ontberen, het
menschelijke hart is met philosophic niet tevreden. Iuppiter en
Mars, Minerva en Diana waren voor velen slechts een sprookje
geworden, maar deze velen wilden toch goden hebben, zij wilden
aan hoogere wezens gelooven, die de dingen der wereld en de
menschen leiden. En aan zulke nieuwe goden was er in Rome
geen gebrek. Toen Rome de hoofdstad der wereld was geworden
hadden zijne muren met de vreemde volkeren ook een binnen-
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dringen van allerlei vreemde goden kunnen zien. Cybele, de
Phrygische godenmoeder met haar orgiastischen dienst, vol van
zinbedwelmende ceremoniën ; Isis, de Egyptische en Ma, de Kappadocische godin, Osiris en Sarapis, Astarte en Mithras waren in
Rome binnengedrongen en hadden heuren cultus door 't rijk
weten te verbreiden. Deze allen vonden aanhangers en nog
meedere aanhangsters in die voorname kringen, waarin het geloof
aan de Romeinsche en Grieksche goden was uitgewischt. En zoo
hielp het zelfs der Regeering niet meer dat zij de verbreiding
van dergelijke diensten, zooals voornamelijk de Egyptische door
vormelijke verbodsvoorschriften tegenging. Ten slotte moest ook
zij er zich in schikken ze te sanctionneeren, waardoor Rome hoe
langer hoe meer een verzamelplaats werd niet alleen voor de
meest uiteenloopende godsdienstsystemen, maar ook tevens voor
de daarmee verbonden priesters. En met het toenemen van al
die verschillende godsdiensten, namen ook de menigvuldige
Mysteriën toe, die door het geheimzinnige en het tooverachtige,
dat hun in wonderlijken sluier omgaf, zoovelen wisten aan te
trekken. Zij uitten zich echter veelal in de schandelijkste misbruiken : nachtelijke zwelgpartijen en orgieën van priesters en
priesteressen, geestverschijningen en bezweringen ; ja zelfs gingen
deze schaamtelooze handelingen, onder den dekmantel van godsdienstigheid uitgeoefend, vaak met het offeren en verbranden
van levende menschen gepaard, zoodat de Senaat zich genoodzaakt zag meermalen een onderzoek naar deze ergerlijke feestuitspattingen in te stellen, waarvan het gevolg was dat het offeren
van menschen werd verboden. Zoo was het geloof, dat uitongeloof
was te voorschijn gekomen, tot een schandelijk b ij geloof geworden.
Maar zooals op alles, volgt ook op deze uitersten een tijdperk van reactie. Een plotseling opleven van het oude geloof
heeft dan plaats. Weer weten de oude goden zich een plaats te
verschaffen juist daar waar het misbruik het hevigst had geheerscht,
weer vertoont zich de antieke godenwereld in al hare schoone
gedaanten krachtiger dan ooit, gaan Keizers en Grooten, staat en
particulieren wedijveren in het oprichten van ontzaglijke tempels en
heiligdommen, den ouden goden ter eere gebouwd. Nog eenmaal
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weten deze te triumpheeren, vereerd door Volk en door Staatshoofden, door eenvoudigen en ontwikkelden. Maar — het is
slechts eene opleving van korten duur.
En na die nieuwe opbloeiing van het oude geloof, zoo krachtig
schijnbaar en als in staat om zich tegen elken nieuwen indringer
te verzetten, zal voor hen, die zich wederom niet bevredigd gevoelen en die voor goed Rome's oude goden aan kant willen
zetten, dat Geloof komen, dat zich in zijn prediking van liefde
en verdraagzaamheid en in zijne veneering van dien Eenen, onzichtbaren God, die zich kort te voren op zoo bijzondere wijze aan
de wereld openbaarde, van alle vroegere onderscheidt. En dit
Geloof, dat krachtiger zal blijken te zijn dan alle andere, die
godsdienst, wier aanhangers zelfs hun leven zullen veil hebben
om getrouw te blijven aan 't geen zij belijden, dat zal een algeheele omkeering brengen in Rome's godenvereering, met zich
brengend een vernietiging zijner tallooze priesterdommen, en zoo
zal ten slotte over den eens zoo machtigen en in alles voelbaren
Iuppiter der ouden, zegevieren de God der Christenen, die
dan door het geheele Romeinsche rijk zal worden aanbeden
en vereerd.

B. LSE

PRIESTERSCHAPPEN.

I. COLLEGIUM FETIALIUM.
Dat van de Fetiales, de „Staatsgezanten", een college speciaal
voor volkenrecht, telde 20 leden. Zij werden van de vroegste
tijden af (en dit genootschap is van overouder datum) uit de
aanzienlijkste patricische geslachten genomen, wat zelfs in den
keizertijd bleef voortduren. Hun taak was : zoowel de Verdragen
te doen stand houden en eerbiedigen, die met de naburige landen
werden gesloten, alsook de van ouds geheiligde gebruiken te
verrichten, die in verband met het oorlogsverkeer, volgens den
ouden ritus (geregeld door het ius fetiale) moesten worden waar-
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tevens als 't ware een levend archief voor het verkeer met de
buitenwereld ; voornamelijk echter moesten zij de formaliteiten in
acht nemen, die bij het sluiten of ontbinden van verbonden te pas
kwamen en bij schending van dergelijke verdragen voldoening
eischep of geven ; tenslotte moesten zij vooral ook : telkens de
verklaring van oorlog of aankondiging van den vrede plechtiglijk
inwijden. (De Romeinen beweerden namelijk alleen dan tot een
oorlog over te gaan, wanneer hij was iustum ac pium).
Een ander ceremonieel bestond hierin, dat zij, voorzien van
de (te voren vermelde) heilige kruiden, die van den Palatinus
waren genomen (en die vermoedelijk den heuvel zelf moesten
voorstellen) nadat hun deze vlak vóór hun vertrek door den
praetor of consul waren ter hand gesteld, zich begaven naar de
grens van het land, waarmee zij zich in verbinding wilden stellen.
Gold het nu een eisch tot voldoening aan het een of andere
beloofde of overeengekomene, dan vereenigden zich gewoonlijk
4 Fetiales, die onder elkaar één van hen tot woordvoerder benoemden,
en zich soms lieten begeleiden door een of meer Legaten. Deze
woordvoerder werd Pater P a t r a t u s genoemd, terwijl hij, die de
„Sagmina" of „Verbena" droeg, vandaar ook wel Verb e n a r i u s
geheeten werd.
Was de uitgezonden Fetialencommissie aan de grens van het
betreffende land aangekomen, dan maakte men halt, trad de Spreker
naarvoren en wendde zich eerst tot Iuppiter en dan tot de andere
Goden, hen als getuigen aanroepend der plechtige handeling,
waarna hij den eisch deed hooren, daarbij zwerende, dat, zoo hij
onrechtmatig was, hij nimmer zijn vaderland zou willen betreden.
Deze zelfde formule verkondigde hij aan den eersten den besten,
dien hij op zijnen weg tegenkwam, waarna hij ze aan de poort
van de eerste stad, en dan aldaar op de markt voor de daar
aanwezige overheidspersonen herhaalde. Hierbij werd in den
regel een termijn gesteld waarbinnen aan het geëischte moest zijn
voldaan, en werd ook daarna aan de vordering geen gevolg
gegeven, dan gingen de gezanten naar Rome terug om een en
ander aan den Senaat mede te deelen.
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Wanneer deze dan in zijne zitting tot den oorlog besloot over
te gaan, dan werd dezelfde Pater P a t r a t u s weder met de oorlogsaankondiging belast. Diensvolgens begaf zich dan deze weder
naar het vijandige land, maar nu voorzien van een lans, waarvan
de punt óf uit ijzer, of alleen uit gebrand hout bestond, en in
het laatste geval met frisch offerbloed bestreken was. Met deze
lans gewapend, sprak hij de oorlogsverklaring uit (in tegenwoordigheid van minstens 3 getuigen) waarbij hij ze onder het uitspreken
in het vijandelijk land slingerde.
Als later met de uitbreiding van het Romeinsche gebied, de
uitvoering van deze ceremoniën, die hoe langer hoe verdere reizen
met zich brachten, voortdurend bezwaarlijker werd, bepaalde men
er zich gaandeweg toe om de verklaring slechts uit te spreken
bij de „C o 1 u m n a b e 11 i c a" aan den tempel van Bellona in Rome
en aldaar de speer te werpen, terwijl dan de eigenlijke oorlogsverklaring volgens opdracht der Fetiales aan den aanvoerenden
bevelhebber werd overgelaten.
Gold het evenwel het aangaan van een verdrag, het tot stand
komen van vrede of wapenstilstand, of wel het sluiten van een
verbond, dan kon men tot de voornaamste formaliteiten waarmede
dit werd ingewijd, het offeren van een zwijn rekenen. In dit
geval werd het dier, na het voorlezen van den eed, die het verbond
moest bekrachtigen, door den Pater P a t r a t u s gedood door middel
van den laeiligen kiezelsteen (s i 1 e x). Eerst na de voltrekking van
dit offer werd het verdrag door de belanghebbende partijen
officieel op perkament onderteekend. Op het college der Fetiales
rustte van dat oogenblik af de plicht voor de daaruit voortvloeiende
rechten te waken, terwijl aan hen tevens was opgedragen om,
bij voorkomende woordbreuk of verdragsschennis Bene onmiddellijke
beslissing in rechten te nemen.
Ziehier in 't kort de taak van het priestergenootschap der
Fetiales, zich onderscheidend door zijn deels godsdienstig, deels
politiek karakter. Zooals reeds is opgemerkt stond het ambt steeds
in hooge eere en wist zich, bekleed als het bleef door de eersten
des rijks, tot diep in den keizertijd te handhaven.
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II. DE VESTAALSCHE MAAGDEN.
Ofschoon zij niet aan Benen triumphtocht deelnemen, mogen
hier toch de Virgines Vestales een plaats vinden, die hoewel niet
tot de eigenlijke priestercolleges behoorend, zich toch in de
Romeinsche geschiedenis een dergelijk bekenden naam en invloed
hebben verworven, dat zij niet met stilzwijgen mogen worden
voorbijgegaan, temeer daar de schrijvers ons juist over deze
eigenaardige figuren in den Romeinschen eeredienst vrij volledig
inlichten.
Aan de Vestaalsche Maagden dan was opgedragen de dienst
„aan den Haard van den Staat". Daartoe moesten zij 't eeuwige
vuur in dien Haard onderhouden, den pekel en het offermeel
bereiden, dat zoowel voor den dienst van Vesta als van andere
goden werd gebezigd. Tot dezen dienst van Vesta mochten
slechts reine maagden worden toegelaten, geboren uit vrije
Romeinsche familie's en zonder Benig lichamelijk gebrek. Om
haar te benoemen had de Pontifex Maximus (zooals wij zagen het
hoofd der Pontifices) het recht om twintig meisjes voor te dragen,
die dan onder elkaar het lot wierpen om te zien welke zou zijn
aangewezen. Zij moesten minstens zes, hoogstens tien jaar zijn
en beide ouders nog in leven hebben.
Bij het ceremonieel der inwijding van het voor het priesterschap bestemde kind werd dit in het Atrium van den tempel
geleid, in priesterlijk gewaad gekleed, en moest het zich het haar
geheel laten afscheren, terwijl de afgeschoren vlecht aan een
lotusbloem werd opgehangen. Intusschen schijnt dit haar-afscheren
een soort offer te zijn geweest en daarom alleen deze eerste en
Benige maal te zijn geëischt.
Na deze inwijding begon de leertijd, die een derde deel van
den tijd in beslag nam, die voor den geheelen ambtsduur was
vastgesteld. Deze vereischte namelijk dertig jaren, daar de ambtstijd
verdeeld was in drie perioden, ieder van tien jaren en wel op deze
wijze, dat de priesteressen in het eerste tijdperk hunnen dienst
leerden, in 't tweede dien waarnamen en in 't derde onderwezen.
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Evenwel kwam dit laatste hoogstwaarschijnlijk uitsluitend aan de
oudste Vestaalsche maagd toe, die als ,V i r g o V e s t a 1 i s M ax i m a"
ook praesideerde bij het verrichten der offers. Voor 't overige
kon de Vestaalsche na de dertig jaar haren dienst verlaten en
ook een huwelijk aangaan, maar dit werd gewoonlijk als een
m alum omen beschouwd.
Even heilig als men den dienst achtte, even onverbiddelijk
streng waren de voorschriften waardoor deze werd geregeld en
bewaakt. Het toezicht over een en ander werd door den Pontifex
M a g i m u s, in naam der godin uitgeoefend. Zelfs mocht hij nalatigheid of verzuimen in den dienst met lijfstraffen doen boeten,
terwijl hij gerechtigd was, om over priesteressen, die zich zelfs
aan onkuischheid schuldig hadden gemaakt, direct het doodvonnis
uit te spreken. In dit geval werd de veroordeelde op een baar
uit de stad gedragen op het zondaarsveld : den C amp us S c e 1 er a t u s
die niet veraf lag van de Collinische poort, om aldaar eerst gegeeseld en vervolgens levend ingemetseld te worden.
Waar nu echter aan den eenes kant groote strengheid werd
toegepast, vooral hierop berustend dat het ambt als bijzonder
heilig werd beschouwd, daar werden aan den anderen kant zoowel
door alle bewoners in 't algemeen alsook van den kant der
autoriteiten, altijd buitengewoon veel égards voor de Vestaalsche
dienaressen in acht genomen en heur de meest mogelijke onderscheiding verleend. Want als 't ware uit tegenwicht voor de
onthouding, die de wet heur oplegde, verleende de staat haar
buitengewone privilegiën en bijzondere gunsten, terwijl zij door
allerlei rechten, haar toegestaan in verband met haar bloot
persoonlijk optreden, tegenover het volk steeds een eereplaats
en bijzonder begunstigde positie innamen. Zoo behoefden zij
b.v. in 't geheel niet onder voogdij te staan, terwijl het haar
werd toegestaan heur vermogen zelf te beheeren (dat bestond uit
een door den Staat verstrekte geldsom). Zij mochten, ook
zonder dat eedsaflegging daaraan vooraf moest gaan, getuigenis
afleggen, en zonder Benige formaliteit de meest gewichtige stukken in bewaring nemen. Werden zij door iemand beleedigd, dan
werd deze onmiddellijk met den dood gestraft; door een van
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haar begeleid te worden, beveiligde iemand tegen Tederen aanval,
ja zelfs werd aan een veroordeelden boosdoener, die haar toevalligerwijze tegenkwam, de straf kwijtgescholden. Haar bemiddeling
was van den grootsten invloed, zoodat dikwijls hooggeplaatsten
hun best deden die te verkrijgen, wanneer zij in moeielijke
omstandigheden geraakt waren of in een lastig geval waren gewikkeld.
Ook haar openlijk verschijnen, schoon in kleeding weinig
opzienbarend, ging met bijzondere eererachten gepaard. Terwijl
zij namelijk in den regel in een wit-wollen gewaad waren gehuld,
en als Benige bijzonderheid slechts een hoofdband of diadeem
(i n f u 1 a) droegen met vrij breede haarbanden (v i t t a e) bevestigd,
mochten zij door eenen Lictor `orden voorafgaan voor wie p zelfs
de hoogste magistraatspersonen haar eerbiedig groetend uit den
weg moesten gaan. Intusschen was haar ook het recht vergund
in de stad met eenen wagen te rijden, iets wat alleen aan de
hoogste magistraatspersonen en, wat het damesvoertuig betreft,
aanvankelijk alleen aan de keizerin was toegestaan.
Bij het waarnemen der offers werd door haar, behalve den
zooeven aangegeven ambtsdracht ook nog een witten sluier, het
s u f f i b u 1 u m gedragen.
De groote feesten van dezen cultus : de Vesta 1 i a vielen op
den negenden Juni. Hiermede ging een soort van processie gepaard van huismoeders naar het binnenste heiligdom van den
Vestatempel, om hier zegen voor het gezin af te smeeken. Dit
heiligste plekje, anders voor niemand toegankelijk, stond alleen op
dezen feestdag voor vreemden open. In die processie, waaraan
tevens nog een aparte feestviering voor de molenaars en bakkers
verbonden was, liepen de vrouwen van dezen blootvoets en met
loshangend haar mee, terwijl zij al zingende nu eens hun molensteenen
bekransten en met bronden versierden of ook op dezelfde wijze de
ezels, die zij zagen loopen, hiermede optuigden.
De Cultus van Vesta duurde tot de regeering van keizer
Gratianus, die hem omstreeks ± 382 ophief, door intrekking van
hare tempelgoederen.
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III. COLLEGIUM AUGUSTALIUM.
De Sodales Augustales vormden een college, dat was ingesteld
ter eere van den overledenen Augustus. Want de vergoding der
Romeinsche Caesaren — iets wat uit Griekenland naar Italië was
overgebracht — voor 't eerst na den dood van Caius Julius Caesar
aangevangen, die door den Senaat voor „divus" (goddelijk) was
verklaard, werd onder zijne opvolgers regel. En ofschoon deze
heiligverklaring van Caesar nog geen apart priesterdom in het
leven riep, was dit toch een inleiding voor de na Augustus geregeld ingestelde broederschappen ter eere der keizers. Zoo werd
dit Collegium 'der Augustales, dat juist apart voor de g en s I u 1 i a
was bestemd een voorbeeld voor nog .andere Sodalitia, die
aan zijne opvolgers waren gewijd en die telkens naar den
heilig verklaarden princeps heetten, terwijl in het vervolg voor
Tederen keizer door den Senaat ook een eigen F 1 amen werd
ingesteld.
Bij de Romeinen kon deze vergoding des te eer wortel
schieten, daar zij zich goed aanpaste bij de gebruikelijke vergoding
van den ,genius".
Zoo was dan het Collegium der Sodales Augustales, dat 25
leden telde, speciaal belast met de viering der nagedachtenis van
den ,Divus Augustus", 't geen zij deden zoowel door het brengen
van offers, alsook door het laten geven van spelen, ter herinnering
aan den overledene gehouden.

IV. SALII.
De Saliërs (eigenlijk beteekenend : „springers" (van 't werkwoord
s a 1 i r e, springen in den zin van dansen) waren de priesters in dienst
vanRome's stamgodM ars, en den sabijnschen oorlogsgod Q u i r i nu s,
Vandaar dat zij in volledige krijgsuitrusting plachten te verschij9
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nen, vooral ook als bewaarders van het heilige schild, dat
volgens de Sage uit den hemel gevallen of in het veld plotseling gevonden zou zijn en dat een eigenaardigen oudperzischen
vorm had door de inkérvingen aan beide zijden, die het eenigszins
de gedaante van een tegenwoordige cello gaven. Van dit „A n c i 1 e"
dan wist men te vertellen dat het onder koning Numa Pompilius
dicht bij Rome zou zijn ontdekt en aan het daarvoor ingesteld
priesterschap der Saliërs in bewaring gegeven ; uit angst echter
voor roof of verlies zou gemelde koning er nog elf andere in den
zelfden vorm bij hebben laten maken, zoodat ieder priester er steeds
één droeg. Aan dit heilige voorwerp waaraan de Romeinen een
wonderdadige werking toeschreven, was de dienst der Saliërs
vastgeknoopt, waarvan wij echter uitsluitend het groote feest vermeld
vinden, dat zij jaarlijks in de maand Maart plachten te houden.
Het had een speciaal militair karakter, wat zich in 't bijzonder
openbaarde bij hunnen optocht, waarmee de feestelijkheden geopend
werden. Deze duurden van den eersten Maart af ongeveer de
geheele maand door. Bij den optocht verschenen alle leden in
volledige uitrusting: harnas met metalen platen, met voorstellingen
van Mars en den oorlog; korte met ronde figuren bewerkte
tunica p i c t a ; het van ouds bewaarde schild, het groote zwaard,
de lans en de versierde helm met spits. Alzoo uitgedost, bezochten
zij alle heilige plaatsen van de stad, waar zij halt maakten en hun
eigenaardige ceremoniën verrichtten. Deze bestonden in het zingen
van een eigen, godsdienstig lied, waarbij hun voorzanger : V a t e s
genaamd den toon aangaf, en het uitvoeren van een wapendans,
die geleid werd door hunnen voordanser of Pr a e s u 1, die ook de
leider was van den optocht. Bij de tonen van blaasinstrumenten
werden deze krijgsdansen ten uitvoer gebracht, waarbij zij met
hunne lansen tegen de heilige Ancilia sloegen.
Een dergelijke rondgang eindigde steeds bij een voor de
bewaring der schilden reeds van ouds bestaand nachtkwartier of
Mansi o, waar ten slotte door de Saliërs een groot gastmaal werd
aangericht.
Het collegium der Salii, uit twaalf leden bestaande, door
coöptatie gekozen, verviel in twee, van elkaar gescheiden ge-
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meenten, in die van de voorstad en het centrum ; zij werden
benoemd uit jonge mannen en wel bijna zonder uitzondering van
den patricischen adel.

