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Dat deze nieuwe druk eene vrijbelangrijke omwerking heeft ondergaan,ligt niet in eene zucht om telkens het behandelde uittebreiien,
m aar hierin,dat deze uitgaaf onder andere om standigheden plaatsheeft

dan d.e vorige. Oorspronkelijk wasdit handboek tevensvoor schoolgebruik geschreven;dibdoelkwam mijna de uitgaafvandenderden&ak
van D r. Schneithers Rom einsche A ntiquiteiten overbodig voor, en ik
m eende dus,dit te m ogen laten vervallen;hierioor werien de grenzen

verwij;,waarbinnen de schrijver zich mochtbewegen.Dezetweededruk
is dan ook niet bestem; voor eerstbeginnenden,maar voor voortgezette

studie, alsmede om bij hetlezen dervoornaamstelatijnsche schrijvers
ophelderingen te verschaFen omtrent een aantal belangri
jke punten.
Terwijlnu deeenebedoeling,hetschoolgebruik,verviel,bleefdeandere,
welke ook reeds bij den eersten &uk ten grondslag lag, bestaan,
namelijk het voorzien in eene leemte,welke er bestaattusschen onze
schoolboeken over dit onderwerp en de grootere en kostbare studie-

werken van Becker,Marquardt,Lange eu andexen. Hetisnaar mijne
bescheiden meening zeer denkbaar, dat iemand,fe geen vreemdeling

in de latijnsche klassieken,maartoch ook geen litteratoris,omtrent
verschillende romeinsche aangelegenheden een ruimerofhelderderinzicht

wenscht te erlangen ofietswenschtna te slaan,wathi
jin beknopter
werkjes niet voldoende opgehelder; vindt, terwijl hij de gelegenheid
mist, de grootere werken te raadplegen, of, zoo hij ze alterzijner
beschlkking heeft, er tegen op ziet, zich te verfepen in allerleibeBpiegelingen.
M et dit ééne doel voor oogen - het leveren van een werk,datvoo:

de beoefeuaars derklassieke oudheid in hetalgemeen van nutkonzijn,

hetzi
j a1sstufeboek,hetzijalsmedgezelbijhetlezen der vöozmaamste
schrijvers,en ;atnietdoor omvang en pri
jsbuiten hetalgemeenbereik
viel heb ik nietalles in gelijke mateuitgebrei;,maar datgene,wat
mi
j het belangrijkste voorkwam. Achter d.
e meesteparagrafen is,naar
ik hoop op doelmatiger wijze ;an bijden eersten &uk het gevalwas,
eene opgaaf van plaatsen gevoegd. M en gelieve dit niet zoozeer te beschouwen a1s opgaaf van bronnen,a1s wel als een kleinen apparat- ten
behoeve van degenen , die over somm ige zaken zelven nog iets willen
nalezen of we1voorbeelden zoeken voor een ofander geval. Ook hierin
heeft,uit den aard der zaak,het historische gedeelte den boventoon.

W atd.
e uitgaven van enkele schrijversbetreft,isbijFestusenPaulus
Diaconus verwezen naar de uitgaaf van Miiller;bij Asconius en de
Scholia Bobiensia naar die van Orell;voor Plinius'hist.nat.isgebruikt

eene eenvoudige Tauchnitz-editie, welke gemakkelijk in iedershanden
kan pijn.Voor de overige schrijversis geene nadereaanwijzing noodig.
W atdejaartallen betreft,za1het voor ieder,die nietgeheelen aleen
vreemdeling in de romeinsche geschiedenis is,duidelijk genoeg zijn,of
er jaren vöör of na Chr.bedoel; worden. W aar vergissing mogelijk
was, is zlllks aangegeven.

Tar,Dec.1876.
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IN LEID IN G.

D e sage van Romesstichting,zooals wi
jdiebijromeinscheschrijvers
opgeteekend vinden,is overbekend,en de grieksche sagen hierom trent,
welke R omulus of Rom us tot een zoon van A eneas, A scanius, R ome,

ja zelfs van Ulyssesen Circe maken, zijn te zeer van geschiedkundige
waarie ontbloot, om er ons hier mede bezig te houden. Niet alleen
echter de stichting,maar ook de geschiedenis en instellingen van Rome

in de eerste eeuwen van zijn bestaan zi
jn in neveleu gehuld,en zelfs
tasten wij nog menigmaal in 'tduister rond, ook waar wi
j reeds op
geschiedkundigen bodem staan. Verschillende oorzaken werken hiertoe

samen.De Romeinen hadden eene andere opvatting dan wijvan het
schri
jven der geschiedenis:het was hun niet zoozeerom een kritisch
onderzoek,om de reine waarheid tedoen,alswelom een werkteleveren
van praktische strekking, waarvan de lezing zoowelden staatsm an als

den redenaar van nutkon zijn,en wat de staatsinstellingen,dezeden
en gewoonten van hun tij; betrof,zi
j schreven nietvooranderevolken,
niet voor het buitenland, om ons zoo eens uit te drukken, en vonden
alzoo geene aanleiiing, om datgene,wat te Rom e en in Italiëalgem een
bekend was,nader te vermelden en toe te lichten. Gelukkig wordt dit

gemis ten deele vergoed door enkele grieksche schri
jvers,die zich met
Romes instellingen hebben bezig gehouden.Veel echtervan degeschiedkundige geschriften 4er ouâheid is verloren gegaan,envölrdepunische
scuslxxsR. Ilandboek.2e druk.
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oorlogen isongzelfsgeen romeinsch geschiedschrijverbekend.Maarook
de schrijvers,uit wier overgebleven werken wijmoeten putten,kenden
zelven van denwoudsten ti
j; slechts de overlevering en hadden d.
e gewoonte, alle instellingen en gebruiken, waarvan de oorsprong zich

iu den ti
j; der hooge ouihei; verloor, tot een dereerste koningen
terug te brengen, en wel liefst, wanneer het krijgszaken ofstaatsbestuur betrof, tot Romulus, en , zoo het den godsdienst gold, tot
Numa Pompilius.

De ouistegeschieikuntlige bescheiden,waarvan wi
j meldinggemaakt
vinien,waren slechtskronieken,hetzijvan staatswegedoordenpontifex
maximus bijgehouden,en annale8 zpzlf/cvw ofannaA zzlczfzz:igeheeten,
hetzijin verschillende familiearchieven bewaard.Veelhiervan isbijverschillende branden, vooral bij den gallischen brand,verloren gegaan,
maar ook voor het overige schijnt niet altijd de noodige zorg te zi
jn
gedragen,vn de familiekronieken waren dikwi
jlstezeertotverheerlijking
der voorzaten opgesm ukt, om overal waarhei; van verdichting te kunnen
onderscheit
len. Nog m oeten hier de zoogenaam de libri vc./d/rcff
wvzver-

meld worden, welke de namen der overheden van elk jaarbehelsden,
en waarvan althanseen gedeelte, naar (
le stof,waaruitzi
j vervaarfgd
zi
J'n,ouder den naam liôrilinteé voorkomt.D eze libri tinteim oeten reeds

'n aangevangen;en aanhenzi
jn
in den tijd völr den gaiischen bran; zi2
de latere in mzar/aer gebeitelde en ten deelenogbestaande/cd/feouularen

en triumphakn ontleend, welke onder den naam JantiOczf/pîïzlïbekend

zijn,naar de plaats,waar zijthansbewaard worien.Daarhetbuiten
het bestek van dit werk ligt, een beredeneer; overzicht van de oude
gedenkstukken tegeven,gaan wi
jandereJanti,altnale8,opschriften op
marm eren of metalen tafelen en dgl.hier metstil
zwi
jgen voorbi
j, te

meer,daarzijhiergeene nadere verklaring behoeven.
H et oudste gedeelte der stad,welks grondvesting door de R omeinen

aan Romulus wertl toegeschreven,bepaalde zich totden Palatijnschen
berg of heuvel. De eerste bewoners van dit gedeelte komen voor*
a

onder den naam van Ramnesen waren van latignschen oorsprong. W i
j
m oeten de m ythe van Rom ulus niet in dien zin opvatten, als zou

Rome eigenli
jk eene volkplanting van Alba Longa geweestzijn, maar
veeleer er slechts eene poging in zien, om de geschiedenisvan hetoude
Rome aan die van Aeneas vast te knoopen. D e naam Rom e zelfwerd

door de ouden afgeleid van Romulus.Daar wijechter hier ongetwijfeld
met een hero8ezpzlyzlvdte doen hebben,heeftmen in latertijd andere
aieidingen beproefd,
'zoo als van 'P(
J)g'
4, of, wat evenwelminder waar-

schi
jnli
jk is,van hetoud-lati
jnscheRuma(= mamma,de zogendeborst).
D e stichting werd door de R om einen, op het voetspoor van lrarro, in

hetjaar gestel;,t
lat met het jaar 753 vlör Christusovereenkomt 1).
N aast de lati
jnsche nederzetting op den Palatinusontstond,volgens
Livius op den Capi
tolijnschen heuvel, volgens latere onderzoekingen
op den Quirinalis,misschien welop beideheuvels,eenesabijnschestad,
die der Titie8, welke later met die der kamnen tot één geheel samensuaolt.Aiaaraan deze ver vooruitgeschoven sabi
jnsche volkplantingharen
oorsprong te danken had,ligt in het duister.Som migen denken aan een

rer dccrcfvz2).Bij(leSabi
jnen namelijk gebeurde hetmeermalen,datzi
j,
wanneer het volk door eene algem eene ramp getrolen wer;,de gelofte
deden, al wat in de eerstvolgende lente geboren werd, aan de onder-

aardsche goden te wijden. Hetalsdan geworpen vee wer; geoFerd; de
menschen echter,in zulk een ver dccrvzzzgeboren, werden,wanneerzij
een bepaalden leeftij; bereikthadden, over de grenzen gezonden, ten
einde zich eene nieuwe woonplaats te zoeken. Trouwens, het is niets

meerdan eene gissing,en in allen gevalle mojen wijaannemen,dattle
Sabijnen destijdsbezig waren zich naarhet westen uitte breiden.

Later verrees,naar het schijnt,op (len Coelischenheuvel,eenederde
stad,welkerinwonersLucevengenoemd worden. Outltijdshield men het
er voor, tlat deze Luceren van etrurischen oorsprong waren; in lateren

ti
jd echter heeft de meening vel; gewonnen, datmen hier te denken
heeft aan eene albaausche kolonie,die zich na de verwoestingvan M ba
Longa op den Coelius zou gevestigd hebben.
Uit de vereeniging nu der Ramnes en Tities ontston; de romeinsche
staat, terwijl de Lucereslaterin het verbonë werden opgenomen, en
welin den beginne nietop geli
jken voet met de beide andere stammen
of tribu8. H et oude geschiedverhaal toch laat (
le eerste koningen bij

afwisseling uit de Ramnes en Titiesgekozen worden; eerstt
le vijfde
koning,Tarquinius Priscus,neemt ook de Luceres in den senaatop en

brengthet aantalVestalinnen van vier op zes.Datwijin den beginne
m inder aan eene samensm elting,dan wel aan eene soortvan bondsstaat

moeten denken, blijkt hieruit, dat zoowel in den senaat, alsin de
rilldercenturiën uit iedere tribus een bepaal; getalleden gek-ozen wordt,
alsm ede uit de om standigheid,dat elke der drie tribps verdeeld was in
tien onderafdeelingen,curiaegenaamd,welk woordvoorzekersam euhangt

metzûpt
ol,qv?Lu ézzhsdz,en waarvan weder Quirite8isafgeleid.Deze
uaam ,die van de vereeniging ;er R am nes en Titiesdagteekent,en dien

sommigen,misschienminderjuist,hebbenwillenaieidenvaneensabijnsch
')VolgensCatoin 752v.Chr.- Wie overdesagen,waarin de stichtingvanRome
gehuld is,meer wi1lezen,vindthiertoe ruimschoots gdegenheid in heteerste deelvaB
Schweglers Römische'
Geschichte.

1)Göttling,Römische Staatsverfassung.
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woord qui6n(speer),wijstden Romein aanalsburger,indeuitoefening
zi
jnerburgerrechten;Romanidaarentegen isdevolksnaam ,aandewoonplaats ontleend, en vertegenwoordigt het volk naar buiten.Beidenam en

komen ook vereenig; voor:populu8Jbwclv.
îQuiritenofQuiritium.Allengs
breidde zich Rom es bevolking,doortoevoervan buiten ,uit,zoodatook
op en tusschen deanderenaburigeheuvelsWoningen Verrezen.DezenieuWe

inwoners werden echter niet alsburgersbescbouwd;zijhadden slechts
enkelerechten;in hetvollegenotvan allereehtenwaren slechtszij,die
tot een der &ie genoemde stammen behoorden. Zijalleen maakten de
volksvergadering uit, waar zij bij curiën stemden en waar elke curie
ééne stem uitbracht.Eerstna de ver&ijving der koningen kwam hierin
veraniering.
D it volle genot der rechten van den cini
n Apzz
lczsvd waszijn ccN/;
het bestonâ uit drie deelen: ntat'
u8 îk
w r/c/ïd,ciritath en Jamiliae. Elke
verm indering dezer rechten was eene capiti8 #ïzmfzlfz/ïp. D e grootste

(diminutiomaœima)washet verliesder vrijheid,waarmede hetverliesder
beide andere deelen gepaard ging.De tweede (media ofminor)bestond
in het verlies van het burgerschap, en dus ook van hetrechtom familie-

hoof; te wezen.De derde ofminste (minimq)was een toestand,over-

eenkomende metdien van minderjarigheid,zooalsb.v.dievaneenzoon,
zoolang hij aan de macht zijns vaders onderworpen was,en dusniet
&ui,maar aliotifvrfdwas.Vrouwen konden bijnanimmer8uiïf
zrfdwezen;
zi
j stonden ôf onder de macht en het gezag van harevadersofhare
echtgenooten,ùf onder voogdi
j. Slechtsde Vestaalsche maagden waren
hiervan uitgezonderd. Augustus bracht in dezen toestand eenige veranderingen.
Als zinnebeeld van macht en bezit gol; bi
j de Romeinen de hand
(manun). Van hier de uitdrukkingen: in manu alicuiu8 e88e, fzz manum
clfcMfvd venire,voor: in iemands macht zijn of komen. Van hier ook

mandpium (van mang cczdre),10in de beteekenis van wettig eigendom ,
20 als de afhank-eli
jke betrekking,waarin vrije personen dikwi
jlstot
anderen stonden,b.v.zij, die doorhunnen vader aan de macht van
derden waren onderworpen. M en houde in het oog,dat de Romeinen

zelven hetwoord manusalleen bezigden vandemaehtdesmansoverzijne
wettige vrouw.
D e rechten van den rom einschen burger worden onderscheidenin iura

v ïrcfc,welke op hetbi
jzonder,en iurazffllfcc,die op hetstaatkundig
leren betrekking hadden.
Stichtingssage= Liv.1.l sqq.Dion.Hal.1.45 sqq.Plut.Rom. 1 sqq.
Annalespontiicum - Serv.ad Aen.1.377:itaautem annalesconiciebantur: tabdlam
4oalbatam quotannis pontifqx maximus habuit,in qua praescriptis consulum nominibus

5
et aliorum m agistratuum digna m emoratn notare consuBverat dom i militiaeque terra
marique gesta per singulosdieg.Cuius diligentiae annuos commentariosin LXXX librog
veteres retulerunteosque a pontiflcibus maximis annales maximos appellarunt. -Cic.de

rep.1. 16,I1.15,de leg.1.2.Macrob.Sat.111.2.Gell.I1.28.
Librilintei Liv.1V.7,l3.

Tribus,curiae,Quirites- Liv.1.13.Varro L.L.V.55,81,89,9l.Paul.Diac.
p. 49 M ull.; 119, 120, 254.Cic.de rep.II.8.Plut.Rom. 19,20.Dion.Hal.11. 7.
Capitisdiminutio Gai.1. l59 sqq.Ulp.XI. 10Manus Gai.1.109.

q 2.
G E N T E S.

Bij de Romeinen speelf de verdeeling in genten eene groote rol.De
Rom einen zelven beschouwden deze gentes a1s geslachten, en dachten
aan stamvaders, die aan de verschillende gentes îun ùaam ïegeven
hadc
len. Uit eene plaats van D ionysius van H alicarnassus, die waar-

schijnlijk door tle romeinsche legerinrichting op hetdwaalspoor isgebracht,hebben som migen ,o.a.N iebuhr,besloten tothetbestaan eener
indeeling ln driehonderd gentes, tien in elke curie. Dionysius staat

echter metzi
jne opgave alleen,zonderdoorandereschrijversgenoegzaam
gesteund te worden. M oest men aan zulk eene bepaalde staatkundige

indeeling in 30 x 10 gentes denken, dan zou men moeielijk de toevallige omstandigheid kunnen aannemen,datelke curiejuist tien,en
elketribusjuist honderd geslachten telde.Veeleerzou men danmoeten
denken aan eene inrichting,opgemeenschappelijkgronibezitsteunende,
eenigszin: in der voege, als de dessa'
s op Java. Hierbijkon dan de
gemeenschappelijke afstamming gedeeltelijk,maar toch niet geheelin
het oog gehouëen worden. D e om standigheid,dat de R om einen zelven
niets van een bepaald getalgentes weten,mag cchter niet uit hetoog
verloren worden. W e1 mag men nogtans'
aannemen,dat oorspronkelijk

elke gens een zekergemeenschappelijk grondbezit had,en dater alzoo
in den beginne eene niet onaanzienlijke hoeveelheid markgronden aanwezig was,welke eerst in later tijd allengs verdeeld werden en in
individueel bezit kwamen. Een nauwe ban;,door gemeenschappelijke
oFers tot een heiligen ban; gemaakt, vereenigde de gentile8 of mede-

leden eener zelfde gens. De gente8 waren, gelijk onze geslachten,in
takken offamiliën (Jamiliae)gesplitst,die bi
jdennaam (nomenofgentilej
der gens nog een bijzonderen familie- of toenaam (cognomen) voerden.
Zoo waren er b. v. in de gen8 f'
prp:îF'
c een groot aantal familiën:de
Cornelii é'
cïzinzlt?:,de CorneliiZ- /vîf,de Cornelii Wclùï,de Cornelii A lîc:
en andere. Bovendien bad ieder Romein nOg eeL Voorn&am ,F qenomen)
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dien hij verkort voor zijn naam schreef,b.v.P.CorneliusScipio.In
den oudsten ti
jd nogtans was hetcognomen nietin gebruik;ook later
vinden wi
j het meermalen weggelaten.In oRciëele stukken wordtook
de naam des vaders en des grootvaders,soms ook die des overgroot-

vaders, vermeld,b.v.M I'
ullil
a M J.M p.M pr.Cicero (d.i.Acrcï
jl
iu8, Maroi xen.
v,Acrcipronepon.j'Somtijdswerd ook nog een vierde,
'
Ja enkele malen een vijfde naam sangenomen.Deze namen,agnomina,
doch ook wel,even als de derde,cognominazeheeten,dienden meesttot
onderscheiding van een enkel lid der familie en kunnen derhalve a1s
personeele toenamen beschouwd worden. De verschillende genten hadden

elke harebsjzondere godsdienstige plechtigheden en feesten (8acra#-Jflioia),welke door de leden moesten bekostigd worden en aan welker
instandhouding zöö groot gewicht werd gehecht,dat,wanneereenegens

bi
j ontstentenis van msnneli
jk oir gevaar liep uit te sterven, men
zulks zocht te voorkom en door iemand uit een ander geslacht tot zoon
aan te nem en.

Het aantalpraenomina was nietgroot,en dan nog waren niefbi
jalle
gentes alle nam en in gebruik.Zoo wordt o.a.de voornaam Kaenoalleen

bijdegen8Fclïc en degenn Qf/fac/ïl gevonden;bijdegennOîcv#fcvinden
wij slechts Appius,Caius,Marcus,Publius,Quintus,Tiberius,in de
fam '
llie der Scipio's alleen Cneus,Lucius, M arcus en Publius.
Uit de gentiliteit of geslachtsverwantschap vloeide nog een zekerrecht
voort,1u8gentilicium of ïvdgentilitatin genoem d.Dit gentielrecht,datop

voogdi
j en erfrecht betrekking had,wasechterniettoepasseli
jkophen,
die zonder zulk eene gemeenschappelijke afkomsthetnomen.
ISJï/ aanne eu.Zoo droegen vrijgelaten slaven welhetnomen der gens,waartoe
hun Vroegereraeesterbehoord hai,doch zonder datzi
j daaronldeelden
in het 1lJ8gentilicium.

Oorspronkeli
jk waren de gentesalleen patricisch en stonden de plebejers geheeldaarbuiten.W anneer wijde gensa1s eeneuitbreidingder
familie beschouwen,en in aanmerking nemen,datde plebejersin het
eerst geene erkendenacra hadden,dan zalmen lichtelijk inzien,dater
geen band was, die de oorspronkelijk aan elkander vermaagschapte
plebejische familiën bi
jeenhield,zocdatdeherinneringaandiemaagschap
mettertijd verloren ging.Toen echter de afscheiding tusschenpatriciërs
en plebejers meer en meer wegviel, en beide stsnden zich door het
huweli
jk mochtenvermengen,ontstondenerniétalleenplebejischegentes,
maar ook welin ééne en dezelfdegenspatricischeenplebejischetakken.
H et spreekt van zelf, dat, waar nog vsn geene gens sprake is,ook
geen derde naam noodig is tot onderscheiding der verschillendetakken,

wesh&lsrebj plebejischenamen dikwerfhetcognoweltworitgemist.

7

Gentes,gentiles- Dion.Hal.II.).Ziehierbi
lBecker,Röm.AllrtbiimerII.1.p'
35 vgg.en Lange,Röm.Alt.I p. 165 vgg.- Cic.Top. 6.Varro L.L.VIII.2:ut

enim ab Aemiliohominets)ortiAemiliiac gentiles,etc.
Sacra gentilicia - Cic.de har.resp.l5.Fest.p.245.Cic.de orat.1.39.
Insgentilicium - Gai.111.17.

98.
C O N N U 1)I U M .

Het recht,om een wettig romeinsch huwelijk aan te gaan,waseen
der voordeelen ,aan het rom einsche burgerrecht verbonden.D itwashet

connubilfm.Eene wettig romeinsche echtverbintenis (matrimonium ivdfvvz,
legitimll3n)kon slechtsplaatsgri
jpen,wanneerbeiiepartijen oille.
qwaren.
Tn dit geval volgden de kinderen den staat des vaders, volgens het.

romeinschburgerlijk recht (ï:Idcirilej,waarvan d.
e Romeinen zich onder
elkander bedienden.In geval slechts één der partijen totdeburgers
behoorde, volgden de kinderen den staat der m oeder,volgens'het zoo-

genaamde volkenrecht(iun.
l>/ïCf>),hetwelk deRomeinen in hunne betrekkingen me#niet-burgersin praktijk brachten.Kinderen,die uiteen
*

echt zonder eonnubium gesproten waren, konden derhalve slechts dan

tiçen zi
jn, wanneer de moeder eene romeinsche burgeres was. Onder
A ugustus en ook later werden voor dit laatste geval beperkingen ingevoerc
l. Eene vrouw , die met een romeinsch burger leefde,zonder dat

zi
j,bij gemis van connubium ,met hem in wettigen echtkon treden,
werd concubina genoemd, en hunne sam enleving coneubinatun. H ad. de

man, behalve zi
jne wettige vrouw (luor ïvd/i.
snuptiin #
,vc/c),nog eene
bijzit, dan heette dezepellez.Echterkomtbijderomeinsche schrijvers
concubina ook welin dezebeteekenisvoor.Dehuwelijkstoestandtusschen
vri
jenenslavenheettecontubernium.Eenbesluituit;entijdvankeizerClaudiusbepaalde,dat devrije vrouw,die tegen iemandswilmetdiensslaaf
in cpzlffxlezsïp leefde,alsslavinin dienstvan denzelfëen m eesterzou kom en.

De vereischten tot hetaangaan van een wettig huwelijk waren,behalve het 11
48 cpvvvliï,de toegtemming van bruid en bruidegom ,vanden
vaier of den voogë der bruid, en van den vader of den voog; des

bruidegoms, zoo deze niet zijn eigen meesterwas,- verdereen bepaalde leeftijd.In later ti
j; werd ook d.
e toestemming der vadersniet
uitdrukkelijk meer vereischt. In zekere graden van bloedverwantschap
washethuwelijk verboden;insgeli
jks warenerenkelelichaamsgebreken,
ve
r
hi
nde
ren.
welke hethuwelijk konden
ln de eerste eeuwen vau den romein:çhen staatwaren echtscheidingen

8

zeldzaam , in lateren tijd kwamen zij menigvuldig voor. Volgen: het
gtrenge rechtsbegrip der Romeinen moest de vorm van ontbinding over-

eenstemmen met den vorm , waaronder hethuwelijk gesloten was. De
oudste en plechtigste vorm van echtverbintenis was de conlar*rqatio,

waarbijhetjonge echtpaar van een koek at (paninJcrrevd),enhd overschot benevens een schaap aan de goien oFerde,in tegenwoordigheid

van den priester van Jupiter (jamen bialiù , denpontvez wcafvzv: en
tien getuigen.Tegenover de conlarreatio ston; de dWarreatio,een vorm
van ontbinding,waaromtrent weinig bekendis,maardiehetzelfdesacrale
karakter droeg en in tegenwoordigheid van dezelfdepersonen plaatshad.

De coniarreatiowas de oorspronkelijke patricische huwelijksvorm.
Later evenwelkwamen er m eer eenvoudige vorm en in *zwang,zooals
de coèitio en de .8u8. D e coèitio berustte op het recht des vaders om

zijne kinderen te verkoopen.In tegenwoordigheid van vijfgetuigen en
een zoogenaamden liôrèenn,d.i.iemand, die de weegschaalhield,werd
de bruid door haren vader ofvoogd aan den bruidegom afgestaan,welk:
laatstp#hierbijnzet een geldstuk tegendeschaalsloeg,eenezinnebeeldige

voorstening van het oude toewegen van den kooppri
js. Een zoodanige

schijnverkoop heette mandpatioper cd#etîflrc-.De ontbindingvanzulk
een huwelijk greep plaats dooreene remanclàatio,waarbijdeechtgenoot
onder denzelfden vorm zijnevrouw asn hareverwantenteruggaf.Zoowel
de conlarreatio als de coètntio had tot noodzakelijk gevolg,datde vrouw
in de macht van haren echtgenoot kwam (in manum mariticpltzlir:).
Daardeplebejersonder elkandereerstgeenehuwelijkenzdrconlarreationem
konden sluiten,ishetnietonmogelijk,dat (
le coLitio deoorspronkelijk
plebejische huweli
jksvorm is geweest. Een derde vorm , waarvan de
conrentio in manum niet altijd het gevolg was, heette unu8. Volgens
romeinsch rechtnamelijk verwierfmen zich den eigendom va'
n roerende
goederen door een onafgebroken en onbetwist bezi
t van één jaar.Dasr
de vrouw ,als zi
jnde alieniif
zrid,én manoi
pium kon komen,liet menook
voor het huweli
jk u8u8gelden,waartoe eene onafgebroken samenleving
van één jaar vereischtwerd. Gedurende dezen termijn bleefde vrouw
in de macht van haren vader of voogd,en kon van jaartotjaar de
conventio im manum mariti verhinderen,door telkens vöör ;en aioop van

den verjaringstermijn drie achtereenvolgendenachten(trinodium)buitenshuis door te brengen (l
aurpatum fr:).Dezeecht,;iezonderformaliteiten
.

gesloten was,kon evenzoo verbroken worden,met de eenroudigewoorden:tuan rddtiôihabeto,redde w:cz.

W at nu de manlu zelve betreft,zijis eenepotenta8 over de vrouw,
die tegenover haren echtgenootjliae öcp is.Deze heeft overhasr geen

ff4:nitae:/ned8,zooalsde vader oudtijdsover zi
jne kinderen;maarhi
j

ls,wasr het noodig is,rechter over zijne vrouw en kan haar straFen
en dan zelfs het doodvonnis uitspreken. Nu gol; echter te Rome als
vaste regel,dat geen rechter eene zaak besliste zonder eenige vrienden

te hebben uitgenoodigd,hem ter zijde te staan,en zoo zou het ook
tegen alle regels en gebruiken ingedruischt hebben, indien de echt-

genoot de vrouw, die in zijne manu8 was,anders had verhoord en geoordeeld dan in het bijzijn van een familieraad,diehem alscon&ilium
ter zijde stond.In de coèbntioen remanoi
patiolaghetbeginselopgesloten,
dat de vrouw verkocht of afgestaan kon worden door hem ,in wiens

yotentan ofmanl
a zijwas. W erkelijk had de echtgenoothet recht,zijne
vrouw teverkoopen;doch bijde huwelijken per conlarreationem wer;dit
belet door de sacra. W at het privaatrecht toestond,verbood hier hef

sacraalrccht, op straFe van 8ater te zijn en dusstraFeloosgedood te
kunnen worden.

In den loop dertijden zochtmen de nonrentio in pîcrl- meerenmeer
te ontgaan;huwelijken zonder manwgkwamen hoelanger hoe meer in
zwang , en het ontstaan der manun door u8148 kwam geheel in onbruik.

Gajus,die onderdekeizersHadrianusen AntoninusPiusleefde,spreekt
er van, als van iets,dat deels van zelf in onbruik geraakt was,deels
door wetten was opgeheven. Daar voor het bekleeden van sommige

priesterambten de echtverbintenisper confarreationem een vereischtewas

en er uit dien hoofde bijna geene candidaten voorte vinden waren,
moest Tiberiusin hetjaar 28 na Chr.er weltoe overgaan,de manus
te verzachten en te bepalen,dat de vrouw door confarreatioalleen voor

zoover de sacra betrof(nacrorum ccvdc) indemanusvanharenechtgenoot
zou kom en.

Overde huwelijksplechtigheden en de echtscheiding spreken wijlater
bijhethuiselijk leven.
Het was eene zaak van eer,dat uit de familiegoederen aan debruid

een passende bruidschat(do8) werd medegegeven.Dezekwam onderhet
beheer van den man, die hem echternietmocht vervreemden,dewijl
bij scheiding of sterfgeval de bruidschat geheelofgedeeltelijk aan de
vrouw ofhare erfgenam en m oest worden uitgekeerd,al naar gelang er
meer of minder gegronde redenen tot scheiding bestonden,en uit den
echt kinderen geboren waren ofniet.
Connubium - Ulp.V.2 sqq.Gai.1.59 sqq., 28 sqq.Varro L.L.VI. 21.
Confarreatio,coëmtio,usus Gai.1.lll sqq.,123.Gell.111.2.
Conventio in manum
Gai.1. l09 sqq.Cickp.Flacco 34,Top.4.Ulp.IX.
Concubina,pellex - Dig.XLVIII.5. l3.Gell.IV.3.Fest.p.222.Cic.deorat.1.40.
Contubernium - Gai.1.82 sqq.
M anus- Liv.XXXIX.18.Tac.Ann.X1II.32;IV.l6.
Dos- Ulp.VI.Gai.II.63.Cic,Top.4.

5 4.
P A TR IA PO TE STA K

In j 2 is het woordJamilia gebezigd alsonderdeeleener gens. In
meer beperkten zin beteekent het ook gezin.Bovenaan Btaatdehuisvader

Lpatc Jamilin),dieI over hetgeheele gezin een aartsvaderlijk gezag uit.

.

.

oefent.Zi
ln wilis eene wet; hiJ heeft het dominium fz;domo, en biJ de

bijzondere nacra der familie vervulthijde rolvan priester. Heefthij
zi
jne vrouw in vcll,dan is deze materJcaflfc,
d;heefter geeneconventio
in acl?
zw plaats gegrepen, dan iszijttaortantummodo. Zijne zonen en
dochters zijn jlii en jliaeJcwiîïcxs,zoo lang zijonder zijne vaderlijke
machtstaan.Huwt eene dochter op zoodanigen voet, datzijin manum
komt, dan treedt zijuitdepatriawp/dd/c.
vvan haren vader. De zoon,
die huwt,terwi
jlhijzelfnog inzc/rfcpotentateis,kan welzijnevrouw
in manu hebben,doch staat dan niettemin met vrouw enkindbren onder

de vaderli
jke macht, en kàn,a1s niet8uil
'
Czrù zijnde,zelfgeenepatria
wo/dd/cd uitoefenen.

Ook de laatste beteekenis van familia laat eene opvatting in engeren
en ruim eren zin toe. M en kan er ook onder verstaan alwat aan de

machtvan den paterJcpzifie onderworpen is, have en goed, slaven en
vee er onder begrepen.Vooral is dit het gevalmetde slaven ,zlö zelfs,

dat dlwerf onderJamilia alleen de slaventroep moet verstaan worden.

Oorgpronkelijk was de macht desvaders over zijne wettige kinderen
schier onbeperkt. Hij kon het pasgeboren wicht tevondeling leggen
feœponere), waardoor het tot den slavenBtand vervielen het eigendom
werd van hem ,die het opnam.Van hetderdejaarafhaddevaderover
zijn kind het recht van leven en dood (iu8rï/c:necùguej. Hi
j kon het
naar goedvinden straFen, verstooten (ecoaeecïv abireïVJ:-J,geeselen
Lloris caedere), in boeien slaan, geketend op hetland laten arbeiden,
Blavenwerk doen vefrichten en zelfs dooden. Evenwelmocht hi
j zijne
toevlucht niet tot zulke gestrenge maatregelen nemen , zonder ezen

familieraad te hebben bijeengeroepen.Hetiunrifcdetnecinovereenkind
beneden de driejaar wasbeperkt tothet geval,dathetkindmismaakt
(diformhq was,terwijl de vader, om zulkste bewi
jzen,het wichtaan
vijf zi
jner buren moest vertoonen. Hetisniet zeker, in hoeverre de
overheidspersonen bevoegd waren,zich bijmighandeling vankinderenin
zulke zaken te mengen,hetgeen weleens schijnt gebeurd te zijn 1).
')ZJQdegeschidpnisvan T.Manliusbi
JLiv.VII,4 vn 5.
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Onder de keizers werd de vaderlijke macht meeren meer ssn bsnden
gelegd, hoewel eerst Constantijn de Groote het iu'
q ri/ce et Nci.
v
form eel ophief.

De patria zp/dd/cd hield niet op met een bepaalden leefti
jd derkinderen,gelijk bijons de minderjarigheid,maar eerstmef den doodvan
den paterJcvzïîïcd,tenzi
j zi
jkunstmatigwer;verbroken.Erwarenechter
gevallen,waarin zi
j eene schorsing onderging,b.v.wanneer de zoon in
krijgsdienst was oftot eenig staatsambtverkozen werd. De reden ligt
voor de hand:het gezag van den veldheer ofhet belang van den staat

mochtnietin botsing komen methet vaderlijk gezag. Hiel; echterde
oorzaak der schorsing op te bestaan, zoo hernam de vader zi
ju volle
recht, en kon o.a.den zoon straFen voorhetgeenhijin 'svadersoogen
als overheidspersoon had misdaan.W erd depaterJco
?zflïcd in (l- oorlog

krijgsgevangen gemaakt, zoohadeenedergelijkeschorsingplaats,totdat
devaderterugkeerde en krachtenshet iu8wpdfîfpzïviïzijne vroegereburgerrechten hernam .

Depatria zp/ddfcd gold vooralhet recht om eigendom tebezitten.De

jli1t8Jamilia8bezatniets;wathijverdiende ofverkreeg,kwam rechtens
den patertoe.Deze was evenwelvolkomen vrij,zijn zoon eenig goe;in
vruchtgebruik tegeven,en zoodanig goed noemdemenpenulium.W anneer
nu de macht van den patero/cwïfïcd geschorst was en de zoon derhalve,

alwas hetdan ook tijdelijk,zelfalszoodanigoptrad,had.dezenatuuriijk
devri
je beschikking over hetgeen hijgedurendedien ti
j;verkreeg;hield
o
p.
de schorsing op,dan hield ook dievri
jebeschl
'kking Onderde eerste
keizers, waarschijiijk onder Augustus,wer; hierin deze wijziging gebracht, dat dejli148o/cvlïîïc.
sook na zijn terugkeer onder devaderlijke
macht de beschikking behield over hetgeen hijin den krijgsiiensthat
l
aangewonnen (peeulium cantren8e), terwijlin later tij; dezeuitzonëering
ook toepasseli
jk werd verklaard op alhetgeen in dienst va'
n den staat
verkregen werd Lpecwlium g'
Mcdïca8trenne).
Dat de pater Jcwïlïc.
s,zoodra hij ophiel; zulkste zijn,zjnepatria
zp/dd/c,
sverloor, behoeft we1 geen betoog.

Onderde rechten '
van den paterJcwïîfcdbehoortnogdit,dathi
jzijne
kinderen kan verkoopeh. Op dit recht berust de vroeger verm elde

coëmtio.Zoo konhijtlusook zijnzoonaan een anëerafstaan(manoàatioj,
hetzij door een werkeli
jken verkoop,hetzij door een schijnkoop,gelijk
bij de coëmtio plaats had.De kooperheeftdaardoor den gekochtein
manci
pio, en al wat d.
e laatste verwerft, is ten bate van den eerste.

Degeen, die in zzlcrcz
yïp is,is geen slaaf,maar nevniloeo;zoodra het

manoipium ophoudt te bestaan, keert hijin de vroegerepatriaZPJ-JJ,
&

terug. Nogtans ha4 dit recht vau m&ncipeerel 6*no grenzeB. X0
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terugkeer onder de vaderli
jke machf kon slechtstweemaalplaatshebben; na de derde mandpatio hat
l de vader geen recht meer op den

zoon. Een der srtikelen van de wet der 12 tafelen (450) luidde:
nizc/drjlium ter r-vpzduit,jli- Jïldra'JJr:e'to.Demanoàatio,zbowel

slsde teruggave aandenvader(remanoi
patioj,hadplaatsperc:#etJïlrca,
even alsde eoèbntio.Deze handelwijxeboo;een geschiktenvorm aan,om
een zoon uiteen ander gezin alskin; aan tenemen(adoptarej.Hiertoe
werd een tusschenpersoon gebezigd,aanwien denatuurlijkevaderèater
lc/vrcîfd)zijn zoon mancipeerde,en die dezen volgens afspraak aanden
vader remancipeerde. Nadat deze handeling herhaald was, mancipeerde

de vader hesa ten derden male,waardoordevaderli
jkemaachtverbroken
werd,en nu werd de zoon door genoesaden tusschenpersoon voor den

rechtqrs#peldes praetors aan den toekorastigen aangenozaen vader(pater
c#pzïfro) overgegeven,hetzijdoor eene nieuwe mancipatie, hetzijdoor
eene eenvoudige verklaring van afstand (in fvrdoe88io). De toewi
jzing
door den praetor heette addidio. De flilo cdpz/ïrvd ging over in de

vaderlijkemacht zijnsaangenomen vadersen in diensgen8,welkerdccrc
hi
j aannam.Ook voerdehijhetnomen encognomenzijner nieuwe familie,
terwijl een vierde nsam zijne afkomstaanwees,b.v.P.CorneliusScipio
A emilianus,die uit de gen' 2:-0
'
îï, in de genn Cornelia wasovergegaan.
Liet iemand,die 8u1 ïvrù was,zich tot zoon aannemen,zooheettedit

arrogatio, dewig
'l deze aanneming eene 0apith dïplïAlv/kb was,welke:bij
de comitiën moest worden aangevraagd Larrogarqj. De reden hiervan
was, dat door deze cczï/t'
d diml
'
nutio iemand,die 81Jifxrï,
gwas,zich in
het 1u8 rï/cd necimue van een ander begaf Ook kon zich hetgevalvoordoen, dat het al of niet voortbestaan van sacra er m ede gemoeid was,
daar eene fam ilie er door ophield te bestaan. H a; de gearrogeerie

anderen in zi
jnepatriazp/ed/cd,dan gingen z)
jnatuurlijkmethem indie
van den pater c#pz/ftl- over.

W erd het wenscheli
jk geacht,dat een zoon'nog bi
j het leven zijns
vaders nui ïvrï.
, werd, dan had er emancipatie plaats. De vaderlijke
N

macht werd door eene driemaal herhaalde msncipatie verbroken. De

tusschenpersoon,paterJ#vcïcrirdgenoemd,remancipeerde den zoon ten
derden male aan den vader, die hem nu echter niet meer in patria

&&d/c& had, maar slechts in vcvcz
/ïp, en hem alsnu plechtig in
vrijheid stelde.
Aangenom en kinderen traden geheel in de rechten en verplichtingen
van eigen kinderen.D egeëmancipeerde verloorsllerechten en aanspraken

als kind, dewijlhi
j geene voordeelen kon trekken uiteene betrekking,
die opgehouden had te bestaan. W anneerzijn vader overleed, zonder
hem bi
j testamentietsvermaaktte hebben,washijvan de erfenisuit-

gesloten,tenzij,bij ontstentenisvan nadere erfgenamen,de cognatitot
de erfenis geroepen werden.
Onder cognati verstaat men allen,die uit denzelfden bloedegesproten

zi
jn; de geadopteerden, de geëmancipeerden en de gehuwde vrouwen
bleven duscognaten hunner oorspronkelijke familie.dgnatidaarentegen
zi
jnallen,dieonderdezelfdepatriazp/edfcdstaan.Dooradoptieverwisselde
men alzoo van sgnaten,terwi
jlde geëmancipeerden geeneagnatenmeer
hadden.

Ilalve broedersvan moederszijde (wterini)zi
jn dus ook geene agnaten
van elkander. Daar de materJcwflfcdgereken; wort
ltyliae locote zijn,
isook zijagnaat van de kinderen.Door hetopheFen der manusonder
de keizershielâ dit echterop.Menzallichteli
jkinzien,datalleagnaten
elkander niet in dezelfden graad bestonden. Later verstond m en onder

agnaten eenvoudigallebloedverwantenvan vaderszijdeindeafdalendelijn.
D aar vrouwen,m et uitzondering der Vestaalschem aagden,alieniïvrf,
s

waren,kan bi
j haargeene sprake zijn van arrogatio ofemancipatio.Tot
de aanneming van eene dochter,eene kleindochter of een kleinzoon in
eene andere fam ilie werd slechts eene enkelvouiigem ancipatie vereischt.

Onder de keizers hadden er enkele wijzigingen in de adoptio en het
erfrecht der geadopteerden plaats.
Patria potestag Gai.1.55 sqq.Ulp.V ; XIX.18 sqq.Liv.V1I.4, 5.Sall.Cat.
39.Dion.Hal.II.l5,26,27;V III. 79.V al.M ax.V .8.
Materfamilas,uxor - Gdl.XVII1.6.Cic.Top.3.
Peculium castrense,quasicastrense - Dig.XLIX. 12;XV. 1.
Mancipium
Gai.1. 116 sqq.,l38 sqq.Varro L.L.VI.82.
Lex,sipater etc. Gai.1. 132.Ulp.X.1.
Adoptio,arrogatio,emancipatio Gai.1.98 sqq.,132 sqq.Ulp.VIII.Gell.V.l9.
Zie ook Gai.II. l35, l36; 111. l9.
Cognati,agnati Gai.1. l56;111.l0.Ulp.XI.4;XVIII, 9.Inst.Iust.1. 15.

C O M M E R C IU M .

R et commeroium of iI(8 dpzzlf
kfï was het recht, om streng rom einsch

eigendom te bezitten.Deromeiuscheburgerkonopversehillendewijzen
den eigendom eenerzaak verkrijgen:
10.doorplechtigen koop in tegenwoordighei; van den librl
à'czlden vijf
ui
t
s
pr
e
ke
n
v
an
be
paa
l
de
f
o
rmulieren;
getuigen Lmancèatio), onder het
20.door eenvoudige overgave Lt
raditio);
80@door verjaring, wanneer hijgedurende zekereu tijd in hetongestoord bezit eenerzaak wasgeweestè8ucapio);

40.dooreene voorden rechter gedane overt
lracht(infvr:cençoj;

50.door erfenls(hereditah;
60.doorgerechtelijketoewijzing (adiwdinatiojofdoor eene wet.
H et dominium ha; slechts betrekking op zaken, niet op personen;

waarbij wijterloopsmoeten opmerken,dat de slayen gerekend worden
tot de re8 te behooren.Zaken nu werden onderscheidea in re8zzlclcc
yi
en re8 zlec manc%i. Over de aanleiding dezer onierscheiding loopen de
gevoelens zeer uiteen. Het is hier de plaats niet,ze op te sommen of
te onderzoeken.W elke zaken tot de eene,en welketotdeanderesoort

behooren,vinden wijbij U pianusopgeteekend.Maneèér:dnuntpraedia
fzlItalico dplp,tam rf
xd/ïcc, qualin :dJJkndu', çvczz3ltrbana, gzlclïd domu,
%;
it- f
krc praediorum rvd/ïcprflzl, relut rf
7c, f/dr, aetun, aguaedudu8) item
ddrrf et guadrlvede8, guae cplD dornore #pzzlcg/ffr, relut Jprdd, muli, dgvf,
@ *

G8%nt.

Ceterae re# nen wczlczèi nnnt. 7î+Jcl/ï et cameli, gvczzf
lf,
g collo

A rdppd domentur, nec wzclcï
'ï 8unt,gvnzlfczzzin Jedscrfzzzznlzmero d?
zAzJ. D e

manoi
patio nu was eene wijze van overdracht,welke in hetbijzonder
van toepassing is op renzzzcscèf,terwi
jldetraditiobijflere8neczzzc/lcèi
behoort. W anneer derhalve de traditio op re8 zzl'
czlcc
èiwordt toegepast,
dan geeft zulks op zich zelf nog geen eigendomsrecht;zi
jmoetdandoor
eenemannè.atio ofeene in ffzr:(m8io zijn voorafgegaan.
D oor aanraking m et anderevolken,doorhandelsbetrekkingen geraakte
de bovengenoemde verdeeling ten slotte in onbruik.Bijdel
auoapio,die

van lateren tij; dagteekent dan de mancl
àatio en traditéo,is slechts
sprake van roerentle en onroerendegoederen (renzzlplï/,
ven immobilenl.,
Voor de eerste was (
le termi
jn van verjaring op éénjaar,voordelaatste
op tweejaren vastgesteld.W ijhebben gezien,welketoepassing d.
e Romeinen hiervan maakten bijhethuweli
jk. Voor gestolen goe; bestond
geene verjaring.De storing heette @t.
îurpatio (vdvrwcr: = 14813rcz:r:).
H et bezit zonder eigendomstitel waspo88e8nio,zooals b.v.hetgevalwas

met gronden van het staatsdomein (agerzf
xrffcf/d),welke tegen erfpacht
aan de burgers werien afgestaan.
Commercium ,dominium - Ulp.XIX.Gai II.40 sqq.
Mancipatio,traditio - Ulp.1.1.Gai.1. 119 sqq.,II.20 sqq.,41 sqq.
lus mancipi, nee mancipi- Ulp. 1.1.Gai.1. l20; II. 15 sqq.Zie Lange, 1.p.

113,Puchta,Instit.II.j238.

In iure cessio,usucapio - Ulp.1.1.Gai.II.24,41 sqq.Gell.VII. l0.Cic.Top.4.
Ees mobiles,immobiles Ulp.1.1.Gai.II. 15,42.

q 6.
IUS TESTAM ENTIFACTIONIS XN HERXDITATIS.

Natuurli
jk kon slechts hij,die hetoommeroi'
ltm bezat,een romeinsch
testam ent m aken. D e oudste en plechtigste vorm was het tentamentum
cpvlï/ff,
y calatinepc/f
lzz.Het testament wer; hiergemaaktinhetopenbaar,

in de comitia calata,ten overstaan derpontpcen a1svoorzittersenvande
dertig curiën ofhare vertegenwooriigers als getuigen.D egodsdienstige
tint, welke over deze handeling lag ,ha; hare oorzaak hierin , dat ook

(le 8acra derfamilie uit&ukkelijk bij (
leerfenisgevoeg;werden(detentatio
dccrprfgzzz),en de erfgenaam (âereù de verplichting op zich nam ,deze
nacra in stan; tehouden.Tweemaal 'sjaars werden hiertoe comitiën
gehouden. Vervolgens kwam het tentamentum in zrpcfzlc/ff, d.i. in het
slagvaarclige leger, een vorm , welke eigenli
jkbestemdwasvoorsoldaten,
die nog vpörden strijd hun testam ent wilden m aken ten overstaan van
den veldheer en (le troepen. Deze beide vormen waren d.
e oudste. Een

dert
le vorm was hettentamentum z:r ae8etîïsrczzzofyerJamiliaeentanci-

,cJ'
Jpzlp0
z$.De maker van hettestamentverkochtzijneJamilia(hier= re8
Jczzzfîfcrïd) aan een schijnkooper (emptorJ#vcbcrïzrd),onder voorwaarde,
dat deze,na des eriaters dood, de erfenis zou verdeelen, gelijk tle
eriater ze hat
l toegedacht.D it geschiedde in tegenwoordighei; van den

libripensen vijfgetuigen en onëerhetuitsprekenvaneenvastformulier,
hetwelk men bij Gajus vermeld vindt. De vorm van het te8tamentum
zrce/prszfw was hoogst eenvoudig. H et werd in schrift,m et de zegels

van den eriater en van zeven getuigen voorzien,bijdenpraetorneergelegd.Onder de keizers werd (len soldaten,op groncl hunnergebrekkige

rechtskennis,toegestaan,een testamentte maken,zonderhierbijal(le
wetteli
jke vormen in achtte nemen.In hettijdperk,datmet d.
eregeering van Diocletianus begint,werden,de vormen al meer verwaarloosd,

zoodat ereene geheele verandering indete8tàmentifactioontstond.Schi
jnkoop, formulieren, emptor en libripenn verdwenen ;alleen de getuigeu
bleven.Ook kwam toen het ie8tamentum Jpîpgrczlvwz in zwang.
D e erfgenaam m oest,om de erfenis te kunnen aanvaarden ,even goet
l

hetoommeroinm hebben,alsde eriater.Aanvaardde hi
j haar,danmoest
hij hiervan doen blijken (loor het aieggen eenerverklaring (âereditatem
adire),ofweldoor het verrichten van handelingen,waartoe hijslechts
als erfgenaam gerechtigd was (pro herede ge8tioj.Het niet aanvaarden
heetterepwdiatio,het nemen van bedenktijdoretio,Jdriïfc/- cernere.Er
wasgeen door de wetbepaalde bedenktijd;doch op verzoek derschullb
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elschers van den boedelkon de praetor een termljn stellen,gewoonll
jk
honderd dagen.W anneer ieman; stierf,zonderbijtestament overzi
jne
nalatenschap beschikt te hebben ,dan verviel deze cl intentatogeheelaan

zijnenatuurli
jke erfgenamen (nuiJ:rd&d).Deze waren indéeersteplaats
ziJ
'ne vrouw en kinderen,m et uitzondering van die,welkedooradoptie,

emancipatie ofhuwelijk uithetgezin waren getreden,en metinbegrip
dergenen,die door huweli
jk of adoptie in zi
jne patria zn/dd/cdwaren
gekomen.Bij ontstentenis dezer naaste erfgenamen traden de agnaten
.

des eriaters op, en waar ook deze ontbraken, de gentilen. Onder de

keizers evenwelkwam ditgentielrecht(zieblz.6)in onbruik,enmaakte
plaats voor een rechtvan bloedverwantschap.In Gajus'tijlltraden de
cognaten tot in den zesden graa; als erfgenamen op,onderJustinianus
in alle graien.
*D e Y estaalsche m aagden konien een testam ent m aken , dewi
jl zi
j

&ui ïvfrf: waren. Door hare wijding waren zi
j uit de vaderlijke macht
uitgetreden en konden dus ook niet m eer ab intentato erven. Evenm in

hadden zijheredendffpd,daarzijzonderJamilia waren.Stiervenzi
jzonder
testament,zoo verviel haar vermogen aan den staat. Overigens konden

vrouwen geen testamentmaken,zoolang zijin depotesta'harer vaders
ofde man'
n harer echtgenooten waren,en wanneer zij onder voogdi
j
stonden,niet zonder de bekrachtiging (audoritaù harer voogden.0ok
in haar erfrecht stonden zijniet gelijkmetmannen.DeleœFpcpzli,(169)
verbood,dat iemand,die voor zijn vermogen in de eerste ofhoogste
klasse ston;, eene vrouw tot universeele erfgenam e zou benoem en.

W elmocht hi
jhaar een legaat maken,doch hoogstens tenbedragevan
de helft zijns vermogens.De Vestaalsche maagden evenwelwaren bi
j
het maken van een testament niet door de leœ Fbcpzlïcgebonden.Reeds
vroeger had de lez Jkrïc bepaald,dat buiten zekere aangewezen graden
van verwantschap geen legaat van m eer dan duizend as m ochtgem aakt

worden.De leœ Fcîcï#fc (40)bepaalde,dat het gezamenlijk be/ag der
legaten het drie vierde der nalatenschap niet m ocht te boven gaan.

De testamentkwestie is uit een juridisch oogpunt zeer vruchtbaar;
wij moeten ons hier tot enkelehoofdpunten bepalen en voormeer bijzonderheden naarde handboeken voor RomeinscheInstituten verwi
jzen.
Onder de keizers werden nog verschillende wetten op het erfrecht in
het leven geroepen,waarbig
'o.a.in zekere rlate erfrechtwer; verleend
aan zonen in patria pote8tate, in dier voege, dat de erfenissen van

moederszi
jde aan d.
e kinderen en hunne afstammelingen, niet aan den
paterJcppfîïcdkwamen,hoswel deze hetvruchtgebruik ervan hatl. Zulke
goederen heeten, even als het peculium ccdfreld: en guaniccd/rdzldd, ôona
adventicia,in tegenstelling van het peculi'
um ere'J/rid.Verderwerdhet

erfrecht van ongehuwie en kinierlooze personen beperkt en dat der
vrouwen uitgebreid. Ook de 8ervizc/lîïci kregen een gedeelteli
jk testam entrecht. 0p som mige dezer latere bepal
ingen komen wi
j later nog

kortelijk terug, o.a.in de volgende j op de belangrijke Wœ ff4lïc et
Papia Poppaea.
Testamenta - Gai.II. 100 sqq.Ulp.XX.Inst.Iust.I1.10.
T.comitiiscalatisfactum
Gai.II.101.Gell.XV.Q7.
T.in procinctu Gai.1.1.Gell.1.1.Cic.de nat.deor.II.3.
T.Peraes etlibràra Gai.II.102 sqq.Ulp.XI. l4.Cic.de inv. II.50.Gell.1.1.
T.praetorium
Cic.Verr.1.45.
T.m ilitare - Gai.II. 109.U lp.XX III. 10.Inst.Iust.II. 11.
Sui heredes - Gai.II.l52, l56 gqq.111.) sqq.Ulp.XXVI.1 sqq.
Agnaten-cn gentielrecht- Gai.111.9 sqq-,17 sqq.,25 sqq.Ulp.XXVI.4 sqq.
Cretio - Varro L.L.V II.98:crevivaletconstitui, itaque heres, quum constituit
se heredem eSSQ, dicitur cernere, etquum id fecit, crevisse.- Id.VI.81.Gai.II.
l71, l22.Ulp.XXII.31y32.Cic.ad Att.XIII.46.3,de orat.1.22.
Lex Voconia -- Liv.epit.XLI.Gai.II.226, 274.Cic.de re p.111. 10, Verr.1.
42,p.Cluent.:.Quintil.decl.264.
Lex Furia - Gai.II.225.Ulp.X X VIII.7.Cic.Verr.1.42,p.Balbo 8.
Lex Falcidia - Gai.II.222. App.b.c.V.67.
Testamentaire beschikking over peculium castrenge - Ulp.XX.10.

Wiegeen testamenikunnen maken (impubes,mutuj,surdus,ful
-iosus,prodgasetc.)
Ulp.XX.l1 sqq.Inst.Iust.II.l2.

IU 8 T U T X L A X.

Ten slotte noemen wij onder de iura'rircfc hetrecht van voogdij.
W anneer depaterJamilianstierf,kwamen zijne vrouw en dochters,benevensde zonen beneden de15 jaren,onder voogdi
j.De voogdi
jwordt
hiernaar ontlerscheiden in voogdt' over vrouwen (twtela zkzfxîïerf
- ) en
over minderjarigen (tutela ïzzevldrfzpzl. W i
j zullen onshet eerstmetde
laatste bezig houden.

W anneer de vader gestorven was en minderjarige kinderen naliet,
zonder bij testament over de voogdijbeschiktte hebben,daù had de
naaste agnaat(prozému8cpzlcïvd)recht op devoogdij.Dezevoogfjwordt
legitima tutela genoemd.Dikwerfechter ha; de overledene in zijn test>
ment een voogd benoem; (JvJpr- dare),en wasde voogdijalzoo eene
tntela dativa. W as er in het'geheel geen voogd,zoo wees volgens de

lez W/ïfïc (van welk jaar is niet bekend, doch vö/r 188) de praetor
vrlczlv:,onder medewerking van degrootstehelftdervolkstribunen, een

voog; aan, welke voogdij twtela dfïîïcsc heette.In de provinciën geschieâde zulks door den stadhouder,volgens de leœ ffgîïc et Tï/f
'
,
c.
8CHLIMMER, Handboek.2e druk.
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Dit alles is evenzeer van toepassihg op ie vrouwen,met dit onder-

scheid echter, dat bij de zonen de voogfj met de pubrtan ophield,
terwi
jlzijbijdo dochtersen deweduwebleefvoortduren.Devoogfjover
volwassen meisjes en vrouwen droeg echter een geheelander karakter
dan die over impuôeren.Bovendien kon d.e tutor îe./fï
zzlf
zdovereenevrouw
zi
jne voogdij door eene in ïf
zre cenio aan een ander over&agen,die
hiernaar tutor ccddfcïf
xd geheeten werd. Ook kon d.
e overleden echtgenoot

aan zijne vrouw êe vrije keuze van een voogd gelaten hebben,in welk
geval het eene tutela ppJfec werd. Om de agnatenvoogdi
j te ontgaan
.

wer; er nog een miidel gevonden. D e vrouw ging door coèitio in d.
e
manla van een vreem de over, echter niet om te huwen,maar'onder

voorwaarde van wczlcèc/fn.M en noemde zulks eoèitionem cC4a eztraneo
jdudae cana.Door deze coëmtio hiel; de agnaatvoogdij op.Hij1diede
vrouw nu in zzlczlf4 had,gafze door een sthi
jnkoopperc:detJïlrczy aan

een derdeover,diezealdusinaclcèïfzzzkreeg;uit(litmancèium wer;zij
door manumh8io vrijgelaten,en hyar manumhnor wer; alsnu haar tutor
J#lcfcrïvd. Het spreekt van zelf,dattotdeze coëmtio d.
e medewerking
van haar eersten voog; noodig wag.

Op welke gronden men de voogfj van de hand kon wijzen,iseene
zaak , die buiten ons bestek ligt. Onder de keizers wer; de iurisfctio

in voogdijzaken ook aan andere overheden dan den praetor mbanus
toegewezen, b.

aan de consuls; M arcus Aurelius stelie een afzon-

derli
jken prgetor Jl/dlcrù aan.
De voog; ha; alleen het beheer over het vermogen van zijn pupil;
de opvoeding bleef in handen van de m oeder of de naaste bloedver-

wanten.W as de pupil nog geene zeven jaar ou;,dan ha* de voog;
het volledig beheer (ge8tio),.doch na dezen tij; verkreeg d.
e pupilzelf
eenige bevoegdhei; tot handelen,mits onder goeA euring en bekrachti-

ging (audorita8j van den voogd.Bij de voogfjover volwassen vrouwen
ha4 de voog; alleen audorita8, zokder welke d.
e vrouw geen huweli
jk
door conlatreatio ofeoèitio kon aangaan, geen testamentkon maken,
geene're8 wclcï
zï rzocht vervreenzden. In rechten mzoest ie voogd voor
haar optreien.De Vestaalsche maagdenbehoefiennatuurli
jkgeenvoogd.
D at eene m oeder onier voogdi
j
v
a
n
h
a
r
e
n
z
o
o
n
a
l
s
n
aasten agnaat
#
kon staan, moge vreem ; klinken; m en vergete echter niet, dat de
romeinsche zeden aan dejongelingen den grootsteneerbiedjegenshunne
m oeëers voorschreven.

Behalve de eigenlijke voogdijhad men nog de eratele l#ral,waaronder, behalve krankzinnigen en verkwisters,oDk in sommige gevallen

zijstonden,dienog geen 25 jaren ou; waren.Ditlaatstewaskrachtens
de >z Plaetoria,waarvan Plautus meerm alen m eling m aaktalsvan eene
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wet,welke nog niet oud was. Zi
j werd dus waarschijnlijk gegeven in
de laatste helft der derde eeuw vö/r Chr.

In hetjaar 8 na Chr.âreefkeizer Augustus,nahevigentegenstan;,
zoowelvan den senaat a1s van het volk, zijne lz Iulia dezzlcrïsczl#ï:
ordinibla door.Hi
j zag zich nogtansgenoodzaakthetin werking treden
der wetuit te stellen tothetjaar6,en vervolgens,wegenshetverzet
van den ridderstand, tot hetjaar 8 na Chr. In ditlaatstejaar werd
echter aan de Julische wet nog eene tweede toegevoeg;,de leœ Tczfc
Poppaea, aldus genoemll naar de beide consuls M .Papius M utilus en

Q. Poppaeus Secundus. Deze beide wetten,waarvan de tweedeeene
aanvulling der eerste was, moesten dienen,om het huwelijk aan te
moedigen,en worden te zamen genoem; lez Tf
zîïfletTcwïc Poppaea.Zi
j
ontsloegen van de voovdijde vrijgqboren vrouwen,w&nneerzijdrie,de
vrijgelaten slavinnen,wanneerzijvier kinderen hadden.Ditnoemtmen
hetz'
vdliberorvm.Ook bevatten deze'wetten onder haaraanzienlijkgetal
artikelen bepalingen omtrent het erfrecht. Een caeleh b. v. kon niet

erven,zoo hi
j niet binnen honderd dagen in het huwelijk traâ, tenzi
j
leeftijd oflichaamsgebreken hem verontschuldigden.W iegehuwd,maar
kinderloos was, erfde slechts de helft. D it laatste zocht m en te ontduiken door een zoon aan te nem en en hem later, als het voordeel
'

genoten was,te emancipeeren,GtdathetMemmiaanschesenaatsbesluit
onder N ero aan dit misbruik een eind maakte.

Onder keizer Claudius wer; de agnatenvoogdijover vrouwen geheel
opgeheven.Ti
jdens Diocletianus bestond evenwel nog tukela zz
-îïdrl-;
doch in 390 schonk Valentinianus 11 aan de moeder reeds het recht,

zelve voogdesover hare kinderen te zijn.
Ten slotte zi
j nog opgemerkt,datknapen methunvijftiende,meisjeB
met haar dertiendejaaralspubere8beschouw; werden.
Tutela

Ulp.XI.Gai.1.l44 sqq.,189 sqq.Inst.Iust.1.13,l4.

Voogdi
jrechtderagnaten- Ulp.XI.3.Gai.1.155.Inst.Iugt.1.15.
Lex Atilia,1ex Iulia etTitia - Ulp.XI. l8.Gai.1. l85 sqq.Inst.Ilist.1.20.
Tutela optiva Gai.1. 150.Cic.p.Mur.12.
Tutela cessicia Gai.1. 168 sqq.
Tutela fduciaria Ulp.XI.5.Cic.1.1.
Gestio,adctoritas- Ulp.XI.25'
sqq.Inst.lust.1.21.

AFoogdi
jzaken aande consul: opgedragen -- Suet.Cland.23.
Praetor tutelaris Capitol.Marc.Ant.10.
Cura - Ulp.XII.Inst.1t
1st.1.23.Capitol.1.1.
Lex Plaetoria - Plaut.Pseud.1.3.69,Rutl.V.3.24.
Lex Iulia et Papia Poppaea,ius liberorum - Gai.1.145, 194 sqq.
Lex 1. et P. P.9 caelibes, orbi- Ulp.XVII. l, '
X XII.3, XIV.Gai.1I. l11:
144,286.Suet.Oct.34,Claud.23.
Sctum Memmianum - Tac.ann.XV.l9.
Lex Claudia - Gai.1.157,l71, 122.
2*
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Totd.
e iurazvllïcl behoortin d.
e eerste pl&atshet recht dervrijheid.
Eoewel allen,die geene slaven waren,in het genothunner vrijhei;
waren, was deze toch den Romein alleen uit/ukkelijk gewaarborgd.
Tegen alle aanranfng door bijzondere personen ston; hem natuurli
jk
de weg van rechten open;maar ook tegen elkewederrechtelijkeinbree
op zijne vrijheiâ van wege overheidspersonen waren verboisbepalingen
uitgevaardgd en strafen be/eigd.Hetvrijheidsrechtvoorden burger
bevatte

10 het recht van beroep op het volk Lpronocatio), ingestel; door de
lez Fc/rfc (509):ne gf
xfdmaghtrat- cïr- Romanum c#rerdf
zdzrpencclfplneoaretnerenerberaret.De lez Horatia Fclerïl (449)versterkte ditrecht:
ne gvf.
g maghtratu' dfseprovocationecrdcrd/rr;guicrea88et,:v> *8Jcdgx:

enetnccï#ï1).
20 vrijstelling van doodstraf en geeseling, metd.
e bevoego ei; zich
door vrijwzige ballingschap aan zijne straf te onttrekken, krachtens
d.
e legenPorciae(197 en?),versterktdoor depaDempronia.- guhïrï-a
populifl#ïccre/f:r (128).
D e slaven werden niet tot de personen,maar tot d.
e bezitthgen ge-

rekend.Siavernijontston; op verschilleniewijzen:
10 door geboorte,wanneer de rzoeder tot den slavenstan; behoorde.

Daar er tusschen vri
jen en slaven geen connubium was, moest het
kin;, volgens ;en regel van het iu8 .lzlïflzl , den stan; ;er moeder

volgeh.De slaaf,die in zijnsmeestershuisgeboren wer;,heetteverna.
20 door krijgsgevangenschap,dewijl krijgsgevangenen in den regel
a1s slaven verkocht werden. Volgens het bovengenoemde iu8 P>JfX-

werden zij,diein demachtvanvreemievolkenkwamen,slaven.Daarentegen worien burgers;(
lie in burgeroorlogengevangen worden genomen,
niet tot slaven gemaakt,omdat hier wederom het 1l4 dnile geldt.

80 door de capitin#fWICXJI muima,a1s straftoegepast.Zijwerd uitgeoefend :

a)aan deterdoodveroordeelden,dieaniersd.
edoodstrafniethaoen
kunnen onderga&n, en onder de keizers ook aan hen, die tot dwang-

arbei; in de mijnen werden veroordeeld;
1)Iusyasque.fu:ishetmenscheljk,/ashetgodddi
jk recht. Diezulk een doodde,
vergreep zich dusnoch tegen menschen,noch *gen ge en.
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J)aan deïsc- ï,dezulken,diedenkrijgsdiensttrachttenteontduiken;

c) aan den op heeterdaa; betrapten dief(Jffrmanve8tnj,die volgens
de wetten der twaalf tafelen aan den bestolene als slaaf wer; toege-

.

wezen,tenzijhijzich vrijkocht,welkelosprijseerstonbepaal;was,doch
later op hoogstens de vierdubbele waarde van het gestolene werd vastgesteld ;
#)ten gevolge van het schuldrecht.
H ierom trent val
t het volgende op te merken.W at de slavernij door
geboorte betreft, bracht keizer Claudius door een senaatsbesluit drie

wijzigingen in d.
e bepaling van hetvolkenrecht,en wel:
10dat,als een vri
je kinderen verwektebi
jeeneslavin,indemeening,
dat zij eene vrije was,d.
e zoons uit deze verbintenis vrij,maar de
dochters slavinnen zouden Z1**Jn en dus den stand der moeder zouden

volgen.Vespasianushiefdezeafwijking weder op.
20dat,alseene vrije vrouw willensen wetensmeteens andersslaaf
in cosfvsv zlïo leefde, en tegen diens wi1 dezen om gang bleef volhouden ,

zijvan overheidswege aan hem a1sslavin zou worden toegewezen.Deze
bepaling werd door Justinianus ingetrokken.

80 dat echter,wanneer de eigenaar van den slaafzijne toestemming
tot zoodanig contubernium gaf,de vrouw m et hem kon overeenkom en,

dathare kinderen tot den slavenstand zouden behooren,terwijlzijzelve
vrij bleef.Zij kwam alsdan in den stan; der vrijgelatenen.Hadrianus
trok deze bepaling in.

W at slavernijdoor krijgsgevangenschap aangaat,haddenieRomeinen
een 1u8 .pnd/
/ïzlïzliï,waardoor zi
j,wanneer zijuitkrijgsgevangenschapen

slavernijvan buitenlandsche volken terugkeerden,terstondwederinhet
genothunnervorige burgerrechten traden.Terwijler dusfeitelijk eene
capith #ïwïlv/ïn had.plaats gehad,hief het iu8wpd/lïzzlïéï er de werking

van op bijden tertzgkeer of den dood,in gevalde gevangeneXomein
in vreemde slavernij stierf.
Zij,die totde mi
jnen veroordeeld werden (in metallum,in owv:metalli
damnari) werden nervi poenae geheeten. Zij waren geene staatsslaven
lnerré'Cflîïcï),maar slaven zonder eigenaar.Derhalve konden zijnimmer
iets verwerven,daar zijgeen heer hadden,die huneengedeeltehunner
verdiensten als peculium kon toestaan. Justinianus hief in 586 na Chr.
de 'ervitun'pdlc: op.

Ilet oude schuldrecht(iu8>:a,
y)was zeer streng.Hij,die eene aangegane schuld niet kon betalen. kon persoonlijk in beslag genomen
worden. H a; de overheid eenmaal hem veroordeeld tot betaling,zoo

ha; hijnog dertig dagen tij;,ten einde de middelen hiertoetezoeken.
Kon hi
jbinnen dezen tijd zijne schuld nietafdoennocheenborgvinden,
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dan moest de eischer, om zijn recht niet te verliezen, hem grijpen
(manu' f>ï:cJfo)
' en hem ,geboeid met eene keten van nietminderdan
vijftien pond,in hechtenishouden.De praetorweeshem aandeneischer
toe; hij was dus addiotun,adiudicatu8. Hij mœst nu als slaaf in des
eischers dienst arbeiden;doeh hij was slechts'ervilpco,dewijlhijbi
j
betaling zijne vri
jhei; herHeeg.Betaaldehij evenwelnietbinnen zestig
dagen en vond hi
j in dezen tijd geen borg,zoo moestde eischerhem
vri
jlaten of als Blaafverkoopen en we1in den vreemde (trann Tb&rf>),
omdat een verkoop aan Romeinen hem nietvan zi
jne vri
jheid zou beroof; hebben.Deuitdrukking tran,8Tïlvïa dagteekentuitdenti
ji,toen
de Tiber nog d.
e grens van Romes gebie; uitmaakte. D esverkiezende
kon de schuldeischer den .schuldenaar,in plaats van hem teverkoopen ,
ook dooden. W areq er verscheidene schuldeischers, dan konëen deze
onderling eene overeev om st aangaan of het lichaam :es schuldenaars

in stukken snijden en aldusverdeelen (corpu8deccrd).0ok zoniervonnis
kon hetzelfderechtvolgen uiteenebijhetontstaanderschuldaangegane
verbintenis,datde schuldenaar bijonvermogen zich zelven alsaddictn
stellen zou. De lz Poetelia etTczïrïl (326)maakte hieraan een einie,
door de bepaling, dat de eischer niet m eer op den persoon desschuldenaars, maaar aieen op diens goederen verhaal zou hebben,nt.pecxpïc:
creditae Jplc debitorh ,zzpzl corpl
a olz
lpzïvvz eaet.

De heerha; over zijne slaven oudtijds eenç onbegrensde rzacht,hij
kon ze straFen,boeien,geeselen,pijnigen,dooden,want de slavernt
narl den rzensch uit de rijder rechthebbendewezensweg en maaakte
hera tot eene zaak,tot een voorwerp,waarover de eigenaarwilekeurig
kon beschikken. Intusschen wer; het steeds aangroeien; getal slaven
meer en meer eene bron van or ust en gevaar. M enig eigenaar hield
eenige duizenden slaven, en wat een slavenopstan; te beteekenen ha:,

leert ons dezwaardvechtersoorlog (73-71),en nog vroegerde slavenoorlog op Sicilië (184- 182).Toen het oudtijdsgeringe getalslavenzö4
ontzetten; toenam , m oest m en ze ioor vrees in be*wang zoeken te

houden.Yandaar ;at,wanneer een heer door één ofmeer zi
jner slaven
was vermoord geworden,in den regelhet doot
lionnisovera)zijneslaven
werd uitgesproken. Aan ;en anderen kant echterscheen hetden keizers

noodzakeEjk toe,den slaven ten rainsteeenigebeschermingteverleenen
tegen ongerechtvaardigde wreedheid van de zijdehunner meesters.Zoô
verklaarde Claudius den slasf voor vri
j1die door zi
jn meester wegens
e
n
s
t
r
a
f
t
e
he
t
do
oden van zulkeen
ziekteaan zi
jn lot wasovergelaten,
slaaf.Ook worit eenela Petronia vermeld,waarschijii
jk ondereen der
eerste keizers gegeven,waarin perk wordt gestel; aan de willekeurder
eigenaars, om hunne slaven voor d.
e dierengevechten te bestemm en.
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Hadrianus ontnam den eigenaars :et recht over leven en dood hunner
slaven en Antoninus Pius verklaarde ëen heer,die een slaaf willekeutig

doodd.
e, sehuliig aan moor;,terwijlhij,alshi
j zi
jn slaafmishandelde,
gedwongen kon worâen,dezen teverkoopen.Constanti
jndeGrootedaarentegen verorientle toegevenâhei; jegens;en heer,die bijongeluk een
slaafbi
j het tuchtigen had omgebracht.
A1watde slaafzich verwierf,behoorie niet hem ,maarzijnmeester,
die hem iets in eigen beheer alspenulium kon toestaan,m aar hem dit

ieder oogenbh'k wederkon ontnemen.Homine8îïldriin vcrcèïp,hoewel
nerni loco, etonden niet even a1s slaven bloot aan mishandelingen en
konden zelfs tegen hunne m eesters eene adio frïf
zrfcrlozz.instellen, H et

mancèium gafslechtsrechtop hetgeen zijverwierven,nietophenzelven.
D e slaven, welke in dienst.van ;en staat of van eene gem eente
stonden , werden nervi .pz
?
gùîïcïgenoemd.Voorzooverzijalsondergeschikte

beambten oftot tempeldiensten gebezig; werden,waren zijaanminder
wiEekeur blootgesteld, dan degewone slaven;zijmochten zich in den
regel een pecldium verwerven,en konien over de helftvan hun peculium

bij testamentbeschikken,wanneer zij8ervizvllïcïpopuléApvlclïwaren.
De slaven in de steengroeven en mijnen Vernipoenae) hadden het
hardste lot.

Er waren onierscheidene wijzen om aan een slaafdevri
jheidteschenken (mannmittrej.De drie voornaamste zijn demanumh8io eizlJfc/c,cennn
en te8tamento.

De vrijlating door vindicta ha* aldusplaats.Deheer voerdezijnslaaf
bi
j de han; voor ;en zetelvandenoverheidspersoon,wienzulksaanging.
Een ander,altij; een romeiusch br ger,in den regeleenderaanwezige
lictoren,legde een roedje (vindicta,Jdd/vcclop hethoofd van den slaaf
en sprak :hunc ânzz
lïzldzz liberum :.
:.
:: aio dz iure Q'
?
zïrf/ff
4zp..Had nu de

eigenaar zi
jn recht wl
'llen hanihaven,dan ha; hijmoeten zeggen:hunc
kominem zsdvzzz e88e aio ez iure Qxfrï/ïlzzà; doch hi
j antwoordde: kuno
âp-ïl- liôerum e88e rpîp. Deze wijze van vrijverklaring had alzoo den
vorm van een procesover iemands vrijhei;;de overheidspersoon stelde
nu den quasi-eischerin het gelijk,terwijlde vorige eigenaar den slaaf
losliet Lmann vïffelcf)en hem daarbijhalfronidraaide,om zinnebeeldig
hetwegzenden voorte stellen. Cen8u -csvppùdf:dwashij1dien zijn heer
bijd.
e vijfgaarlijkschevolkstelling in de burgerlijsten had.latenopnemen,
De derde wi
jze van vrijlating wasbijtestament.Doordezedrieplechtige
vormen verwierfie slaafnietslechtsdevri
jhei;,maar ook hetburgerrecht.Constantijn de Grootevoegde hierbi
j nog devri
jverklaring in d.
e
kerk,voor ëegemeente (in dcclddïc). Erwaren ook nog aniere minëer
plechtige vormen,;ie weleen staatvanvrijheid,maargeen bmgerreeht
*
4

t

schonken.De vrigverklarink inter c-fcndgeschieddebinnenshuis,integenwoorfgheid van vijf vrienden als getuigen;dieper eïd/pîc- waseen-

voudig cene onderhandsche gchriftelijke vri
jverklaping,evenzeerdoorvijf
getuigen onderteekend; die per men8am bestond hierin,dat de m eester

den slaaffeitelijk als vrij erkende,door hem aan zijnetafeltenoodigen.
Daar zulkemodézzzïzlv,
yil
'
48tiden siaafnietvrij maakten volgenshet i1a
cïpïfd,ha; hijdaardoor op zich zelfnog geene rechtszekerheid vanzijne
vri
jhei;,totdat (
le la Iunia Norbana (19 na Chr.)#hierin voorzag.Zie
hierover j 18 van dit hoofdstuk.De vri
jgelatenen werden liôertini genoemd, doch literti in betrekk-ing tot hunne vorige meesters,die nu

hunnepatroni.werden en tegenover wie zijsteedsmin ofmeer afhankelijk bleven en nog plichten hadden te vervullen. Sedert den ti
jd van
Augustus dee; zich herhaaldelijk de behoeft'
e gevoelen,strafbepalingen
te maken tegen verregaande ondankbaarheid van vrijgelatenen jegens
hunnepatroni.De libertini,die rechtstreeksbijtestamentwaren vrijgelaten,werden m et den naam van ordniof A aronitaebestempel;,om dat

zi
j hunne patroons in de onderwereltlhadien. Jn andere testamenten
werd de vrijlating aan den erfgenaam opgedragen,die alsdan patronu8
J#ftcfcrïf
zd wag.W egens het groote aantal vri
jlatingen beperkte keizer
Augustus het recht van vrijlating door de leœ zdîïc Sentia (4 na Chr.)

en de lez Flrfc Caninia (8 na Chr.).De eerstedezerbeidewettenbracht
d.
e vrijgelatenen, die a1s slaven onteerende straFen hadden ondergaan,
tot (le laagstesoortvanvri
jen,dezoogenaamdedeuitioii(ziej18)en
verbood hun het verbli
jf binnen een afstan; van honder; mijlen van
Rome.De tweedewet bepaalde,hoeveelzijner slavenmenbijtestament
mocht vrijverklaren,t,e Weten:
van drie slaven twee,
van vier tot tien slaven de helft,

van e1ftotdertig,een derde,minstensvi
jf,
van een en dertig tot hondeêrd,een vierie,minstens tien ,
.

van meer slaven een vijfde,minstens vilf en twintig,doch nimmer
meer dan honderd.
Onder Justinianus was d.
e lez z:îïc nentia reeds lang in onbruik geraakt en werd de lez Furia Caninia opyeheven.

Vrijgeborenen heetten ingenui.Een libertinu8,die zich laatadopteeren
of arrogeeren,wordt daardoor nogtans geen ingenuu'.
Lex Valeria - Liv.II.8.Cic.de re p.II. 3l.Dion.Hal.V. 19.Plut.Poplic.1lt
Lex Horatia Valeria - Liv.111.55.Cic.1.1.Dion.Hal.XI.45.
Leges Porciae - Liv.X.9.Cic.1.l.,p.Rab.4,Verr.V. 63.Gel1.111.3.
Lex Sempronia - Cic.p.Rab.4,Verr.V. 63.Ge1l.X.3.Plut.C.Gr.4.

Kri
jgsgevangenen - Ge11.VII.4.Dion.Hal.IV.24.
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Incensi - Gai.1.160.
Fures manifesti- Gai.111.189.
Sctnm Claudianum - Gai.1.84- 86.Tac.Ann.XII.53.Paul.sent.II.2lc.IV.10.2.
Nexus- Gell.XX. 1.LiN.II.23.Varro L.L.VII. 105.Dion.Hal.VI.Q6.
Lex Poetelia etPapiria - Liv.VIII.28.
Macht over de slaven - Gai.1.52 sqq.Suet.Claud.25,Spartian. Hadr.18.Dig.
XXIX.5.Tac.ann.XIV.42.Inst.Iust.1.8.
Testament van servipublici pop.Rom.- Ulp.XX. l6.
Manumissio - Ulp. 1. Gai. 1. 12 sqq., 111.56 sqq. Inst.Iust.1.5. Cic.Top.2.
Dosith.fragm.de manum.Fest.p.158.
Bepalingen tegen ondankbar: liberti- Tac.ann.XIII.26.Suet.Claud.25.Dig.1.
16,XXV.3.6.
Lex Aelia Sentia - Gai.1.13- 42.Ulp.1. 11.Inst.Iugt.1.5 et 6.Suet.Oct.40.
Lex Furia Caninia - Gai.1.42 sqq.Ulp.1.24,25.Inst.Iust.1. 7.

b9.
IU S S U# # R A 111. IU S H ON O R UM .

Over deze beide rechten kunnen wijhierkortzijn, daarlater mee:
uitvoerig over de uitoefening van het stemrecht in d.
e volksvergadering,

zoowel als over de overheidsambten zal gehandeld worien. Duyragium

beteekent eigenlijk een afgebroken stuk,een scherf,waarvan men zich
oudti
jdsook in Italië tot stemmen schijntbedien; te hebben,en inde
tweede plaats de uitgebrachte stem zelve.H et i1
Jn dv-lrc/ïwasalzoohet
recht, in de volksvergadering zijne stem uit te brengen, waartoede
leeftijd van zeventien jaar vereischt werd,en waartoehetnietsafdeed,
ofmen nog in wc/rïcpotentate was.Vrouwen hadden geen stemrecht.Er

waren echter ook burgerszonder stemrecht,dve8dïzld'
wyragio.Hiertoe
behoorden vooreerst de munici
pen of inwoners van mlmoipia, gemeenten

metgedeelteli
jkromeinschburgerrecht,cïrï/ca8inedlyrc.
/n.Toen nameli
jk

deRomeinen overdeYmnieten en Latijnen zegevierden,beroofden zi
j
een aantal steden geheel of ten deele van hare zelfstandigheid. Z0o
ontstonden twee klassen van municipiën.De eerste omvatte die steden,

welke a1s het ware geheelbijRomewerden ingelijfd, geen zelfstandig
bestuur meer hadden, maar van Rome uit bestuurd werden, welker
burgers onderworpen waren aan hetrosaei
nscherecht, aan den kri
jgsdienst en aan belastingen ,geheel op ëen voet van romzeinsche burgers,
doch zonder het geringste aandeel te hebben aa'
n hetstaatsbestuur,8ine

df
z
y rcpïp et iure Jozlorffzzl. Tot deze klasse behoorde o.a.de etruscische
sta; Oaere.D e andereklasse om vatte 4ie municipiën,welkein hetgenot

waren gebleven van een eigen bestuur.Zijwaren evenzeer alsde eerstgenoemt
le totkri
jgsdiensten opbrengstvan belastingen verplicht,maar
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de lichting en de om Blag geschiedden doortusschenkom sthunner eigene
overheden. H adden de inwoners ook al geen stemrechtte Rome, zi
j

hadden het toch in hunnestedelijkeaangelegenheden.Van beideklassen
levert Capua ons een voorbeeld.Voordat het in den tweeden puniechen

krijg zi
jne poorten voor Hannibalopende, had het zijn eigen volksverjadering, zi
jn senaat en een hoogsten overheidspersoon, die den titel
voerde van Meddo fvffc- ,terwi
jlzijn contingentzelfseeneafzonderlijke
legerafdeeA g uitmaakte.Tot strafvoorzijn afvalverloorhetin 211<
deze voorrechten. De inwonera nu van de mu icipia der eerste soort
werden met éénen nvam C- iten genoemd, naar Caere, dat het eerst

zonder 'ufragium bijRome schijntte zi
jn ingelijfd;de burgerlijsten of
registers,waarop zi
j waren ingeschreven,heetten tdulaec- ï/f/w.W at
de andere soort van m unicipia betreft, die een eigen bestuur hadden,
*
bestkat er veel verschilvan gevoelen.H et geldt hier de vraag, of de
inwoners reeds in hunne woonplaats als cine8 romanibeschouwd m oeten

worden,ofwe1deromeinschecinita ,docht
:- 8ufragio,deelachtigwerden,

wanneer zi
j zich te Rome met derwoon vestigden. Hoe ditzij, zlllke
halfbr gers m isten het stemrecht en daarm ede ook het recht, te Rome

eenig eerambtofeenige priesterlijke waardigheid te bekleeden.
Bovendien echter was er te Rome zelf nog eene klasse van br gers,

m arii geheeten, die geheel of gedeelteli
jk van ste= echt verstoken
waren. Omtrent deze - arii, op wie wijlater ook nog moeten terugkomen,heerscht nog zeer veel onzekerheid.Sommigen zien Nn hen min-

vermogenden;anderen handwerkslieden,kramersen dergeli
jkemenschen,
die bijdeRomeinen in diepeminachtingstonden;noganderen omùelzen
weder eene andere m eening en houden hen voor rom einsche burgers,

die door de censoren bijwi
jze van bestraëng tijdeli
jk op de lijsten der
Caeriten gebracht waren. Zlllk eene vernedering noemde men: alig-

e crïvw Jaore,ïl - ario8 rFere.
Toen de mllnicipia lster vöör en na het volle burgerrecht verkregen,
kreeg de naam munici
pe' eene andere beteekenis en veratond m en er
diegenen onder,die we1cive8 n/'ïï-p iure,maar nietuitRome geboortig
warenj zoo a1s Cicero, die te Arpinum , en Cato, die te Tuscublm
geboren was.
M unicipia - Pad.Diac.p. 127:M unicipium id genushominum dicitnr,qui,quum
Romam venissent neque cives Romaniessent, particiyg Vmen fueruntomnium rerum
ad munus funrndum una cum Romanis civibus, praeœrqusm de suAagio ferendo aut

magiskatu capiendo;sicutfueruntFundani(cT.Liv.VIII.14,19),Formiani,Cumani,
Acerrani(Liv.VIH.12),Lanuvini,Tu-llani(Li#.YI.33,VI1I.14),quipostaliquot
annos cives RomanieFectisunt.Alio modo,qnum id r nushom lnum desnim r,quorum

civix unive- in civiVtem Romanam venit,utAricini(andersLiv.VIII.14),Caeri/s
(Ge11.XVI.13),Arv ii (Liv.IX.43).- Van iemunicipia meteigen bestuurzegt

Festus p. l42: initio fuisse, qui ea conditione cives Romaniessent, utsemper rem
publicam separatim a populo Romano haberent,Cumanos,Acerranos,Atellanos,qui
aeque civesRomanierant tt in legione merebant,sed.dignitates non capiebant.- Over
Capua zie Liv.XXVI. 16,Cic.de 1.agr.II.32,33.- Voor nader onderzoek ziemen
Mommsen, dit röm.Tribusp. l60 sqq., Madvig, opusc.acad.p.234 'sqq., Niebuhrz

Röm.Gesch-, Puchta, Instit. I j 60, Becker-Marquardt HIp.2sqq.met(l:daar
aangehaaldeschri
jvers.
Municipes in laterti
jd - Paul.Diac.p.127.Cic.deXgg.II.2, p.Sulla Q2,23,
p.Plancio 8.

b 10.
D E PA TR ICISC H E S TA A T.

In de oudste tijden van den romeinschen staatt'efen wijte Rome,
behalve de patre8 ofpatriciërs en hunne fam iliën ,die uitsluiten; in het
bezit van het br gerrecht waren, nog eene klasse van lieden aan,(lie,

zonder slaven te zijn, toch ook niet geheel vrijwaren, maar totde

romeinsche gentesin eenebetrekkingvanafhankelijkhei;enbescherming
stonden en cliënten of hoorigen geheeten werden (van xhûoly,eluere).
Om trent den oorsprong der déentela wordt ons niets met zekerheid ge-

meld.W aarschijnli
jk waren de cliënten afstammelingen vandeborspronkeh'
2'
ke italische bewoners, wier land d.
oor machtiger landverhuizers
en veroveraars was in bezit genomen en :ie van vri
je landzaten
afhangelingen waren geworden. H et oudste recht toch en de oude
staatsinstellingen erkenden alleen d.
e rechten der cive8. W at niet door

eene staatsinstelling gawaarborg; was,kon feiteli
jk bestaan,rechtens
was hetzoogoe; ofhetnietbestond.W ilden nu de niet-burgersrechtens

bestaan, zoo kon dit alleen hierioorgeschieden, datzijalshetware
aan een burger toegeroegd werden en OD1 zoo te zeggen onder zi
jn
t
e
s
t
aa
n.
Zoo
burgerrechtkwamen
kwamen zijonder een erfelijk patronaat met wederzijdsche verplichtingen; ditpatronaatwasevenwelniet
persooiijk;d.
e cliënten waren toegevoeg; aan de gentes,en de paterfamilias was als zoodanig depatronla der bijbehoorende cliënten.Deze
instelling moetook eldersinItaliëvan kracht geweestzijn,vooralbijde
Etruscersen Sabijnen;dochbijdeRomeinenontwikkeliezijzich op eene
eigenaardigemanier.D e sageverhaalt,datRomulusRometotcen asylllm
m aakte voor vluchtelingen; de beteekenis kanwelniet'anderszi
jn,dan

datervan den beginneaftalrijkéverhuizingen naarRomeplaatsvonden,
waar de nieuw aangekom enen gaarnea1scliënten werden opgenomen.D e
betrekking nu tusschen patroon en cliënien rustte op een beginselvan

pieta&;d.
epatroon moestzijn cliëntbeschermen,voordezen,zoonooiig,
in rechten optreien,hem metzijne rechtskennisterzijiestaan,waken
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over zijn vermogen en zijne zaken.Daarentegen heefthijaanspraakop
zekere diensten van den cliënt. W anneer de patronnn zi
jne dochter
uithuwt en zelf niet vermogen; is,moeten decliënten in dekosten van

bruidschaten uitzetdeelen;evenzeermoeten zi
jdekostenhelpendragen,
indien de patroon ofeen zijnerzonen inkrijgsgevangenschap geraaktis
en losgekocht moet worden,of wanneerh1jdoorden rechtertotschadevergoeding of boete is veroordeeld; ook moeten zij bij/sgen tot de
kosten der 'aorap-fïlïcïc,waaraan zi
jdeelhebben.Verdermoesten zi
j,
des gevorderd,me: den patronu8 te veldetrekken.

In gewichtige zaken vroeg de cliënt zijn patroon om raa; en toestemming;zoowashetb.v.onbetameli
jkvoorden cliënt,zijnedochteruit
te huwen zonder voorkennig en goeA euring van ;en patroon. Deband

tusschen patroon en cliënt was heilig; zij mochten derhalve niet slB
klager of gétuige tegen elkander optreden, op verbeurte van hun leven

(nacratio cczf/ï,
:). W i
j vinden zelfs eene bepaling:patrono di clienti
gc
rcf
zJ- Jeoerit,dccdr e8to.
Om streeks het m idden der zevende eeuw völr Chr. ontwikkeldezich

teRomeeennieuwestan;,diederplebejers,depleh.Volgenssommigen
zou depleh uit de cliënten ontstaan zijn;volgens eeneandere,waarschijnljker meening,welkethansalgemeenisaangenomen,had.zijharen
oorsprong te danken aan het overbrengen van burgers uitoverwonnen
of verwoeste steden naar R om e, waar zi
j gemakkeli
jker in bedwang
waren te houden. Of hun nu reedsterston; hetgenotvan zekererechten

wer; toegestaan, of eerst onder Servius Tullius,is moeielijk uit te
maken; hoewel wij omtrent dit punt hoegenaamd geene zekerheid
hebben,ishettoch volstrektnietonmogelijk,dat hun terstond enkele
privaatrechten , zooals oommeroium .en connuôium met de daaruit voortvloeiendepatria 'n/:.
9Jcd wer; toegestaan. Zeker is het, dat de plebs
niet in de clientela der patriciërs tra;, waartegen misschien bezwaar
bestond om het groote aantal der nieuwe inwoners. 0ok za1 welniet

telkens de geheele bevolking naarRome zijn overgebracht,(waar ha;
men ze allen moeten bergen?) maar voor een gedeelte op de haar
toebehoorende landerijen woonachtig zijn gebleven, evenwelaltij; als
romeinschep1eô8ofyleben(= s).:a,(,van plere).Hetzijnu deplebejers
reeds vroeger,hetzij zi
j eerst onder deregeering van Servius Tullius
burgerrechten verkregen,zi
j stonden in geen gevalgeli
jk metdepatriciërs.Tusschen beide standen beston;vöörhetjaar445geenconnubium ,
zoodatzijstreng gescheiden bleven.0ok bleven de sacrahetuitsluiten;
eigendom derpatriciërs;de plebejers konden derhalve geene handeling
verrichten, welke een sacraal karakter droeg; zi
j konden b.v.geen
huwelijk sluitenperc/l/crrec/inxew,maarmoestendenvorm dermandpatio

te baat nemen,zoodat men de coèitio a1s den eigenli
jk plebejischen
huwelijksvorm beschouwen kan.Ston; ook d.
e staatsregeling vanServiuB
Tullius ;en plebejershet1148.
xl.
#'
rc.
/ïtoe,om hetius honorum hebben
zij lang en hevig metde patriciërsmoeten kampen. De clientela met
s! hare lasten bleefnog een geruimen tij; bestaan;doch toen de plebejersonder d.
e burgers waren opgenomen,loste zich langzamerhan;d.
e
stan; der cliënten in dien der plebejers op, daar nu het patronaat
onnoodig was geworden.
R om e werd toen bestuurd door een koning,wien een senaatalsstaats-

raa; ter zi
jde stond,welksleden patren genoemâ werden.Naastkoning
en senaat ston; de volksvergadering,bestaande uitdestem gerechtigien
;er dertig curiën. D e koning had eene staande ruiterbende van dzie-

honder; ruiters (celere8van zé)mr6;),in drie centuriën,honderâuitelke
tribun. Volgens het verhaal van Livius bracht Tullus H ostiliushetgetal

ruitersop zeshonderi.De vijfdekoning,Tarquinius Priscus,wenschte
aan de drie bestaanie ruitprafdeelingen & ie nieuwe toe te voegen ;doch

stuitteop den tegenstan; van hetcoEegiederwichelpriestersLaugure8),
wier taak het was,uit de vlucht der vogelen,uit bliksem ,donder en

aniere natuurverschijnselen op te maken,ofde goien al;an niet aan
de voorgestelde ontwerpen hunne goeA euringhechtten.Hijverdubbeld.
e
toen nogmaals het aantal ruiters of ridders (eguiteh van elke tribus,
zoodat hi
j in de hoofdzaak zijn doel bereikte, en hun getalop 1200
bracht. De oude namen Ramnes, Tities en Luceres bleven behouien ;
elke centuria telde nu evenwel 400 man,onderscheiden in 200 primi of

zrïpred en 200 8ecundi ofpo8terioren. De oorspronkelijkebeteekenisvan
centuria a1s honderdtalwas reeds verloren gegaan.
Clientes Dion. Hal. II. l0. Ge11.V.13,XX.1.40 - Ook bi
jandtre volken.
Liv. II. 16. Dion.Hal.II.46, V.40,IX. 5,X. 14.- Trekken met de patronite
velde. Dion.VI. 47, VII. 19,IX. 15,X. 43.Patronussiclienti fraudem etc.Serv.
ad Virg.Aen.VI. 609.
Plebs - Ge1l.X.20.Liv.1.30,32.Serv.ad Virg.Aen.1.3.Cic.de re p.II.18.

Dion.Hal.111.38.Bi
j Cic.dere p.II.9,Liv.II.1 (pastorum advenarumque plebs,
transfuga ex suis populis),Fest. p.233 (patrocinia apmllari cocptasunt,cum plebg
distributa est inter patres),Dion.II. 9,moetaan decliënten gedachtworden ofaan
eene verwarring tusschen de plebs(waartoein zekeren zin ook decliënten kunnen gerqkend worden, zoolang populus allqen de patriciërs beteekende) en de cliënten.Zie
Becker, R.A.II.Abth.1.p.134.
Celeres, equites - Liv.1. l3, 15,30,36.Cic.(le re p.II.20.Dion.Hal.II.13.

b11.
DE STRITD TUSSCHEN DE PATRICIXRS XX DE PLEBEJXRS.

De plebs schijnt onder de regeering van Tarquinius Priscus reHs
eene groote beteekenis erlangd te hebben en zelfs zijn opvolgerServius
Tullius op den troon te hebben'geholpen. M thans, Cicero zegt van
dezen:,,primus iniussu populiregnavisse traditur.
''Zoolangdeplebejers
van ulle aan*eel aan het staatsbestuur waren uitgesloten, moet, m en

onderpopulunalleen de patriciërsverstaan.Is dit nuwerkeli
jkhetgeval
geweest, dat Servius aan de plebejers zi
jne verheëng hoofdzakelijk te
danken had,dan kan het geene verwondering baren,dathij eene diep
ingrijpende hervorming beoogde, en ook den plebejers het iu8dlyrc.
/f
wilie verschafen.Hi
j trachtte alzoo de adelsregeeringtevervangendoor
een tim ocratischen regeeringsvorm , hetgeen .volkom en nutteloos zou ge-

weest zijn,indien men ook niet onder de plebslrijke ofwelgestelde
lieden had aangetroFen.De voornaamste hervorming,welkehi
jtotstand
bracht, was eene nieuwe verdeeling in cla88e8 en centuriae, die geheel
OP het verm ogen gegrond was,en,zonderonderscheid van stand.,zoowel

patriciërs a1s plebejers omvatte. De hoogste klasse bevattedemeestvermogenden,en telde alleen meeronderafâeelingen (eentwriae)dan d.
e
overigeklassen tez:men.Men denke nu ook hierbijhetwoor;eenturiae
niet meer aan honderdtallen.De volksvergadering ondergingeenegroote
verandering;. de stem ming had niet meer bi
jcuriën,maar bijcenturiën
plaats,zJö dat elke centurie llne stenl uitbracht. AFel werden nog nu
en dan de curiën opgeroepen voor zaken van :acralen aai; of ter be-

krachtiging van genomen besluiten,doch de eigenli
jkevolksvergadering
was nu die der centuriën.H et aantal ruiter- ofriddercenturiën wer;op
achttien gebracht, van welke de zes oudste den naamz droegen van 8eœ

aufragia, omdat zi
j zesstemmen uitbrachten,niet8eœ cent%riae,dewijl
zij wegens boveugemelde godsdienstlge redenen den vorm hadden van
&ie dubbelcenturiën. Tevensvoerde de koning eenenieuweplaatselijke
verdeeling in.De sta; zelve werd in vierwi
jken(triôu8fzrlczlcd)verdeeld
en het gebie; rondom de sta; gesplitst in een zeker aantal fstricten

(regioneè, later bij analogie tribu8 rfzdfïcc: genoemd. W aar nu in het
vervolg van tribusgesproken worit,moeten wijnietmeer denken aan
de drie stammen der Ramnes,Tities en Luceres,maar aan de nienwe

plaatselijke verdeeling in tribus.W ij zuYen laterzien,welk eene beteekenis deze verieeling in den loop der tijden verHeeg.
De patriciëzs zagen deze hervormingen met.leede oogen aan;zij

moestezl zich evenwel erin schikken,dewijlook de legerindeeling gegrond wer; op de gem elie verieeling in klassen en eenturiën en d.
e

massa der plebejers hierin eene belangrijke ro1vervulde.W elkeplannen
Servius Tullius nog boveniien koesterde tot samensmelting tler beide
standen, is onbekend. Eene omwenteling en samenzwering maakte een

einie aan zijn leven.De doorhem ontworpen regeling bleefeenedooie
letter en er kwam een militag despotisme in de plaats,datzich echter,
tegen de verwachtingen der patriciërs,om hen evenmin bekreunde,als
om de plebs. De nieuwe koning,Tarquinius Superbus,regeerde a1seen
dwingeland.Hi
j vulde de opengevallen plaatsen in den senaatnietaan ,
gaf eigendunkelijk wetten, verdeelde de belastingen op onrechtm atige

en willekeurige wijze,enz. Het gevolg was eene nieuwe omwenteling,
waarbijde koninklijke waardigheid wer; afgeschaft (509).
In plaats des konings traden nu twee consulssaan het bewind, die

de burgerlijke macht en waardighei; des konings overnamen, doch
slechts voor den tij; van één jaar gekozen werien, terwijlvoor de
priesterlijke bedienie en des koningseen nieuw priesterambtwer;ingestel;, dat van den rez dccrprlzzz o.f rda.8acri
jeulu8. Overigens wer; d.
e
staatsregeling van Servius Tullius weder tot grondslag genomen. In

het eersteoftweedejaarwerd (Je doodstrafgesteld op elkepoging,om
zich buiten den wil des volks van hetbewind meester te maken (&a.
Faleria). Spoedig ontbrandde een strij; tusschen d.
e beide stanien,
waaruit de staat nu bestond.D e eerste aanleiding was het schul& echt.
De patriciërs trokken alde voordeelen van de menigvuldige oorloger;

zijeigenden zich het gebruik toe van den gron; deroverwonnenen,die
staatsiomein (agerwsfslfcffd) geworden was,en dien zijdoorhunneslaven
lieten bebouwen %),terwijl de plebejers slechts(lelasten van denkrijg
droegen,en,terwijl zij zonder soldij moesten te veldetrekken,hunne
landerijen onbebouw; moesten laten liggen. Zij toch hadden geene
cliënten, wier iiensten zij konden vorderen en het aantalslaven was
destijds te Rome nog zeer gering.Ook drhkten zekerdebijdragenaan
de staatskas zwaarder op de plebsdan op depatriciërs.H ierdoorwerden
velen gsnoodzaakt, schulden te maken; de patriciërs pasten hun recht
m et gestrengheid toe, en allerwege zuchtten de schuldenaars onder

harden heerendienst. In een oorlog tegen de Lstijnen weigerden d.e
plebejers dan ook,te velde te trekken,en lieten zichslechtsdwingen
door beloften en doorëebenoeming van een dictator, een buitengewoon

overheidspersoon met bijna onbeperkte machf, (lie in tijd van noo;,
doch voor nlet langer dan zes maaanden, benoerld werd. De gedane

'
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beloften werden evenwelnietgehouien,totdatten laatste deplebsRom e

verliet (neee8nio,&Jù),om eene eigene stad te gaan bouwen, en niet
terugkeerde,alvorens zij eigene overheden had verkregen,diemetden
titelvanvolkstribunen(tribuniz&Jïd),haartegenaanrandingenvandezijie
der patriciërs moesten beschermen (494),en doorhun verbo;ofretoalle
senaatsbesluiten krachteloos konden maken en alle hanielingen der

overheden endervolksvergaderingbelemmeren.Zijzelvenwarenonschenibaar.Van dat oogenblik af werd de plebsdé aanvallendepartij,onder
wier slagen eindelijk hetpatricische staatsgebouw bezweek.
Onder demannen,die hiertoe bijdroegen, noemen wi
j vooreerst den
volkstribuun PubliliusVolero,diein 471eenewetwistdoorte&ijven,de
lz Publilia de y/c./dl
rc/ïlf:dplebeii8crdcp#ù,volgenswelkedevolkstribunen

en hunne ondergeschikten, de plebejische aedilen,nietmeer doorhet
geheele volk in d.evolksvergadering ;ercenturiën zouden gekozen worden,
masrdoorde plebs,diehiertoebi
jtribusderstem ming wer; opgeroepen.
H ierdoor ontstond eene nieuwe soort van volksvergadering, in welke de
#

plebejershetoverwichtbehielden,ook toen later2epatriciërsaan ieze
vergaderingen deel namen. In 449 verkregen deze tribusvergaderingen
door de lez Horatia Fcldrfc ook wetgevende macht. In 462 tra; de
volkstribuun Terentillus A rsa op m eteenvoorstd ,om geschreven wd ten

in te voeren,opdat het volk nietmeer afhaA elijk zou wezen van d.e
willekeurige rechtspraak der patricische overheden en rechterb. Tot nog
toe berustte d.
e reehtspleging op overleveringen en op enkele cerem o-

niënboeken,waarvan den plebejersgeene inzage werdgegund.Nabijna
tien J'aren strijdswerd de wet aangenomen,en hieraan zi
jn de wetten
der twaalf tafelen haren oorsprong verschuldigd. W einigejaren later
(445)riep d.
e tribuun C.Canulejuseene wetin het leven,waarbi
j het
huwelijk tusschen patriciërs en plebejers wer; toegestaan en dus de
oude kastenvertleeling feitelijk wer; opgeheven.Te gelijk metditwetsvoorstelhad Oanulejusnog een andergedaan,strekkendeom denplebejers
ook tot het consulaat toegang te verschaFen.De patriciërs wisten de

zaak echter daarheen te leiden, d&t men een middetweg insloeg en

ti
jielijk, in plaats van consuls, krijgstribunen met consulaire macht
(triôuniZ/IïJïJI- conularipote8tate)verkoos(444).Dezeconsulairtribunen,
z0o als zij kortheidshalve ook we1genoemd worden, waren uit beide
Btanden verkiesbaar.Voor het houden der volkstelling en schatting wer;

evenwel een afzonderli
jk patricisch ambt in het leven geroepen, de
censuur. N aar gelang nu de macht der patriciërs al ofnietoverwegend

was,werden in de volgendejaren consulsofconsulairtribunengekozen.
Dan,deze staatvan zaken kon nietblijven; zi
jn. In 376 begonnen de
volkstribunen C.Licinius Stolo en L.SextiusLateranusden beslissenden

kam p,welke tien jaren duurde, en waarbi
jhetzelfszoover kwam,dat
de volkstribunen vi
jfjaren lang (875- 871)deverkiezingvan overheden
verhinderden. Ten slotte beproefde de senaat het oude m iddel, de verklaring van een oorlog aan deze of gene naburen en de verkiezing eens
âictators; doch de volkstribunen verhinderden de lichting van troepen ,

en dreigden 4en dictatorna zijn ambtstijd bij de verbitterde plebsaan
te klagen.Zoo.gaf dan de senaat toe, en de Licinische wetsvoorstellen

werden aangenomen (366).Z1
j waren vier in getal:
10 (de caadvlclv) dat-voortaan steeds consulszouden gekozen worden
en é1n van beiden een plebejer zou wezen;
20 (depcdwrïrfdnacrorum)dathetpriestercollegie der decentriridccrnrum 1) voor de helftuitplebejerszou bestaan;
30 (de agro zf4lîïcp) dat alle burgers in het gebruik van den ager
publicla zouden deelen,en nieman; meer dan 500 iugera 2)er van zolz
bezitten ;

40 (de aerealienoj een voorstel totvermindering der schulien,door
aftrekking der reeds betaalde rente van het kapitaal;

Van d.ezijde der plebsgafmen de instelling van twee nieuwe patrieische am bten toe:tle curulische aediliteit en de praetuur,welkebeide
betrekkingen te voren deeluitmaakten van het consulaat.D e eenestap
volgde echter op (len anderen. In 856 wer; voor de eerste m aal een

dictator uit de plehs gekozen ; in 889 stelie de leœ Tf4slïlïc van den

dictatoê Q. PubliliusPhilo ook de censuur voor de plebejersopen,en
in 337 werd de eerste praetor uit hun midden gekozen. Iu 300 voegde

de lez Wlîxïc bi
j d.
e bestaande vier patricische augursvi
jfplebejisch:
en bàj cle vier patricische pontiâcesvier plebejische. Laterwerden de
plebejers ook nog tot andere priesterlijkebedieningen toegelaten.
Regeering van Servius Tullius
Hal.15*.1 sqq.
Reg.van Tarquinius Stlperbus- Liv.1.46 sqq. Oic.de re p.II.24 sqq.Dion.Hal.
IV.40 sqq.
Instdling van hetconsulaaten hetoTerkoninggchap.- Liv.1.60, II.2.Dion.Hal.
lV.84,V.1.
Leges Valeriae - Liv.II.8.Cic.de re p.II.31.Dion.Hal.V.l9.
Verdrukking derplebs - Liv.II.21,Q3.Dion.Hal.VI.22.

Deplebsweigertden kri
jgsdienst- Liv.II.24,30.Dion.Hal.VI.34.
Secessio plebis Liv.II.32,33.Cic.de re p.1I.33.Dion.Hal. VI.85 sqq.
Lex Publilia demagistr.p1. creandis - Liv.II.56.Dion.Hal.IX.49.
Lex Horatia Valeria de plebiscitis- Tuiv.111.55.Cic.derep.I1.31.Dion.Hal.XI.45.

1
)Ditcollegie wasbelastmethettoezichtoveren hetraadplegenvandeSibylli
jnsche
boeken, welke een schat van spreuken en voorspellingqn behelsden,waaruit men,in

hacheli
jkegevallen,voorsyllingen en den wi1dergoden opmaakte.
2)Een ittgerum was240 voeteltlang en 120 breed.
sclxx-lxxEa,Handboek.2e druk.

Tmx Terentilladeleglbusscribendis- Liv.111.9 sqq-;31sqq.Clc.derep.1I.36.
Dion.Hal.X. l sqq.,48 sqq.
Lex Canuleia dq connubio - Liv.IV. l, 6.Cic.de re p.II.37.
Leges Liciniae Sextiae - Liv.VI.34 sqq., 42.
Lex Publilia de censura - Liv.VIIf. l2.
Lex Ogulnia de sacerdotiis Liv.IX.6.

C.MarciusRutilus,eersteplebejische dictator Liv.VII.17.
Q.PtlbliliusPhilo,eursteplebejischepraetor Liv.VIII.l5.

j 12.
DE STXIJD TUSSCHEN DX OPTIM ATEN EN HET VOLK.

Nu beitle standen op nagenoeg gelijken voet stonllen en de namen
van patriciërs en plebejers hunne staatkundigebeteekenisgrootendeels
hadden verloren,trad grond-en geldbezit op den voorgrond en splitste

allengs het volk zich op nieuw in twee parojen,de oytimate8,aanzienlijken,aristocratie, en depopularen,de volkspartij,nu ook in engeren
zin populu8 genoem d. In plaats van den ouden geboorteadel kwam een

ambtsadelop.Zijnamelijk,wiervoorouderscurulisiheambten 1)hatlden
bekleed ,hadden het i1
J8 ïvlciïzlvfzzzof hetreeht om de wassen borstbeelden

(imagittes) dezer voorouders teplaatsen in het atrium, eene gedeeltelijk
overdekte binnenzaal,hunner woningen.De familiën, die dit recht be-

zaten,werden nobilen genoemd.Dewijlde ri
jken langsallerleiwegen bij
de verkiezing van hoogere overheden een overwegenden invloe; wisten
uit te oefenen, bleven (le clzralische ambten grootendeels in denzelfden
kring van familiën,en daarde senaatm eestaluitoud-curulischebeambten

werd aangevuld, maakte denob*iliteitin den regelééne partij uitmet
den senaat,enwashetvoorignobilenzeermoeieli
jk,zich toteen curulioch
amzbtte doeù verkiezen.lletwas zulkstemeer,omdatde ni
jveremiddelstand allengs wegsmolt en er van lieverlede niet anders overbleven
danrijkenen armen,welkelaatsten vandem ildheidderm eerverm ogenden
moesten leven. D e arm e kon niets verdienen, omdatde ri
jken alhet

werk doorhunne slaven lieten verrichten, terwijldaarentegen het gel;
uit de veroverde provinciën zich opstapelde in de geldkisten der ambtenaren, die meerendeels tot de nobile8 behoorden. D e ondergang van
Carthago,deverovering van M acedonië en deoorlog tegen Syriëm aakten

de Romeinen tot beheerschers van de belangrijkste landen der oude
')Curlzlischeambten gaven hetrechtop enontleenden hun naam aandesellacurulk
':,
een elpenbeenen zetel, waarop de magistraat in het openbaar zat. Onder anderen behoolden hiertoe de vier hoogst: am bten,hetconstzlaat,de praetuur, de censuur en de
dictatuur.

O.
P

wereld. Dekennismaking methqt Oosten werkte echter verderfelijk op
de Romeinen.Oosterscheweelde drong in Rome door;de schatten,welke
uit de veroverde gewesten naar Rom e vloeiden , deden de hebzucht
outwaken en de stadhouderschappen werden meer en meer beschouwd
als eene welkom e gelegenheid om zich ten koste der provinciën te verri
jken.M en ha: er gaarne geld voor over, oma het arabt van consul of

praetor te verkrijgen;het daarop volgend stadhouderschap zou immers
ruime schadeloosstelling geven.*Dit was echter eene reden te meer,
waarom de nobiliteit er voortdurend op uid was, een gesloten geheel,

Oen afgesloten kring te blijven uitmaken. Zoolang de rechters uitden
senaat gekozen werden,waser voor deprovinciebewonersnagenoeg geen

rechtte verkri
jgen tegen de afpersingen,waaraan zijbloot stonden.Er
was echter nog m eer.D e Licinisdhe wet de fwrppublico was eene doode
letter gebleven. Enkele geslachten of fam iliën hadden zich dezen grontl

toegeeigend en bezaten uitgestrekte landgoederen,waaropzijhonderden
slaven aan het werk hadden,en dikwijlsontzagen zi
jziehniet,dekleine
vri
je hoevenaars, wier hoeven aan hunne ri
jke bezittingen grensden of
er doorwerden ingesloten,metvrouw enkroostvanhunerfteverdrijven
en ook dit aan zich tetrekken.Voorden arm ewasteR om eweinig recht

te verkri
jgen,hi
jwercl nietgeteld;hetwas eene schande,arm tezijn.
Doch terwijlaan deeenezijdederijkdommentoenamen,maarooktevens
verkwistingen weeldeinwoning,huisraad,opschl
'k,spijzen en levenswijze

(eeneweelde,welkemen vruchteloosdoorwettenpoogdetebestrijden),
nam aan den anderen kantop dreigende wi
jze ook de armoede toe.
ZJ4 stonden de zaken, toen, in 133,de volkstribuun Ti.Sempronius

Gracchus, van moederszijde aan de edelste geslachten verwant, met
voorstellen tot verbetering van dezen toestand optrad, vooreerst om

eindelijk uitvoering te geven aan deLicinische wetop denagerwfflîfcv.
g,
ten twee4e om de schatten van koning Attalus van Pergam us, welke

bijtestamentaan het romeinsche volk vermaaktWaren, onder dearme
bargerste verdeelen.Hi
j werd het slachtofer zi
jner pogingen,even als
zi
jn broeder C. Sempronius Gracchus, die tien jaren later een aantal
voor het volk gunstige wetten ter 8femming bracht. Vele dezer wetten
werden nogtans evenmin ten uitvoer gelegd,als deLicinische akkerwet.

Van dezen tijd echter dagteekentde ridderstand (ordoeffdd/dr) alsbepaalde stand met eene staatkundige beteekenis. W i
j hebben vroeger
reeds van de eguite8 gesproken.H et was in den beginneeen voorrechten
eene eer, als ridder dienst te doen.De ridders werden derhalve uit de

hoogstaangeslagenen gekozen.Zijontvingen vanstaatswegehetgeldvoor
eeu strijdros (ae.
î::C/:dJrM en voorhetonderhoudervan (aenJprAcrflwl.
Hun paard was een eqltlt.
qz#J&'cf?d.Iu den Vejentischen kri
jg meldden
:+

zlch vele jongelieden,die den riddercensus hadden,maarinderiddercenturiën niet waren opgenom en, aan , om op eigen kosten a1sridders
dienst te doen.

Zij werden evtiten dgfznprirato geheeten, en op deze wijze ontstond
er eene nieuweridderschap, :ie echter nietin deriddercenturiën stemde.

Vöör de Gracchen nu,werden de leden der gerechtshoven (die onder
voorzitterschap van den praetor of diensplaatsvervangeralsgezworenen

zitting hadden en iuiicet genoemd weden) uit de senatoren gekozen.
Eene wet'van C.Gracchus (128) bepaalde,da'
t de iudioea (tenminste
voor twee derden) uit de evtite8 zouden gekozen worden,d.i.uithen,
die den riddercensus hadden. H ierdoor kreeg d.
e ridderstand op nieuw

eene beteekenis,welke hi
j reeis verloren had, daar reedsin Gracchus'
tij; de ruiterdienst in minachting was geraakt en de ruiterij bij het
leger uit t
le bondgenooten geworven werd.
D aar d.
e ridders hetri
jkstegedeeltedesromeinschen volksuitmaakten,

vormden zij de geldaristocratie, die nu als bepaalde stand en partij
tusschen het volk en de senaatspartij of ambtsaristocratie optrad.De
belastingen in âe provinciën werden door de censoren tegen contante

betaling aan tle meestbiedenden verpacht, en dewijl hiertoe groote
kapitalen vereischt werden, vorm den zich onder den ridderstand ven-

nootschàppen (8ooietate8). Zulke belastingpachters heetten publicani en
hao en door hunne vereenigingen grooten invloed.W eeden stadhouier,
die hen tegenwerkte,die hen in.hunne afpersingen zocht te besno
eien.
#

Daarentegen kon hij,wanneerhij'hen in deprovincie te vriend hield,
op hunnen steun te R ome rekenen ,zoodat de Sem pronische wetaan de

provinciën geeneverlichtingaanbracht.Ontzaggelijkeschatten stroomden
den pachtersuitde provineiën toe, vooraldaarzijtevensgeldschieters
waren. H et onderscheidingsteeken van den ridderstand bestond in een

gouien zegelring (annulu Jkfrdfzd)en een onderkleedoftunicametsmalle
purperstreep (ang-tla clcrvd) van den hals totonder aan den zoom.D:
senatoren hadtlen een breede purperstreep (latun cîcrffd) en evenzeerhet
iu8 cAl4lJï.Bij de insigniën derridders werd in 67 door de Roscische
wet deze onzerscheiding gevoegd,datdeeerste14rijenzitbanken achter
de orchentra 1)i.
n den schouwburg hun toegewezen werden.Vanhierde
uit& ukking 11 XIr nedere voor equitem e4d:.
Eet ligt buiten ons bestek,hier de twisten en woelingen tusschen de

verschillende parti
jen verder in bijzonderheden na tegaan. Zijhadden
1)De orckestra wasde ruimte vöörhettooneel,w>rbi
jdeGriekendekorenoptraden.
Bi
j deRomeinen waszi
ltotzitplaatsvoordesenatoren ingeruimd (194), doortoedoen
van P.CorneiusScipio Africanus maior,die toen voorde tweede maalconsulwas.De
sapk verwekte veel'opzien en ergernis.Zie Liv.XXXIX.54.

geen ingrijpeudcn invloetl op den uitwendigeu vorm van llet staatsbestuur, doch ondermijnden het staatsgebotlw meeren meeren gaven,
den staatprijsaan eigenbelang entoomeloozedriften.Deburgeroorlogen
brachten de parti
jen beurtelings op hetkussen,waarbijdan ti
jdelijke
wijzigingen in het bestuurplaats grepen, totdat eindelijk op de puinhoopen der republiek hetkeizerrijk verrees.
Ius imaginum - Plin.h.n.XXXV.2.Sen.de benef.111.28.Cic.Verr.V.14,p.
ltab.Post.7,de 1.agr.II.1.Sall.Iug.4.Polyb.VI.53.
Optimates,populares - Cic.p.Sest.45.Tac.Ann.IV.32.Vdl.Patcrc.I1.3.Sall
lug.41.
Leges Semproniac Liv. Epit.LVIII, LX.Vell. Pattrc. lI. 6. App. b.c.1.9
sqq., 22 sqq.Plut.Ti.Gr. 7 sqq.,C.Gr.5 sqq.

Equitesequo publico etequo privato - Liv.V.i;XXVII.11.
Aes equestre,aes hcrdearium - Liv.1.43.Paul.Diac.p.81.Cic.de rc p.I1.20.
Plut.Cam.2.
Societates pt
lblicanorum - Liv. XXIII. 48,49; XXIV. 18; XXXIV.9.Cic.p.
Planc.13.- Cf.Liv.XXV. 3,4;XLIII.l6.Plut.Lucull.20.
Lcx Ttoscia theatralis - Liv. Epit. X CIX . Plut. Cie. 13.Dio Cass.XX XVI.25.

B O ND GE N O OTE N E N Y M XE M D EN.

Toen R om e nog in zi
jne opkomstwas,stonl
lhet totandere steden
van Latium in eene isopolitische betrekking, d. eene betrekking,

waardoor van weerszijden het genotder burgerrechten verzeker; was,
zoodat b.v.een romeinsch burger,die zich te Tusculum vestigde,lziet
slechts inwoner, m aar ook burger van Tusculum werd,en omgekeertl.
Rome streefde cchter van den beginne afnaar de '
hegemonie,wat tot
m eer dan ééne botsing aanleiding gaf. Servius Tullius had aan deze
llegem onie een steun gegeven door het Btichten van een gem eenschap-

pelijk heiligdom op den Aventijnschen heuvel;doch na de verdrijving
derkoningen kwam hettoteenkrijg,diedoordendictatorA.Postumius
bijhetmeer Regillus ten voordeele der Romeinen wer; beslist (499 of
496).Het verbon; werd in 493 hernieuwd, en in 486 traden ook de
H ernicers toe. Toen evenwel Rome door de Galliërs op den ran; des
ondergangs werd gebracht,vielen de bondgenooten weder af en volgde
er eene reeks van oorlogen. Tusculum , dat zich niet, althans niet

openlijk,bij Romes vi
janden aansloot en zich van verdenking wist te
zuiveren, kreeg het rom einsche burgerrecht en.werd alzoo het eerste
municipium . Of de Tusculaners hierm ede ingenomen waren,is ons niet
bekend; in allen gevalle werd tle stad hierdoor van de overige steden
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van Latium sfgescheiden en in nauwere,maar ook meer afhankelijke
betrekking tot llomle gebracht.

Wi
j zullen hier niet de zeer afwisselende en hoogst onzekere geschiedenis van het romeinsch-lati
jnsche verbonë nagaan, een verbond,
dat bi
j herhaling verbroken werd en bij elke worsteling Rome inmacht
deed stijgen.Genoeg,in 858 werd het voor de laatstemaalhernieuwd;
doch achttien jaren later brak een nieuwe bijg uit,juist toen Rome
ook m et het m achtige Sam nietenvolk in oorlog was. Zelfs Tusculum
gordde de wapenen tegen de lloraeiaen aan. llitrzaal werd de kracht
van Latium voor goe; gebroken; in 888 waren zi
jne steden veroverd

en meerendeels als municipiën bij Rome ingelijfd, sommige meteen
zelfstandig gemeentebestuur, derhalve met het iu8 dff
yrcpff in hunne
plaatselijke aangelegenheden. andere 8inezfz.Frcpfp.Opdezelfdewijzeging
men m e# Cam pania te werk. Enkele steden,zooals Tibur,Praeneste,

bleven van het romeinsche burgerrechtverschoond en werden 8ooii. Zi
j
waren dit echter niet meer op den ouden isopolitischen voet, verloren
het commercinm en connuôimn met elkander,en m isschien ook hetcommer-

cïvw met Rome,althans zoo zij dit vöör den oorlog hadden,wat een
zeer betwist punt is;hunne troepen werden niet mzeer in deromzelnsche
legioenen opgenomen,m aar streden onder hetopperbevelderromeinsche
veldheeren a1safzonderlijkehdpbenden. Ook moesten de bondgenooten
som s schattingen betalen , en waren dus eigenli
jk vasallen van Rome.

Een eigenaardig verschijnsel in d.
e oud-romeinsche geschiedeniszijn de
coloniae. D it waren geene nieuw aangelegde volkplantingen,m aar veroverde steden, welke geheel of ten deele aan hunne oude bewoners
ontnomen werden, om als garnizoensplaatsen tot bewaking van onderworpen landstreken te dienen.De oudste koloniën waren coloniaecfpfva
Romanorum. Zi
j we*den bevolkt met romeinsche burgers en vorm4en
eene afzonderlijke gemeente met een eigen bestuur. De daarheen gezonden kolonisten behielden we1 is waar hun volle burgerrecht; zi
j
konden echter het stemrecht te Rome niet uitoefenen;doch hernam en

dit recht,zoodra zijzich wedermet der woon te Romevestigden.Zoolang nu werkeli
jk deze koloniën grensvestingen warenofeenoverwonnen
gebied in bedwang moesten houden en alzoo op de daar gevestigde

romeinscheburgersmilitaire verplichtingen rustten,waren dezeook vrij
van den gewonen legerfenst. De oude inwoners kregen wellicht het

burgerrecht,doch zonder eenig stemrecht, ook nietin de plaatselijke
aangelegenheden.