V. COLLEGIUM PONTIFICUM.
De Pontifices namen in Rome, vooral ook door het hooge
aanzien van hunnen president, den Pontifex Maximus, die
sinds den val der Koningen altijd een groote rol in den Staat wist te
spelen, een voorname plaats in. Zij dankten hunne beteekenis
vermoedelijk hieraan dat zij de heilige overleveringen der verschillende ceremoniën, en de astronomische berekeningen benoodigd
voor het vaststellen der godenfeesten, moesten bewaren. Men
schreef hun het tot stand komen van de brug over den Tiber toe,
waarvan de bouw eertijds speciaal aan hen zou zijn opgedragen,
vanwaar de naam „Pontifex" (letterlijk : brugmaker) zou zijn
afgeleid; zoo waren zij in den eersten tijd de ingenieurs van
den staat.
Ligt hun oorsprong echter eenigszins in het duister, zooveel
is zeker, dat het Collegium later grooten invloed verkreeg, voornamelijk, doordat het de vaststelling had te regelen van alle, in
Rome te houden godsdienstige feesten. Hierdoor kreeg het reeds
spoedig een oppertoezicht niet alleen over de uitoefening van den
ganschen Cultus, maar ook over alle Romeinsche priesters. Behalve
deze gewichtige taak echter waren twee niet minder belangrijke
zaken aan de Pontifices opgedragen, namelijk : om de geschiede s Maxim i" bij te houden alsboeken, de zoogenaamde ales
mede om den Kalender vast te stellen en de feestdagen van het jaar
te bepalen.
Aan hun Collegium stond het verder om uit te vinden op
welke wijze ieder der onderscheiden goden het liefst met offergaven
wilde gediend zijn, en in verband daarmee een ieders offerritus
vast te stellen.
Zoodoende hadden zij ook talrijke offers voor den staat te
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verrichten ; met name was hun met den Rex Sacrorum, de Flamines en de Virgines Vestales de geheele dienst der d i i p a t r i i toevertrouwd, daar de meeste tempels geen eigen priesters hadden.
Omdat bij de pontifices de kennis berustte van het I u s Divinum
werden zij geraadpleegd bij geschilpunten in het » Gewijde Recht",
bij de invoering van nieuwe Sacra en zelfs bij allerlei familiezaken
zooals de confarreatio, (het strenge, oud-Romeinsche huwelijk) de
a d o p t i o en dergelijke.
Zelfs werden zij oudstijds geraadpleegd in rechtskwesties. Ook
bewaarden zij allerlei gewichtige Staatsdocumenten en hielden aanteekening van 't geen er in den loop van het jaar gebeurde.
Voor al deze functiën hielden de Pontifices er een zeer uitgebreid archief op na en werden zoodoende de Staatsarchivarissen
van Rome. Het omvangrijk archief werd bewaard in de „R e g i a"
op het forum, de woonplaats van den Pontifex Maaimus.
Naar aanleiding van het hun toegeschreven werk van den
brugbouw over den Tiber hadden zij als insignum o. a. een
metalen bijl. Hunne andere offersymbolen, als s e c e s p i t a,
s i m p u 1 u m en c u 1 u 11 u s hebben wij reeds besproken.
De keuze van de leden van het genootschap, aanvankelijk
twee, daarna vijf, later negen in getal, had steeds door coöptatie
plaats: zoo ook van de Pontifices minores, de lagere pontifices,
die de helpers van het collegium waren. Aan het hoofd van
het geheele collegium stond de Pontifex Maximus, die evenals de
overige Pontifices door 17 van de 35 tribus in de C o m i t i a
Sac er d o t u m werd gekozen.
De Pontifex Maximus had, behalve zijne Pontificale werkzaamheden, ook het oppertoezicht over de Vestaalsche Maagden,
die hij, zooals wij zagen, met de voorgeschreven tuchtmiddelen
kon laten bestraffen. Verder was hem de inauguratio opgedragen der drie Flamines.
De waardigheid van Pontifex Maximus werd van Augustus af
door den Keizer bekleed, welke mos bleef stand houden tot op
Gratianus, die er vrijwillig afstand van deed.
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VI. FLAMEN DIALIS.
Van het overoude college der F 1 a m i n e s was de oudste en
de aanzienlijkste de Flamen Dialis.
Het woord „Flamen" beteekent eigenlijk, „aansteker of aanblazer" (namelijk der heilige offervlam), terwijl het bijgevoegde
„Dia 1 i s" een naar den Griekschen naam van Iuppiter gevormd
adjectief is.
Iuppiter, de Stamgod van het volk der Ramnes, Mars, de
van de Titiers overgenomen krijgsgod en ten slotte Quirinus de
oude godheid der Quirites of Speerwerpers zooals de Romeinen
zich in de vroegste periode noemden, zijn de speciale Goden,
aan wier Dienst de verschillende Fla mines zich respectievelijk
wijdden.
Over den Flamen Dialis zijn de berichten der schrijvers het
Freest uitvoerig, al dateeren zij ook van jongeren tijd door de
(zooals wij zagen) onder Augustus 1) tot stand gekomen hernieuwing
van het ambt. Toch geven deze een goed denkbeeld van de
reeds in vroegertijd gebruikelijke plichten, die met deze waardigheid verbonden waren. Want even hoog als dit ambt in aanzien
stond, even streng was men er steeds op bedacht, het tegen alle
mogelijke ontheiliging of ontwijding te beveiligen. Immers zooals
dit ambt elke `vaarneming van wereldlijke plichten geheel buiten
sloot, zoo was ook het optreden van den Flamen naar buiten,
wat gewoonte en kleedmg betrof aan bijzondere voorschriften
onderworpen. Volgens deze mocht de Flamen Dialis zelfs geen
keten of boei zien, geen paard bestijgen, geen tenstrijde gerust
leger buiten de grenzen van het Pomoerium 2) aanschouwen, geen
doode of zelfs een begraafplaats naderen en in het algemeen niets
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J
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aanraken noch zelfs zien wat eenigszins in strijd was met het
begrip van hoogste heiligheid en hoogste reinheid.
Daarom was hem eene aanraking, ja zelfs het spreken van
zekere dieren zooals hond en geit ten strengste verboden ; eveneens van klimop, van den wijnstok, van de aan de afgestorvenen
gewijde bonnen, van rauw vleesch en van een of ander in gisting
staand mengsel ; ook was hem het afleggen van een eed niet
toegestaan. Verder werd ook in zijn huiselijk leven door verschillende dwingende voorschriften ingegrepen ; zoo mocht nimmer
een ander dan hij in zijn bed slapen, terwijl het voeteneind daarvan met natte klei bestreken moest zijn ; zelfs geen drie nachten
mocht hij anders dan in zijn eigen bed doorbrengen ; verder moest
naast zijn bed steeds een kast staan, waarin een lade bevattende
de gebruikelijke gewijde offergaven.
Wat zijn uiterlijk betrof, mocht haar en baard van den Flamen
slechts door een vrijen burger met een ijzeren mes geschoren
worden, terwijl de afgevallen haren met groote zorgvuldigheid
onder de aarde bewaard moesten blijven. Daartoe moesten zij
onder aan den stam van een' vruchtdragenden boom worden
begraven, wat ook gebeuren moest met de stukken nagel, die
hem werden afgeknipt. Geen enkel rond-omsluitend voorwerp
mocht zich aan zijn lichaam bevinden (geen gesloten ring aan zijn
vinger, zelfs geen knoop aan zijn kleed), zijn vingerring was open
en wanneer hij zich omgordde, moest dit met allerlei gespen, niet
met een enkelen gordel gebeuren. Zijn hoofd mocht nooit ontbloot
zijn, zelfs in huis moest hij den leeren kap met spits dragen, den
albogalerus (dien hij eerst in later tijd volgens een apart genomen
pontificaal besluit mocht afnemen). Viel de apex hem van het
hoofd dan moest hij onmiddellijk aftreden.
Zijn priesterlijk gewaad de toga praetexta, die bij hem van
zware wol moest zijn en daarom ook 1 a e n a genoemd werd, moest
door zijne vrouw eigenhandig zijn geweven. In deze dracht
moest hij ook buiten de dagen zijner feesten altijd verschijnen, 1)
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voor hem heilig was. Wanneer hij ging offeren was hij, behalve
van zijn secespita (offermes) ook van een dun staafje commetacula,
genaamd, voorzien, om daarmede de menschen van zich verwijderd te houden, tewijl bovendien een lictor de heilige verschijning
van te voren aankondigde.
Merkwaardig bij dezen priester is ook het voorschrift dat hij
steeds gehuwd moest zijn. Zijn huwelijk moest steeds plaats hebben
onder den ouden en gewijden vorm der c o n f a r r e a t i o. 1) Dit
huwelijk kon niet ontbonden worden en wanneer dit plaats had
door den dood van zijne vrouw moest hij onmiddellijk afstand
doen van zijn heilig ambt.
Zooals er een bijzonder innig verband bestond tusschen deze
beide priesterlijke echtgenooten, zoo vulden zij elkaar ook als
ambtgenooten aan. Zij namelijk, Flaminica Dialis geheeten, was
aan den dienst van (Iuppiters echtgenoote) Iuno gewijd. Ook voor
haar bestonden strenge regelen ten opzichte harer kleeding.
Zoo mocht zij het haar uitsluitend dragen in den ouderwetschen vorm van een hoogen tutulus (naar boven opgewerkt,
kegelvormig kapsel) dat met een purperkleurigen band moest zijn
vastgemaakt. Bij het uitoefenen van haar ambt moest zij bij
dezen haartooi ook nog dragen het inarculum : een gebogen en
aan de beide uiteinden met een fijne draad witte wol saamgebonden tak van een granaatboom, vermoedelijk een symbool van
vruchtbaarheid, 't geen de Romeinen beschouwden als tot het
wezen èn van Iuno èn tot dat van een goede huisvrouw. (2)
Voor enkele godsdienstige feestelijkheden (zoo b.v. het feest der
Saliërs in Maart, dat van de reiniging van de tempel van Vesta,
in Juni en andere) bestond voor haar bovendien nog het voor-
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schrift, dat zij, zoolang deze feesten duurden, zich niet mocht
kappen noch de nagels knippen terwijl zij voor het Argeënoffer
(zie Index) met ongekamd haar en onbedekt hoofd zonder het
eigenaardige hoofdtooisel moest verschijnen.
Voor 't overige zag men de Flaminica Dialis in een zeer
lang, wollen gewaad, waarschijnlijk in purpurkleur. Een donkerroode of blauwkleurige haardoek of „r i c a" was buitendien om
haar hoofd gewonden, die van versche schaapswol moest zijn
gemaakt, en wel door jonge maagden, die beide ouders nog in
leven moesten hebben. Bovendien hing van het hoofd nog een
lange sluier naar beneden (flammeum) van dezelfde kleur als de
hoofddoek. De zolen aan haar schoenen moesten gemaakt zijn
van het vel van een door menschenhanden gedood dier. Ook
de Flaminica hanteerde, evenals haar man de ijzeren s e c e s p i t a
(offermes) en had dus in alles de kenteekenen van een
Romeinsch priesterschap, dat voorzeker, op deze wijze bekleed,
een hoogst eigenaardig vrouwelijk ambt vormde.

VII. COLLEGIUM QUINDECIMVIRUNI SACRIS FACIUNDIS.
Dit ambt schijnt te zijn ingesteld door koning T ar qu i n i u s
Superbus, die den beiden (destijds) Duumviri de bewaring opdroeg
van het orakel van Cumae: de Sibyllijnsche boeken. Deze gewichtige
documenten, allerlei oude, Grieksch-Aziatische uitspraken bevattend
naar de Sage door de prophetes Sibylle gegeven en dienstig om
in dagen van nood en onheil licht te verschaffen, moesten door
hen zorgvuldig worden behoed en zoo dikwijls dit noodig bleek
te zijn, ten behoeve van den Staat worden geraadpleegd.
Het college, dat aanvankelijk uit 2 (daarom eerst Duumviri
S a c r i s F a c i u n di s geheeten) later, in den tijd der republiek uit
10 (alsdan Decemviri s. f.) en sinds Sulla uit 15 leden bestond
(Quindecimviri s. f.) vereerde voornamelijk de Magna Mater.
Deze naam stamt uit de Phrygische stad Pessinus, waar de
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half Oostersche, half Grieksche, orakelgevende Groote Moeder der
goden (Magna Mater D e o r um) onder sterken toeloop van geheel

Klein-Azië en groote bevraging harer orakels vereerd werd. Het
orakel van Pessinus had als het ware een filiaal in de naburige
Grieksche kuststad Cyme ; en vandaar plantte zich de dienst voort
naar de kolonie van Cyme aan de Golf van Napels : Cumae. Van
Cumae kwam hij te Rome. Ofschoon nu de oorsprong van dezen
cultus ietwat in 't duister ligt, is zooveel echter zeker, dat zich bij
den dienst van de M:a g n a Mater ook — in den loop der tijden
— die van Appollo later ook die van Diana, Ceres van den Di
Pater, Proserpina alsook de vereering van Mercurius en Hercules,
daarna ook van Venus, Aesculapius, Salus en Iuventa aansloot.
Naar hunne vereering van Apollo droeg het college ook wel den
naam van: Quindecimviri Sacerdotes Apollinis, terwijl
men op munten als hun symbool kan vinden : de Apollinische
vogel, namelijk de heilige Raaf, zittende onder Benen drievoet, waarover een dolfijn ligt. Als vereerders van dezen god zullen zij
waarschijnlijk ook den aan Apollo gewijden lauriertak hebben gedragen.
Een merkwaardigheid bij deze priesters is echter, dat zij .niet
alleen Apollo dienden of alleen de Magna Mater met hare veelbeteekenende orakelen, maar dat zij eigenlijk een soort oppertoezicht
hadden over alle, door den loop der tijden ingevoerde vreemde
godsdiensten ; deze opperleiding schijnen zij (al werd zij dan
ook hoe langer hoe meer omvattend door het toenemen van veel
buitenlandsch geloof) te hebben waargenomen, zoolang het collegium
bestond, namelijk tot 377 na Chr.
Begrijpelijkerwijze echter konden zij niet den dienst van alle
bovengemelde goden waarnemen, die wel ieder hun eigen priestergenootschap zullen hebben gehad. Waarschijnlijk zal dus hun
taak in 't algemeen in een bloot toezien over deze andere priesterschappen hebben bestaan, maar daarnaast in het bijzonder in het
raadplegen der Sibyllijnsche boeken, die eens door den Staat voor
heilig waren verklaard. Zoo zal dan ook de dienst der Magna Mater
behalve door hen, ook nog in 't bijzonder door andere, hen
vertegenwoordigende priesters zijn waargenomen. Deze, door hen,
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in den dienst ingewijd en bevestigd, droegen den naam van
„Sacerdotes Ma tri s D e u m". Naar aanleiding van de nauwe
„Sac
betrekking waarin deze speciale priesters tot de eigenlijke Quindecimviri stonden, zullen zij zich gaarne „Sacerdotes Quimdecimvirales"
hebben genoemd.
Deze priesters kenmerkten zich door hunne aziatisch-gedachte
bonte feestkleedij (zoo geheel verschillend van de Romeinsche,
geheiligde witheid) met Grieksche randen voorzien. Nog meer
echter door de zoo hoogst eigenaardige metaalversieringen, waarmee zij zich bij plechtige gelegenheden vertoonen. Van deze ziet de
» Corona aurea cum effigie Iovis ac Iunonis Minervaeque”
er al heel wonderlijk uit, zoowel door de vreemde keuze der drie
voorgestelde (echt-vaderlandsche) goden die toch geen van drieen
speciaal tot dezen dienst in betrekking staan, alsook door de zonderlinge, al zeer on-romeinsche gedachte om dezen op het hoofd te
dragen. Dit was echter eerst door een lichten sluier bedekt,
waaroverheen weer de taeniae (linten) neerhingen, die aan den
krans waren bevestigd. Ook de medaillons die den halsketen
vormen, hebben iets heel eigenaardigs, terwijl deze met den
vreemden naam » occabus" bestempeld wordt.
Merkwaardig is echter, dat, niettegenstaande het vele uitheemsche dat de Quindecimviri Sacris faciundis en
hun medebroeders de Sacerdotes quindecimvirales kenmerkte, zij toch bij de Romeinen in hoog aanzien stonden, niet
't minst doordat zij reeds eeuwenlang ook onder hen tallooze
vereerders tellen. Voorzeker droeg hiertoe ook bij, dat hun Sibyllijnsche orakelspreuken, telkens geraadpleegd, 1) wanneer een
moeilijkheid of groot gevaar de Romeinen in het nauw bracht,
hen menigmaal door een verstandigen raad, uit den nood hadden
geholpen ; want de mannen die het ambt waarnamen, konden
door een schrandere uitlegging of een listige verklaring van de
meestal hoogst dubbelzinnige en ingewikkelde voorschriften 2) veel
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bijdragen tot den roem en instandhouding van het collegium en
zoodoende den lof en aanbidding doen toenemen, die voor de gegeven uitkomst aan de Magna Mater Deum erkentelijk toegebracht werd.

VIII.

FLAMEN MARTIALIS
EN

IX.

FLAMEN QLTIRINALIS.

De beide andere groote Flamines en hunne echtgenooten
zullen ongetwijfeld aan gelijksoortige voorschriften onderworpen
zijn geweest als de Flamen Dialis. Ook deze ambten bleven
voortdurend aan het oude patriciaat voorbehouden en ook in later
tijd geheel vrij van iedere politieke inmenging.
Tot de bijzondere offers, die zij behalve hun dagelijksch offerrituaal, gedeeltelijk met elkaar moesten verrichten, behoorde dat
van de „Fides Public a". Dit werd op den eersten October door
alle drie de Flamines verricht, waarbij dit feest hun de verplichting
oplegde om, geheel in hunne toga gehuld zoodat men zelfs van
het gezicht niets kon zien, in een tweespan naar den tempel op
het Capitool te rijden.
Naar men vermoedt hield het ambt van Flamen eerst op
onder Theodosius (anno 384).
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X. COLLEGIUM AUGURUM.

Het college der Augures of ,vogelzieners" ook wel Auspices
genaamd, schijnt reeds van bijzonder ouden datum (namelijk kort
na Rome's stichting) te zijn. Dit „vogelzier" bestond hierin om
bij voorkeur uit de vlucht der vogels, verder ook uit allerlei andere
natuurteekenen (bijvoorbeeld : uit het neerslaan van den bliksem,
de manier van vreten der heilige hoenders, en verder uit allerlei
andere kleine toevalligheden) der goden gezindheid en heiligen
wil uit te vorschen. En daar de Romeinen een dergelijke openbare wilsverklaring in allerlei nietige gebeurtenissen (1) meenden
te zien, en daarvan zoowel het verrichten hunner dagelijksche
bezigheden als voornamelijk het nemen van gewichtige besluiten,
het doen van belangrijke stappen vooral op politiek gebied afhankelijk steldén, hadden zij aan wie de uitlegging der teekenen
was opgedragen begrijpelijkerwijze een grooten invloed op velerlei
gebeurtenissen. Want nimmer mocht een Romeinsch veldheer
zonder dat de A u s p i c i a waren waargenomen zich ten strijde
begeven. Nooit kon een vergadering van hooge Staatslichamen
een geldig besluit nemen voordat aan de waarneming der Auspiciën
was voldaan. Dat in verband hiermede echter de uitlegging, die
van onderscheidene teekenen door de Auguren werd gegeven wel
eens wat willekeurig was, en niet altijd even onpartijdig, laat zich
lichtelijk denken. Zoo kwam het o. a. herhaaldelijk voor, dat de
Augur es die van ouds altijd uit Patriciërs bestonden zich met
goed gevolg in den eeuwenouder strijd tusschen Patriciërs en
Plebeiërs mengden. (Z) Werd dan b. v. een plebeier tot een of
andere waardigheid gekozen, dan verklaarden de Augures volgens
1 Een aardig gvoorbeeld hiervan is de uitlegging
p i i t"
gg gvan de woorden „P e r s a per
Persa is dood) door het dochtertjeJg
van Aemilius Paullus uitgeroepen, zich bekla ende over den
dood van haar hondje
hondjePersa, wat de Romeinen onmiddellijk
J beschouwden als een zeker voorteeken dat koninggPerseus van Macedonië door Aem. Paullus was overwonnen, welk heugelijk
gJ
bericht drie daen
bg later Rome bereikte.
2 Zie hierover in den Index het woord Pa t r i c i u s.
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door hen waargenomen teekenen de verkiezing eenvoudig als ongeldig en dit soms verscheiden malen achtereen totdat ten slotte
iemand van patricischer huize tot het ambt werd benoemd, waarna door hen onmiddellijk werd verklaard, dat de Goden volkomen
tevreden waren met den thans verkregen uitslag. Het gevolg
hiervan bleef niet uit. Immers waar het collegium tot het jaar
300 v. Chr. slechts vier leden had geteld, daar werden hun
in dit jaar door den sterken aandrang der plebs en van hunne
woordvoerders: de t r i b u n i p 1 e b i s niet minder dan vijf plebeiers
toegevoegd, volgens een ingediend wetsvoorstel dat spoedig als
leg Ogulnia werd aangenomen.
Maar niet slechts in Rome, ook daarbuiten strekten de Augures
hunne werkzaamheden uit. Immers magistraten en veldheeren
konden slechts door hén hunne auspiciën verrichten en daar deze
steeds voor het begin van veldslag of krijgsoperatie moesten worden
waargenomen, was de ten strijde trekkende veldheer steeds van
Benige Augures begeleid. Zoo kwam het, dat zij hunne werkzaamheid weldra niet slechts op het gebied van godsdienst alleen,
maar ook op dat van politiek uitstrekten. Evenwel moet gezegd
worden dat bij het geleidelijk verdwijnen van het oude geloof,
dat de Romeinen op hunne uitspraken als door de Goden zelf
gegeven, deed bouwen, ook de Augures minder in eere kwamen
te staan en zoodoende reeds tegen het einde der Republiek
hun invloed aanzienlijk verminderde. Behalve echter het waarnemen der auspiciën was aan de Augures ook opgedragen alle
openbare priesters in hun ambt in te wijden. Vandaar dat deze
inwijding „I n a u g u r a t i o" genoemd wordt. Maar niet alleen
van personen, ook van alle plaatsen die men voor heilig had
verklaard geschiedde de „I n a u g u r a t i o" door hen, waardoor
een dergelijk gewijd oord van het profane werd afgescheiden.
Op dezelfde wijze had, wanneer dit noodig was, ook de
„Exauguratio" plaats.
Het schijnt, dat, zooals Livius bericht, in den oertijd van het
ambt alleen Romulus en Remus het bekleed hebben, na wier
dood voorloopig het aantal op twee schijnt te zijn gebleven. Later
is dit tot vier en door de bovengemelde Ogulnische wet tot negen
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uitgebreid, terwijl ten slotte Sulla nog zes nieuwe Augurplaatsen
in het leven riep, zoodat het van toen af aan 15 leden telde.
Ofschoon het later eerst door Caesar, daarna ook door
de Keizers telkens nog een uitbreiding onderging, ging het College
toch met de vermeerdering van het aantal leden er niet op vooruit,
doch geraakte langzamerhand in verval.
Evenwel zal het ambt gedurende Tiberius' regeermg in betrekkelijk groot aanzien hebben gestaan, nadat immers Augustus
de verschillende priester-colleges als het ware nieuw leven gaf en
de voorschriften van hunnen dienst in velerlei opzichten verscherpte.

XI. HARUSPICES.
.
Over de H a r u s p i c e s die, als niet behoorende tot de eigenlijke
priestercolleges, niet met den triumphtocht mogen medeloopen,
daar zij in dien tijd nog niet officieel door den Staat erkend waren,
moge hier toch het een en ander eene plaats vinden, te meer,
daar hunne werkzaamheden zich zoo nauw aansluiten bij die der
Augures. Moesten deze immers voornamelijk uit de beweging
der vogels den wil der goden afleiden, de Haruspices deden
hetzelfde uit de ingewanden der offerdieren en het vallen van den
bliksem. En dit wel volgens Tuscischen ritus, daar zij onder
Tarquinius Superbus uit Etrurië, waar scholen bestonden voor
hunne wetenschap, naar Rome schijnen te zijn gekomen. Hun
raad schijnt zoodoende reeds vroeg op Senaatsbesluit te zijn
ingewonnen omtrent de waarneming van die pro d i g i a, waarover
noch in de boeken der Pontifices, noch in de Sibyllijnsche boeken
was voorzien. In zooverre onderscheidden zij zich van de Augures,
dat zij volgens hunne bewering uit hunne waarnemingen van
ingewanden, long, lever en hart van het offerdier niet alleen konden
opmaken of de goden al dan niet gunstig gezind waren, maar
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integendeel allerlei bijzondere gevolgtrekkingen (') konden maken.
Wat hun bovendien van de Colleges onderscheidde, was, dat zij
bezoldiging genoten.
Ook zelfs tegen het einde der republiek genoten de Haruspices
nog maar zeer weinig vertrouwen en waren de meer ontwikkelde
kringen er van overtuigd, dat zij de menschen op de gruwelijkste
wijze voor den gek hielden. Zoo laat Cicero den ouden Cato
zeggen: mirari se, quod non rideret haruspex, haruspicem cum videret. (2)
Intusschen schijnen zij bij het langzamerhand op den achtergrond raken der Augures, aanmerkelijk in aanzien te zijn toegenomen, zoodat alras geen veldheer meer zonder hen tenstrijde trok.
Tenslotte werd door keizer Claudius (41-54), de broer van
Germanicus, een bepaalde ,Ordo Haruspicum" ingesteld en
daarmee deze priesters officieel erkend.