Erkomen ook eoloniaeLatinaevoor,bijwelke men verschillende tijdperken moet onderscheiden. Toen het romeinsch-latijnsch verbond nog
op den ouden voetvan wederzijdsche gelijkheid bestond,zonden beide
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partijen hunne militaire koloniën uit. Zoo kwamen er naast de cololtiae
Apwcz/c: ook coloniae Latinae. Toen echter het drievoudig verbond tusschen Rome,Latium en de Hernicers tot stantl gekomen was,werden
er bondskoloniën gesticht, o. a. te Norba,Antium ,Ardea,Sutrium ,

Nepete,Setia.Dittweede tijdperk loopt van493- 840.Nadevolkomen
onderwerping van Latium in 888 gingen de koloniën alleen van R om e
uit;doch daar de R om einen zdven ongaarne als kolonisten uittrokken,

wert
len zij meestal bevolkt met Lati
jnen en heetten alsdan coloniae
Latinaewpp/f/f Romani. Deze koloniën zijn verreweg de talri
jkste. Zij
werden tot debondgenootën,civitate8Joederatae,gerekend.Delatijnsche
bont
lgenooten echter, dpcfï Latini,waartoe natuurlijk ook (
le eoloniae
éc/ïzlcd behoorden, haiden boven de andere italiaansche bondgenooten

dit voor,dat xij langs bepaalde wegen het romeinsche burgerrecht
konden verwerven. W auneer een latijnsch burger in de stad zijner inwoning een overheidsambt beltleec
lha;,verwierfhijhierdoorhetvolle
rom einsche btlrgerrecht, en zoo het al niet als een recht kan aange-

nomen worden,dat tle Latijneu het romeinsche burgerrecht verkregen,
wAnneerzijmetachterlating van een zoon naar Xome verhuisien,toch
schi
jntvoor de zoodanigen weleens eene uitzondering te zijngemaakt,
wanneer nu en dan,om de ophooping van vreem delingen te Rom e en

eeue langzame ontvolking der latijnsche steëen tegen te gaan, eene
uitzetting van vreem den op groote schaal plaats had. Er heeft groot
verschil va'
n gevoelen geheerscht omtrent de vraag,of tot het zoogenaam de iu& Latiiofnomen Zc/ïzlffzz/ ook hetcommevdum behoorde.H oogst-

waarschijnlijk hadden niet alle dpcïïLatini;itrecht.Het1'
l
t8.
fc/ïïwerd
doordeRomeinen altijd a1seen bevoorrechtetoestan;vanbondgenooten
beschouw; en enkele malen als belooning aan antlere steden en ookaan

bijzondere personen toegekend.
H et is bekend,hoe R om e,vlö1*en na, zi
jneheerschappijovergeheel
Italië uitbreidde. Eerst vielhet etruscisch stedenverbond,dat eenmaal

ont
ler Porsena zijne macht tot aan den Tiber had uitgebrei;,eu we1
deels ont
ler de slagen der Galliërs, deels onder die der Romeinen.

Bekend is het langdurig beleg vau Veji(405- 896?),den zuidelijken
sleutel van Etrurië. Daarna kwamen de groote worstelingen met de
Samnieten en eenige kleinere volken en ten slotte de onderwerping ook
van Zuid-ltalië.Al die ten onder gebrachte volken werden nu onderde
bondgenooteu opgenom en,doch op m inder gunstigen en m eer afhanke-

lijken voetdan het nomen Zc/fsfozà.Een gedeelte van hunnengrondwerd
ager z'Ilîïcfgd.Hunne betrekking totRome werd door afzonderlijke ver-

dragea geregeld.Onder de'
voorwaarden behoorde altijë hetleveren vau
hulptroepen voor (le romeinsche legers,
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Verbonden enverdragenwerdenonderscheideniploedraaeglta,wasrbi
j
de contracteerende partijen op ;en voet van wederzijdsche gelijkheiden
met geli
jke rechten eene overeenkomstaangingen,zooalsRome eroudtijds met Latium en völr de Samnitische oœlogen met verschillende
italiaansche steden gesloten had,- en Joedera non aegua,waarin de
Romeinen a1s overwinnaars ofbeschermersoptraden.Nadeonderwerping

van Italië sloten de Romeinen n0g slechtsenkeleJoedera cdglc,zooals

b.v.metM assilia en Rhoius,en deze geli
jkhei; wasnog meer Bchijnbaar, dsn werkeli
jk. Aan schoonklinkende nsmen ontbrak het niet,
zooals:8o0iiet cwïcïpopuliRomani,lfldrcddriiaten,lïJefrege8endgl.m eer.

De italigche en latijnsche bondgenooten,op wie delasten vanRomes
voortduren; krijgvoeren zwaar drukten, waren reeds lang wars van
hunnen toestand, toen de volkstribuun M .Livius Drusus in 91 voorstelde, hun het volle burgerrecht te verleenen en dus alle burgers van

Italië (Gallia Cisalpina er niet onder begrepen)staatkundig gelijk te
stellen.Zijn gewelddadige dood verhinderde hettot stand komen dezer
wet,waarop een andervolkstribuun een onderzoek lietinstellen tegen hen,
die door het begunstigen der bondgenooten de maienta' desrom einschen

volks hadden aangerand.Dit was te vbel. In Asculum brak de krijg
uit. De meeste volken van Italië grepen naar de wapenen en stgchtten
eenen bondsgtaat,met Corfnium tot hoofdstad.In haasl,ten einëeden
naderenden storm te bezweren, werd door de lez .
p4#c van den condul
L .Julius Càesar (90)het burgerrecht aan diebondgenooten toegegtaan ,
die aan het verbon; mlet Ilomae vasthieldrn.Ofschoon hierdoordeeigen-

lijke reden voor den oorlog vervallen was,waren verscheiden volken te
verbitterd om de wapenen neer te leggen. D och de rom einsche legers
overwonnen het eene volk na het aniere,en zoo werden binnen twee

jaar tijds deM arsen,Vestiners,Pelignersen M arruciners en anderen
tot den vrede en de aanneming der Julische wet genoodzaakt,welke

laatste in ditzeifde jaar door de tribunen M.PlautiusSilvanus en C.
Papirius Carbo in dezer voege werd uitgebreid, dat alle'burgers van

Joederataecïrï/c/- ,die op ditti
jdstlp in Italië woonachtig warcnenzich
binnen zestig dagen bij (
lrn praetèr aangaven, het volle romeinscbe
burgerrecht zouden erlsngem K ort hierop behaalde L.Cornelius Sulla

eenebeslissendeoverwinning bi
j Rome;ook Zuid-ltaliëmoestdewapene
neerleggen, doch verkreeg het volle burgerrecht, met oonnnbiltm , i1a

lrc.
/ïen iu&ânlprvzzl.

'l
v.

V an nu a,
f waren er geene 8ociiZc/fé ,noch nodi f/cîïcïrzeer;doch
in de provinciën werien nu en dan enkele steden en volken begiftigd

met den rechtstoestand,welken Latijnen en Italianen vroegerhadden
gehad. :oo werd b. v. &&n de transpa4aansche Galli:rs in 89 het f?
z4
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Latiitoegekend,terwijlde cispadaansche methetburgerreehtbegiftigd
werden.Dit hadden zij te danken aan de lz Pompda van den congul
Cn.Pompejus Strabo,totbelooning daarvoor,datzijniet medewaren
opgestaan. U.Julius Caesar gaf ook aan Transpaëana het burgerrecht.
Toch bleef G allia Cisalpina nog provincie onder het beheer van een
stadhouder tot aan de lez Afflrsc (43). Onder dekeizerswerd aan verschillende landstreken buiten Italië het burgerrecht geschonken,totdat

Caracalla het aau alle provinciën gaf (212 na Chr.). Oorspronkelijk
waren alle provinciën regionen A#fdïcfcd geweest,welker toestanden door
eene wet,Nœ wrnrïzlcfc:,geregeld werden.D e ingezetenen van een land,
dat door verovering en deditio aan Rom e kwam ,werden A#ï/ïcïï.
Ons bl
ijft nog over, over de wdrd.yrïzlfr en La'iini Iunianite spreken.

Oudti
jdswerden alle buitenlanders (d.w.z.alleniet-Romeinen)teRome
âo&te8 genoemd, later peregrini.Natuurlijk misten zi
j connubium en oommercium metde Romeinen,tenzijbijbijzondere vergunning. Het gemis
van commerciunz m oet niet opgevat worden in dien zin, dat het een

vreemdeling onmogeli
jk zou geweest zijn, te Rome ofmet Romeinen
handel te drijven; immers ook volgens het zoogenaamde i1
a pzl/ïvzzl,
waarvan de Romeinen zich in het verkeer met peregrinen befenden,
kon m en handelen,ltoopen en verkoqpen. H et zwaartepunt'lag in het
testam ent- en erfrecht. D e peeegrinun kon niet van den burger erven,

en hoewel hetvolstrekt niet bewezen is,ishet toch niet onmogelijk,
tlatbijhetverleenen van het commercium aan latijnsche kiloniën soms
slechts het com mercium onder levenden werd toegestaan en heterfrecht

werd uitgesloten,dewi
jlmen niet wilde zien,dateenromeinschfortuin
in vreem de hanien kwam . Overigens hadden,volgens het rechtsbegrip

van den oudsten tijd,vreemielingen geene aanspraak op de wettelijke
bescherming, welke den burgerswastoegezegd,en konden zij nietin
rechten optreden ,dan door tusschenkom stvan eenpatronwq.H etdrukke

handelsverkeer echter maakte hierin eene verandering noodzakelijk,
zoodat er zelfs in de derde eeuw vöör Chr.een praetorwer;aangesteld,
qlti IJ:r cire8 et.pdrdz
çrizlp,
î i1
A dioerei.

Onder Latinifvpïczlïverstaat men dievrijgelatenslaven,dieopminder
plechtige wi
jze wyren in vrijhei; gestelden duswelfeiteli
jk vrijwaren,
doch zonder rechtszekerheid.D e lez fvsïlNorbana,onderkeizerTiberius

gegeven (19 na Chr.),ontfermde zich over hen,en verklaarde hen tot
Lati
jnen.Deze latiniteit nu sloot het commercium in zich,doch met
uitdrukkelijke uitsluiting van hetrechtom een testament temaken of
bij testament te erven.Men kon echter onder zekere omstandigheden
heti1t8 Qffïri/ïf:yzverkrijgen.
10W anneer een Latinuneene cirisofeene Imtilta totvrouw nam (dit

isgeen iuntum olc/rïzzàpzdïftpz)en integenwoordigheidvan zevenromeinsche
burgers als getuigen verklaarde dit te doen literorum g'zcer- #nr'
zw

calt'a, en hij daarna een zoon ofeene dochterkreeg,en,wanneer dit
kind een jaar ou; was, er mede voor den praetorofstadhouder verscheen en de noodige bewi
jzen overlegde (dalaam prplet),zoö werd hij
met vrouw en kin; onder de burgers Opgenom en. Dit was volgens de
leœ A îfc Sentia en de boyengenoemde l:z H nia Norbana. Zelfs als de

Latinus bi
j vergissing eeneperegrina totvrouw genomen ha;,wasdeze
vergissing geen hinderpaal, volgens een senaatsbesluit,waarvan wij
alleen dit weten,dat het v4lr keizer H adrianus bestond.
20 Vlör de lez Iunia kon een slaaf, die per men8am ,per vfd/pîcw of

inter cwïcp.
s vri
j verklaard was, en dusdoor het i'
u8cïrïl:niet a1sVriJ
*
erkend werd,nog eensplechtig vri
jgelaten worden,b.v.cen8uofrindota.
De Junische wet erkende de eerste vri
jlating,en om nq nietden vri
jgelatene in eene ongunstiger stelling te brengen,lietzijook voorde
JuniaànscheLatijnen,hoewel reed.
swettelijk vrij,eenetweede oëcieele
manumissie toe Vtratioj,waardoorzijoirenwerden.
80 De Latinus kon ook civis worden doo: eene keizerli
jke beschikking,- door een zeker aantaljaren onderde vigi>n (nacht-en brandpolitie)te dienen krachtenseene lez Jrïdd/ï? (??na Chr.
),- dooreen
schip te bouwen van minstens10000 modiiinhoud (844hectoliterruim)
en daarmede zes jaarlang koren naarRome aanote voeren (edict van
keizer Claudius),- door een bepaald gedeelte van zijn vermogen te
besteden tot het bouwen van een huisbinnen Rome,- door een tijd
lang te Rome een phtrinum tehebben,waarvandenaderebi
jzonderheden
nietbekend zijn.EeneLatinakoncivisworden,wanneerzijdriekinderen
terwereld had gebracht.Constanti
jn de Groote voegde ernog bij,dat
een Latinus burger kon worden,wanneer hij de politie op het spoor
bracht van een maagdenroof.
Justinianus hief'de batiniteit en dus ook de Junischp wet op.

De î:a delia &ZIJïJ (4 na Chr.)'
bepaalde onder meer,dat slaven,die
ontee#ende stralen hadden ondergaan, a1s brandmerken,ketenen, pijniging, openbare kerkerstraf,veroordeeling tothetzwaardvechten ofden

strijd metde wilde beesten,in gevalvan vrijlatingtotdededitioiizouden
gerekent
lworden, en op straFe van hunne vrijheid te verliezen op 100
.

*.

.

miglen afstandsvan Romemoesten bli
gven.TigdensJustinianus,dieook de
deditioiaîïsdr/cdophief,wasgenoemdewetverouderd enin onbrtzikgeraakt.
Over'de coloniae rd/drczlprlw en militaren za1in HoofdstukX gehandeld
worden.
Romes hegemonie onder Servius Tullius - Liv.1.45.Dion.Hal.111.25, 26.

Slag bi
jhetmterRqgillus- Liv.II.19,cf.2l.Dion.Hal.VI.3.

D6 30 Lati
jnschevolken .Dion.Hal.V.61.cf.Plin.h.n.111.9.

H ernieuwing van hetverbond
Liv.II.22,33.Dion.Hal.VI.95. Isopoliti6Dion. Hal.VI.63; VII1.:0, 79.Cf.Fest.p.241.Hernicers Liv.II.41,cf.64.
llion.VIII.69.
Afvalder bondgenooten- Liv.VI.2 sqq.Plut.Cam.33 sqq.Diod.Sic.XIV. ll:.
Tusculum - Liv.VI.25,26.Plut.Cam..38.
Onderwerping van Latium en Campanië - Liv.VIII.13,14.

Municipia- Zie5 9 van dithoofdstuk.
Coloniae Eomanae Liv.1.56, II.34, IV. l1, etc.Dion.Hal.1I.35, 53, 54;
VI.32,34.Zie vooral over Velitrae Dion.Hal.VII.13.
Coloniae Latinae populiRomani- Liv.XXXIV.53yXXXV.9,etc.cf.XXVII.9,l0.
1us Latii- Zie J'. N. M advig, de iure etcondicione coloniarum m puliRomani,

Becker-MarquardtIII,Abth.I pag.37sqq-,Puchta,Instit.I5 63.
Overmoed van Romeinen tegenoveritaliaansche bondgenooten - Gell.X.3.
Lex Livia de civitate sociis danda - Liv.epit.LXXI.Cf.Cic.de legg.II.6.
Lex Varia de m aiestate - Val.M ax.VIII.6.4.App.b.c.1.37.
Lex Iulia de civitate - Cic.p.Balbo 8.Gell.IV.4.App.b.c.1.49.
Lex Plautia etPapida tle civitate - Cic.p.Archia 4.
Lex Pompeia de Gallia Transpadana - Plin. h. n.111. 20.Ascon.in Cic.Pison.
1).3 Orell.
C.Julius Caesar vcrschaft ook aan GalliaTransp.hetburgerrtcht- DioCass.XLI.36.

Lex Rubria - Dio Cass. XLVIII. l2.(Dezqwetisin 1760 onderde puinhoopen
van Veleja gevondcn-)
Peregrini- Ulp.V.4, XIX.4.Cf Gai.1.56, 57.
Dediticii - Ulp.XX.l4.Gai.1.l3, 14,25 sqq.
LatiniJuniani- Ulp.111.Gai.1.22 - 24,28 sqq.

HOOFDSTUK II.
D e v olk sv ergaderin g.

COMITIA. CURIAV. CLASSES ET CEXTURIAE. TRIBUS.

comitium wordt afgeleid van oom-ire,cpïr:,en beteekent in het enkel-

voud eeneplaatsvan samenkomst,in hetbi
jzonderdie,wqardecuriën
vergaderden,- in het m eervoud de vergadering van stem gerechtigde
burgers. D e curiaatcomitiën ontleenden hunnen naam aan de curiën ,

waarin de burgers oudtijdsverdeelë waren.Doorhetlotwerd bepaald,
welke curie het eerst hare stem zou uitbrengen ; deze curie weràprincçpium
genoemd. De stemgerechtigden dezer curie brachten hunne stemmen

vllr of tegen uit; het gevoelen der meerderheid werd als de stem der

curie in rekening gebracht. Op dezelfde wijze stemëen vervolgensde
overige curiën.Het curiaatverband was ook van sacralen aard.D emedeleden eener curie waren a1s zoodanig curéale8,elkecuriaha; hareeigene

sacra,hare kapel(8aoellnm) en haar'vereenigingslokaal,welklaatsteook
den naam van curia droeg,terwijlin elke dezercuriaeeenaltaar,mot8a.
genaamd,van Juno Curitis aanwezig was.Aan het hoofd v>n elke curie
stondf, een curio,dievoor de behoorli
jke verrichtingdersacrazorgmoest
dragen en ,wien een jame cvrïcîï
:wastoegevoegd.

Toen koning Servius Tullius ook den plebejersnet stemrecht wilde
verschafen, voerde hij eene verdeeling in, welke zoowelplebejersa1s
patriciërs omvatte. Zoo ontstonden de centuriaatcomitiH , welke in
nauw verband stonden m et de samenstelling van hetleger.HîJ
'verdeelde
di
e
op
hà
r
e
be
ur
t
wede
r
i
n
ce
nt
uriën veralle burgers in vijfklassen,
deel; waren,in dezer voege:

18 centuriën ridders,'waaronder de 8ex dvyrc/c (zie blz.80);
80
2

20
20

der eerste klasse;

werklieden (Jabri), te weten:smids(Jerrarii)en timmprlieden (tlànarii);
der tweede klasse;
der derde klasse;

45

20 centuriën dey vierde klasse;
hoornblazers Loorni
2
cinen)en trompetters Ltiôidnen);
30

dervijfde klasse.

Om tot de eerste klasse te behooren, m oest m en een verm ogen van

minstens100000 a8bezitten.Deze klassewer;bijuitnemeno eidclanin,
en hareleden clanicigeheeten,terwi
jldevierandereùv*racîtudezzpwaren.
Het vermogen voor de tweede klasse was bepaald op 75000 as, dat

der derde op 50000,dat der vierde op 25000,en datdervijfde op
12500. De ritldercensus was nog aanmerkeli
jk hooger ;an die der
eerste klasse.
Tusschen de eerste en d.
e tweede klasse in stonden misschien d.etwee

ceuturiën werklieden. Het is niet bekend,met welke klasse zijmedestem den. Livius rekent ze tot de eerste, D ionysius vaa H alicarnassus
tot de tweede. Dit is ook het gevalm etde hoornblazers en trom petters,

die door dezen totde vierde,doorgenen totde vi
jfde klasse gereken;
worden.

Wi
j mogen hier niet verzwi
jgen, dat bij Liviusde censusder vi
jfâe
lklasse op 11000 aswordt gesteld, àlsmed.
e dat erbij Cicero (de re p.
I1.22)eene plaats voorkomt,welkemet Livius'en Dionysius'opgaven
geheel in strijd is.Daar echter het Vaticaansche handschrift cprima
z4czl.
?l zeer bedorven en door eene tweede han; aangevuld en verbeterd

is,laten wijdeze plaatshier buiten beschouwing.
Het a8,waarvan hier sprake is,ishetae8grare(zieHoofdstukXIV),
waarvan D ionysius en anderen er 1000 op ééne m ina rekenen.

De cla8nicidedeb in den oorlogdienstalszwaargewapenden.Zijwaren
voorzien van eenborstharnas(Jprïcc),eenhelm (galea),scheenbeenplaten
Locveae) en een klein rond schild (clipel
u). Zijvoerden lans (âantajen
zwaartl (gladîu8). De tweede klasse miste hetborstharnas, maar was
daarom ook voorzlen van een lang schild (:cl/lwC).Dederdeklassedroeg
helm en schild, lans en zwaard, terwi
jl de vierde eene lans en een
zwaarc
l ofeene werpspies voerde.De vijfdeklassedeed dienst a1s ylingeraars (Jkltditore8).
Terwijl de rio ers en de vier centuriën werklieden en muzikanten
uitsluitend voor den veltldienst bestemd waren, waren de overige cen-

turiën verdeel; in centuriae '
lzlïprf
zzlz, die voor den dienst in h$t open
veld,en neniorum ,die voor de vert
lediging der stad bestem d waren.D e
eerate klasse telde van ellte soort 40 centuriën ,de& ievolgendeklassen

10, de laatste 15. Op zeventienjarigen leeftijd moest men in dienst
treden;tothet45stejaar behoordemeu totde iuniore8, daarna tot(le
.à
eniorea, totdat op zestigjarigen leeftijd de t
lienstplichtiglzeid een
einde nam.
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De leden dezer vi
jfklassen heetten a88id.i (volgens sommlgen van
anne,
ndare,volgensanderen vana88idere,dusgrondeigenaars),ofookwe1
locupleten(van lod '/zzf
:d).De oëciëelenaam,die ook in dewetten der
twaalf tafelen voorkomt, is echter an8idwi. Tegenover hen, buiten de
klassen, stonden de arm ere burgers, die onder verschillende nsm en
voorkom en, a1s:
10 de proletarii of armen, volgens de ouden aldus genaamd, omdat

zi
j alleen geschiktwa
ren adzrpîezlyronreandam,- volgenseeneMieuwere
t
opvatting,omdatziJ,ten opzichte van hetstemrechtendenkrijgsdienst,
metknapen gelijk stonden en uitgesloten waren.
20 de oapit
e c-di, waaronder wij hen verstaan, die om eene of
andere reden niet naar hun vermogen, m aar op een hoofdgel; waren
aangeslagen.
N og worden verm eld accen'i,volgens somm igen de m eestwelvarenden

onder deproletariërs,volgensanderen waarechijnli
jk een naam , die op
de vijfdeklasse toepasselijk is.
Volgens de gewone opvatti
ng zijndecapitecdzldïarmerdandeeigenlijke
proletarii, en worden diegenen tot hen gerekend,die niet m eerdan875

as bezaten,terwijlzij,wierbazitting tusschen 875 en 1500 asin valt,
dan yroldarii in engeren zin zijn.Nu blijft ertusschen de hoogstens
1500 as derproletariërsen de minstens 11000 asder vijfdeklasseeene
gaping, welke sommigen trachten aan te vullen met de zoogenaamde

accen'i of aeoen8i nelati. Er zijn echter ook anderen, die deze geheele
verdeeling verwerpen en onder den naam proletarii al diegenen sam en-

vatten, die teweinig bezaten, om in de vijfleklasse te worâen opgenomen,en van krijgsdiensten oorlogsbeladingwaren vrijgesteld.Onder
capitecdvdïwordendanzijverstaan,die,onafhankelijkvanhunvermogen,
van het stemrecht zijn uitgesloten',hetzij omdat zij geen grondbezit
hadden, of omdat zi
j tot den bi
j de Romeinen verachten stand van
winkeliers of ambachtslieden 1) behoorden, of omdat zi
j vri
jgelaten
slaven waren 2), of omdatmen ze, alskortelingsnaa'r R om e verhuisd
of uit veroverde steden overgebracht, niet als soldaten vertrouwde en
dus ook nietin de klassen opnam.Overigens vermel#dt Livius1centurie

acoen8i,welke hij met de 2 centuriën muzikauten tot de vijfde klasse
brengt, en beneden de vi
jfdeklasse 1 centuriecapite cdz
là; Dionysius
daarentegen neemt eene zesde klasse aan, uit 1 centurie bestaande.
H et aantal centuriën bedroeg dus volgens D ionysius 193. H et is on-

doenlijk, uit te maken, wat totde oorspronkeli
jke instelling,en wat
')Detimmerlieden en smeden maakten eene uitzondering,daarmenzebi
jhetlegm'
nietmissen kon.

1)In den eersten tkt
lalthanswaren deze van den kri
jgsdienstuitgeslot
en.
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tot latere toevoegsels en veranderingen behoorde. Toen dan aan de

pro>tarii stemrecht werd verleend,maakten zijde 193ste centurie uit.
Vermoedelijk isditnietaanstondshetgevalgeweest, maar dagteekent
hun stemrechtin decenturiaatcomitiën uiteen tijd,toen zi
jreedsstemrecht hac
lden in de tribuutcomitiën.

Men houde bijde voorgaandeberekeningen in hetoog,dater in de
weinige opgaven, die wi
j van deze indeeling bezitten, tegenstrijdigheid
en onzekerheid heerscht.Over (
le getalsterkte der verschillende klassen
kan m en slechts gissingen m aken.Later vindt m en nog eene centurian'
i
2?
zï.
s 8cirit dcfdcïfp, die eveuzeer wel van lateren oorsprong zal geweest
zijn en waarin zijstemden,dieverhiuderdwarenin htm ne eigenecenturie
te stemmen,b.v.omdatzijte laatkwamen.Deriddercenturiën stem den

het eerst, allen te gelijk; zijwerden hierom centltriae pratrogatirae genoem d;vervolgens stem den de centuriën dereersteklasse,primorocatae,

ook te geli
jk; dan de tweede klasse, enz., zoolang totde volstrekte
m eerderheid verkregen was. W at het onderscheid was tusschen d.e 8ez
df-flrcpf
c en de twaalfoverige centuriaedz?
zf/'
?/zz?',isnietvolkomen

zeker,

waarschijnli
jk waren de 8eœ dkf
-lrc/c uitsluitend patricisch, de overige
centuriëu gem engd.
D e gem elde inieeling des rom einschen volks werd vastgesteld in een

tijd,toen Romesgebied nog kleinendoorijverzuchtigenaburenomringd
was.Toen echter R om es machtzich uitbreidt
le,toen Italiëonderworpen
was en de stad niet m eer aanhoudend aan aanvalen overrom peling was
blootgesteld, toen , door het opnem en derbondgenooten in hetleger

en door de ontwikkeling der krijgskunstook desamenstellingdeslegers
gewijzigd werd,hield ook de beteekenis dercenturiaatcomitiën alsslagvaardige stri
jdkracht (da88i8zrpcïzlc/c) op.De militairevorm en denaam
eœercitn bleven nogtans eene wi
jle bestaan. Aan het hoofd vaa ellte
centurie stont
l een centltrio.

ServiusTullius voerde,waarschijnlijk om hethouden van den census
gemakkelijk te maken,nog eene andere,plaatselj'keverdeelingin.Hij
verdeelclede stad in vierregione8, Suburana,Esquilina,Collina,Palatina,
en de daarin wonende bevolking in vier tribu8 van denzelfden naam .

De Capitolijnsche en Aventi
jnsche heuvels waren hierin nietbegrepen.
W aarom dit het geval was, wordt ons niet medegedeeld. Van den

Aventinus weten wij,dat hij in 456 nog ager 'vlfïcf:dwas.In ditjaar
toch wer; hij na hevigen strijd door eene lel.fcï/ïc aan de patriciërs
ontnomen en in perceelen onder demingegoedeplebejersverdeeld.5rölr
456 washijduszoo goed a1sonbewoond.Doch ook later,totopkeizer
û'laudius toe,bleef (le Aventinus buiten hetpomoeriltm ,deheiligegrens

dersfatl,gesloteu,en deRomeiuen wistendestijdszelvenniet,waarom,
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Als waarschijnlijke reden vindtmen opgeteekend, datRemusop den
A ventinus eene stad ha; willen stichten.Later heeft men ookverm oed,

datdeze heuveldoor zijn Diana-tempelals gemeenschappeli
jk heiligiom
van den romeinsch-latijnschen bond buiten de grenzen der stad is gebleven.W atden Capitolinus betreft,kunnen wi
j alleen gissen,dathij
a1scitadelder stad niet bi
j eenigeregio isingedeeld.
Hetoverigegedeelteva> den agerApvzczlfdwer; ookin regione8verdeeld,

waarvan hetjuiste getalonhekend is.Varro en Fabius Pictor geven er
26 aan; doch Pato aarzelde een bepaald getal te noemen. De zaak is
trouweng van weinig belang.Misschien behobrdebi
jelketribn vrlclceen
aantal regione8 buiten het pomoerium , welke later als triôun rvd/ïcc: a1s

hetwaretegenover de vier stadscheworden gesteld.W aarschijnlijk ging
hetmethetaantalregionenoftri&n op de volgendewijze.
D oor het voorwaarts dringen der Etruscers onder Porsena in deengte
edreven , zagen zich de Romeinen genoodzaakt, in 507 een deel van
hunnen gron; af te staan, waardoor het getalde/ tribusOP tWintig

werd teruggebracht.Driejarenlaterkwam eenaanzienlijkSabijn,Appius
@

Claudius, m et eene schaar volgelingen naar R om e, waar hun een *gedeelte gronds werd aangewezen,dat in 495 als één en twintigstetribus
werd Opïenom en.
Itetis ook raogelijk,hoewel het niet vermeld wordt,dat er tusschen
507 en 495 eene nieuwe verdeel
ing is tot stand gebracht. Hoe ditzij,

door de uitbreiding van Romes gebied en hetontnemen van landeri
jen
aan overwonnen steden, nam het aantal tribus toe, zoodat er in 387
nog vier, in 358, 834, 818, 299 en 241 telkens tweenieuwebij de

reedsbestaande gevoeg; werden,watin het geheel'vijfendertiggeeft.
De buitentribus (triôn rffd/
ïcce),waarin degrootegrondeigenaarswaren
@
ingeschreven, stonden in hooger aanzien dan de stedelijke, welke de
minder vermogende volksklasse omvatteden. Vooral steeg dit meerder

aanzien, toen de plaatseli
jke beteekeùis dertribusop den achtergrond
geraakte, en men, biJ verhuizing naar eene andere wijk, toch totde
tribus bleef behooren,waarin men aanvankelijk wasingeschreven. De
vrijgelatenen, voor zoover zi
j door hunne vrijlating brgers waren ge.

*

worden, mochten alleen in de tribu8 vrlclcd worien opgenomen. H et
.

schijnt evenwel,dathieraan nietaltijd streng d.ehand gehouden werd;
althans, meer dan ééns worden zij uit deJ'ïJV:rlatinaegeschrapten
naar d.
e urbanae verwezen, toteindeli
jk in 169 de JrïlvdE8guilina door
het 1ot werd aangewezen als die,% aarin de libertiniuitsluitend zouden

worden opgenomen.Ook'de bondgenooten, die in dejsren 90- 88 het
burgerrecht verwierven , werden niet in alle tribus toegelaten, In de
comitiën bracht elke tribus ééne stem uit.

Aan het hoofd van elke tribus ston; een curator frilvd. De regione'
buiten de stad waren verdeeld inpagi,welkeverdeeling reedsaan Numa
Pompilius werd toegeschreven.Dionysius evenwelverhaalt, dat Serrius
in alle regçonen op verschillende plaatsen versterkte toevluchtsoorden op
heuvels liet aanleggen en dat hiervan de naam pagun kwam. Elke pagun
had een heiligdom , waar depagani onder den magi8ter 'c./ jaarli
jkshet
feest der Paganaléa vierden. Evenzoo worden de tribun f/rlczlc: in nid

verieeld,onder magintrirïcprf- , evenzeermetkapellen 1)op de kruiswegen (compita) en metjaarlijkschefeesten,eompitalia.
Op een niet te bepalen ti
jdstip,waarschijnli
jk kortna den eerNsten
c
e
nt
ur
i
aa
t
co
mi
t
i
ë
n
hervormd door samenpunischen krijg, werden de
smelting met de tribus.De wijze,waarop zulksgeschiedde,wortlt niet
duidelijk opgegeven.Hetwaarschijnlijkste en >eestalgemeene gevoelen
is, dat elke der 85 tribus gesplitst werd in tien centuriën, vijfuit
8enioren en vijf uit iunioven bestaand.
e, naar de vi
jfklassen. M en had
alsdan 850 stemmen.Indien bijde achttien ruitercenturiën ook die der
'

werklieden en muzikanten en de centurie deryroletaviien capéte c-dï

zijn blijven Lestaan,wat zeermogelijk is,komtmen toteengeheelvan
873 centuriën.Deriddercenturiënstemdennunietmeervoor;doorhet1ot

wertl eene c6nturia praerogativa aangewezen, vermoedelijk alti
jd uitde
eerste klasse;hierna stemden de overige centuriën der eersteAlasse en

deriddercentl
zriën,allen te gelijk;dan kwam d.
e tweede klasse,en zöö
verder,totereenemeerderheidverkregenwas.D eitaliaanschenieuwebur-

gers(blz.40)kondea slechtsinenkele,bepaaldaangewezentribusworien
iugeschreven en derhalve,in weerwilhunnergetalsterkte,geennoemenswaardigen invloed op de stemming uitoefenen. In den eersten burger-

oorlog (88-82)wendtlen dan ook Sulpicius en Cinna pogingenaan,om
aan de vrijgelatenen en nieuwe burgershet stemrecht in alle tribus te
verschaFen.
D e tribus om vatten echternietalleromeinscheburgers;erwasnog eene

klasse,aerariigeheeten en van hetstemrechtuitgesloten (blz.26).Geen
romeinsch of grieksch schri
j3zer meldt ons, watdit oorspronkelijk voor
menschen waren, noch van welken tijd de naam dagteekent.Alleen
vindtmen,dat,althansin latertijd,de uitdrukkingen alignem aerariltm
Jccdr: en in fclffîc.
sCaeritum rç//rr: synoniem zijn. W ijverstaan onder
ar arii derhalve die burgers, die, om welke reden dan ook, van het

stemrecht voortdurend oftijllelijk verstoken waren.Daarzijnietineene
')Ondersacelluntverstaan deRomeinen nietjuist,watwi
j eenekapelnoemen,maar
een altaar, door een muuromgeven,en zonderdak.Tevenszi
j opgemerkt,datFestus
pagus van xzyk aqeidt.
sczlslxxl
sa,Ilandboek.2e druk.

$0

der tribus waren opgenomen, konden zijniet begrepen worden in den
census. Zij werden dus, somtijds vrij willekeurig, op een hoofdgeld
aangeslagen, in plaats van naar hun vermogen te betalen. W at ;en

naamsoorsprong aangaat, vermoeden wi
j, dat e1k ourator /rfIl# we1
eene li
jst zal gehad hebben zi
jner tribusleden of triôule8. De aerarii
stonden op die lijsten niet; hunne lijst wx alleen te vinden in het
archief der censoren en in het aerarium , waar o.a.ook de staatskas
werâ bewaar; en waar een afschrift der censorische registers werd
neergelegd.
De werkkring der comitiën was drieledig en bestond in hetverkiezen
van overheden, het stemmen over wetsvoor/achten en het behandelen
van rechtszaken.In heteerstwerden (
lestemmen mondeling uitgebracht;

later bezigdemen houten plankjes, metwasbestrek-en (tabulae cc atae,
/dd#vcM,welkedoor de zoogenaamde diribitoren (van diriôere= #fdJ,
ïJvd)
aan de stemgerechtigden wertlen uitgereikt. Heteerst wer; deze wi
jze
van stemmen door deGabinischewet(139)bijdekiescomitiën ingevoeri.
l)e steranaers schreven dan op het wastafeltje den naam descandidaats,
op wien zij hunne stem uitbrachten. De Cassische wet (137) voerde
schriftelijke stemming in voorderechtspraak dercomitiën, behalve in
zaken van hoogverraad Lperduellio). De letter A (aholvo)beteekende
vrijspraak,C (nond-nojveroordeeling.DePapirischewçt(131)bepaalde
hetzelfde voor de wetgevende comitiën, waarbi
j het vöör werd uitgedrukt door V.R.(uti roga8, zooals gi
j voorstelt), het tegen doorA
Lantiguo, ik ben voor hetoude). Voor de gevallen van perdltellio werd
hetstemmen mettafeltjes eerstin 107ingevoerd,doordeCaelischewet.
D e verschillendecenturiën waren,althansop hetoogenblik ;er stem ming,
door staketsels vaneengescheiden. Deze afdeelingen werden 8aepta of

oviliagenoemd.Bi
jhetbinnengaan van het8aeptum zi
jnercenturieontving
iëier zijn stemtafeltje.Aan den uitgang waseene soortvan brug(ponh
aangebracht, waarvan ëe breedte slechts voor 1én persoon toereikend
* as en

waarnaast de uit teenen gevlochten stembus (chta) stoni. Of

wel,m en moet één ovile aannemen,waarheen de verschillendecenturiën

zich over verschillendepontenbegaven.In ditgevalstemden zij,zoo/a
zi
j hunne tenera ontvangen hat
lden,en bleven dan binnen hetovile,om
te voorkom en, dat iem and tweem aal stem de. N aast de ponten stonden

soms invloe/i
jke mannen, om ;en voorbijgangersdezen ofgenen candiëaat aan te bevelen. N a de stem ming werden de stem men door de

diribitoren geteld. Bij de verkiezingen wer; achterde namen der candidaten met punten (sndajaangeteekend, hoeveelstemmen elk kreeg,
vanwaar de uitllzkking punda Jerre, en waaraan Horatius de spreuk
ontleent:omne /llï/H nctum :lïmincuit x/ï/ dulci.

Hervormingen van Servius Tullius-Liv. 1. 42 - 44.Cic.de re p.II.QQ. Dlon.
H2.IV.13- 26.
Curia, curiales, sacra, sacellum - Paul. Diac. p.49, 64.Plaut.Anlul.1I. 2.2.
Dion.Hal.II.23,50.
Curio,Qamen curialis Varro de 1.1.V.83; VI.46.Paul.Diac.p.49,64. Dion.
Hal.II.23, 64,65.
As- Böckh.(Met
rol.Unters.p.427- 446)neemtaan,datde censusoorspronkelkk

20000, 15000, 10000,5000,2000 asbedragen heeft,doch later,bi
J dewaardqvermindering dermunt,op hetvi
jfdubbelisgebracht.
Agsidui, locupletes - Pic. Top. 2, de re p. II. 9. Plin. h.n.XVIII.3.Ge11.
XVI. 10.Paul.Diac.p. 9, 119.
Classici,infra classem - Gell.V1I.1.
3.Paul.Diac.p.l13.
Proletarii, capite censi V arro ap.Non. p. 62 M.Gell.XVI. 10.Paul.Diac.p.
108,226.cf.Plaut.Poen.111.1. l6.
Centariaeequitum
Liv.1.43;XLIII.16.Dion.Hal.IV.18,20;VII.59;X.17.
Centurio Fest.p.l23.Dion.Hal.IV. 12;VII.59.
Centuria ni quis scivit - Fest.p. 127.
Lex Icilia de Aventino publicando Liv.111.31,32.Dion.X.31,32,40,41.
Cf.Gell.X1II.14.
Getaltrihus in den beginne - Varro ap.N on.p.43 M .Dion.H al.IV.15.
Gens Claudia - Liv.II.16, 21.Virg.Aen.VII.208.Dion.Hal.Y.40.
Vermeerdering van het getal tribns- Lin VI.5; VII. 15.Vell.Pat1.14.Liv.IX.
20;X.9;epit.XIX.
Tribus urbanae- Liv.1.43.Varro de 1.1.V.55.Paul.Diac.p.368.Hal.IV. 14.
Libartini- Liv.IX.46;epit.XX ;XLV.15.
Novi cives - Vell.II.20.Liv.epit.LXXVII.App.b.c.1.49,55, 59.
Pagi,paganalia - Fest.p.321.Paul.Diac.p.72,l26;cf.p.22l et Serv.adVirg.
Georg.II.382.Dion.Hal. II.76;IV. l5.
Vici,compita - Vano d: 1.1.VI.25,43.Dion.Hal.1. 14;IV.14.
Comitiën na de ineensmdting dercenturiLn en tribus - Ciç.Phil.II.33; Verr.V.
15; ad fam. XI. 16; p. Planc. 20; de legg. 111. 19.Liv.XXIV. 7; XXVI. 22;
XXVII.6.Polyb.VI.14.Voor eene meer uitvoerige studie van ditonderwerpziemen
o.a.Lange,Röm.Alterth.II.p.428- 446,Becker-MarquardtII.Abth.H1.p.1-37

en de daaraangehaaldq schri
jvers.
Leges tadellariae - Cic.delegg.111.16; Lael.16; Brut. 25, 27;ad Att.1.14.
PseudoA scon.p.108 Orell.
Pontts - Cic.ad Att. 1. l4.Auctor ad Hqrqnn.1. 12.
Cistae - Plin.h.n.XVI. 77.

DE COMITIXN OP WXTGEVEND GEBIED.

R eeds aanstonds m oeten wi
jopmerken,datdecomitiën nochhetrecht
van initiatief, noeh dat van amendementhadden. Zi
jhadden de voorgestelde wetsontwerpen slechts goe; te keuren of te verwerpen. Na de
invoering der centuriaatcomitiën ging de wetgevende macht op deze
over, a1s comitiat- zzlczïwld) en aan de curiaatcomitiën bleven slechts
4*
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zaken van een sacraalkarakter.In den eersten ti
jdhad.elkwetsvoorstel,
dat door de centuriaatcomitiën wasaangenom en, nog deaudoritanpatrum
noodig, oml kracht van wet te verkri
jgen. Men ighet niet eens,of
hieronder eene bekrachtiging door den senaatofdoorde ctzriaatcomitiën

moetverstaan worden.W ijmeenen, datmen hieraan de laatste moet
denken. Van ;en strijd over de Licinische wetten sprekenie, zegt
Livius, dat d.
e senaat wel gewonnen was, maar patricii d: auotoren

futvron negabant.Ten slotte komt er dan een senaatsbesluit tot stand:

IJduo8rïrp,
gaedilendzpatribu8(uitde patriciërs)didatorz&f
xff
xw rogaret,
patren cvc/nrdd omltiôun efff: anni comitih JV-J. Kort te voren laathij
,

Appius Clauiusinverontwaariiginguitroepen:nonkldaumioatelerantur,
.p)l magintratun cr:dl/f4r, neo cezz/f
drfc/ïd e c curiatin 'c/red audore8 cnplilïù

jant.Hetspreektvanzelf,dathetdikwijlszwaren stri
jdkostte,om aande
patre8 hunne bekrachtiging te ontwringen, totdat in 839 de Publilische
Fet bepaalde, dat depatren, nog vöör de stemm ing,hun zegelzouden

hechten aan den uitslag,hoedanig ieze ook mochtwezen,utA vzzlguae
cp-.
ï/ïfd centuriath Jerrentur, ante ïlï/vzzl8ljfragium zc/rddauctorenJ:r:r/.
Is nu m et patren de senaat bedoeld, dan bleef nog alleen het gewone
voorafgaande senaatsbesluit over, zonier hetwelk geen wetsvoorstel aan

de comitiën kon gedaan worden. Zijn het echter de patriciërs, dan
schi
jnen deze het versmaad te hebben, nog langer in de curiën te
vergaderen en dââr, tot teeken hunner machteloosheid, den uitslag te
bezegelen eener nog onbesliste stem ming.
D e centuriaatcom itiën konden evenm in a1s de curiaatcomitiën zonâer
auspiciën gehouden wortlen,;.i.zonderden wil;ergoien teraadplegen.
Aianneer een der overheidspersonen deze comitiën wilde bi
jeenroepen,

moesthij(len hemelgadeslaan (8pedionem âcler:).Hi
j gafvan ditvoornemen kennis aan het priestercollegie ;er auguve8 ofwichelaars,waarop

een hunner omstreeks miâtlernacht zich in stilte (nilntko)metden magistraat naar de Capitoli
jnsche burchtofeenig ander hooggelegen punt
begaf. Op de beioelde plaats (auguracul
umj aangekomen, plaatste de
âugur zich met het gezichtnaar het zuiien, zooiat hi
j het oosten ter
linker-, het westen ter rechterzi
jde had. Vervolgenstrok hi
j met zi
jn
gekromien stafzonder knoesten (lituu84eenelijn van het noorien naar
het zuiden, cardo geheeten, en eene andere van het oosten naar het

westen,decumanu8genoemd,waardoor deplek, waar hi
j stond,en het
gedeelte deshemels,dat hijwildegadeslaan, in vier deelen werd ver(
leel; (coelunt#fr#vp).Nu beschreefhijde heûigeplaatsaan den hemel
en op de aarde,waarbinnen hijzijne waarnemingen wildedoen (templum
capere).Binnen deze plaatsrichtte hàjzijnetentop(taôernaculum cczdr:).
Deze'tent (&c- &aqtla, ïtvpwîvpl linteatum) had slechts léne opening,

naar het zaidell.Binnen de tent plaatste zich de overheidspersoon m et
omsluier; hoofd.De augur ston; aan den ingang der tent,en wachtte

tot hijnigna dz noelo, zoo alsblisem, weerlicht, ofwelez ctlïlv.
xaanschouwie.W at van de oost-oflichtzijde kwam,was gunstlg, wat-van
dewestzijdekwam ,ongunstig.1) Bijde comitiën washet voornamelijk
om 4e vogelste doen,en hierbijkwam hetnietalleenaan op derichting,
maar ook op de soort,c
le wi
jze van vliegen,hun gezang ofgeschreeuw,
enz. In de tweede afdeeling komen wij nader op de auspicia terug.
Diepe stûte was eenehoofdvoorwaarie bijditalles.W as de schouwing
zonder stoornis afgeloopen en glm stig geweest,dan gaf de augur zulks

den magistraattekennen(nwntiatio).Inhettegenovergesteldegevalsprak
hij de woorden aliodie;ditheetteobnuntiatio.Decomitiënmoestenalsian
uitgesteld worden.D e augur mochtnietopeigen gezag auspiciënhouden ;

hijhatlde nlmtiatio,maarde overheidspersoon had de 8peetio.
N aast de centuriaatcomitiën kwam en intusschen ook (
le tribuscomitiën

op.Oorspronkelijk waren het geene comitia, maar slechtsconnionen ter
bespreking van lokale belangen.Na de instelling van hetvolkstribunaat

riepen de volkstribunen somtijdsdepleh bijeen. Centuriatim konden zi
j
ditnietdoen,daar zijgeene auspiciën hadden;zi
jmoestenhetderhalve
tributim doen. Zij konden evenmin de patriciërsbijeenroepen, daar zij
alleen overheden der plebs waren.Deze vergaderingen werien flan ook
concilia z/lïd, en hare besluiten p>bi8nita genoem d. Er is meerm alen
gesproken en geschreven over uitsluiting der patriciërs; doch het is

onnootlig uitsluiting aan te nemen,waarzijuit den aard derzaakniet
konden worden opgeroepen. Het eerst kregen de eoneilia '/JI eene
wettige inwerking op st&atkundig gebied, toen de Publilische wet van

471 bepaalde, dat de keuze der plebejische overheden door de tribus
zott geschieden. H et verhaal luidt in korte trekken aldus. D e volkstri-

buun Publilius Volero, wegens persoonlijk onëerganemishanieling op
de consuls gebeten en zich vruchteloos tot de volkstribunen gewend

hebbende, die, naar hetschijnt, uitvreeszich niettegen deconsuls
durfden te verzetten,stelde,toen hijzelftottribuun gekozenwas,aan
de plebszijn wetsontwerp voor.Totnog toe waren de volkstribunen in
')Van hierbeteqkent,althansoorspronkeli
jk,sinistergelukkig,dexterhettegendeel.
Bi
j de Grieken washetjuistomgekeerd, omdatdegriekschewichelaar zich methet
gezicht naarhetnoorden plaatste en dtlshctoosten terrechterzi
jdehad. Delati
jnsche
schri
jversbezigen echterdewoorden dexter en slnisterdikwm-findegriekschebeteekenis,
of wel de ritus der auspiciën was llietvoor alle gevallen ofvoor alle goden, flie m en
aanriep, dezelfde. Varro echt
er, bi
j Festus (p.339c)zegt: a deorum sede cum ?
'
n
mel4l*dt*on spectes,qaod ad sinistram suntpartes mandiexorientes,ad dezf?-tl?noccidentes,

fccdtfm arbitror,uf&inistra weliorc auspicia qaam dextra edse exlstimentur.

#'
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de centuriaatcomitiën gekozen , waar de patriciërs, die door hunne bezittingen in de eerste klasse waren en bovenfen op de stemmen hunner
cliënten konden rekenen,overwegenden invloed uitoefenden.In de tribusvergederingen verzonken die stemmen der cliënten onder de menigte.
Onder hevige opgewondenhei; zietmen ;en dag derstemming aanbreken.
D e patriciërs komen in grooten getale m et ie consuls op het forum ,
ten einde de stemming te verhinderen. Volero's ambtgenoot Laetorius

geeft last, het forum te ontruimen,praeterguam :?J 8lfragùzm ineant.

Dezewoordenkunnen beteekenen:behalvezij,diestemmenwillen.W aren
echter de patriciërs hieronder begrepen geweest, dan zou de tribuun

eerdergelasthebben,datieder zich naarzi
jnetribuszoubegeven;doch
hijhaâ over de patriciërsnietste zeggen en kon hen ;us ook nietter
stemming oproepen.De natuurlijkeverklaring der genoemdewoorden is
alzoo: behalve zij, die aan de stemming hebben deelte nemen. De
patriciërs weigeren; de eene consul, A ppius Claufus Sabinus,voert

Laetoriuste gemoet, dathijoverhen nietstebevelenheeft.Detribuun
zenit zijn dienaar op den consul, deze zijn lictor op den tribuun af.
Gelukkig kwam de andere consul, T.QuinctiusCapitolinus,tusschenbeiden, om hloedvergieten te voorkomen; met modte brengthijde
woedende plebs totbedaren,terMijlde senaatClaudlusbezweert, toch
geen burgerstrijd te verwekken. Intusschen is hetcondlium zJ:&#gesloten, of liever, veriaagd, en bijeene volgende vergadering gaatde
wet zonder tegenkanting door.Trouwens,hetwaseigenaardiger,;atde
overheden der plebs door de plebs zelve verkozen werden ,dan datzlllks
door de centuriën geschiedie. De wet van Publilius was echter geene

eigenlijkelez,maar slechts een plebiscibxm. Bi
j de wetsvoordrachtvat
n
v
i
e
l
e
n
nog
e
r
ge
r
t
o
one
e
l
e
n
voo
r
.
Al
l
e
ngs
IciliusoverdenAventinus(blz.47)
werd het volk ook door andere magistraten nu en dan tributim samen-

geroepen, en zulk eene oproeping omvatte natuurlijk zoowelpatriciërs
a1s plebejers. Er bestaat alzoo onderscheid tusschen oomitia /rfJlJc en
condlia pî:Jï
d; doch bijeenig nadenken za1meninzien,datdepatriciërs
.

in de eomitia /rfIv/g zeer weinig invloe; hatlien ,aangezien hethierniet
op adelofrijkdom aankwam ,maarop de getalsterktederbeidestanden.
De pleôineita konden in het eerst alleen voor de plebs verbi
ndend zi
jn;
doch de H oratisch-valerische wet (449)maakte ze verbinien; voorhet
geheele volk,IJ, v od JF/SF
:JïZ/Ip>ô8 fffd,
sùv
?el,populum kneret.W i
jvinden
nog twee latere wetten van gelijke strekking, de Publilische wet van

(len dictator Q.PubliliusPhilo (839),2%t'îdlïdcf/c omne8Q'
Wri/ddtenerent,
en de Hortensische van den dictator Hortensius(287),1/eo ïf
zrd,guod
wî:& 8tatuhnet,pvlvd,
s Quiritentenerentur.W ij tasten hiereenigszinsi.
n het
duister rontl, daar de oude schrijvers onswe1den inhoud en de strek-
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king, maar niet den tekstdezer wetteu hebben nagelaten. W ij mogen
evenwel m et gron; aannem en, dat de eene wet uitbreiding gaf aan de

vorige en de grenzen verwi
jt
lde, waarbinnen detribuutcomitiën zich
rechtens m ochten bewegen. Sedert de H ortensische wet vervalt het on-

derschei; tusschen legen en plebhcita, althansw&t(lewetteli
jke kracht
betreft. Immers, dat (leze wetalshet ware hetwerk der gelijkstelling
voltooide, blijkt uit eene plaats van Gellius, waar hij de volgende
woorden uit een werk van Tuaelius Felix aanhaalt: triôî
gnicv/:zzlneve

/J#t)pcczl/patriqionneguead eo8relerre& ulla r:po88unt.ita nelege8çvf&p3
propvie, 8ed z/dùf
r,
sci/c appellantur, guae /gïJvzlf
'
.
9plebi8.&r-Jf'
,
Jvdacceptadvlï.

gffïlf
z.
srogationibn c23/:patriciinon d-dlcol/f
zr, doneo Q.Horten8iun#fc/cfcr

eam legem, tulit. Eén enkele schri
jver, Zonaras,meldtons, datde leœ
ffprc/ïc Valevia aan fle volkstribunen heti'
l
a cve fcfprffyztoekende.H oewel
hierioor (le concilia .y
?felf,
:hetkarakter van com itiën kregen,werden zij
x

tevensmeer afhankeli
jkgemaaktvan deaugurs,diederhalvegelegenheid
hadt
len,onwelkome plebiscieten op teheFen (rendndere,rt/.
lrel,wanneer
zij een vitium, d.i.een gebrek ofverzuim in den vorm der auspiciën,
konden aanwijzen. W aarsehijnlijk werd ook sedert dien tijd een voorafgaand senaatsbesluit vereischt,ten m inste voor sommigewetsvoorstellen.

Omtrentde lez Tffllïîïc weten wi
jnietsnadersaMisschien omschreefzij
nader de bevoegdheid der tribuutcomitiën en de geldigheid der plebi-

scita, misschien ook maakte zijdezeminder afhankelijk van de voorafgaande nenatn altctoritan. N og wordt eene lez M aenia verm el;, waarvan

4einhoud onsevenzeeralleen zeervaag bekend is,en dievermoedeli
jk
op de verkiezingscomitiln betrekking ha;; zij schijnt overigens van
gelijke strekking alsde lex Hortensia te zijn geweesten doordeze als
het ware bekrachtigd te zi
jn. V elke d.e auspiciën der tribuutcomitiën
waren , weten wiJ niet; zeker waren ziJ m inder in rang, m aar tevens
ook minder omslachtig dan die der centuriaatcomitiên. Na de Hortensische wet kwamen d.
e tribuutcomitiën als wetgevendevolksvergadering,
ook onder voorzitterschap van Patricische overheden, meer en meer in
gebruik,juist omdatzijaan minder vormen gebonden waren. H oe het
verder met het stemmen der patriciêrs in de tribus onder voorzitter-

schap der volkstribunen is gegaan, wordtons niet gemelë; doch wij
onderstellen, dat zijeven goetla1s de plebejershebben medegestem;,
nadatde tribunen doorhetrecht van auspiciën endoord.
egelijkstelling
f
ler beide standen,zoo alniet volgenstle letter,dan toch feitelijk van
plebejische overheden maghtratn zn.
po/îïRomanien hunneconoiliatribuutcomitiên waren geworden.
Daar het oordeel over (le geldigheid derauspiciën en overhetgetrouw
in acht nesaen ;er voorgeschreven vorrlen alleen, en zonder hooger
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beroep,aan de augurs stond,washetaugurschap eenm achtigehefboom.

in handen der sensatspartij.Mazimum cv/- ,zegt Cicero,etzrcdd/cr/ïd8'
imum ïzlrezvùîïcc ïl.
:e&tcfevrfzzze%m cvc//rï/c/dconiunda.Qffi:enim acï-.
e8t,dïdeff
zrdguaerimo ,gvrylzpdd:c 8umminf-wdrïf.
get,
v?
zwzzlidpotentatibuscnzà-.

tiatn etcpzlcïîfc,relldfï/f//cdimittere,relJcli/crendndere?Qsidgraréun,gMcvz.
r- adce/cw dirimi,dfltnl
a Jfzgvr alio #ïediœerit? gltid rdîkfoàe , guam
cvpzpos lo,# m plebe agendi ff
z.
g aut dare non dare3 gltid? /.ç- , 81non ffzr:
rogata e8t, tollere.
? lleeds vroeger (
b1.88.)isgezegd, dat de plebejers.
door het Ogulnische plebisciet(800)vi
jfplaatsen in het augurscollegie,

verkregen.Niettemin bleefhet augurschap in handen der senaatspartij,.
om dat de leden van het collegie de opengevallen plaatsen naar eigen

keuze aanvulden (cooptatio), totdathetDomitische plebisciet(104)de
yerkiezing (
ler pontifces en augurs aan de tribuutcomitiën bracht.
Ten slotte mogen hiernog eenige belangrijke plebiscita eene plaats
vinden:
10 vllr 449:

492.>z J'
cffic,datde plebejische overheden onschendbaarzoudenzijn
(zie H.H ,j 8);
471.Nz.pfzlîïîïc,datzijdoor de plebs zelve zouden gekozen worden;
462-- 452. lez Terentilla, dat er geschreven wetten zouden gemaakt

worden (zie H.1,j 11);
20 van 449 tot 889:

445.pz cannleia Jeconnllôio (zie H.I,q 11);
867.le.qe8 Iïcïlfc: neztiae & con'
wlat. efc.(zie H.I,b 11);
857*lez Dvflïc Maenia & uno'
iarioJoenore (zieH.XTV);
30 van 839 tot 287:
811.leœ .2/W J Marda, dat van de 24. kri
jgstribunen bijdeviereerste
legioenen 16 door hetvolk in detribuutcomitiën zouden gekozen worden;
800. lez Opvîzlïc de dczdr#p/ï&/d,.

289. lez Papiria, dat de triumviri capitales door de tribus zouden

gekozen worden (zie lI.VII,q 8);
40.na 287:

180.lez FïJSC annalin(zie H.V ,j 1);
156.lez zvîïc et.
F'
F J decvefcïï.
s(zie H.11,j 6);
149.leœ Oclpvrzlfc deree/f/zl#f,
g(zieH.11,5 8);
189.lez Gl&ztïl taôellaria (zie H.11.
,q 1);
137.pz ca88ia tabellaria (zie H.11,j 1);
188.lege8 z
v-zrpzlïcdvan T.Gracchus (zie H.1,j 12);
181.lez Tczfrfc tabellaria (zie H.I1,j 1);
128.lege8Demproniaevan C.Gracchus(zie H.I,j 12)9
107.lez Oceîïc tabellaria (KieH.II,5 1);

104. leœ Dpwzs
'/ïc de dccdr#p/ïï.
s;

91.legen.
Nz,fc: (zieH.I,j 18)9
91.î:z Varia & maie8tate (zie H.I,j13);
89. kœ Tîcf
xdfc et Papiria de cïrï/c/: 8o0ih danda (zie H.I,5 13).
Omtrent latere plebiscita van aanbelang zie H oofdstuk XI.
Auctoritaspat
mlm - Liv.VI.41,42.Sall.frgm.1.:111.82 9 15 Kritz.Cf.Cic.dc
1.agr.II.11;p.Planc.3;de rq P.II.32.
Lex Publiliade pat
rum auctoriitq(vandendictatorQ.PubliliusPhilo)- Liv.VIII.l2.
Auspicia - Cic. de divin.1.2, 16, 12;II. 33; de legg.II.8, 12; Phil.II.32.
Donat.ad Ter.Ad.IV. 2.8.

Lex Publilia demagistr.p1.(van den volkstribuun PubliliusVolero)- Liv.lI.56
Dion.Hal.IX.49.

Lex Horatia Valeda deplebiscitis (van deconsulsL.ValeriusPoplicolaPotitustn
M.HoratiusBarbatus)- Liv.111.55.Cic.derep.II.3l.Dion.XI.45.Zonar.VII.19.
L:x rublilia deplebiscitis(van Q.Publ.Philo)- Liv.VIII.12.
Lex Hortensia de plebiscitis (van den dictatorQ.Hortensius) - Plin.h.n.XVI.
l5.Gel1.XV.27.Gai.1.3.Instit.Iust.1.2.
Lex Maenia.Cic.Brut. l4.
Zie voor uitvoeriger studie over de legesH oratia Valeria,Publiliaen HortensiaLangc
II.p.41- 51,94- 102.
Machtder augures- Cic.de legg.II.l2.
Lex Ogulnia de sacerdotibus(vandevolkstri
bunenQ.enCn.Ogulnius)- Liv.IX.6,9.
Lex Domitia de sacerdotiis (van (
len volkstribuun Cn.Domitius)- Cic.de1.agr.
II.7;eP.ad Brut.1.5.Suet.Nero 2.Ve11.Pat.II.12.

58.
%XCH TIRLIJKM COM ITIXN.

De rechterlijke machtder oude curiaatcomitiën was op verre na zoo
uitgestrekt niet,a1s die der centuriaatcomitiën later werd. Tijdensde
regeering der koningen bepaalden de bem oeiingen der comitiën,watde

rechtspraak betrof, zich totzaken van appelop hetvolk @rovooatio ad
zpzf/îv/-),en toen na d.everdri
jving van Tarquinius Superbusderechtsmacht der overheden m eer en meer besnoei; werd,hadden de curiaat-

coml
-tiën opgehouden,de eigenli
jke volksvergadering uittemaken.Toen
dan in 509 de lez F'
cîdrfc van den consul P.Valerius Poplicola uit-

drukkelijk bepaalde: ne gvù maghtratla cfpdylRomanum cltlvdzu provocationem zzdccrd/ nene rt?
rl:rcre/, toen in 449 na den val der tienm annen
door de lez H oratia J'c/rïc van de toenmalige consuls M . H oratius
B arbatus en L.V alerius Poplicola op straFe des doods verboden wer;,
ooit weder een ambt in het leven te roepen zonder pronooatio,washiermede het appel op de centuriaatcomitiën bedoeld. De wet der twaalf

tafelen drukte het nog sterkeruit door voor te schrijven,1ttde cczif:
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eivium non pidf in cn/li/ic/flmaœimo cprd/vr.Hetis opmerkeli
jk,dat er
nog eene derde Valerische wet dezrnp,ccffnl: is van den consulM .Va-

leriusCozvus(800).De provocatio gold (
lestijdsslechtstotopéénemijl
afstands van Rome.D e lege8 Porciae behelsden,naar Cicero zegt,niets

nieuws, behalve eenige strafbepaiingen. Zijverboden hetgeeselen van
romeinsche brgers. Ten slotte schijnt C.Sempronius Gracchus (128)
(le vorige wetten nogmaals te hebben uitgebreid door eene wet,ne de
cczif: dvium Wpz?âc/lprvzzl1n1148814zpzf
zlf indioaretur.
M en mag aannemen , dat van de prococatio een veelvulig gebruik

werd gemaakt, en dat het geld dikwi
jlseene belangrijkerolspeelde,
zoodat de uitspraak zeer ongeli
jkmatig was, terwi
jltevenshet aantal
rechtszaken de spoedige afdoening zeer belemmerde. In 149 stelde dan
ook de volkstribuun L.Calpurnius Pigo eene wet voor,welke ookwertl

aangenomen en de rechtspraak in zaken vanrepetundae(afpersingendoor
de stadhouders op debondgenooten ofin de provinciën gepleegd)aan
de rechtspraak der comitiën onttrok. D it is de eerste zoogenaam de
gl
zae8tio perpetua. Om zich hiervan een juistdenkbeeld te maken , moet
men het volgende in het oog houden.Voor zulk eene guaentio werd een

afzonderlijkepraetor benoemd,om de zaken te instrueeren enteleiden.
D e wet bepaalde,uit hoeveelrechtersderechtbank zou bestaan,hoeveel
er door den aanklager en den beklaagde raochten gewraakt worden,en
wat de straf zou wezen, als de laatste door het gerechtshof schuldig
werd bevonden. lroor iedere zaak wer; door den praetor het voorgeechreven aantal rechters geloot uit eene bus, waarin de namen der

bevoegde personen voorkwamen;hij zelfbenoemde den voorzitter. De
rechters hadden derhalve de pleidooien en getuigenverhooren aan te

hooren, en vrijte spreken ofychuldig teverklaren;de wetvoorzag in
hetoverige.In Cicero'sti
jd washetgetalguae8tione8totachtgeklommen,
n.1.repetundarîtm,zzlc/d/c/fd (hoogverraad),pecltlatu8(verduistering van

staats-oîtempeleigendom),ambitla (ongeoorloofde kuiperij bi
jverkiezingen),inter àccrïpd (over moord),venfcii(vergiftiging),& ri(gewelddadigheden),Jalni(vervalsching).
De tribuutcomitiën verkregen hunnerechtsbevoegdheid doordeIcilische

en Aternisch-Tarpejische wetten.De eeryte (492) bepaalde,dat alwie
een volkstribuun beleedigde ofin de aitoefening van zi
jn ambtbelemmerde, door de connilia JJ/J/ tot elke straf kon veroordeeld worden;

zij diende tot waarborg voor de uitoefening der wet,waarbijde plebejische magistraten onschendbaar waren verklaard,en bovenal,om te
voorkom en,dat een patricisch m agistraat de vergadering van denv/ks-

tribuun wegriep; maar zij was slechts een plebisciet, en daar de
Horatisch-valerische wet nog niet bestond,in geenen deele verbindend
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voor de patriciërs. D e veroordeeling van Coriolanus was eene eerate

schrede, om de wet ook op de patriciBrstoepasselijk te maken. W e1
geschiedde de aaA lacht door de volkstribunen krachtens een senaats-

besluit;doch dit wasden senaatafgedwongen. Een tweede belangrijk
proces was dat van ;en afgetreden consul T.M enenius Lanatus, aan
wiens verkeer; beleid pen den ondergang ;er Fabiussen weet,en die
tot eene geldboete veroordeeld werd. Er was nu een antecedent,dat

vergri
jpen of tekortkomingen jegens den staat ook beschouwd konden
worden als tegen t
le plebs gepleegd. W eldra volgden dan ook meer

dergeli
jkerechtsgedingen,hoewelniet allemet t
lenzelfden uitslag.Een
derdebelangrijk rechtsgeding isdatvanK.QuinctiusOincinnatus(461),
wegens rechtstreeksche overtreding van het Icilische plebisciet m etaanwending van geweld. H et gelukte den volkstribuneh niet, hem in
hechtenis te doen nem en ; m aar er wer; eene soort van overeenkom st
aangegaan tusschen hen en de patren, die toen borgtochten stelden ,het
eerste bekende voorbeeld van dezen aar;, doch dat tevens den nog

onzekeren toestau; derplebejische rechtsvoriering bewijst.Debeschuldig4e poogde zich aan de veroordeeling te onttrekken, door Rome te
verlaten;doch tle boete werd verhaal; op zijn vader,den als dictator
bekenden Cincinnatus.

lslag
HetAternisch-Tarpejische plebisciet(454) schonkeenvastengront
aan de tribuutcomitiën, door aan deze de beslissing op te dragen in
zake van boeten boven twee ossen en dertig schapen. Van nu af aan
konden ook de volkstribunen alle burgers aanklagen, zoo er slechts
termen bestonden, om eene boete te eischen. De door genoemëe wet
bepaalde boete in vee werd,in 480,door de Julisch-papirische wet in
eene evenredige geldboete veranderd.De guae8tionenzdrzdff
xc:onttrokken
later ook aan deze comitiën het grootste deel der rechtszaken. In een

afzonderlijk hoofdstuk komen wijop deze éltdioia terug. Alleen zi
jhier
nog aangestipt, dat L. Cornelius Sulla de rechtspraak der tribuutcomitiën ophief en den volkstribunen het recht van wetsvoordracbtont-

zeide,welke beperkingen doorPompejus wederopgeheven werden.
Lex Valeria deprovocatione (a.509)- Liv.II.8.Plut.Poplic. 1l.
Lex Horatia Valeria de provoc.- Cic.de re p.II.31.Liv.111.55.Dion.XI.45.