XII. COLLEGIUM FRATRUM ARVALIUM.

De Fr a t r es Ar v ale s of „broeders van den akker" waren een
uit twaalf leden bestaand priestercollege. Zij werden door coöptatie
aangevuld en bleven daardoor steeds patricisch. Zij plachten van
de D e a Di a, door hen als scheppende Godin vereerd, vruchtbaarheid-

1 Zoo werden b.v. vóór dat Aemilius Paullus het Macedonische leger
dorst
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van het land af te smeeken waarmede Benige bijzondere offers
en feesten in verband stonden.
Tot het genootschap behoorden een jaarlijks te benoemen
president, Magister genoemd, verder, een „F lame n", een
praetor en bovendien als offerdienaren (M i n i s t r i S a c r o r u m)
vier uit de aanzienlijkste familiën gekozen „p u e r i" (wat wij koorknapen zouden noemen). Daarenboven was voor den lageren dienst
nog een koster, r a d i t u u s genaamd, aangesteld, en verschillende
bewaarders of c a 1 a t or e s, benevens slaven, (s e r v i public i) een
klerk of scriba en een secretaris (c o m m e n t a r i e n s i s).
Zooals de Frates Arvales zelf als ambts-onderscheiding een
langen witten hoofddoek hadden waar omheen hun uit korenaren
gevluchte krans was geplaatst, hadden ook de „pueri" een
eigenaardigen hoofdtooi, r i c i n i u m genoemd, terwijl ook aan hen
was vergund Bene toga praetexta te dragen. Intusschen kenmerkte zich het Arealen-feest, dat drie dagen in de maand Mei
plaats had, (maar om den anderen dag) door een eigenaardige
verwisseling van kleedingstukken. Bij de aankondiging van dit
feest dat door den voorzitter in het voorportaal van de A e d e s
C o n c or d i a e(*) (tempel van de Eendracht) plaats had, verscheen
deze in de hierboven beschreven hoofdbedekking. Daarna
verrichtten alle leden het offer ten huize van den president,
gekleed in de toga praetexta. Na afloop van dit offer echter werd
dit gewaad uitgetrokken en na het nemen van een bad verwisseld
met een synthesis: een wit co en at o r i u m, tot het aanzitten aan hun
gemeenschappelijken maaltijd. Dergelijke handelingen moesten ook
op den tweeden dag verricht worden, die in het heilige boschje
werd gevierd, waar eerst een gewone offering plaats moest
hebben. Na het hierna gevolgde offermaal waarbij zij hun
ambtsdracht moesten afleggen, moest nog een speciaal offer
worden gebracht, in het binnenste gebied van een heilig houtgewas.
Na een en ander staken zij zich weer in hun officieele dracht
om die dan den ganschen dag aan te houden daar deze nog verder
door allerlei feestelijkheden waaronder ook wagenrennen werd
gevierd.
Zie op
grcnd
dezen tempel
aan (no. 20).
p
^
P den platten
^
b den Capitolinus
p tegen
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Ook de derde dag werd weer door dezelfde plechtigheden
in beslag genomen.
Zooals van den beginne af golden de Fratres Arvales voor
een belangrijk priesterschap, terwijl zij nog in aanzien stegen
door dat in den Tateren tijd vele leden der keizerlijke familie
(zooals thans ook Claudius) lid van het Collegium waren, dat
zich eerst laat en geleidelijk in het Christendom heeft weten op
te lossen.

10

TWEEDE DIEL.

DE

ROMEINSCHE CIRCUSSPELEN.

De circensische spelen schijnen bij de ouden hunnen oorsprong
te hebben gehad in de groote feesten, die zij hunnen dooden ter
eere plechtiglijk vierden. Zij meenden namelijk met deze heilige
kampspelen zoowel den Goden als hunnen afgestorven Heroën welgevallig te zijn en eere toe te brengen. Mogelijk ook, dat in die
grijze tijden, toen in den oorlog uitsluitend op wagens gestreden
werd, het hoofddoel van déze wedkampen en renfeesten zal zijn
geweest om flinke en stoutmoedige wagenmenners te vormen, en
den jongen man, hem wennende aan inspanning, volhouden en
behendigheid, met de gevaren van den oorlog vertrouwd te maken.
Daardoor kregen in Griekenland de wagenrennen en andere
wedstrijden zóó algemeen de overhand, dat zelfs kustbewoners
en zeevolken, zich overigens uitsluitend aan de scheepvaart
wijdende, ook deel gingen nemen aan deze landoefeningen.
Ook de Romeinen voerden deze 'spelen in hun vaderland in,
(ofschoon zij nooit met strijdwagens hebben gevochten) en noemden
ze : 1 u d i c i r c e n s e s, circensische spelen.
Aan Romulus wordt toegeschreven dat hij deze spelen voor
't eerst heeft laten houden. De eene wijdde hij aan Mars, Rome's
ouden krijgsgod, en noemde deze, die hij den 26Sten Februari op
den Campus Martius liet houden : E q u i r r i a ; de tweede rij circusfeesten droeg hij op aan Neptunus, den Zeegod, met den naam
van N e p t u n a 1 i a, in de maand Juli gevierd ; en de derde soort ter
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eere van Consits den god van den goeden raad, en vandaar
C o n s u a 1 i a genoemd, liet hij op den 6' Augustus plaats hebben.
Op een van deze feesten zou tevens de roof der Sabijnsche
jonkvrouwen zijn gebeurd, nadat de Romeinen hunne naburen
hadden uitgenoodigd hunne spelen te komen bijwonen. In dien
tijd lag echter de renbaan nog in het vrije veld, slechts afgepaald
met zwaarden en lansen, die een eenvoudige omheining vormden;
alle toeschouwers zagen staande de voorstelling toe ; alleen zal
voor de overheidspersonen vermoedelijk een stellage van planken
zijn gemaakt, om vandaar, eveneens staande, alles te aanschouwen.
In een volgend tijdperk zal men de baan met een kleine gracht
of met palen een vaste afbakening hebben gegeven. Nadat men
echter de plaatsen begon te ommuren, kwam de naam Circus
in zwang.
Ruim 150 jaar na Romulus zou koning Tarquinius Priscus
voor het eerst de spelen in een echten Circus hebben gegeven,
nadat hij voor deze feestelijkheden zijn reusachtig Bebouwden en
groots opgezetter Circus Maximus had opgericht. Deze „Allergrootste Circus", door dezen koning die den smaak voor bouwkunst uit zijn vaderland Etrurië in Rome had binnengebracht, met
groote plechtigheid geopend, zag voortaan de spelen, door hem
aan Iuppiter, Iuno en Minerva gewijd, in zijn midden, welke
spelen L u d i Romani werden genoemd. De circus Maximus werd
later herhaalde malen vergroot en uitgebreid, naarmate Rome's
bevolking en daarmede ook de wed- en speelwoede zijner inwoners toenam. Van een toeschouwersruimte voor 150.000 menschen,
werd het door Caesar door een vergrooting met drie stadia lengte en
anderhalf breedte op 283.000 gebracht, terwijl de vergrootingen van
Augustus, Tiberius, Caligula en Nero het langzamerhand tot een omyang voor 483.000 plaatsen brachten. Niettegenstaande de ontzaglijke
plaatsruimte van deze onovertroffen renbaan, kwamen te Rom ein
den loop der tijden nog een twaalftal andere c i r c i, wel is waar
van veel geringere afmetingen, maar die toch, vergeleken bij de
tegenwoordige, betrekkelijk kleine gebouwen voor publieke vermakelijkheden, van een verbazender omvang waren. Ik noem
van deze slechts den circus Flaminius, (een der oudste) — Ago-
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nalis, — Castrensis, — Metinus, — Alexandrines, dien van
Caligula en Nero, dien van Hadrianus en van Heliogabalus.
Uit dezen overvloed van circusgebouwen blijkt wel hoezeer
dergelijke voorstellingen bij het volk geliefd waren, ja hoe men
de voorliefde der Romeinen voor circusspelen haast een nationaler
hartstocht zou kunnen noemen. ,Panem et Circenses", daarom
alleen riep het domme, onbeschaafde volk : „Brood en circusspelen". Het waren hun Benige behoeften en hij, die in Rome
aan deze behoeften der plebs tegemoet kwam, kon zeker zijn
grooten invloed op de staatszaken te krijgen ; hij, die aan het
volk spelen liet geven, kon dadelijk op populariteit aanspraak
maken ; de candidaat voor een of ander hoog magistraatsambt,
wilde hij van den steun der volksvergadering verzekerd zijn —
hij gaf circusspelen en tien tegen één, dat hij niet met groote
stemmen-meerderheid in de Comitia werd gekozen. Ja de grootste
straf voor den Romein, slaaf of schooljongen, client of huisdienaar
was : wanneer hem de gang naar den circus werd verboden, den
circus waarvoor men alles liet staan, waar men soms zelfs dagen
achtereen in doorbracht. En geen wonder : immers de circus was
niet alleen de plaats, waar de groote wagenrennen gehouden
werden en waar zoodoende de steeds wedlustige Romeinen gelegenheid hadden heele kapitalen, zelfs heele huizen of villa's,
slavenpersoneel of eigen huisgezinnen op het spel te zetten, maar
soms kon men er ook allerlei andere voorstellingen zien. Zoo
werden er ook wel gegeven : kampspelen en worstelwedstrijden,
carouselrijden en paardspringen, veldslagen en zeegevechten,
strijd te gen en ook tusschen wilde dieren, stierengevechten en
jachtpartijen, een enkele maal zelfs tooneelvoorstellingen, dans- en
muziekuitvoeringen. Deze laatste hoorden eigenlijk meer in het
T h e a t r um thuis, terwijl het Am p h i t h e a t r um voornamelijk
voor de gladiatoren- en de watergevechten bestemd was, dat
door middel van verborgen buizen in korten tijd onder
water gezet kon worden. Dit amphitheater was eigenlijk, wat
wij in den tegenwoordiger tijd circus zouden noemen. Immers
dit was cirkelvormig door de toeschouwersbanken omsloten ;
alleen onderscheidde het zich hierdoor van een tegenwoordig
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circus, (1) dat de rijen zitplaatsen veel grooter in aantal waren en
deze dus veel honger opliepen, terwijl het ook van boven open
was ; verder ook hierdoor dat het van buiten met allerlei mooie
kolonnades, in verschillende verdiepingen op elkaar gebouwd,
versierd was, waarin gewoonlijk allerlei prachtige beelden en
marmerreliefs het enorme bouwstuk ook in de verte een mooi en
indrukwekkend aanzien geven. (2)
Had het Amphitheatrum dus den vorm van een cirkel
(iets meer in ovaal vorm) dan was het Theatrum (de plaats
voor treur- en blijspelen, dans- en muziekuitvoeringen) daarvan
juist de helft : half cirkelvormig met als rechte zijde het tooneel,
waarvan de decoraties niet op linnen maar op dikke planken
geschilderd, soms uitgesneden waren en S c e n a heetten ; waren het
verschuifbare coulissen, dan noemde men dit „Scena ductilis". Ook
het theatrum was open en de zitplaatsen liepen amphitheatersgewijze op.
Van deze beide geheel afwijkend in vorm was nu de Romeinsche Circus. . Men kan zich dezen het best voorstellen als eene
reusachtige pijpenla, waarvan de binnenbreedte (namelijk die der
eigenlijke renbaan) 'n 5 à 6 keer op de binnenlengte begrepen is,
waaromheen dan weer rondom de breede rij van zitplaatsen loopt
die zich weer amphitheatersgewijze tot groote hoogte achter elkaar
verheffen. In het midden der met zand bedekte renbaan, strekt
zich een smal (muurvormig) lang eiland uit, Spina geheeten
waar de renners omheen draaien, welke Spina met allerlei mooie
bouwwerken, godenbeelden, pyramieden en toepasselijke versieringen
bebouwd is. Zoo is de Circus dan ook het meest geschikt tot
het houden der wagenwedstrijden, wat toch ook eigenlijk Rome's
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bij ons
is mij onbegrijpelijk
• bi' de Romeinen
Jbij
„
J onzijdig
g
J komt
was het evenals alle woorden op
u s van de He declinatie wel degelijkmannelijk.
Pmannelijk
Hetrootste
Am hitheatrum
in Rome was het door keizer Flavius Vespasianus
g
P
P
gebouwde,
ebouwde, door zijnen
zijnen zoon Titus voltooide en naar hen
g genoemde Am
P hitheatrum Flavium
(bijJ ons meer bekend onder den middeleeuwschen naam: C o l o s s e u m dat zich tot eene hoogte
g
van 48 1 2Meter verhief. Bij de
100 dagen
] inwijding
J 80 gafg de keizer er gedurende
J gin het jaar
ag
g
iederen dag
waarbi hij
J hijtwee
g een ander feest en daaronder ook eene „naumachia" (zeeslag)
^
groote vloten tegen
elkaar
vechten
liet.
Nadat
hierna
het
water
op
kunstige
manier
in een
g
g
P
g
oo gwenk verdwenen was en de schepen
daarvoor ingerichte
dokken waren geloopen,
P
P in speciaal
g
g P
liet hijJop
baan van tufsteenzand allerlei ruitergevechten
en
Pde nu geheel
g drooggeworden
gg
g
veldslagen houden.

•snwixvw snoaio 3a

— 153 —
meest geliefde spel was; de andere voorstellingen hadden er meer
bij wijze van tusschenspel en bij bijzondere gelegenheden in plaats.
Dat intussehen de circusrennen de meeste typische liefhebberij bij
hen was en het sterkst in den volksaard ingedrongen, bewijst wel
de lange en late tijd, dat zij zich nog hebben weten staande te
houden. Want terwijl met het overheerschend worden van het
Christendom vele oude gebruiken worden afgeschaft, — terwijl
zelfs een zoo bij uitstek nationaal feest als de Triumphus (op het
einde van de 3 de eeuw) geheel verdwijnt en met het veranderen
der zeden vele barbaarsche vertonningen als : vechten tegen dieren,
gladiatorenkampen, stierengevechten en dergelijke bloedbaden, voorgoed van de baan geraken — weten de wagenrennen zich nog
voortdurend te handhaven, worden deze nog steeds onder de meest
algemeene deelneming van alle klassen gehouden. En zoo wordt
zelfs nog aan Constantinus Magnus, die Rome reeds in algemeen
verval vond en bovéndien zelf vele heidensche feesten afschafte,
nog de laatste groote versiering van den Circus Maximus toegeschreven. Toch schijnen juist onder dezen keizer de Circusspelen
zeer in verval te zijn geraakt en tot groote ontevredenheid van
het volk geheel te zijn opgehouden.
Maar toen deze keizer in het jaar 330 zijn nieuwe residentie,
het vroegere Byzantium met de grootste plechtigheid als Constantinopolis liet inwijden, wilde hij niets achterwege laten, wat het
volk genoegen kon doen, en zoo gaf hij in den geheel weer opgebouwden en nieuw ingerichten hip p o dromos aldaar ook groote spelen
en wagenrennen, door het volk met de grootste geestdrift gevierd. Daarna werd ieder jaar ter herinnering aan dezen stichtingsdag een feest georganiseerd, dat zoowel uit een Hooge Mis in de
kerk, alsook uit kampspelen en wedrennen bestond. Volgende
keizers namen de wagenrennen weer in bijzondere bescherming,
lieten ze dikwijls houden en zoodoende het aloude volksfeest weer
geregeld terugkeeren, waarop weldra de Christenen al even verzot werden als vroeger de heidensche Romeinen. Zelfs namen der
christelijke wagenrenners daarbij meer dan eens hun toevlucht tot
de heilige gebruiken van den godsdienst om de overwinning te
behalen over hunne heidensche tegenstanders.
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Zoo vertelt S. Hieronymus, ten tijde van Keizer Theodosius
levende, (± 400) dat een zekere Italicus, die in de circusspelen
met een vierspan zou uitkomen, zich tot den heiligen Hilarion
wendde en hem om zijnen zegen tot den wedstrijd verzocht. Deze
werd hem ook door hem geschonken, terwijl hem tegelijkertijd
Hilarious aarden beker werd overreikt, met wijwater gevuld. De
wagenmenner ging daarop, na eerst zichzelf daarmee gewijd te
hebben, ook zijn paarden, renwagens, stal en zelfs de deur, waar
hij uit moest rijden, met dit vocht besprenkelen. Groot was de
spanning onder het volk, grooter nog de hoon van zijn heidensche mederenners. Bij het sein tot den afrit echter, schoten zijne
paarden naar voren, wierpen alles omver, reden de andere wagens
in stukken en behaalden in vliegende vaart den overwinningsprijs
onder de daverende toejuichingen der menigte en terwijl de tegenstanders uitriepen : „Christus heeft Marnas (Iuppiter) overwonnen !"
Blijkt uit dit verhaal hoe de rennen zelf in den laten keizertijd nog gretig gehouden werden, dan zien wij weer uit andere
geschiedkundige berichten, dat evenals in het oude Rome de
toeschouwers hun belangen over vier scherp afgescheiden partijen
van wagenrenners verdeeld hadden, de ronde, witte, blauwe en
groene, en ieder op een dezer vier, groote sommen ging verwedden,
ditzelfde in het Oost-Romeinsche rijk met dezelfde heftigheid plaats
had. Zoo lezen wij van een vreeselijk oproer dat in het jaar 445 in
Constantinopel onder deze verschillende factiones uitbrak en waarbij
de burgers hunne kleurtegenstanders in de grootste woede om het
leven brachten. Van een dergelijken ren-partijstrijd wordt eveneens
bericht in het jaar 532, in het bijzonder tusschen de blauwen en de
groenen. De toenmalige keizer Justinianus begunstigde de blauwe
partij; andere voornamen, waaronder de keizerin, hadden zich voor
de groene verklaard en van de ruzie tusschen hen maakte het
gepeupel gebruik om de gevangenissen open te breken, alle
misdadigers los te laten en de huizen der hoogste ambtenaren,
zooals dat van den Praefect in brand te steken, waardoor in
korten tijd een groot deel van de stad in brand stond en tot den
grond toe afbrandde. Daar het oproer tien dagen duurde, zou
zeker den keizer een dergelijk lot te wachten hebben gestaan als

— 155 —

niet het hoofd der keizerlijke lijfwacht met zijne manschappen,
een in der haast samengesteld leger, er tenslotte in geslaagd was
den opstand te bedwingen.
Uit dit voorval blijkt wel de groote woede en hartstocht
waarmee de wagenrennen gevolgd werden. Het gevolg bleef echter
niet uit: de wedrennen werden voor goed verboden en hadden in
geen vijftien jaar plaats. Maar een dergelijk feest, zoo eeuwen lang
één geworden met volk en zeden, kan niet in één slag uitgeroeid,
kan niet plotseling opgeheven worden. Dit ondervond ook de
keizer. Want ofschoon ook nog in dien tijd, zooals van ouds,
alle spelen van den hoogsten magistraat uitgingen en deze
ze, het volk ten genoegen, liet geven (en dus, indien hij dit niet
deed, niemand anders daartoe de macht had), — zoo moest ook de keizer
weldra voor den grooten aandrang van het volk wijken en zoo begon na deze vijftien jaar weer een bloeitijdperk voor de wagenrennen.
Intusschen was Rome reeds lang tenprooi aan allerlei omwentelingen, verwoestingen en rooftochten, die niet alleen de staatsinstellingen geheel omver wierpen, maar ook een groot deel van
de stad geheel in puin deden storten. Zoodoende hooren wij
na Constantijn weinig berichten van aldaar gehouden wagenrennen
totdat, na de verovering van Italië door Odoacer en daarna door
T h e o d e r i k, van dezen Gothischen Koning vermeld wordt, dat hij
in 't jaar 504 de spelen in den circus weer invoerde. Intusschen
schijnen deze in den circus Maximus het laatst te hebben plaats
gehad onder T o t i 1 a in het jaar 549, waarna de prachtige circus
geleidelijk aan geheel vernietigd werd.
Wel echter werden de spelen hoe langer hoe meer in Gallië
gehouden, waar o. a. Koning Chi 1 p e r i c (begin achtste eeuw), ze
in de arena te Parijs en die te Soissons dikwijls liet plaats hebben.
Eerst Karel de G r o o t e schijnt dit soort spelen in het
begin der negende eeuw te hebben afgeschaft, daar deze vorst meer
het vroegere h a s t i 1 u d i u m (het speerspel) bevorderde, dat weldra
als het steekspel der ridders de oude feestelijkheid der wagenrennen geheel op den achtergrond drong.
t'L.).5

DE R0MEINSCHE CIRCUS.

De plaats, waar de Romeinen altijd hunne wagenrennen (en
een enkele maal ook andere spelen) plachten te houden, heette
Circus. Terwijl hiervoor in de vroegste tijden eenvoudig een
niet te breed dal zal zijn gebruikt, waarbij dan de toeschouwers
gewoonweg tegen de, aan beide zijde omsluitende berghellingen
gingen zitten, kwamen hiervoor weldra houten stellages, en in nog
later tijd steepen bouwwerken in de plaats. Een dergelijke geschiedenis heeft ook Rome's circus Maximus, die aan weerskanten
tegen de beide heuvels: mo p s Palatinus en Aventinus
werd aangebouwd. Hiervan kan men zich tegenwoordig door zijn
algeheele verwoesting, heel goed de primitieve toestand voorstellen,
wanneer men, boven op den Palatijnschen heuvel staande, de
geleidelijk opgaande bergkanten ziet, waartegen eens Rome's oudste
bewoners, zich op het gras hebben neergezet om, beneden hen
in de vallis Murcia de wagentjes te zien vliegen.
Zoo kwam het, dat alle circi den vorm hadden van twee
zeer uitgestrekte evenwijdige reepen, die aan het ééne uiteinde
naar elkaar toebogen in een halven cirkel ; aan het andere nagenoeg rechtlijnig, welke baan-afsluiting echter niet volkomen rechthoekig op de zijkanten stond. De reden hiervan was, dat deze
afsluiting werd gevormd door de c arc er es of stallen, die, zooals
wij straks zullen zien, met een bepaald doel schuin aan het eind
van de baan waren gebouwd (A). Door deze vier zijden, waarvan
die in de breedte ongeveer zes maal zoo kort als de lengtekanten
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waren, werd de arena (a) geheel ingesloten, zoodoende een uitgestrekte zandbaan vormende. (*)
In die groote renbaan bevond zich nu een smal, in de lengte
uitgestrekt eiland, spina genaamd (ruggegraat) dat de baan in
tweeën deelde (B) en dat (zooals men op de circus-maximus.af heelding op den hierbij gevoegder platten grond van Rome kan
zien) niet volkomen evenwijdig liep met de zijkanten. Voegt men
hier nu nog bij, dat midden in den halfcirkel een port a
t r i u m p h a 1 i s (c) de rijen zitplaatsen onderbrak, dan zijn hiermee
de hoofdlijnen van den Romeinschen circus aangegeven.
Wat ons wellicht verwonderen zal, is dat het gebouw open
was en niet door een dak beschermd. Hieraan werd echter (vooral
in den Tateren tijd) tegemoet gekomen doordat dan soms een ontzaglijk groot Velum als doekbespanning de hoofden der toeschouwers bedekte. Deze zaten rondom de lange baan op de amphitheatersgewijzé opgaande banken, die door tusschenliggende trappen
waren verdeeld. De zitbanken waren intusschen op zich zelf niets
anders dan trappen, waarbij de achterzittende buurman zijn voeten
op de bank van zijn voorman zette, iets wat echter op den duur
zoo hinderlijk bleek te zijn, dat men er toe overging zoogenaamde
c a n c e 11 i, te zetten, hekjes die op het midden van de banken
waren opgericht. Men bereikte de zitplaatsen of sedilia (S) door
naar boven leidende trappen. Deze werden op een of twee
plaatsen door een breede gang, evenwijdig aan de zitbanken, gekruist, die meestal tusschen lage arkaden van halfkolommen inlag.
In deze gangen waren weer allemaal deuren gemaakt, die de
v o m i t o r i a of uitgangen vormden en die tot het binnengedeelte van
het gebouw toegang gaven en vandaar naar buiten. Zoodoende werd
het toeschouwersgedeelte in meerdere verdiepingen (m a e n i a n a)
verdeeld, waarvan de bovenste altijd geheel van hout was, op
steepen gewelven rustende ; de lagere soms ook van steen. Dit
was nagenoeg altijd het geval met de laagste verdieping, waar
natuurlijk de mooiste plaatsen waren. De plaatsen vlak aan de
baan, waren die, voor keizer en hooge ambtenaren gereserveerd
^

De arena(welk woord eigenlijk
g
J

zand beteekent) werd ook wel c a v e a genoemd.
g
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dezen zaten echter op stoelen en mooie zetels, waartoe daar een
vrij breede strook was opengelaten, die het podium heette.
Intusschen lag dit podium dat van voren een balustrade of wel
een netwerk had, reeds honger dan de zandbaan, want een muur
van enkele meters hoog omgaf deze aan alle kanten ; hij was gebouwd met het oog op de wilde beesten, die vaak in den circus
werden losgelaten om met elkaar of tegen menschen te vechten,
terwijl hij ook diensten bewees, als de heele baan tot het houden
van een zeeslag of gevecht tegen vissche p onder water werd gezet. In dezen muur bevonden zich ook de uitgangen van de
hokken der wilde dieren met ijzeren deuren gesloten, die waarschijnlijk door een mechaniek werden geopend om dan de beesten
onder de toeschouwers uit te laten komen. In den circus Maximus had Caesar bovendien nog ter meerdere veiligheid aan den
voet van den muur een gracht laten graven, e u r i p u s genaamd
van ongeveer 3 M. breed en diep: de wilde dieren gingen hieroverheen door middel van valbruggen, die direct daarna weer
werden opgehaald. Muur en gracht omringden (behalve natuurlijk
vóór de stallen) de baan aan alle kanten, alleen onderbroken
door de reeds genoemde porta triumphalis, midden in de
halfronding der toeschouwersruimte gelegen. Deze poort, die er
even prachtig uitzag als de groote triumphbogen en ook van boven
van een, met 4 paarden bespannen zegekar als beeld, voorzien,
diende tot entree van de pomp a, dat is de feestelijke optocht
waarmee iedere circusvoorstelling geopend werd.
Vlak tegenover de triumphpoort, begon de Spina (B) die zich
als een smal, lang eiland midden in de baan uitstrekte. Aan het
andere uiteinde liet deze tot aan de Carceres meer baanruimte
open dan bij de porta triumphalis, om het binnenrijden der renwagens uit de stallen te vergemakkelijken. Op de Spina waren,
(-behalve meestal allerlei zuilen, monumenten, godenbeelden, fonteinen, tropeëen, en obelisken) ook twee vaste gebouwtjes te vinden,
(niet ver van de beide uiteinden aangebracht,) die door alle
toeschouwers goed konden worden gezien. Op vier zuilen rustte
hier namelijk een architraaf, waarop bij de één zeven dolfijnen,
bij de ander zeven eieren te zien waren. Van deze dolfijnen,
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(die wij in sommige renbanen water zien veerspuiten in een
kleinen vijver), verdween er telkens één bij iederen rondtegang,
dien de renners gemaakt hadden, evenals aan den anderen kant
met de eieren gebeurde, zoodat de toeschouwers daaraan telkens
konden zien hoeveel banen waren afgelegd : in 't geheel werd
namelijk bij iederen wedstrijd zeven maal de geheele afstand
doorrend. Deze eieren en dolfijnen, die soms zelfs van verguld
metaal waren, schijnen de Symbolen te zijn geweest van de
U i o s c u r e n Castor en Pollux, de beroemde wagenrenners en
van Neptunus (als uitvinder der wagens).
Niet ver van deze stereotype spinaversieringen vond men
aan de beide uiteinden van den ruggegraat, daarvan door een
kleine tusschenruimte gescheiden, de metae of mijlpalen, die op
Benen halfrond basis rustten en waaromheen de karretjes telkens
de bocht namen (D). Op ieder onderstuk (*) rustten drie groote
ronde palen, die spits toeliepen en van boven een bol droegen
het ovum C a s t o r i s genaamd, ze hadden verschillende namen
en droegen ieder een opschrift ter aanmoediging der renners,
voor wie de metae altijd telkens het gevaarlijke punt vormden
maar ook dat, waarvan men, bij 't nemen van een handige bocht,
het meest partij kon trekken.
Zoo heette de buitenste meta bij de porta triumphalis meta
prima (wegens den eersten draai, aldaar genomen) die aan den
anderen kant der Spina : meta secunda (D').
Op de drie kegels zag men de opschriften : „houd goeden
moed", op den middelsten : » vlieg snel" en den derden : „neem den
draai".
Tegenover deze meta secunda lagen in nauw-merkbare ronding
gebouwd, de c arc er e s. Hierin was, minstens voor zes soms
ook voor twaalf, naast elkaar opgestelde renwagens plaats, die
ieder achter een eigen deur vóór het begin van den wedstrijd
stonden te wachten. Wanneer nu het teeken tot den aanvang
werd gegeven, gingen door een bepaalde mechanische inrichting
-vier dezer deuren gelijktijdig open, waarop zich het viertal karren,
(*) Waarin zich waarschijnlijk
vormden
waarschijnlijk de menschen bevonden, die het dienstpersoneel
A
enedurende
de rennen werkzaamheden opP de baan hadden.
g
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naar hetzelfde punt toe naar voren stortte. Zij moesten namelijk
aan de rechterzijde van de meta s ecunda komen te rijden, daar
dit als het eigenlijk punt van uitgang werd beschouwd. Dit was
nu juist de reden, dat de stallen niet rechthoekig op de renbaan
stonden, daar, indien dit het geval ware geweest de buitenste
(X) een veel langer gedeelte zou hebben moeten afleggen, zoodat
in dien tusschentijd zijne méclerenners hem te veel vooruit zouden
zijn geschoten. Nu was daarentegen de wagenrenner (auriga),
die de buitenste plaats had geloot (want de opstelling in de stallen
werd door loting beslist) er het best aan toe, daar hij de meeste
kans had zoo dicht mogelijk bij de spina te komen, wat hem
weer mogelijk maakte den kortsten draai om de meta te nemen.
De carceres zelf, die in den regel eenvoudig waren van hout
of van steen en slechts een enkele maal (door Claudius in den
Circus Maximus) van marmer, waren echter wel van gewelven
voorzien, waarboven soms nog versieringen waren aangebracht, en
aan ieder uiteinde met torentjes bebouwd terwijl midden in ook
een doorgang was. Hierboven bevond zich veelal nog een kleine
loge en wel (indien de spelen door een magistraats-persoon werden
gegeven) bestemd voor den ambtenaar, die de spelen gaf of
praesideerde en van daaruit den prijs uitreikte. Bestond de editor
s p e c t a c u 1 o r u ni echter in een lid der keizerlijke familie, dan
nam deze in de loge des keizers plaats pulvinar geheeten. (P)
Intusschen ging de Imperator zelf niet eens altijd in zijn pulvinar
(dat ook wel c u b i c u 1 u m werd genoemd wegens het zich daarin
bevindende rustbed) zitten, maar mengde zich soms tusschen de
toeschouwers op het podium, waar dan voor hem een gemakkelijke stoel s u g g e s t u s werd klaargezet.
Behalve deze loge en die van de Scheidsrechters : Tribunal
iudicum (T) bevonden zich in den circus geen eigenlijke loges.
Wel echter waren aan de onderscheiden personen verschillende zetels
aangewezen: Zoo zaten de hooge ambtenaren en oud-magistraten op het podium, waar voor Tederen curulischen ambtenaar
zijn Sella c u r u 1 i s was gereed gezet. Zoo was het ook aan
de senatoren veroorloofd, de voor hen gereserveerde benedenplaatsen
in te nemen, die zij bovendien met een bijzonder soort gemak-
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kelijke kussens mochten beleggen,-terwijl andere voorname bezoekers,
die zich van kussens wilden bedienen, zich met de eenvoudige
t omen ta moesten tevreden stellen. Ook voor de e quit es
waren sinds Augustus betere plaatsen vrijgehouden, terwijl ook
verder bij het innemen der plaatsen streng op rang en stand zal
zijn gelet. Zoo waren na de plaatsen voor hooge ambtenaren en
Senatoren, ridders en officieren de verdere plaatsen van de benedenverdieping voor Rome's adel en aanzienlijken vrijgehouden,
daarna kwamen honger de overige burgers, terwijl voor het volk
alleen de hoogste plaatsen bestemd waren en de mindere man
de p u 11 a t u s (in arbeidskiel) zelfs alleen boven op het o p p i d u m
d.i. de omloop van het gebouw een plaats mocht hebben met de
stalknechts, voorzoover die op het terrein gemist konden worden.
Hoe het zij, overal zaten mannen en vrouwen door elkaar (*) en
hadden niet zooals in sommige andere openbare gebouwen afzonderlijke plaatsen ; alleen voor de Vest a als c h e maagden
waren aparte zetels in de buurt van den Imperator gereserveerd, die evenals Hij wellicht een afdakje boven het hoofd
zullen hebben gehad.
Overigens zien wij dus, dat de zitplaatsen betrekkelijk
eenvoudig waren en daaraan weinig moeiten en kosten waren
besteed : men ging gewoonweg op het koude marmer, (van
het podium) het harde steen (van de benedenste) of het ruwe
hout (der bovenste verdiepingen) zitten en slechts aan hoogst
enkele personen was een gemakkelijker zitplaats aangewezen,
terwijl de anderen hun eigen kussens maar moesten medenemer
en deze niet eens van een al te weelderig soort mochten zijn.
(Eerst keizer Caligula stond aan de senatoren toe hunne plaatsen
met kussens te laten beleggen en met felle zon een thessalischen
hoed op te zetten).
Waar de Romeinen dus weinig overhadden voor het gemak
en de versiering hunner zitbanken en onze befluweelde zetels

(*) Over den invloed, die dit op de zeden had en de inverband daarmede genomen
zie het laatste hoofstuk: Circeusia bladzijde 190.
maatre agelen van Augustus,
g
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niet kenden, noch de klapstoelen, zoo gemakkelijk bij het
heen en weer loopen, daar besteedden zij des te meer zorg aan
de uit- en inwendige versiering van het gebouw zelf en hadden
allerlei inrichtingen om aan de tallooze bezoekers het langgerekte
verblijf in den Circus te veraangenamen. Tot dit laatste dienden
vooral het groot aantal tab ern a e, winkeltjes, die in reusachtig
aantal op de galerij, die om alles heenliep, tusschen de kolommen
hunne waren uitstalden. ' Allicht zullen de meeste van deze wel
gediend hebben tot het verknopen van eetwaren, daar de honderdduizenden bezoekers allen hunne verschillende maaltijden in den
Circus moesten gebruiken; daarbij voegden zich dan de vele
bloemenwinkeltjes, waar men groen en bloemen uitzocht om er
den overwinnaar later mee te kunnen bestrooien of om ze naar
een zitplaats te sturen, waar men ze voor de een of andere dame
had bestemd.
Verder zullen zeker ook wel niet ontbroken hebben de verschillende, voor de dames zoo onmisbare waren als: zakdoekjes, reukfleschjes, fi b u 1 a e om gewaden mee vast te maken en alles, waar het
schoone geslacht te Rome al evenmin buiten kon als het tegenwoordige en wat dus beter door een vrouwenhand beschreven
kan worden.
Van binnen was de Circus bovendien nog van allerlei mooie
zalen, breede trappen en lange zuilengalerijen voorzien, waar
schilderijen en goudwerk, standbeelden en tapijten, waren aangebracht
waartusschen weer zeldzame planten en vazen met reukwerk oog
en neus wisten te bekoren.
Maar ook op het podium, waarvan de vloer soms met
prachtige mosaïken was bewerkt, zag men, evenals tusschen de
kolonnades aan den buitenkant van het gebouw, allerlei standbeelden,
zoowel van goden en heroën, als van keizers, veldheeren en
beroemde magistraten. De mooiere beelden van marmer of verguld
metaal werden dan in den regel na iedere voorstelling weer
weggeborgen, de eenvoudige bleven, evenals de statuen in de
nissen aan de buitenzijde, meestal staan. Maar niet het minst
versierd van alles was de spina, waar niet alleen allerlei godenbeelden
op te zien waren, maar ook dikwijls de kostbaarste veroverde
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voorwerpen, tempelschatten en obelisken voor altijd werden
tentoongesteld.
En zoo was de Romeinsche Circus met zijn uitgestrekte
renbaan, zijn langgerekt middeneiland, zijn gewelfde stallen,
zijn officieele loges en zijn prachtige ingangpoorten een gebouw,
dat op zichzelf het bezichtigen overwaard was, en dat, door de
voorstelingen, die er in gegeven werden her lievelingsoord was
van Rome's bevolking.

EEN WAGEN WEDSTRIJD
IN DEN

CIRCUS VIAXIMUS.

— Isom mee Aemilius, volg mij Domitius en gij onze buitenlandsche gasten en spoeden wij ons vlug naar den Circus
Maximus. Want Caesar Germanicus geeft heden groote spelen
en meer dan vol zal het er zijn, want mooi is de dag en vrijgevig de Imperator.
Ha, de groenen zullen winnen, want sneller zijn de paarden
van Glabrio dan alle andere, krachtiger en zekerder is zijn welbesturende hand dan die zijner tegenstanders : mijne villa te
Herculanum verwed ik op de groene partij, wie houdt tegen ?
Onder het spreken zijn wij onzen gastheer gevolgd, zonder
Wien wij voorzeker noch door het straatgewoel den weg zouden
vinden, noch een plaats kunnen bemachtigen in den circus, waar
sommigen reeds uren, ja vanaf den nacht hebben gezeten om
zich een eenigszins behoorlijke kijkplaats te verschaffen. Maar
gelukkig behoort onze hospes tot een in aanzien staande senatorenfamilie en zal hij ons dus wel een plaats weten te bezorgen
op de steepen banken der eerste verdieping, waar de chic van
Rome de voor haar bestemde plaatsen mag innemen op podium
en ima cavea.
Dank zij het dóórdringen van de slaven van onzen Romeinschen vriend, die aan het niet al te willig publiek rijkelijk porren
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en stompen toedeelen, en het zoodoende nopen voor ons plaats
te maken, komen wij op die manier vrij gemakkelijk door het
tamelijk nauwe Argiletum, gaan tusschen het C o m i t i u m (de
plaats voor volksvergaderingen) en de Basiliek van Aemilius
Paullus door, en komen zoo op het Forum. Hier is het propen propvol, want de pompa: de plechtige optocht, waarmee
ieder groot circusfeest gewoonlijk wordt geopend, zal, van het
Capitool komend, over den Markt zijnen weg nemen.
Nadat wij na Benige moeite, dank zij de slagen door onze
baanbrekers uitgedeeld, het Forum schuin zijn overgestoken, gaan
wij tusschen een der zeven enorme eerezuilen door, die zich met
hunne mooie beelden bovenop, hoog-opgaande in lange rij voor
de ontzaglijke Basilica I u 1 i a (Basiliek van Caesar) verheffen,
waar de tallooze marmergroepen in de open nissen, vroolijk wit
schitteren in het heldere zonlicht ; daarna slaan wij, aan het einde
van deze basiliek gekomen, rechtsaf, waar de vicus Tuscus
begint tusschen den zijkant van genoemde basilica en den
tempel van Castor. Dan gaat het deze heele Tuscische straat
rechtuit, tot wij het Velabrum bereiken, en vandaar langs den
I a n u s q u a d r i fr o n s (vierhoofdigen Ianus) op het Forum
Boarium, de rundermarkt uitkomen. Vandaar hoopt onze
vriend ons tusschen de Ara Maxima en de A e d e s
Her c u 1 i s Po m p e i a n i door de Noord-Oostelijke poort,
die tusschen den circus is, ingebouwd, te kunnen binnenleiden.
Deze ingang — zoo vertelt hij ons — is eigenlijk voor het publiek
afgesloten, daar straks de pompa er doorkomt, maar ik twijfel
niet of het zal mij wel gelukken daardoor binnen te komen.
Mijn oom Cornelius Cethegus is namelijk des Caesars legaat, en
daar hij met Hem, den Imperator Germanicus, goed bevriend is,
zal mij, bij het noemen van mijn' naam de toegang wel niet
ontzegd worden. Het is daarom, dat ik hierdoor wilde binnengaan om meteen de stallen te laten zien. Glabrio de agitator,
dien ik ken, zal• daar zeker al zijn en hij kan ons dan alles laten
bekijken, want vóór het begin van de voorstelling hebben wij nog
bijna twee uur den tijd, en hij zal mij dit verzoek niet weigeren.
— Hoe ik hem ken? —

— 166 —
— 0, dat is heel eenvoudig. De vorige maand bij de 1 u d i
Megalenses (1) verwedde ik op hem eene villa, een Rhodisch
zeilschip en een park. Hij kwam nummer één aan en ik won
zoodoende alle drie. Als gij morgen otium hebt, zal ik u villa
en park laten zien en kunnen wij ook met 't schip uitgaan. De
villa is een der mooiste van heel Baiae en het schip heb ik daar
in de buurt ook opgeborgen ; ik maak er dikwijls zeetochtjes mee
naar Puteoli, Cumae en Yompeï, verleden zelfs ook naar Syracusae
en Agrigentum. Het park is het grootste van heel Tusculum en
men is er over de via Latina betrekkelijk gauw. Maar — die
Glabrio dan. Ik zond hem kort daarna uit bewondering voor zijn
prijswinnen 'n 10000 Sestertiën en sinds dien tijd kunnen wij
goed met elkaar opschieten. Ik liet hem twee renpaarden voor
mij knopen waar hij een oogje op houdt en die soms meerijden
als er met voorrijders gerend wordt. ( 2) Later neem ik misschien
ook nog wel een wagenpaard, want dat hoort er tegenwoordig
zoo bij. Och 't is ook wel een aardige liefhebberij, maar ik zou
op 't oogenblik niet weten wie er mee zou uitkomen en welk
vierspan er mee zou zijn aan te vullen. Glabrio rijdt natuurlijk
alleen zijn eigen paarden en ik zweer bij dien handigen agitator.
Maar bovendien, de echte wagenrenners zijn tegenwoordig niet
goedkoop, men moet eerst een aardigen d e n a r i u s in den circus
gewonnen hebben eer men er een renpaard uitslaat en ik wed
altijd maar weinig en voorzichtig.
— Neem b.v. dien Valerius Crispus eens, hij verspeelde op één
dag eerst acht millioen Sesterti ë n en toen nog twaalf daarboven
op. Hij dronk zich moed in, waagde nog eens, en zette, toen
hij niets meer had, al zijn have en goed en daarna ook zijn
toekomstig vaderlijk erfdeel op het spel. Maar toen hij alles
verloren had, heeft hij zichzelf vergeven met het vergif, dat hij
meegebracht had om den paarden der tegenpartij toe te dienen,
wat hem door een toeval mislukt was. Ja, zoo iets komt meer
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dan eens voor. Trouwens mijn vriend, waarvan ik het landhuis
won, en die op dien dag nog meer verloor, is nu ook straatarm.
Hij moest uit den Senaat gaan, waar hij twee jaren tevoren in was
gekomen, en dient nu ergens in Gallië onder de c u n i c u 1 a r i i. (3)
— Maar wacht, hier is de ingang. Ziet ge, men laat ons al
toe. Nu maar eerst naar
DE STALLEN.
Door den wagenmenner Glabrio voorgegaan, die aan den
ingang staande, zijnen begunstiger dadelijk heeft herkend en ons
uitnoodigt even de stallen te komen zien, treden wij binnen.
Druk is men hier in de weer. De prachtige renpaarden, die
wij klaar zien staan, worden met zorgvuldigheid opgetuigd: sommige
worden met mooie dekken gesierd en krijgen leeuwen- of hondenkoppen, soms ook metaalversieringen, over den kop heen, die
hun lang over den neus hangen, hunne oogen vrijlatend. Andere
weer hebben de manen met bloemen en groen versierd, of ook
wel, wat gemakkelijk is bij het harde loopen, in een netwerk of
gekleurden doek samengenomen. Bij de paarden, die wij hier
juist, met hun vieren naast elkaar, voor een renwagen zien
aanspannen, zijn van boven tusschen de o pren victoriepalmen
gestoken, ten teeken dat door dit span reeds eene overwinning
werd behaald, terwijl andere weer pluimen op den kop hebben.
Van de over den borst loopende leerbanden, die in de kleur der
Partij zijn geverfd, hangen kwasten of metaalversieringen af, terwijl
de staarten worden opgebonden of aan het eind met kleurigen
pluim versierd. Zoo worden de verschillende vierspannen, die
ieder voor een eigen partij moeten uitkomen, ieder op zijn manier
zoo goed mogelijk aangekleed en zooveel mogelijk in de kleur
hunner f a c t i o gehouden, om straks, wanneer zij onder één
groote stofwirwar bijna begraven zullen zijn, toch nog op een
afstand te worden herkend.
Maar ook de wagens, die vrij smal zijn en bekervormig
3