Lex Valeria deprovoc.(a.300) - Liv.X.9.
Provocatio - Cic.de leg.111.3.
LegesPorciae - Cic.de re p.II.31; p.Rab.4.Liv.X.9.Sall.Cat.5l.
LegesXII tabularum - Cic.de legg.111.4,19;p.Sest.30;dû re p.II.36.
Lex Sempronia - Cic.p.Rab.4;Verr.V.63; Catil.IV.5.Plut.C.Gr.4.
Lex Calpurnia de repemndis - Cic.Brut.27;de oF.111. 21;Verr.111.84;IV.25.
Lex Icilia tribunicia - Cic.p.Sest.37.Dion.Hal.VII. 17.
Coriolanus- Liv.II.35.Dion.Hal.VII.21 sqq.
T.M enenius - Liv.II.52.Dion.Hal.IX.26 sqq.

K.Quinctius- Liv.111.11- 13.Dion.Hal.X.2 sqq.
Andere processen - Liv.II.52,54;111.31.

Lex Aternia Tarmia demultis(van deconsulsSp.TarminsMontanusCapitolinus
cn A.AterniusVarusFontinalis)- Cic.de rep.II.35.Ge11.XI.1.Dion.Hal.X.50.
Lex Iulia Papiria de multis(van deconsulsL.JuliusJulusenC.PaphiusCrasgus)Cic.de re p.II.35.Lig.IV.30.
Leges Corneliaqt1qx Pompqia - Zie Hoofdst.VI.

û 4.
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W at de kiescomitiën aangaat, komt vooreerst in aanmerking, wat
Livius ons van de verkiezing van N uma Pompilius tot koning verhaalt.

Na Romulus' dood waren, om de gei
jkte uitdrukking tebezigen, de
auspiciën tot de yatren teruggekeerd,die nu uit hun m io en een waar-

nemend koning, intrreœ, aanwezen, evenwelslechtsvooreen ti
j; van
vi
jf dagen. Deze tusschenkoning benoemde zelfzijn opvolger voor denzelfden tij; qn zl4 ginghetverder,gedurendeeengeruimentijtl.Sederà
bleef het een vaste regelbij de Romeinen, dat wanneer plotseling ke
staat zonder hoofd en dus een intrregnl4m noodig was, geen intrreœ

langer dan vijfdagen hetbewin; in handen hiel; en tevens,datnooit
de eerste interrege' de comitiën tot verkiezing vsn nieuwe overheden
hielden.

Toen eindelijk de staatkundige toestan; de keuze eenskoningswenschelijk dee; achten en de senaatin den Sabijn Numa Pompiliuseen
geschikt persoon meenie gevonden te hebben,wer; deze doorden toenmaligen interrex aan de curiaatcomitiën voorgesteld en eenstemmig tot
koning gekozen. Dan, hiermede was de plechtigheid niet afgeloopen.

Daar de koning ook een priesterli
jk karakter bezat, had.hi
j ook eene
sacrale wijding nooig.Hiertoe begafhijzichtenaanschouwendesvolke
naarhetaugltraoulvm op ;en Capitoli
jnschen heuvel, en ba;,door tus-

echenkomst des augurs,om een gunstig teeken deshemels,alsbli
jk,
datzijnekeuze ook den goden welgevallig wae.Thansontbrakhem nog
Jén ding, n.l. het impriltm , d.i.de m acht van den rechter over den

schuldige,van den veldheer overzijn leger.De koning riep hiértoe de
@*@

nOg éénmaal samen, en liet zich het imperium opdragen, wat
eigenlijk een bloote,maar voor den Romein onmisbare vorm was.
Ook toen,na de ver&i
jving derkoningen,hun werkkring eerst tusschen twee consuls, en later ook over nog andere overheden verdeel;
werd en de verkiezing dezer magistraten van de curiën op de centuriën
Cum en
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wasovergegaan,bleefdeverleening van hetimperium bijdecuriën.1)De
priesterlijkebediening evenweldervroegerekoningenwerdvandewereldlijke gescheiden en opgedragen aan een zoogenaamdenveœdccrprffw ofreu'
dccrfJcf4îvd,diedoor den opperpontifex voorzijn leven benoemd wer;en
hoegenaam; geene burgerli
jke betrekk-ing mochtbekleeden (blz.81).
D e eerste verkiezing van overheden doordetribuutcomitiënhadplaats

ten gevolge van het Publilische plebisciet(471), volgenshetwelk de
plebejische overheden door de tribus zouden gekozen worden. Later
werden ook de magùtratun minore8en buitengewonestaatscommissiën door
deze benoemd. Van de maghtratn zzcïprdd,d.w.z.die overheden,wièr
werkkring vroeger door den koning werd vervul;, werden de gewone

altijd doorde centuriaatcomitiën gekozen. Ook was dit metenkele ;er
buitengewone hoogere overhedeu het geval, zoo a1s: in 451 met de
decemmiri îVJJC/,
: 8cribendi8, tusschen 445 en 866 m et de tribuni zzàïîf/f
zyz
con8ularipote8tate.D e interrex werd, zoo als boven is aangestipt, door

den senaat ofdoor zijn voorganger benoemd.De dictatorwer;benoemd

door een der consuls.Hierbijisop te merken, dat,terwijlmen in het
algem een zegt:magùtratl4m , con8ltlem ,eto.creare,voor de keuze van een

interrex en een dictator andere woorden in gebruik zijn, n.
l.interregem,
prodere,#ïc/c/preyzdicge.Over de afwijkingen, welke zich in t
lelaatste
eeaw der republiek voordeden, za1latergesproken wordeu (Hoofdstuk
Xl).Nadat, naarhetschijnt, doorde leicMaenia (vJJr ofin 287,zie
blz.55),ntanteinitum dlyrc/vzzpatrencf/c/prddfterent,debekrachtiging
der patren ook voor de kiescomitiën was opgeheven, en het imperium
derhalve niet meer geweiger; kon worden,riep men ook de curiën niet

meer bijeen.Elke curie ha; haren lidor,die dienstdee; bijde oFers,
welke de curio of priester der curie voor haar verrichtte. Als vertegenwoordigers der dertig curiën kwamen nu de dertig lictoren te zam en,
om voor den vorm het imperium te verleenen. Van hier zegt Cicero:

adwmbratalfxfdd: comitia cffrfc/cperJrkïzlfcliotorenad:,:cï64/:c/ltoérpationem
cs/kf/ï/c/f
t
s.
lloor de vroeger vermelde wetten der twaalf tafelen, de wetten over

de provonatio en de Aternisch-Tarpejische wet was het imperiam der
magistraten zeer beperkt geworden.Het omvatte dien ten gevolgealleen
het recht, vonnissen binnen den hun toegewezen kring uit te spreken

en ten uitvoer te leggen, en het leger aan te voeren 2):neminidfzg:
lege cxrïc/c tem vzïîï/crezzzattingere fbcd/. Hiermede hing het rechtsamen,

de centuriaatcomitiën bijeenteroepen,watgelijk stond metheteœercitum
') W i
j mogen hier niqtonvermeld laten, datW .A.Becker(Ri5m.Alterth.I1.1.
pag.326)de lex curiata de imperioalsidentisch lschouwtmetdepatruntauctoritas.
2)De veltlheerlla; overzjnetroeyn hetrechtoverleven en dood.

6:
çmperare.De bevoegdheid,kleine boeten op te leggen,hao en alle overheden; dit m aakte geen deel uit vsn het imperium . D e consuls,praetoren,interreges,fctators,tienmannen, consulairtribunen,hsdden het
imperium noodig; evenzoo (le stadhouders der provinciën; de censoren

hadden het daarentegen niet;evenwel moesten zi
j, om den census of
de volkstelling te houden,het volk kunnen bi
jeenroepen,welk recht
(pote8taù hun nietdoor eene leœ cf
xrïc/c,maar nrtturiata verleen; werd.
Omtrent de keuze der volkstribunen en der hun ondergeschikte ple-

bejische aedilen valt op te merken, ten eerste, datzijiu den eersten
ti
j; van hun bestaan in de centuriaatcomitiën gekozen werden 1) en
we1,dewijlzij'acronanctiwaren,onderhetvoorzitterschapvan denpontVez
wcziwvd,- ten tweede,dat,zoo nietbijde eerste stemming hetvolle
getal de vereischtem eerderhei; verkreeg,de gekozenen doorcooptatiohet

getal konden aanvullen.Het eerste voorbeeld,datwijhiervan bi
jLivius
vermeld vinden,isvan hetjaar449.Van depriesterswer;deopperpontifex door het volk gekozen,eerstdoordecenturiën,laterwaarschijiijk
door de tribus,terwijlde overige pontiâcesen deaugursnahetmeergemelde Domitische plebisciet (104) door de tribuswerdenaangewezen.
D aar de tribuutcomitiën echter geen sacraalkarakterhadien en de godsdienstige vorm en geene rechtstreeksche verkiezingen door het volk toelieten,vond de volkstribuun Cn.Domitiuserditop, datdoorhetlot17

van de 85 tribus (dus de minderheid) werden aangewezen,die hare
stemmen zouden uitbrengen, waarna de genoemdepriestercollegiën verplicht waren,de gekozenen tecoöpteeren. Dezewetwerd welin 81 door
Sulla opgeheven,doch in 68 weder hersteld.
Interregnum na Romulus'dood,koningskeuze - Liv.1. 12, 18;cf.22,32.
Lex curiata - Cic.de re p.II. 13, 17,2l.Lig.1.17,22,32.Dion.Ha1.II.14;
IV. 12.Cf.Cic.de 1.agr.II. 12.
Coöpitie der volkstribunen - Liv.111.64.
Lex Domitia - Zie blz.57.

# 5.
COMITIA ADOPTIONIS ET ARROGATIOM S CAUSA. COX ITV CALATA.

Over de adoptio en arrogatio is op blz.12 reeds gehandel; en tevens

in het voorbijgaan opgemerkt,datde arrogatiobij decomitiën te huis
behoorde.De eapith #ïzlïlf
z/ïp was van dien aard,datzijdoor eenewet
moest goedgekeurd worden. Voor zoover de arrogatie nu plaats vond

'
) In het hoofdstuk over het volkstribunutzalditpuntnadertersprakekomen,
mqthetoog op Cicrp.Corn.I frgm.:ô en Dion.Hal.VI.89.

onder patriciërs alleen, kon zijgeschieden door eehe lez curiata. Een
patriciscb magistraat diend.
e het wetsontwerp in ,in dezen vorm : Velitin,

illdc/ïd,Quirite8,l/iIzttoi'
l
a Fc/rfv.
vLudo TïJf/ tam iureîvepd/îif:d8'
iet,
çf
xcvz8iez eozc/r:matreglteJamilia8:ï'
?f.
înat- ::d:/;utiquedivitardcùg?
zd
in df
zvzpotenta& 8iet,zttizc/rï endoJîfp e8t.Haec f
'Jc,ut #ïa'
i,ita rp:,
Quirite8,rogo. Voor plebejers onderelkander ishetniet denkbaar,dat
d.earrogatiedoor eene leœ cffrfclc plaatsgeha; hebbe;zijkan we1niet
anders geschied zi
jn,(lan door eene leœ cdzl/ffrïcfc;hoehetechtergegaan

is vlör de invoering ;ercenturiaatcomitiën,bli
jfteenraadsel.Eenierde
gevalis,dat een patriciër zich door een plebejerlaatarrogeeren,zooals
b.v. Cicero's vijand P. Clodius deed, ten einde hetvolkstribunaatte
kunnen bem achtigen.H et uittreden uit het patriciaat vereischte alsdan
eene leœ cvrïc/c.Of ook in het om gekeerie gevaleenecpriaatwetnoodig

was,wanneer namelijk een plebejer dooreenpatriciërgearrogeer;wer;,
hierom trent wordt ons niets gem eld. D eze vraag hangt sam en m eteene
andere, waarop het sntwoord nog in het duister ligt, n.1. in hoeverre

de plebejersin den loop der tijien deelhebben gekregen aan de sacra
der patriciërs. Twee zaken staan vast,dat eenmaal deze sacra streng
gescheiden waren en die der plebs zelfs niet erken; waren,en datlater

hetpriesterambtvan curio,ja zelfsvancurioaczfylvd,ookdoorplebejers
isbekleeâ 1).Bijeene dergelijke leœ cvrfc/c moesten d.epontifcesaan-

'

.

'

@

wezig zi
gn, om hun gevoelen uit te brengen over de sacrale zi
gde der
wet, n.l. of er gevaar was voor te loor gaan van sacra. In de op
Cicero's naam staande orationro dpzzîn leest m en hierom trent:quaedeinde
ccçfdc cuigue 8it c#p.pJ1zli,
:, quae ratio .çezl:rf/w cc dignitatin,quae dcflrprlzzj

guaeriazpzl/ï
ycf
zzm collegio8olet.

Cbzk
zf/ïc calata zijn comitiën,welke ondervoorzitterschapderpontiâces
gehouden worden.Boven (blz.15)isreedsgesprokenvaneente8tamentum
cpzzlf/ïï: calath Jcc/lzzz. Zi
j werden ook gehouden ter inauguratio van
priesters,tothet afkondigen van den maanA alender en dergelijkeaangelegenheden van sacralen aard.Zi
jkonden zoowelouriata alscenturiatg
zi
ju,en onder de laatsteza1men weld.
ecomitiënmoetenrangschikken,
waarin de pontifex maxihus voorzat ter verkiezing van volkstribunen

(b1z.62).
Hetwerkwoord catarewordtalleen gebezigd van hetbijeenroependes
volks door de pontiices;hunne dienaars heeten calatovenen hetgebouw ,
vanwaarhunneafkonigingen geschiedden,werddecf/rilCalaôragenoem d.

'
) Dat echter,zooals Schömann en later Mommsen (Röm.Forsch.I p.140- 150)
aannemen,4e plebejersook in de curiën hetstemrechtzoudenhebbenuitgeoefend,komt
mj voortevqd in strd; tozi
jn methetkarak*rvan hetpatriciaat,om 4ittqkunnen
aannem qn.

Formulier der arrogatio - Gell.Vv19.
Arrogatio v.P.Clodius - Cic.a; Att.1. l8. 4;11.lQ.2.Dio Cags.XXXVII.51;
XXXIX.1l.

Aanwezigheid dermntifces- (Cic.)p.domo 13.
Arrogatio van Tieriusdoor Augustus door eene 1:x cu14a< - Suet.Oct.65. Van
Nero door Claudius - Tac.Ann.XII.26,41.
Curio maximus uitde plebs - Liv.XXVII. 8.
Comitia calata - Gell.XV.27.Macrob.Sat.1. 15.Serv.ad Virg.Aen.VII1.654.
Calatores,curia Calabra - Serv.ad Virg.Georg.1. 268.Varro de1.1.VI.Q7.Paul.
Diac.p.49.Macrob.Sat.1. 15.

(4Ax o D xIt cOM ITI:x.

Omtrent den loop der curiaatcomitiën worden ons weinig bijzondem
heden metlegedeeld.Daar deze comitiën echter vroegti
jiig hun belang
verloren,is de zaak voor onsvan m indergewicht.M eer weetm en van de

centuriaatcomitiën. Nadat gedurende een zeker tijdsverloop de roode
krijgsvaan van dearxofvanden Janiculusgewapperdhad,werd,wanneer
tle auspiciën gunstig waren geweest,met hetkrieken van den dag aan de
burgersdoorhoorngeschalvan de crz en demuren verkondigd,datde dag
der comitiën daar was. D it noem de m en inlicium rocare. H et volk begaf

zich nu naar de vergaderplaats.De boie (cccdsxfxd)ofheraut@raeco)van
den voorzitttenden overheidspersoon riep na nogmaalsdeaanwezigex op.
De formulieren hiervoor heeft Varro ons bewaard. Quidzdrcïff
zw impera-

tvrld erit (zie blz.61), acoen8o #fcff hoe. C'
cy'urni,ppcc ittlioium nv-dd
Quirite,
qJvc ad me.Xccezldvd dicitàc. Omnen Q'
l
fïrf/ed,inlicium rfà/:Jvcc#
iudice8. Deze inlioium epcc/fp was het eerste gedeelte der handeling.

Nu volgde de oproeping ter concio.0.Cakurni, cp- f didt,rpcc ad
cpzlr:s/f
blgzzl omne8 Qvïrï/e.
gJvc ad me.âccdzldv,
îdicitdïc.Omnen QWrf/dd,
ite ad cnple-ffpzldpzJf
xc ad fv#ïcdd.1)Demagistraat verrichtte,in tegenwoordkheid van d.e pontiâces, deaugurs en twee oferpriesters, ten
aanzien 4es volks een plechtig oFer, sprak een gebed uit (preoationin
carmen), besteeg zijn zetel, en met dezen aanhef beginnende: ggod

lplvpzl,Jeliz,Jcf
zd/vzzJortnnatumgue dfJ, maakte hij het doel der vergadering bekend, droeg ziju wetsvoorstel voor (rogare zpzlfvgll en
eindigde met de woorden: Felith, ïvsdc/ïd, Quirite8, Jpcjeri. In de
eoncio nu wer; v/ör en tegen de aangekondigie zaak hetwoord gevoerd

(>gem dvc#ze:,dh8waderej. Het stond den voorzitter vri
j,hetwoord te
verleenen èoncionem dare) ofte weigeren,en de condo naarbelieven te
sluiten èummovrej.W as dezaak alzoo,naarzi
jngevoelen,genoegzaam
toegelicht, dan spyak hij de woorden: Impro,gf4c convenitad cpyl/ïc
')Iudiceswas4eoudstetlklderconsuls.

centltriata. H et volk rangschikte zich in centuriën, en m arscheerde van
de plaats,waar de connio gehouden was,naar de plaats,waar gestemd

zou worden.Dit was het derde en laatste gedeelte der handeling. Aan

het slot der concio of vllr den aanvang van het8uyragil
tm wer; het
voorstel nog éénm aal voorgelezen en besloten m et fle woorden : Veléth ,
c-'
?,

/kc//, Quiriten, enz. (b.v.Jpcjeri, ofbellum ïzl#ïcïofdgl.),ofwel:
ita VJdiœi,ita rpdQltirite8rogo. Hierop begon de stemming,nawelker
aEoop de voorzitter den uitslag bekend maakte (renltntiare) en de vergadering sloot (eœercitltm rdwzï//drdl met de woorden: 81 rplù videtllr,
idcd#f/: Quiriten.W asde stemming vöör zonsondergang niet geëintligtl,
zoo werd zijverdaagd totden volgenden comitiaaldag.
De gang dertribuutcomitiën verschilt slechtsinkleinebijzonderheden
van dien der vorige. Er ha; geen oFer plaats, wel een gebed, en ook
hier vinden wij de drie afdeelingen terug:oproeping,concio, stenlraing.
Cicero's oratio de imperio 0zl.Pompei, ook welpro lege A hz
lf#JJ geheeten ,
was eene nuanio îv ïd,in eene concio uitgesproken. H et bevelom te gaan

stemmen was:dhoedite,itein df
z
yrc.
/vzzl.Nadat de tribus ter stemming
geroepen waren (çocarec: 8uyragium), werd door hetlotde voorstemmende aangewezen,die nietpraerogativa,maarprinci
pium genoemd werd,
even als devoorstem m eniecurie in decuriaatcom itiën.D ewetten,welke
in dezecomitiën werden behandeld,werden & iemarktdagen (tri
nultdinum)
te voren aangekondigd, een gebruik, dat in 98 door de CaecilischD idische wet voor de comitiën in het algem een verplichtend werd ge-

steld. De marktdagen (nundinae, van novem f&d) hadden plaats om de
acht dagen,d.i.acht dagen inletterlijkenzin,ofvolgensderomeinsche
wijzevan telling negen.
De loting der voorstemmende tribus,zoowel in detribuutcomitiën a1s
in de hervormde centuriaatcomitiën, had op eene eigenaardige m anier
plaats. In eene n'
itella of vrna met nauwen hals en m et water gevuld

werden houten bordjes gestoken met de namen der tribus er op. De
tribus nu, welker naam bijhet uitgieten der8itella het eerstte voorschijn kwam,wasievoorstemmende.Deeerstestem weri,omitti,
îccf
/dl,
van groot gewicht geacht, daar in zeer vele gevallen de overige tribus
of centuriël deze volgden.Sitellam de-ferre beteekent:laten loten.

W anneer de tijt
l der verkiezingen naderde, gaven zij, die naar een
ambt wilden dingen, zieh eenigen ti
jd te voren bi
j den voorzittenden
overheidspersoon aan (nomen.
prp/@/:r/),zonder wiensgoedkeuring zijzicll
niet tot candidaten kouden stellen. N am de m agistraat den zich aan-

meldenden candidaataan (rationem dïîr,
yhabere),dan kleedde dezezlchin
eene helderwitte toga (toga ccpi#c,vanwaar denaam candidatu8),stelde
zich aan het volk voor en verzocht (1e burgers om hunne stemmen.Tot
SCHLIMMER)Handboek.2e druk.
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d1i doel wandelde hij op het forum heen en weer en sprak degenen
aan (ambirej,die hem ontmoetten. Hiertoe befende hijzich meestal
van een nomenclator,een slaaf van een sterk geheugen, wiens taak het

was,de romeinsehe burgers zooveelmogelijk te kennen en zi
jn heérde
namen in te Quisteren dergenen, die hem tegenkwameu, daarhijdeze
bi
j hun naam behoorde te noemen en hen bij de hand te vatten (mamt
zrwldcrd). Ook werd den canfdaat somtijds in eene concio gelegenheid
gegeven, eene rede tot het volk te houden. H et was eehter verboien ,
stemm en door gel; te werven; doch zulke m iddelen als het geven van

publieke maaltijden of van gastmalen aan de tribulen, het geven van
openbare spelen en dergelijke wijzen van stemmenwerving ontsnapten
aan de wetten.In delaatste eeuw ;errepubliek wer: er dikwijlsvan
ongeoorloofde middelen gebruik gemaakt (amôituaj, en had.men zelfs
geheime makelaars in stemmen (dirhoren, interpreteè , die tegen eene
bedongen som de zaak op zich namen.Hetgeld wer; door ;en candidaat

neergeleg; bij een derâen persoon Lnegue8ter),bijwien de dirhor het,
in geval van welslagen zi
jner pogingen, kon bekomen. Tegen deze
misbruiken wertlen onëerscheidene wetten uitgevaardigd, van welke de

leœ .P/:JJ/J (858) de eerste was en waaronder zeer strenge waren,zoo

als de Cornelisch-Baebische wet (181),die de schuldigen mettienjarige
uitsluiting van alle ambten bet
lreigde,deAcilisch-calpurnischewet(67),
welkeboete en levenslange uitsluiting vaststelde,deTullischewet(63),
diemettienjarigeballingschapstrafte,dePompejischewet(52),enz.Eet
kwaa; wortelde eehter zoo diep,ut,zoo als Varro zegt,nel cpdléz
zzruere
0zlp#: magùtratwlt c#ï
zïdcczl/ifr exoptent. Eene andere soort van strafbare

mededinging had plaatsdoormidt
lelvanpolitiekeclubs(8odalitia),welker
leden de bewerking van verschillende tribus op zich nam en. Ook hiertegen was strafbedreigd, doeh even vruchteloos.
D e magistraat, die de comitiën zou leiden,kon weigeren,iem anda1s
candidaat toe te laten (nomen non cccf
èdrd, rationem non JcJv:), b.v.

wanneer hi
j den wettelijken leefti
j; nietha; bereikt,ofdenoodzakeli
jk
voorafgaakde ambten hiet ha; doorloopen, of wel in staat van beschul-

diging verkeerde, ook wel, wanneer hi
j uit eigen overtuiging den canflidaat onwaarig keurde.In ;itlaatste geval, ofwanneer persoonlijke
vijandschap in het spelwas,kon de beslissing van den senaatworden
ingeroepen.H et gol; voor eenpe88im1tm :a'
d-zîlw en contraîdp d,wanneer
de voorzitter zich zelf liet verkiezen.
Over de rechtspleging in de comitiën zalin Hoofdstuk XIIIgehandeld
worden.

Behalve dat de comitiën door obnuntiatio van de zl
jde t
ler augurs
konden verhinderd worden, konden zij ook gestoord wortlen. Dithatl
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vooral plaats, wanneer lemand,staande de vergaderlng,een aanvalvan
vallende ziekte kreeg, welke hierom dikwerf morbl
a cpzzlf/ïclïd genoemd
wordt,alsm ede wanneer een bliksem straalgezienwerd.Inbeidegevallen
moest de vergadering worden opgeheven. Eene tweede belemmering was
deze, dat, wanneer een magistraat auspiciën wilde houden , een van
hoogeren rang kon verklaren,dit evenzeer te willen doen.Dit ha; na-

tuurlijk met vijandige beioelingen plaats, en daar hetnietmoeielijk
viel, eenige stoornis van het silentium te bewerken of eenig ongunstig
teeken te vinden , gold zoodanige verklaring op zich zelve reeds voor
een beletsel. H et verdient opmerking, dat âe praetors en consuls als

.

ambtgenooten @aren,eollegae)beschouwd worden,dgch deauspiciëndes
consuls hooger waren , dan die des praetors, weshalve d.
e eerste ook
collega maior van dezen genoemd wordt.Ten derde werden allecomitiën
voorafgegaan door eene concio, en konden de hoogere m agistraten de

(tolteione8van delagereafroepen (arocare),waarioorhetonmogelijkwerd,
d.e stemm ing te houden. Eene zoodanige tusschenkom st heette intercenio.
De volkstribunen nu,die noch tot de hoogere, noch tot de lagere zaa-

gistraten behoorden, maar op zich zelven stonëen, hat
lden tegenover
alle overheden het iu8 cspcczl#ï en ivttercedendi, dat niem and tegenover
hen had. De wetten , welke hun deze rechten en hunne onschenibaarheid waarborgden,waren legen 8acratae en bedreigtlen dus ieder, die er
de hand aan mochtslaan,metdestraFedesdoods.Om den toenemenden
overmoed der tribunen te beteugelen, A eef de aristocratie in of omstreeks 156 twee wetten door, te zam en bekend a1s de A elisch-Fuische
wet.H et eerste punt dezer wetten was,dat het ook op comitiaaldagen

zou geoorloof; zi
jn decp:lp 8ervare.Dezeuitdrukkingwordtgebezigdvan
het gadeslaan des hem els m et de bedoeling, om te zien of zich ook

ergenseen bliksemstraalvertoont,dus methetplan,om ,zoomogelijk,
de comitiën te storen.Ook hierbijwashetnietmoeielijk,een bliksemiits of weerlicht te zien of(lesnoodsvoorte wenden.D itdecoeloddrecre
(= ohervare)wasvöör 156 op comitiaaldagen nietgeoorloofd.Ten einde
ook de volkstribunen aan de intercessie te onierwerpen, bepaalde een
tweede artikel, dat dit recht niet alleen aan de hoogere magistraten
tegenover de lagere, m aar ook aan ambtgenooten tegenover elkander
zou toekomen, en de volkstribunen het dus ook ont
lerling konëen toe-

passen.Een opmerkelijk gevolg dezer wetten washetvolgende.Depraetoren werden onder dezelfde auspiciën gekozen als de consuls en waren

dushunne ambtgenooten;zij stonden echter onder de consulsenwaren
alzoo hunne eollegae minoren. N iettegenstaande dit laatste, konden de

praetoren,alseollegae,decomitiën,waarbijdeconsulsvoorzaten,storen.
De aristocratie maakte in bet vervolg meermalen aan deze wetgebruik,
5*

om , door omkooping van een der volkstribunen, de handelingen der
andere te belemm eren, zoo a1s b.v. uit de geschiedenis derGracchen

bli
jkt.De Clodischewet(58)vandenwoelzieken volkstribuun P.Clodius,
die zich aan geene beletselen stoorde,hief de vorige op,doch werd niet

doorallen alswettig erkend,en van toen afaanhadden erschromeli
jke
verwarringen plaats,zooweldoor onrechtm atige inieroe88ioen obnuntiatio,

alsdoorhetmoedwillig in den wind slaan er van.Overigens schi
jntde
Aelisch-Fu:scbe wetalleen ofhoofdzakelijk op wetgevendecomitiën van
toepassing te zijn geweest. De intercessie kon nietmeer plaatsvinden
zoodra de stemming begon,en delaatstevoorlezing van hetwetsontwerp
was dus het laatste oogenblik. Uit dien hoofde lazen de volkstribunen
hunnè ontwerpen niet zelven voor, maar lieten dit door een hunner

dienaren verrichten,daar zij elkander a1s onschendbare personen het
zwijgen nietkonden opleggen,en alzooeenevoorlezing dooreentribuun
zelven alle intereessie op hetbeslissende oogenblik onmogeli
jk zou '
gemaakt hebben.
sTanneer bi
jde auspiciën een verzuim had plaats gehad of eene fout
begaan was,die nogtans telaatbem erktwas,dan heetten dem agistraten

nitlocrec/ïen moesten hlln ambtneerleggen.Zijkonden geenecomitiën
houden totbenoeming van opvolgers,wi
jlzijhunne au8picia ritiataniet
aan anderen konden overdragen. Gebeurde zulks saet de consuls,dan
benoem de de senaat een interrez.D e auspiciën der consuls keerden dan
van zelven tot de patre8 terugrdie ze den interrex,en door dezen aan

zijne opvolgersen zoo verderaan de nieuwe consuls over&oegen. W as
het bewind van een overheidspersoon bi
jzonder ongelukkig,zoodatmen
gelooven moest, dat hem een verborgen vitium aankleefde,dan had hetzelfde plaats.
D e diencpzdï/ïcldd waren bepaalde dagen,in den romeinschen kalender
e pontiGces werden vastgesteld. Vooreerst
aangewezen, en die door d.
ondernam de Romein niets gewichtigs op de zoogenaam de die8 c/rf,gedenkdagen van zware rampen,neierlagen en dgl.Opdezedagen werden
ook geene comitiën gehouden. Vervolgens rekende men tot de dien 72:01

comitiale8 ook de rechtsdagen (dienJanti).De pontifces beperkten het
getal comitiaaldagen meer en meer,totdat erin ;en laatsten tijd 190
overbleven,welk getal door genoemdpriestercollegienogkon verminder;

worden, door op deze dagen zekere feesten (Jeriae cprce/ïrcdofimpe-

ratirae 1)te stellen.Op de marktdagen (nltndinae),de Kalendae,Id148en
1)kkriaeconceptlvaewarenjaarli
jkscheveranderldkefeœtdagen,waarvandeti
ldtelkens
door de pontincesbepaald werd;imperatkvae waren buitengewont fqestdagen.
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Noltae 1) mochten evenmin comitiën gehouden worden,alsop de feest-

dagen,laterook nietopdeonmiddellijkvolgendedagenLdie8po8tridltale8j,
ook niet op de dagen der openbare spelen (l.
udizvJJïcï). Zoo werden
juistde dagen uitgesloten,waarop delandlieden xich in grootengetale
naar de statl begaven. Deze werden dus in de uitoefening van hun

stemreclltbemoeielijkt,terwijlhet voor d.
e italiaansche burgersdikwijls
onmogelijk was,voor de comitiën opzetteli
jk eenereisnaar Rome te
doen,voorulwanneer hetdan nog onzeker was,ofzijzonder stoornis
zout
len aioopen.
D e plaats der curiaatcom itiën washetreedsvroegergenoeldecomitium.
D e centuriaatcom itiën vergaderdenbuiten destad,op den Campla X cr/ïf4d,

daar zij het leger voorstelden en geen leger zich binnen de grens
Lpomoeviltmj der stadmochtvertoonen,danmetuitdrukkelijkevergunning.
'
Uit dien hoofde kontlen de auspiciën voor dezecomitiën ooknietbinnen

het pomoerium genomen worden,en waser natuurlijk daarbuiten eene
plaats voor aangewezen. D e auspiciën nu , buiten het pom oerium ge-

nomen,verloren hunne kracht,zoodra de magistraat zich wederbinnen

het pomoerium begaf,tenzij hijzekere voorgeschreven regelen in acht
nam.lets dergelijksgolc
lbi
jhet overschrijden van een water,wanneer
uietxekere vormen daarbijin achtgenomen werden.H etinachtnem en
#

daarvan heette peremne cffvfccrï en m oest ook biJ
.de centuriaatcom itiën
plaats vinden ,daar men,om in den campun Martiu8te komen ,deamnh

Petronia,waarschijnli
jk eene beek,moestoverschri
jden.De tribusvergaderingen waren aan geene plaats gebonden. Uit de omstandighèid,dat
de dienstplichtigheid van hetzeventiende tothetzesti
gstejaarduurde,
en uit eene uitdrukking:8ea'
agenario8 #dponte Aïïcer:,is de vraag ont-

staan,ofhet stemrecht in de centuriën ook aan dezenleefti
jdgebonden
was,zoodat men hetmet zijn 60stejaar verloor,watmet de tribuutcomitiën niethetgevalwas,en watwijmeenen ook voor decenturiën
ontkennend te moeten beantwoorden. Dat in overouden tijd soms
rijsaardsboven de 60 jaarin den Tibergeworpen werden,schijntaan
geen twijfelonderhevig.Spreekwoordelijkheettehet:8ezagenarionhponte,
wanneer ouden van dagen wi
lden gaan stemmen. W aarschijnli
jk heeft
m en hier aan eenegeestigheidtedenken.N ?,den valvan hetkoningschap
ging het iu8 agendi cz/yzpopulo ïzloomitii
. c:v/f/rïc/fdoverop deerfgenamen

derkoninkli
jke macht,op de overheden,die hetimperium hadden.Het
?'
?fdcypzplebe agendiberustte bij de volkstribunen.Zijbreidden ditrecht
') De Kakndae waren t
lc eerstc van elke maand;de xYonae waren i11M aart,Mei,

4luli en October de zevende,in deandel'
e maandcn devi
jfdedag;de Iduswaren dc
vi
jftiendc dag van Maart,Mei,Julien October,en dedertiendedag4erachtoverigq
maanden.Zic hierover Hoofdst.XVllI.

uit tot een fffd cum zp.pz
llp agendiincp-ï/iï.
qtriôutin)hetwelkzijmetandere
m agistraten deelden.
Vexillum russeum - Serv.ad Virg.Aen.VIII. 1.Dio Cass.XXXVII. Q8.
Auspicia - Varro de 1.1.VI.86, 91.Liv.1.36;V.14.Cic.de didn.1.16, 1y.
Inlicium vocare - Van'
o de 1.1. VI.94.Paul.Diac.p. l13, 114.
Sacriqcium, precationiscarmen - Liv.XXXIX.l5.Cic.p.M ur. 1.Dion.Hal.VII.
59;X.32.
Concio,suadere etdissuadere legem - Cic.p.Flacco 2;p.Sest.50;in Pis.15,32.

Quint.II.4.33.Liv.X.2;XXXI.7.
Summovers - Cic.p.Flacco 2.Liv.XXV.3.

Quotlbonum etc.- Cic.de divin.1.45.
Rogare, rogauo - Fest.p.2825.Cic.Phil.II.29.Ge1l.II.24;X.20.Liv.Vl1I.
13;XXII.35;XXVI.22; XXXI. 3.

Velitis ek.- (Cic.)p.domo 17;in Pis.29.Liv.XXI.l2;XXII.10;XXXI.6;
XXXVI. 1;XXXW II.
54;XLV. 2l.
@
Discqdere - Liv.111.9.Dion.H<.X.41.

Principium - Front.de aquaed.z29 (waarmen ttnegehtdewetvindt).- In de

curiaatcomitiën - Liv.IX.38.

Lex Caecilia Didia de trinundlnis (van de consulq Q.CaeciliusMe/llusNemsen
T.Didius)- Cic.Phil.V.39p.Sest.64;p.domo 16,20.
Sitella,urna - Plaut.Cas.II.6.11.Vopisc.Prob.8.Liv.XXV.3.Cic.denat.d.
1.38;in Corn.I frgm.14;in Vatin. l4.Plut.0 .Graceh. l1.
Rationem non habere - Liv. 111. 85, 64; IV. 44; V II. 22; VIII. 15;X . 15;

XXII. 34;XXV.29 XXXII. 7;XXXIX.39.Cic.Brut.62.Gell.VI.9.Val.Msx.
111.8.3.Ve11.Paterc.II.92.
De voorzittende magistraat behoortnietgekoztn te worden - Liv.H1.35;XXVH .
6.Cic.dq 1.agr.II.8.Cf.Liv.111.2l.

Petitio magistratus- Cie.a; Q.îr.(
lemt.cons.
Nomenclator- Cic.p.M ur.36;a; Att.IV. 1.
Toga candida - Liv. XXXIX.39.Val.Max.IV.5.3.Cic.or.in toga cand.Cf.Liv.1V. 25.
Ambire, manu prensare - Liv.111.35.Val.Max.VII.5.2;IV.5.4.- Andere
middelen - Cic.P.Mur. 34; P.Planc.22. Asc.ad Cic.a; Cic.or.in t.cand.P.83.
Divisores, interpretcs, sequestres- Cic.p.Planc.18.Suet.CRs.19.

Sealitia - Cic.p.Planc.15 sqq.Ziedaarbi
je Schol.Bob.
Ambitus - Varro de 1.1.V.22.Paul.Diac.p.216.

Lex Poe/lia% ambitu (van 4en volkstribuun C.Poetdius)- Liv.VlI. 15.
Lex CorneliaBaebia d: ambitu (van de consulsP.CorneliusCethegugen M.Bxbius
Tamphilus)- Liv.XL.19.Cic.p.Su11.5etSchol.Bob.p.36l 01*.
Lex Cornelia Fulvia?(van deconsulsCn.CorneliusDolallla en M.FulviusNobilior)- Liv.epit.XLVII.Polyb.VI.56.
Lex Acilia Calpurnia deambitu (van de consulsC.CalpurniusPiso en M*.Acilius
Glabrio) Schol.Bob.p.36lOr.Cic.p.Mur.23,32.
Lex Tullia de ambitu (van den consulM.TulliusCicero)- Schol.Bob.in orat.
p. Sest. p. 309 Or.etin or.P.Sulla P.362.Cic.p.Mur.23;in Vatin.15;p.Sest.
64.Dio Cass.XXXVII.29.

Lex Pomyia (
leambitu (van den consulCn.PommiusMagnus)- Ascon.inMilon.
p.3),39,40,Schol.Bob.p.226.
Morbus comitialis- Fest.p.234.
Avocare,intercqdqre,auspicia maiora - Ge11.XIII. 15.Val.Max.II.8.2.
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Ltgcs Aelia ct Fufia de auspiciis Cic.in ris.5;p.Seyt.15;dc prov.cons.19;
in Vatin.7, 9.Ascon.in Pigon.p.9.
Lex Clodia dc auspiciis Cic.p.Scst.15,26;de pr.cons. l9;in Pis.4.Dio.Cass.
XXXVIII.13.
Volkstribuncn lcz.en hunnc rogationesnietzelven voor Cic.in Vat.2.13lut.Cato
nlin.22.A pp.b.c.1. l1.
Auspicium peremne, amnis Pctronia - Serv.ad Virg.Aen.IX.24.Fest.p.245c,
2505.Cf.Cic.de divin.II.36;de nat.d.II.3.
Auspicia t
loor het pomoerium verbroken Cic.t1e nat.d.1.l:;II.4.
Geen leger binnen hetpomoerium
Gell.XV.27.
Sexagenarios de ponte; depontazl
i Fest. p.3ô4. PaulDiac.p.25.Cic.p.ltosc.
Amcr.35. Cf.Varro aP.Non.3585.Macrob.Sat.1.5.

H O O F D ST 17K llT.
D e se n a a t.

b 1.
SAM ENSTSLLIN G VAN DEN SEXAA T.

Geli
jk den paier Jamilia8 in gewichtige familieaangelegenheden een
conitium van bloedverwanten terzijdestond,ha4dekoning zijncolailium
rt
yfvzzz,samengesteld uitpatre8familiasen daarom patrengenoemd,of

ook nenatus, als bestaande uit mannen van rijperen leeftijd. De sage
verhaalt, dat Rom ulus eerst 100 senatoren uit den stam der Ram nes
koos,waarbijlaternog 100 uitdeTitiesen 100 uitdeLucereskwam en,
welke laatste vermeerdering gewoonli
jk aan Tarquinius Priscus wordt

toegeschreven. De berichten omtrent de oude getalsterkte zi
jn echter
onzeker en met elkander in tegenspraak. D e senatoren uit de Luceres

worden patren zzlïvprvvz gentium genoemd, een bewijs, dat deze stam
achterstond bij de Ramnes en Tities (zie blz. 8). W ij mogen hier
echter hetgevoelen vanBeckernietverzwijgen,dieaaneenverdubbelm
'g
der patriciërsdenkt, welke door TarquiniusPriscustot stand zou zi
jn
gebracht in overeenstemming met (
le verdubbeling der riddercenturiën.

Volgens deze opvatting zijn deze nieuwe patriciërs depatre8vlflprlzzl
gent'
ium.De uitdrukking adlediinpatre8kan zoowelbeteekenen,datzij
in den senaat,a1sdatzijonder de patriciërswerden opgenomen.
D e benoem ing tot senator ging van den koning uit,die in de keuze

(/c/fb)geheelvri
j was.Uit hetgebruik,dat desenatorenhunnezonen,
wanneer deze op zekeren leefti
jd waren gekomen, ter senaatszitting
medebrachten, mag men wellicht besluiten, dat de senatorische waar-

digheicl in den regel erfelijk was, alwas zi
j zulksniet iure. Gemeld
gebruik was volgens Cato (bijGellius) in den eersten tijdderrepubliek
@

1n zwang, hetgeen Polybius echtertegenspreekt.Augustusston;hetin
allen gevalle toe.

Na de verdri
jving der Tarquiniussen was de senaatnietvoordehelft
voltallig.Eenevan deeerstedaden der consulswas,hetgetalweeraan te
rullen,en wel uit de leden der riddercenturiën. Daar er echter geen

28
genoegzaam aantal patricische patren familian was, koos men de ontbrekende leden uit de voornaamste Plebejische geslachten.Hoogstwaar-

schijnli
jk werden dezelaatstennietyatre8,maarcon8crl
i
ptigenoemd;vanwaardeuitdrukkingpatrencpwdcrf
//ïvoorpatrenetcpvdcrè/f,watmenigmaal

onjuist is overgezet door be8ohrevenetlcpr.
s.Hetismogeli
jk,dathet01)nemen van plebejersin den senaatreedseen deelha;uitgemaaktvanhet
programm a van ServiusTulliusen,naden valvan hetkoningschap,even
als de inrichting der centuriaatcom itiën, e cpo
zàwdl/crfïd Dervii Tf
.
fîfïf is
uitgevoerd.De keuze van den senaat bleefaan deconsulstoevertrouwd,

totdat de Ovinische wet (waarschijnlijk tusschen 867 en 812 door een
volkstributm voorgesteld) de censors er mede belastte en tevens vaststelde, datde curulische overheden na aioop van hun arlbtsjaar in den
senaatzitting zouden houden totaan denaastvolgendesenaatskeuze,niet
als senatoren, m aar als personen , :f
zf
-lf
zy in ddlc/f; 8ententiam dioere îïce/.

Gedurendehunnen am'btstijdhaddenzijrechtenszittingindensenaat,wat
later ook tot de aedilen en quaestoren werd uitgestrekt.Ben plebisciet,de

leza#/ïzlïc,waarvan nochhetjaar,nochdevoorsteller,noch deinhoudmet
eenige zekerheid bekent
l is,nam waarschijnlijk ookdevolkstribunen na
afloop van hunambtsjaarvoorloopigindensenaatop.Hetgebruikwl
'lde,
dat decensors dezeleden vervolgenstotsenatoren kozen,tenzi
jzi
jeqne
censorischeberisping (notacdz3dprïc)verdiendhadden.Opdezewi
jzekwamen
ook leden in den senaat,die den.leefti
jdderneniore8,45jaar,nog niet
bereikthadden,en ook zulke,dienog geenepatre8Jczzlïscdwaren.0ok
kon nu het getal van 800 nietzuiverbewaardbl
ijven.Opmerkenswaardig
is de censuur van App. Olaudius (312), wiens senaatskeuze bi
j Livius

infaminc/ç'
g
f:'
invidio8a wordt genoemd.Hij ging alle overheden van plebejische afkomst voorbij en trok hun zelfszonen vanvrijgelatenenvoor.
'

D e consuls vernietigden echter deze lectio. D e gem elde nota cen&oria had

de verstootinguitden senaattengevolgeLoliquempraeterire,ddzlc/f
zmovere,
:?'
Jc:r:); zi
j kon ook de werkeli
jke senatoren treFen; doch wanneer de
censors senatoren en gewezen overheden bi
j de senaatskeuze voorbijgingen,moesten zijde redenen opgeven vanhunnehandelwijze(.
wô8orkptioj.
Door de burgeroorlogen wer; de senaaùaanmaerkeli
jk gedund, zoodat
L. Cornelius Sulla, in 88, door de tribuutcomitiën 300 nieuwe leden

liet kiezen. Om den senaat steedsvoltallig te houden, bracht hi
j, in
81,het aantal quaestoren op 20,m etdebepaling,datook deze,schoon
noch tot de hoogere, noch tot de curulische ambtenaren behoorende,

na hun ambtsjaar in den senaat zitting zouden houden. Tevenshief
Sulla de censuur op,die echter inhetjaar70herstel;werd.Intusschen
wasdoor den genoemden maatregelde kiesvrijheid der censorstotniets
teruggebracht)vooraltoendeClodischewet(58)nogbovendien bepaalde,

datdecensoren bijdeleotiod-c/ffdniemandzoudenvoorbi
jgaanofuitden
senaat verwijderen, die niet formeel bijhen wasaangeklaagd en door
beidecensorsschuldig bevonden.In Cicero's tijd wasdan ookhetdenkbeel; heerschenëe, dat de senaat m oest bestaan uit afgetredeu over-

heidspersonen en duseigenlijk doorvolkskeuze wassamengesteld.
C.Julius Caesar,met wiens bedoelingen het geenszinsstrookte,den
senaat m acht en aanzien te laten, vtzlde ;it lichaam , dat door den

tweeden burgeroorlog zijne ri
jen aanmerkelijk gedundzag,in 47aan uit
zijne aanhangers, zonder veel op rang en stand teletten, zoodathij
zelfs onderoëcieren in den senaat bracht. ln 46 en 45 ging hi
j nog
verder.In zijnehoedanigheidvanpraqfedu8ozlprff- eenk
mria'p/:d/</:bracht
hijden senaatop 900 leden, en nam zelfs soldaten en zonen van vri
jgelatenen,ja,zijn eigen barbier erin op,zoodat vooreerst hetaanzien
dessenaatsonëermi
jnd werd,en ten tweede hetlichaam zich zelfdoor
zijne grootte belemmerde. Ten einde den senaat op dezehoogte te
houden, vermeerderde Caesar het aantal quaestoren tot 40. Na zi
jn
.

dootl mzlde M .Antonius het getal senaatsleden aan tot op 1000, naar

hij voorgaf, ten gevolge van beschikkingen, onder Caesarspapieren
gevonden. D e nieuwe senaatsleden, van wie velen het eenatorschap

voor geld van Antoniusgekochthadden, werden spottenderwijze orciiti
genoem d.Onder het driem anschap van Octavianus,Antoniusen Lepidus

werd de senatorische waardigheid nog meer door het slijk gesleurd en
kwamen zelfs slaven in ;en senaat, totdat A ugustus, na zich van de

alleenheerschappij te hebben meester gemaakt, hem wqder zuiverde,
krachtens het hem opge&agen regimen vlprf/zz(28), hetgetalop 800,
en tien jaren later op 600 terugbracht,welk getalvoortaanhetnormale
bleef.

W ie boven op de li
jstder senatoren geplaatst wer;,(lroeg den titel
vanprinnepnde4JJvd.H etgolë vooreenegrooteeeren deCenBoren Schonken
deze plaats in den regelaan den oudsten oud-censor.In den regel ook

wer; er om de vijfjaren eene volkstelling en senaatsverkiezing gehouden; doch meermalen wer; hiervan wegens omstandigheden afgeweken.

Voor hen,diealsmagintratu/vAlcJïin den senaatkwamen,bestondgeen

bijzondere census;zij, die tot aanvulling van den senaatwerden gekozen (adledi),behoorëen tot de rijksteingezetenen.Misschien washet
voldoende,datzijtot ;en ridderstantlbehoorien.EerstAugustusstelde
tlen bepaalden senatorischen census van 1 millioen sestertiën vast. De

senatoren mochten geen handel drijven, en volgens het Claudische
plebiscietvan 218 mochten nietalleen zij,maar zelfshunnezonengeen
grootkoopvaarfjschip bezitten.Om senator tekunnen zi
jn,moestmen
derhalve we1 vermogend wezen.

Regium consilium - Cic.de re p.1I.8.
Sterkte van den senaatonder de koningen - Liv.1.8, l2,35.Cic.d: rc p.I1.20.
Fest.p. 339. Plut. Rom. l3; Num. 2. Zonar.VII.13.Dion.Hal.II. 12, 4);111.

6).- De voorstelling bi
j Dion.II.12 isonjuist,daarm*ti
jdcnsRomulusnoggten
spraak kan zi
jn van 3 tribusen 30 curiën.
Lectio door d:n koning - Liv.1.49.Cic.de re p.II.8.Fest.p.246.
Senatoren nemen hunne zonen mede - Gqll.1.23.M acrob.Sat.1.6.Sutt.Octav.
38.Polyb.111.20.
Patres minorum gentium - Liv. 1. 35. Cic.de re p.II.20.- Beckersmeening

(11.Abth.Ip.345)steuntgrootendeelsop Fest.p.344:sQxVestaesacerdotesconstitutac.
sunt,ut populuspro sua quaque parte haberetministram sacrorum ;quiacivitasRomana
in sex estdistributa partes:in primos secundosquq Titienses,Ramnes,Luceres.

Aanvulling na deveMri
jving derkoningen,patres@t)conscripti- Liv.II.1.Fest.
p.254.Panl.Diac.p.7,4l.Tac.Ann.XI.25 schi
jntadlectosen conscriptostevorwarren.Serv.ad A:l1.1.426:aliipatresa plebe in consilium senatusseparatostratlunt,
ac conscriptos, qui post a Scrvio Tullio e plebe electisunt.Plut.Poplic. 1l;quaest.

rom.58.Dion.Hal.V.13;onjuist1I.12.
Lex Ovinia de senatu legendo - Fest.p.246ywaar mcn metMeyer iuratiinplaats
van curiatileze.

Quibus in senatu sententiam diccre licet

Liv. XXIII.32;XXXVI.3.Fest.p.

339.Cf.Gell.111.l8.
Censnur v.Appius Claudius Liv.IX.30,46.
Lex Atinia d:tl-ibunis plebis - Ge11.XIV.8.Zonar.VI1. 15.
Senatu movere etc.- Liv. XXXIX.42;XLI.22;XLIII. l5.Cic.de senect.l2.
Aanspraak op hetsenatorschap - Liv.XXII.49;XXIII.23.
Aanvulling van den senaat door L. Corndius Sulla - Liv.epit.LXXXIX.Tac.
Ann.XI.22.App.b.c.1.59, 100.
Lex Clodia de censorianotionc (vanden volkstribuun P.ClodiusPulçher)- Schol.
Bob.p.300 01.,Ascon.p.9.Cf.Cic.p.Sqstio 25;in Pis.49de prov.cons.l9.Dezc
wet werd volgens Dio Cass. XL. 57 in 52 opgeheven door den consulQ.Caecilius
Metellus PiusScipio.
C%sars lectio genatus
Suet. Caes. 41, 26, 80. Macrob.Sat.II.39VII.3.Cf.
Cic.ad div.XIII.5.Dio Cass.XLII.51;XLHI.4:.

De genaat na Caesars dood - Cic.lahil.XIII.12, l3. Suet.Octav.35.Dio Cass.
XLVIII.34;LII.42.Plut.Ant.15.
Onder Augustus - Suct.Octav.35.Dio Cass.L11.42;LIV. 13.
Census senatorius Suet. Octav. 4l. Hor.sat.1.3. 15.Tac.Ann.1.75;lI.3).
Dio Cass.LIV. 12, 26,30.

Ltx Claudia (van dtn volkstribuun Q.Claudius)- Liv.XXI.63.Cf.Cic.Vtrr.V.l8.

D E SM N A A T SZ IT T IN G M l .

Het recht, den eenaatbijeen te roepen (rocare,convocare,cnprd)cn
een senaatsbesluit te doen nemen (nenatluconnltltum epcerel, hadden
slechts die overheden, die in het bezit waren van het i%8 clzzlpatriôla

agendi.In de eerste tijden waren zulksdeconsuls en,bij ontstentenis,
hunne plaatsvervangers,derhalvededecemviril:/lz
lf,
î8cribendi'(451- 449),
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de consulairtribunen (444,438,434-432,426-424,422,420-414,
408-894,891- 876,870- 867),natuurlijk ookdedictator,deinterrex,
en verder depraqfeotn f/rliofstadhouder der consuls,dien zijteRome
achterlieten,wanneer zi
j genoodzaaktwaren,beiden Rome te verlaten,
in den tijd,dat de consuls nog aan het hoof; derlegers stonden en
er nog geene praetoren waren. Toen de praetuur ingesteld was,trad,

bi
j afwezigheid derbeide consuls,depraetor fzrùcvv:alshunstadhouder
en in hunnen naam op.Hierbi
j geldtderegel,dat slechts de hoogste
der te gelijk te Rome aanwezige magistratenhetrechtheeft,densenaat
bijeen te roepen, alzoo de consuls niet, wanneer er een dictatoris,
noch een praetor,wanneer er een consul te Rom e is.D evolkstribunen
matigden zich reeds vroeg het i1a cvw patriôw' c.lv#faan,en daar zi
j

buiten de rij derpatricische overheden stonden,konden de consulshen
hierin niet storen.In den eersten tijd hadden de senatoren eene vergaderplaats (8caovlum) naast het gebouw, waar de zittingen werden
gehouden,en werden zij uitditnenaculum dooreen heraut (praeco)ter
zitting opgeroepen. In buitengewone en spoed vereischende gevallen

moesten zi
j van huisopgeroepen worden.Laterwer; in niet&ingende
gevallen de zitting bijedict aangekondigd.Desenatorenwarenverplicht
te verschi
jnen,tenzi
j zi
j wettige redenen voorhunneafwezigheidkonden
opgeven. Bleven zij zonder geldige redenen weg,dan kon een heraut
naar hunne woning gezonden worden, om een of ander voorwerp tot

pand @%n%8)weg tenemen,hetwelk zijdan tegenbetalingeenerboete
konden iiossen.Later wer; eenvoudig eene boete opgelegd. Deze be-

palingen schijnen evenwelslechtszelden streng te zijngehandhaafd.Bij
het uitbarsten van den grooten Syrischen oorlog (192) werd tijdeli
jk
vastgesteld, dat geen senator langer dan één dag uit Rome afwezig

mocht zijn,en nietmeer dan viersenatorentegeli
jk.Eveneenswerden,
tijdens den kri
jg tegen Perseus van Macedonië*
,alle afwezigesenatoren
naar R om e terug ontboden. Onder Augustus hadden de senatoren, om

Itali: te kunnen verlaten,een keizerlijk verlofnoodig. Ook werd destijdxbepaald,datniemand boven de zestig jaar deplichten van senator
behoefde te vervullen; onder de republiek bestond hieromtrent geene
bepaling.

De senatoren,die om persoonlijkeredenen naar de provinciznopreis
moesten gaan,ontvingen dikwijlsvan den senaatden titclvan legatun,
welke hlzn het recht gaf,zich als oëcieele personentelatenbehandelen

en methun gevolg gedeeltelijk op kosten der provinciën te reizen.De
duur van zulk eene liôera legatio was onbepaald. D aar deze last hoogst
drukkend was voor de betrokken gewesten, zocht Cicero dien op te

lleFen (63); doch de intercessie van een dervolkstribunen noodzaakte
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hem , zljn voorstel in zoorerre te wi
jzigen, dat de duureener libera
legatio tot één jaarbepaald werd. Ook bestaatereene wet van J'
ulius
Caesar,waarvan de inhoud nietjuistbekend is (46).
D e senatoren m oesteu zich te voet naar de vergaderzaal begeven ;
slechts aan ouden en zwakken was het vergund,zich in een draagstoel

er heen te laten brengen.Bi
j wi
jze van uitzondering werd >an den
opperpontifex L. Caecilius M etellus, die, bi
j den bran; des Vestatempelsin 241,hetPalladium gered,doch hierbi
j hetgezichtverloren
had,toegestaan, er heen te rijden.Daar de opkomstter vergaiering
verplicht was, waren er in den beginne geene bepalingen betreFende

het aantal leden, dat aanwezig moestzijn,om een besluitte kunnen
nemen. Het gebruik wilde, dat in eene weinig talrijke vergadering
(8enat'
tt8ïzl
/rdg'
?fdzldlgeenebesluiten genomen werden.Een voorbeel; van
eene druk bezochte zitting (nenat'
laJreguenti&nimu8)is ëie,waarin totde
terugroeping van Cicero uit de ballingschap besloten wer;,toen 417

leflen tegenwoordig waren.De noodzakeli
jkhei; riep in verloop van tijd
ook bepalingen omtrent de voltallighei; in het leven. Zoo werd b.v.in

186 bepaald,dat,bijhet nemen van een besluitover het brengen van
Bacchusolers, 100 leden moesten aanwezig zijn.Desgelijks stelde eene
wet van den volkstribuun Cornelius(67)vast,dat,bijsenaatsbesluiten
om iemand vau de wetten te ontheFen, 200 senatoren tegenwo
ordig
#
maoesten wezen.

On& een wettig besluit te nemlen,mloest de senaat vergaieren in een
templum.,d. in een door de augursgewi
jden omtrek,vandeongewijtle
ruimte afgescheiden. D e voornaam ste plaatsen, waar de senaat zi
jne
zittingen hiel;,waren de cnria H o8tilia, door TullusH ostiliusgebouwd,
de tempel der Eer, die van Bellona, buiten de stad,waar de overwinnende veldheeren met (
len senaat over hunnen zegepralendenintocht
binnen Rome onderhandelden, de curia Pompeia, eveneens buiten de
stad, het theatrum Tpzedï,de euria pc/cefc,fle ouria Jkîïc en nog een
aantal tempels, zooals die van Jupiter Capitolinus, Jupiter Stator,

Castor,Quirinus,de Deug;,de Eendracht,de Trouw,enz.Somsoolk
vergaderie de senaat onder den blooten hemel,b.v.wanneerhetwonder

(prodigium)gemeld werd,dateen rund gesproken had.Tot dezittingen
wer; het publiek niet binnen de zaal toegelaten;doch de(leurenbleven

geopend, en in de zaal zelve waren een aantal herauten, schri
jvers
ècribae)en andere dienaarsder magistraten >anwezig.In bijzonderegevallen hadden ook geheime zittingen plaats, waaruit allen verwijt
lerd
werden,die niet het ff
z.
rnententiae dïcdzldlehadden. Een op deze wijze
genomen besluit heette nctum fccïflw. De zitting behoorde vlör zons-

out
lergang afgeloopen te zi
jn,en slechts bi
j zeer dringende noodzake-

lijkheid werd hlervan afgeweken.De senaatszittingen schljnen nletdoor
onderscheiding van dienJJ#Jf,nte
la8ti,cpwf/icîdd,enz.,belemmer; tezijn
geworden;er zi
jn ten minste voorbeelden van zittingen op bi
jna alle
soorten van dagen.