belast met het maken der loopgraven.
Geniesoldaten speciaal
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P
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gebouwd of hoekig toeloopend, duiden door het overhangende
tympanum aan, of zij den vertegenwoordiger der witte of der
ronde, der groene of der blauwe partij als bestuurder dragen.
De lange disselboom eindigt in een uitgesneden kop en draagt
niet ver van het eind de gebogen jukken voor de twee middelste
paarden, met dikken pin er in gestoken, en die soms ook in
slangen- of visschenkop eindigen.
Als de paarden voor den behoorlijken wagen zijn gespannen,
wordt iedere q u a d r i g a voor de door loting aangewezen deur
geleid, die op de renbaan toegang geeft. Want door het lot is
bepaald, welke uitgang voor elk der aurigae is bestemd. Deze
zijn in eenvoudige, in de partijverf-gekleurde tunica gestoken, terwijl
zij een vlechtwerk van leeren riemen over den borst hebben, om
het wapperen van hun kleedingstuk te beletten. Om het been,
dat geheel bloot is, hebben zij soms nog leeren riemen gebonden.
In den leergordel steekt het kleine, kromvormige dolkmes met aan
het heft een versierden kop, dat moet dienen om in oogenblikken
van gevaar de teugels door te snijden, waarin menner of paarden
verward zouden zijn geraakt. Van de agitatores hebben sommigen
een leeren kap op, die hun helmvormig op het hoofd zit en hen
zoowel tegen zon als wind zal beschermen. Van de korte, maar
in een lang touw eindigende zweep is ieder wagenmenner voorzien ; deze bestaat uit een kleinen stok, met in een ring samenkomende lange koorden, waaraan in het midden een aantal kleine
knoopen, en aan ieder koordeinde een balletje met fijne stekeltjes.
Men kan het den wagenmenners aanzien dat zij, ofschoon tot
lagen, meestal zelfs onvrijen stand behoorende, door de liefde van
het publiek, dat een bekwaam agitator op de handen draagt, zich
een hoogere positie hebben verworven en zich als onmisbare
personen allerlei aanmatigen en op familiare wijze met hun
begunstigers omgaan. Maar geen wonder, want rijkdom of
armoede : een agitator heeft ze vaak in zijn mennende hand.
Nadat we zoodoende gelegenheid hebben gehad om wagenmenner en bespanning eens goed op te nemen, gaan wij weer
naar buiten en komen door een der zij-ingangen weldra op het
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podium, en van daar langs een der vele naar boven leidende
trappen op een rij der eerste verdieping, waar wij te midden van
Rome's aanzienlijken nog enkele plaatsen onbezet vinden. Intusschen
hebben wij van den aan den ingang staanden koopman eenige
kleine zonneschermen gekocht, die ons in rood, in wit, in groen
en in blauw werden aangeboden. Op de vraag welke kleur,
antwoordde onze gastheer dadelijk : groen, want hartstochtelijk dweper met de factio prasina en diens beroemden vertegenwoordiger
Glabrio, stelt hij er Bene eer in voor zijne partij openlijk te kunnen
uitkomen. Het kleine u m b e 11 a s e r i c a (ook wel umbraculum)
heeft een vrij langen stok met een cirkel van taf daarop
bevestigd, die de stralen der brandende Mei-zon kan temperen.
Wij zien in onze buurt verschillende in groene kleur, en maken
daaruit op, dat onze Glabrio vooral onder de voorname wereld
zijne bewonderaars heeft : maar ook vele blauwen vertoonen zich,
die ons met een hoonachtig lachen begroeten. Want reeds nu
zijn de gemoederen zeer opgewonden en de gesprekken loopen
over nagenoeg niets anders dan den uitslag van den wedstrijd.
Hier weet iemand te vertellen, dat Glabrio voor hooge sommen
door een aanzienlijk magistraat is omgekocht, om den rooden te
laten winnen, daar weer, dat deze een gifmiddel heeft gebruikt
om des groenen paarden dol te maken. Hiertegen weet weer
iemand in te brengen, dat dit onmogelijk is want dat Glabrio's
paarden onsterfelijk zijn, omdat zij eens door Iuppiters bliksem
getroffen, maar niet gedood waren.
„Ach wat met uwen Glabrio" komt nu iemand tusschenbeide,
Hexochus van Corsica, dat is eerst de ware agitator, hoe zal zijn
rechter handpaard, de snelvleugelige „Notatus" straks rennen, hoe
zal zijn » Tigris" zijn makkers weten mee te trekken : neen, de
rooden winnen, geen twijfel daaraan !" .
„Wat kan mij rood en groen schelen — hoorera wij een reeds
oudere dame zeggen — als ik u vertel, dat Neratus, de beroemde
droomuitlegger mij heeft meegedeeld, dat hij van nacht duidelijk
witte vlammen in zijn droom heeft gezien, wat beteekent, dat de witten
met hunne bruingelokten menner H i e r o zeker winnen zullen !"
„Ha, vlammen, dat is geluk, moedertje", roepen nu eenige
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spotvogels, ,; geef mij je beurs maar, dan zullen wij wel voor je
opzetten !"
„Weet ge dan niet, dat van Scorpus, den blauwen, paard en
wagen gisteren betooverd zijn?" hoor gin wij weer een andere stem.
„Eudullus van Creta heeft mij gisteren de toekomst voorspeld en
zijn waarzeggingen falen nooit ; de groene zal met al zijn paarden
bij de derde bocht om de meta secunda, in het zand vallen, en
de ronde zal tegen hem aangaan, zoodat van Hiero, die al zoo
dikwijls gewonnen heeft, dit keer niet dan Benige gebroken
ledematen zullen overblijven".
Zoo weet ieder van den uitslag, waarmee vaak zijn geldelijke
zorgen ten nauwste verbonden zijn, iets te zeggen, en is nagenoeg
elk van eigen overwinning zeker. Intusschen heeft ook onze
gastheer kans gezien, om er nog een paar voordeelige weddenschappen bij aan te knoopen, en keert zich thans weer van zijn
achterbuurman af die van rood umbraculum is voorzien, en naar
ons toe. Hij deelt ons in vertrouwen mede, dat hij groote kans
heeft, om een prachtig vierspan, waarop hij reeds lang had gevlast,
te winnen, waarvoor hij zijn zeilschip en een zijner slavinnen in
de weegschaal heeft moeten stellen.
— En nu, —vervolgt hij, — zal ik eens vertellen, wat al de
monumenten zijn, die men tegenover ons op de Spina kan zien;
het treft goed, dat wij vrijwel in het midden zitten. Daar heelemaal links, na de meta secunda, waar bij de line a alb a,
de krijtstreep, de eigenlijke wedstrijd zal beginnen, zien wij
eerst het bekende gebouwtje met de zeven dolfijnen, die het aantal afgelegde baanrondtes aangeven ; daarnaast de C o 1 u m n a
Victoriae, waarop in goudflikkering de godin der overwinning
prijkt, steunend met den linkervoet op hoog gin zuil. Zij vliegt aan
met wijd-uit gespreide vleugels, in de Bene hand een krans, in
de ander een victoriepalm biedend aan hem, die overwinnaar zal
zijn in den strijd. Daarna komen een rij van altaren, die voor den
feestelijken dag van heden alle een grijs-blauwen rook omhoog
kronkelen, opstijgend van slangende vlam. Het zijn de achtereenvolgende a r a e van : Murcia, de godin in wier dal (de gallis
Murcia) de Circus Maximus is gebouwd. Het is de znyrtegodin,
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(m u r t e a, m u r t i c a), een naam, somtijds aan Venus gegeven.
Daarnevens de ara Deorum Potentium, het altaar der machtige goden; dan ara Deorum Valentium, dat der heroën en
dat der Dii Magni, der groote goden, benevens ara Larium,
dat der Lares. Duidelijk kunnen wij vooral zien het groote beeld
van Cybele, de moeder der goden, die wij als Mater Deorum
in het bijzonder door de Quindecimviri Sacris faciundis hebben
zien vereeren. Zij rijdt hier in reusachtige gestalte met lang
gewaad en een soort kroon op het hoofd, op een leeuw, die zijn
kwispelenden staart hoog-op richt en haar in vollen ren over de
Spina voert. De godin heeft een koperen spiegel in haar rechterhand en bestuurt het dier bij de manen. In het midden der
Spina staat de groote Egyptische obelisk, die Augustus daarheen
heeft laten vervoeren. Het is een prachtige kolos van graniet,
die ver boven .alles uitsteekt, op hooge vierkante basis rustend.
Zijne zijden zijn van onder tot boven met hieroglyphen besneden,
met dierenafbeeldingen en andere voorstellingen afgewisseld: door
zijn vervaarlijke hoogte en afwijkenden vorm is het 't mooiste monument van de geheele Spina, waarvan het dan ook het middenstuk
vormt. Recht tegenover ons zien wij de a e d e s Solis: het heiligdom
van de Zon. Het is een kleine tempel met een zonnebeeld er
op, dat schittert van veel licht. Rechts daarvan bemerken wij de
c o 1 u m n a e Setiae en Metiae, met de c o 1 u m n a Tutelinae,
welke zuilen met bovengeplaatste architraaf met versiering, als
drie kleine gebouwen aan een drietal beschermsters van den
landbouw zijn gewijd : het eerste aan die van het zaaien, het
tweede aan die van het maaien en het derde aan de beschermgodin der veldgewassen, (eigenlijk : de „hulpverleenster", namelijk
bij het gedijen der aardvruchten).
Behalve deze zuilengebouwen zien wij naar rechts toe nog
iets heel eigenaardigs. Het is een mooi groot vat waaruit zich
een olijfboompje verheft. Het is gewijd aan Iuppiter Arborator:
boombeschermenden Iuppiter en heet Sur c u 1 u s: de jonge twijg.
Wel eigenaardig is deze vereering door den circus aan al deze
landgoden toegebracht.
Dan komt, meer begrijpelijk in deze omgeving, waar zij
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zich zoo sterk doet voelen : Fortuna, rustig staande op verheven kolom. Met het groote anker in de linkerhand geeft zij
aan alle renners hoop op overwinning, in 't midden latend aan
Wien zij de in de andere hand gedragen eerekrans wil toekennen.
Als pendant van hare, aan het andere uiteinde staande zuster
tiT i c t o r i a, geeft zij in houding en gelaatsuitdrukking juist een tegenovergestelde stemming weer : zoo blijde als deze haastig aanvliegt
met vluggen wiekslag, belauwerend hem, die daar juist de overwinning behaalt, staat Fortuna kalm te overwegen wien zij ditmaal begunstigen zal, met de krans wijzende naar de meta secunda,
waar de laatste draai des renners lot zal beslissen. Fortuna wordt
geflankeerd door het temp 1 um met de zeven eieren der Dioscuren,
terwijl aan het uiterste rechtereinde nog een obelisk zichtbaar is,
echter van veel kleinere afmetingen dan het grootsche middenstuk;
de O b e 1 i s c u s Lunae, aan de Maangodin gewijd. Als een
bijzonderheid wijs ik u nog op het altaar van den god Consul
dat bij het rechtereinde van de Spina, niet ver van de Porta
triumphalis bij gelegenheid van iedere feestvoorstelling telkens weer
wordt opgegraven en na afloop van den wedstrijd weer met aarde
wordt bedekt. De god „des goeden Raads", naar wien de C o n s u a 1 i a
werden genoemd, was namelijk, zooals ik u straks vertelde, een
der eerste goden, aan wie in den koningstijd de circensiche spelen
werden gewijd.
Rechts achter dit altaar ziet ge bij de Porta triumphalis den
e u r i p u s beginnen, de breede gracht die om de baan heenloopt.
Hij doet vooral dienst bij de dierengevechten. Die moet ge hier
ook eens bijwonen, dat is niet minder aardig om te zien dan een
wagenren, maar het komt niet zooveel voor. Een maand of -acht
geleden gaf onze Curulische aediel Cinna zulk een voorstelling.
Zelden heb ik twee dieren zoo mooi met elkaar zien vechten als
toen de stier van Spurius Calvinus met Silvia's panter. Bijna
iedereen had op den prachtigen stier gehouden, maar de slimme
panter won het dezen keer. Ge hadt moeten zien hoe die twee
op elkaar afsprongen. Eerst gooide de stier den panter met zijn
hoorns op, maar later wist deze zich zoo netjes aan het groote
buffeldier vast te klampen en hem de huid open te krabben, dat
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de reus het moest afleggen. Nou, daar is heel wat met de stierweddenschappen verloren. Den volgenden dag werd Calvinus
vermoord in bed gevonden. Maar nog merkwaardiger was de wilde
jacht met everzwijnen, geen enkel bleef levend over : de jagers
namen van sommige, als zij gedood waren de ingewanden uit het
lichaam en staken die op hun speren : zooiets vindt het volk heerlijk. —
Wij begrijpen minder goed deze zonderlinge liefhebberij en
hooren, eenigszins walgend, nog verdere verhalen, hoe buldoggen
tegen a d d a c es (gazellen) zijn losgelaten en die tot ieders voldoening geheel hebben verscheurd ; hoe men Numidische beren
tegen leeuwen heeft laten vechten, beide na behoorlijk te zijn
uitgehongerd ; en hoe herten, met brandende pekkransen aan het
gewei gebonden, hoorns en kop half verzengd, in hun razende
angst tegen den zijkant der Spina te pletter liepen.
— Bij die gelegenheid rolden ook een paar dieren in de
gracht — gaat de verteller voort — net als verleden Threx de Capuaner
bij het gladiatorerrgevtcht. Want ook dit gebeurt soms wel eens
hier in den grootera circus. Dan kan men zwaardvechters elkaar
hun wapen in de zijde zien boren ; vliegen ruiters met speer op
elkaar in en strijden soms heele in kolonne opgestelde legerscharen
tegen mekaar, terwijl niemand van hen de arena zonder eerewonden mag verlaten. Dan weer vechten gladiatoren met een groot
net en een drietand bewapend en daarom, „r e t i r a r i i " genaamd
tegen anderen, die zwaar zijn bewapend en van schild en zwaard
zijn voorzien. Wanneer zij niet goed genoeg strijden of weigeren
in de baan te komen, worden zij met zweepslagen en gloeiende
ijzers in de arena gedreven. Maar dit komt niet dikwijls voor;
wel willen sommigen onder het gevecht vluchten, zooals ook Threx,
die zich in den euripus liet vallen, maar daar al heel gauw werd
uitgehaald en voorgeworpen aan den tijger, die
Terwijl wij nog aan het spreken zijn, klinken schetterende
fanfares aan het einde van de baan, aankondigend het verschijnen
van Hem, die het feest geeft en de voorstelling heden zal praesideeren. Een algemeene beweging ontstaat nu onder de toeschouwers,
die voor zoover zij nog niet gezeten zijn, nu vlug hunne plaatsen
innemen, om goed te kunnen zien
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DE POMPA.
Door de groote poort aan den kant van het Forum Boarium
binnenkomend, zien wij nu het eerste gedeelte van de Pomp a
naderen : voorop een troep muzikanten, waarachter jongelingen,
dienaren en knapen en daarna, voorafgegaan door zijne lictoren
de Imperator Caesar Germanicus, de feestgever.
Als echt militair heeft hij er heden de voorkeur aan gegeven
om, niet in toga (zooals wanneer een der mindere overheidspersonen spelen geeft), maar in volle krijgsrusting de wagenrennen
te bezoeken. Bij zijn verschijnen, dat met stormachtig gejuich
en geklap wordt begroet, rijzen alle aanwezigen van hunne zetels
op en wuiven met hoeden en doeken, werpen met bloemen en
kransen. En allen bewonderen het prachtige harnas (1) dat de
Imperator (L) draagt, een geschenk van zijnen grootvader Augustus,
dat aan de bekende Ahg ustusstatue te zien is
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die het eens had gedragen, maar het later aan zijn zoo krijgshaftigen kleinzoon gaf. Hoe schittert de jonde held in dat edel
metaal, hoe statig is hem zijn helm, wuivend van breed-overhangende struisveeren. Ook deze flikkert van goud in de zonnestralen, die hij terugkaatst. Twee griffioenen zien wij er aan de
zijkanten op, terwijl de kam wordt gedragen door een fijn-besneden
Sphynx. De prachtig bewerkte lacerna, scharlaken van kleur, is
met wijd-uit slingerende eikenblaren van goud geborduurd en aan
beide schouderkanten opgenomen om goed te laten uitkomen het
gedreven metaal, dat met vele zinnebeeldige voorstellingen is versierd. Op de metalen beenstukken is een leeuwenkop met neergaande krulfiguren geciseleerd : ook des Imperators zwaard met
prachtig besneden gevest steekt in kunstig gedreven metaal.
Omringd is de toegejuichte Caesar van zijn familieleden,
gezin en gevolg. Zijnen broer Claudius zien wij ditmaal ook,
den geleerde, die zich gewoonlijk niet bij de Circusfeesten vertoont.
Want onhandig is deze in voorkomen en manieren, terwijl zijn
twee kwalen : zijn vreeselijk stotteren en zijne aanvallen van
epilepsie zijn verschijnen in het openbaar niet gemakkelijk maken.
Maar heden heeft zijn broeder hem toch weten te bepraten, zich
onder zijne familieleden mee te begeven, en eenigszins verwonderd
stooten de menschen elkaar aan „zie Claudius, den idioot !"
Naast hem zien wij D r u s u s, hun beider stiefbroer en
zwager, met vreugde door het volk begroet. Dan komt, in
prachtig c a r p e n t u m (den hoogen wagen met ronde kap en
versierde gordijnen) des Imperators gemalin A g r i p p i n a, voor wie
een daverend „e u g e" wordt aangeheven. Zij allen zijn omringd
van Germanicus' lijfwacht van Batavi. Deze Germanen weten
door hun forsche, mooi-ontwikkelde lichamen en hun helmen met
breede vogelwieken, waardoor zij reeds van verre herkenbaar zijn,
een ieders bewondering te wekken.
Maar reeds heeft C. J. Caesar Germanicus zijn loge bereikt,
waar hij zich nu nederzet, om van daar uit straks het sein te
geven tot het begin van den wedstrijd.
Een lange rij van priesters gaat ons thans voorbij : want ook
het wagenrennen is oorspronkelijk een goa'sdienstig feest en ook
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nu zullen wij de groengedekte offerstieren zien voorbijgaan, den
goden ter eere bestemd. En zoo trekken ook thans : Fetialen,
Augustalen, Saliërs, Pontifices, Flamines, VII-viri en XXV-viri,
Auguren en Arealen aan ons oog voorbij om het groote feest
luister bij te zetten. Maar meer nog dan alleen door hunne aanwezigheid weet men heden de goden te Beren. Want de godheden
zelf nemen aan de plechtige pompa deel, zoodoende in persoon
het feest openend. Want nu naderen de verschillende godenbeelden, die, met hun onderscheiden attributen gesierd (euviae)
hetzij op draagbaren (f e r c u 1 a) 't zij op tronen of ook op wagens
(t e n s a e) door muildieren of paarden getrokken, den circus worden
binnengedragen. En bij hunne komst ronken de altaren, stijgen
heilige gezangen op en worden zelfs door de toeschouwers gebeden gedaan om aan een bijzonder beschermenden god de zegen
voor zijn renvriend en daarmee geluk voor zijn weddenschappen
af te smeeken of vrome geloften af te leggen, terwijl men aan
sommige godheden bloemen toewerpt, ze mikkend in welberekenden
worp. En zoo volgen Iuppiter en Neptunus, Iuno en Minerva,
Ceres en Ops, Bacchus met zijn bacchantenkoor, door den toeschouwers met een : e v o e, B a c c h e! begroet. Dan Venus Genitrix
met haar dienaressen, Themis, Latona, Lucina, de Muzen, de
Graciën, ja wat er maar voor beelden van goden en godinnen
bestaan.
Maar wat zien wij daar naderen, zetelend op hooge tens a,
en getrokken door vier groote oliphanten ? Het is het gouden
beeld van den vroegeren Keizer Augustus, den vergoddelijkten,
dien de Romeinen uit piëteit thans mede onder den godenstoet
laten verschijnen. En diep zal de Imperator Germanicus voor
zijnen grootvader, thans den D i v u s Augustus groeten en met
bloemen zullen z ij het beeld bewerpen, die gekend hebben den
grooten Imperator van Rome.
Dan komen de hoogwaardigheidsbekleeders der stad : de
consuls, praetoren en curulische aedielen ; de quaestoren ; de volkstribunen en de verschillende praefecten. Niet te vergeten ook de
Senatoren in hunne witte ambtsdracht. Daarna de ridders en
de lagere magistraten, benevens voor ditmaal ook verscheidene
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officieren uit het leger, dat zich thans met verlof in Rome bevindt,
en voor wie Caesar Germanicus een voldoend aantal plaatsen
heeft laten reserveeren.
Hierachter sluit zich nog een groot aantal ondergeschikten
aan, terwijl zelfs narren en dansers niet ontbreken aan den langen,
bonten stoet.
Als intusschen ook de gebruikelijke ceremoni ë n zijn verricht
en den goden geofferd is, beidt iedereen met spanning het oogenblik waarop uit de loge des Imperators het sein tot het begin
van den wedstrijd zal worden gegeven. „Mappam mittere" noemen wij dit — zoo legt onze gastheer uit -- want met een servet
wordt gezwaaid ten teeken van beginnen.
Let nu goed op de vier eerste deuren der carceres, want
daaruit zullen de agitatoren met hunne wagens zoo dadelijk te
voorschijn vliegen : G1 ab r i o voor de groene, S c o r p u s voor de
blauwe, H i e r o voor de witte, en H e x o c h u s voor de rode
factie."
Intusschen nemen alle nieuw aangekomen bezoekers hunne
officieels plaatsen in : de consuls en verdere curulische magistraten
op hunne Sella c u r u 1 i s die voor hen is gereed gezet, de andere
magistraten naast hen op het podium, de senatoren op de met
kussens belegde steenbanken, de ridders en priesters op de verdere
plaatsen vooraan.
Ha, daar knarsen de deuren der carceres en komen de
wagens te voorschijn, die, bij de links van ons gelegen meta
door het witte koord : de linea alb a worden staande gehouden
om aldaar opgesteld, het wuiven van den witten doek af te
wachten. Stil is het nu geworden onder de duizenden toeschouwers, wier blik gespannen gevestigd is op de loge van den Imperator.
Eindelijk, daar zwaait deze de blanke vlag, onmiddellijk door een
schetterende hoornfanfare gevolgd en de verbroken spanning waarin de aanwezigen zaten, die nu de vier quadrigen zich met een
sprong vooruit zien storten, uit zich in een oorverdoovend geschreeuw, in schel-klinkende aanmoedigingskreten, in ha,ndgeklap, en voetgestamp, van vreugde over het beginnen van
12
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DE RENNEN.
En terwijl de baan dreunt onder de snelle hoefslagen van
de zestien naast elkaar vliegende paarden, trilt het circusgebouw
nog voortdurend onder de luidruchtige bijvalsbetuigingen van het
publiek. Men zwaait met de gekleurde umbracula en werpt
doeken in de hoogte, een ieder brult den naam van den renner
zijner kleur, de mannen bewegen hunne toga in de lucht, de
vrouwen hunne hoofddoeken en waaiers en de heele circus davert
en weergalmt van de kreten waarmee een ieder paarden en renners
tracht aan te sporen.
Maar ook zijzelf zijn in de grootste opwinding. Half voorovergebogen over den bak van den niet te hoogen wagen, staan
zij met het eene been vóór het andere, vlak tegen den binnenkant
gesteund en drijven hunne paarden, met schreeuwen, vloeken en
zweepslagen aan, ze zelfs over den rug slaande met het einde der leidsels. Deze hebben sommigen om hun eigen middel heengewonden, om
ze in de groote vaart niet te laten ontglippen. De paarden zelf (in hooge
stofwolk wagen en agitatoren hullend, zoodat nauwelijks de verschillende kleuren te zien zijn) trekken onstuimig en brieschend
van woede de tweewielige lichte karren voort, niet minder fel
op de overwinning dan hunne bestuurders. Zij doen het zand
aan weerskanten hoog opspatten, dat in den e u r i p u s valt, die
aan den baankant voor de veiligheid met paaltjes is afgezet.
Reeds vliegen de wagens, die de eerste bocht gelukkig zijn
omgedraaid aan den overkant voorbij, nog steeds bijna geheel
gelijk gebleven.
Vooruit Scorpus, voort blauwe! Zie hoe hij zijn rechter
handpaard Ingenuus met scherpen prikkel treft. Dit schiet vooruit, zijnen mederenner Passerinus, die onder het juk loopt (*) bezielend. Ook deze neemt een sprong, daardoor zijn jukgenoot Admetus
meetrekkend en zoo wint Scorpus Benige paardenkoplengten.
(*) De twee middelpaarden
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„Age Scorpus, twintig duizend voor de blauwen". „Wij houden
tegen'', zoo antwoordt men den roeper.
Maar nu schiet ook Glabrio met zijn onweerstaanbaar jukpaard
Velox vooruit en haalt Hexochus dezen weer in. Voort vliegen
de drie quadrigen naar de meta secunda. Maar vlak hierbij gekomen, houdt Scorpus een weinig in, en laat in welberekende
renlist aan de anderen een oogenblik voorsprong. Met sterken
vuist de teugels aantrekkend, remt hij den loop zijner vurige renners, die niets liever zouden doen dan nu onmiddellijk de meta
omdraaien. En zoo beginnen rood en groen baan te winnen.
Nu stijgen de weddenschappen, worden steeds honger de
sommen op Glabrio's groen te wedden gezet. En zoo is hij de
eerste, die de bocht bereikt. Snel houdt hij de linkerteugels aan,
brengt zoo Pirois een oogenblik tot staan en draait dan in scherpe
wending, zoodat de wielen kraken op hunne assen, vlijmscherp
ombuigend, om de drie kegels heen. Luide bijvalsbetooningen
beloonen hem voor zijn mooi genomen draai.
Onze buurman is geheel in vuur. Ziet ge wel mij n Glabrio
hij wint, ha, hoe voortreffelijk zal het nieuwe span mij door Rome's
straten rijden, hoe prachtig zullen Aemilius' beelden prijken in
mijn art r i um !
Een ei en een dolfijn zijn verdwenen ; de tweede rondte wordt
aangevangen. Voorop : Glabrio's groen, dan Hexochus' rood op
de hoeven gevolgd door Scorpus en eindelijk Hiero (de Athener)
een eind achter allen aan. Op de eerste meta gaat het nu aan,
weer zal Glabrio het eerst de bocht nemen. Maar terwijl het
slechts twijfelachtig schijnt of hij dan wel Hexochus, die nu nagenoeg gelijk zijn, den scherpen hoek zal weten te krijgen, dringt
zich plotseling Scorpus als een wig tusschen beiden in, en den
ronden een eind naar de porta triumphalis toeduwend, den groene'n
tusschen zich en de spina bijna platdrukkend, (en zoodoende hem
nopende even te stoppen, wil hij niet verpletterd worden), draait
de blauwe om, krijgt een prachtigen voorsprong en is op de lange
baan de anderen weldra een flink stuk vooruit. „Vivat Scorpus,
euge, euge !" jubelt het uit vele kelen, „tienduizend; twintig-, vijftigduizend op den blauwen." „Aangenomen" antwoorden de groenen.

— 180 —
Door de oogenblikkelijke verwarring aan de mijlpalen heeft
nu de witte weer een eind ingehaald zoodat nu aan den overkant
de vier wagentjes in lange rij voorthollen. In dezelfde volgorde
van blauw, groen, rood, wit blijven zij nu de baan Benige malen
doorrennen. Maar groot verschil is er tusschen Scorpus' bochten
en die der anderen.
Want voorzichtig en telkens bij de metae bedaard inhoudend,
neemt de eerste zijn wendingen : woest en scherp draaiend volgen
de anderen. En langzamerhand haalt Glabrio zoodoende weer
in en heeft zijn blauwen tegenstander tot op een wagenlengte bereikt. Een aanzienlijke dame grijpt uit heur haar een
kostbaar diadeem. „Voor de groenen" roept zij uit, het prachtig
sieraad omhoog heffend. „Het zij zoo Valeria", draait zich haar
voorbuur naar haar toe, twee fonkelende armbanden afschuivend
„Scorpus zal winnen".
Zie, nu zijn de beide tegenstanders geheel gelijk. De woede en
heftigheid van het publiek stijgt bij Tederen draai, zooals stijgen de
wedlust en sommen. Beneden roept men „een landhuis" voor het
groene, boven op de summa c a v ea bij het arme publiek „een
haan voor het blauwe" of ,een varken voor het groene span."
Maar terwijl aller blikken alleen op des groenen en blauwen
span zijn gericht, ontspint zich plotseling een levendige strijd
tusschen wit en rood. Hiero namelijk die het niet kan velen de
achterste te zijn doet een laatste poging tot inhalen, zijne dieren
zwepend tot het bloed zich met hun zweet mengt. En ZelatoY,
het mooie zwart-glanzende handpaard, voelt de krachtige slagen
van de scherpe prikkels en de looden zweepknoppen, toonend in
bloedige striemen de woede zijns meesters. En snuivend van
drift geeft het edele dier zijnen makkers het voorbeeld en weldra
raast het gansche vierspan naast hun viertal bruine mededingers
voor. Maar Hexochus met een stortvloed van verwenschingen en
zweephouwen zijne renners tot het uiterste aanvurend, maar geen
kans ziend den terzijde komenden vóór te rijden, rukt plotseling
met heftigen stoot aan de teugels van zijn rechter paard. Terwijl
hij immers een oogenblik nog vóór was, maar dan tot opgeven
genoodzaakt, besloot hij een uiterste redmiddel te wagen. Hij
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stuurt dus eensklaps rechtaan op den wagen van zijnen nevenman,
op de kracht zijner wielen vertrouwend. Een vreeselijke botsing volgt.
men hoort een heftig geknars, maar door de dichte stofwolk is
bijna niet te onderscheiden, wat er juist gebeurt. Een oogenblik
later echter ziet men des witten quadriga omkantelen en wordt
deze nog een eindweegs door zijn wilde paarden meegesleurd,
terwijl de ongelukkige bestuurder zich vergeefs nog zoekt op te
richten. De aanvaller intusschen, met hoonend gelach zijn truc
gelukt ziende, en wiens paarden door den schrik en den schok
heftiger zijn geworden dan ooit, vliegt vooruit in niet te temmen
holren. En ver achterlatend zijnen in het zand liggenden mededinger, die wel uit de teugels is losgekomen, maar tegelijkertijd
aan den kant van de baan is geworpen, nadert hij ras het groene
en blauwe span. Half dol van vreugde sporen hem de toeschouwers der ronde partij, die nu plotseling weer moed krijgen,
met doeken en kreten aan.
Nadat juist de blauwe en vlak achter hem de groene den
meta-draai heeft genomen, vliegt het hollende span van Hexochus
op de kegels aan. Spanning is op ieders gelaat te zien, zelfs zij,
die uitsluitend in blauw en groen belangstelden, kijken nu angstig
naar het op hol geslagen vierspan, want duidelijk is het aan
des menners gelaat en bewegingen te zien. dat hij zijne paarden
niet meer meester is en wat er bij de bocht gebeuren zal, is
niet te voorzien. Daar aangekomen, rent het dolle span nog
een oogenblik door, dan echter springt het linkerzijpaard plotseling ter zijde, waarop de andere dieren volgen. De wagen wordt
met vreeselijken zwaai de bocht meer om geschoven dan gereden,
maar wonder boven wonder, hij kantelt niet, slechts is het zijpaard eenigszins van de andere afgeraakt. Een daverende juichkreet geeft Hexochus weer moed. Hij heeft zich echter bij
den geweldigen wagenzwaai bijna niet staande kunnen houden
en zou zeker van de kar zijn geslingerd, als hij niet krampachtig
den wagenbak had vastgepakt. Daardoor zijn hem echter Benige
teugels waarvan 't einde hem om 't middel zit, ontschoten, en nu
vliegen zijne paarden, niet meer voelend des leiders hand en
bijna tot razernij gebracht door het ongeval en het krijschende
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geschreeuw der toeschouwers, met de grootste onstuimigheid op
de baan voort. Wanneer Scorpus en Glabrio vóór elkaar hadden
gereden, zou het roode span hun ongetwijfeld voorbij zijn
geschoten. Maar juist heeft Glabrio, gebruik makend van een
verkeerden sprong van Adinetus zijn voorman ingehaald, en
rijden dus blauw en groen weer naast elkaar. Hierdoor komen
de roode renners eindelijk eenigszins tot bedaren, want niet komt
het bij hen op in wijde bocht de andere voorbij te snellen.
Daarvan maakt Hexochus gebruik, zijne teugels weer te ordenen,
die hij van nu af weer met vaste hand bestuurt.
Zesmaal zijn reeds ei en dolfijn verdwenen; voor de laatste
maal zal de meta secunda worden omgegaan. Des ronden wielen
ronken op hunne assen, door de hitte der wrijving gloeiend geworden. Hij is vlak achter zijne beide tegenstanders aan, waarvan Scorpus de spinazijde heeft en Glabrio den buitenkant.
Maar zie, daar krijgt Glabrio een kleinen voorsprong.
„Euge Glabrio ! Vijf millioen Sestertiën op de groenen" roept
de club der pil a r i i (*) die beneden zit. —Gehouden —
klinkt het uit veler mond, want de blauwe partij denkt aan
Scorpus' voordeel, die de binnenbocht heeft en zoo dadelijk ongetwijfeld voorzichtig, maar handig zijn laatsten draai zal nemen.
Maar Glabrio, die hem dit wil beletten, doet, zijn paarden bijna
doodranselend, alle moeite hem bij de kegels vóór te zijn.
Gevaarlijker dan ooit zal de draai zijn voor alle drie de dolle
aurigae, die in de hoogste opwinding zijn. „Scorpus, beloof mij
tienduizend sestertiën en ik laat jou de bocht", roept Glabrio uit.
„Zwijg, schurk, geen q u a d r a n s zul je hebben" is Scorpus'
antwoord. Nog een oogenblik rennen beide agitatoren in de
heftigste woede naast elkaar.
„Scorpus, beloof mij twintigduizend en ik zal jou laten
winnen." Een zweepslag over gezicht en borst van den omkooper
is het Benig antwoord, dat bloed en striemen achterlaat.
Nu of nooit komt het er op aan, den tegenstander achter
zich te laten door de bocht te bereiken. Alle toeschouwers zijn in
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de uiterste spanning, een groot ongeluk bij de meta staat te
voorzien. Maar Scorpus is verstandig. In gedachten ziet hij
zijnen mederenner reeds tegen de kegels aan verpletterd, en
voorzichtig houdt hij een weinig in, om bij Glabrio's val zonder
gevaar het verwarde span te kunnen voorbij gaan.
Met één sprong hebben Glabrio's renners zich nu vóór hem
geplaatst. Een vervaarlijke stofkolom vliegt op, men hoort een
wilden schreeuw, en als het stof op zijde waait, zien wij aan
onzen kant den groenen agitator zonder Benig letsel den hoek
omkomen. Een donderend gejuich aan verschillende kanten,
vooral onder en rondom ons. De onsterfelijke Glabrio zal nu
het eerst de eindstreep bereiken, die een eind nog naar rechts,
ongeveer bij de Columna Tutelinae is getrokken.
Maar wat ziet daar een ieder ? Door zijn sterke inhouden
is Scorpus, de voorzichtige, door zijn rooden achterman, die woest
de bocht omvliegt, voorbijgerend. Dicht op de hielen volgt nu
Hexochus den groenen voorman, door al zijn partijgenooten woest
toegejuicht. Maar neen, het is te laat. Het baangedeelte is te
kort ; de ronde zal den winnenden Glabrio wellicht juist even
over de lijn eerst inhalen. Maar plotseling, als door Iuppiter's
bliksem getroffen, daar zakt Glabrio's prachtige Pirois, zijn
linker handpaard, dat de bocht steeds zoo keurig nam, neer. Een
heftige verwensching stoot de auriga uit, die nog slechts enkele
passen van de lijn is verwijderd. Hij zweept het dier op, dat
zich nog een oogenblik verheft, om dan opnieuw ineen te zinken.
Een woede-kreet onder de toeschouwers.
„Vergiftigd", schreeuwt onze buurman in krankzinnigen
wanhoop, „vergiftigd", mompelt het aan alle kanten om ons heen.
Dan schiet Hexochus het verwarde span pijlsnel voorbij, dat
nog wel voortgaat, zijn dooden makker een wijle meeslepend,
maar wiens vaart is gedempf door het logge, zware paardenlichaam,
dat in het zand wordt meegesleurd. Een gefluit en gehoon treft
den armen Glabrio. Nog één oogenblik : daar snuift des rooden
span over de beslissende lijn : Hexochus is overwinnaar ! F a c t i o
russatta vicit!
Dicht achter hem volgt Scorpus, de blauwe, met gefluit en
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gelach door allen begroet. Maar een donderend hoera verwelkomt
den overwinnaar, wiens woeste paarden met de grootste moeite
door de m o r a t o r e s tot staan worden gebracht.
Uitgelaten zijn de roodgezinde toeschouwers, want in lang
niet werd door hunne partij eene circusoverwinning behaald, en
hooge sommen heeft men tegen hen verwed.
En overstelpt wordt Hexochus met kransen, bloemen, linten,
ook met munten, ja zelfs met kleeren (*), want alles werpt men
hém toe, die de hoogste overwinning heeft behaald, die een
mensch in het civiele kan bevechten : de zege in den circus.
Woedend zijn de groene partijgangers : zij hebben het slechts
over den lagen sluipmoord, die Glabrio's edel ros deed vallen,
en bij het tegenspreken dier bewering raakt menigeen met zijn
buurman handgemeen. Maar niet minder verontwaardigd zijn de
witten, zij, die hém zagen overwinnen, die de oorzaak is van
Hiero's val, en verwarring bracht in des witten bespanning.
Maar Hexochus, ongeroerd door de vele verwenschingen en
bedreigingen, die hem naar het hoofd geslingerd worden, die zich
oplossen in het daverende gejuich en geklap zijner bewonderaars,
staat fier in trotsche houding op zijn wagen, waarop hij nu de
baan rondrijdt. Bij het pulvinar van den Imperator aangekomen,
reikt deze hem de gebruikelijke overwinningsprijzen uit: den palmtak,
benevens het i s e 1 a s t i c u m, de met goud gevulde beurs en
mooie kleederen. Dan rijdt hij, de kransen aan zijnen linkerarm
rijgend en met den palmtak in den rechter, nog eenmaal de baan
rond, om door de porta triumphalis te verdwijnen en stapvoets
door Rome's straten te rijden, waar een vreugdegebrul van alle
huizen, van alle daken hem zal . verwelkomen en bloemen en
kransen hem van alle zijden zullen worden toegeworpen.
Het is pauze. Wij maken een beweging van opstaan.
„Ge blijft toch nog voor de volgende wedstrijden?" vraagt
onze gastheer.
Wij willen echter liever nog het een en ander van de stad zien.
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Welaan dan, het is goed ; een anderen keer zal ik schip,
paarden, beelden en slavin wel herwinnen. Laten wij dan naar
de Thermen van Agrippa gaan, waar wij kunnen bekomen van
de vreeselijke hitte in den circus en zorgen en stof van ons
afgespoeld worden. —
En zoo begeven wij ons naar regio IX, waar sinds een
veertig jaren de heerlijke Agrippabaden in verbinding met het
Phantheon (') gebouwd, tot binnentreden lokken. Hier ',kunnen
wij ons oog vergasten aan de mooie mosaikvloeren en beschilderde
zolderingen, waarmee de groote badinrichting van binnen is
voorzien. Hier kunnen wij ons in het t e p i d a r i u m in het
louwwaterbad, in het 1 a b r u m in het koude water dompelen om
daarna op het zorgvuldigst door den badknecht over het heele
lichaam te worden gemasseerd en met welriekende oliën gezalfd.
Hier wordt onze huid met h ap h e ( 2) bestrooid en gewreven;
worden neus en oor met de vols e 11 a gereiningd en kunnen wij,
na met de meeste zorg gebaad, geolied en gezalfd te zijn de
bewegingen der Syrische danseressen volgen, die in de c o a
vest is, het ijle, doorzichtigé gewaad, onder begeleiding van
c y m b a 1 a en c r u s m a t a e (3} de sierlijkste dansen uitvoeren.
En verdwenen is nu al het stof, al de opwinding van den Circus.
Weggespoten wordt hier door de zwaarfonteinen en mooi gebeeldhouwde bekkens: de warmte en afmatting van in het wedrengebouw,
den Romeinschen Circus met zijn quadrigen, zijn verhitte toeschouwers en -- zijn weddenschappen, die heftige en onbedwingbare
hartstocht van heel Rome's bevolking.
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CIRCENSIA.