De overheidspersoon,die den senaat wildebijeer oepen,moest eerst
de onmisbare auspiciën nemen. Na een plechtig oFer opende hi
j de
zitting en bracht de punten van behandeling ter tafelfreferre,relatio),
metdezeformule:Quod JpsvzzzJau8tumlelizlortunatumquedf/znzfxîpRomano
Qvïrï/ïvzzl.Rferimu8ad rp#patrencpldcrz
y/f,enz. Na zi
jne redebesloten
te hebben zaetdevraag:deearegvï#jeriplacet?vroeg hijieder naar
zijn gevoelen èententian rogarej,eerstdenprinoepn.
MZICJ- ,;an de oud'
consuls, de consd s, de oui-praetors, enz. en vervolgens de overige
senatoren.In zooverre was de titel van princepn .
sd>cJv: nietvan gewicht

outbloot,totdat het gebruikelijk werd,devoorhet volgeniejaarbenoemde consuls(con.
wlen&d#zlcJï)vöör den princeps te vragen.Tijdens
Pompejuswerd van deqe volgorde afgeweken en wer;nudeze,dangene
het eerstnaar zi
jn gevoelen gevraag;,mitsheteen oud-consttlwas.De
Romeinen hechtten sterk aan voorteekenen (omina),en hetgevoelenvan
den eersten spreker werd als eene soort van omen beschouwd. H et
recht,het eerst te spreken, wer; nu eene soort van gunst;zoo vroeg

Caesar,toen Pompejuszijn schoonzoon geworden was,dezen heteerst.
Augustus vroeg door elkander, om de senatoren tot oplettendheid te
noodzaken.
D e voorzitter noem de het gevraagde 1id bi
jnarle en voegde erbij:

Qldd cezlt
sd,
s?Eenmaalaan hetwoor; zi
jnde,kon ieder spreken,zoolang

hi
j verkoos, en niet alleen over het in orzvraag gebrachte onderwerp,
maar waarover hij wilde Legredirelationemj.M en herinnere zich slechts
het voorbeel; van Cato den censor,die achter elke redevoering,lang
of kort, de woorden voegde:praeterea ceoldd: Cartâaginem e88e & />#Jzzz.
Van deze bevoegdhei; werd meermalen gebruik gemaakt,om doorlange

redevoeringen den dag zooverte laten verstri
jken,dathetnemen van
een besluitonmogelijk wer; (diem #fc-#p ezintere,con8umere).Bovendien
zijn er voorbeelëen, dat de senaat den voorzittenden overheidspersoon
dwong, de beraadslaging te openen over een geheel ander onderwerp,

dan hijeerstin behandeling ha; gebracht.Ten slotte gafde voorzitter
een kortoverzichtvan de verschûlentlepunten en meeningen èenfottian
prpzlffzl/icre), en noodigde de aanwezige leden uit, zich vöör oftegen
het voorstel te verklaren,door zich naar twee verschillende zijden der
zaal te begeven:ql
d J:c oenneti8,in âanczcr/ezzztran8ite,gW alia ozlzlïc,

fzzillam zcr/- .Dezewijze van stemming heette dinnennio.Somti
jdswerd
verlang;,datdeasnwezigeledengeteldzout
lenworien (nenatwnzllwercre),

ten einie te zien, of de vergaiering voltallig geuoeg was, hetgeen

uatuurlijk alleen geschiedde om d.
e aanneming van een voorstelte vertragen of te verhinderen. W anneer niemand in verzetkwam ,schijnt
m en er zich niet aau gestoorc
l te hebben ,of (le vergadering onvoltallig
was. B,ehelsde een voorstelverschillende bepali
ngen èentelttiaperdc/vrcwz

d'
ida) en verlangde een der leden splitsing er van en afzonierlijke
stemming overd.
e verschillende onderdeelen,dan riep hij(lenvoorzitter
toe: dinide. De uitdrukking qui cfï. omnia wertl gebezig; ominis ccf/dc,
ten einde niet te zeggen:qu'
iâpc nottcen8eti8.

Eindeligk liet devoorzitter den senaat uiteengaan èenatulîndimitterej,
met de woorden: nihil'
ppdmoratitur, Ac/rddcon8cri
pt'
i1). Vöör dien tijt
l
nlochtmen zich niet verwi
jderen.
M en vindt nog eene soort van senaatsleden , die pedarii genoem t
l
worden.G ellius,de voornaam ste bron hierover,is zelf in hetonzekere,

ofhiermedebeioel;werden tleadlect'
i(blz.74),die,zonëereen cumzlisch
ambt beklee; be hebben , in den senaat gekozen werdep,ofwe1zi
j,die
na het einde van hun ambts
jaar krachtens hun ambtin den senaat
zitting hielden tot aan den eerstvolgenien census, duszi
j, guibl.
î:
'zl
senatu dd4/dz
ld/cpz dicere licebat(blz.73).
1)e eerste m eening hangt samen en valtdusoolkmetdegeheelvalsche
'

onderstelling, dat 8ella cvrvîïd zou zi
jn eene nella ïzlcvrrf/; fle tweetle
onderstelt,datzi
j,(
lienog geene eigenli
jke senatoren waren,nietnaar
hunne m eening gevraagd werden , maar eenvoudig gingen stemm en

(ped'
ibtt8ïzlaliouin ddzdfdzl/ïcwzirej.W ijhouden het woord voor een spotnaam ,aan hen gegeven,f
lie niet ofzelden hun gevoelen toelichtten en
dus alleen pedibu' ibant,in tegenstelling van verbo ct
udzlffrï.
H et genom en senaatsbesluitwer; in tegenwoordighei; eenercommissie
uit den senaat opgestelcl en in het archief net
lergelegd, en wel als
settatl
acottsltltum , zoo geen der volkstribunen zich er tegen verzette, of

a1s nenatl
aauntorita8, wanneer een tribuun zijn veto toepaste.W anneer
het besluit een maatregelvan uitvoeren; bewind gold,w#l:clhetdecretum
genoemcl. N ergens leest men in een besluit: (
le senaat beveelt; maar

altij; in beleefde vormen:d.
e senaat oordeelt, hetbehaagt den senaat,
c
le senaat acht billijk, enz. Bij een bevelaan de magistraten wertler
immer bijgevoeg;:indien zijgoedvinden (dïi'
insïldsf/f/rl.
Sctum facere, etc. Cic.de legg.111.4.Gel1.XIV. 2.
1us agendicum patribus--Cic. t
le legg.111.4, waar misschien cqnitt
lmqne moet
geschraptwortlen;ad div.X. l2;de orat.111. 1.Ge11.XIV. 7,8.

1) Deze formulieren staan natt
lurli
jk nietzöt
;vast, daternietwe1eenseene onbetluklende wjziging in voorkomt,1).
se.datde voorzitterin stetle van moramur?.
e/'
Jne?n:,
llezigt,qn dgl.

$U
Oproeplng doorden praeco - Liv.111.38;XXVI.9, 10.Val.Max.I1.2.6.Dion.

Hal.IX.63; XI.4.App.b.c.1.25.Bi
Jedict- Tuiv.XXVIII.9.Cic.ad div.XI.
6;Phil.IH.9. Suet.Caes.28.
Verplichteopkomst Cic.de legg.111.4; Phil.1.5.Gell.XIV.7.Liv.111.38;
XXXVI.39XLIII.l1.
Gebruik eener lectica - Val. M ax. VIII. 13.5.Plut.Pyrrh.18.Cf.Cic.Phil.1.

5. GeheelonjuistisGell.111.l8.
L.Caecilius Metellus - Plin.h.n.VII.45.
Libera legatio - Cic.p.Flacco 34;ad div.XII.2l.
Lex Tullia de liberis legationibus - Cic.de legg.111.8.
Lex Inlia de lib.leg.- Cic.ad Att.X V.11.
Senatus frequens, infrequens - Cic.ad div.V1II.5; ad Att.1.14;Phil.1.5;atl

Q.fr.II.l2.Liv.II.x23; XXXVTII.44.Sctum deBacchanalibus- Liv.XXXIX.
18.Lex Cornel.- Ascon.in Cornel.p.57.

De vergaderplaats moet een templum zi
jn - Gell.XIV.7.Serv.atlAen.1.446;
XI. 235. Dio Cass.LV.3.Sub divo - Plin.h.n.VIII. 70 extr.Curia Hostilia Liv.1.30.Cic.p.Mil.33.
In hoeverre de zittingen openbaar waren -- Val.Max.II.
Liv.XXII.59,60.
Dion.Hal.XI.2l.
Sctum tacitum = Iul. Capit. Gord. 12. Cic. ad Att.IV.6.Liv.LXII.14.Val.
M ax.II.2. 1.
Aqoop vöör zonsondergang, tenzi
j bi
j uitzondering - Gell.XIV. :.Liv.XLIV.
20.Cic.ad div.1.2;cf.Phil.111. l0.M acrob.Sat.1.4.Dion.Hal.IX.63.
Ofer Gell.XIV. 7.Suet.Caes.8l.Cic.ad div.X.12.
Sententims z
-ogare; cengere Liv. 1. 32; XXII. 60; XXX.23.CicaCatil.1.4;
111.6.Eerstde princeps- Gell.XIV.7.Later eerstde coss.designati- Gell.IV.10.

Sall. Cat. 50.Cic. Phil.V. l3; ad Q. fr. I1. 1.- PompejusdoorCaesar'teerst
gevraagd - Gell.IV. l0.SuetCaes.2l.
Egredirelationem - Gell.IV. l0.Tac.Ann.II.38.

Diem dicendo consumere- Ge11.IV.10.Cic.ad Q.fr.1.3;Verr.II.39;ad Att.
IV 2;de legg.1H. 18.
Interpellatie Liv.XXX.21;XLII.39XXIX.15, 16.Sall.Cat.48.Cic.p.Sest.
1l;ad div.X.l6.
Sententias pronuntiare - Cic.ad div.1.2;X. l2.
Dividere sententi
as- Cic.p.Mil.6 ibique Schol.Bob.p.282,Ascon.p.44.
llutnerare---Fest.P.120.Cic.at
l div. VIII.l1.Dion.Hal.XI.21 vatde zaak ZöJ

op, a1s zouden bi
j de rogatiosententiarum destemmen reedszi
ln opgeteekend. Ditis
moeieli
jk aan tenemen, daarerverschillendevoorbedden zjn, datsenatoren doorde
woorden van anderen van gevoelen veranderden.
Discessio - Fe#
st. p. 261. Plin. ep. VIII.14.0e1l.XIV.7.Liv.VII.35.Cic.p.
Sest.34;Phil.111.9;ad div.1.2;VIII. 13;X.2.Dion.Hal.XI. 2l.De grieksche

schri
jversnoemenhetyznlqrut%xt2aèT43exl1Ln'dzelpl.DioCass.XLI.2,Plut.Pomp.58.
Senatum dimittere- Cic.ad Q.fr.II.1.Dio Cass.XXXVIII.3.Iu1.Capit.M.
Anton. 10.
Pedarii- Fegt.p.210.Ge1l.111.18.Pedibus ire - Liv.XXVII.34.
Sctum ,senatusauctoritag,decretum - Cic.ad div.1.2;VIII.8.Liv.IV.36.Fest.
p.339.Dio Cass.LV.3.Den vorm van een beslnit kan men zien in Gell.IV.6;X V.
11.Cic.at
l div.VIII.8.
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58.
W ERKKRIKG VAN DEN SENAAT.

Hoewelonze kennisvan het tijdperk der koningen hoogstbeperkten
onzeker is,mogen wij toch uithetgeen er van wordtmedegedeeltlen
uitde analogie van latere tijdperken ditbesluit trekken,dat desenaat
onder het koningscha,
p slechts een staatsraad was, zonder recht van
initiatief en zonder rechtstreekàchen invloed op den gang van zaken.

Terwijl de koning echter niet gedwongen kon worden,den senaatte
raadplegen, rustte toch op hem de zedelijke verplichting, dit in belangrijke aangelegenheden te doen,en de openbare meeningkeerdezich
tegen hem , die zulks naliet. Vooral behoorde de senaat geraadpleegd

te worden in zaken,oorlog en vret
lebetreFende.Bijhetoverlijden des
konings behoorde de senaat het bewind in hanien te nem en en door

interrege8 te laten uitoefenen ,tot de nieuwe koning gekozen was.

Van meer belang is de werkkring dessenaats tijdens derepubliek,
waaroratrent ons ook raeer bi
jzonierheden zijn mzedegedeeld. srooreerst
was 4en senaat het toezicht over en ie zorg voor deu godsiienst opgedragen,vooral,waar het belang van den staat erm edegem oeidscheen.

Zoo regelde hijdegodsdienstigevormenbjoorlogsverklaringenenvredesverdragen,besliste in bezwaren over de geldighei; der auspicipn,enz.,

in den regelna ingewonnen adviesder respectievepriestercollegiën.Hij
waakte tegen deinvoering van godsdienstigenieuwigheden en van vreemde

goden te Rome.W anneer er bericht kwam van bovennatuurlijke verschi
jnselen (prodqgia),besliste hij,welke m aatregelanm en terverzoening
der goden moest nemen ,of wel gaflast tot het raadplegen '
âer sibyl-

li
jnsche boeken. De invoering van nieuwe nacra vereischte een senaatsbesluit.Bij groote rampen en gelukkige gebaurtenissen verordende de
senaat boete-,dank- en betlet
lagen (8upplioationeh. Het golâ als vaste
regel, dat in d.e senaatszittingen de re8 #f'
rc
'
pc: vlör de re& Jvzzpczlcd
beM nt
leld werden.
In de tweede plaats oefende de senaat het toezicht uit over al wat
tot het eigendom en het fnantiewezen va'
n den staat behoorde. De
gelien voor openbare werken werden door den senaat aangewezen.
Zonder senaatsbesluiten m ochten de betaalmeesters of quaestoren aan
niemand eenige uitbetaling doen,behalve aan deconsuls,wanneerdeze
te Rome waren. D e heëng ;er belastingen ,de uitbesteâing vau leverantiën voor het leger, ie bewilliging van gelien voor de openbare

spelen, tot aankoop van granen en dergelijke staatsuitgaven,- dit
scuLzxMuzt,Handboek.2e druk.
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allesgeschiedde bijsenaatsbesluit. Ook wees de senaat de bestemming
aan van den oorlogsbuit.
Ten derde behoorden de verdeeling en hetopperbestuurderprovinciën
tot de bevoegdheid des senaats.D e inrichting van nieuwe wingewesten

éerd dooreene commissie van tien legatiuit zijn midden geregeld.De
benoeming en terugroeping der staihouders geschiedde doorden senaat.
Vooreerst werden hiertoe benoem; de aftredende consuls,wien de ge-

wichtigste prodnciën werden toegewezen,terwijldeoverigestadhoudersplaatsen uit de aftredende praetoren,en, zoonootlig,uitdeoud-consuls

en oud-praetors aangevuld werden.Ten einde zooveelmogelijkpartijdigheid in de toewijzing derconsulaire provinciën te vermijden,bepaalie
d.
e Sempronische wet van C.Gracchus (128),datnog völrde consalskeuze door den senaat zou vastgesteld word.en , welke provinciën hun
ten deel zouden vallen.D e beide consi s verdeelden dezeprovinciën dan

laterbijhet1ot,evenals de praetoren de overige.
H oewel het romeinsche volk dikwerfhoogst onrechtvaardige oorlogen
voerde, was het niettemin zeer gesteld OP het in acht nem en van alle

vormen.Geen oorlog werd dusverklaard,alvorensde billijkheid ervan.
in den.senaat was overwogen. W as er tot den krijg besloten,dan
moesten de centuriaatcomitiën dien goedkeuren,omdat anders het volk

d.
e lichting van troepen ha; kunnen weigeren. Op geli
jke wijze werden
d.
e vredesvoordragen behandeld. H a; een veldheer,om zich te reo en ,

met;en vijan; op eigene verantwoordingeensmadelijkverdraggesloten,
en werd dit laatste door den senaat en hetvolk verworpen,dan wachtte

hem geen ander lot,dan alszoenofer aan de vijanden tewordenuitgeleverd, gelijk de voorbeelden van de consuls T.Veturius Calvinusen
Sp.Postumiusin den Samnitischen krijg en van C.HostiliusMancinus
bi
j Numantia onsleeren.De veldheeren zonden den senaat gedurig berichten;deze haë het dan ook in zijne macht, hun veldheerschap of
stadhouderschap na aioop van hun ambtsjaar aan een ander over te
dragen ofhet teverlengen (prorogare). Ook was hetd.
e senaat,die de
eer van een zegepralenden intocht binnen Rome ftriumpâlojtoestond,
zoowela1sd.
e ovatio,die eenminderplechtigetriomfwas.Hetcontinl'nt

der bondgenooten,deinstructiën van den veldheer,de sterkte vanzijn
leger,dit alles wer; door den senaat bepaald.
De senaat regelde ook de betrekkingen metvreemdevorsten en volken.

Hijzond gezantschappen,verleende aan vreemdegezantschappengehoor
(8ettatum darej,schonk aan vreemde natiën en regenteneeretitels,zooals
dien van 8ocii cfgv: amid zpz?zîïRomani,ja somsden kopingstitel. De
buitenlandsche aangelegenheden werden alzoo doordensenaatzelfstandig
bestuurd. In klachten en geschillen tusschen bondgenooten en vasallen
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des rom einschen volks trad de senaat als rechter en scheidsm an 0p.

De overheden stonden in zooverre boven den senaat,a1s alleen zij
het recht van initiatief hadden,en dusgeen senaatsbesluitkongenomen

worien dan op voorsteldervoorzittendeoverheii.Zi
jstondeninzooverre
onder den senaat, alszijgehouden waren,diensbesluiten ten uitvoer
te leggen,mits (
leze natuurlijk niet met de wetten in strijd waren.
Vooral de consuls en de praetors moesten den senaat ontzien,omdat
deze hen anders in het beheer der hun toegewezen pN vinciën kon be-

perken. In bewogen ti
jden bezigde de senaatmeermalen buitengewone
m iddelen om weerspannige magistraten te bedwingen. H et eerste was
de benoeming eens dictators,het tweede de bekleeding derconsulsm et
dictatoriale macht, door de form ule:rideantcpz
ldfxîd,
y,ne gfv# re8pltblioa
detrimenticapiat.Tegenover d.
e volkstribunen evenwel had desenaatgeen
andermiddel,dan de intercessie van een hunner,ofwelgeweld,waarvan

wijo.a.in de geschiedenis der Graccheneensprekendvoorbeeldvinden.
Soms nam de senaat ook we1zijne toevlucht totde tribunen,om de
andere magistraten in toom te houden. Daar echter de curulische
am bten toegang tot den senaat verleenden,achtten de curulische over-

heden het in den regel verkieslijker, in den geest des senaats te
handelen.
*

Op wetgeven; gebie; had de senaat eigenlijk geene bevoegdhei;,
doch oefende toch invloed uit.In den eersten tijd,en onderSulla,kon
geene wet aan ie comitiën voorgesteld worden zonder voorafgaan;

senaatsbesluit.Later wasditniet alti
jd verplichting,maar toch regel,
te meer daar de senaat anders aan de uitvoering groote hinderpalen in

den weg kon leggen,zooalso.a,
.blijktuit deverschillendeakkerwetten
en uithetgeen.vroeger overde augurs isgezegd (b1z,56).
H et aanzien van den senaat% as vooral in het buitenland groot,en
ook te Rome zelf niet gering. Het toppunt van invloed en aanzien be-

reiktehijin den tweeden punischen oorlog.Van den tij; derGracchen
af daalde dit aanzien langzamerhan;,vooral door het toenemend zedenbederf, dat ook in den senatorenstan; niet de minst diepe wortelen

schoot.De pogingen van Sulla en van Cicero,om den senaat uitzijn
vervalop te heFen en te schragen,verm ochten weinig of niets.
De kenmerken der senatorische waardigheid bestonden in den gouden
ring,dien oolk de ridders droegen ,het onderkleed metbreedepurperen

streep (tunica îc/ïcfcrfc),terwijlde ridiersden angu8tlt8cîcrffdhat
lden,
en schoenen (calcei.
sdzll/prïï)meteen ivoren halfmaantje (lunula)boven
op ;en voet.Sedert194hadden desenatoren afzonierlijkezitplaatsen in
den schouwburg,en welin dezoogenaamde oraentra,terwijlderidders
in 67 de eerste zitplaatsen achter d.
e oroke8traverkregen (zie blz.86).
6*
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De senaat onder de koningen - Liv. 1. 32, 49. Zonar.VH.9.Dio Cass.frgm.
Vat.4.Plnt.Rom.27.Dion.Hal.II.56;111.22,26,32,49;IV.41,42,80.
Zorg voor den godsdienst- Liv.IV.30;V.50;XXII.1,9;XXV. l;XXVIH .
11;XXXT.8;XXXIX. l4.Cic.ad Att.IV.2;de legg.II.9;Cat.111.6.Val.M ax.

1.8. l,3.Ge11.IV.6;V.t7.Polyb.VI.15.Dio Cass,XXXIX.15.
Toezicht op de fnantiën - Liv.XXIII.31,48;XXV.12;XXXIX.7,44;XLIX
28.Cic.in Vat.l5.Front.de aq.100, 104, 106, 108.Polyb.VI.13, l7.
Beheer der provinciën, decem legati- Cic.Verr.II.13;ad Att.X1II.6.Polyb.

VI.l5.Verdeeling derprov.- Liv.X.24;XLII.3l.(Cic.)p.domo 9;Cic.inVat.
15.Lex Sempronia de prov.cons.- Cic.de prov.cons.2;p.domo 9.Sall.Iug. 2).
Prorogatio imyrii- Liv.VII.23,26;IX.42;X.22;XXVII.22.
Buitenlandsche aangelegenheden, oorlog, vrede - Liv. X. 24, 25; XXIII. 20;
XXX. 37, 43; XXXIII. 13, 30; XXXIV. 35; XXXVI. 21; XXXVII.45,55;
XL.26;XLIII.1.Cic.Phil.111.15;in Pis.21.Polyb.VI.15.
Toezicht op de bondgenooten - Liv.111.21;IX.20;XL.42.Clc.Verr.11,49;
a; Att.IV.15.Polyb.VI.13.
Uitlevering der consuls T. Vemrius Calvinus en Sp. Postumius in 320
IX.8- 12.

Uitlevering van den consul C.Hostilius Mancinus in 136 - Liv.epit.LVI.Cic.de
oF.111.30.App.Iber.83.
Eeretltels aan bondgtnoo/n verleend - Liv.XYX. 12.Cf.XL.58.

H OOFD STUK IV.

De m agistraten uit den koningstijd.
5 1.
D :1 K O N IX G.

Zooals reeds is opgemerkt, is onze kennis om trent het koningschap
en wat er m ede in verband stond, zeer beperkt.H eerscht er in d.
e

kennis der gebeurtenissen van dit tijdperk groote onzekerheid, geene
mindere heerscht er in de kennis der instellingen. Reeds vroeger is

de wijze van verkiezing ;es koningsgeschetst (blz.60).De lez cvrïc/c
de imperio verleende hem de hoogstemilitaire enrechterli
jkemacht.0ok
in het burgerlijk bestuur moeten wij onszijnemacht niet tebeperkt
voorstellen. Z0o het gebruik ook wilde, dathijin gewichtige aangelegenheden den senaatbijeenriep en raadpleegde,dathijop de wetten
de bekrachtiging der curiën inriep,zoowasertoch geenehoogerem acht,
die den koning beletten kon,de hem gesteldegrenzentebuiten tegaan.

Nevens,ofliever,boven hetmenschelijke 1148stondechterhetgoddelijke
Jan, en bi
j het sacrale karakter der oudste romeinsche staatsregeling
moest een welgezind vorst noodzakelijk in het ooghouden,watmet;en
wil der goden overeenkomstig was ofniet. Ten slottemoeten wijopmerken,datde klassieke schri
jvers,uitwierbronnenwijmoetenputten,
ten opzichte der oudste tijden van Romesbestaan volstrektnietopeen
zeker en bekend terrein stonden.W anneerwijb.v.geen verhaalvinden
van wetgevende comitiën, door den koning gehouden, dan bewijstdit
nog nietsvö/r oftegendezaak;heteenigegevolg,datwijeruitmogen
trekken,isdit,datde schri
jverser geeneoorkonden meer vanvonden.
De koninklijke macht wasnietrechtstreekserfelijk;door deskouings
doot
lkeerden de auspiciën totdepatre8 terug (blz.60).
D e plichten des konings waren :
10.het verrichten der algem eene ofers voor den staat;
20.de handhaving der wetten en goeie zeden;
80.het houden van senaats-en volksvergaderingen ;
40.de rechtspraak;
51 het aanvoeren des legers in den oorlog.

M et betrekking tot de beide laatste punten wasd.
em achtdeskonings
onbeperkt,krachtens het hem verleende imperium.

De uiterlijke kenteekenen der koninklijke waardigheid waren waarschijnhjk de volgende:
10.een gouden eikenkrans (corona cvrdc),dienhijom hethoof;droeg;
20.de 8ella cvrf
zf/ (waarschijnli
jk afgeleid van zûgtal,heer),eenivoren
zetel zonder leuningen;

80.de ivoren stafof scepter f'oèiodJ?
el:-);
40.hetkoninkli
jk gewaad,bestaande in de trabea ofmantelmet purperen strepen, diebijfeestelijke gelegenheden wer; gedragen, de toga
zic/c of ook de toga praeteœta,een wit overklee; m et purperen ran;;

50.eenewachtvan twaalfboden (liotorenv.lioere,ontbieden)
.,die in

eene langerij (longa .
xdrïd) voor hem uitgingen enroedenvan olmen-en
berkentakken (Ja8ce8) droegen, uit welker midden eene bijl èeeuri8j
uitstak.Deze roedenbundelsen bi
jlen golden als zinnebeeldderhoogste
m acht.
D e inkom sten deskoningsbestonden uitdeopbrengstvan een gedeelte
der staatsdom einen.
Insignia - Liv. 1. 8. Cic.de re p.II.l:.Plin.h.n.TIII.63;IX. 74. M acrob.
Sat.1.6.Ioann.Lyd.de mag.1.3.Dion.Hal.111.61,62.Plut.Rom.26.Zonar.VII.4.
Inkomsten - Cic.de re p.V.2.Dion.Hal.111. l.

j 2.
DE ONDERGESCHIKTE BEAMBTEN DES KONINGS.

Een der hoogste staatsbeambten was de bevelhebber der lijfwacht
Ltribunu8 cd/rf
z-). Deze oëcier wer; door den koniag, krachtenszijn
imperium ,gekozen, en stond,daarde lijfwacht een staan; ruiterkorps
uitmaakte,den koning misschien ook in andere zaken ter zijde.
W anneer d.e koning afwezig was, werd het bestuur en, zoo noodig,

hetvoorzitterschap in den senaatwaargenomen door den prafeotu8fzrlï

ofcldfp,
xurbi8,waarschi
jnlijk metzulke instructiën,a1s dekoninggoeëvond,hem te geven.Degeijkteuit&ukkingis:relinguerezrcçpcfl- urbi.
De duumviri perduellionù waren rechters, die mede door den koning
benoem; werien en in zi
jnen naam rechtsprakeninzakenvanperduellio

ofhoogverraad.Onder dezen naam verstond men allevergrijpen ofaanslagen tegen de bestaande orde van zaken. De duumviri.pdr#fzdîlïppïd

waren, naar het scbijnt, geene vaste rechterlijke ambtenaren, maar
werden voor elk bijzonder gevaldoor den koning aangewezen (Jacere).
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Er is één voorbeeld bekend, dat door den veroordeelde een beroep op
het volk werd gedaan ,teweten datvan lloratiusonderTuEusIlostilius;

(loch hieruitvolgtnog niet,datmen van de onmiëdellijke rechtspraak
des koningsin appelkon komen,watwijooknietwaarschijnli
jkachten,
hoewel Oicero zulks schijntte bevestigen. Dekoning had in deze zaak
den schuldige bezwaarlijk kunnen vri
jspreken ofhem gratieverleenen,
zonder de wetten te schenden,die hijmoest handhaven,en zondertlus
in strijd methetJa8te handelen.Sommigen meenen, datde opdracht
dezer zaken aan duumriri voor een deel althans ten doel had, den be-

schuldigde door d.
e provocatio een uitweg te ûpenen tot het verkri
jgen
der gratie, welke de koning niet verleenen kon. Livius verm eldt eene

wetuit den koningstijd,van dezeninhoud:duumniriperduellionemïv#ïcdzlf;
sïa #zrf/-flïrïdzrprpccrï/,provocationecertato;dïvincent,caputplzlffsï//, in-felici
crlprï re&te dvd.pdzl#ï/p, verberato rel intra 'pvlpdrfffzzz rel dzfrc pomoerium.
.

Deqltaentores(= guaenitoren)ycrrïcf#fïwaren vasterechterlijkeambtenaren , tlie a1s openbare aanklagers en rechters van instructie werkzaam
waren en de zaken voor den rechterstoeldeskoningsbrachten.Erwaren
er twee.Parricidium beteekentmoord;doch dewerkkring iezerbeambten

breidde zich allengstot allerleihalszaken (r:dcapitaleh uit.
W anneer cle koning rechtsprak,had hi
j om zich een raad (con8iliumj
van rechtskundigen.H etwaseen dergrieven tegen TarquiniusSuperbus,

dathi
j zonder oon8ilium doodvonnissen uitsprak.
Tribunus celerum - Dig.1.2.2. 15, l9.Liv.1.59.Ioann. Lyd. de mag.1. l4.
Dion.Hal.II.l3.
Praefectus urbi- Tac. A nn.V I. 11.Dig.1.2.2.83. Liv.1.59.Ioann.Lyd.de
m ag.1.38.
Duumviri perduellionis Liv. 26.- Provocatio -- Liv. 1.c.Cic.de re p.II.
31;p.M il.3.Dion.H al.111.22.

Quaestoresparricidii

Tac.Ann.XI.22.Paul.Diac.p.22l.Fest.p.258.Dig.1.

2. 2. 23.

Klachtover hethandelen zonder consilium

Liv.1.49.Dion.II.56.

H OOFDSTUK V.
D e m agistraten der repu bliek.
A . Verdeeling.X cgïdfrc/?
o maiore' ordinarii.

5 1.
DE MAGISTRATEN IN HYT M UGEMEEN.

D e overheden der repabliek kunnen verdeeld worden in magintrasordinarii en eœtraordinarii. Tot de eersten behoorden de ambtenaren,die

geregeld elk jaar gekozen.werden, benevensde censors, die elke vijf
jaren behoordan gekozen te worden. Tot de laatsten worden die overheden gerekend, wier keuzevanbi
jzondereomstandighedenafhing.Eene
sndere verdeeling is die in magi8tratu8 cva imperio en 8ine ïzzedrfn. E e't
imperium van allen was niet geli
jk.Datdes dictatorswasonbeperkten
onverdeeld;de consuls, consulairtribunen en praetoren zagen hethunne
binnen hetpomoerixm beperkt door de provooatio.De overheden met het
imperium hadden het recht,onder hunne eigene auspiciën een legeraan

te voeren en burgers voor zich te doen verschijnen (nocare CJd:/J- ,
voearezpzf
zlvzzz riritim), hetgeen de censors alleen vermochten tot het
houden van den census.D e m agistraten met im perium hadden lictoren.

Eene derde verdeeling is die in patricische en plebejische wagi8tratn.
Tot de eersten worden die am bten gerekend,wel
keoorspronkelijkalleen
door patriciërs konden bekleed worden,en die ook later den naam van
patricische ambten bleven behouden,omdatdeauspiciën ervan patricisch
waren en bleven. Tot de laatsten rekent men de volkstribunen en de

plebejische aedilen. Ten vierde heeft men de verdeeling in maiore8en
minore8.Eoogere ambten waren die, welke van de koninklijke waardigheid.waren afgeleid.De overige ambten waren minore8,metuitzondering
nogtans van het volkstribunaat, dat tot geen van beiden behoorde. De
voorrechten der maioren boven de minorenwaren de volgende.Vooreerst

hadden zi
j hoogere auspiciën, ten tweede het 1138crvlpopuloagendiof
hetrecht,de centuriaatcomitiën bi
jeen teroepen,hetzi
juitkrachtvan
het imperium,hetzij van d.
e eensorisehepote8tan.Ten derâe hadden zij

het iu'prennioni8 of hetrecht,onwilligen,die aan hunneoproeping geen

gehoorwilden geven,op den openbaren weg (nietbinnenshuis)telaten
vatten en voor zich brengen.D it recht van pren8iohadden ook d.
e volks-

tribunen,die ook het recht, om de tribusbi
jeen te roepen, metde
hoogere overheden gem een hao en. D e tribunen hao en echter geen
recht van opontbod.Ten vierdekonden noch dehoogere overheden,noch

de voikstribunen gedurende hunnen ambtstijd aangeklaagd worden;bij
genensprootzulksvoortuithunnepotestas,bijdezenuithunneonschendbaarheid.N og kan m en de magistraten verdeelen in urbanienzrptlïlcïc/d;
de eersten hadden hunnen zetel te Rom e,de laatsten in deprovinciën.
Eene zesie en laatste splitsing is die in o'
urule8 en non cfzrvldd,alnaar

matezijde nella cvrf
xîïdhadden ofniet.Deze verdeeling hangtgrootendeels m et de vierde samen. D e curulische overheden droegen de toga

praetezta.Gemakshalve geven wi
jhier het volgende overzicht:
M agistratus m aiores.
G ewone:Consuls,
curulisch,met imperium .
Praetors, .
Censors,
zond.
Buitengewone: D ictator,.
met
D ecem virilegibus scrib.,
Consulairtribunen,
?
Iuterrex, . .
.curulisch
M agistratus minores.
Gewone:Curulische aedilen,
curulisch,zond.im perium.
niet-curul. ,,
Quaestoren, .
Buitengewoon:M agister equitum ,
curulisch, met
G.en B.:Nog eenige andere overlkeden van lageren rang.
M agistratus plebeii.
Volkstribunen.
geWOOn ,
Plebejische aedilen, ,, tot de rainores behoorende.
ln de eerste anderhalve eeuw der reppbliek kwam het bi
j herhaling

voor,dat dezelfde magistraten onmiddelli
jk ofbinnen weinig jaren tot
hetzelfde ambtherkozen werc
len.Dithad o.a.bijhet consulaatplaats,
maarvooralbijhetvolkstribunaat,enofdesenaatook in480een besluit
nam :in rdîkffzfwîmaghfratltn continuaricM/ etsd
'dozltriôuno8rt
/cï,iudicare
ddzlc/vpz contra razzpublicam ddd:, het hielp niet en de plebs stoorde er
zich hoegenaam d niet aan. Om nu aan deze continuatia wc./d/
rc/v.
seen

einde te maken,dewijlzijals gevaarlijkvoorden staatbeschouwdwerd,
bepaalde een plebisciet van 842, dat niemand hetzelfde ambt tweemaal

binnen de tien jaren zou bekleeden,noch twee overheidsambten inhetzelfdejaar.W atde legitima aeta8betreft,schijnen erin den oudsten tijd
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geene bepalingen te zijn geweest.Eerst deleœ Fffîïcannalh (180)stelde
een wettigen leeftijd vast voor hetbekleetlen van verschillenëe ambten.
Vooreerst moest men tien jaren in het leger gedien; hebben (zieblz.
45); dan eerst kon men dingen naarde quaestuur, den laagsten trap
der honoren.Na quaestor te zijn geweest,mocht men op zi
jn 87stejaar
aedielworden,op zijn 40ste praetor,en driejaar na hetbekleedender
praetuur cönsul. Het schijnt, dat de praetur noodzakeli
jk aan het
consulaatmaoestvoorasyaan;daarentegen kan raen niet aannemaen,dat
men,om praetor te kunnen worien ,devaediliteitbekleed moesthebben,

omdat er jaarlijks slechts vier aedilen gekozen werden en men dusal
d.e praetorsplaatsen onmogelijk met oud-aedilen bezetten kon. Somtijds
gebeurde het,dat personen door eene wet van bovenstaandebepalingen

worden vri
jgesteld (legikandpJrï),zoo alsb.v.P.Corn.Scipio Africanus
d.
ejongere (147),die den gevorderden leeftijd nog nietbereikthad,Pompejus (52), die consul werd zonder eenig ander ambt bekleed te
hebben ,

Octavianus, Caesars aangenomen zoon,

M arius, (lie

verscheidenejaren achtereen het consulaat verkreeg,enz.
De bovenstaande berekening omtrent de lez Fïîîïc annalh (ook wel
annariagenoemd),berustopdevolgendefeiten.Ti.Gracchuswasquaestor
in het leger van den consul Manciuus in den numantijnschen oorlog
in 186, toen hijnog niet ten volle 27 jaar oud was, daarhijbij zijn
dood (188)noggeen80jaarteldeA.Hijwasdan,watmeergebeurde,reeds
in zijn 17dejaarin fenstgetreden.Zijn broederCaju:was9jaarjonger
en bekleedde de quaestuurin Sardiniëin 126,dusop 27jarige:leeftijd.
Cicero wer; geboren in 106, wasin 75 quaestor op Sicilië (dusop 81
jarigen leefti
jd),in 69 aedilh clrvîï.
î, in 66 praekor,in 63 consul. Nu
roemt Cicero er op, dathij de &ie laatstgenoemde honoren op zijn ti
j;
deelachtig werd, 8u0 anno, vooral het consulaat, in tegenstelling van
anderen, die er eerst later toe geraakten, guam per aetatem ccper lp ,
g

lioeret.De woorden suo (ofmeo)anno kunnen in dezen samenhang niets
andersbeteekenen,dan:opdenyroegstenwettigenleefti
jd.DatCiceroniet
op zijn 2Ntejaar quaestorkon zijn,is gemakkeli
jk teverkaren uit de

omstandighei;,dathijdriejaar (79- y7) besteedde vooreenereisnaar
Griekenland en Azië, zoodat hij zijne deoem d/ï
.
pdzl#fl nietachtereen
vervulde.Uit een en anderschijnt dan te blijken,datdeVillischewet
hoofdzakelijk voor de hooge curtzlische ambten een bepaalden ouderdom
vaststelde,met deze bepaling er bij,datmen vooraf hetquaestorsambt
m oest bekleed hebben.
De maghtratu8 werden niet door den staat bezoldigd;het waren alzoo
eereposten,âonore'. H et woor; maghtratun, dat zoowel den persoon als
het ambt beteekent,wordt afgeleid van magin,zzcpïdïe ,magi8cd/:rïdznddd.

Continuatio magistratus, herkiezing - Liv. II. 56;111.14, 21;IV.23,57;V.
18,29;VI.35.Dion.Hal.IX.42; X. 19, 22z 26.
Ne quis eundem magistratum intra decem annoscaperet- Liv.VII.42.
Lex Villia annalis - Liv. XL.44.Paul. Dlac.p.27.Cf.Cic.Phil.V. l:.
Decem stim ndia - Polyb.VI. 19.
Suo anno - Cic.de oS.II.l2; de 1.agr.II.2;Brut.94; p.Mil.9;addiv.X.25.
Magistratus - Paul.Diac.p.l26, 152.Dig.L.16.5).

q 2.
H E T C ON SU L AA T.

De consuls waren in den beginne de eenige en onmiddellijke erfgenamen van hetburgerlijke gedeelte der koninklijkemacht.Hun oudste
titel was nietcon8ul, maar iudez en praetor (prcdi/pr,gf
à praeitw&l&).
Toen ditambt ook voorplebejerstoegankelijk werd,gingderechtspraak
metden praetorstitelover opeen afzonderlijken overheiëspersoon.Con8ul
beteekent:2lïoowwlitrdèf
zllïccd.
D e insigniën der consuls waren de 8ella cf
xrffîï,
g, de toga 'rcd/:z/c en

twaalflictoren.Beide consulsstonden hierin echternietgelijk.Hi
j,die
den voorrang had,lietzijnelictoren in eenerijvlörzichuitgaan,terwi
jl
zijn ambtgenoot6îgeenelictorenhad.ùfdoorhen gevolgdwer;envoorafgegaan werd tbor een dienaar (ancenala,rïJJp;). Meestal wisseldedeze
voorrangbi
jdemaan;af.W atbetreftdeuitdrlzkkingoouulmaior,deouden
waren hetzelven uiet eens,ofhetdiegene was,pene8gf
xe- Ja80e8erant,

of wel die het eerst gekozen was, ofeindelijk, de oudste van beiden.
Hetwaarschijiijkste achten wijhetgevoelen,dattotopAugustus'tijd,
de oudste in jaren,diein de eerste maand van hetambtsjaardeJanoen
voerde,den naam droeg van con8ulmaior.M erkwaardig is in ditopzicht

een artikel van d.
e lez ffffïc de maritandi8 nr#ïzlïlF
x.
s(zieblz.19),bij
Gellius vermeld: dïc eapite .
MFJ/ P legi8 ffzlïc:priori dz con8uli%8 o/cdcd,
x

wmendipote8ta8J/,non yfxïpl%re8 anno8 zlc/f
zd e8t, 8ed F'
?
ziplure8îilerod

'

quam cpî/gc cff/ in f
lF
,
fc pote8tate âcl:J a'
ut Idîö ami8it. & # W 'cr ldrigue

zlfxvldrv.
sliberorum e8t,zzlcrf/'
l
fd,a'
utg'
?
4fin numero zz
lcrï/prl- e8t,'rcç/v/zlr.
Si tldrp ambo e/ mariti dïpa1re8 fpfïdeyl liberornm dINJ, tMm ille 'rid/ïl-

h0no8 ï/ld/cffrc/ftr et gf4ï maior ZIJJ/ e8t,priorfa80e8 dcf/4fJ. P.Valerius

Poplicola, een der eerste consuls,liet d.
e bijlen uit d.e'oedenbunëels
weg,en liet(lebundelszakken (Ja8oe8d'
4I&ïJJ:r:),wanneerhijzichtegenover het volk bevond.Dit voorbeeld werd door delatere conslzlsgevolgd.
De consuls stonden aan het hoof; van den staat, en hunne macht
werd beschouwd als eene regia pote8tan. Vö/r de instelling van een

afzonderlijk censorsambt (444) hielden zijook den census, en voordat
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de praetuur werd ingevoerd (866), hsdden zijhetopperste beleid in
rechtspraaken rechtspleging.Dochooknadatdezebelangri
jkebedienlngen
van het consd aat gescheiden waren , bleven toch de consuls hun hoog
standpuht innemen ;de overige m agistraten waren hun ondergeschikten

gehoorzaamhei; schuldig,metuitzonderingdervolkstribunen.Zi
jhadden
te zorgen voor de handhaving en instandhouding dervaderlijke godsdienstige vorm en en plechtigheden , voor de uitvoering van wetten en

senaatsbesluiten;zijriepen den senaatbijeen en leidden de vergaderingen; zij waren a1s het ware de trechter, waardoor alle buitenlandsche
aangelegenheden oëciëelterkennisvan den senaatkwamen;alledépêches
en inkom endestukken werden doorhen ontvangen en geopend;vreemdege-

zantenwerdendoorhenin den senaatbinnengeleid.Zijhaddenhettoezicht
over de geldmiddelen en de sleutelsder schatkist.Zi
jhaddenverderhet
rechi,de burgers voor zich teroepen (rocatio),deonwilligen doorhunne
dienaren te laten grijpen (prennio), mitsop den openbaren weg, daar
niemand in zijn eigen huis mochtgegrepen worden; hethuistoch was
een nandum zpr/f
eivw.Hun strafrecht,waaraan ook delageremagistraten
onderworpen waren,was beperktdoordeprovocatioen,wathetopleggen

van geldboeten betrof,door de leœ àternia Tcrwdïc (zie blz.57 en 59).
In krijgszaken washunnemachtzeeruitgestrekt.Zoowelaan hethoofd
van het leger als in het algem een buiten de grens der provocatio

traden zij met volledig imperium op en dus met het recht over
leven en dood. Zij schreven den bondgenooten aan, welk contingent
deze moesten leveren;wanneer zij den oorlog voerdens, hadden zijook'
het hoogste beleid daarvan ; alleen het sluiten van vredesverdragen en ver-

bonden behoordeniettothunnebevoegdheid.In denoudstentijd trokken
de consulsdikwijlste velde.Zooveelmogelijk bleefdan weléénhunner
te Rome;doch in hachelijke tijden stelden zijzich beidenaan hethoofd
dertroepen.Toen hetromeinscherijk zichbuiten Italiëuitbreidde,werâ
ie oorlog meest door de stadhouders der.provinciën gevoerd,en namen
de consuls slechts dan het bevel over een leger 0P zich, wanneer de

vijand zich in Italië vertoonde. Voorafhielden zij auspiciën en legden
geloften afLrota fzlCapitolioproïw.
pdrfo&uocppzzzvvkMdrepublicazllzlcff
zcre).
Buiten hetpomoerimn van Romegekomen,staken delictoren debijlen in
de roedenbundels, als teeken van het volle imperium. H etzelfde had

plaats, wannœr zij zich na aioop van hun ambtsjaarnaar hunne provinciën begaven.

Hetbtzrgerlijkejaarbegonmetdeambtsaanvaardingdernieuweconsuls
en werd naarhen genoemd.Dittijdstipwasnietaltijd hetzelfde.Behalve
in dringende gevallen liet men het op de Kalendae of de Idus eener

maand vallen. W aarscbijii
jk begon het ambtsjaar der consuls in den

eersten tijd derrepubliek ldibn x
%w/az3lrïlrzd,op welken dag degouden
jaarspijker op hetCapitoolwerd ingeslagen.In 483 heeftdc ambtsaanvaarding Kalendh Sept. plaats. In 469 sneuvelt de eene consul en legt

de andere,wegens bekomen wonden,zi
jn ambtneer,zoot
lat deùieuwe
consulshunne waardigheid Kal.&z/.(1 Aug.)aanvaarden,en hetjaar
derhalve voortaan op dezen datum begint.In 451 beginthetjaarIdiôun
#'
tlïï:,en zoo hebben er telkensverschuivingen plaats,totgrootongerief

voor de ti
jdrekenkunde.In den tijd van den tweeden punischen oorlog
viel het begin van hetjaar op deIiu#nMart., en zoo bleefhet tot in
153. Van toen af begon hetconsulaat den 1 Januari, terwijld.
e consulaire com itiën m eestal in Juli werden gehouden, opdat de gekozenen,

connule8Adkzsc/ï,den tijd zouden hebben,zich in dezaken intewerken.
Als magistratus maiores werden zijnatuurli
jk in de centuriaatcomitiën
gekozen, waarna hun door de onmisbare î:z curiata (blz.61)hetimperium werd toegedeeld.D aar alle kiescomitiën geleid m oesten worden

door een magistraatvan gelijken ofhoogerenrang,dan zi
j,diegekozen
moesten worden, kon bij de consulscomitiën slechts een consul, een
dictator of een interrex voorzitten. Op den m orgen,waarop de consul:

in functietraden,ontvingenzij,navoorafauspiciëntehèbben gehouden,
de begroeting en gelukwensching (nWutatio) dergenen, diehunne opwachting kwam en m aken. H ierna had een plechtige optocht naar het
Capitool plaats, waar@ een witte stier aan J'upiter geoFerd werd. On-

middellijk hierop werd eeneplechtigesenaatszittinggehouden,nawelker
afoop zi
j hunne werkzaamheden (proninciae) 1)verëeelden, hetzijdoor
het 1ot, hetzi
j met onderling goedvlden (nortiri, comparareprnt7ïzlcfc:
inter 8e),en vervolgensdoor senatoren,vrienden en bekenden naarhuis
teruggeleid werden.Even plechtig geschiedde het inslaan van den jaarspijker (davun)op den 13 September,en denederlegging (abdicatio)van
hun ambt,waarbijzijonder eeëemoesten verklaren,den staatvolgens
de wetten geregeerd te hebben.Tevensraoesten zi
jrekenschap afeggen
van hun bewind; en er is m eer dan één voorbeeld van consuls, die

alsdan veroordeeld zijn,zelfs wegens het ongelukkig voeren van een
oorlog.Kwam een der consulsiu den loop van zijn ambtsjaarte overlijden,dan werd zoospoedigmogelijkeen plaatsvervanger(coluuldf4
.
J:c/l:)
gekozen,ora geen consul zonder ambtgenootte hebben. Datmen Q.
Marcius Rex (68),na den doo; van zi
jn ambtgenoot L.CaeciliksMetellus, alleen lietregeeren,had zi
jn grond in een godsdienstig begrip,
daar d.e couul dxyecffzd zeerkortna zijne benoeming overleden waBen
') Provinciae beteekent nietalleen wingewegten,maarook takken ofdepar/menten
van bestuur.

dit als een slecht voorteeken beschouwd werd. Dat Cn.Papirius Carbo

(84),na den doo; van b.CorneliusOinna,alleen aanhetbewin;bleef,
was onwettig. Dat Cn.Pompejus (52) tot consul zonder ambtgenoot
benoem d werd, was alleen om hem , zonder den gehaten titel, toch de
m acht eens dictators te geven.Evenzoo streed hettegen den regel,dat

Caesartot consulvoorden tij; van vijfjaren wer; benoemd.
Tegenover de volkstribunen waren de consuls machteloos, en meer-

malen werden zij van deze zijde metgevangenisstrafbedreigd en somwi
jlen werkelv
''k in hechtenis genomen.Overigens genotenzijdehoogste
eerbewijzen.W anneer zi
j over straat gingen, weken de voorbijgangers
eerbiefg terzijde;wiete psar; zat,steeg af;wie voorzijne deurzat,
$

stond op. Zoo praetoren hen ontmoetten, lieten de lictoren van deze

laatsten hunne bijlbunielszakken.
In het jaar367 wer; door debicinische wet(blz.88)bepaald,dat
1én der consuls uit de plebs m oest worden gekozen,en L.Sextiuswer;

toen de eerste plebejische consul.Toch werd nog meermalen,metverkrachting dezer wet, door de patriciërs de keuze van twee consuls uit
hun midden doorge/ even. In 172 werd het consulaat voor de eerste

zzaaldoor twee plebejersbekleed.
sFanneer de consuls het onegns waren, en de één voor, de ander
tegen een m aatregel was, gold de regel:potesta8 zzlcfpr e8tnetanti8.Zoodanig verzet heet internen8io oollegae; appellare cpî/gcyzis het beroep op
den eenen consul tegen de handelingen van den anderen.

Overde bekleeiing derconsulsmetdictatorialemachten detoeWjzing
der provinciën, welke zij na hun aftreden als stao oudersbestuurden,
is reeds vroeger gesproken (blz.82en 88).In een laterhoofdstuk komen
wijop deprovinciale overheden terug.
Consules,laaT,t Cic.delegg.111.3;deorat.II.39.Oudti
jdspraetoresgenoemdLiv.VII.3.Paul.Diac.p.123.Fest.p.161.Varro de 1.1.V.80.- Iudices.Varrb

de1.1.VI. 88(zieblx.64).
Consulpenesquem f%cessunt- t
Liv.VIII.12;IX.8.Suet.Caes.20.Dion.Hal.IX.43.
Consulmaior - Ci
: p.II.3l.Liv.111.33;XXIX. 22.Serv.ad Aen.VII.
,c.de r
613. Gdl. II. 15. Fest. p. 161. Val. Max. IV. 1. 1. Dion. Hal.VI.52;minder

JuistV.2.

Regis potestxq- Cic.de legg.TTT.3;de re p.II.32.Liv.II. 1.Polyb.VI. 11.7.
Val.Poplicola laatde secures weg - Cic.de re p.II.31.Plut.Popl.l0,l2.Dion.
Hal.V.l9.
M unera consulnm - Cic.delegg.111. :.Polyb.VI.12, 13.
Domus sanctum refugium - Cic.in Vatin.9;p.domo 41.
Plechtige aanvurding van hetconsulu t- Liv.VI. 1;TX.8; XXI.63.Ovid.:p.
ex Ponto IV.4.22 sqq.; 9.17 sqq.;fast.1.79sqq.Dion.Hal.II.6.DioCcs.LVIII.5.
Provinciae - Paul.Diac.p. 226.
Provincias sortiri,etc.- Liv. 111.2 W II. 16;XXXVII.1,38;XLI.8;XLII.
4.Cic.ad Att.1.l9.

Clavllm tigere Fest.P. 56.Liv.VII. 3.
Veroordeeling van afgetreden consuls - Liv.II.41,52,54,61;111.31; XXII.
40,49;XXVI.2,3;XLI.6.Val.Max.V1II. 1.4.Cic.de nat.d.II.3.

Consulsufl
kctus Ziede aardigheid omtrent CaniniusRebilnsbi
jCic.dediv.VII.
30.Q.MarciusRex - Dio Cass.XXXV.4.Cn.PapiriusCarbo- Liv.epit.LXXXIII.
A pp.b.c.1.:8.Cn.PompeiusM agnus Liv.epit.CVII.Ascon.in Mil.p.35,37.
Dio Cass. XL. 50. Plut. Pomp.55.App.b.c.II.25.C.Iulius Caesar Dio Cass.
XLII.20.

Eerbewi
jzen

Sen. ep. 64.Suet.Ner.4.Tac.ann.111.31.Liv.XXIV.44.Val.

Max.II.2.4;VIII.5.6.
Eerste consuluitde plebs - Liv.VI.42.Gell.V.4.
Schending derlex Licinia Liv.VII.l),18,l9,22,24,28;X.15.Cic.Brut.14.
V oor de eerste m aal twee pleb.consuls - Fasti Capitol.- Reedsin 2l5 was het

consulaatdoortwee plebejersbezet.Daarhetechter op den morgen derambtsaanvaare
ding donderde, verklaarden de augurs: quod tum prim um duo plebeii consules facti
essent,id deis cordi non esse.Liv.XX.III.3l.

b 8.
D E P R A E T U U R.

De praetuur werd ingesteld in 867,toen de patriciërs het consulaat

met de plebejersmoesten deelen.Hetdoelhiervan was,derechtspraak
uitsluitend in handen ;er patriciërs te houden,en in den beginne was

het praetorsambt dan ook slechtsvoor dezen stand toegankelijk,doch
sedert het jaar 837 ook voor plebejers. Oorspronkelijk waser slechts
één praetor;doch toen met de bevolking ook derechtszaken toenamen,

wer;ereen tweedebi
jgevoegd,waarschijnlijk tegenhetmidden derderde
eeuw vp/r J.0.Den eenen werden allezaken tusschen burgersonderling
opgedragen, den anderen tusschen vreem den onderling, of tusschen
vreemden en burgers.Van hier werë de eerste praetorlrlcly,
ygenoem;,
de laatste praetor gftï inter pdrdqgrïz
lpd1148#ïcïl,in den tij; der minder
zuivere latiniteit ook wel praetor zkdrd.grïz
lf
xt
î. Deze betrekkingen (pro-

rïzlcïc:, blz.93,noot) werden bij het lot verdeeld. Toen Sicilië en
Sardinië onder romeinsche heerschappij geraakt waren, werden twee
nieuwe praetors a1s stadhouders benoemd, zoodat er nu vier waren,
welk getalin 197 op zes gebracht werd,ten eindeookVoor-enAchter-

Spanje onder stadhouderstèstellen.Deinstelling derguae8tionenprpetuae
brachthierin eeneaanmerkelijkewi
jziging(149).Nietalleendebeideeerstgenoemde praetoren , (le praetor f
grlcvf
x,
v en de zoogenaamde praetor
ydrd.
çrlzlffd, m aar ook de overige praetoren bleven voortaan gedurende

hun ambtsjaar te Itome, om de '
quaentione8teleiden,terwijlzij,even
a1s de consuls, na aioop van hun ambtsjaar als staihouderswerden
uitgezondeu. D e gewesteu,die niet aau de consuls waren toegewezen :

:6

werden onder de praetors bi
j hetlotverdeeld. De vermeerdering der
vtae8tionen had, tijdens Sulla,eene vermeerdering van hetaantalpraetoren tot acht ten gevolge; Caesar bracht het getal op tien,later op

zestien.Onder zi
jne collega's bekleedde de praetorurbanua de eerste
plaats.
De praetoren werden in de centuriaatcomitiën.gekozen, onder de-

zelfde auspiciën a1s de consuls, wier collegae zzîïz
dprdd zijwaren @lz.
67). Uit dien hoofde, n.l. omdat zij collegae der consuls waren,
m oesten de comitiën ter verkiezing van praetoren door een consul,een

interrex ofeen dictator geleitlworden.Oorspronkelijk warendenpraetor
zes lictoren toegevoegd; doch sedertde Plaetorische wet(onzdkervan
welken tijd,misschien uitde vierde eeuw völr Chr.),haddenzijbinnen
Rometwee,daarbuiten zes.Verderhadden zijde togapraetezta,denella
cvrffîfd, maar bovendien nog een tribwtal, eene verhevenheid, waarop

hun zetel stond. Bij gerechteli
jke verkoopingen hadden zi
j eene speer
(âa8ta) bij zich in den grond geplant, vanwaar de uitdrukkingen 81
Jb
Jcdïc venire,Jplc hktae dvl&c/c en dgl.

De voornaamste werkkring der praetoren wasd.
e rechtspraak (iurin#fc/f$.In Cicero'stijd werd iurhdictiogebezigd van civielezaken(ccvdce
prinatae) en gltaentio van strafzaken (calaaez?
zJJïccel.In de laatste was
de rechtsm acht des praetors zeer beperkt,daar eerst de comitiën het

vonnis velden en later de strafen telkensbijde wetgeregeld werden.
Civiele zaken werden slechts bij den praetor vrlcrvd eu den praetor
zve.
çrfzlf
zdbehandeld.De eerste plaatstebij hetaanvaardenvanzijnambt
een wit houten bord voor zijne'woning,waarop metzwartelettersgeschreven ston;, welke wijze van rechtspraak hijzou volgen. Het bord
heette album prcdfnrf,
g,het geschrevene edidum.D aar depraetoren m eest

de efcten hunnervoorgangersovernamen (edint%m tralatitium),ontwikkelde zich hieruiteenwetboekvanrechtsvordering.Overdewijze,waarop
rechtsvordering en rechtspraak plaats hadden, za1 in een afzonderlijk
hoofdstuk gehandeld worden. Alleen stelle m en zich niet toor,dat de
praetor in den regel zelf vonnis velde.Iptegendeel,ditgebeurdeslechts

bi
j uitzondering,eztra pr#ïzl- .Depraetor verleende ofweigerderechtsingang;hij lstrueerde de zaak;vervolgens wees hi
j een persoon als
rechter aan,met een uitdrukkelijk voorscErift, welk vonnis hi
jmoest
vellen,ingevalde klagende parti
jalofnietbleek gelijk te hebben.
Bij afwezigheid der consuls trad de praetor.vrlcz
lv: a1shun plaatsvervanger en stedehou:erop. âls zoodanig en op last der consuls kon

hi
j ook den scnaat bijeenroepen en wetgevende comitiën houden,benevens comitiën ter verkiezing van lagere overheden. 0ok wer; den
praetor soms het bevel over een leger opgel agen,zooals b.v.hetgeval

was met M .Licinitls Crassus, die den zwaardvechtersoorlog ln Italië

ten einde bracht.Hierdoor is hetgemakkelijk te verklaren,datmen,
ook na de instelling van twee praetoren,som s nog de provineia lrlclc
en degwovincia N rdprfzlc in ééne hand vereenigd vindt.
Prattores, iye/zfpzg. Instelling der praetuur - Liv.VI.42.Collegae consulum Liv.VI1.l; VIII.32.Gel1.XIII.15.Voorheteersteen plebtjer- Liv.'VIII.l5.
Twee praetoren - Dig.1.2.2.28.Ioann.Lyd.de mag.1. 38.Vier praetoren- Liv.
epit. XX. Zes pr.- Liv. XXXII.27. Achtpr. Cic.ad div.VIII.8.Tac.ann.
XI.22.Tien,enz.- Dio Cass.XLII.51;XLIII.47,5l.
Lictores,1ex Plaetoria Censor.de d.nat.24.Cic.Verr.V. 54;de 1.agr.II.34.
Plaut.Epid.1.l.26.
De praetor urbanus a1s stadhouder en plaatsvervangûr der consuls- Liv.X.22,45;
XXII. :, 33; XXIV.9;XXVII.50;XXXIV.57;XXXIX.20;XLIII.l1.Cic.
ad div.X.l2;p.domo 53.Polyb.VI. 12.

Rechterli
jkewerkkring - Cic.de.legg.111.3.

64.
D X CE N SU U R.

H et censorsambt was ouder,dan datderpraetors.Toen hetconsulaat

tijdelijk plaatsmaakte voor hetconsulairtribunaat,werdhethoudenvan
den census, dat te voren totdeambtsverrichtingen derconsulsbehoorde,

aan twee afzonderli
jkepatricischeoverheden toevertrouwd(448).Volgens
deinstellingen van ServiusTullius,moestdecensuselkevijfjaargehouden
worden; doch reeds het tweede paarcensorswerd eerstin 485 benoem d.

In het volgendejaar namen de comitiën het voorstelvan den dictator
M am.Aemilius M amercinus aan,datde censoren hun ambtslechtsachttien maanden zouden bekleeden.Hetschi
jntdus,datzi
jin dezen tijdde
werkzaamheden der telling en schatting konden ten eintle brengen.Ge-

t
lurende ;en overigen tijd waren er âus geene censoren. Decensor.
Appius Claudius Caecus weigerde in 810 zich aan de lex Aemilia te

onderwerpen, en bleefzijn ambtbekleeden,hoewelzijn medecensor C.
Plautius het had neergelegd.Opmerking verdienthet, watZonaraszegt:

ltqzcv 9é T: glp z?kzu zaET: TslEuzaa dc!swrasssap, dp tèzr
? géœjl
zqbvv drlr?sïçlïzgépôul,en dat Cicero evenzeer zegt:Jïlïnunto;ma-

pïd/rc/vzz guinguennium âcldzlfp. Volgens deze plaatsen zou dan de lez
zezzlïîïc OPeenonsonbekendti
jdstipzi
jnopgeheven.Dezaakblijftduister.

De eerste plebejische censor komt voor in 351. In 339 wer; doorde
Publilische wet van den dictator Publilius Philo bepaald, dat telkens
één der censors uit de plebs moest gekozen worden; doch eerst in 280
gebeurdehet,dathetplechtige reinigingsoFer,hetwelkden censusbesloot,
scHrlxxea, Ilandboek.2e druk.
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door den plebelischen censor verrichtwerd.In heùjaar181eindelijlt
werden debeide censorsplaatsen doorplebejersbekleed.
D e potesta8 cd- prfc, welke door eene lz centuriata verkregen werd

(blz.62),omvatte we1het6u8cvefciprffzl,condonh,multaeJïc/f/zlfd,maar
alleen voor zoover het houden van den censttsbetrof. Bi
j gebrek aan
imperium konden de censors de centuriën niet oproepen tot wetgeving

ofverkiezingen.De comitiën tot verkiezing der censors(comitiac-dprfq)
werden derhalve gehouden onder het voorzitterschap der consuls, doch

onderandere auspiciën dan bijde keuzevan consulsenpraetoren plaats
hadden.De censors waren dan ook geeneambtgenooten derconsuls.Het

is opmerkelijk, dat de beide censors op éénen dag moesten gekozen
worden;zoodat, wanneer de keuze van den tweeden dien dag niet voleindigd werd, ook die des eersten niet doorging.Er isslechtséén voorbeeld,dat de censuur tweemaal door denzelfden persoon isbekleed,n.l.
in 294 en 265 door C. M arcius Rutilus, die hierop door eene wet

verhinderde,datzulksop nieuw zou plaatsgrijpen.Een cen8or dvp c/ft,
v
komt slechts éénmaalvoor.Inhetjaar893namelijk stierfdeélnecensor
en werd een ander in zijne plaats gekozen; doch in den loop van dit
îvd/rvyzzwer; R om e door de G aniërs ingenom en ,en deze omstandigheid
deed tegen de suFectio eens censors godsdienstige bezwaren ontstaan

(ren reîkfpzlfJuitj, zoodat zij niet meer isvoorgekomen.Toen dan in
380 weder een ;er eensors overleed, legde de overbli
jvende zijn ambt
neer.H et toeval wilde,dat de nietlw benoemden vitio crec/fwaren, en
daar deRomeinen uit een godsdienstig oogpuntgeenederdekeuzedurfden
ondernemen,wer; de reeds aangevangen censusnietten eindegebracht.