EENIGE GESCHIEDKUNDIGE MERKWAARDIGHEDEN.
Terwijl de Circusspelen vooral onder de keizers hun hoogtepunt wisten te bereiken, waarvan groote circusliefhebbers als
Caligula, Nero en Heliogabalus (of Elagabalus) onuitputtelijk waren
in het bedenken van allerlei nieuwigheden om het publiek het
lange zitten te veraangenamen en de langdurige rennen wat af te
wisselen, mogen hier enkele staaltjes van dergelijke bijzondere
circusvoorstellingen volgen.
Reeds in de republiek, toen het steeds de hoogere magistraten
waren, die de spelen gaven, maakten sommigen van dezen zich
door de pracht hunner uitvoering bekend. Zoo worden de spelen
geroemd, die Scipio aan het yolk gaf ter eere van de begrafenis
van zijnen vader ; schijnt een Romeinsch ridder Vedius Pollio
zich naam gemaakt te hebben door het houden van zeealen in
een grooten vijver met het doel om ze te gebruiken voor een
circusvoorstelling, waarbij alles onder water gezet werd en daarna
dergelijke zeealen, noordkapers, haaien en andere gevaarlijke
visschep in het water werden gelaten om ze te laten vechten
tegen gladiatoren, die men, met zwaard gewapend in bootje liet
varen, of wel tegen moordenaars en gevangenen, die men zoomaar
in het water wierp. Gemelde e q u e s onderhield deze dieren met
menschenvleesch : hij voederde ze met diegenen van zijne slaven,
die een fout begaan of iets nagelaten had.
Zoo liet Mucius Scaevola voor een circusvoorstelling leeuwen
overkomen en die op den dag van het feest tegen elkaar vechten.
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Deze voorstelling gaf hij ter eere van de aanvaarding van zijn
ambt van aedilis curulis. Want dit was in den vroegeren tijd te
Rome de aanleiding tot het geven van spelen : de hooge ambtenaren, namelijk : aedilis, praetor en consul gaven deze feesten bij
den aanvang van hun ambt, soms ook van te voren om het volk
tot het ondersteunen van hunne candidatuur te bewegen. Een
dergelijk magistraat bekostigt dan het geheele feest : het volk heeft
vrijen toegang. Dat dit echter menig ambtenaar een flinke duit
moest kosten, valt licht te begrijpen, en sommigen waren dan
ook zoo eerlijk om, wanneer die ontzaglijke uitgaven hun kapitaal
te boven gingen, een dergelijk eerambt niet aan te nemen.
Anderen echter, die het minder nauw namen, gaven, ook al
bezaten zij de middelen daartoe niet, toch groote voorstellingen,
met het vooruitzicht, dat zij, eenmaal na afloop van hun Consulaat
met den titel proconsul (stadhouder) naar een provincie gezonden,
door uitzuiging en afpersing der bewoners het benoodigde kapitaal
wel bijeen zouden krijgen. Om een en ander tegen te gaan,
bepaalde later Augustus, dat die hoogwaardigheidsbekleeders, die
dergelijke feesten niet uit eigen middelen kon bestrijden, eene
schadeloosstelling in geschenken van de burgers zou krijgen,
terwijl Hij voor sommige, door Hem bijzonder geachte magistraten
alle kosten der uitvoering op zijne eigen rekening nam.
Een enkel voorbeeld uit de geschiedenis bewijst intusschen,
dat het volk bij hooge uitzondering deze kosten geheel vrijwillig
bijeen bracht, wanneer het gold een buitengewoon verdienstelijk
en geheel onbemiddeld ambtenaar een bewijs van algemeene
achting en vertrouwen te geven. Zoo werd de zoon van Oppius,
die zijnen rader op zijn rug de stad uitdroeg om hem te redden
van de vervolging der driemannen, wegens deze grootmoedige
daad door het volk tot aediel gekozen ; maar daar zijn karig
vermogen hem niet toeliet de gebruikelijk intree-feesten te geven,
kwamen de verschillende kleinhandelaren en werklieden overeen
om al het daartoe benoodigde voor hem bij elkaar te brengen,
en zoo kreeg hij zelfs nog gedurende de wedstrijden zooveel geschenken van de toeschouwers, dat hij bovendien nog een aardige
som overhield. Dat zooiets echter hoogst zelden plaats had, laat
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zich denken : men verwachtte op den duur dan ook van den
aantredenden aediel niet anders dan kostbare spelen, en, `vilde
deze na afloop zijner aediliteit zich ook de praetuur en daarna
het consulaat zien toegewezen, dan was het hem geraden bij de
aanvaarding van zijn eerste Curulisch ambt zoo luisterrijk mogelijke spelen te geven.
Zoo heeft ook Julius Caesar, bij den aanvang zijner aediliteit,
de betrekking, die hem verder moest brengen naar zijne hoogstrevende ambtsplannen, sommen aan de toergegeven spelen
verspild, om zijne schitterende, aan het volk gedane beloften te
kunnen houden. En onder hem, vooral later onder zijn principaat,
begonnen dan ook de Circusspelen hoe langer hoe kolossaler te
worden, werd hoe langer hoe meer gezocht naar iets, dat de
nieuwsgierigheid van het publiek tenuiterste zou kittelen, dat de
zinnen ten hoogste zou bevredigen van de voortdurend meer toestroomende menschen, die wilden het ongeziene , het onverwachte,
het éénig nieuwe.
En wie waren meer in staat hun dit te verschaffen dan de
keizers, de keizers, die over de ruimste middelen konden beschikken,
die over water en andere elementen hadden te bevelen, naar wie
alles toekwam, wat zij uit de verst verwijderde provinciën van
het wereldrijk wilden hebben ! En meer dan ééne reden hadden zij
om grooten en volk aan zich te binden ; want jong en onstevig
nog was de pas gevestigde Caesarentroon en dikwijls wankelde
deze op zijn onhechte fundamenten. Maar licht te stillen was de
volkshonger, gemakkelijk te bevredigen de nationale wensch:
„panfis et Circenses !" Want waaraan ontbrak het den machtige
om een zoo schitterend mogelijk circusfeest te geven? Geld
bezat hij in overvloed en mocht hij zijn eigen beurs (*) liever niet
aanspreken, dan maar de staatskas. Wat was het voor hem om
een rivier af te dammen, waarvan het water in den circus gebruikt
moest worden ; om het zand van een stuk woestijn af te halen
C) Deze was reeds hierdooroedg voorzien, dat de meeste keizers na Augustus
ook
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om er zijne arena mee te bestrooien ; om een zijden doek over
de ontzaglijke oppervlakte te spannen, dat millioenen kostte, of de
spina te verfraaien met een Egyptischen obelisk, die grooter was
dan drie schepen tezamen?
En zoo is het juist in de eerste eeuw, dat wij de zonderlingste
dingen van circusvoorstellingen hooren, dat stukjes vertoond
worden, waarvoor allicht onze huidige techniek, maar ongetwijfeld
onze tegenwoordige beschaving zou terugdeinzen en die, (gansch
ontoegankelijk voor onze hedendaagsche begrippen) bij ons de
sterkste verontwaardiging en afkeuring, de grootste walging en
ergernis (over verkwisting en patserigheid) zouden wekken, terwijl
de Romeinen er niet dan de heerlijkste verbazing, den hoogsten
lof en de meest oprechte bewondering over uitten.
En zoo zagen wij, dat Caesar het reeds was, die het volk,
voor wie de groote circusspelen langzamerhand levensbehoefte
waren geworden, te dien aanzien grootelijks begon te verwennen.
Om het publiek, dat daardoor in steeds grooteren getale deze feesten
bezocht en hoe langer hoe moeilijker ruimte kon vinden voor de
voor Tederen stand aangewezen plaatsen, ter wille te zijn, vatte
Caesar het plan op om den toch reeds ontzaglijken Circus Maximus
nog aanzienlijk te verruimen en tevens van nieuwe gemakken te
voorzien. Zoo vergrootte hij hem met drie-en-een-half stadia in
de lengte en één stadium in de breedte, waarbij hij tevens van
het gansche gebouw, dat vóór dien van hout moet geweest zijn,
het grootste deel van steen liet maken, en alleen het bovendeel
van hout, op drie boogwelvingen rustend. Verder liet hij aan de
kanten der eigenlijke renbaan meergemelde breede watergracht,
den e u r i p u s graven.
Onder de uitvoering zelf liet hij somtijds mooie kinderen,
(waarvan de toenmalige grooten zich veelal bedienden om ze
ontkleed, met bloemen en vruchten in het gelokte haar en prachtige
halsketenen en armbanden versierd, in huis rond te laten loopen
en aan tafel de gerechten te laten opdisschen) zonder Benig
kleedingstuk door de renbaan loopen. Nu eens moesten deze
kleine naaktloopers met elkaar Benen wedloop houden, dan weer
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liet hij ze in b i g a e, met kleine hitten bespannen, tegen elkaar
rennen. Soms ook stelden zij cupidotj es of geniën voor en hadden
dan kleine, doorschijnende vleugeltjes aan.
Hoeveel Caesar ook van wagenrennen hield, toch roofden
hem deze naar zijne zin te veel tijd weg. Daar echter het volk
er zeer op gesteld was, dat hij zich bij alle wedstrijden vertoonde,
om aan de algemeene vreugde deel te nemen, bracht hij alle
staatsstukken en brieven in zijne loge mee. Hij las deze dan
door, verzond en ontving depêches, nam rekesten aan en beantwoordde die. Het volk was evenwel hoogst ontevreden, dat hij
zijn tijd daaraan besteedde en niet geheel aan de spelen wijdde
en het verweet hem gebrek aan belangstelling en onverschilligheid.
Wel een bewijs hoe bij de Romeinen de meening heerschte, dat
men aan de spelen : het hoogste wat men eigenlijk zien kon, al
zijn tijd moest wijden, ja zelfs alle staatszaken daarvoor laten staan.
In dat opzicht heeft het bij volgende keizers voorwaar zijn
zin gehad, die zich in den regel meer met het geven van kwistige
feesten en spelen bezig hebben gehouden dan het behartigen der
Staatsbelangen.
Augustus. Aan Caesars opvolger Augustus viel wat dat aangaat nog
het minst te verwijten ; toch liet zich deze ook zeer aan de
nationale spelen gelegen liggen, wat eensdeels blijkt uit de prachtige
voorstellingen, die ook hij gaf, maar ook uit de vele maatregelen
die hij nam tot verbetering van den Circus zelf en het verkeer
daarin. Zoo liet hij bij een feest, dat hij gaf ter eere van zijnen
neef Marcellus, toen deze aedilis curulis was geworden, van boven
alles met een ontzaglijk zeildoek bespannen. Belangrijker nog
dan deze tijdelijke verbetering waren de maatregelen van Augustus,
waarmee hij het zedenbederf en de onwelvoeglijkheden trachtte
tegen te gaan waartoe deze circusvoorstellingen, waar een zoo
verbazend groot aantal menschen bijeen was, maar al te zeer
aanleiding gaven. Zoo zou ook Seneca tegen de losbandigheid
van het publiek ijveren, die het gevolg was van deze
spelen, waarheen, zooals Ovidius schreef : „de menschen zich
begeven om te zien en gezien te worden, daar het de plaats is
waar alle schaamtegevoel opzijde gezet kan worden.
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Om hieraan Benige grenzen te stellen, bepaalde keizer Augustus,
dat kinderen beneden de zestien jaar alleen toegang mochten hebben
onder begeleiding hunner gouverneurs en plaats nemen op de voor hen
apart gehouden banken, terwijl hij voor het minder nette damespubliek alleen een klein gedeelte van de hoogste rijen van den circus
vrijliet. Verder verbood hij, dat bij die kampspelen, waarbij de
worstelaars geheel naakt optraden (wat intusschen vrij vaak voorkwam) vrouwelijke toeschouwers werden toegelaten. Deze maatregel echter schijnt het maar zeer kort te hebben uitgehouden,
want na zijnen dood, komen daarop alras allerlei uitzonderingen
voor, terwijl zelfs onder volgende keizers vrouwen in de arena
verschenen om ongekleed zoowel tegen mannen als tegen wilde
dieren te vechten.
Augustus echter waakte voortdurend voor de goede orde en
zelfs voor nette kleeding onder de bezoekers. Zoo verbood hij
zelfs aan het volk om met den c u c u 11 u s, een eenvoudig hoofddeksel, te verschijnen en verordende, dat een ieder zich in zijn
meest officieele dracht en beste kleedij zou vertoonen, waarom
hijzelf de spelen altijd in groot pontificaal bezocht en de dames voor
deze gelegenheid veelal purperen, met goud bestikte feestgewaden
aandeden, met edelsteenen veelal versierd.
Onder de spelen, die Augustus aan het volk gaf, behoorde
ook een, waarvoor hij de arena van den circus Flaminius (op het
Marsveld, zie kaart) geheel onder water had laten zetten. Hij
liet daarin zes- en dertig levende krokodillen, daartoe uit Egypte
besteld, rondzwemmen. Uit ditzelfde land had de keizer menschen
laten komen, die gewoon waren tegen dergelijke dieren te vechten ; hij liet hen in bonten tegen de dieren los, die alle door deze
krokodilvechters gedood werden. Intusschen schijnt deze keizer
wel speciaal van dergelijke waterpartijen gehouden te hebben,
want bovendien liet hij nog een meer graven voor een vlootgevecht (naumachia Aug u s t i) dat zich in ellips-vorm aan den overkant van den Tiber uitstrekte in Bene afmeting van 532.80 bij 355.20
Meter. Om deze naumachie te goeden liet de keizer een groote waterleiding aanleggen : A qua Alsietina, vanaf het Alsietinische meer,
dat door zijn modderig water toch niet tot drinken geschikt was.
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Voegen wij bij dit alles nog de vele verbeteringen en verrijkingen, die deze keizer den Circus Maximus liet ondergaan, (1)
dan kan men niet anders zeggen dan dat Augustus op waardige
wijze de nationale feesten bevorderde en zeker de Benige van deze
keizerrij was, die, de Circusspelen uitbreidende, ze niet tegelijkertijd
in peil verlaagde.
Tiberius. Onder zijn opvolger Tiberius wordt niets bijzonders over
circensische feesten bericht. Hij was te gierig om uit eigen kas
veel spelen te gaan geven en te zuinig voor de schatkist om het
daarvan af te trekken. Alleen schijnt hij te hebben ingevoerd,
dat, ingeval van spelen, (Z) het gouden beeld van Augustus, dien
hij door den Senaat voor Divus had doen verklaren, op een door
vier oliphanten getrokken zegewagen telkens vooraan de pompa
kwam binnenrijden.
Caligula. Een hartstochtelijk wagenrenliefhebber was daarentegen Germanicus' zoon C a 1 i g u la die Tiberius in het jaar 37 als keizer
opvolgde.
Geen wonder dat bij dezen jongeling, die van kind af aan
veel van paarden hield, de lust tot rijden er al vroeg inzat. Dit
ging bij hem zelfs zóóver, dat hij zelf zich geregeld in het wagenrennen oefende. Hij liet daartoe eenen circus bouwen in de prachtige tuinen van zijne moeder Agrippina, die hij voor eigen gebruik inrichtte.
En zoo gebeurde op een goeden dag het ongehoorde feit,
dat een Romeinsch keizer zelf met eenen renwagen in den Circus
Maximus verscheen. `Gant Caligula schaamde zich niet om op
die manier zijne keizerlijke waardigheid te vergooien en zich op
één lijn te stellen met het ras van wagenmenners, het ruwste en
onbeschaafdste soort menschen, dat in Rome bestond en dat door
de bewierooking van het volk en (onder Caligula's regeering) ook
van den keizer zelf, de meest brutale en ongehoorde aanspraken
deed gelden. En zoo rende Rome's keizer — gelukkig tot
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naar mij dunkt, uit beleefdheid en om geldelijke alsook om
veiligheidsredenen, zeer waarschijnlijk wel door den keizer zullen
hebben laten winnen. Intussen had 's keizers ren-hartstocht nog
andere gevolgen. Want waren vóór zijnen tijd de rennen op
één dag nooit meer dan twaalf keer gehouden, h ij verdubbelde het aantal achter elkaar gereden wedstrijden, zoodat er
vier-en-twintigmaal telkens vier wagens tegen elkaar uitkwamen.
Als men nu nagaat dat de baan ongeveer 800 Meter lang is,
dus iedere rondte over een afstand van 1600 Meter loopt en
in eiken wedstrijd zeven rondtes gereden werden, dus 11200
Meter, dan kan men nagaan, hoe de Circusspelen onder zijn
regeering niet uren, maar dagen en nachten achtereen gingen
duren. Voegt men daar nu nog bij, dat hij, die eenmaal
in den Circus was, zich onder geen beding daaruit mocht
verwijderen (wat op zich zelf, —evenals dit bij ons het geval zou
zijn bij opstaan alvorens de koningin zich verwijderd heeft, — een
smaad zou zijn, den vorst aangedaan) dan valt daaruit wel op te
maken hoe verwoed de Romeinen op het zien van wagenrennen waren, die hun niet alleen hun inspanning, hun tijd en in vele gevallen
ook hun heele vermogen kostten, maar zelfs hun nachtrust en hun
maaltijden. Om den bezoekers echter dit laatste gemis eenigszins
te vergoeden, begon nu de keizer of de spelen-gevende magistraat
gedurende de voorstelling uitdeelingen in versnaperingen onder
de toeschouwers te gaan houden. Vooral Caligula had er het grootste
pleizier in om deze uitdeelingen zoo smakelijk mogelijk te maken.
Nette korfjes met koud vleesch, puddinkjes, ingemaakte vruchten,
broodjes, snoepgoed, zoete gebakjes en meer verfrisschingen werden
dan door dezen keizer uitgedeeld. Ook zelf at hij er met den grootsten
trek van en zag bovendien om zich heen, wie zijne lekkernijen met den
meesten smaak verorberde. Zoo zag hij tot zijn genoegen eens een eques
die in een minimum van tijd zijn portie naar binnen gewerkt had, waarna Hij hem dadelijk bovendien ook nog zijn eigen mandje toezond.
Een .anderen keer zond hij een wagenmenner, op wier hij
bijzonder gesteld was, een mand waarin echter geen eetwaren
zaten, maar een geschenk van 2 miljoen sestertiën (volgens onze
13
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was echter de waarde van het geld in dien tijd grooter).
Maar niet alleen bevoordeelde de keizer op die manier soms
een specialen agitator. Hij koos zelfs op de heftigste wijze partij
voor een bepaalde fa c t i o. Zoo schijnen de keizers in dien tijd
algemeen de partij der groenen te hebben aangehangen. Zij zonden
of beloofden dan tevoren aan een bijzonder flink en handig wagenmenner een groote som gelds, als hij voor die partij wilde uitkomen, zoodat de keizerlijke partij steeds de meeste kans van
slagen had. Al onder Augustus werd de factio prasina (groene)
door het hof begunstigd, en geen wagenmenner, die daartoe door
den keizer was aangezocht, dorst, hoe hoog ook der tegenpartij
aanbiedingen waren, dit verzoek afslaan, en nog veel minder
als Iulia met een particulier briefje het aanzoek ondersteunde. Maar niet gering was dan ook de belooning, zoo hij de
overwinningspalm voor de groene partij wist weg te dragen, ja
zelfs schonk de keizer hem (als hij een slaaf was) indien hij bijzonder met hem was ingenomen, soms ook wel de vrijheid.
Intusschen was natuurlijk het overige publiek dikwijls juist de
andere partijen toegedaan, zooals van zelf sprak door alle hooge
weddenschappen, die men voor de overwinning zijner factie aanging. En daar men op de meest openlijke wijze zijn gezindheid
liet blijken, en zijn tegenpartij uitjouwde, kwam het op die manier
wel eens tot een conflict tusschen keizer en volk. Zoo werd
Caligula eens, toen het volk den groenen wagenrenner heftig uitfloot en den ronden uitbundig toejuichte, zóó kwaad, — dat hij
zijn lijfwacht kommandeerde met het blanke zwaard op het volk
in te houwen, waarvan de paniek en de bloedige gevolgen eenvoudig verschrikkelijk waren.
Intusschen werden dergelijke circusgruwelen nog verre overtroffen door Caligula's tweeden opvolger : Nero.
Want vele vruchten van 's keizers abnormale geestelijke
ontwikkeling scheen hij bij voorkeur in den circus te produceeren, trouwens de plaats, waar Hij 't best gezien, het meest door
allen bewonderd kon worden. Intusschen is het begrijpelijk, dat
hij de aandacht der stadbewoners zooveel mogelijk van al zijne
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politieke kuiperijen wilde afhouden, en hoe kon hij dat weer beter
d oen dan door den algemeenen volkshonger te bevredigen: 1 ud o s
c i r c ens es! Bovendien waren deze allergeschiktst om zich openlijk
en ten gerieve van het gansche volk te ontdoen van die gehate,
allerlastigste secte van Christenen, die den keizer als paddestoelen
uit den grond opkwamen en het grootste schrikbeeld werden van
den door allerlei verdenkingen en ergernissen gekwelden, ongelukkigen vorst.
En zoo was een der hinderlijkste circus-eigenschappen van
dezen keizer, dat hij niet kon dulden, dat iemand gedurende een
voorstelling toegaf aan neigingen van slaap, of zelfs van verveling
en afgetrokkenheid. Hoe lang het feest ook duurde, hoeveel
dagen en nachten achter elkaar er ook mede heengingen, — men
moest een vroolijk gezicht zetten, men moest tonnen 's keizers
tegenwoordigheid op prijs te stellen, men m o c h t niet anders dan
lachen, men mocht niet indommelen, maar er zich aan gewennen
zijn slaap te onderdrukken. Om echter zeker te zijn, dat dergelijke
slaapneigingen ook werkelijk niet onder de toeschouwers voorkwamen, die zich ook nu, zooals reeds vóór dien, in geen geval
uit den circus mochten verwijderen, liet de keizer, — voor wiep
alleen het wat moeilijk zou zijn geweest om zich hiervan bij een paar
maal honderd-duizend menschen te vergewissen —overal geheime
opzichters én spionnen tusschen het publiek plaats nemen. Wanneer
dan iemand over het een of ander zijne afkeuring te kennen had
gegeven, een verveeld gezicht getrokken of gedommeld had, kon
hij er zeker van zijn den volgenden dag te worden vermoord, of
op andere wijze op honger bevel zijn leven te verliezen. Dat
echter de toeschouwers, die niettegenstaande dit alles de spelen
nog altijd in drommen kwamen bezoeken, hiertegen wel weer het
een en ander uitdachten, laat zich licht denken. Zoo lieten
sommigen, die hunnen slaap niet meer konden meester worden,
zich eenvoudig voor dood uit den circus dragen : het beste middel
om een werkelijken dood te ontgaan. Intusschen is het wel
waarschijnlijk, dat deze de ongelukkigen toch zou treffen, als
de keizer op toevallige wijze de gebruikte truc te weten kwam.
Overigens was het evenwel volstrekt niets bijzonders, dat er bij
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de circusspelen dooden werden weggedragen ; want behalve de
wedstrijden zelve, waarbij van de vier wagenrenners die telkens tegen
elkaar reden, zelden allen levend de eindstreep bereikten, (*) gaven
ook het gedrang, dat soms onbeschrijfelijk moet zijn geweest; de
woede van een overwonnen tegenpartij die door het wedden zijn
geheele vermogen en gezin aan iemand verloren had; of een val
over de open banken, genoeg gelegenheid om naar den donkeren
O r c u s te verhuizen. Wanneer dan nog keizers als Caligula en
Nero den menschen hunne rensympathiën of lichamelijke afmatting
kwalijk namen en die door een aanval van gewapende soldaten
of een geheime aanklacht met den dood deden bekoopen, dan
zal in dien tijd zeker niet een ieder, die met het doel om zich
eens te ontspannen naar den circus was gegaan, daarvan levend
zijn teruggekomen.
Overigens echter wist Nero aan den anderen kant door verruimingen en verfraaiingen den circus Maximus voor de toeschouwers aangenaam te maken. Zoo versierde hij het ijzeren hek,
dat om het podium heenliep met groote koralen van barnsteen,
waarvan hij een ontzaglijke hoeveelheid (30.000 pond) van een
Germaansch koning had present gekregen : verder liet hij allerlei
mooie soorten zand naar Rome komen om de arena mee te
te bestrooien ; veranderde hij soms de heele baan in een wei
door er allerlei grassen en bloemen in te laten ponten, ja versierde de baan zelfs eenmaal met gouden sterren. Eens echter,
toen er in Rome een ontzettende hongersnood heerschte en
het volk dagelijks naar de oevers van den Tiber stroomde,
om te zien of er niet een schip met koren aankwam, bemerkte
men eindelijk een groot vaartuig, dat met volle zeilen naderde.
Men rent het tegemoet om het jubelend in te halen, men verspreidt
door de stad het heugelijk bericht, de goden dankend, maar —
een schip met zand bleek het slechts te zijn, fijn, mooi zand van
den Nijlbodem, dat keizer Nero in Alexandria had besteld om
daarmee de circusbaan te bestrooien. Van meer belang dan deze
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zorgvuldigheid voor den ondergrond van den circus, was 's keizers
zorg voor beschutting van boven. Want wat vóór hem slechts
groote uitzondering was geweest, dat liet hij bijna geregeld doen,
wanneer de felle zonnestralen dit noodig maakten. Ook dan
echter was het spannen van een zeil niet altijd mogelijk, want
terwijl een duizendtal slaven met het bevestigen van dit reuzendoek bezig waren, gebeurde het wel, dat de wind er zóó sterk
onderkwam, dat deze een gedeelte voortdurend opnam, waardoor
men het niet vast kon krijgen, jazelfs dikwijls slaven gedood
werden, die óf door een vervaarlijken klap van het zeil getroffen
werden, of hierdoor naar beneden rolden, 't zij (doordat de wind
er plotseling onder kwam,) werden meegetrokken en meters hoog
de lucht ingeslingerd.
Evenwel waren deze tijdelijke circusdaken, zoo het dan had
mogen gelukken ze bevestigd te krijgen, niet altijd van zeildoek,
maar soms zelfs van fijne stoffen als lijnwaad of andere. Zoo
liet keizer Nero dan ook eens het gebouw met een prachtig
purperen dak van zijde bedekken, dat, met al zijn gouden, daarin
gewerkte sterren zeker schatten zal hebben gekost : in het midden
had hij zichzelf daarin laten borduren in goud : aan Phoebus
gelijk, zag men hem daar op een quadriga voorgesteld, waarvan
hij de wilde rossen bestuurde. Intusschen gaf deze voorstelling
eenigszins de werkelijkheid weer, want de keizer was inderdaad
zelf een hartstochtelijk wagenrenner en circusspeler. En ofschoon
hij, door zich als zoodanig in het openbaar te vertoonen, zijne
waardigheid als wereldkeizer al geheel vergooide, verergerde hij
dit nog door in de dracht van een wagenmenner in den
circus te verschijnen, ja zelfs in de kleur van de een of andere
partij gestoken, samen met een troep van de gemeenste uitwerpelingen van de maatschappij de renbaan door te trekken en na
dapper te hebben meegerend, met hen voorbij de kamprechters
te gaan eri, met de zweep in de eene hand, de andere naar hen
uit te strekken om, evenals de andere huurlingen en slaven Benige
goudstukken ter belooning te ontvangen. En zooals Caligula reeds
de gewoonte had gehad, om met koetsiers en wagenrenners van
den circus te gaan eten en nachtelijke slemppartijen met hen te
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gaan houden, waartoe hij zelfs bij de stallingen van hen eenige
kamers had laten inrichten, zoo ging ook Nero op de meest
familaire manier met hen om, waarvan alras het gevolg was, dat
met dergelijke menschen door hun onbeschaamdheid en brutaliteit
bijna geen huis te houden viel. Om hen nu eens belachelijk te
maken schijnt een zekere Fabricius, iemand die een hooge
rechterlijke betrekking aanvaardde en daarom aan het volk de
gebruikelijke spelen gaf, van te voren in alle stilte kleine, lichte
renbigae te hebben laten maken en groote honden daarvoor dresseeren. Toen de voorstelling dus begon, zag men eerst eenige
hondenbigae door de renbaan rijden. Het gevolg daarvan was,
dat renners en stalmeesters zich daardoor zóó beleedigd voelden,
dat niemand aan den wedstrijd wilde deelnemen. Eindelijk maakte
Nero hieraan een einde door met luider stemure te verklaren, dat
hij hun voor de betaling waarborgde.
De verschillende gruwelen, die de keizer vooral in den circus
met christenen uithaalde, behoeven hier niet te worden herhaald.
Het schijnt, dat daarvan vooral de circus Caligulae getuige is geweest. Maar ook de circus Maximus zag in dien tijd de wilde
dieren vele christenen verscheuren ; zelfs werd hij er soms door
verlicht : de keizer liet namelijk de christenen met pek besmeren
en aan palen binden die hij op gelijke afstanden in de baan neerzette,
en na ze in brand gestoken te hebben, op die manier tot fakkels
dienen gedurende de lange, tot in den nacht durende voorstellingen.
De beschouwingen over enkele van Nero's circusliefhebberijen kan ik niet sluiten, voor nog even een intocht te hebben aangestipt, dien deze keizer bij wijze van triumph in den
circus Maximus hield, nadat hij zoowel in de spelen van Olympia
alsook in verschillende tooneelstukken de overwinningskroon had
weggedragen. Want de keizer die dit het hoogste vond, wat een
sterveling bereiken kon, (zooals ook volkomen de Grieksche opvatting was), rustte niet voor hij aan de Olympische spelen had
deelgenomen en maakte van zijn roemrijken terugkeer in Rome
natuurlijk de grootste feestelijkheden. Ook Rome's bewoners
waren verbazend ingenomen met de overwinning van hunnen ren-,
vecht- en tooneelkeizer en uitten dit, door zoowel straten als circus

— 199 —

geheel met s a fr a an te bestrooien. Behalve dat zij bovendien
nog allerlei bloemen, linten en zelfs kostbaarheden in den wagen
van den overwinnaar wierpen, zooals dat reeds gebruikelijk was,
gooiden zij bij deze gelegenheid echter ook met levend e vogels
naar den wagen. Wanneer deze schoten raak waren en de beesten
misschien verward raakten in kransen en leidsels zal 's keizers
wagen dunkt mij, met zijn inhoud van duiven, patrijzen, e. a.
allicht meer op een vogelhok dan een zegewagen geleken hebben.
Latere
keizers.

Het zou te ver voeren om van de verschillende circusmanieën
Domitianus. van al Nero's opvolgers iets meetedeelen. Alleen van Domitianus zij
aangestipt, dat hij de vier circuspartijen nog met twee vermeerderde
de gouden en de purperen, zoodat in het vervolg zes wagens naast
elkaar in de baan reden. Dit schijnt echter een gevaarlijke aardigheid te zijn geweest vooral bij het omwenden der bochten,
zoodat deze maatregel niet lang in stand is gebleven.
Van keizer Domitianus vinden wij eveneens vermeld, dat hij
de spelen ook bovendien nog den heelen nacht liet voortduren
en dat hij door geen storm en geen regen, door geen hagel of
onweer van zijn zitplaats was af te slaan. Als hij dan erg nat
was, deed hij alleen zijn doorweekten mantel uit en een ander
aan, waarna hij tot het laatste oogenblik toe bleef doorkijken.
Het spreekt wel van zelf, dat geen der aanwezigen over opstaan
mocht denken en zij slechts het voorbeeld van hun gehardere vorst hadden te volgen. Een even verwoed liefhebber was de veel later regeeCaracalla. rende Caracalla. Van dezen keizer, die in het jaar 211 aan de regeering
kwam lezen wij zelfs, dat hij door zijn woeste mee-rennen in den
circus een val deed, en zijn been brak. Dat kwam voornamelijk
hierdoor, dat hij een bijzondere vijandschap had tegen zijnen broer
Geta, die zijne medekeizer was, en dien hij op allerlei wijzen
zocht te hinderen. Dit deed hij dan ook hierdoor, dat hij zich
altijd voor de tegenovergestelde factio als Geta verklaarde totdat
op een goeden dag de beide broers in hevige woede zelfs tegen
elkaar besloten te rennen, wat voor Caracalla het genoemde gevolg
had. Deze keizer had ook een gewezen stalknecht bij de aurigae
van den circus, tot zijn particulieren koetsier aangesteld : een bui-
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tengewoon schavuit en boosdoener. Hij liet zich door dit product
weldra dag en nacht verzellen en noemde hem zijn vriend en
wapenbroeder. Zoo vertoonde deze keizer alweer dezelfde abnormale liefhebberijen in alles wat den circus betrof als eens zijn
voorganger Caligula : evenals deze liet hij het zand van de renbaan ook op het kostbaarst versieren, maar diens bloemen en
gekleurd zand leken hem te min. Caracalla liet daarom zilver en
goud fijn maken en bestrooide met het poeder daarvan in de
kunstigste figuren de arena, die er zoodoende bijna ging
uitzien als de vloer der prachtige, door hem gebouwde Thermen.
Maar alles, wat in de kranke keizershersens, die geheel van
Caesarenwaanzin waren verzinneloosd, ooit op het gebied van
circusnieuwigheden was opgekomen, werd ongetwijfeld nog overtroffen door Heliogabalus of Elagabalus, die een jaar na Caracalla's
dood (218) aan de regeering kwam. Het geregeld bestrooien van
het circus met goud was voor dezen keizer geen nieuwtje meer,
daar hij het bij elk feest liet doen. Wel echter de prachtige
jacht, die hij eens ten genoege van het volk in den circus liet
houden.
Hiervoor had hij namelijk door zijne soldaten een heel bosch
laten ontwortelen : alle boomen moesten zij daaruit in hun geheel
uit den grond graven en naar den Circus Maximus dragen. Deze
boomen liet hij daar, na de renbaan met een dubbelen bodem
van stammen en balken te hebben verhoogd en daarna met zand
en aarde bedekt, in die verhooging planten, zoodat de enorme
ruimte in een dicht, groot bosch veranderd was.
Hierin liet nu de keizer een ontzaglijke hoeveelheid wouddieren
en wild los : een paar duizend herten, evenzooveel wilde zwijnen;
hazen, vossen en ook allerlei vreemde en ongeziene vogels : een
duizendtal struisvogels, verder pauwen, giraffen en wat hij maar
voor wild kon krijgen. Dat alles werd voor het volk losgelaten
en nu mocht ieder daarop jacht maken, zijn boog daarop richten,
kortom alles bemachtigen, wat hij maar kon krijgen.
Hoogstwaarschijnlijk komt het mij voor, dat deze heele voorstelling weer in een: groot bloedbad, niet alleen tusschen
menschen en dieren, maar ook tusschen hen onderling, geëindigd
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is ; zelfs zij zullen wel niet veilig geweest zijn, die op hun plaats
waren blijven zitten, die ditmaal niet door gracht of hoog uitstekender
muur van de baan was gescheiden, maar waarheen menige pijl
en menig everzwijn wel zal zijn afgedwaald.
Nog niet tevreden met dit vertoon van ontzaglijke sommen
gelds die hij, in dierengedaanten, in den circus liet rondspringen,
zon de keizer al spoedig weer op iets nieuws, iets heel ongekends
waarvan de heele wereld zou spreken en dat in de geschiedenis
zijn weerga niet zou hebben. En het gelukte hem dit te vinden.
Een circus van zand?
Ba, alledaagsch, ouderwetsch, vulgair !
Een circus van water ?
Neen, afgezaagd, ordinair, niet origineel !
Wat dan ?
Hij had het
EEN CIRCUS VAN WIJN !
En de hersenkranke verkwister, die bij iedere voorstelling
al tonnen gouds verspilde om daarmee zijn koetsiers-lievelingen te
begiftigen, — hij rustte ditmaal niet vóór hij, overal vandaan
wijn, wijn en nog eens wijn had laten komen *) om te volmaken
dit meer van wijn.
En toen alles gereed was, wat tot vulling moest dienen en de
toeschouwers in spanning zaten te wachten, om aan te zien het
groote gevecht in de wijnzee, toen werd door den Euripus heen,
dien de keizer daartoe vooraf had laten droogpompen, het kostbare vocht voor aller oogen in golven binnengevoerd. Toen het
zoo hoog stond, dat daarin schepen konden varen, werden deze
daarin gelaten om samen de naumachie te gaan houden, den
grooten wijnzee-slag.
En de afloop ? Niet gemeld heeft hem des geschiedschrijvers
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pen. Maar allicht zal de keizer de wijnzee hebben gegeven als geschenk aan het volk, en het hebben laten plassen en drinken,
zwemmen en zwelgen in zijn wijnvloed, zoo groot als nog nimmer de wereld had gezien.
Na Heliogabalus hooren wij niet meer van zulke circusbuitensporigheden. Het schijnt trouwens, dat niet heel lang na
zijnen tijd met het groote verval van Rome ook de goede tijd
voor den Circus voorbij was.
En zoo zou ook de ontzaglijke Circus Maximus, die reuzentribune, zooals alleen de Romeinen er een konden maken, moeten
deelen in dien achteruitgang. En in korten tijd zou het eens
zoo geweldige gebouw met al zijn prachtige spinaversieringen en
zijn heerlijke beelden en zuilengangen ten ondergaan door ruwe
barbarenhand. En het volk der Romeinen, zoo groot in zijn
opvattingen, zoo groot in zijn spelen, ja zelfs zoo groot in zijn
nationaler hartstocht: de Circusrennen, het zou in zijn verval
niet meer in staat zijn tot die daden, tot di e buitengewoonheden,
die al kunnen wij er ons niet mede vereenigen toch bij ons
opwekken een zeker gevoel van eerbied voor datgene waartoe
een huidig geslacht eenvoudig niet meer in staat zou zijn. En
dat is het wat maakt, dat zelfs wij in onzen nuchteren tijd, met
ons koud geslacht, (dat niet gewoon is zich voor 't geringste
warm te maken, voor iets een meer dan gewone opwinding te
voelen), dat zelfs wij toch nog graag iets willen hooren, ons nog
graag willen verplaatsen in de Romeinsche Circensische
spelen.

T1

SLOTWOORD.

Zoo zullen wij dan weldra voor de groote feesten staan, waarmede
wij het vier-en-vijftigste Lustrum (*) onzer universiteit hopen te herdenken.
Grootsch is die feestviering opgezet, maar een grootschen indruk moeten
de hedendaagsche toeschouwers ook krijgen van de oude Romeinsche
wereld, in vele opzichten zoo verheven en machtig. Nog ruim anderhalve
maand ligt bij het neerschrijven van deze laatste regelen tusschen het Utrecht
van nu en het Rome van toen, waarin zoowel de stadsbewoner als de
studenten hun verblijfplaats zullen trachten om te scheppen. En evenals
toen in de hoofdstad van het wereldrijk een stroom vreemdelingen zich
bewoog op den dag van des Triumphators intocht, bewonderend den
bonten stoet, zich verdringend onder de vele triumphbogen, die zij nimmer
te voren hadden aanschouwd, zoo zullen ook, wanneer het groote feest daar
is, zich naar onze stad ontelbare vreemden begeven om te zien den Romeinschen triumphus, om te bewonderen de Romeinsche triumphbogen op vele
punten der stad aangebracht en de tempelvoorgevels, waarin sommige huizen zullen zijn veranderd, maar bovenal om te aanschouwen de oude
wagenrennen, hèt hoogtepunt van ons feest. En ofschoon deze Romeinsche
rennen in ruwheid en schaamtelooze woestheid de eens gehouden wagenwedstrijden onder de besproken Keizers niet zullen nabijkomen ; hoewel het thans
ieders wensch zal zijn, dat alles zonder ongelukken moge afloopen, moge eindigen zonder het vloeien van bloed, — (dat onmisbaar heerlijke, dat voor den
Romein het pleizierigste van de gansche voorstelling was) zoo zullen toch
deze wagenrennen dank zij den onvermoeiden ijver van leider en Commissie,
(die wisten dóór te zetten, ook waar schier onoverkomelijke bezwaren in den
weg stonden, terwijl tijd noch moeiten, kosten noch oefeningen achterwege
(1) Het Latijnsche
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werden gelaten) — een zoo historisch mogelijken indruk van deze overoude
spelen weten te geven, zullen zij slagen ?
Het is voorzeker ons aller wensch. Maar veel draagt hiertoe ongetwijfeld het zoo heuglijk bericht, dat mij gisteren bereikte, meegebracht
door Rector en Ab-actis van den Senaat van ons Corps, teruggekeerd uit
het Koninklijk Paleis: het is de vreugdevolle tijding, dat H. M. Onze
geëerbiedigde Koningin, Z. K. H. de Prins der Nederlanden en H. M. de
Koningin-Moeder de hoop uitgesproken hebben de voorstelling der rennen
met Hun Hoog bezoek te zullen vereeren. En waar die Hooge Gasten
vóórgaan in hunne belangstelling voor dit oude feest en voor de Romeinsche
oudheid in 't algemeen, wie kan daar achterwege blijven?
Intusschen zullen vóór deze voorstelling de toeschouwers reeds in de
Romeinsche gedachten worden ingewijd door den triumphstoet. En om nu
van dien optocht — waarvoor eens ieders beste wenschen voor zon en
goeden afloop zich mogen paren aan de beden van Iuppiters, Mars', Apollo's
en Quirinus' priesteren om van dien triumphstoet reeds van te voren een
totaal-overzicht en beter begrip te krijgen, moge hier kortelijks de samenstelling van den ganschen optocht volgen, zooals die op het oogenblik
door ons is geregeld. De stoet dan moet bestaan uit drie hoofddeelen,
ieder van zeven groepen: namelijk I eerebegeleiding en krijgsbuit; II de
Imperator en zijn onmiddellijke omgeving; III het Leger. Het
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36 Caius Arrius Antoninus. E q u e s
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68 Mosella.
69 Moenus.
70 Luppia.
71 Vidrus.
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73 Albis.
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141 Titus Papius.
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GERMANICUS DRVSVS,
Imperator.
met zijne vijf kinderen
156 Nero.
157 Drusus.
158 Caius Caligula.
159 Drusilla.
160 Agrippina.
161
162
Apparitores
163
et
164
Scribae.
165
166
Groep 6 : Lijfwacht van Batavieren.
167 Marcus Claudius Civilis,
Officier der lijfwacht.
168 Equiso.
169 Ludovicus Atilius Bradua,
Officier der lijfwacht.
170 Equiso.
171 Theodoricus Cimber,
bereden lijfwacht.
172 Cabo.
173 Julius Crionistus, bereden lijfwacht.
174 Calo.
175 Ottonus Aratus.
*) Stalknechts.

176 Carolus Chatteus.
177 Hendricus Teutobodus.
178 Segimeres Secundus.
Groep 7: Bevrijde burgers.
179
180
181
182
183
184
185
186

Uit Germaansche
gevangenschap
bevrijde Romeinen.

DERDE DEEL.
Eerste Groep : Hoofdofficieren.
187 Aulus

CAECINA Alienus
Severus,Legatus LegionisV.

(Alauda).
188 Equiso.
189 Marcus CORNELIUS Cethegus
Labeo, Legatus Legionis I.
(Germanica).
190 Equiso.
191 Marcus VALERIUS Mesaala
Corvinus, Legatus Legionis
XX. (Valeria Victrix)
192 Equiso.
193 Caius SILIUS Caecina Largus,
Legatus Legionis XXI.
(Rapax).
194 Equiso.
195 Lucius PRULLUS Fabius
Persicus, Legatus Legionis
XVI. (Gallica).
196 Equiso.
197 Marcus CLAUDIUS Marcellus
Aeserninus, L e g a to s Legionis
XIV. (Gemina Martia Victrix).
198 Equiso.
199 Marcus LICINIUS Crassus
Frugi, Legatus Legionis II.
(Augusta).
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201 Marcus AURELIUS Cotta
Maximus, Legatus Legionis
XIII. (Gemina).
202 Equiso
met hunne adjudanten
203 Cnaeius Cornelius Cinna, C orn ic u 1 a r i u s van Caecina Severus.
204 Lucius Aurelius Gallus, Corn ic u 1 a r i u s van Cornelius Cethegus.
205 Quintus Lollius Urbicus, Corn ic u 1 a r i u s van Valerius Messala.
206 Lucius Cassius Longinus, Corn ic u 1 a r i u s van Silius Largus.
207 Quintus Junius Blaesus, Corn ic u 1 a r i u s van Paullus Fabius.
208 Aulus Cornelius Celsus, C o r n i c u1 a r i u s van Claudius Marcellus.
209 Quintus Herenmus Potens, C o rn i c u 1 a r i u s van Aurelius Cotta.
210 Titus Flavius Sabinus, C o r n i c u1 a r i u s van Licinius Crassus.
211 Lucius Julius Burdo. P r a e f e ctus Classis.
212 Equiso.
Tweede Groep: Officieren.
213 Decimus Laelius Balbus, T r i b unus Militum.
214 Calo.
215 Sextus Papinius Alienus, T rib unus Militum.
216 Calo.
217 Manius Laberius Maximus, Tr i b unus Militum.
218 Calo.
219 Lucius Sestius Quirinus, Tr i b unus Militum.
220 Cabo.
221 Marcus Vinicius Rufinus, Tr i b unus Militum.
222 Calo.

223 Caius Caetronius Cuspianus, T ribunus Militum.
224 Calo.
225 Marcus Petronius Lurco, T rib unus Militum.
226 Calo.
227 Cnaeius Cornelius Dolabella, T r ibunus Militum.
228 Calo.
229 Segestes, Socius Germanus.
230 Calo.
231 Flavus, Socius Germanus.
232 Calo.
233 Lucius Stertinius Avitus, C e nturio.
234 Cal o.
235 Quintus Sertorius Festus, C e nturio.
236 Calo.
237 Caius Cassius Chaerea, Cent u r i o.
238 Calo.
239 Lucius Apronius Caesianus, C e nturio.
240 Calo.
241 Publius Vitellius Rhenanus, C e nturio.
242 Calo.
243 Lucius Neratius Priscus, C e nturio.
244 Calo.
245 Manius Ennius Fortunatus, C e nturio.
246 Calo.
247 Publius Caelius Senecio, C e nturio.
248 Calo.
249 Lucius Sertorius Firmus, A q u i1 i fe r.
250 Calo.
251 Quintus Luccius Faustus S i g n i f e r
252 Marcus Caesilius Cornutus, S i gnifer.

- 209 Afdeeling IV.

253 Caius Flavius Festius, S i g n i f e r.

286 Marcus Lartidius.
287 Caius Pescennius.
254 l
288 Lucius Feltonius.
255
256Caius Alfius.
289
Buccinatores
290 Aulus Paenius.
257
291 Lucius Pistorius.
et
259292 Quintus Laberius.
C o r n u c i n e s.
293 Sextus Claelius.
260
294 Aulus Ravius.
261
295 Publius Sextilius.
296 Marcus Verte nius.
Vierde groep : Romeinsch Voetvolk.
297 Lucius Fettius.
298 Publius Virilius.
Afdeeling I.
Legionarii.
299 Caius Albucius.
262
300 Marcus Statius.
263
301 Quintus Baienus.
264
302 Marcus Limbri265
Velites.
cius.
266
303 Lucius Pacilius.
267
304 Quintus Metius.
268
305 Caius Camerius.
269 I
306 Marcus Modius.
Afdeeling II.
307 Caius Batonius.
308 Caius Cartilius.
270
309 Quintus Nunnius.
271
310 Lucius Passerius.
272
273
Velites.
274
Vijfde Groep : Hulptroeften te voet.
275
Afdeeling I.
276
277
311
Derde groep : Alilitaire Musick.

l

Afdeeling III. (keurbende)
278 Caius Crucius.
279 Quintus Decius.
280 Marcus Baltinus.
281 Publius Aelius.
Legionarii.
282 Lucius Arruntius.
283 Aulus Pollenius.
284 Marcus Ulpius.
285 Quintus Voconius.

312
313
314
315
316
317
318
319
320

1

Funditores.

Balearici.

i
14
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321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

357 Lucius Mindius V e x i 11 a r i u s.
Sagittarii

360 Cabo.
Cretes.

363 Caius Plinius V e x i 11 a r i u s.
364 Cab.
365 Lucius Verginius V e x i 11 a r i u s.
Pedites

366 Cab.
367 Quintus Voconius, V e x i 11 a r i u s.

Germ ani.

368 Cab.
369 Lucius Afinius, V e x i 11 a r i u s.
370 Cab.

371 CeIsus Pedo Albinovanus
Magister Equitum.
Sagittarii

372 Equiso.
373 Quintus Fronto d e c u r i o
equitum.

Sarmates.

374 C a l o.
375 Julius Tiro, d e c u r i o equitum.

Afdeeling V.
349
350
351
352
353
354
355
356

361 Lucius Considius V e x i 11 a r i u s.
362 C al o.

Afdeeling IV.
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

358 C a 10.
359 Decimus Tannius V exil I a r i u s.

Afdeeling III.
331
332
333
334
335
336
337
338

Zesde groep : Romeinsche Ruiterij.

376 Cal o.
377 Marcus Theo, de curio equitum.

Pedites

378 Cab.
379 Manius Tadius d e curio
equitum.

Gallici.

380 Calo.
381 Caius Septicius d e curio equitum
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382 Cabo.
383
384 I
385
386 ( Equites Hostati.
387
388
389
390
391
392
Equites Sagittarii.
393
394
395
396

Zevende groep ; Vreemde Ruiterj.

397 Marcus I3oduognatus, hoofdman.
398
399
400
401
Equites Gallici.
402
403
404
405
406
407
408 Equites Sarmates.
409
410

IIIDTX
(van Romeinsche woorden, waarvan het Fiollandsch niet in den tekst voorkomt.)

Aedes = (eigenlijk) huis, (dikwijls ook) tempel.
Agitator =circusrenner, ook wel met den meer algemeenen naam a u r i g a
genoemd.
Angusticlavius = met smallen zoom ; tunica angusticlavia =tuniek met
smallen purperrand, door de Equites gedragen.
Ara =altaar.
Argeënoffer = offer ter eere van een ouden onbekenden God, voor wie p oudtijdslevende menschen moesten worden geslacht, maar later eenvoudig als
menschen gekleede poppen in den Tiber werden geworpen.
Atrium =voorportaal.
Augustus (letterlijk) = de verhevene (eeretitel van C. I. Caesar Octavianus).
Auriga =koetsier.
Biga =tweespan, renwagen voor twee paarden.
Campus Martius =het Marsveld (de groote vlakte ten noorden van Capitolijnschen berg en Tiber, waarop in dezen tijd reeds vele openbare
gebouwen).
Cives =burger.
Clivus =helling.
Coenatorium =tafelgewaad.
Columna bellica =oorlogszuil.
Comitium =vergadering, speciaal kiesvergadering. Men kende te Rome de
Co m i t i a curiata (het volk was namelijk oudtijds naar de geslachten
ingedeeld in 30 curiae; tusschen de leden eenèr curia bestond
in den beginne een vrij- nauw verband. Zoo riep in den eersten
tijd de koning het volk ter vergadering c u xi a tim samen).
Comitia curiata c al a t a, waar het volk eveneens curiatim te zamen
kwam tot het verrichten van zekere godsdienstige en burgerlijke
handelingen, ten overstaan van het collegium der Pontifices,

- 214 Comitia c e n t u r i a t a, aanvankelijk alleen gevormd door het leger
(centuriae), het was de belangrijkste volksvergadering. In deze
comitia hadden verscheid en magistraatskeuzen plaats.
Comitia sac e r d o t u m, vergadering waarin leden van Benige der voorname priestercolleges werden verkozen. In naam had deze keuze
bij coöptatie plaats maar in werkelijkheid door het volk, daar
de door hen aangewezen candidaat door de overige leden van
het college nagenoeg zonder uitzondering steeds gecoöpteerd werd.
Comitia t r i b u t a, hierin kwam het volk bijeen volgens de verdeeling
in 35 tribus. In deze vergadering had de keuze der lagere
magistraten plaats.
Cultrarius = offerslager, slachter der offerdieren.
Cunctator =draler.
Feminalia = femoralia = (korte) broek.
Fornix = kleine eereboog. (Fornix Fabianus = triumphboog van Fabius).
Imperator = eeretitel aan den triumpheerenden veldheer op het slagveld
geschonken; dan werd hij door zijne troepen tot Imperator uitgeroepen.
Later is het ook de titel van den Keizer.
Invictus =onoverwonnen.
Ius =recht.
Iustum ac pium (bellum) =billijke en rechtmatig aangegane (oorlog).
Iuppiter Optimus Maximus de allerbeste, allergrootste Iuppiter.
Iuppiter Stator = Iuppiter de Beschermer (letterlijk : die de vlucht stuit).
Lacerna =mantel.
Laticlavius =met breeden rand, tunica laticlavia met breeden purperzoom
(der Senatoren).
Magister =meester, Magister Fratrum Arvalium =president der Arealen.
Mons = Berg.
Nomen =naam.
Nomen gentile =geslachtsnaam. (*)

Aanduidende tot welkeens
men behoort. Toen in de vroegste
tijde Rome's
g
g tijden
hierbij de amilienaam C o $ n o m e n, dien
geslachten zich in families gingen
^ kwam hierbij
P
g a splitsen,
aanvankelijk
bijnaam
men achter den eerstenlaatste.
Het zal aanvankelijk
wel een bijnaam
zijn
zijn geweest
g
zooals
P
Nepo
os (kleinzoon),,
verschillende namen van Romeinsche families aanduiden bv.
Pio (staf), Ne
(de roode), Atticus (de Athener), Balbus (de stamelaar), Mucianus (van
,
gulus vorst Rufus
Mucius afstammende). Hierbij
Hierbij komt nog
prae n o m e n, evenals bij
J ons voornPge Plaatst,
g het P
Marcus, Lucius, Caius etc.), zoodat de romeinsche naam voluit drie namen telt, bv. Publius
hier nu
(mijnheer P. de Koning).
Memmivs Regulus
Jg
g
g Sommige
g voorname Romeinen krijgen
bij
no
nogeen a d n o m e n b inaam
^
J zooals wij
J zien Jbij Cauis Julius Caesar Uermanicus
(de overwinnaar in Germanië) Publius Scipio
bestrijde van Africa) Caius Mucius
P Africanus (de bestrijder
Scaevola (met de linkerhand) e.a. die meestal ter herinnering
g aan een heldendaad wordt
gegeven.
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Oletarium =vruchtenmarkt.
Ordo equester =ridderstand.
Ordo honorum = de rij der verschillende eerambten (hoores).
Omen = voorteeken ; Malum omen =slecht voorteeken.
Prasinus =groen.
Pater Patratus (eigenlijk) =degeen, die het verbond sluit ; hier is het de
bondspriester,
Patres conscripti = de Senatoren.
Patricius =Patriciër, patricisch. (*)
Prodigium = malum Omen, slechts voorteeken. Prodigium taetrum = afschuwelijk voorteeken.
Quadriga =vierspan : renwagen voor vier naast elkaar gespannen paarden.
Quaestor urbanus =stadsquaestor. De quaestuur was het laagste der eerambten zoodat men daarmede in den regel begon, wanneer men de
rij der verschillende Staatsbetrekkingen wilde doorloopen.
Quindecimviri = XV viri =Vijftienmannen.
Res novae (eigenlijk) nieuwe dingen, (dikwijls ook =) omwenteling.
S. C. Senatus Consultum =Senaatsbesluit.
Sacra =godsdienstige feesten, offers.
Sagmina =kruiden.

l * De Patriciërs, afstammend van de oudste bewoners van Rome : de Pa t r e s (vaderen)
waren de alleroudsteeslachten
onder de Romeinen, Langzamerhand
verhieven zich uit de
g
g
en gevluchte
vreemdelingen
J uit landloopers
P :plebs(die aanvankelijk
g
g bestond)
P
g roote hoop
eenige aanzienlijke
aanzienlijke Plebejers.
Plebejers, Aan dezen gelukte
het ten slotte, nadat plebs
en aristocratie
g
P
langen
J
lanen tijdtijd
vijandig
tegenover
elkaar hadden gestaan,
eenige
g eerambten te bezetten, allereerst
g
g
g
het ambt van t r i b u n u s p 1 e b i s. Dit ambt werd langzamerhand
zoo gewichtig,
g
g dat ook
g
verschillende Patriciërs er naarin
en dingen.
P eeuwen ook andere
g Toen in den loop der
gg
eerambten door Plebejers
bekleed werden, ontstond een nieuwe eerste stand te Rome : die der
J
n o b i 1 i t a s (ambtsadel). Dit bleef intusschen een zeer enggg
gesloten kring,
g waarin het voor
een homo n o v u s : één die daar niet toe behoorde, bijna
J onmogelijk
g J was, binnen te komen;
de eerambten bleven dus tijden
langg uitsluitend aan de oude patricische
en enkele aanzienlijke
aanzienlijk
P
J
waarbij men
plebejische families voorbehouden (vergelijk
l g J onze regentenfamilies in de 17e eeuw, waarbij
Plebejersmet de opgekomen
de Patriciërs met den eigenlijken ouden adel, de Plebejers
koo P mans Pg
families op
één lijnzou kunnen stellen). Zoodoende had men intusschcn te Rome, waar geen
Pg
afzonderlijke
titel voor adel bestond, twee soorten van adel gekregen
(aloude)
g : de patricische
g
P
J
enlebe'ische
(jongere)
adel, Bij Jdeze twee soorten voegde
g zich nu in het begin
J g
P
J
g onzer
'aartellin een derde : de gunstelingen
jaartelling
g der keizers, de keizeradel. Als voorbeelden van ieder
g
der drie zou ik kunnen noemen degens Claudia een overoude Romeinsche atrieiér amilie
(denk aan Appius
C l a u d i u s Pulcher 5e eeuw voor Chr, de gens
g C a e c i n a een plebejisch
P J
PP
adellijk ggeslacht). Wil men een
adel-geslacht
en de gens
S i 1 i a : een jong
g
J g keizerbeg unstig d adellijk
g
krijgen
gen : P
patricische
vergelijking
ver
g J g met onzen te genwoordi gen Nederlandschen adel, dan zou men krij
geadelde regentenfamilie
;
adel - oud Nederlandsche adelsfamilie P;plebejische
adel = geadelde
J
g
adel.
keizeradel = Napoleontische
P

— 216 —
Sella = (eere)zetel. Sella Curulis =ambtszetel der Curulisch magistraten
(Aedilis Curulis, Praetor, Consul).
Spina = ruggegraat.
Tympanum =tamboerijn, gekleurd bord.
Tribus = Stam. De bevolking van Rome was aanvankelijk in 3, later
(vermoedelijk sinds koning Servius Tullius) in 4, tenslotte in 35 tribus
verdeeld.
Triumvir(i) = Tresvir(i) = III vir(i) = Drieman(nen).
Tabula =tafeltje, bordje.
Tibicen =fluitspeler (van tiba =fluit).
Tubicen =hoornblazer (van tuba =hoorn).
Vicit (verleden tijd van) vin c er e=overwinnen.
Vindex libertatis = Wreker der vrijheid.
Volsella =kleine tang.
Vicus Tucus = Tuscische straat.
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