In 10j weigerde M .Aemilius Scaurusna hetoverlijden van zi
jn ambtgenootzijn ambtneer te leggen,totdat sommige volkstribunen hem in
hechtenis lieten nemen.Toen eerstgafhi
jtoe.
D eze census was het gewichtigste getleelte der censorischewerkzaam -

heden.Na de gewonenachtelijke auspiciën,het bi
jeenroepen des volks
door den heraut en de noodzakelijke concio,ging men totde schatting
over.Yarro deelt ons mede,met welke vormen decensusgeopend werd.
U3é lpc/l in templum cezldvrcdalapicaveritc/gff: Je coelozlvzlfff
zplerit,zrc:cppf

8ittfbl
zvc/p,utrïrp.
gvocet.Q?
zp# ôonum Jbr/lvlff
4w Jeléœguet
scî'
lffcrdgvd8iet
z@?IJd Romano QMf
rf/flzm reigue.
pfgll?
rccepopuliA/zzlczlfQuiritium, miâiglte
cpllt
vcezcl:meo,J&fmaghtratuiqueno8tro: pzlzldd Quiriten,pedite8,armato8
'rfpc/pdgfœ , curatore8 pzzlz
lff
zzzz lrflf/f/zl, dï g1
Ji8#rp 8e dfrdpro alterorc/f
bzlezs
dari volet, rpcc inlicium Jffc ad me. Trcdcp in templo 'rïzzlf
tzjz roeat; po8tea
de zzlpprfà ï/oz rocat. NJï lucet, celuor dcrïlc: maghtratn vzvrrlcunguenthgue
f
zzlgve3l/f/r. Ubi N ce/nrdd triôunique 'îesei, qltkque 1 ton8iliym nocati .
svz//,
venerultt) cen8oren inter ,
î: 8ortzulttur) Itter &d/r?gyz./kcf
rc/.U3i&zze/ffwfactum
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e8t, .pp.
,/ tum eontentionem JCJeJ, qui lv.
ydrfzzz
3 eondétwrun GJ. W as nu de
census geopend, dan wer; de eene tribus na t
le anëere opgeroepen;

ieder paterlamélian moest op zijne beurteœ czlizlf8ententia opgave doen
van zijn ouderdom,zi
jn vader(delibertinn vanzi
jnpatroon),zi
jnevrottw
en kinderen, zi
jne woonplaats en zi
jn vermogen.Een aantalklerken
(ncribaej teekenden deze opgaven op, welke totgrondslag dienden voor
de nieuwe bevolkingsregisters. In lateren tijd kon men zich ook door
een anderlaten vertegenwoordigen (aô8en8cezl,
yvï). Zi
j, wiervermogen
sedert den vorigen census was vooruitgegaan, werden in eene hoogere

klassegebracht;zij,diegrootelandgoederen hadden aangekocht,ineene
der trib'
un rvd/ïccp overgeschreven, enz.H ierop had de ledio ,
>zlc/f
4.
îen de

reoognitio dgvï/f:zzzplaats.Deeguitentraden één vooréén,hun paard bij
den teugel leidend.
e, voor de 8ellae cvrfzîedder censoren, waarzijtle
uitspraak hoorden :traduc e ffffwz, wat hen onder de riddersliet,ofwel:

nevtdeegvfzz/,hetteeken,datzijopgehouden hadien,a1sriddersdienst
te doen. Dit laatste kon zoowel het gevolg wezen van volbracàten

diensttijd, of van verarming, waardoor zij den riddercensusverloren
hadtleu, als van verwaarloozing van hun paard Limpolitia) en van een
slecllten weelderigleven.Natuurli
jkgolddezerecognitio,ookwelprobatio
genoem d, slechts de eguite8 :gftn puôlico en daarmede het stemrecht in

de achttien riddercenturiëu.Hoelang men eguenefzppltblicokonblijven,
wordtniet gem eld; het ligt echter voor de hand,tlat m en niet langer
tot tle achttien riddercenturiën kon behooren,wanneer men den outler-

dom der 8eltiore8had bereikt (blz.45).Onmogelijk i:het ookniet,dat
men ophield ofkon ophouden, eguen:yvppuôlico tezijn, wanneermen
de voorridders verplichte tien dieustjaren (deeem .
s/è:>#z'
c)ha;vervuld.
Ten tijde van Scipio Africanus minor, den veroveraar van Carthago,
stemclen nogtans de senatoren in de achttien riddercenturiën, weshalve
m en moet aannem en, dat dë ridders,diein den senaatgekozen wertlen ,
eershalve hun staatspaar; behielden. Er was toen echter een plebisciet
in aantocht, om aan dit voorrecht een einde te maken, en wanneer

Cicero in zi
jn tijd, van de ridders sprekende,(le woorden bezigt:élla
cfffîddcdzl/prvwz aeta8, dau kan men hieruit afleiden, dat zoodanig ple-

bisciet werkelijk is doorgegaan.Misschien,en welwaarschijnli
jk,behoefden de equite,
î eçftp publioo, wanneer zi
j om hun leefti
jd uitde
riddercenturiën traden,hetae&lbfpt
î/r:,datzijvan staatswegeontvangen
hadden (blz.35),niet terug te geven,maarwel,indienzijbijwijzevan
straf hun rang verloren.De recognitio eçc/f/vzzlhad, even als de census,

tribusgewi
jze plaats.
Eenmaal'sjaars hielden de equiten:2.: publino,te paardgezetenenin
tle lrabea gedost, een plechtigen optocht van tle povla C'
apelta naar llet
:*
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Capitool. beze bptochi wordt tran8vedio egf4i/f
/w geheeten en moetniet
verwar; worden met de reeognitio.

W at aan iepotentancdzldprfc eenebijzondere krachtbijzette, washet
regimen morum of zedenmeesterschap, krachtens hetwelk de censors,

zonderieman; verantwoording schulfg te zijn enzonderhoogerberoep,
toezicht uitoefenden over de zeden en het bi
jzonderleven derburgers.
Zoo kbnien zijpersonen,die zich in hunneoogen aan onzedelijkehan.
delingen hadden schuldig gemaakt of die een ergerlijk leven leidden,
in eene tribus van lageren rang verplaatsen,b.v.uiteene landelijkein
eene stedeli
jke (tribl
t vlPTVM ,of wel ze onder de aerarii inschrijven
(arario8Jacere, f
k aerarion ryerre, in /cJlJcd Caeritum rqferre,zie blz.
49). Zulk eene bestraëng heette notatio,animadrernio,nota cen8oria en
werd tot ignominia of Bchande gerekend.Om dezelfde redenen schrapten

zijsomtijt
ls personen van de ridder-ofsenaatsEjsten.Bijhettoedienen
eener eensorische bestraë ng wer; echter eenstem mighei; der beide
censors vereischt, alsm ede eene beknopte opgave van redenen in de

registers (nub,
qcriptio, blz.78). Overigens W &S ep geen stellig bewijs
noodig;de persoov jke overtuiging der censoren was afdoende. Men
vinf
lt een aantal m erkwaardige gevallen verm eld.Zoo wer; in 275 P.
Coruelius Ruânus, die tweemaal consul en ook dictator was geweest,

uit;en senaatgestooten,omdat hi
j tien pon; zilverwerk bezat;in127
wer; de augurAemiliusLepiduster verantwoording geroepen,daarhij
te hooge huishuur betaalde.Camillus legde eene boeteop a&n decaeliben.

Slecht beheer van.zijn vermogen, verwaarloozen van zi
jn akkergrond,
overdaaâ in levenswijze en spijzen,plichtverzuim ,misbruik van macht
en een aantal andere zaken konden iemand eene nota cdzldprïc OP den
hals halen. De volgende censors kondeu de ignominia opheFen en den

gestrafte weder in zijn vorigen stan; plaatsen (re8tituere in ïsfd.
çrf
:a).
Onderde censorszijn vooralM.PorciusCato (184) en Ti.Sempronius
Gracchus(169)om hunne gestrenghei;bekend.Van;enlaatsteverhaalt
men,dat,wanneer hi
j desavonds van een gastmaalhuiswaartskeerde,
de bewoners der huizen, waarlangszijn weg liep,hun lichtuitieden,
om niet bi
j hem onderverdenking van nachtgelagen tekomen. Tegen
opschik en weelde werden bij herhaling verordeningen uitgevaardgd;
zoo werden onderscheidene spijzen,welke als lekkerni
jen golden,verboden ; evenzoo opschik van vrouwen, unguotta :zp/ïcc en dgl. Dure
j
Voorwerpen van huisraa; en kleeding werden door sommigecensorenbi
den census buitenmate hoog belast, W at den genoemien dictator

Mam. Aemllius Mamercinus betreft, die door zijne wet in 484 de
macht der censors besnoei; had, hij zag zich door de censors van
datzelfde lustrum uit weerwraak onder tle aerarii gebraeht, wat echter
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niet belette, t
lat hij in 426 op nieuw tot dictator gekozen werd.
Na den censuswerd een plechtig zoenoFergehouden(llatrum cnzlArd),
waarbij een zwi
jn,een ram en een stier geoFerd werien (8uovetaurilia).
De censor, door het 1ot aangewezen, die de plechtigheid bestuurde,

bad,ffJ dii izzlwpr/c/,
s re& zppvîi Romani zzl:lfprd,
s ampliorengueJccer-/,

wat door Scipio Africanusden jongere (censorin 142)aldusgewi
jzigd
werd, ld #fï immortalen ''e.
î populi Apzzlczlï perpetno ïlcpîvfy/:d servarent.
Zoowel het lustrum als de census werden gehouden op den Campn

Mcr/ff/d. Lu8trum beteekent ook een tijdperk van vijfjaren,omdathet
om de vijfjaren behoorde gehouden te worden.
H et tweede gedeelte van de werkzaam heden der censors was van
administratieven aard. H et beston; in t
le verpachting der tollen en

indirecte belastingen (vectigaliaJrffdl#, looare 8.rendere). Om hetomen
begon deze openbare verpachting m et die der opbrengsten van het
Lucrinische meer,waarvan de naam aan lucrmn,winst,deed denken.
Ten derde was den censoren de aanbesteding van en het toezicht
over den bouw en het onderhoud van openbare gebouwen en werken
opgedragen, waarvoor de senaat hun de noodige gelden toestond. De

technische termen hiervoorzijn:narta /:c/Jeœigere,voorherstellingen,loca ï?
4:rï,aeden dccrc.
st'
uerien dgl.W atzi
j aan den minsteninschrijver
aanbesteedhadden (injmi8zrd/ïïdetffî/rp/rïlv/c loeare),moestook gekeurd
en van deaannemersovergenom en worden.M en vindtnietgem eld,oftot
dit bepaalde doeleeneverlenging dercensorisehepotestasplaatshad;doch

hetisnietonmogeli
jk,dat,wanneer decensoren afgetreden waren,de
operazrpllp#cdoorden senaataan anderemagistraten werden opgedragen,
b.v.aau aedûen of aan een derpraetoren.Ook andereleverantiën werden
door hen aanbesteed, zooals het voeieren der ganzen op hetCapitool.
Alle tabulae cen8orum werden in hun archiefneergelegd,dateerstin den

tempel der Vri
jheid,later in dien der Nymphen gevestigd was. Een
afechrift bleefin hetaerarium ,de schatkam er, berusten.H etcensorsam bt
stond in hoog aanzien ,weshalve m en er m eest oud-consuls toe verkoos.

Daarde censors geen imperium hadden,hadden zi
j ook geenelictoren,
maar accenni.Daarenboven droegen zijeene geheelpurperen toga.
Sulla hief het censorsambt op;doch na zi
jnen doot
l werd hethersteld (70).De censors van ditjaar gingen met gestrengheid te werk,
en verwi
jderden nietsainder dan 61 leden uit densenaat.l)eClodische
wet (blz.78)beperkte de raachtdercensors(58). 5;el bleefdeze wet
slechts zesjaren bestaan;doch het zedenbederfwas zoo groot,dathet
regimen pànrzfpz onuitvoerbaar werd en in delaatstejaren der republiek
geene censoren mleer gekozen werden.'Iog lénzz&al en voor het l&&tst
liet Augustus in 22 twee censoren verkiezen.
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Censoren,rtysrql- Liv.IV.8.Zonar.VII.19.Dion.Hal.VI.96.
Lex Aemilia deccnsura - Liv.IV.24.Cf.Cic.de legg.1H.3.Zonar.VII.19.
W eigering van App. Claudius Cccus - Liv. IX. 33.Front.de aquatd.5.Val.
M ax.IV. 1.3.
C.Marcius Rutilus, eerste censor uitde plel - Liv.VII.22;X.8.
Lex Publilia de censura - Liv.VIH. 12.

Cn.Domitiusde eersteplebej.censor,quilustrum condidit- Liv.epit.XIII.
Beidecensoren plebejers- Liv.epit.LTX.
Lex centuriata - Cic.(
le 1.agr.II. 1l.
Comitia censoria - Gell. XIII. 15.Liv.IX.34.
Lex Marcia de censura - Val.Max.IV. 1. 3.Plut.Coriol.
CensorsuTectus - Liv.V.31.
Censorskeuze van 380 - Liv.VI.27.
W eigering van M.Aemilius Scaurus - Plut.Q.R.50.
Census- Ge1l.IV.20.Liv.XLIII.l4.Varro 1.1.V.81;VI.86.Cic.d:legg.111.3.

Dion.Hal.IV.15;V.25.Tab.Heracl.l42:Quaemunicipiaycoloniae,pratfecturae
cEivium) Rgom.) in Iàlia sunt,erunt, qui in eis municipiis,coloniis,pmefecturis
maximum maggistratumj maximamvem/statem ibihabebit,tum quum ccnsoraliusve
quis maggistratus'
l Romae mpuli censum agct, is diebusLX proxumis,quibussciet
Romae censum m puli agi,omnium municipum ,colonorum suorum ,quique eius prae-

fecturaeerult,qgui)cgivesqRgom-qerunt,censum agunto,eorumquenomina,praenomina,
patres autpatronos,tribus,cognomina,etquotannos quisque eorum habet,etrationcm
pecuniae ex formula census,quae Romae ab eo,qui tunz ccnsunzpopuliacturus eht,
proposita erit,ab eis iuratis aceipito.
Ex animi sententia - Zie de anecdote bi
j Gell.IV.20.

Absenscensqri- Gd1.V.19.Vell.Pat.111.15.

Recognitio equitum - Liv. XXIV. 18; XXVII. l19 XXIX. 37; XXXIX.44;
XLIII. l6. Gell. IV. 12; IV . 20; VII.22.Cic.p.Cluent.48.Val.M ax.II.9.6;
IV. 1.l0.Plut.Pomp.22.Zonar.X.2.Dio Cass.LV.3l.
Impolitia - Gdl.IV. 12.Paul.Diac.p.108.
Senatoren in de riddcrcenturiën - Cic.de re p.IV.2.Cf.Cic.de pet.cons.8.
Transvectio equitum - Plin.h. n.XV.5.Dion.Hal.VI. 13.Zosim.II.29.
Regimen morum - Cic.de legg.111.3:p.Cluent.46.Liv.IV.8;XXW .18;XL.
46.Ioann.Lyd.de mag.1.43.
Nota censoria - Liv.XXIV. 18;XXXIX.42.Cic.p.Cluent.42- 48.Val.Max.
II.9.6.Gdl.IV. 20.Asc.ad on in t.cand.P.84.
Ignominia - Cic.de re p.IV.6;p.Cluent.42,43.
Rufnus - Gdl.XVH .2l.Lepidus- Vell.Pat.II.l0.Camillus - Val.Max.Il.
9. 1.Plut.Cam.2.Cf.Cic.de legg.111.3.
Verwaarloozing gestraft- Gel1. IV. 12. Plin. h.n. XVIII.3. Plichtverzuim -

Liv. XXIV. 18; XXVII. 11.Verstooting zi
jner vrouw - Val.Max.II.9.2.Cf.
Gdl. XVH. 2l.Dion. Hal. II. 25.Mtintt; - Cic.(
lt of
l: 111.31.Liv.XXII.61.
Val.Max.II.9.8.Zonar.IX.2.

Verordeningen tegqn spi
jzen,opschik cnz.- Plin.h.n.VlII.22,82;XlII.5;
XXXIII.21, 50.XXXV.5:; XXXVI.2.Liv.XXXW .44.
Censuurvan Ti.Gracchus- Plut.Ti.Gracch. l4.
Mam.Acmilius - Liv.IV.24,3l.

Decensoren moeten Jlnstemmig zi
jn in hunnenotae- Cic.p.Clucnt.43;Liv.XL.
51;XLII. 10;XLV. l5.App.b.c.1.28.
Lustrum condere- Varro de1.1.VI.86,82.LiV.XXTX.37;XXXV.9;XXXVIII.

36.Dinn.Hal.IV.22.(OnjuistisServ,a;Aen.1.283).Cf.Liv.111.92;XXIV.43.
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Formulicr v.Scipio Afric. Val.M ax.IV.1.l0.
Vcctigalia locarc
Liv. XXXII. 2; XXXIX.44;XLIII.16.Cim4de 1.agr.1.
l,3;atlAtt.1. 17.Plin.h.n.XVIII.3.Fcst.p.376.Polyb.VI.l7.LacusLucrinus
Paul.Diac.p. 121.
Opera publica, sarta tecta, ultrotributa - Liv. XXIV. 18;XXIX.37;XXXIX.
44; XL. 51; XLI. 27. Cic.de legg.111.3; Verr.1.57;Plin.h.n.X.26.Polyb.

VI.17.Plut.Q.R.98.Dion.Hal.111.67.Zonar.VII.19.
Prorogatio? - Liv.XLV.15.Cf.Cic.Verr.1.50.
Archiefin hct atrium Libertatis,later in de Aedes Nympharum - Liv.XLIII.16.
Cic.p.M il. 27.

Insignia.Sella curulis- Liv.XL,45. Togapurpurca - Polyb.VI.53.(Zonar.
VII.19en Athen.XIV p.660 c.geven dtn censorsd:togapraetexta.)GecnlictorenZonar 1.c.
Ophcëng dcr ccnsuur door Sulla - Cic.divin.in Caec.3 et Schol.Gron.p.384Or.

Laatste ccnsors ondcr Augustus- Suet.Octav.3);Claud.16.Dio Cass.LIV.2.

HOO#DSTUK VI.

D e m agistraten der repu bliek.
B .H et enîh /rilfocc/.

Debestemming van ditambtwas,een altzililtm voor de plebstezijn
yblz.82).Hierom mocht het huis van een tribuun zelfsnietdesnachts
gesloten zijn en mochthi
jzichgeenvoletmaalbuitendebanmi
jlderstad
ophouden,zoodatmen ten allenti
jde zi
jnehulpkon inroepen(appellare).
D it auxilillm had in den begiune slechtsnegatievekracht,en de tribunen

haddendaarom ookgeen6v4rooationin;maarzi
jwaren onschendbaar(naorodclc/ï)enniemandmochthenlijnrechttegenwerkenofhenindeuitoefening
hunner functiën belemmeren.D eze onschendbaarheid vloeidevoortuitde
lez dccrc/c,die door den pontifex m axim us in naam van hetromeinsche

volk voor alle toekomende tijden en geslachten plechtig bezworen was.
Ieder,gvftribunùzî:sïdnonuinet,werdhierbijvoor8anerverklaard,zoodat
ieder hem straleloosom hetleven kon brengen, terwijlzijn vermogen
aan den tempel van Ceres verviel.Uit het i1a cf
zzfîïi ontwlkkelde zich
het recht van interce,
nio, of het recht, m et hun veto OP te treden,
ook zonder dat hun auzilium werd ingeroepen. 0mz een senaatsbesluit
krachteloos temaken,washetveto van één tribuun voldoende.Overigens

werdvoorhunnebesluiten(decreta)éénstemmigheidvereischt,en moesten
zi
j,met bi
jvoeging dernamen van alde volkstribunen,pro cnlldpip of
ez cpîîdyfnententia worien uitgesproken,zoodatéén tribuundedaden der
overigen krachteloos kon maken.W at betreft hetverzetvan één ofmeer
tribdnen tegen de intercessio zi
jner ambtgenooten,Aelle men zich niet
VOOr, dat hier een veto werd uitgesproken,wat niem an; tegenoverhen

en ook zij niet tegenover elkander konden doen.De tribuun, die zich
tegen de intercessio zi
jner ambtgenooten verzette,nam denmagistraat,
tegen wien de intercessio plaats greep, onder zi
jne bescherming. Zoo
besloot de consul L. Posblmius, in 294, ondanks de weigering des

eenaats zijnen zegepralenien intochtbinnen Rome tehouden. Van de
tien volkstribunen verzetteden zeven zich tegen zijn plan;doch de drie
overigen namen hem onder hunne bescherming, en de triomftocht had.
plaats. M et de uitoefening der tribunicische macht ging ook het recht

van inhechtenisneming (fv4 Frennioni8j gepaard, dat de tribunen zelfs
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fegen de consuls konden aanwenden, en waarvan de senaat ook nu en

dan gebruik wist temaken.Zoo waren in 431 de conguls T. Quinctius
Pennus Cincinnatus en C. Julius M ento onwillig, aan het verlangen
des senaate gehoor te geven en een dictator te benoezaen, weshalve de
senaat de hulp der tribtlnen l
'nriep,die hierop de consuls m etinhechte-

nisneming bedreigden.De lez fcïîfc, een plebiscietvan he$jaar 493 of
althans van zeer vroegen datlim , verbood, als noodzakelijk uitvloeisel
dereerste lezdccrclc,de conciones,door devolkstribunen saamgeroepen,
te storen.Zoo liet in 91 de volkstribuun M .Livius D rusus den consul
L.M arcius Philippus in degevangeniswerpen,guod ï>/v./crïcondonantem
fTf/dff:c at.In 169 vervolgde de tribuun P.Rutilius de beide censorsC.
Claudius Pttlcher en Ti.Sempronius Gracchus wegens storing. De on-.
schendbaarheid der tribunen verhinderde echter niet,datde aristocratie
nu en dan tot geweldige m iddelen hare toevlùcht nam , zoo als o. a. de
bekende geschiedenis der Gracchen leert,en de sluipm oorë, in 473 op
den tribuun G enucius gepleegd.In 159 werd de tribuun Cn.Trem ellius
tot eene boete veroordeeld wegensbeleediging van den pontifexmaximus
M .Aemilius Lepidus.Niet onaardig is het gebeurde metL.Cotta,die

van zijne onschendbaarheid gebruik wilde maken om zijneschuldeischers
niet te betalen,doch bijzijne ambtgenooten geen steun vond. In het
hoofdstuk overde volksvergaderingen isreedsgesproken overaanklachten,

door volkstribunen tegen verschillentleaanzienlijkepersonengericht.0ns
bestek laat niet toe,hier de m achtsontwikkeling dertribunen in alhare

bi
jzonderheden na te gaan;ten laatste haddenzijauspicisn,dochwaren
hierdoor ook aan obnuntiatioonderworpen(zieblz.55,67).In t
leneersten
tijd werden zi
j nietin den senaat toegelaten,maar zaten buiten aan de
geopende deur.sCeldra zag de senaat echterin,dathetbeterwas,zich

onder de debatten methen teverstaan;zi
jwerdenin dezaaltoegelaten,
kregen vervolgens a1s overheden zitting in den senaat, en riepen ten

laatste ook welden senaatbijeen.Hetplebisciet,dathun denrangvàn
senatoren verleende,was de reedsvroeger vermelde lez2/f>ic(blz.73).
D e geschiedenis heeft een groot aantal m erkwaardigevoorbeelden van

intercessiedervolkstribunen bewaard.Ti
jdensden strijd overdeTerentillische wet(blz.82),beoogde de senaat een oorlogtegen Antium ,ten
einde eene aieiding te bewerken en tevens de plebs uit Rome te ver-

wi
jderen;doch telkens,wanneer deconsulseenelichtingwildenhouden,
riepen de tribunen de volksvergatlering van hen af. D e consuls lieten

enkelen uit het volk door hunne lictoren grijpen; doch de tribunen
gelasttenhunneonmiddellijkevrijlating.Eenandermaalzeiden detribunen
bi
j voorbaathunne bescherming toe aan allen,die zich aan de lichting
zouden onttrekken.Ti
jdens het beleg van Vejinamen de tribunen bij
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edict allen onder hunne hoede, die de betaling der belastingen zouden

weigeren.In 895,nade innamevanVeji,wildeneenigetribunendeplebs
naar deze stad doen verhuizen,doch twee anieren,A.Virginiusen Q.
Pomponius,verhinderden deultvoering.Voorhetvolgendejaarherkozen
zijnde,werden zijdaarna aangeklaag; entoteenegeldboeteveroordeeld.
De senaattrok zich evenweldezezaak aan,en brachtaan hetvolk,bi
j
monde van M . Furius Camillus, onder hetopg, hoe zulk een vonnis
niet slechts aan de onschendbaarheid van het tribunaat den bodem
insloeg,maar tevens den senaat het middel ontnam , om ,in gevalvan
noo;, al te woelige tribunen door hunne ambtgenooten in toom te
houden. Van nu af komt de intercessie der tribunen tegen elkander
meermalen voor,zooals o.a.in degeschiedenisvan Ti.Gracchus,tegen
wiens akkerwet M .Octavius, die door den senaat gewonnen was, zich
verzette,door aan het volk de stem ming te verbieden. H et is bekend,
hoe Gracchus hem door het volk dee; afzetten.Bekend isook hetgeval
van den tribuun Baebius,die door koning Jugurtba was om gekocht en
het door M em mius aangevangen proces deed staken, door den koning
hetspreken teverbieden en hem alzoo deverdedigingonmogeli
jktemaken.
Dat tribunen nu en dan buiten Rome verbli
jf hielden, geschiedde,

naarhetschijnt,op wenKh van den senaatofvanhetvolk.Zoohielpen
in 821 L. Livius en Q.M aeliushet smaëelijk ver/ag van Caudium
sluiten. Zi
j lieten zich met de consuls T.Veturius Calvinus en Sp.
PostumiusAlbinusvrijwillig aan de Samniten totzoenoFeroverleveren,
na echter eerst hun ambt te hebben neergeleg;, opëat niet hunne onschendbaarheid aan de uitlevering in den weg zou staan.
Afen vindt ook voorbeelden,dat de senaat aan veldheeren en gezant-

schappen volkstribunen en plebejische aedilen medegaf, ten einde voor
de stipte uitvoering zijner bevelen te waken. Zoo werden in 204 de
praetor M .Pomponius en tien legatiuitden senaatnaarSicilië gezonden,
om het gedrag van P.Cornelius Scipio te onderzoeken, en werden hun
de beide volkstribunen M .Claudius M arcellusen M .CinciusAlimentus
m et een aedilis plebis toegevoegd, om des noods, krachtens hunne onschendbaarheid,Scipio in hechtenis te nemen en metgewel; naarRome
terug te brengen. Gold hun auxilium al niet buiten Rome, althans
stellig niet buiten de grens der provocatio, hunne onschendbaarheid

schijnthun in elk gevalte zijn bi
jgebleven.
Toen de gel
ijkstelling derstandenvolbrachtwas,vervielook dereden
van bestaan van hetvolkstribunaat.Toch bleef hetin wezen,en gafaanleiding tot een ta1 van woelingen, hoewel het aan den anderen kantin
menig gevalhet evenwichtbewaarie tusschen dem&çhtigeariutocratieen

Je volksparti
j.

107
H et getal der volkstribunen was eerst twee, doch schi
jntreedsin het
eerstejaardoorcooptatioopvijftezijn gebracht.Alsmagi8tratn dccrpdclcïf
werden zij in den beginne waarschijnli
jk in decenturiaatcomitiën verkozen, onder voorzitterschap van den pontvez wczfzzlg
f:, totdat de Publilische wet(4y1)de keuze door de tribusgebooë (blz.53). Omtrent
de verkiezing vöör de lez Tf
xùfïlfc zijn nogtsns deberichten zçervreemd.

Dionysius laat op den M on8Sccdr, dus voordat de plebs nog te Rome
was teruggekeerd, curiaatcomitiën houden ter verkiezing van volkstribunen, en Cicero zegt: itague
Jrflf
zpï plebin cpylffïd curiath crdcff

sunt.Toch kan men onmogelijk aannemen,datde plebshareoverheden
en beseherm ers door de curiën zou hebben laten verkiezen. Evenm in kan
hier aan eene bekrachtiging der keuze door eene lez cvrfclc geëacht

worden. Nu wer; tijdens de regeering derdecemviriîd#ilf4,
snnribendh het
volkstribunaatgeschorst,dochnahunneverdrijving,bijdetweede8ece88io
7?&Jf,
s, hersteld, en bij deze gelegenheid wordt uitdrukkelijk vermeld,
datdepotttifezzzlczïzzâvddecomitiën hield.Dan,dithadplaatsin 449,dus
na de invoering der Publilibche wet.D e aanwezigheid van den pontifex

maximusin 449 is alleen te verklaren uitdeomstandighei;,datbijde
herstelling van het tribunaat de onschendbaarhei; op nieuw bezworen

werd.Uit Gellius weten wi
j,dat er zoowel oomitia calata cdl/lrïc/cals
(wriatabestaan.Daarnu vlör471 detribunen nietdoord.
etribusverkozen

werden en zi
j zelven geene centuriaatcomitiën konden houden, is het
vermoetlen gewettigd, hetwelk hierboven is medegedeeld. In 457 werd

hun getalop tien gebracht.Detribunenwerden somsverscheidenejaren
achtereen herkozen,totdathetplebiscietvan 842hieraan eeneindemaakte

(blz.89).Cn.PapiriusCarbosteldein184deintrekkingvan ditplebisciet
voorhettribunaat voor,doch zijnvoorstelgingnietdoor.In hoeverkort
hierop eene verandering gevolgd is, weet men niet; doch C.Gracchus
bekleedde het tribunaat in 123 en 122.W anneer nietalletribunen OP
éénen dag gekozen waren , werden de ontbrekende door coöptatie benoem d,tot dat de Trebonische wet hieraan een ei
ndemaakte(448).Als
aanleiding hiertoe wordtdoorLiviusopgegeven,dathetden patriciërsin

ditjaar gelukt was,twee uithun mit
lt
len,ennog weloud-consuls,tot
tribunen te doen coöpteeren.Hierop stelde dan detribuun L.Trebonius
voor, VJ g%izldù- Romanam Jrflvzlpd plbi,
g rogaret, ïd lugueeorppcrdf,d.m
tfccdzzz tribltno,
îpl
ebeiJaceret.In 401eehterwerdhetTrebonischeplebisciet
overtreden;wel konden de patriciërs niet de coöptatie van patricische
volkstribunen c
loordrijven;maar er had toch wederom coöptatie plaats.
Overigens gold het als wet, ne ctffpatrido.pîdldfï magùtratn .pcJ:r:zl/;

patriciërs,die het volkstribunaat wenschten te bekleeden,moesten der-

halve eerst door adoptio ofarrogatioin eeneplebejischefamilieovergaany
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zooal:o.a.hetgevalisgeweestmetP.ClodiusPulcher,Cicero'sbittersten

vijand. Zelfs konden plebejers, wier vader een curulisch ambtbekleed
had, bi
j diens leven niet naar hettribunaatdingen, veelmindernog
iem and,die zelf een zoodanig am bthad vervuld.D eze zaak kwam ernstig

ter sprake in 208, toen het bleek; dat de doo; gewaande vader van

den tribuun C.Serviliusnog in leven en bij de Bojerskrijgsgevangen
was. Toen nu in 203 de vader uitzijne gevangenschap ontslagen werd
en naar Rome terugkeerde, wer; er ten gunste van den zoon aan het
volk eene wetvoorgesteld, dathem deonwetende overtreding der wetten
niet tot misdaad zou worden toegerekend.
Onder L. Cornelius Sulla wer; het volkstribunaat geweldig gefnuikt

en nagenoeg tothetoorspronkeli
jke auxilium teruggebracht,terwijlhet
tevens den toegang tot alle curulische ambten sloot.Dan,in 75 opende
de Aurelische wet van den consul L.Aurelius Cottaden tribunen weder

den toegang tot denella cvrvîf'
d,terwijl,in 70,onderhetconsulaatvan
Cn. Pompejus en M .LiciniusCrassus, diehettribunaatvoor hunne
staatkundige plannen noodig hadden, dit ambt in zs
jne volle macht
hergtel; werd.Caesar,
liet zich het volkstribunaat voor een onbepaalden

ti
jd opgedragen.
D e bevoegdheid,doodstraFen te doen ultspreken,ging voor de volkstribunen verloren door de wet der twaalf tafelen,ut#e capitecî'rïfgw non
Clïdï in cpzzcï/fc/f,
f mazimo c.çve/f:r, d.i.in de centuriaatcom itiën,.welkc

de tribunen niet konden oproepen. Een plebisciet van den tribuun M .
Duillius verboo; in 449,op straFe des doods,de plebszondertribunen
te laten.
De tribunen hadden geene ingigniën. Hunne dienaren waren boden

(viatore8).
Volkstribuncn,èél
xxnyot.Ciccro's oordcelover ditambt- Cic.de legg.111. l0.
Auxilium - Ge11.XIIE 12.9.Liv.II.33, 35;111.9, 19.Cic.de lcgg.111. 3;dc
re p.II.33.Dion.Hal. VI.87;VII. 17.
Apmllatio Liv. 111. 13, 56; VIII. 33; XXVIII.45.Ge1l.111.29 XIII. 12.

Plut.Q.R.8l.
Sacrosancti Fest. p.318. Cic.p.Balbo l4.Liv.II.33; 111.55.Dion.11a1.VI.
89;VII.22.
In*rcesslo.Decrcta pro collegio - Liv.111.13; IV. 26, 53; XXXVIII.52, 60;
XLII.32.33.Gell.IV. 14; VII. 19.Val.Max.IV. 1.8; VI. 1.2; VI.4.5.Cic.

Arerr.II.4l;p.(àuinet.7.
THumfvan den consulL.Postumius Megcllus- Liv.X.37.
Bedreiging tcgen de consuls in 43l- Liv.IV.26.
Gevangenneming van den consul L.Philippus - Val.Max.IX.5.2.
Vervolging van censors - Liv.XLIII.l6.Zie ook blz.98.
Lex Icilia - Cic.p.Sestio 37.Dion.Hal.VII.l7.

Moord op een tribuun geplœgd - Liv.II.54.Zonar.V1I.17.
Vvroordœling van Tremellius- Lig.epit. XLVH .
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L.Cotta - Val.Max.VI. 5.4.
Nog enkele gevallen van interceesio - Liv.111. 1; IV.60; V. 12.Ocàvlus tegen
Ti. Gracchus - Liv. epit. LVIII. Vell. Pat.II.2.Plut.Ti.Gr.8 sqq.Baebius Sall.Iug.34.

L.Liviusen Q.M aelius- Liv.IX.8.
A.Virginiusen Q.Pommnius- Liv.V.24 sqq.,29.
Volkstribunen bi
jgezantschapyn Liv.IX.86;XXIX.20.
Grens van hetalzxilium - Liv.111. 10.Dio Cass.LI. l9;Dion.Hal.VIII.87.
Verkiezing dertrib.pl.vöt;r de lex Publilia - Cic.p.Corn. 1 frgl
n.23, 24.Ge1l.
XV.27.Dion.11a1.VI.89, 90;IX.4l.
Geen patriciër verkiesbaar - Paul.Diac.p.231.Liv.IV.25.Zonar.V1I. 15.
Inbreuk hierop - Liv.111.65.

Coopàtio- Liv.111.64 (waarhetrogationiscarmen telezen staat).
Lex Trebonia - Liv.111.65;V. 10.
C.Servilius - Liv.XXVII.21;XXX.19.
Aantaltribunen - Liv.I1.33,58;111.80.Dion.Hal.X.30.Zonar.V1I. l7.
Lex Cornelia Sullae- Liv.epit.LXXXIX.Cic.p.Cluent.40;delegg.111.9;Verr.

1.60 (waartegen overschi
jnttestaan Caes.b.civ.1.5,2).App.b.c.1.100.
Lex Aurdia - Ascon.ad Cornel.p.78.App.b.c.1. 100.
Lex Pompeia - Liv. epit. XCVIT. Vell. Pat. II.30. Cic.de legg.111.9.Plut.
Pomp.22.
Lex Duillia - Liv.111.55.

HOOFDSTUK VI1.
D e m agistraten der repu bliek.
C. M agi8tratun ozlïzlpre,
x ovdinavié.

b 1.
D E A E D IL IT E IT.

Hetaanzienli
jkste onder de lagere ambten wasdeaediliteit.Erwaren
tweeërleiaedilen,de plebejische,wierambt tegelijk met dat'dervolkstribunen was ingesteld, en de curulische, die van later dagteekening
zijn.Deeerstgenoemden worden door de oude schrijvers voorgesteldals
ondergeschiktehelpers der volkstribunen. Er ishierbij echter zeer veel

duisters.In hetjaar 468 namelijk wer; Romegeteisterddooreenzware
pest,terwijl het tevensin een oorlog met de Volscersgewikkeld.was.
De eene consul was overleden,de andere 1ag zwaarziek,hetvi
jandeli
jke leger bedreigde (le halfuitgestorven stad, zoodat senatoren zelfs
de wachtposten betrokken. D e praetuur, tle censuur waren nog niet
ingesteld,en het bestuur berustte in hantlen der aedilen. Jd eos,zegt
Livius, numma rerum cc maienta8 cpzldf
zîcrù imyerii venerat. D us niet de
tribtmen,maar de aedilen bestuurden de loopende zaken enhielden het

oog op de bewaking der stad. Bijgelegenheid der pestziekte van 428
werd wederom aan de aedilen het toezicht opgedragen, dat niet het

bijgeloofin vreemde en ongeoorloofde olersen godsdienstige plechtigheden heul zou zoeken tegen deheerschende kwaal. W aren zijlouter
dienaars der volkstribunen geweest, tlan zouden deze opdrachten allen

schijn van ongerijmdhei; hebben. W ij stellen ons dezaak op devolgende wijze voor. Toen de plebsalsafzonderlijke stan; rechten en beschermers verkreeg, was er een plebejisch archief noodig,hetwelk i1t
aede f'
drdrïd gevestigd werd, omdat deze tempel aan de plebs behoorde.
Twee mannen kregen het beheer over dit archief en werden naar ge-

noemde aeh8aedilen genoemd.Natuurli
jk stondenzijonderdetribunen;
men behoeft hier niet te denken aan een bepaald voorschrift;het ligt
in den aartl der zaak, dat, wanheer de onschendbare beschermers en
hoofden der plebs eeu bevel gaven, de aedilen slechts hadden te ge-
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hoorzamen. Doch overlgens hadden zij een zelfstandigeh werkkrlng en
waren op zich zelven maghtratun.Daar de marktlieden,dieop demarkttlagen met hunne waren naar Rome kwamen,weltot de plebs zullen
behoort
l hebben, kan het geene verwondering baren, als reeds vroeg
t
le marktpolitie aan de aedilenwer;opgedragen,en daaraandenanderen

kant llet marktverkeer toch niet uitsluiten; plebejisch was,muar er
ongetwi
jfeld ook wel patricische koopers zullen geweest zijn,moestde
reclltspraak der aedilen,ten minste wat markt-en handelszakenbetrof,

zich welover hetgeheele volk uitstrekken en waren zi
j,althansin (lit
opzicllt,magl8tratn FmvîïRomatti.In449bepaaldentleconsulsL.Valerius
Poplicola en M .Horatius Barbatus,dat de senaatsbesluiten ook in het
archief vau den Cerestempel zout
len worden neergelegd.D at de aet
lilen
op last der tribunen iem axd in hechtenis nemen , wordt m eerm alen
vermeld. In (
len tijd,toen in de tribuutcomitiën nog doodvonnissen
werden uitgesproken , werden (le aedilen m et het voltrekken der plebe-

jisehe tloodstraf belast,welke hierin bestonll,dat t
lebeschuldigde van

de Tarpejische rotswerdafgeworpen.Vreemtlmaglletheeten,datLivius
geen meldiug maakt van de instelling der aediliteit.

Omtrent de wijze van verkiezing der aediles plebejivöör471 weet
lneu uiets met eenige zekerheid; tle leœ T'
MJJ'
JJ/C van genoemd jaar
(blz.32,61)brachttleverkiezingaan detribuutcomitiën.Zoozi
jvöördien
tijtl nog uiet tot de magistraten gerekeud werden,dan wareu zijhet
althans sedert(leze wet.Een punt,datook groote moeielijkheden aanbiedt,is de vraag,in hoeverre zi
jonschendbaarwaren.De leœ 8acrata,
na (le tweede secessio plebis in 449 als plebiscietaangenomen,bepaalde

volgensLivius:Itty?
/ïJrïlf/zlùpleôùcdJïîïlvdiltdicibu,
îAc:wflfrfd1)nocuhnet,
eius cczv/ Iovi dccrvwz e88et, Jcylfr
fï. ad cd#eza Cererh .
EfJdr'
J Literaeque
thtt
z/?fz?ziret.De romeinschejuristen evenwelbeweerden in laterti
jd,dat
de ouschendbxarheitl der volkstribunen niet op deze wet steunde,maar
op den eed,door den pontifex m aximus in naam tles rom einschenvolks

afgelegtl(blz.104,107).Doordezooevengenoemdewetwerden (ledaarin
gtlnoem de overheden niet sao-o8ancti; m aar wie ze beleedigde, werd
sacev.W aren toch de aedilen sacrosancti geweest,dan hatlnietkunnen

gebetlren,wattoch werkelijlkhat
lplaatsgevonc
len,dat zi
jdoorhoogere
magistraten in hechteniswerden genomen.Catodaarentegen,bijFestus,
noemt de plebejischeaedilen uitdrukkelijk 8acro8ancto8;doch Varro,bi
j
G ellitls,zegt, dat magistraten,die geen in prt?zl.
îfbvf,
y of vocatéonh had'
den,zelfs door ambtelooze burgers voor den praetor gedagvaard kont
len
.

worden,en haalt hierbijeen voorbeeltlaan van een aedilh c'fg'?
zîïd, en
')Nameli
jk detlecemviristlitibt
lsiudicandls,waaroverlater.

112

de aediA ,I:J:Jf iat
lden evenmin het 1u8 'r-Al#f of ronandL, a1s de

curulische.Er zijn drie gissingen mogelijk:ôfdejuristen hebben gelijk
en de plebejische aedilen waren niet onschendbaar;èfzi
jhebben die
onschendbaarhei; verloren bi
j de instelling der curulische aediliteit;öf
wel - en dit achten wijhetwaarschijnli
jkst- zij waren 'acro8andi,
wanneer zi
j op last (
ler tribunen handelden,doch niet,waar het hun
eigen zelfstandigen werkkring gold.Datzijslechtsuit deplebsgekozen
konden worden, spreekt van zelf.

De curulische aeo iteit dagteekentvan hetjaar 865.Toendesenaat,
ter eere van de verzoening tusschen patriciërs en plebejers,aan de
zoogenaamde ludi zzlcaï-feen dag had toegevoegd,weigerden de plebe-

jische aedilen,wien de zorg voor deze spelen was opgedragen, nog
meerdere onkosten te maken,en boden zich daarentegen eenigejonge
patriciërs aan,om de zorg voor deze spelen op zich te nemen.H ieruit
ontstond de curulische aediliteit. H et was de bedoeling, hiervan een
rein patricisch am bt te m aken. Zoo hadden de patriciërs voor de ééne
afgestane consulsplaats een praetor en twee aedilen terug gekregen;

doch juist dit wasoorzaak,datreeds in hetvolgendejaar aan deplebs
ook tot het nieuwe ambt toegang m oest verleen; worden. Eerst koos

men afwisselend,het eene jaar patriciërs, hetandere plebejers;later
koos m en zonder onderscheid.
l)e nieuwe aed/en saoesten echter nog een anderen werkkring heLben

dan dezorg voor de spelen, welke de plebejische aedilen weigerden te
bekostigen.W ijgissen,dat de consuls zich bijdeze gelegenheidontlast
hebben van het hoogere politietoezicht,waartoe vooralde nader te vermelden nltra vrlfdbehoorde.De uitbreiding van Romes machten gebied

moest toch hunnewerkzaamhedenopeen anderterrein aanmerkelijkdoen
toenemen. Toen echter ook de curulische aediliteit voor de plebejers
toegankelijk werd,verdweenhetverschilvan werkkringen maaktenbeide
klassen van aedilen te zam en één lichaam uit, hoewel de curulische

hooger stonden aangeschreven.Hun gemeenschappelijketaak betrofnu:
11 de marktpolitie in uitgebreiden zin,vooral wat betreft hetwaken
tegen het gebruik van valsche maten en gewichten en hettekoop bieden

van vervalschte of bedorven waren. Zij deden uitspraak in handelsgeschillen eu kondigden bij edict de bepalingen af, waaraan men zich
bijkoop ofverkoop tehouden had.Totdit gedeelte hunnerwerkzaazaheid behoort ook de cura annonae ofzorg voor geregelden aanvoer van

koren.In tijden van schaarschtewerdenermeestalbuitengewonezrcy:c/f
annonae aangewezen.

20.de cura vrlfd,hettoezicht over bi
jzondere en staatsgebouwen,en
4e zorg,dat de eigenaars ze behoorlijk onderhielden,tervoorkoming

van gevaar, - het opzicht over de reinheid en veiligheid der waterleidingen, wegen ,enz.,- zorg voor de gezondhei; en degoedezeden,
vooral wat betreft het toezicht op gaarkeukens,herbergen,bordeelen ,
en de hanihaving der wetten op weelde, hazarispel, woeker en dgl.

De aedilen spraken vonnissen uit in zake van vechtpartijen,8tlmrum,
bigamie,tooverij,gesprekken ofreâevoeringen,welke beleedigend voor
den staat waren;zij oefenden ook toezicht uitop den godsdienst en
waakten tegen invoering v>n vreemie gebraiken;zijbestraften hen,die
j
OP de staatsweiden maeervee lieten grazen,danhunwastoegestaan;zi
gingen woeker te keer, enz.V eel werd door hen gedaan totvergaaiing

derstatluit deboeten,die zi
j hieven en waaroverhunvrijebeschikking
gelaten was.In menig opzicht viel hun werkkring m et diendercensoren

samen,waarbijmen in hetoog moethouden,daternietaltijd censors
w aren.

30. t
le zorg voor de openbare spelen. D it gedeelte van hun ambt was
voor de aet
lilen zeer kostbaar,dewi
jlzi
j de kosten grootendeels zelven

moesten bestrijden.W elstontlde senaat eene som gelds toe;maarhet
h'
olk was zoo op praal en pracht verzot,dat deze som op verre na niet
toereikend was.Sommige aedilen wisten zich uit deprovinciën kosteloos
llet noodige te verschaFen totopluisteringderspelen,totdateen senaatsbesluit vau 182 dit verbood.D e spelen der curulische enderplebejische
aedileu bleven geheel gescheiden;die der eersten waren tle kostbaarste
en werden m iddelen om zich de volksgunst te verwerven ,en zich dell
weg tot hooger ambteu te banen. D e aedilen hadden tot t
leze verschillende doeleindeu eeu aantallagere beam bten onder zich.
Caesar deetl in 44 twee nieuwe aedilen kiezen, aedilen Cerealen ge-

uoemd,wien in hetbijzouderde cura attnonae en de bezorging derlud'
i
C'
ereale8 was opgedragen.
/,paply:ty àqrvvtpot - Paul. Diac. 231. Zonal.'
V11. 15. Dion.
Aediles, 4.
1Ta1.VT.90.
Pest te Rome in 463 en 428 - Tuiv.111.6 ;IV.30.
De Scta in den Cerestempel neergelegd Liv.111-55.
De aediles pl. nemen iu hechtenis en voltrekken dt doodstral- Iuiv.XXIX.20.
Dion.Hal. V1I. 26,35;X.35.Plut.Coriol. 17,18.
onschendbaarheid Liv.111. 55.'
Fest.p.318.Gell.XlI1. 13.

Aedilescurules Liv.VI.42.Dig.1.2.2.5 26.
Decurul.aediliteitook voorplebejersopengesteld Liv.V11.l.
Marktpolitie,cura annollae -- Liv.X. 11 XXX.26;XXXI.4,50;XXXIII.42;
XXXVIII. 35. (?ic.de legg. Ilf.3. luven.sat.X. 100.Plaut.Rud.ll.3.42.Gell.
lV. 2.Dig.X IX .2. 13.8;XX I. 1. 1,38,63.
Cura urbis Liv.VII.28;VIl1.18,22;X.13,23,31;XXV. 1,2;XXXV.
41.Ge11.X.6.Val.Afax.Vl. 1.7,8.Suet.Tib.34.Oic.Phil.1X. 7.Senecaep.86.
Front.aq. 95.Plaut.Capt.1$*
/.2.ZG;Stich.l1.2. Q3.Dig.XV11I.6.12; XXI. 1.
40 Sqq.Dio ('ass.LV.8.
SCHLIMMER,Handboek.Se drnk.
8

Cara ludornm - Liv.IX.40;X.4:;XXII. 10;XXIII.30;XXXI.9;XXXIII.
25;XXX'
IX.5.22;XL.44.Cic.Verr.1. 19,22;TV.3;V. 14.Va1.Max.I.1.l6.
Aediles cereales Suet.Caes.4l.Dig.f.2.2.32.Dio Pass.XLIII.51.

5 2.
D E Q UA ESTUU R.

lleeds in het ti
jdperk der ltoningen wordt van quaestoren melding
gemaakt,doch meteen geheelant
lerenwerkkring;anielaterequaestoren
der republiek. H oe deze overgang heeft plaats gehad,is eene vraag,

welke wij niet kunnen beantwoorden. Volgenseen berichtbijZonaras
droeg (
le consul P. V alerius in 509 het beheer der schatkist aan de

quaestoren op, ;ie toen zoowe!guae8tore8 cdrcriï(zagélt) als guae8toren
rvvzzz capitali.
um waren. H ieruit is het wellicht te verklaren , dat Plutarcht
zs de instelling der TJgE
IIaan Valerius toeschrijft. Hoe lang nu
fle quaestoren nevens hunne betrekking als beheerders en boekhouders
der schatkist ook nog het openbaar ministerie waarnamen en als aan-

klagersin de comitiën optrac
leu,isnietbekend.Hetisnietonmogelijk,
datzijhetrechterlijk gedeelte van hun ambt behout
len hebben totaan
(le lex Papiria en (le instelling ;er triumviriccpïlc/d. Volgens Tacitus
.
%
wert
len ziJ
eerst door de consuls gekozen en waren ziJ
dus toen geene

magistraten;volgens Junius Gracchanusbi
j Ulpianus wert
len zi
j reeds
in den koningstijd door het volk gekozen.Dit alleen iszeker,datin
447 hunne verkiezing aan de tribuutcomitiën kwam. W ijmogen hier
ook het gevoelen vau Afommsen 1) niet verzwi
jgen,dat eerst in 447
hetaerarium aan tle zorg der quaestoren zou zi
jn toevertrouwd.In 421
werd het getal van twee op vier gebracht, van welke twee te R om e

bleven (ql
4ae8torenlrJczlï)en twee de consuls in den oorlog vergezelden
(coluulibn ad wC?
r
zlf
ls/ef;
c bellizrcdd/p ene).Nat
latItalië onderworpenwas,
wer; het getal op acht gebracht (267).Salla bracht het op twi=ig,
Caesar op veertig (blz.73,74).
D e quaestuur was het eerste ambt,dat tot den senaat toegang ver-

leende. Bij de lectioddzlc/vdwerden de oui-quaestors gewoonli
jk in den
senaat opgenomen.Hi
erom washet van belang,dat (
leplebejersin421
aandeelaan de quaestuurverkregen.Bijgelegenheidnameli
jkvanbovengemelde verdubbeling van twee op vier wilden de volkstribunen dehelft
tlit de plebs gekozen zien;doch de patriciërs dreven door,dat dekeus

zou plaatshebbenpromhoue dez:I:ccpatriôun.Elfjaarlanggeluktehet
')Röm.Gesch.Bucll2Kap.2 op'teinde.

hun nog, uitslultend patriciërs te doen verkiezen, totdat in 409 op

eenmaaldrie plebejers gekozen werden.
Over de quaestoren in de provinciën spreken wijlater,en bepalen
ons hier tot de quae8toren aerarii. Hun werkkring was veelzijdig,doch
de cura aerariizfzlfïc?'
,waserhet voornaamste gedeelte van.Zi
j hadden
de sleutels der schatkist,die in den Saturnustempelbewaarâ werd,zij
deden op hooger last de uitbetalingen,ontvingen de inkomsten vanden

staat, en hielden de boeken van ontvangsten uitgaaf(codice8cccvffet
ïzz
lzezldï). Hiertoe hadden zij een talri
jk personeelvan klerken (8cribae),
die onder hunne verantwoordeli
jkhei: werkzaam waren. Op deze dcrïl,
kwam hetvoornamelijk aan,vooralsedertdequaestuurdeprimu8.
grcylkd
ad Jozlprddwas geworden en dusdoorbetrekkelijk jonge menschen werd
bekleet
l (blz.90).De zes hoofdklerken hadden den titelvan nezprimi.
D e quaestoren m oesten rekening enverantwoordingdoen(rationemrjprrd).
A lleen aan de consuls det
len zi
j, zonder hooger bevel, uitbetaling;
overigensverstrekten zijaan niemand,zelfsnietaan den dietator,geld
zonder bevelschrift van den senaat. In (le schatkam er werden ook de
veldteekenen bewaard, om dat m en Ze daar het veiligst achtte,en om
dezelfde reden werd den quaestoren ook het staatsarchieftoevertrouwd,

t
lat zi
j in den tempelder Ops,nabijden Saturnustempel,bewaarden.
Daar zijdusde wetten bewaarâen,legdendenieuw benoemdeoverheden
in hunne handen den eed af. Ook was den quaestoren het onthaal
eu de herberging van vreem de vorsten en gezankn opgedragen. D e
quaestoren hadden geen pren8io ofrocatio en volgens Varro ook geene
v'
iatoren.

De verdeeling der werkzaamheden Lprovinniaeçf/ccd/prfle)geschiedde,
even alsbij de overige,magistraten,meestdoorhetlot,enwelaanstondg
of spoedig na hunnebenoem ing.Enkelem alen werienaan d.
em agistrateu

of stadhouders,waarschi
jnli
jk op hun verzoek,quaestoren eztra dorfepî
toegevoegd.
Quaestores,ruylut- Varro 1.1.V.8l.Zonar.V.l3.Plut.Popl.12.
Doorwien gekozen - Tac.ann.XI.22.Ulp.Dig.1.13 tdeofrtqu.)
Quaestores aeraril - Varro 1. 1. V.81. Dig.1. 2.2.22.Zonar.VII. 13.Plut.
Popl.l2.

Aantal.Twee,vier - Liv.IV.43.Tac.ann.XI.22 (dieechterdevolgordeomkeert).Acht - Liv.epit.XV.Tac.1.c.Ioann.Lyd.demag.1.27 denktaan acht

nieuwe en komtdus tot hetgetal twaalf.Twintig - Tac.1.c.Veertig - Suet.Caes.
41.Dio Cass.XLIII.47.

Quaestoreydeplebe- Liv.IV.43,54.

Cura aerarii Liv. IV. 15;XXXIII.42;XXXVIII.55,60;XLII.6;XLIV.
16.Ge11.XIII.24, 29.Cic.Phil.IX.7,XIV.14.Polyb.Vl.13.
Bewaring dQr vddteektnen - Liv.111.69; VII.23.
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Arcùief - Serv. ad Aen. VIII. 322. Liv. XXXIX.4. Zie ecllter Cic.de legg.
111.Q0.
Eedsafneming - Val.Max.II.8.1.Liv.XXIX.37.App.b.c.1.3l.

Ontvanpt van vorsten en gexanten -- Liv.XXVIII.39;XXX.l7;XXXIII.24;

XLV.20.44.Plut.Q.R.43.Cf.Val.Max.V.1.1.
Viatores- Ge11.XI1I. 12.Zie Lange'
1 p.633,Becker I1.2.p.353.
Sexprimi- Cic.de nat.d.111.30.

q 4.
A N D ER E M A GISTR A TE N.

10.Dec- virid/fï/ilvd( litiblt84ïfz#ïcczl#f,
g,in den eersten tijtl îudice.
q
Jdcozàrfrfgenoem;,een rechterlijk collegie,waarvan de instelling aan
Servius Tullius werd toegeschreven endatuitspraaktleetlinprivaatzaken.

Bij debellandeling derrechtspraak zalhierovernadergesprokenworden.
20. Quatsorviri ïf/rf diozndo.Na de ontlerwerping van Latium in 838
werden delatijnsche en campaansche steden meer ofmindervri
jemunieipiën , die onder het rechtsgebied vln den praetor wrJcz,?/: te Rome

stonden. Deze zontl erpra@ecti iur'
i#ïcslvJo heen,om ià zijnen naam
en volgens de door hesa gegevene instructiên recht te spreken. Tegen
het einde der vierde eeuw werden de vier praefecten voor Campanië
door het volk gekozen,wat hen tot den rang van m agistraten verhief.
H un rechtsgebied .omvatte Capua, Cumae, Casilinum , Volturnum ,
Liturnum , Puteoli, A cerrae, Suesst
lla, A tella en Calatia. Augustus
schafte dit ambt af.
30. Ibiumviri wpc/vrzlf ofcapitales,ei
genli
jktweeonderscheideneambten,
waarvan het eene in het andere wer; opgelost. D e triumvirivpc/fdrvï,
die het eerst in 324 vermelt
l worden,waren de hoofden dernachtwacht
en der brandpolitie, en als zoodanig ondergeschikt aan tle aedilen. In
289 echter gelastte de Papirische wet van den volkstribuun L.Papirius
de instelling van triumniri cczï/c/d,doordetribuutcomitiënteverkiezen.
Op deze gingen nu vooreersK de functiën (
ler vorigen over; ten tweede
wertlen zi
j belast met het toezicht over de gevangenissen en de voltrekking van strafoefeningen binnen de muren ;es kerkers;ten derde

tlet
len zij onderzoek naar gepleegde misdri
jven (mal6cia cnzlgf
z/rvd),
konden verdachte personen in hechteuis nem en en aan slaven en vreem den,die op heeterdaa; betrapt waren,politiestrafen opleggen.

z
10. Tvi
'vwrïrï monetalen of aeri argento auro Jczlf
/pierigndo (verkort
A.A..A.F.F.). Zi
j waren muntmeesters en hadden hunne muntin
den tempelvan Juno Moneta. In de laatste ti
jden der republiek viudt
mell eene ënkele maal gîlatuol-viri o'
/àplde/fdîf
/'
:.

50* Q/
z/c/ffprts/r'
lt,/k
-d t
k.p/rlt
?,lllllllt
èviri?,/0
-.
seivtrat/1l:#?
,pîlrgandis.DPeerstgeltoemde vier waakten over het reinhouden eu over het ohbelemmerd
verkeer in de straten binnen den Servischen m uur; hct distrikt der

beide laatsten reikte van daartotaan den eersten mijlpaal,voorzoovcr
de stad wasttitgebouwd (f/5f'continenterhabitabatzlrj.Dezepersonenwarcn
ontlergeschikt aan (le aedilen.
A1 deze lagere ambtenaren te zamen maakten de zoogenaamdel:igiltti.>a
'
rc
er' uit, en, nadat Augustus de Iv viri iuri dicundo cn de ITviri

%.i'
i8pfrpcpdf'
,
shad opgeheven,heetten zi
j samen rigintiriri.
Ten slotte vermelt
len wijhiernog(
leelbratorendrïlffz
?
zzzz,maghtrir'
Jc/rvp?,
maghtriyic.ç/rC/vl, enz. Bovendien waren er nog een ta1van c'
ltratorenvoor
verschillende zaken, allen opzichters en beambten van m inderen rang.

Quatuorviriiuridicundo

Fest.p.l42,233.Liv.IX.20;XXVI.l6.Afschaëng

valldit ambt Dio Cass.LIV.26.
TriumvirinoctuMi Val. Max.VIIl. l damn.5,6. Dig.1.l5.1.Plaut.Amph.
1. 1.3.Ioann,Lyd.de mag.1.50.
L:x Papiria Fest.p.344.
Triumviricapitales- Liv.cpit.XI.Cic.dc lcgg.111.3.Dig.1.2. 2.30.Val.Max.
V.4. 7;V11I.4.2;VI.1.10.Liv.XXXIX.14,l2.Gdl.111. 3.Plaut.Asin.1.2.
5;Aul.111.2.2.
Triumviri monetales Cic.de legg.111.3.Dig.1.2.2.30.Dio Cass.LIV.26.

Quatuorvirietduumviriviispurgant
lis
Vigintisexviri,vigintiviri

Dig.1.2.2.30;XLIII.11.1.

DioCass.LIV.26.

H OOFDSTUK VD1.

D e m agistraten der republiek.

D.Magi8trat- ezfrcpr#ïlcrïï.

DX DICTATOR EN DE MAGISTER XQUITUM.

Tkrwijl aan den eenen kant het tweehoofdig bestuurder consulseeu
der waarborgen was, welke de republikeinsche regeeringsvorra aanbood

tegen willekeuren dwingelandij, zoo konden zich toch omstandigheden
opdoen, waarin zich de behoefte deed gevoelen, althans voor korten

tijd, een krachtiger bewind aan de spitste hebben, datdoor geene
volkssolwereiniteit gebonden was.In zulke oogenblikken, waarin groote
gevaren den staat bedreigt
len en waarin het bovenalaankwam op snel
en vastberaden handelen , nam men dikwerf te Rome de toevlucht fot

de benoeming van een dictator,waardoormen alshetware tijdelijk tot
het koningschap terugkeerde. W anneer de naam didator in zwang ge-

komen is,kan niet gezegd worien;de oorspronkelijke titelwasmaginter
pp.
pf
xîf. De latere benaming kan, welkeandere aieidingen men ook bi
j
oude schri
jvers moge vinden, slechts van didareworien afgeleid. De

.

benoeming van een dictator geschiedde door een derconsulsop lastvan

den senaat (blz. 88 en 105). Tegen zulk een éenaatsbesluitwashet
verzet der volkstribunen krachteloos, hetzij omdat de lez & didatore
crecrl , welke ouier wasdan het tribunaat, geen veto toeliet, hetzi
j
omdat de consuls in deze ook aan eene nenatunaudorita8 gehoor konden

geven en de tribunen toch de uitvoering nietkonden beletten,daarzi
j
binnenshuis geschiedc
le.H et recht,een dictatortebenoem en,kwam den

consuls toe. De keuze zelve stond den consulgeheelvrij, mitszijop
een oud-consulviel.Livius zegt:coluulare8 &#v:,itakaiuôebatdecreando

dfclc/nr:lata, waarbi
jmen we1in hetoog moethouden, datoonnularen
legere we1 de zin of inhoud, m aar niet de letter der wet kan geweest

zijn, dewijl de consulstoen nog nietden titelvan 0on,
8u>8, maarvan
nraetoren yoerden.Dit neemt evenwel niet weg,dat de senaat den man
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I
ton aanwijzen,dien men wenschte benoemitte zien;doch men kon den
consul niet dwingen tot deze keuze.N a auspiciën gehouden te hebben,

ging deconsulomstreeksmiddernachttotdengene,op wienhijhetoog
geslagen had,en benoemde dezen,81
Irgen8(ook orien8)zlpc/e8ilentio#ïcïctorem #3'
c:Jc/.Hoewelmen somsook vindtdictator- creant,heethetaltijd:
con8ul#ïc/c//rtwzdicit,dewijler geene eigenlijke creatio,(
l.i.verkiezing
bij stemming, plaats vindt. De in functie zijnde magistraten legien
hieropniethun ambtneer,zooalssommigeschri
jversgemeendhebbem ;zelfs
de consuls behielt
len htm ne waardigheid;maar zoo zi
jook aan hethoofd
httnnerdepartementen van bestuur bleven,dan washetgedeelteli
jk als
ondergesehikten van den dictator, omdat het adm inistratieve raderwerk

nietstilkon staan.Zijkunnen comitiënhouden,legersaanvoeren;maar
het imperium van clen dictator gaatboven hethunne, en zijhebben
dan ook geene lictoren.De verhouding zalduidelijker worden,wanneer
m en in hot oog houclt, dat een dictator telkens slechts voor ééne bepaalde zaak benoemd werd.D e drie hoofdpunten,waarin de dictatoriale

macht boven de conBulairestaat, zi
jn: grootere onafhankeli
jkheid van
senaatsbesluiten,het voorrechtvan nietdoorprovocatiotezijn gebonden
en datvan geen verantwoording schuldig te zijn. Daarentegen had hi
j
geene beschikking over de gelden van f
len staat.D evolkstribunen bleven
tlok voor den dictator onschendbaar, m aar hadden tegenover hem geen
recht van verzet; de lea'
,#: dictatore crdc/lJp kende geen volkstribunen;
ùerwijlandererzijdsd.
e tribunen niet in hun ambtdooreen senaatsbesluit
geschorst konden worden. H ad de dictator het imperium .noodig, ;an
droeg hijzelfeene J:,
r curiata deïo
'
z?z
,erio voor.B ehalve d.e 8ella c'fr'zMlï,sen
de toya /yrct?/dz/c hatl de (lictator vier en twintig lictoren met debi
jlen
.

in clebtlntlels.Deeerste dictatorwasT.LartiusFlavus(498),deeerste
plebejische was C.M arcius Rutilus(356). Om hetmisbruik eener zoo
ttitgebreide macht te voorkom en, wer; d.
e dictator voor hoogstens zes

maanden benoemd.Hetwas echtergebruikelijk,tlathij zijn ambtneerlegde,zoodra hij zijne taak verrichthad.Dezetaak werd uitgedruktin
het voorafgaande senaatsbesluit. W el trachtten enkelen hiervan af te
wi
jken,zooals L.Manlius Capitolinus(363),die Blechts tot hetinslaan

van den jaarspijkerbenoemclwas en eene lichting wilclehouden,zooals
U.Maenius(314),die hethem opgedragen rechterlijk onëerzoek tever
uitstrekte,- doch zi
j ontmoetten een zoo krachtigen zeielijken tegenstand, dat zi
j zich genooptzagen, hunne waardigheid neer te leggen.
W anneer tegen zulke overschrijdingen van machf door de volkstribuneu
verzet werd gepleegd, dau mag men hieruitnog nietaieiden, datzij
iets tegen den dictator vermochtO :zoolang deze binnen de perken der

wetten bleef.Zoo verzetten zij zich in 350 ook tegen T.M &nlius Capi-
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tolinus, diebi
jde consulgcomitiën de Licinische wet wilde verkrachten
(blz.94).
De voornaamste redenen tot de benoeming eens dictators waren bin-

nenlandsche onlusten (did.#:#z'
/ip>i.
&ca-alenzwareoorlogen(reigerltndae
ccvdc); maar bovendien werden somtijds dictatoren benoemd vooreen
meer beperkt doeleinde, a1s: toù het houden der comitiën, tot het
kiezen van den senaat,tot het leiden van buitengewonerechtsgedingen,
#ot het houden van openbare spelen en godsdienstige plechtigheden,

vooralvan deJeriae Latinae,tot hetinslaan van denjaarspijker,vooral
in tijden van pest ofandere algemeene rampen,ook we1tothethouden
eener lichting, wanneer de tribunen deze belemmerden. M en houde in
het oog,dat,wanneer de consuls door oorlog of door eene andere om-

standigheid verhinderd waren,noodzakelijke ambtsverrichtingen waar te
nem en,welke tothun departem entbehoorien ,debenoeming eensdictators
dikwerf de m eest gereede weg was.

Evenmin als hetimperium van verschillende overheden gelijk stond,
wasook het imperium van alledictatorsgelijk.Hetschijntgeëvenredigd
te zijn geweestaan de taak,welke zijtevervullen hadden;dochbinnen
den aangewezen werkkring was geene provocatio mogelijk. Slechtsden
dictator rci gerundae causa werd het imperium voor zes maanden ver-

leend;aan de anderen slechtsvoor zoolang hunne taak duurde, tenzij
hun wellicht daarna door den senaat nog eene zaak buiten Rome werd
opge&agen,met eene prorogatio fzzl
zdr/ï,waarvan é,én voorbeel; bekend

is. In 203 aameli
jk werd P.SulpiciusGalba Maximus tot dictatorbenoemd om een weerspannigen consul terug te roepen, en na zulkg

gedaan te hebben, volbracht hi
j nog eene zening naar verschillende
steden van Italië.Ook is er één schijnbaarvoorbeeld van beroepophet
volk, namelijk dat van Q.FabiusMaximus Rullianus, die tegen het
uitdrukkelijk bevelvan den dictator b.Papirius Cursor een slag tegen

de Samniten gewaagd en gewonnen had (825);doch ditberoep werd
niet aangenomen, en eerst nadat én leger én senaat én volk voor hem
waren in de bresgesprongen, gaf Papirius toe, en schonk aan Fabius
het leven, doch als iets, wat alleen van hem afhing. Ook wanneer de

constlls met dictatorialemachùbekleedwaren,konden zi
jzonderhooger
beroep handelen. De formule van het daartoe strekkentl senaatsbesluit

was: vihant (of operam #>/) oon.
wle', zle gltid rd# pMlica #d/rfe
y::r/ï
capiat. De omschrijdng dezer bevoegdheid vindt men het volledigst
vermel; bij Sallustius:ea zp/d,
r/c.
sper ddvc/vw more &pzclo maghtratui
z?lc= 'w c.

permittitur. :z:rcï/?zw parare, J:JJV- gerere, coèècere ozz-flv.
x
modi8 dpcïp,
l aigue cfrd.
y. #pzzlï militiaegne fzzz eff
:w atv e ïv#fcff/w 8ummwm
yJ&r:; aliter 8ine zpzffs 11488. rf
zîlf earum rdrlyz connuli fffd e8t. Dat
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Oicero vcroordceld wertl wegcns heù tez- dood brengen van Catilina's

cedgenooten,geschiedde in een tijd,toen allesmogelijk was;dooreene
wet m et terugwerkende krach:, uitsluitend vervaardigd, om hem te
treFen.
De dictator re'
ipr?
?v#c: cauna voerde in den regel geen oorlog buiten
ltalië. Slechts één voorbeeld is hiervan bekend, dat van A.A tiliue

Oalatinus (249) in den eersten punischen krijg.Ietsdergelijkskomt
later niet weder voor;trouwens,m et het aantalprovinciën breidde zich
ook het aantal veldheeren uit. D e laatste dictatuur reip rf
zl#c: cauna
bekleedde Af. Jtznitls Pera (216), na den slag bi
j Canuae. De laatste
dictator in het algem een A'
öt;r Sulla kom t voor in 202. D e levenslange

dictafuur (#?
'
c/c/?/rcperpetna) van Salla en laterdedictatuurvan Caesar
streden tegen de wetten en waren slechts eene verm om de m onarchie.
Sulla liet sich door een interrex, Caesar door een praetor benoem en,

terwsjl dit door een consul ha; moeten geschieden en zelfsnietdoor
een interrex kon gebeuren. Alleen den consulairtribunen was in vroeger

ti
jd ditrechtdoor de augurstoegekend.Eénmaalvindt men Q.Fabius
MaximusVerrucossus(217)metden titelvan prodidator, d.i.bekleed
met dictatoriale macht, zonder evenwel den titel van dictator te
voeren. D e zaak had zich aldus toegedragen. D e eene consul, C.#1a-

minius, was in den slag bi
j het Trasimeensche meergesneuveld; de
andere, Cn. Servilius,was in Gallië; men verlangde Fabius met dictatoriale m acht te bekleeien; doch daar er geen consul was om hem te

benoemen,werd hijdoorhetvolk totproiictatorbenoemd.
Afen vindt nog eene duistere vermelding van eene wet, door den
dictator aan de volksvergadering voorgesteld, 2
4tl'
zfzzz eœncendere liceret.

W aarom de dictator dit moest aanvragen,is geheelonzeker.

Onmiddelli
jk op den dictatorvolgde de maghterdgvffff-, ook zelfsbi
j
dictatore, die geen leger hadden aan te voeren. Dit ambt werd zöt;
nauw met de dictatuur verbonden geacht, datzelfsbi
j overlijden van

den manhter:g?
z'
J/?/zàeenplaatsvervangerL8%(
-fectlb8lwer;gekozen.Nogtans
zi
jn twee voorbeelden bekend van een dictator zonder pzcq/dfdr eguitum,
het eerste in 249, toen de consul P.Claudius Pulcher,om den senaat

tc honen,eenzijnerklerken,A1.ClaudiusGlicia,totdictatorbenoemde,
die echter terstond zijn ambtmoestneerleggen,- en het tweede in
216,toen nevens M .Junius Pera, den dictator re'
iprffzl#cd cau8a, een
tweede dictator benoemd wertl,M .Fabius Buteo,ten einde den senaat
aan te vullen. W at het geval met Glicia betreft, d@e geen cotawlarin

was, moeten wi
j opmerken, dat van dezen regelweleensmeerwerd
afgqweken.Er komen meer dictators voor,wier namen men te vergeefk
onder de vroegere consuls zoekt. Ook in het tweede geval is eene
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afwijking. Buteo kreeg, Bchoon geen dictator reé.
ç:rC
4s#c:eau.
îa, het
imperillm voor zes maanden. Hij verklaarde zulks evenwel zelfvoor
onwettig en maakte er geen gebruik van.Dit is trouwens het eenige

geval,datwi
j twee dictatoren tegelijk vinden.
De maginter lf
xï/vw was ondergeschikt aan den dictator, en in dien:

afwezigheid zijn plaatsvervanger. Hi
j had zeslictoren, en moest even
a1sdedictatoruitdeoud-consulsgekozenwordeu.Zijnebenoemingwas
de eerste tlaa; van 4en dictator, en hijlegd.
e ook zijn ambtneder te
geli
jk met den dictator,diehem ha;gekozen(dinere,nominare,cooptarh.
Bleek het,dathijritio crdc/ff,
gwas,dan moest ook dedictatormethem
aftreden.Elnmaalis het gebeurd,dat hetgezag van den magùterdglï/vpl
gelijk gesaaakt werd aan datvan den dictator, te weten,in 217,toen

de bovengenoemde prodictator Q. Fabiusdoor hetontwijken van een
veldslag tegen H annibal veler m isnoegen op zich ha; geladen.D evolkstribuun M .M etilius stelde toen aan het volk eene wet voor deaeguando
magi8tri dgf
xï/fzyz et #fc/c//ri& illre, en m en had due als het ware twee
dictatore,Q.Fabiusen M.Minucius.Opm erking verdienthierhetwoord
i'
urebi
jLivius,die eerst nadat de weti: aangenom en , van een imperium,

clvc/vw spreekt.Hetiseenigszinstwi
jfelachtig,ofdemagisterequitum
een eigen im perium had,behalve in dit ééne geval;uiteeneplaatsvan
Liviue echter,waarvan den magisterequitum gezegd woràtprozz'J#id/rJ/?
z

g; zijn het besluitte trekken, dat hi
j ook zelfagere, zoa men genei
staniig kon handelen, zonder last,maar stellig niet tegen het verbod
desdictators.Hijwas dan eeu collega minor van ;en dictator,gelijk de
praetoren van de consuls. In den strijd was zijne plaateaan hethoofd
der ruiterij,terwijlf
le dictator delegioenen aanvoerde.Devraag,ofde
*

magister equitum de 8ella cf
zryîï,
xhad, wordt vergchillend beantwoord.
Cicero stelt zijne waardighei; op ééne li
jn met de Praatuur.

Dictator,3txT4Tt
z)
p,aûT&zp4Tr
,
)p.Oudti
jdsmagisterpopuli- Cic.derep.1.40.Varro
1.1.V.8:;VI.61.Fest.p.249.
Lex de dictatore creando - Liv.I1.l8.Dion.%*.)0.

Dictatorem dicere- Liv.VIII.23;IX.28 (waarlrab consulihusnominatusdictator''
staat);IX.88;X.40.Fest.p.348.Dion.Hal.X.11.

De consuls leggen hun ambt nietneer - Liv.II.30,32;XX11.11;XX111.22,23.
Dedictatuurœnmagistratussinqprovocatione- Liv.II.18,29;111.20.Zonar.VII.13.

Dedictatorheeftgeenevri
jebeschikking overde gelden derechatkist- Zonar.V1I.
l3.Polyb.111.87.8.Cf.Liv.X XII.:3.
Geen vqrantwoording schuldig - Zonar.V1I.l3.Dion.1la1.V.:0;V11.56.Plut.
Fab.3.Cf. App.b.c.Il.23.
Insignia Polyb. 111. 87. App. b. 1.100.Dion.X.24.Plut.Fab.4.Mindtr

juistLiv.epit.LXXXIX.
T.LartiusFlavus Liv.1I.l8.Cic.de rcp.1I.32.Andqrsbi
j Fesk p.198.
Eerste dictator uit de plebs- Liv. VI1.13.
L.M anlius Capitolinus- Liv.VII.3.
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C.M aenins - Liv.IX .26.
T.M anlius Capitolinus- Liv.VII.21.
De tribunen tegenover den dictator - Liv.Vl.16.Zonar. VI1. l3.
Dictator r:igerundae causa - Liv.XXIII.23.
P.Sulpicius Galba - Liv.XXX.24, 25.

Q.FabiusMaximnsRullianus- Liv.VIII.29- 35.
Videant consules etc.- Sall. Cat.29. Cat.1.2; p.Mil.26.Liv.111.4; V1. 19.
Plut.Cic. 15;C.Gr.14.Dio Case.XXXVII.3l.
A.Atilius Calatinus - Liv.epit. XIX.
M .Juniuy Pera - Liv.XXII. 57.
C.Servilius,laatste dictator vöör Sulla - Liv.XXX.39.Vell.Pat.Il.Q8.
Prodictator - Liv.XXII.8.
Alleen consuls of constllairtribunen totde benoeming bevoegd - Liv.IV.31.Cic.ad
A tt.IX. l5.Verkeerd Dion.H al.X .1l.
Lex, ut equum etc.- Liv. XXIII. 14. Zonar.VI1.13.Plut.Fab.4.Zi6 Lange
1.p.551.
M .Claudius Glicia - Liv.epit.XIX.
M.Fabius Buteo - Liv.XXIII.22,23.
Magister equitum - Polyb.111.8:.9.Plut.Anton.8.SuFectus- Liv.1X.23.
Lex M etilia de aequando mag.eq.etdict.iure Liv.X XII.25, 27,29.Polyb.
111.103.4.
Pro me istratu agerc - Liv.VI11.86.

Insignia,rang- Cic.dc ltgg.111.3.Liv.V1.39.Dio Cass.XLII.2:.Ioann.Lyd.
dc mag.If. 19.

û 2.
DE TIENMANNEN V0OR HET SAMENSTXLLXN VAN W XTTEN.

Tweem aal werd het consulaat buiten werking gesteld, en we1 het
eerst in 451,toen hetvolk gesehreven wetten eischteen (le Terentillische

wetwasaangenomen (blz.32).Dien tengevolgewerden in decenturiaatcomitiën tien m annen gekozen voordenti
jdvan éénjaar,metconsulaire
m acht, doch zonder provocado en zonder beperking van de zi
jdeder
volkstribunen , opdat hun niets in den weg zou staan; evenwelonder

uitdrukkelijk voorbehoud, datde lege88acrataebetreiende de onschendbaarheid der tribunen en de leœ fc?'
,
Jïc de a#tl:zp/ïz,p ook in de nieuwi
wet
t
e
n
zo
uden
ge
ë
e
r
bi
e
di
gd
wor
de
n.
D
emb
cot
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ule
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,.tDe
ribune
en plebejische aedilen legden nu hun a
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taank,,qwe
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ke
stodr.
en

tienmannen werd opgedragen,was deze:lttilegencorrigerent.
9,
5opun Gd:J
et ïzl/dr.prd/crez
l/ffr. Zi
j gingen in hetopstellen der wetten zöö te werk,

dat zi
j de algemeenegoedkeuring verwierven, en daarhunne taak in
het eerste jaar niet volbrachtwas, werden er voorhetvolgende jaar
weder tien mannen gekozen, gedeeltelijk dezelfde van hetvorigeJ'aar.
Eén echter, Appius Claudius, uit de machtige en trotsche Claudiscbe
gens,had het plan opgevat,eene aristocratische oligarchie in hetleven

te roepen. D ien tcn gevolge bleefl
let vool'eerst;bijde ticn wetstafelen,
die reeds aan de goedkeuring des volks waren onderworpen, en lieten

de decemrir'
izich voor hetderdejaarnietherkiezen,maarbleven eigentlunkelijk aan hetbewind. Terwijlvroeger slechts Jén hu ner bi
j afwisseling twaalflictoren had,verschenen zi
j nu allen metditgetalophet
forum , zoodat zi
j te zamen nietminderdan 120 lictoren met btmdels
en bi
jlen om zich hadtlen.Natuurlijk
-wekte zulksverbittering. Bekentl
zi
jn hetproces en de dood van Virginia,welke den valdertienmannen
ten gevolge hadden.De plebs en tweelegers,diejuistgeworvenwaren,
verlieten Rome; doch ook onder de patriciërs was eene macbtige, den

tienmannen vijandigepartij aanwierhoofdL.ValeriusPoplicolaPotitus
en M .H oratius B arbatus stonden. Tegen dezen dubbelen storm waren
de tienm annen niet OPgeWa8Sen.Ilet consulaat werd hersteld,deuitge-

wekenen keerden onfler belofte van amnestieterug.(/a Icilia,ne cvf
Jraudi :t
sdd/ 8ene8tio a Acdplr/rfr
.
xJccfc), terwi
jlde Horatisch-valerische
wet, door de consuls voorgedragen, het instellen van een nieuw ambt

zonderprovocatloop strafedesdoods,ofeigenlijkvanvogelvrijverklaring,
verboo; (b1.57), welke wet evenwel geeneterugwerkendekrachtkon
tzitoefenen op (le dictatuur. Tevens verboo; het D uillische plebisciet

(blz.108), ooit wederdeplebszonder tribunen te laten. Zoo spoedig
mogeEjk werden nu bijdetien wetstafelen detweeontbrekendegevoegd,
waardoor deze grondwet des ropeinschen volks 4en naam draagt van

wetten dertwaalftafelen,doorLiviusenCiceroJon8pzzlzlfdpublid zrfec/kv:
i1tri8 genoemd.
Decemviri- Liv. 111. 32 - 55.Cic.de re p.II.36, 32; d: legg.111.8.Dion.
X.54 - XI.43.Zonar.VII.l8.
Lex Icilia dc secessione - Liv. 111.54.

Lex Horatia Valeria dq provocationq - Liv. 111. 55.Cic.de re p.1l.3l. Dion.
llal.XI.45.

Lex Duillia dq trib.p1.- Liv.111.55.

1 8.
D E C O N SUTUAIR T RIB U N MN.

V oor de tweede m aalwerd het consulaat geschorst ten gevolge van

de Canulejische wetsvoordracht(445)(blz.82),betreFende het huwelijk

tusschen patriciërsen plebejersen hetaandeelJerplebsaandeâonoren.
Ten gevolge van het vergelijk,dattusschen de beide standen getroFen
werd, werden ti
jdelijk krijgstribunen met consulaire macht ingesteld,
zonder onderscheid van stand Lpromùotedapat
ribu8ccpleôe).Zoowerden
dan voor 444 drie consulairtribunen gekozen, doch allen patriciëre.

Daardezeechterhun ambtmoesln nederleggen,alszljnde nçtkocrdc/ï,
zoo werden weder consuls gekozen. De senaat namelijk had zich
tle beslissing voorbehouden , of er consuls of consulairtribunen zoudeu
benoem; worden,en het dulzrdetot438, eererwederconsulairtribunen

aan hetbewind kwamen.Van ditjaar afvindtmen nu eenstleze,dan
weder consuls,al naar m ate de senaat zich zwakker ofsterkergevoelde
tegenover de plebs.H et verdient opmerking,dat vöör 400 geen enkele

plebejer onder de consulairtribunen worf
lt aangetroFen. De oorzaak
hiervan moet gezocht worden in tlen grooten invloed der patriciërs en
in de geringe ondersteuning, welke de volksleiders nog van de lagere
volksklasse ondervonden , daar het staatkundig leven nog niet geheel
ontwaakt was.Allengs kwam hierin verandering,zöö zelfs, dat van 891

tot 877 geen enkele consulgekozen werd. In dit tijdperk valt ook1.de
solltudo zlcpïd/rc/fzf
zzzz (375 871, blz.83). In 867 ging de LicinischSextische wetdoor, en kregen de plebejersaandeelaan hetconsulaat.
.

D e consulairtribunen waren in deu beginne drie in getal, van 426 tot

406 vinden wij er vier,van 405 afzes, in 381,380 en 379 acht,dan
weder zes en eene enkele maalvijf. De reden van ditverschilligt in
l'et'dltister. Over hunueinsiguiën bestaat verschilvan gevoelen. '
W ij
aelkten hetuietwaarschijnlijk,dat zijdenellacvrxîk: hadden,en hunne
macht was geriuge'
r dan die dervroegere consuls, dewijlde censuur
van dit am bt gescheit
len werd.G eene enkele maalbestond hetcollegiunl

uiteukelplebejers,eu men kanaannemen,dat(
lerechtspraak altijdhet
tleelis geweest van een patricischen consulairtribuun. Zoo dit niethet
gevalgeweestware,zou erin 367 geen voorwendsel.bestaan hebben om de
praettlllr van het consulaat te scheiden.Datde consulairtribunen in de
eeutlzriaatcom itiën gekozen werden, spreekt van zelf.
Tribulli militum consulariilnperio, ùvhbzxrot, ztlopz,t Liv.1V. 6.Zonar.VlI.
19.Dion.Hal.XI.l1.
ln de centnriaatcomitiën gekozen
Liv.V. 13, 52.
lnsignia Liv. IV. 7.Daarentegen heeftgeen consulairtribuun ooiteen trlum ftoeht
gellouden.Zonar.V 11.19.

! 4.
TN TE R R E X.

Ook na de verdrijving t
ler koningeu werden nog somtijtls intevrege'
gekozen,wanneerde staatzonder consulsofdictatorwas,hetgeen zoowel
tloor sterfgeval of aftreding, als door verhindering derkiescomitiën kon

plaats grijpen. De geijkte uitdrttkking is ''
tttervegem prodere.De eerste
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interrex werd door den senaatbenoemd,en benoemdezelfzi
jnopvolger.
De duurvan dit ambtwasvijfdagen,terwi
jlhetgebruikeli
jkbleef,dat
deeersteinterrex nooit comitiën hiel; (blz.60,61).Geenplebejerheeft
ooitditambtbekleed.Na Caesars tij; werdgeeninterrexmeergekozen.
Intm-rex,mec,/lœthelg- Liv.IV.7.
D E PR AE PE CTU S U R BI.

H een vroegerhoofdstuk isgesproken over deprafedura vrlfdonder
hetkoningschap.Ook onder derepubliek koman nog prasfedifxrlïvoor,

en welin verschillende ti
jdentotverschillendedoeleinden.Indeneersten
ti
jd komt (
leprafedl
a wrli a!s stadhouder der consis voor,wanneer
deze afwezig waren.N a de instelling der praetur nam àepraetorCfrlczlv,
s

bi
j afwezigheid der consulshunambtwaar.Echterbleefnogeeneschaduw
van deprafedura vrlfdin wezen bi
j hetvieren derJeriaeZc/fzlce,welke
jaarlijks op den albaanschen berg ter eere van JupiterLatialiswerden
gehouden. Daar bijna alle magistraten en senatoren en het grootste
gedeelte van Romes inwoners deze feesten bijwoonde, werd voor de
feestdagen een jongeling uiteen der aanzienlijkste geslachten totprae#pc/f/: ltrôibenoem;,wat echter niet veelmeer dan een titel was,daar
alle zaken in dezen

ti
jd stil stonien en zelfs de volkstribunen verlof
hadden,Rome te verlaten. De strijd,tusschen de romeinschejuristen
gevoer'
d over de vraag, of depraffectunvrlfJeriarum ic/fzlcrvw ccvdc,

als nog nietnenatoriaece/c/ïdzi
jnde,bevoegd was senaatsvergaderingen
te houden,is dus voor ons geheel van belangontbloot.Tegen heteinde
der republiek komt de naam nog eenm aalvoor m et eene geheel andere

bedoeling.C.Julius oaesar nameli
jk benoemde in 45,toen hijdictator
en consul8inecpî/pc was,zesofachtprae
leetonvrlftegelijk,tottijdelijkevervanging der praetoren,omdathijnaar Spanje moestvertrekken
en de kiescomitiën nietin zi
jne afwezigheid wilde laten houden.
Praefectus urbi, zojlxpyoç, irapzoç T5ç llhewg - Tac. ann.VI. ll.Gell.XIV.7.
Liv.111.3, 5,9, 24,29.Cf.Dion.Hal.1I.12.
Praef.urbi fer.Lat.causa - Gell.XIV.8.
Onder Caesars dictatuur - Suet.Caes.76.Dio Cass.XLIII.28,48.
DE DRIXMANNXN TOT REGELLNG VAN HET STAATSBESTUUX.

Toen M . Antonius, C. Julius Caesar Octavianus en M . Aemilius

Lepidus in 48 hun driemanschap sloten,lieten zi
j zich doorhetvolk
den titelverleenen van triumnirirgl
/f
zllïcc: con8titwendae en welvoorden

tl
jd van omst*eeksvi
jfjaren (27 Nov.43 - 81 Dec.38). In 88 werd

deze tlj(l met nog vijfjaren verleng;;doch reeds in 36 zag Lepidus
zich genoodzaakt, a1s ambteloos burger te gaan leven. H et gezag van

tlit driemanschap was onbeperkt;tle driemannen zouden onafhankelijk
zi:
#
in van den senaat en de volksvergadering,de vrijebenoeming der
magistraten hebben en de provinciën onder elkander verdeelen.
Triumvirireip.constit. Liv.epit.CXX.Suet.Octav.8, l3, 22.Dio Cass.XLVI.
50 sqq.App.b.c.IV .1 sqq.

q 5.
ANDERE MAGISTRATEN YAN M INDER BETZANG.

10. Trittmriri, g.
l
gingueriri
' of ook decemriri coloniae #d#f
4c&l#cd. D e titel
duidt tlen aard van hun am bt reeds genoegzaam aan. Ook vindt m en

llerhaaldelijk triumriron,gu'
iltgueriro8,decemrironqgrf.
ydandi8ofa.
uigvtandh.
20.. Prae
fecticzêzzolce. In

tijden van schaarschte werden uitde aan-

zienlijkste Romeinen bltitengewone commissarissen benoemd,ten einde
koren aan te koopen en des noods,tegen een bepaalden pri
js,te onteigeneu.
30. Duumvirl'navalen. D eze worden in 311 door Livius verm eld,als
bttitengewone gem achtigtlen tot herstel en uitrtlsting der vloot. Later

komen zijnog een paarmalen voor.
Bovendien zi
jn er nog een ta1van commissiën,dia nuendanti
jdeli
jk
in hetleven werden geroepen,zooalsduumvir'
icd#fJaciltndae,rd
/cïCfzl#c:,
()f dedicandae, belast m et het toezicht over den bouw ,het herstelof

de inwijding eenstempels, triumviriJpcprlpzwvlîïcprf/oswdrdeyvdvïfprlvl,
belast methetonderzoek ofsommigen zich wederrechtelijk staatsgrontl
hat
lden toegeeigend;-- quiltquevir'
i*zzlvr
f
'
d t'
urribnquert/'
cfdz*l#fà,totherst
el
î
*
*

van mllren en torens, q'
linv4evlrlen triltmrir'
izzldzldcroï,tot regeling
vau het schuldwezen,enz.

lllviri, Vviri, Xviri col.(
letlt
lc-, agris assign. Liv.V1.21; XXXIV.53.Cic.
t1e 1.agr.lI.7. 12.
Praefectiannonae Liv.IV.l2.Zonar.VII. l9.
llvirinavales - Liv.IX.30;XL. 18,26;XLI.1.
Ilviriaedifac.etc. Liv.1T.42; 5*11.28;XXII.33;XXIII.Q1;XXXIV.53.
XL. 18,26,34;XLI.1.
Vvirimurisqtc. Llv.XXV. 7.
Illviri,Vviri mensarii Liv.VII.2l;XXIlI,21;XXIV.'l8;XXVI.36.
Zie verder Liv.XXY.5,7;ete.

H OOPD STUK IX .

D e dien aars der m agistraten.
De algemeene naam voor tle dienaars der magistraten is appar'
itoren.

Zijworden onderscheiden intlictoren,rfc/prg'
d,praecone8,dcrïlc:enaccelui.
Delictoren waren toegevoegd aan de magistraten metimperiam. Zij
gingen, zooals reeds vroeger is medegedeeld, één voor één (longa
dvï:) voor den magistraatspersoon uit. De consals hadden er twaalf
(blz.91), d.
e praetoren binnen Rome twee, daarbuiten zes (blz.96).
Binnen het gebied van de provocatio droegen zi
j enkel de roedenbundels, daarbuiten ook de bi
jlen (blz. 91, 92). Met de roedeu
voltrokken zij de uitgesproken geeselstraFen (virgan ezze#frd),met de
bijlen de doodstraf(aliguoîtdt
?cvv'ïperc.
utere). De Liotorzr/zfzzlzf:was diegene,die onmiddelli
jk vllr den consul uitging, en het waseen vast
gebrltik, dat niemand zich tusschen den magistratus en diens tidor

Arpzïz/lv,
rmochtplaatsen.Iu vredesti
jd droegen de lictorendetoga,doch
wanneer de overheidspersoon den veldheersmantel omhing. namen ook

zijden kri
jgsmantelèagum)aan.Op straatwashet hunnetaak,rttimte
voordeu magistraatspersoon te maken t/f
zrlczsnumntovere),tezorgen,dat
men hem (
le verschuldigde eer bewees (anintadvertereïvJve),hem overal
te vergezellen en wanneerhi
jin eenhuiswildebinnentreden,zijnekomst
door een luid geklop op de deur aan te kondigen en vervolgens in het

vestibulum op hem te wachten.Zi
j waren in decuriën verdeeld.Ookde
'
Vestaalsche maagden en de priestervan Jupiter Lpamen pfclïd)hadden
lictoren ,schoon zonder roedenbundels.N ogwaren erzoogenaam delidores

cvrïc/ï,die in dienstder dertig curiën waren (blz.61).
De riatore' waren boden,(lie zoowel tot bodendiensten,a1s tot dagvaartlingen en inhechtenisnemingen gebruikt werden,krachtens het i1
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rpcc/fpzlïd ofprennioninhunner patroons. Evenwelkomen zijnietuitsluitend voorbijmagistraten,die hetilo rpcczê#ïofprendcdihebben.Het
meestwortlen zi
j vermeld bi
j de tribunen,omdatdeze geene lictoren of
ccc-dï hadden. Ook zij waren in decuriën verdeeld. D e consttls,praetoren, volkstribunen,aedilen,quaestoren,/rJ
'umviric& '
JJc/: en virirïïd

yargandh hadden zulke dienaars. Ook bij geestelijke collegiën komen
viatoren voor.

D e praecones ofherauten der overhetlen werden gebruikt om volk en

senaat ter vergadering op te roepen, bij conciones en eomitia stilte te
gebieden, om verschillende zaken af te kondigen, den uitslag eener

stemming mede te deelen,alsmedebi
j spelen,lijkplechtigheden, openbare verkoopingeu,aanbestedingen en dgl. D eoverhedenm etim perium ,
de censoren,tribuuen,aedilen en quaestoren hadden herauten.

De&critae,die alsklerken ofbureauschri
jvers,secretarissen,griëers,
dienst tletlen ,waren meer in aanzien dan de overige apparitore8. Cicero
noem t ze een ordo Jpzddd/ffd.H unne betrekking was ook uit den aardder

zaak zeer gewichtig,dewi
jl(leoverheden gedurig afwisselden. De aanzieulijkste &cribae waren die,welke aan de bureaux van hetaerarium
werk-zaam waren.
D e minste klasse van dienaars waren d.e accelué, van welke ieder

overheidspersoon met imperium er een had,dien hijtotalle diensten
kon gebruiken.De accensunbleefsleehtszoolang in staatsdienst,totzi
jn
meester aftrad. Mell kan tie acceu8igevoegeli
jk metordonnansen vergelijken.
Voor al deze betrekkingen boden zich slechts burgers uit tle lagere
klasse ofvrijgelatenen aall.Bovendien hadden de overheden tlebeschikkizlg over een aantal &evvi./
pîfllfcc
'.Onderhen wordtin hetbijzonderge-

uoemt
lde beulLcarnqf
't
?z),die hetdoodvonnisaanslavenvoltrokenbuiten
de Esquili
jnsche poortmoestwonen.Hijstontlonderdetriulttviri
'capitale8.
Vooral deze driem annen,de aeâilen en (le eensoren haddeneen aanzien-

lijk getalserviy?k
/lîc'
cïouderzich.
Virgas expedire,securipercutere Liv.ll.55;V1II.7, 32;XXVT.15, l6.Cic.
Verr.Y.62.
Dienst der lictoren
Liv. 111. 48; V1. 34; VIIT. 33; XX1ll. 3;XXXIX.1Q.
Suet.Caes. 80.llorat.carm .II.l6.9.
Lictor proximtls -Val. M ax.1I.2.4.
Viatores
Fest. p. 37l. Liv.111. 38,56;V 1. l5;V III.18;XX 11. 11.Uic.in
Vatin.9;p.Font.13.Gell.1V.10;X1I1. l2.Liv.XXX.39.
Praçcones - Liv..11.37,56;111.38;IV.32;V1II.31, 32;XLIII.l6.Cic.'
Verr.
1I. 30;111. 16; V .
de 1. agl'.11.2, 2l;Phil.I1.26.6el1.X 1I.8.Varro 1.1.
VI.86,89.Suet.Claud.21.
Scribae
Liv.IV. 8; lX.46.Cic.Verr.111. l0, 66,79;p.Cluent.45;de llat.
t
leor.111.30.Val.Max.1V. l0.Een ordo honestus Cic.Verr.111.79.
Accensi Varro ap.Non.p.58 M.;1.1.V1.88,89. Liv.111.33;V11l.31.Cic.

Verr.ITI.67;ad Att.1V.l6.l2;ad Q.fr.1.1.Suet.Oaes.20.
Oarnufex

Cie.p.Rab.perd.5.

scul-lzlzlsit, Haîtdboelc.2e drt
lk.

H OOFD STH

X.

Italië en de prov inciën ondel'de repu bliek .

A GXR PUBLICU S. LEGES A GRA RIAE.

W at (
le betrekking van Italië totRome aangaat, zijn ertwee ti
jdperken te onderscheiden,vlör en na de lez Iltlia en deleœ Tlczl/ïc Tapiria

(blz.40). ln het eerste ti
jdperk heeft meu drie soorten van steden te
onderscheiden :munictp
'ia, coloniae en civitate8o/bc#erc/ce.Vöör deromeinsche overheersching waren er in Italië onderscheidene stedenbonden ; doch
de ltom einen droegen zorg , de banden , welke de italiaansche steden
vereenigden, 1os te scheuren , zoodat elke stad op zich zelve tegenover

Rome kwam te staan,en zoowashetmogelijk-,dattweeofmeersteden
commerciltm en cottltubium m et R ome hadden en het onderling m oesten
missen. Onder cle steden wareu er ook, welker gebied zich over andere

nabijgelegen plaatsen uitstrekte;zoo behoorde o.a.debekendebadplaats
Bajaetothetsteclelijk gebied van Cama'
e;ditzelfdewasin deprovinciëu
hetgeval,waar,om één voorbeeld tenoemen,hetgallischeNematlsuszijn
gebied over vierentwintig vlekken tzitstrekte. Over de municipéa isreeds

vroeger gesproken (blz. 25) en evenzoo over de verschillende soorten
van coloniaetblz.38),en hetisonnooclighierin herhalingen tevervallen.
Het woortlmlttticipil
tm,wer; door fle oude schrijversafgeleid van munun
cczddddrt
/, in de beteekenis van munere z/kz
e'
l;inlaterenti
j;heeftmen het
van munu,
qcapere afgeleid,in welk gevalm en hetterug moetbrengen tot

den tijd,toen ervan ltomesmeerderheid ofoverwichtnogkeen spraak
was en hetburgerrechtalseenwerkeli
jkgeschenk(multu8)werc
lverleend.
W at de ooloniaebetreft, zi
jn aan het vroeger gezegde hiernog enkele
opmerkingen toe te voegen.Volgens romeinsch begrip verloor een overwonnen volk alle rechten. D e inwoners konden als slaven vefkocht
worden , have en goed werd het eigendom der overwinnaars, het veroverde gebied werd ager'îflscfld ofstaatsdomein.W anueer hiervan werd
afgeweken ,dan was het uit staatkunde en eene daad van loutergenade.

Alleen door tijdig vrede te sluiten,zijhetdan ook opongunstigevoor-

waarden,konden de overwonnenen ditgevaar ontgaan. Gewoonli
jk was
daarbijdebepallg,dathetderde gedeelte van dengrondmoestworden
afgestaan. Dit afgestane gedeelte nu werd verkocht of verpacht of we1
tot vestiging eener kolonie aangewezen , in welk laatste geval, althans

in otlden ti
jd, ieder kolonist eeu perceel van twee iugera,bouwland
kreeg,dat hem in eigendom werd toegewezen en op zijne erfgenamen
overging en vaudaar herediuo werd geheeten. Een ander gedeelte wertl
tot gem eene weide bestem d, en som s ook tot onderhoud van tempels
en openbare gebouweu. W at na dit alles nog overbleef, werd tegen
opbrengst van tienden aan liefhebbers afgestaan , evenwel slechts tot

wederopzeggens toe,zoodat hierbi
j geene verjaring gold. Dit tijdelijk
bezit was ponen8io en de aldus bezeten gronden heetten agr'
i occlv
,atorii,

ook welcrct/'
niiofarci
jnale8.Daardezegrondennietinperceelenwerden
afgedeeld eu dus voor kleine grondbezitters wegens gebrek aan arbeids-

kraehten en kapitaal bezwaarli
jk verkrijgbaar waren,kwamen zijeerst
handen der patriciërs, die ze m et hunne cliënten bevolkten ,en lster

in hetbezit c
lerrijken,die ze door hunne talrijke slaven lieten bebouwen.Bovendien wisten de bezitters zich tusscheubeiden aandeopbrengst

der tienden te orzttrekken,e)1hierbij kwam nu nog, datde pos8es8io
langzamerhand in eene soort van eigendom overging. D e agriJcc?cpc/z
.

gingen even als anderelanderi
jen van de eenehanâ in de andereover,
en hoewel zij streng genomen slechts tijdeli
jk in bezit waren gegeven,
lag er toch,wanneer tle staatgec
lureudeeelligegeslachten vanzijnrecht
geen gebruik hac
l gemaakt, en de achtereenvolgende bezittersden grond
haddeu ontgonnen , verbeterd , m et huizen bebotlwd ,enz.,eenehardheid
in , plotseling dien grond terug te eiachen. ZJc; oordeelden de Rom einen
en de rechtspraak der praetoren nam tle g)o8&e88o1.e8 in bescherm ing en
Cicero zegt: qualît fk
r?z/ez
?f JcJ:/ aeguitalem , f/J agrl
Im , pî?
zJ/'
/d annin c??/etiam
dJecllis posne&sttm , 2?f'
f n'
ultl
nn ;cJ'
?
,
/ï/, h
'eat, ç'
lI'
ï autem Jcl'
?
.
fï/, aptittat?
.cJ
f?/,qttunt e.
qo ywérg
bz, aedt
'
ccr/w:lltear,impendam,tu fzàdinritofruarepkrp?
vj
H ieruit zal de groote tegenstand verklaarbaar worden,dien de akker-

wetten bij de Romeinen ondervonden. Evenwelgebeurdehetsomti
jds,
uit geldgebrek of om andere redenen,dat stukken van den ageryuôlicun
verkocht wert
len of aau de schuldeischers van den staat of aan arm e

burgers il1 eigendom werden toegewezen (dari, Jddf
k
.nari). De groote
grondbezitters waren er steecls op tzit, de kleinere stukken , welite aan

hunne goederen grensden,aau te koopell eu ontzagen ook niet altijd
bedrog of geweld, om er zitth m eester van te maken. ZJö ontstondeu
die groote landgoederen,welke latt
'undia heetten en waardoordemidâelf
stand allenge verclween.
Onder tle verschillende lege8 agvaviae,welke aan diteuvelpaaleu perk
9+
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zochten te stellen,is die van Ti.Gracchus de meest beroemde. D e lez

Zïcfolïc (blz.33) was nooit toteene eerlijke uitvoering gekomen,maar
langs verschillenl
le wegen ontt
loken,zoodatzijzoogoedalsnietbestond.
D e leœ Sempronia van Ti.G raechus nam de hoofdbepaling derLicinische

wet over,datniemand meerdan 500 iugera (nameli
jk agrinccfec/ï)zou
bezitten;doeh zi
j was ruimer:als de paterlamil'
ianéln zoon i1tpote8tate
had,werd het ci
jfer verhoogd tot 750 iugera,,en had hi
j er twee of
meer,tot 1000. De bezitters zouden,voor hetgeen zi
jverloren,eene

vergoeding uit de staatska'
s ontvangen.W atnu vri
jviel,zou op de gewone wi
jze a1sager publicusin perceelen aan de geen grondbezittende
burgers worden toegewezen,tegen eçn jaarlijkschen tijns en onder uitdrukkeli
jke voorwaarde,dat deze Perceelenonvervreemdbaarzoudenzijn,
opdat zij niet op nieuw door de latlfundt'a zouden worden verzwolgen.
Eeue com missie van drie leden (Illbiri agri8 dandi
8 cddïppczl#ïd) zou
voor de uitvoering zorgen. H et is bekend, hoe de opt'
imaten Gracchus'

pogingen wisten te verijdelen en hoe tien jaarlaterzijnbroederCajusde
zaak wecler opvatte.11.LiviusDrusus,in122Cajus'ambtgenoot,ondermijnd.
e diens invloe; bijhetvolk doorschijnbaarnogvrijgevigerwetten,
o. a.door het voorstel, 36 000 arme burgers in twaalf nieuwe koloniën
aan grond te helpen, zont
ler dat deze door eenig'rectigal gedrukt zou
worden. 0ok 0.Gracchus viel,en spoedig wer;deonvervreem ibaarheit
l

der toegewezen landerijen door eene lez Jrïlvzlk
'cic opgeheven. De heFe
(les volkshat
llievergeld dan lan;,en terwijldeLivischekoloniënalleen
op papier bleven bestaan, kochten de groote grondeigenaars weer het
*
eelle Perceelna het anllere 01). E ene andere wet van den volkstribuun
Sp. Thoritls hief de geheele akkerverdeeling op en waarborgde den be-

zittershetbezit tegen een zeker rentigal,datnaweinigjarenwederwerd
afgeschaft. Van nu af bleven de ri
jkeRomeinen inhetongestoort
lgenot
llunner latifttndiën,en wanneer vervolgens nog akk-erwetten voorkom en ,

4an wordt hierin het beyinselgehuldigd,hetwelk reedsindevoorstellen
.

van Livius D rusus was opgenomen, dat de po88e.
î8éone8 onaangétast

bli
jven en de benoodigde grouden voor a88ignatiotengevonden wordenuit
tl verpacht, of door aankoop op
llet land, dat door de* censoren wer'
kosten van deu staat, dus in allen gevalle ten nadeele der schatkist.
Dit karakter dragen o.a.deleœz/a
wvldïflvan t
len volkstribuuu L.Appuleius

Saturninus (100),die koloniën in Achaje,Macedonië en voor Marius'
veteranen in Africa wilt
le vestigen, wat echter niet tot uitvoering

kwam ,- de lez ffpïc van den tribuuu M.LiviusDrusus(91,niette
verwarren met dien van hetjaar 122),de lez Servilia van Q.Servilius
Rullus (63),door Cicero zoo heftig bestredeu. Deze laatste wet stond
iu verbaud met eene niettwe soort koloniën, welke teu gevolge der
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burgeroorlogen opltwam en, de coloniae z'
t?/t/
rcpgpr?fpz. D e bondgenooten-

oorlog (91- 89)en de daarop gevolgde burgerkrijg metzijn nasleepvan
J'ogelvri
j-en verbeurdverklaringen hadden in Italië eene groote leegte
verwekt; geheele steden waren leeggem oort
l, andere waren verbeurdverklaardy
!en de inwoners verdreven. Zulk een lot trof o.a.Praeneste,
V olaterrae,A rretium ,Spoletium ,Interam nium ,Florentia.Sullam aakte
hiervan een dubbelgebruik.Behalvedegronden,welkeverkochtwerden,

werden door hem aanzi
jnesoldatenakkerstoegewezen,waardoortegelijk
de legioenen beloontl en de ontvolkte streken ten deele weder bevolkt
werden.W e1 was de verkoop dezer qorten aniynataedoorSullaverboden;
doch dit verbod hielp niet,en twintig jaarlaterhad.men weerdegroote

latjfundia.De veteranen des dictators werden niet in eigenlijkekoloniên
uitgezouden , maar over de opengevallen municipiën verdeeld,zonderdat
deze plaatsen coloniae werden. D oor aan de soldaten lant
l te geven ,

maakte hij er echter nog geen boeren van;zi
jmaakten overhetalgemeen liever hunne bezittingen te gelde,terwi
jl(
le verdreven inwoners
de plebs te R om e in onrustbarende m ate deden toenemen. D uizenden
waren er, die niets meer te verliezen hadden, en die alleen konden

winnen in ti
jd van troebelen.Rulluszochtvoordezemassa proletariërs
een uitweg. Hi
j wilde alwater nog aan ager,f/l#cC
/,
rin Italië overig
was, d. w. z. al wat niet in zpdd:t
sdïpzl: was,verkoopen en uit de op-

brengst,alsmede uit t
le inkomsten,welke uitPompejus'veroveringen
in A zië voortvloeiden,landaankoopenom onderdeonvermogendeburgers

te verdeelen.W ijlaten hier in hetmidden,welkebijbedoelingenRullus
en welke fouten het wetsontwerp had;doch zeker is het,dat detegenstand van Cicero, als woordvoerder der nobiliteit,welke oorzaak was,

dat Rullus zijn wetsvoorstel introk, de Catilinarische samenzwering
krachtig in de hand heeftgewerkt.Eene la.I'
lavia,waardoorPompejus
voornamelijk, op Sulla's voorbeeld,zijne soldaten wilde bevoordeelen,
leed schipbreuk op (
len onwil van den senaat,die vreesdePompejus'
macht te zeer te zien aangroeien (60).In 59 gelukte hetaan C.Julius
Caesar,in zijn eerste consulaat,den steen desaanstootswegteruimen.
H et staatsdom ein werd verkocht, er werd bouwland aangekocht en
onder 20000 btlrgers,die drie of meer kinderen hadden,verdeeld, D e

t'
oegewezen stukken mochten in de eerste twintig jaren niet verkocht
worden.

Gedurende zijn viezjarig dictatorschap (49-45)vestigde Uaesar nog
op eigen gezag zonder voorafgaande lez een aantal koloniën ook buiten

ltalië.Na zijn (lood volgdehetdriemanschap,Octavianus,Antoniusen
Lepidtls,het voorbeeld, door Sulla gegeven. Zijbeloofden aan hunne
troepen landaanwijzingen en moesten nu na (
len slag bi
j Philippi(42)

voor 170000 man Zorgen. Vervolging en verbeurdverklaring leverden
een gedeelte van den grond; het ontbrekende werd eenvoudig aan de
bezitters ontnom en. Zestien gemeenten werden aan de soldaten pri
jsgegeven , m isschien onder den vorm van gedwongen verkoop,waarvan

echter fle koopprijs nooit wer; uitbetaald. Doch bovendien namen de
soldaten veel meer dan hun was toegewezen en pleegden daden van

geweld,alsofzijin 'svijandsland waren.Onder de beroofden waren de
dichters H oratius en Virgilius.

W ij hebben in het bovenstaandeniet alle legenagrariaeopgenoemd,
m aar slechts de voornaam ste.Sommi
ge bleven slechts rogatione', zonder
#
tot wet verheven te worden ; van andere weet m en slechts weinig.

Hoeveelkwaad uitde latifundia en hetwegsmelten vantlenboerenstand
voortsproot,blijkt o. a.uit de voortdurende behoefte om koren uit
Sicilië, en later ait A egypte in te voerçn ,zonder dat deze invoer ge-

dekt werd door een evènredigen uitvoer.
V eroverd land - Dig.X LI. 1. 5.7;XLIX .l5.20.Inst.Iust.II.1.Gai.II.69.
Liv.1.38;V II. 19;X XX I. 27.A pp.H isp.95- 98.
A fstand van een gedeelte van den grond - Liv.1. l59 II.25,31,41.
Verkoop en verpachting van ager publicus - Cic.Verr.111.6.Siculus Flacc.p.
136 Lachm .

Gemeene weide Front.de contr.p. l5,48 Lachm.App.b.c.1.7.
Heredium
Liv.V1.36;VI.II.21.Varro r.r.1.10.Paul.Diac.p.53.Plin.h.n.
X VIII.2.
Agri occupatorii, arciflnales
Siculus Flacc.p.138 Lachln.,Front.de agr.qual.
p.5.App.b.c.1. 7.
Possessio Fest.p.233, 241.Dig.L. l6. l15.Liv.I1.41,61;111.1;1V.36,51.
De patriciërs nemen den grontl in bezit Liv.11.41; IV.48,51;VI.14.Sall.

Iug.4l.Qt
lintil.dcclam.13.Seneca ep.90.Dion.Hal.VIII.70,73,24;X.32,37.
De tiend nietalti
jd betaald Liv.1V.36.Dion.Hal.VI11.74.
De praetoren bescherm cn de posseysio Fest.p.233.
De ager occupatorius wordthereditarius.Cicero's oordeel over leges agrariae - Flor.
111.l3.Cic.de oflrII.22,23;de 1.agr.Il.2l.App.b.c.1. 10.
Verkoop van domein, om schnlden af te doen - Liv.XXVIII.46; XXXI. 13.
Cic.de 1.agr.I1.14.
De-. latifundia nadeelig voor de algemcene welvaart
Plin. h. n. XVIII.
Columella r.r.1.3.8, 9. Plut.Ti.Gr. 9.
Lex Sempronia agraria
Cic. p.Sest.48; dc 1.agr.II. l2.App.b.c.1.2)9,
10, l1, 22.Plut.rri.Gr.8 14;C.Gr.9.
Lex Livia agraria App.b.c.1.23,25.Plut.C.Gr.9.
T)e onvervreemdbaarheid der sol'tes assignatae wederopgeheven App.b.c.1.27.
Lex Thoria agraria
Cic. Brut. 36: Sp.Thorins...agrum publiceum vitiosa et

inutili lege vectigali levavittwaarik lnetAlommsenen Pideritvectigalia1sablat.instrumentiopvat,temvi
jldan metlex vitiosa deSempl
'onische wetbedoeld wordt).App.
b.c.1.27 heeftSp.Borius.
Ixx Appuleia agr. Auct.de Arir.ill.73.Cic.p.Balbo 2l.Cf.Gell.111.9.App.
b.c.1.29.
Lex LiA'ia agl'
.-- Liv.epit.LXXI.F1o1
-.111.l6.Auct.dûvir.ill.66,App.b.c.1.36.

Geheele steden door Snlla beroofd - Cic.ad Att.1.19.Flor.111,21, 27.App.b.
c.1.94,96.Strabo V .3 p. 239.
Op nieuw latifnndia Cic.de 1.agr.11.28.
Lex Servilia agr.-- Cic.oratt.tl'es de 1.agr.
Lex Flavia agr
Cic.ad Att.1.l8, 19.Dio Cass.XXXVII'. 50.
Lex Iulia Suet.Caes.2(à,38.Vell.Pat.11.44.Liv.epit.0I1T.App.b.c.I1.94.
Dio Cass.XLII.54.

Geweldenari
jonderhetdriemanschap - App.b.c.1V.3,86.Ctr.Horat.ep.11.2.49.
Virg. Ecl.IX .Prop.15'. l. l29.Alartial.VIII.56.

j 2.
BESTUUR DER ITALIAANSCIV STEDEN .

H oewel nog in de eerste twee eeuwen van het keizerri
jk ondersche'
id
wordt gemaakt tusschen coloniae en ml
4nici
pia,heeftzulksgeen betrekking
op den vorm van bestuur, m aar alleen op het ontsfaan en op den rang
der steden. Voor zoover (
le municipia een eigen beetuur hadden - en

na de lez fvîC
'c en de lez T/cv/ïc Papiria (blz.40)gold ditvoor alle,
en Jater (
lok voor die van cisalpi
jnsch Gallië (blz.41) was ditop
romeinsche leest geschoeid. Afen had er den 8enatunozlffzlïcC/cn'
.
v,welks
Jedeu dec'
urionen hqetten, en die ook pr#p decurionum wordt genoem ë en

gewoonlijk uithonderd ledenbestond.Vandaarkomenzijinenkelesteden
ook voor onder den naam centl
tmriri. Aan hethoofd dergem eentestonden
iu deu regeldllîlmriri in navolging der twee consuls te Rom e. D e vol-

ledige titel was t
lultmçivi,C
'
zfr/'
,diclntdo,
.zijdroegen de toyapraeleœta en
werden voorafgegaan door twee lictoren m et staven in dehand:M eestal
vint
lt men llaast deze tweemannen twee aedilen,die hetopzichthielden
over de openbare gebouwen,het handels- en markt:
zerkeer.
,den aanvoer
van koren , het politiewezen, en wien ook de c'frc lltdorum was opgedragen. buovirt' en aedilen kom en ook samen voor onder den naam
g'
aatuorviri k'
vrï dicundo. 0ok worden censoren verm eld,onder den titel
rl'
ri lIinql
zenltale.
q, wier m acht echter niet te vergeli
jken is met die der

censors teRome,en die geen regimen wpr?
zwzschijnen gehad te hebben.
(?.Julius Caesarhiefdit ambtop (45).Ook waren ersomsquaestoren,
Arf/y'
.t'c/?',dictators,en was de verdeeling der ambten niet overal volkom en dezelfde. Zoo stonden te A rpinum , Cicero's geboorteplaats, drie
aedilen aan het hoofd, te Caplpa twee praetoren.
De m tlnicipiën hadden ook hunne com itiën , waarin de overheden ver-

kozen eu plaatselijke verordeningen vastgesteld werden. Ook had e)k
zijn aerarium. De census werd op romeinsche wijze gehouden en een
afschrift der lijsten naar Rome gezonden. W at derechtspraak betrof,
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stonden natuurlijk de inwonersa1sromeinscheburgersonderdeiurhdiotio
van den praetor vfglczl'
z,
y, die waarschijnlijk in vroeger tijd algemeen
yraqfeotiuitzond om in zijn naam recht te spreken,terwijlditlatermeer
en meer aan de hoogste stedeli
jke magistraten wertlopgedragen,alle'
s
overeenkomstig de grondwet van elk m unicipium . D e m unicipia echter

in cisalpijnsch Gallië kregen in 43 door de lex Rubria (blz.41)alleen
eene rechtspraak in civiele zaken, en dan nog we1 met (le beperking,
dat het geding over eene waarie van hoogstens 15000 sestertiën liep.

Behalve municipiën,lkoloniën en praefecturen (d.w.z.mtmicipiën,
waar een yraqfedllnïvrïdicundo aan het hoofdstaat)komenooknogfora,
conoiliabltla,rfcien ca8tella voor.H ieronder m oet m en vlekken en dorpen

verstaan,welke weder van (le grootere steden afhankelijkwaren.Onder
deJora en conciliabula waren er,dieeeneigenplaatseli
jkengemeenteraad
hat
lden ,welks leden als zoodanig, althans voor een deel,zitting hadden
in den nenat'
u8 zz3vz3ïcï
zcîïd der hoofdplaats. H et waren vlekken , waar

marktdagen en rechtsdagen gehouden werden. Vicischi
jnen dorpen en
gehuchten te zijn geweest,en cantella waren misschien onderdeelen van
militaire koloniën.
Decuriones Ulp.Dig.L.3.Tab.Heracl.Cic.de 1.agr.II.35.
M agistraten - Cic.at
l Att.V.2;ad div.XIII.l1, 76;p.Clutnt.8.Gd1.X.3.
Census- Liv.XXIX. l5.Zie blz. 102.

j3.
DE STADHOUDERS DER PROVINCIXN.

W anneer men een overwonnen land totprovincie verklaard had (in
Jormam provinciaeredigere),en de veldheer de noodige voorloopigeschikkingen had gemaakt,zond de senaattien gezanten uitzijnmidden,om
m et den veldheer het bestuur der provincie defnitiefte regelen. D e

wet,waarbijdeze regeliug plaatsgreep,droeg den naam des veldheers
en der provincie, b.v. lez .'vpïîïc Siciliae. Deze wetten liepen voor de
onderscheidene gewesten zeer uiteen , daar de rom einsche staatkunde

medebracht,zoo min mogelijk inbreuk te maken op de gewoonten en
zeien der overwonnen volkeren.
H et bestuur der onderworpen gewesten was in den beginne aan stad-

houders opgedragen, die opzettelijk hiertoe verkosen werden en den
praetorstitel voerden (blz. 95). Toen echter door de invoering der
guae8tionen y/drzt
?/gfc: de aanwezigheid der praetoren te R om e werd ver-

eischt, kwam in de toewijzing der stadhouderschappen eene belangrijke
verandering. De gewesten, die als volkomen onderworpen konden be-
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schouwd worden,% waar geene omstandigheden hetverblijfeeneraanzienlijke legermacht vorderden,bleven aan de praetoren opgedragen,
evenwelzl(
;,(lat deze eersthunambtsjaarteRomedoorbrachten eneerst
daarna van hunne provinciënbezitnamen.Zijwarendangeenemaghtratun
popl
tli Roman'
imeer;want het ambt en de ti
jd,waarvoor zijverkozen
waren, waren afgeloopen; m aar de senaat verlengde hun im perium

(imperiltm prorogare),en zijwaren danpvozrcd/pr:,d.w.z.privaatpersonen m et praetorisch gezag bekleed. D e provinciën echter,waar het

noodig scheen, eene aanzienlijke troepenmacht op de been te houden,
of de gewesten ,die nOg niet genOPgZ&&m OnderWorpen Waren, Worden,
al naar om standigheden , aan de consulstoevertrouwflofaan oud-consuls,

die dan pro cpgkdc/f: waren,terwijlhetookwelgebeurde,datoud-praetors
m et den titel pro cozàdvîe gexoaden werden,zooals b.v.Ti.Claudius in
177,L .G ellius Poplicola,die later in 72 consul was.
H oewel nu in gewone om standigheden het proconsulaat en de pro-

praetuur door verlenging van hetimperium ontstonden,vinden wijtoch
enkele afwijkingen,zooalshet gevalwasmetP.Cornelius Scipio (211)
en Cn.Pompejus Magnus (77),diebeiden naar Spanje werden gezonden,zonder nog eenig ambt bekleed te hebben.In enkele gevallen van
groot gewicht liet f
le senaat den stadhouder door het volk benoem en ,

zooalsin 211 met Scipio het gevalwas.Ook zi
jn er in denlaatstentijd
der republiek twee gevallen aan te wijzen, waarin de volkstribunen
rechtstreeks dergelijke voorstellen aan het volk doen:de Gabinische
wet (67),die we1iswaar geen wingewestbetrof,maar aan Pompejus
het opperbevel ter zee opdroeg tegen de zeeroovers,en de M anilische

wet (66), welke hem deleiding van den Mithridatischen kri
jg en het
beheer der provincie Asia toevertrouwde.

In hetvoorbijgaan zi
jnog opgemerkt,datook in Italiëenkelemalen
een proconsul voorkomt,b.v.in 464 (in welk jaar voor heteerstvan
pro cpz/dff/dwordtgewag gemaakt),toen deconsulSp.FuriusMedullinus
door c
leAequerswasingesloten en zijn ambtgenootA .PostumiusA lbus
te Rome moest bli
jven,weshalve Ti.Quinctius Capitolinus,consulin
468 , als proconsul aan Furius werd ter hulp gezonden.Bi
joorlogen in
Jtalië kwam het m eer dan eens voor, dat consuls,die zich als ervaren

veldheeren hadden doen kennen, hetvolgendejaarpro cpzld?fleaan het
hoofd van het leger bleven.
W anneer een stadhout
ler naar zi
jne provincie zou vertrekken,liethi
j
eerst door eene lez cg
/rïc/f
zf
le hernieuwingvanzijnimperium bevestigen,

begafzich in veldheersdos (paludatlt8)naar het Capitool,om teoseren,
en trok dan met zijn gevolg ter stad uit (blz.92). Buiten de poort
begon zi
jn imperium ,datzich echter alleen uitstrekte tot deonderzijn
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bevel staant
le troepen en de hem toegewezen provineie. De toewi
jzing
eener provincie geschiedde voor den ti
jt
lvanéénjaar,dochhetimperium
kon dan nogm aals verlengd wor1den , wat evenwel in de eerste eeuwen
der republiek uitzondering bleef. D e lez Cornelia van den dictatorL.Cor-

neliusSulla (81) stelde vast,dat elke stadhouderzijn postmoestwaarnemen, totdat de senaat een opvolger voor hem benoemd had,terwijl
hij dan cle provincie moestverlaten binnen 80 dagen na de aankomst
van zijn opvolger.Somtijds echter wachtte hijdienskomstnieteensaf.
Dezelfde wet bepaalde ook ,dat de aftredende stadhouder het imperium

zou behouden,tothijRome weder bixlnentrok. Een sensatsbesluitvan
51 stelde vast,dat alle stadhouders eerstvi
jfjaren na het einde van
hun ambtsjaar hunne provinciën zouden aanvaarden. Daar deze maatregelvoor het oogenblik gebrek aan stadhouders deed ontstaan ,werden
eenige ouc
l-consuls en oud-praetoren , die nog geene provincie bestuurd
hadden, Opgeroepen, om in den dienst te voorzien. H iertloor wer; ook
P'
icero, die én als praetor, én alsconsul,zi
jne provincie had van tle

hand gewezen, genoodzaakù zich naa'
r Cilicië te begeven (51). In de
laatste jaren der republiek hadden er schromeli
jke misbruiken plaats.
2oo liet het eerste driemanschap zich dooreenplebiscietzi
jneprovinciën
voor vijfjaar te gelijk toewijzen.C.Julius Caesar trachtte in 46,toen
hij alleen aan hethoofd van den staatstond,weder ordeinhetbestuur
der provinciën te brengen door eene veelomvattende wet qlez ;ffJïc),
welke o.a.bepaalde, datde praetoriëcheprovinciën slechtséén jaar,
de consulairehoogstenstweejaren onder denzelfden stadhouder zouden
staan ; doch met Caesars dood verdween alle orde. Twist, willekeur en

oorlog teisterden het rijk; het tweede driemanschap kwam totstand,
en Octavianus, Antonius en Lepidus verdeelden de provinciën onder

elkander,toteindelijk alle ter beschikking van Octavianuskwamen.
W anneer alles naar den regel gi
ng, wees de senaat elk jaar aan,
welke provinciën aan f
le beide constzls en welke aan de praetoren ten
deel zoaden vallen. D e verdere verdeeling geschiedde dan door het lot.

Ook toewijzingen eœtra dpr/- komen voor,zoowelals onderlingeruiling
der provinciën. Zoo ruilde b.v. Cicero met zijn medeconsalAntonius.
Om aan partijdigheid in de toewijzing een einde te maken,stelde de
*

lez &zzzrpzîïc (123) van Ti.Gracchus vast,datnog vöörhethoudender
consulaircomitiën door den senaat zou worden aangewezen, welke pro-

vinciën consulair zouden zijn, opdat de uitslag der verkiezing geen
invloed zou uitoefenen op de verdeeling der gewesten.

De proconsuls hal en twaalf,de propraetors zeslictoren. Tevenszij
opgemerkt,dathetoorlogstooneelherhaaldeli
jkzrprïvcïcgenoemdwordt,
zonder datdaarmedebedoeldwordt,watwijondereeneprovincieverstaan.

Oad-praetors pro consule - Cic.dc 1.agr.1.20.Liv.XX X III.25;X X XV.22;
XXX VII.46;XX XIX .29;XLI.12.Plut.A em .Paull.4.
P.Corn.Scipio - Liv.XXVI.18 sqq.
Cn.Pompeius Liv.epit.XCI.Cic.p.1.Alan.2l.App.b.c.1.108.Plut.Pomp.17.

Ti.QuinctiusCapitolintls

Liv.111.4 sqq.Dion..IX.*7sqq.

Lex Cornelia de provinciis- Cic.de prov.cons.2.Cic.ad div.111.6, 9.
Sctuln a.51 de prov.cons. Cic.ad div.*-111.8.Dio Cass.XL.59.
Lex Iulia dt provinciis Cic.Phil.1.8;V.3;VIII.9.Dio Cass.XL11I.25.

q 4.
DE QUAESTOREN EN LEGATEN DER STADHOUDERS,

Elke stadhouder had zijn quaestor; de landvoogd van Sicilië alleen
had er twee, van wellte tle een te Tuilybaeum , cle andere te Syracusae
gevestigd
k was. D e werkkring dezer quaestoren in tle provinciën was van

flnanciëelen aard;zi
j ontvingen de gelden,tothetbestuurderprovincie
benoodigd; zi
j inâen debelastingen en dedem deuitbetalingen op last
des stadhouders,en leverden derekening en verantwoording in,waarvan

sedert (le meergenoemde Julische wet (46) izl twee der aanzienlijkste
.

proviuciestec
len een afschrift werd ueergelegd. Som s (lroegen de statlhouders huu ook zendingen op , of stelden hen aan hethoofd eenerleger-

afdeeling. Tusschen (len Jandvoogd en zi
jn quaestor bestond een zeer
nauwe band , eeu çinculuvtt z/ïd/c/ïd, eeuigerm ate a1s tusschen vader en

zoon.W anneerdestadhoudervöör(
leaankomstzijnsopvolgersdèprovincie
verliet,liethijbijna alti
jd hetbesttlur in handen vanzijn quaestor.Bij
overlijden des stadhoudersnam t
le quaestor ambtshalve hetbestuur op
zich,als guae8tor pro praetore.'
W asde quaestor overleden,zoobenoemde

de stadhouder een plaatsvervanger, die da'
npro yvct
/,
x/prewas. Erzijn
ook enkele voorbeeldeu,dat een g'
l
zae8torwrppraelorevan R om e uit ge-

zonden werd. Ook viudt men somtijds oud-quaestoren pro guae8tore,
denkelijk,wanneerhetaautalbeschikbarequaestorenniettoereikentlwas.
Ook in ltalië waren twee quaestoren m et vaste standplaatsen , te
Ostia en te Oales, die beiden onder de consuls stonden. De vtae8tura

Od/ïdzldc'
x was een belangrs
,
jke post, omdat te Ostia de meeste korentrausporten aankwam en.K ort vpc;r den tweeden punischen oorlog vindt
m en ook m elding gemaakt van eene quaesttzltr in cispac
laansch Gallië.

Behalve den qtlaestor had de stadhouder een aantallegaten bi
j zich,
welk woord hier geeue gezanten beteekent, m aar comite.
q et c#ïv/ortv

nqgotiorum,zooals Cicero zich uitdrtlkt.Zi
j werden,ongetwijfeldopvoordrachtvan den stadhouder,door densenaatbenoemd.Zijstonden onder
den statlhouder, die ze ook kon ontslaan

wegzeuden , en werden
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dikwi
jlsdoorhem aan hethoofd van kleinere legerafdeelingen geplaatst
of met een of anderen tak van bestuur belast.D ebetrekking van legaat
was zeer in eere,zoodat zelfs oud-consuls zich niet schaamden,ze aan

te nemen. Het aantal legaten verschilde naar tijdsomstandigheden;
Cicero had erin Cilicië4,Caesarin Gallië 10,Pompejusin Asia 15.
Zoo de stadhouder bij afwezigheit
l door een zijner legaten werd vervangen,heette deze legatl
4n;rppraetore.
Behalve door legaten en den quaestor,werd de landvoogd nog ver-

gezeld doorschrijvers (8cribaej,tolken (interprete8j,herauten Qaraecone8),
lictoren,accensi,geneeskundigen, enz. Ook had de landvoogd een ge-

volg,meestaluitjongelieden van aanzienli
jkegeboortebestaande,onder
den naam van comite8ofcontubernalenpraetorin.In eigenlijken zin vormen
deze de cohorn praetoria, waartoe echter ook wel d.
e 8cribae en verdere
dienaren gerekend worden.
V inculum pietatis Cic.div.in Caec. 14, 18, 19,20;Verr.1.4, 14, l5.
Pro quaestore Cic.Verr.1.36,38;Phil.X. 1l;acad.pr.Il.4.

Quaestor pro praetore

Sall.Cat. l9.Vell.II.45.

W erkkring van den quaestor - Cic.Verr.1.l3, 14,38;111.26.
Dubbel afschrift der rekening - Cic. ad Att.VI.7;ad div.II.17;V.20.Dio
Cass.XXXIX.23.
Legati - Caes. b. G. 1. l0,21, 54;II. l7;111.51;Y.8;Y Il.34;V 1II.52.

Liv.XXIX.19;XXXV.8.Cic.p.Mur.9;ad Q.fr.1.1.
Legatus pro praetore - Caes.b.G.1.21.
Cohors praetoria - Paul.Diac.p.223.Cic.p.Cael.30;ad fam.XV.4 ;Verr.11
. .

10;ad Q.fr.1.1.4.Front.strat.IV.l.l1,12.
Quaestura Ostiensis Cic.p.Mur.8;p.Sest.lr.QuaesturaCalena - Tac.ann.
IV.27.Qu.Gallica Sutt.Claud.24.

q 5.
TOESTAXD pyn rnovlxclzx.

W anneer de commissie van tienen, uit en door den romeinschen

senaatgekozen,metden stadhouder de lezprovinoiaevaststelde(blz.82),
dan werd de nieuwe provincie in een zeker aantal distrikten verdeeld,

welke zooveel mogelijk eeneeenigszinsbelangri
jke stad totmiddelpunt
en hoofdplaats hadden;m aar tevens werd het er op toegelegd, deoude
betrekkingen, welke cle verschillende deelen of volken der provincie
vereenigden, op te hellbn,zoodat de genoemde disùrikten als het ware
elk op zich zelf stonden. Zoo vindt men in Sicilië tusschen 60 en 70

distrikten,oflievergezegd,gemeenten (civitaten);in HispaniaTarraconensis waren 472 plaatsen in 179 gemeenten geeplitst;Baetica had er
175,Lusitanië 45. Ten einde nu (
len band tusechen deze verschillende
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('évitates te verscheuren, werd hun somtijds het comm ercium onderling
ontnom en,zoowel als het counubium . Zoo werd b.v.in 168 M acedonië

in vierdeelen gesplitst (regione&),alshet ware invierrepubliekenontler
Rom es toezicht en voogdv
'',doch ZIJJ dat deze vier oncler elkandernoch

connubium ,noch commercium hadt
len en aldusmetterti
jd van elkander
vervreemd moesten worden. Zoo waren ook op Sicilië bijna alle steden
zonder comm ercium onderling;slechts tleburgersva'
n Centuripaehadden
het recht,in alle sicilische cinitaten grond tebezitten.D ezebeperkingen

hadden totnatuurlijk gevolg,datgroote hoeveelheden landsin handen
van rom einsche burgers overgingen ; deze toch hadden het comm ercium

door het geheele romeinsche ri
jk heen. ZI
Jö ontstond-en ook in de provinciën zulke groote latijindia, dat M . Antonius,de drieman, aan
zekeren S. Clotlius een landgoed in het gebied tler stad Leontium ten
geschenke kon geven van 2000 iugera, en dat onder keizer N e
ro zes
#
grondbezitters de helft der provincie A fk*ica hun eigendom konden
noem en. Steden , welke men wild.
e begunstigen , werden m enigm aal vergroot ten koste van andere; zoo verloor b.v. door keizer Septimius

Severus de stad Byzantium hare vrijheid en rechten en werd bi
j het
gebietlvan Perinthusinget
leeld;zoo kreeg ti
jdensde republiek d.
estad
Athenae Lem nos,Paros,D elos,Im bros,Scyros en andereeilanden,en

zoo zijn ermeer voorbeelden aan tewijzen.
Ontler de vrije steden in de provinciën onderscheidt men civitate8
&'
,
Jércd eto/bdf
Arc/cd,ciritaten Jïlt
prtàd en ciritate8 fïlercd c/g'
?/d immltlten. De

civitaten liberae etJoederatae waren gemeenten, welke vri
jwillig tot een
bondgenootschap m et Rome waren toegetreden. Enkele civitate',zooals

Massilia, stonden metRome in eenfoedu8 cdzf
wwz(blz.40);de meeste
echterin eenJoed'
l
a z/pzlaqlbllm ,waarbi
j in hetartikelmal'
e8tatem w
/ppw?
xS
Romatti cppîï/t,r ob8errato eene erkenning van de opperheerschappi
j der
Romeinen lag opgesloten. Tot de civitatenJoederatae behoortlen o.a.
M assilia, iu Gallië, M essana, Tauromenium en Netum op Sicilië,
- - At
henae,Rhodus,enz.

Talrijk-er tlan de vorige zijn de gewonecivitate3î:
'J:0-cd,wierl'
ibertan
uiet op een .foed'
us berustte,maar door eene wet of een senaatsbesluit

geschonken was,hetzij als belooning voor vrijwillige onderwerpiug of
bewezen trouw,hetzi
j als maatregel van staatkunde,om b.v.een gewest, dat men nog niet terstont
l tot provincie wilde maken,in een

zeker aantalkleine,vanelkanderonafhankelijke,maarooknietmetelkander verbonden staatjeste splitsen.W anneermenleest,datdeRomeinen
de inwoners van een land vri
j verklaarden (kibero8dddei.
un&erultt),dan
beschouwe meu de zaak uit bovengenoemd oogpunt.

De eiritates îïldrce, hetzij Joederatae of uiet, haddeu hare eigene

11.2

rechtspraak naati haar eigen wetten. Aan deze wetten waren ook de
R omeinen onderworpen, die e: zich m et der woon vestigden; en de
stadhouder der provincie had geen recht,zich ip deiurhdictiotem engen,

weshalve hij in zulke steden ook zonder lictoren vcrscheen. Verder
hadden zijden vollen eigendom vanhunnengrondenbetaaldendizsgeene
grondbelagting aan Rome. Een eu ander wordt bijde ciritate8î,
'
Jv,t?
saamgevat in de uitdrukking:liberta'
tem Jdwed urôem cprpdgf/:concedere.D e
verdere verplichtingen waren bi
j het verbontlofde wetofhet.senaatsbesluit geregeld en hadden betrekking op het leveren van schepen en
troepen , het huisvesten vau doortrekkende romeinsche ambtenaren eu
.

gezanten en troepen (h.oewelzij vrijwaren van romeinsche bezetting).
Doch terwi
jl de verbondene steden vrij van tritutum waren gesteld,
rustten op de enkel vrije steden geldelijke verplichtingen en lasten,
tenzij zij uitdrukkelijk hiervan waren vzijgesteld. In dit laatste geval
zijn zijl'
iberaeetïzlvzf/zped,enkontendusdenciritatibu8-foederatinzeernabij.
Na de vrije steden komen in aaumerking de coloniae,municipia en de
steden methetiu8Latii. Vöörhetjaar 100 bestonden er buiten Italië
*

slechts twaalf koloniën ; doch toen het gewoonte werd ,de veteranen in
koloniën te vestigen , nam (
lit getaltoe. W atdebovengenoem deplaatsen

met romeinsch en latijnsch recht aangaat,kunnen wij verwijzen naar
hetgeen vroeger daaromtrent gezegc
l is (blz. 88 41); zi
j stont
lenechterin twee opzichten achter bijde gemeenten vanItalië.Teneerste
was in de provincie,metuitzondering der vrije steden,alle grondbezit
belastbaar, ook alwas de eigenaarromeinsch burger;tentweedestonden

zij.in eene meerdere ofmindere afhankeli
jkheitlvan clen stadhouder.
De overige steden der provincie waren rechtstreelts onderworpen aan

lletimperium van (len stadhouder. Al hadden zij ook eigen overheden,
een eigen senaat,eene volksvergadering en binnen zekeregrenzen eigen
wetten,zoo neem t dit niet weg,dat alle besluiten en uitgaven aan de
goedkeuring van den stadhouder m oesten onderworpen worden. G een

verbonil of wet of municipaalrecht beschermde de bewoners tegen in-

grijpeu zijnerzijds. De strafrechtspleging berustte in zijne handen;de
burgerlijke washier en daar voor een deelaan deplaatselijlteoverlieden
overgelaten.De plaatsen,waardelandvoogdrechtsdaghieldLjorum agere),
werden conventztn genoemd.Voor zoover de inwoners romeinsche burgers

waren,kouden zijin hooger beroep op den praetor te'Rome komen.
In c
lie steden van Sicilië,Macelonië,Achaje en hetOosten,waar
de Rom einen grieksche staatsregelingen vonden en in wezen lieten,
wercl voor de uitoefening van het stemrecht in de volksvergadering een
zekere census vastgesteld, zoodat de m inverm ogenden van het burger-

rechtfeitelijk waren uitgesloteu.
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Vllr Augustus'tijd bedroeg het aantalprovlnciën vijftlen,namelijk:
10. Sicilië, waar de R om eiueu in 241 vasten voet verkregen. Toen

hadden zijnog slechtsde westeli:
#
ike helft.De oostelijke,kleinerehelft,
maakte het koniukri
jk Syracuse uit,hetwelk lzitde steden Syracusae,
Acrae, Leontini, M egara,H elorum ,N etum en Taurom enium bestond.

Na de verovering vallSyracusae tijdens den tweeden punischen oorlog
werd gehee) Sicilië rom einsche provincie. V an 135 tot 132 woedde er

een vreeselijke slavenoorlog,na welks onderdrukking de proconsul P.
X upilius met behulp eeuer seuaatscomm issie van tienen (le verhouding

van Sicilië totRome op nieuw regelde (leœ Wîf
wïîïfrSiciliae).
Sicilië wasde korenschuurvan Rome.Hethad,watbi
j geeneenkele
andere provincie voorkom t, twee quaestoren, van wie de eene te Syra-

casae verbli
#
i
.
Ffhield enâeadministratievoerdeoverbetvroegerekoninkri
jk
van dien naam ,terwi
jldeandere,teLilybaeum gevestigd,zijnwerkkring
over west-sicilië uitstrek
-te.D e sicilische steden kunnen in vier klasseu
iritates fz'
ôt
krzze et z
'
z/zzzsslzkt
dd,
worden verdeeld lt
l. cinitatesJoederatae, 20 e'

30.cirï/f
z/yt
sdecumattae en 40.civitate8 cel
uoriae.D e laatste klassebestond
uit de gemeenten,die door de R om einen veroverd waren enwiergronc
l
dus rechtens ager .psfJ'J/c?/d geworden wa'
s;'R om e had echter tegenover

Sicilië van zijn oorlogsrechtgeen gebruik gemaakt en aan deveroverde
stef
len hun grond ondertiendplichtigheidteruggeschonken.D ezetiendeu
werclen door de ceusoren te R ome verpacht. D e tlerde klayse beston;,
zooals de naam reeds aanduidt, evenzeer uit tiendplicLatige steden , ell

wel uit zulke9 c
lie iu vroeger tijd aan koning Hiero van Syracusae
tieudplichtig waren geweest. D eze tienden ntt werden op Sicilië zelf
verpacht en welzooals dit reeds ont
ler H iero gebruikeli
jk wasgeweest,
t
lusvolgeusde lez HierolticaJrkfzzldzl/crïf
z.De beide eerste klassezl waren
slechts totbuitengewoneleveringen verplicht,b.pr.in gevalvan sehaarschte
ofoorlog. H et koren,dat in tienden werd opgebracht,werd prumentum
f/dcîfwcz/kfwî genoemd. D aar dit echter niet toereikenâ was, werd van

staatswege nog koren aangekocht Lfrumentum.'
ttzzœ
,tum).Hiertoe stonden
twee wegen open :van de tiendplichtige gronden wercl eel'
ttweedetiend

geheven (decumae alterae),ofwel,erwerd over het geheele gewesteene
buitengewoue levering van koren uitgeschreven Wkumentum C'
pg
.
/?t/
rc//
z
fwl,
in beide gevallen echter tegen behoorli
jke,door den senaatvastgestelde
betaling.Onder/'rttment'
ltm '
ittcdlfczzverstaatmeu hetkoren,dat,eveuzeer tegen betaling, op de door c
len lanâvoogd aallte wijzen plaatseu

totonderhottd van hem eu zi
jn gevolg moest geleverd worden. W ildeu
tlelandbouwers hun koren lieverbehoudeu ofzagenzi
jtegenhetvervoer
op,dan konden zij voor ditfrltmentum ï?/ cellam een vvrgelijk treFen
met deu stadhouder,

20. Sardlhia met Corsica,sedert 238.
80. H ispania citerior of Tarraconensis, sedert 205. Deze provlncie
was consulair.
40. H ispania ulterior of Baetica, sedert 205. Gedurende (len m acetlonischen oorlog waren Tarraconensis en Baetica onder één stadhouder
vereenigd.Ook Baetica was eene constzlaire provincie.W erden er soms

praetoren naarSpanje gezonden,dan waszulkstoch pro cpzldfffd.
50. Gallia Cisalpina kreeg nog vtsör A ugustus het rom einsch burger-

recht(blz.41).
60. Illyricum ,na 167,toen hetrijk vankoningGentiasin&iedeelen
werd verdeeld. W anneer er voor de eerste maal een stadhouder heengexont
len is,is onbekend.
70. M aeedonia,sedert 146.

80. Achaja,sedert of na 146. Deze provincie schi
jnt herhaaldelijk
ontler den stadhouder van M acedonië te hebben gestaan.

90. Africa,sedert 146,waarbijlater Numidia kwam.
100.A sia.H etgebied,hetwelkAntiochusvan Syriëhadm oeten afstaan ,
was (loor de R om einen verdeeld tusschen Eum enes van Pergamum en de
*
Rhodiërs.N a ;en dootl vai Attalus III en den opstandvan Aristonicus
wer; A sia in 129 provincie.D itgewesthatlm eestaleenpropraetortotland-

voogd,gewoonli
jk echtermet den titelprocpzldffld;inoorlogytijdenstond
het onder een werkelijken proconsul,of onder een der consulszelven.
110.Gallia Narbonensis,sedert120,waarbijlater geheelTransalpina
kwam .

120.Bithynia,sedert74,waarbijlater Pontuskwam (63).
130.Cyrene,sedert74.In 67 kwam Creta hierbi
j.
140.Cilicia,sedert 75, doch slechts vooreen klein gedeelte,provincie.

Het eigenlijke Cilicië werd eerst in 64 als provincie georganiseerd,
hoewel het in 60, na den zeeroov1ersoorlog,onderworpe
n moclithe:eten.
'
150.Syria,seâert 64,later telke
'ns uitgebreid.

Van deze provinciën weten wij, dat in hetjaar 51 Tarraconensis,
Baetica, Gallia Cisalpina, Narbonensis, lllyricum ,Cilicia en Bithynia
consulair en de overige praetorisch waren.
Civitatesop Sicilia Plin.la.n.111. l4.Cf.Cic.Verr.II.55.In Tarraconensis ..
Plin.h.n.111.4.In Baetica Plin.h.n.111.3.In Lusitallia Plin.11.n.IV.35.
M acedonia in vieren gedeeld Liv.Xfuv.17, 18,29.

Centuripae

Cic.Yerr.111.45;1V.23.Anqeresicil.steden geen commercitlm -

Cic.Verr.111.40.
Latifundia Cic.Phil. II.17.Dio Cass.LXXIV. l4.
Byzantium
Dio Cass.LXXIV.14.

Athenae met eilanden enz. verri
jkt

Liv.XXXIII. 30.Aritruv.VII.:.Polyb,

XXX.l8.App.b.c.V.7.Dio Cass.LXIX. 16.
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Civitates foederatae. Massilia - Iustin.XLIII.5.Op Sicilla - Cic.Verr.111. 6;
V .22.A thenae - Tac.Ann.II.53.Rhodus A pp.b.c.IV.66.
M aiestatem POP.Rom.obs.- Cic.p.Balbo l6.Dig.XLIX.15.1.1.
Civitates liberae ---Tuiv.1fJC7C5rII- 32;1C1C1C5!III.39;XLV.29.Polyb.XVIII.29.
Civ.liberae etimmunes - Llv.XXXVIII.44;XLV. Q6.Polyb.XVIII.29.App.
b.c.1. 102.

q 6.
VE RD R UKK IN G D ER PR OVINCIâN.

Paarden,muildieren,tenten,soldijen mondbehoeften voor hetleger
werden den stadhouder van R om e uit geleverd, of wel,hem wer; het
noodige geld verstrekt. V olgens de Jullsche wet hadden de provinciën
slechts hooi, trekvee, hout, kwartier en eenige kleinigheden te ver-

schaFen. W anneer wij lezen,hoe Cicero zich er op beroemde,dathij
niets meer van zi
jne provincie vorderde,dan hem vrijstond,kan men
eenigszins nagaan,hoe de voorschriften gewoonlijk werden opgevolgd.
Voor de meesten was het stadhouderschap slechts een middel om zich

te verrijken. De provinciën stonden blootaan de gruwelijkste afpersingen,terwi
jlhetvoorharebewonershoogstmoeielijkwas,teRomerecht
te verkrijgen. Somtijds eischte de landvoogd op zijne tochten allerlei
kostbare eerbewijzen en gescheA en;en dikwerfmoestdeprovinciedan
nog op eigen kosten gezanten naarRomezenden,om zijn bestuur te
prijzen.
Trouwens, het 1ag in den asrd der inrichting van het romeinsche

provinciewezen.Zoo alnietelkjaaroveraleennieuwenlandvoogdbracht,
veelscheelde ertoch niet aan. Of hijgeschikthei; bezat,onleen wingewest te besturen,werd nietgevraag;;de landvoogdijwaseen noodzakelijk gevolg van het ambt,hetwelk hij te Rome had bekleed. Hij
*

kwam in de provincie a1s vreemdeling,onbekend met hare wenschenen

behoeften,menigmaal tle landstaal niet machtig;hijkwam er dikwerf
om zich te verri
jken ofzijn geschokt fortuin te herstellen,en bracht
een talri
jk gevolg mede, dat ook zijn aandeelaan den buitbegeerde.
Hoe kon men verwachten,dat hij hart zou hebben voor een gewest,
waar hij toch slechts een paarjaren dacht teverbli
jven,onldanweder
naar zijn geliefd llorae terug te keeren? En alwashi
j ook nlet betere
gevoelensbezield,âan nog ontbrak hem de ti
ji,om ietsgoeis,althans
ietsduurzaams totstand tebrengen;eer hi
j genoegzaam op de hoogte
der zaken was,kon hij een opvolger krijgen. Doch er wasnog eene
oorzaak,welke den bestgezinden staihouâer in zijne pogingen belemmerde:hi
j kon niet onverdeeld de belangen behartigen van hethem
scHLlxxla,Handboek.2e druk.

146

toevertrouwde gewest;hij moest ook rekening houden metdie van de
machtige vennootschappen derpublicani (blz. 86),voorwie de provinciën slechts een geld.
-,eene handelszaak waren.H unne8odetatenvorm den

als het ware eene wijdvertakte corporatie,wierleden voor elkander in
debressprongen,zoodra hun gemeenschappelijkbelangermedegemoei;
scheen.Reeds tijdensden tweeden punischen oorlogvindenwijbi
jLivius
een sterk sprekend voorval m edegedeeld. M . Postumius Pyrgensis,

een der publicani, had zich gekenmerkt door eene bijna weergalooze
hebzucht en door de grootste bedriegerijen, ook ten nadeele van den
staat. Bijleverantiën ten behoeve van den staat,welke öp staatsrisico
verscheeptwerden,had hi
jmet anderen eene weinig kostbarelading in
ouie,onzeewaariige schepen gelaëen,deze met opzet laten vergaan en
toen vergoeding gevraagd voor hetgeen de schepen hadden moeten in-

houden.Voor deze en andere be&iegelijkehandelwijzen wastegen hem
eene zware<boete geeischt; doch toen de comitiën ter stemm ing zouden
overgaan , drongen de publicani in een gesloten drom binnen en ver-

stoorden de geheele vergadering. Opmerkelijk iseen doorLivius medegedeeld senaatsbesluit (XLV.18).Daarin heethet:ubizfxlîfcclvde8t,
fJï aut ïvd publicum pczzvzzz, aut libertatem d/cïïd nultam ddd.. Bekend is ook

het proces van P.RutiliusRufus (93),die onëer Q.MuciusScaevola

in Asia den post van legaatha; bekleed. Hoewelhijdoor Liviuseen
rir 8ummaeïzgzlpcdzl/ïc:,door Ciceroinnocenthnimn genoem;wordt,wert
lhij
aangeklaagdvanafpersingen,endoordeuitriddersbestaandejuryschuldig
verklaar;,uitwraak dathijmetzijn stadhouderdeonrechtvaardigheden
derpublicaniwas te keer gegaan.Bijhet einde vandenMithridatischen
oorlog ha; Sulla aan de provincie A sia eene schatting van 20000 ta-

lenten opgeleg;, omdat zijin hetbegin de parti
j van Mithridatesha;
gekozen. De iawoners zagen zich verplicht, deze som op te nem en.

Veertien jaren later was deze schul; door woekerrentereedstot120000
talenten aangegroeid.D e geldschieters- wederom àepublicaai- gingen
tegen de ongelukkigen,d-ie niet betalen konden,metafgrijselijkewreedheid te werk,zoodat deze niet slechts hunne tem pelsieraden en beelden,
maar zelfs hunne zonen en dochterenm oesten verkoopen,om aan dedoor
hunne schuldeischers uitgedachte martelingen te ontkomen. Lucullus
nam maatregelen,om den woeker te keer te gaan;doch toen was ook
zijn valbesloten en de geldmannen te Rome bewerkten,dat Cn.PomPeJ'usin zi
jne plaats naar Asia gezonden werd.Een andervoorbeeldvan
woekerrente is dat van de Salaminiërsop Cyprus,wien twee vrienden
van M . Junius Brutus,denzelfden,die later aan de vermoording van

Caesar deelnam , gel; geleen; hadien tegen 48 pct.'sjaarsof4 pct.
'sm aands.Er waren gezanten uit Salam is naar Rom egekom en , om

een e
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leening te sluiten (rer,
wrapt./'
ccers.Dan,er was een senaatsbesluitvan

hetjaar94 en eene lez lclïzîïc van 67,waarbijhetverbodenwas,gel;
op rente aan provinciesteden voor te schieten. Toen boden twee puôlicczlï, M . Scaptius en P. M atinius,op Brutus'invloe; steunende,het

geld aan tegen 4 pct. 'smaands,en hiervan wertl eene behoorlijke
schuldbekentenis èyngrapha) opgemaakt. Daar de schuldeischers echter
inzagen,datzijop dit onwettige stuk geenrechtkondenkrijgen,wisten
zij door Brutus'toedoen een senaatsbesluitte verkri
jgen,waarbijdeze
schuldbekentenis voor geldig en verbindend werd verklaard. H iermede
gewapen;, eischte Scaptius niet slechts de 48 pct., m aar zelfs renteop
rente. D aar (le Salam iniërs niet bi
jmachte waren,fle sehuld,4iereeds

vier jaaroud geworden was,metde opge,loopen rente tebetalen,wist
Scaptius van den proconsul van Cilicia, App. Claudius Pulcher, tot

wiens gebied Cyprus behoorde, ruiters te verkrijgen, ten einde de
schuldenaars te dwingen,en hield ;en senaatvan Salam isz/ölangzonder
voedsel opgesloten , dat som mige leëen :en hongerdood stierven. Cicero,
de opvolger van App. Olaudius,bracht,niet zonder moeite,dezaaktot
een einde.
Onder de beruehte stadhouders behoort vooral C.lrerres,die van 78
tot 71 het bestuur over Sicilia in handen ha; en wiens wandaden door

Cicero vereeuwigd zi
jn.Hijhield zich volstrektnietaan deHieronische
wet, maar verpachtte de H ieronische tienden ondershands aan zoogenaamde decumani, die m et hem d.
e winsten deelden.Tegen alle recht en

billijkheid in, bepaalde Verres, dat het bedrag der tienden door tle
tiendpachters zou worden vastgesteld en niemand zijn koren mocht
binnenhalen ,alvorens hieraan voldaan was. Toen enkelen,uit verbittering, hun graan lieten liggen en verrotten,kwam er een nieuw edict,

waarbij de leveriug binnen weinige dagen bevolen werd. W at bleefer
over,dan aan detiendpachterste betalen,wat zi
j eischten,daarerbij
den landvoog; toch geen rechtte verkrijgen was?Hetgel;,datVerres
van tijd tot tijd ontving,stak hij in zijn zak en zette hetliever op
woekerrente uit, dan er het gekochte koren raede te betalen.AFanneer
hij onder den naam van tienden alhet aanwezige koren in beslag had
laten nemen,schreefhi
jeene nieuwe levering ofeen tweede tiend uit.
W at de landbouwers nog in voorraa; hadden,wer; afgekeurd,en zi
j
waren dus gedwongen,hetkoren,dat zi
jmoesten leveren,uitVerres'

magazijnen te koopen tegen tiendubbelen prijs,zonder datzijzelven er
dikwijls n0g betaling voorontvingen.
W elke gruwelen pleegde Verresboveudien niet,om zichteverrijken?
Men leze er Cicero'sVerrinae overna. Hijlietdoorzijne handlangers
aan de beschult
ligden weten, dat de aanklagers hem geld hadden ge10*
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geyen,maar dat hijliever eene vri
jspraak zou vellen,zoodebeklaagden
hem eene grootere som terhan; stelden. Hijliettempelsopenbreken,
om ze te plunderen;hijlietoverheden geeselen,zoo zijhem d.
e stand'
beelden nietwilden afstaan,die de sta;versierden;hi
jontnam denzoon
van koning A ntiochus van Syrië, die eene reis door Sicilië dee;,een
allerprachtigst gescheA , dat bestem; was voor den Jupiterstempel op

het Capitoolte Rome.Zulk een man lietmenruim tweejarenin Sicilië,
en nog ontsnaptehijbijkans aaneeneveroordeeling,terwijlzi
jnopvolger
L.CaeciliusM etellus aan Cicero, toen deze door Sicilië reisde,om be-

wi
jzen van Verres'schul; te verzamelen,allerleimoeielijkheien in den
weg legde. Het ongeluk ha; gewil;,datVerreszijnegewetenlooze afpersingen ha; toegepast op een gewest,in d.
e onmiidellijke nabijhei;
van Italië gelegen,en dat hij eene provincie,waaruitRome jaarlijks
eene groote hoeveelhei; koren trok,zöö in 4en gron; had gerllïneeri,

datzijnooit meer beeftkunnen worden,wat zijte voren was.Ha; hij
eene verwijderde landstreek tot tooneel zijner geweldenarijen kunnen
kiezen,dan warezijne veroordeeling nog allesbehalve zeker geweest.
Eenige jaren te voren haâ Verres, als legaat, den propraetor Cn.
Dolabella naarCilicië vergezeld. Te Sieyon,in Achaja,d.
us in een geheel vreem; gewest,aangekomen,eischtehij gel; van den magistraat.
Dit behoorde juist niet tot ie ongehoorie dingen;anieren deden het
ook; doch op de weigering van het gemaeentehoofd,liet Verres hemz ia
eene enge ruhnte opsluiten en daarbianen een hoop groen hout op een
vuur werpen, zoodat de ongeblkkige half gestikt er uit wer; gehaald.

Op Delosliethij desnachtsde schoonste stanibeelden uitden Apollotempelwegvoeren.Op Chios en Tenedos,te Erythrae en H alicarnassus
werien de beelden met gewel; uit den tem pel gesleept,dlkwerf onder

hetgejammer des volks.Te Aspenfum werden zij op helderlichtendag
op wagens weggevoerd. Dolabella zelfwa# hierbijVerres'deelgenoot,
en wer; laterveroorieeld,waarbijsrerresnlet laag verraa; iebepljzen
zijner schul; leverde.
Het is waar, niet alle stao ouders gingen even grofte werk ;daar
waren ook beter gezinde,zooals Cicero en Lucullus en anderen;maar

de meesten lieten (
le gelegenheid totverri
jking nietvoorbijgaan. W i
j
komen later op de onmetelijke schatten van romeinsche familiën terug.
De tiri
jke lege8 redfvzl#crfa kunnen eenigszins als maatstafstrekken
van de uitgebreio ei; van het kwaad.
Verplichl leveringen der provincie - Cic.a; Att.V.10, 16, Ql.
Proces van Postumius - Liv.XXV.3,4.
Proces van RutiliusRufus - Liv.epit.LXX.V:ll.Pat.H. 13.Cic.Brut.30
Pnblicaniin Asia - Plut.Luc.20.
Salamis - Cic.ad Att.V.21;VI.2. Sicilia - Cic.Verr.passim.

HOOFDSTUK XI.

Ov ergang tot de m onarchie.

De romeinsche staatsregeling wss bij uitstek conservatief in hare
vormen. Zelfs waar het wezen der zaak moest prijs gegeven worien,
trachtte m en toch den vorm in stand te houden. D iârom echter wa'
s

elke ingrijpende wijziging in bestaand.etoestanden hoogst gevaarlijk,te
meer, daar men er op uitwashetnooizakelijke nieuwe te wringen in
de vormen van het oude, liever dan het ouie te hervormen naar de
behoeften van het nieuwe.

De bondgenootenkrijg ofmarsische oorlog (91- 88) gafa&n den bestaanden regeeringsvorm een geweldigen stoot, om dat, door het toekennen van het burgerrecht aan de italiaanschesteden ,Romeophieldde

beheerscheres van Italië te zijn. Toch wilde hetzulksblijven, en de
nieuwe bttrgers werden onder slechts acht van de vijfen dertig tribus
verdeeld.De volkstribuun P.Sulpicius stelde 4an ook reeds in 88 voor,
dat de nieuweburgersoveraldetribuszouden verdeeldworden.Appianus

zegt,datSulla dezewetophief,hetgeen doorsommigenwederbetwijfeld
wordt; doch hoe het zi
j, het aantalstemgerechtigde burgers groeide
ontzettend aan,en daar m en niettemin d.
e oude vorm en in wezen hield
en R ome het middelpunt bleef, waar all
.e stemm ingen en volksvergaderingen m oesten gehouden worden ,wer; hierdoor een ruim veld geopend
voor volksraenners en eerzuchtigen.
Toen kwaraen de oorlogen tusschen M arius en Sulla,d.
e worstelingen
tusschen dem ocratie en aristocratie, gevolgd door Sulla's dictatuur en

de door hem ingevoerde wijzigingen in de staatsregeling,waardoor hij,
zonder het te willen, aan den bestaanden staatsvorm een beslissenden
stoot toebracht.
I)e eerste inbreuk OP debestaaniestaatsregelingwasdebenoem ingvan

Sulla totdictator voorzijn leven,en we1dooreeninterrex,L.Valerius
Flaccus.Deze afwijking kon welis waarnietzonder wetplaatsvinden,
maar de lez Fcîerïc de A JJC dictatore behelsde nog andere bepalingen,

waardoor feitelijk de monarchiein hetleven wer; geroepen. AlSulla's
handelingen werden bekrachtigd en geldig verklaard en hem het recht

toegekend, ieder,dien hijwilde. zonder vorm van procester doo; te
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veroordeelen. Zoo had Sulla eene ongehoorde macht, geheelin strij;
m et den bestaanden staatsvorm , m et het recht over leven en doo; en
verm ogen der burgers. Eene (ler eerste wetten toch, die van Sulla

uitgingen,wasde lez Cornelia dewrpdcrèfïpzld,welke de bezittingen van
allen, die buiten de wet gesteld ofin de gelederen dertegenpartijgesneuveld waren, verbeurd verklaarde ten bate der schatkist, en de

kinderen der pro8cri
pti van alle ambten uitsloot. Doch zijne strafende
han: ging nog verder.D e lez de cftl
ï/c/:ontnam aan geheelemunicipiën,

die de partij van Marius en Cinna omhels; hadden, hetburgerrecht.
Verder moest het volkstribunaat gefnuikt worden. De kœ ïrïslzlïcïc
ontnam den tribunen de bevoegdheid,wetsvoorstellen tedoen,beperkte
hun recht van intercessie en bracht hun werk-kring terug tot het oor'
-

spronkelijke awœilium, terwijl tevens het volkstribunaat voor zi
jne bekleeders den toegang tot hoogere am bten voor alti
jd sloot. De senaat
m oest het lichaam Wezen ,waarin alle gezag zich a1s in een m iddelpunt
vereenigde.De censu. werd ter zijde'geschoven, en voor het voltaK g

bli
jven van den senaateenejaarlijksçhe keuze van 20 quaestoren voorgeschreven, (
lie na het verstrijken van hun ambtsjaar in den senaat
zitting hielden. Doornu tevensvoor te schrijven (/z dezz/cq
/t
î/rlïïlf
zd),
dat men noodzakeli
jk quaestor moest geweest zijn, om praetor, en
praetor,om consultekunnen worden,zorgdehijervoor,datdehoogere
overheden steeds uit den boezem des senaats m oesten gekozen worden.

Wi
j hebben boven gezien (blz. 90), dat deze bepaling waarschi
jnlijk
reeds in de Vitlische wetvan 180 wasopgenomen;hetkan echternoodig

geweest zijn,zete hernieuwen,even alshet in onbruikgeraakte,doch
door Sullaherstelde plebisciet van 842, negvï.
xintra Acdw anno8vc/ztratnm cczvd/ (blz. 89). De lex fv#ïcïcrïc hiefde Sempronische wet op
(blz.86) en gafde iudida aan den senaatterug;het aantalguae8tionen
perpetuae, en in verban; hiermede ook het aantalpraetoren, wer; vermeerderd. Ook werd door de leœ & 8aoerdotih het Domitische plebisciet

van 104 opgeheven (blz.62)en de vrije coöptatieweder ingevoerd en
te gelijk het getalpontifces, augurs en interprete8dïsyîîfzzïop vijftien
voor e1k dezer priestercollegiën gebracht.De wetgevendemachtberustte

na de lez frïlfxécïc geheelbij de centuriën. Over de veteranenk*oloni:n
en de lez O/rzldîïc de 'rppïscïï:isin het vorigehoofdstuk (blz.188 en
188) gesproken. Om den vreeseli
jk gedunden senaataan te vullen liet
Sulla voor ééns 800 leden van den ridderstan; door de tribuutcom itiën
tot senaatsleden kiezen.

Ditzijn de voornaamste van Sulla's wetten en wi
jzigingen. Hetproletariaat was in onrustbarende mate vermeerderd;de kinieren van hen,
(lie alles verloren hadden,de verdreven bevolkingen dergestraftesteden

151

wsren erbijgekomen.Sulla'souë-gedient
len waren doorzijne akkerwet
welgrondbezitters,maargeen lanibouwersgeworden.Dehun aangewezen

landerijen gingen voor en na in handen van anderen over en zij verlangden natuurlijk naar de gelegenheid, om op nieuw in burgertwisten
m et grond begiftig; te worden , ten einde dezen op nieuw te kunnen

verkoopen. Sulla's voorbeeld zelf werkte aanstekelijk; nog ha; hi
j de
oogen niet gesloten,of een ander,M .A emilius Lepidus, de vader van

den lateren drieman,wilie zi
jne kanswaarnemen,om (litvoorbeel; te
volgen ,en schoon deze poging ook mislukte, erstonden anderen gereed,

om met meer omzichtigheid hetzelfde doel, de alleenheerschappi
j,na
te ,J
'agen.
Reeds bi
jSulla'sleven had Cn.Pompejusbli
jken gegeven van groote
eerzucht; na diens dood ha; hi
j den opstand van Lepidus onderdrukt,
en wist vervolgens den senaat zooveelevrees in te boezerlen , dat deze

hem ,schoon hi
jnoggeen enkelambtha;bekleed,procon8ulenaarSpanje
zon;,ten einde hem metzijn leger,hetwelk hijweigerdeaftedanken,
van Rome te verwijderen. Gedurende zijneafwezigheid begon de volkspartij weer hethoofd op te steken en werden door de leœ Wvrdîïc van
den consul C.AureliusCotta (75), VJtribunh zîdlïdlicevetpontea clïnd
ntagi8tratn capere, de hoogere ambten weder voor de volkstribunen toe-

gankelijk. Pompejus, in 71 uit Spanje teruggekeerd, werd voorhet
volgendjaartotconsulgekozen metM .Licinius Crassus.Hijgevoelde
zich bijde senaatspartijgehaat en zocht daaronlvooreerst steun bijde
democratie.Om zijn doelte bereiken,had hijhetvolkstribunaatnoodig
en herstelde door d.
e leœ Pompeia(70)hettribunaatgeheelinzijn vorigen
omvang.Eene andere wet,in ditzelfdejaardoorden praetorL.Aurelius
Cotta voorgedragen,verdeelde de iudicia tusschen den senaat,deridders
en de triôunicdrcrïf1),en stuittehierdoorvoor een deeldeafpersingen
der stadhouders, waarvoor d.e senatorische rechters de oogen sloten.
Ook de censuur werd hersteld. Zoo was dus een gedeelte van Sulla's

instellingen opgeheven.Na het eindigenvanzi
jnconsulaatnam Pompejus
geene provincie aan, maar wachtte af, wat de toekom st brengen zou.

De volkstribunen had hijnatuurlijk op zijnehand, en in 67 deed dan
ook qL.(labinius aan het volk het voorstel,de uitroeiing derzeeroovers

in deMiddellandsche zee aan Pompejusop te dragen.Deze inmenging
der volkstribunen in hetgeen de senaata1szi
jn uitsluiten; gebie; beschouwde,verwekte m enig storm achtig tooneel;doch het voorstel wer;

') De trlbunicrcrïïvormden,althansin ditti
jdvak,den stand,dieop deequites
volgde.Men znoet onder hen niet diegenen verstaan,diehet(toen reedsafgeschafte)
aerarisch tribunaat bekleedden,maar diegenen,diedendaartoevereischtencensushadden.

Op hen komenwi
j laterterug.
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in de tribuutcom itiën tot wet verheven; een leger van 120000 man,

eene vlootvan 500 schepen werden totPompejus'besehlkking gesteld,
terwi
jlhijbovendien hetbevelkreegoveraldekusten derM iddellandsche
zee, en door eene goe; georganiseerie dri
jfgachtzuiverde hijin twee
raaanden tijds de geheele zee van roofschepen.
W as het dan wonder, toen Lucullus in den derden M ithridatischen

krijg de publicani tegen zich in hetharnasjoeg (blz.146), dateen
ander volkstribuun, Manilius, het voorsteldeed, Pompejus naarAsia
te zenden en Lucullus terug te roepen? Cicero zelf hield eene schitte-

rende rede tot aanprijzing der lz Manilia (66).Pompejusoogsttein het
Oosten,wat Lucullus gezaaid had.M etnieuwelauweren bedekt,keerde

lli
j in 62 naarRometerug; doch metdat algeluktehethem niet,de
man des volksteworden.Hijha; mededingers, die niet teverachten
waren.0.Julius Caesarwasdelieveling van hetvolk,M .LiciniusCrassus

met zijne onmeteli
jke schatten wasde man van het geld,terwijl Pompejus de man van hetleger was.Deze driemannen verbonden zich nu
te zamen en worden gewoonli
jk heteerstedriemanschapgenoemd. M et
hun drieën beschikten ZJ
i* over leger, volk en schatten en waren dus

ivermogend.Zijmaaktenhieryanvooreerstgebruik,om zichdeprovinciën,
welke zi
j gekozen hadden, vdorvi
jfjaren telaten toewijzen. Pompejus
verkreeg door de Trebonische wet (55) Spanje,CrassusSyrië;Catovan
Iltica, die zich tegen deze wet aankantte, werd door Trebonius in de
gevangenis geworpen.In 59 had Caesar doordeVatinischewetD yricum

en cisalpi
jnsch Gallië verkregen,ook voorvijfjaren. De senaatvoegde
ernog transalpijnsch Gallië bij,uit vrees,dat hetvolk ditanders zou
doen. In 55 werd tevens door eena tweede Trebonische wet het stad-

houderschap van Caesar metvijfjaren verlengd. Htusschen bleefPompejus, na afoop van zijn consulaat, te Rome, om derepublikeinsche
partij in het oog te houden, en liet Spanje door onderbevelhebbers
(legati) besturen,terwi
jlCrassusin 58 omkwam ,in een slag tegen de
Parthen. Voor 52 liet Pompejus, die naarde dictatuur streefde, zich
totconsulzonderam btgenootbenoem en,zoo hetheette,om dewoelingen
der verschillende m ededingerstegen tegaan.Eerstna ruim viermaanden

alleen consul te zijn geweest, liethijzich een ambtgenoottoevoegen.
In ditjaardroegPompejuseenewetvoor,datniemand,metuitzondering
van Caesar,anders dan in persoon naar hetconsulaatzou dingen.Eerst

was ook Caesarnietuitgezonderd; raaar zijne aanhangersnoodzaakten
Pompejus,om hem vandezewetvrijtestellen.ToenPompejusnumeende,
datzijnemacht genoeg gevestigd was,wildehijOaesardenbeslissenden
slag toebrengen, welken diens aanhangers wel eenigen tijd tegenhielden, (loch die in 50 doorging. Caesar ontving bevel, zijn leger af
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te danken en terug tekeeren,daarzijnstadhoudersehapverstreken was.
Zoo als bekenë is, had dit een burgeroorlog ten gevolge, welke m et

den ondergang van Pompejuseindigde.In hetjaar 49 wer; Caesar tot
dictator benoemd om decomitiën endeferiaeLatinaetehouden,waarbij
hij geen magister equitum benoemde. In den loop van 48 wer; hi
j te
dictatorvooreenjaarbenoemd,rei
publicaecpzld/ï/fzdzà#cdca-a,metlevenslangetribuniqiapote8ta8bekleed en m etdebevoegdheid,overd.
epraetorische

provinciën stadhoudersaan te stellen;in 46 washijictator en consul
te gelijk, terwijl de andere consulzijn magister equitum was. In dit
jaar werd zijne dictatuur tottien jaren verlengd; bij den triomftocht,
dien hijvierde,werden hem 72 lictoren toegestaan;ook in den senaat
zat hij op eene nella cffrvîïd. In 45 washij'dictator en consulzonier
ambtgenoot, terwi
jl hij in ditzelfde jaar voor zi
jn leven totdictator
en im perator, tot praqfect'
l
a plpr'
lf- (zooveela1scensor)voordriejaar,
en voor tien jaren tot consulwerd benoerad;herawerdhetrechttoagekend, zoowel de gewone als de buitengewone overheden te benoemen,

bij alle feestelijke gelegenheden het triomfgewaad en den lauwerkrans te dragen en zi
jne beeltenis op de munten telaten slaan. Volk
en senaat schenen te wedijveren, om hem met eerbewijzen te overladen;zi
jn standbeeld,uitivoor gebeitee zou op een processiewagen
(ten8aj bij d.
e circensische spelen word'
en tondgevoerd;men wilde een
standbeeld oprichten met het opschrift deo ïlrïc/p,enz. Caesar nam

niet aldeze eerbewijzen aan,en reedsin het volgendejaar vielhij als
slachtoFer eener samenzwering.Onder zijne dictatuur zonk de volksvergadering >1 dieper en dieper. De consulskeuze liethijgeheelaan het
volk,de overige ambten voord.
ehelft,weshalveSuetonius(Caes.41)zegt:
comitia cfzzzàpopulowcr/ïff
zde8t;hijdeetlditechterzöö,dathijhetrechtvan
voordrachtbehiel;enslechtszooveelnamenopd.eçandidatenlijstopnam,als
eroverhedentekiezenwaren.Dezeaanbevelingmaaktezijnetegenwoordigheidbijdecomitiën.noodzakelijk,weshalvehijdanook,toenhijdoordegebeurtenissen in Spanje verhinderd was,bijde praetorscomitiën voorte
zitten,tijdelijkpraLfecto8aanstelde (blz.126).In denloopvan45legdehij
zijn constilaatneer,enliettweeconsulskiezen.Toendeeenoverledenwas,
enwe1op81Dec.,ophetoogenblik,dathijbijd.everkiezingvanquaestoren
zou voorzitten,had debespottelijkevertooningplaats,datdetribuutcomitiën in eene centuriaatvergadering veranderd werd,ten einde voor de

weinigeoverbli
jvendeuren nogeenconul8vyeotl
a teverkiezen,C.Caninius
Rebilus,van wien Cicero (a(
l div.VII.80) dan ook spotten: zegt:Ita
Oczlïz'ïp con8ule dci// neminem wrczl#ïdd:, nihil tamen eo cpolslîdmaliJcc/lzz
e8t; ./kï/ eni
m zzàïrï
/cc rigilantia,çf
xï8uo toto cpzldvlc/?z 8omnum zlpzl niderit.

Eoe Caesar krachtens zijne cdldprïcpoteda8 den senaat aanvulde en

154

uitbreidde en vele onwaardigen er in opnam , is vroeger reeds verm eld

(blz. 74). Bovendien heeft hij ta1 van wetten gegeven (legesf?
zîïcd),
waarvan hier enkelemogen worden opgenoemd.Zijne leœ ïf
z#ïcïcrfc verdeelde de rechtspraak weder tusschen senatoren en ridders. V erder

worden genoemd eene lez de rï en eene leœ dezzzcïed/c/e. Zijne lez de
vprïzlcïïd(blz.188 en145)regeldehetbestuurderprovinciën.Alspontjfez
vczïyzv,
gregeldehi
jdezeerverwardeti
jdrekening envoerdehetjaliaansche
jaar in;door de lez ccddfc liet hi
j de zeer gedunde patriciërs aanvullen
doorde opneming van aanzienlijke plebejersonder denadel;deî:zIulia
vzfzzlïcf
zcîï,
y regelde de keuze dergemeentelijke overheden en senaten in
demunicipiën.Verderbrachthijhetaantalquaestoren op 40(blz.114)
en het getalpraetorçn op 14en laterop16.N ogworden genoem d lege8de
Jïsdrù legationiôla ,k
w mptnaria, de wpr/prïïd mercium peregrinarum ,'dcvcrïc,

eene lez agraria,waarbi
jhi
j san zijne soldatenlandaanwees,enz.Deze
akkerwetonderscheidde zich hierdoor, dathijzijne vejeranen in kleine
groepen door geheel Italië verspreidde, ten einde sam enscholingen en

onlusten hunnerzijdstegen tegaan (vgl.blz.188).
Caesars aangenomen zoon,C.JuliusCaesar Octavianus,en M .A ntonius
maakten van Caesars dood sebruik , om het weinige, dat nog van de

republikeinsche partijwas
ebleven, geheel te onderdrukken. M et
M. Aemilius Lepidus vormien zij hettweede driemanschap (48), en
verkregen dentitelvan triumnirirdï,?
zùîïcc:oon8tituendae(blz.126).Lepidus
werd in 86 gedwongen, a1s ambteloos br ger te gaan leven, waarop
Octavianus en A ntonius de provinciën deelden. D e eerste nam het

W esten,delaatste het Oosten,en in 82 kwam hettoteenburgerkrijg,
waarin Antonius het onderspit dolf.
Lex Valerla de Sulla dictatore - Cic. de 1.agr.111.2;de legg.1.15.Vell.Pat.II.
28.App.b.c.1.97,98.Plut.Sulla 33.
Leges Corneliae.De proscriptione - Cic.p.Rosc.Am.43.Vell.II.28.Plut.Sulla

3l. De civitate- (Cic.
) p. domo 30; p.Caec,33.Sall.frgm.1.45j l2 ed.Kritz.
App. b. c.1. 100.Tribunicia - Liv.epit.LXXXIX.Cic.delegg.111.9.Vell.Pat.
II.30.App.b.c.1.100. Twintig quaestoren - Tac.ann.X1.22.Lex de magistr.Cic. Phil. XI. 5. App. b. c. 1..100, 101.Lex iudiciaria - Cic.Verr.1
. l3.Vell.
>
Pat. II. 32. Tac. ann. XI. 22. De sacerdotiis - Liv. epit.LXXXIX. Dio Cass.
XXXVII.37.Senaatskeuze door de comitia - Liv.epit LXXXIX.App.b.c.1. 100.
Lex Aurelia tribtlnicia - Sall.frgm.II.51 Kritz.Cic.p.Corn.1.25.
Lex Pompeia tribunicia - Liv. epit. XCVII. Vell. II.30.Pseudo-Ascon.in Cic.
div.in Caec.p.103,l47 Orell.Plut.Pomp.22.
Lex Aurelia iudiciaria - Ascon. in Pison. p. 16,in Corn.p.67. Schol.Bob.p.
229. Liv. epit. XCVII. Vell. Pat. II. 32, Cic. p.Cluent.47 noemen de aeraartribunen niet.
Lex Gabinia de uno immratore contra praedones constituendo - Liv.epit.IC.Cic.p.
1.Man. l), 18, l9.Ascon.in Corn.p.21 sqq.Vel1.Pat.II.31.DioCass.XXXVI.6.
rlut.Pomp.25.
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Lex M anilia de bello M ithridatico Pompeio extra ordinem mandando - A scon.in
Corn.p.65.Liv.epit.C.Vell.Pat.II.33.Cic.p.1.M an.DioCass.XXXVI.25.App
M ithrid.97.Plut.Pomp.30.
Lex Vatinia de imperio C.Caesaris - Schol.Bob.in Vatin.p. 317.Suet.Caes.22
Dio Cass.XXXVIII.8.App.b.c.II. 13.
Lex Trebonia de provinciis consularibus- Liv.epit.CV.Dio Cass.XXXIX.8l,33.
Lex Trebonia de imperio Caesarisprorogando - Suet. Caes.24.Liv.epit.CV.Dio

Cass.XXXIX.31,33.Plut.Catomin.43.- Dio steltde prorogatioop 3jaar;Ve11.
'
Pat. II. 46 en App. b. c. II. 18 schri
jven verkûerdeli
jk de wetaan Pompejusen
Crassus toe.
#
Lex Pompeia de iure magistratuum - Suet. Caes. 28. Cic.atlAtt.VIII.3.Dio
Cass.XL.56.App.b.c.II.25.

W aardigheden eneerbewi
jzen,aan Caesartoegekend- Suet.Caes.49,76.Caes.b.c.
II,21;111.1.Cic.passim.Liv.epit.CXII,CXV, CXVI.Dio Cass.XLI.36;XLIT.
18- 21; XLIII.14, 19- 22, 42, 44,45,47,51; X LIV .4, 5, 8.A pp.b.c.II.
48, l0l, 102, 106. 107. Plut.Caeg.37,51,57,58.
Leges Iuliac.Iudiciaria- Suet.Caes.4l.Dio Cass.X LIII.25.DevietdemaiestateSuet.Caes.42.Cic.Phil.1.9.De provinciis- Cic.Phil.1.8;111.15;V.39VIII.9.
Dio Cass. XLIII.25.M unicipalis- Cic.ad div.IX. 15.De portoriis - Suet.Caes.
43. Pecuaria - Suet. Caes. 42. Sumptuaria - Suet.Caes.43.Dio Cass.XLIII.25.
De liberislegationibus - Cic.ad A tt.XV .il.
Lex Cassia - Suet.Caes.41.Tac.ann.XI.25.Dio Cass.XLIII.4).
Lex Iulia agraria - Cic. ad div. IX. l7; XIII. 4- 8.SuetCaes.81.Dio Cass.
XLII.54;XLIII.50.

H OOFD STUK X II.

D e staatsregeling onder de principes.

q 1.
D E P R IN C E P K

Na A ntonius overwonnen te hebben, wilde Octavianus alle m acht

wettelijk in zi
jn persoon vereenigen entochdebestaanderepublikeinsche
vormen eerbiedigen. Dit viel hem des te gemakkelijker,aangezien de
republiek had uitgeleefd. Hetvolk droeg zijne rechten aan den senaat
over, en deze t
lroeg de âonoren over op Octavianus. Ten slotte bezat deze :
10. den rang van prinoep8 d- CJ- ;

20.den titel van imperator, doorden senaatverleend (29).Ditwas
niet d.
e oudè imperatorstitel, welken zegevierende veldheeren achter
hunnen naam voerden,maar een nieuwe titel,völr den naam gevoerd

èraenomen ïwwd;'c/prïd), waaruit de principes niet slechtshetrechtafleidden,om over vrede en oorlog te beslissen,m aar o0k het rechtover
leven en dood der burgers;

80.de maacht en de rechten van volkstribuun,waardoor hijeen onschendbaar persoon werd (28),en waarvan de uitoefening niet beperkt
wasbinnen eene grensli
jn,maar zich over hetgeheele rijk uitstrekte;
40.hetconsulaatvoor zijn leven (19);

50.de cen8oriapote8ta8met hetregimen morum (29,19);
60.de waardigheid van pontifeœ zzlczfzzlv.
s(12);
70.de wetgevende macht, daar aan zi
jne rescripten kracht van wet
werd toegekend;
80. het ipverium zrpcpldvîcr: in den uitgebreidsten zin ,als imperium

IJZIïJI-,hetwelk hem hetgezag overde provinciën schonk,en dathij
ook binnen het pom oerium behield.
Zoo had Octavianus het opperbevelover alle legers en alleprovinciën

der republiek,vrije beschikking over de staatsgelden,hetrecht,den
senaat naar zi
jne keuze samen te stellen, de bevoegdheid,onderbescherming zijner onschendbaarheid,alle hem onaangename hantlelingen
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eu besluiten te verhinderen , het oppertoezicht over den godsdienst,
welke zoo nauw m et den staat verbonden was,- in één woord,het
geheele opperbestuur in alle zaken.
Als aangenomen zoon van Caesar,voerde hi
j dezen naam ,welkea1s
titel op zi
jne opvolgersoverging.Ook liethijzichdentitelvanâugunt- ,
d. de verhevene, toekennen,terwi
jlhijaan zi
jne gemalin Livia den

titel Jagu8ta gaf. Al de keizers werden âugw8ti genoemd, eerst bij
senaatsbesluit,later zonder dit.Deze titel ging echter nimmer over op

den vermoedelijken troonsopvolger,maar werd eerstbijhetaanvaarien
der regeering aangenom en. D e eerste principes waren nog wel eens
schroom vallig in het aannemen der titels, welke een slaafsche senaat

hun toekende,maar allengswerden deze titels een erfelijk recht,ende
principes alleenheerschers,m eesters over leven en dood.
Reeds onder de eerste principes,onder het Julische huis,ontaardde
de monarchie in despotisme. In weerwil nochtans van al de gruwelen

uit dezen tijd,in weerwil datgeen der principesuit dit stamhuiseen
eigen zoon naliet, m aar allen door aioptie een troonsopvolger kozen,

ston; niemand op,om de erfelijkheid ;er regeering tebetwisten.Evenmin had zulks plaats onder de Flaviussen en Antoninussen;dochtegen
het einde der tweede eeuw na Chr.werd deromeinschetroon despeelbal
der soldaten,die naar willekeur keizers afzetten en aanstelien,ofzelfs

het ri
jk aan (len meestbiedende verkochten. In 92 jaren (192-284 na
Chr.)teldemen negen en vi
jftig mededingersnaar dekroonenwer;het
rijk door aaneengeschakelde binnenlandsche oorlogen geschokt.Mannen
van geringe of duistere afkom st klomm en tot de hoogste waardighei;

op,zooals deMauretaniër Macrinus (217 na Chr.),deG0thMaximlnus
(235),de Arabier Philippus(244) en zelfsDiocletianus,dieeenIllyriër
wasen wiensouders slaven waren geweest.Met hem beginthettijdperk
;ermedekeizers.Hijverdeelde hetrijk in vier gtoobepraeleoturae,waarover vier imperatoren a1s ambtgenooten het bewind zouden voeren,twee
m et den titel van Auguntun en twee m et dien van cae8ar. D e âugunté
hadden hoogeren rang dandecae8are8,diegeroepenwaren om laterhunne

opvolgerste zi
jn;doch metde aftreding van Diocletianus(805naChr.)
ging ook zi
jn stelselte gronde.Zoolang hijaanhetbewindwasgeweest,
hadden zijne ambtgenooten zich gebogen onder hetoverwichtvan zijn
geest. Thans echter traden eerzucht en eigenbelang op den voorgrond,
en gaven aanleiding tot de grootste verwarringen,zpö dat m en twee

jaren lang eene zeshoofdigeregeering had.ln 823 na Chr.eindelijkwas
het geheele rijk hereenigd onier den sceptervanConstantijndenGroote.
In 895 na Chr,verdeelde Theoiosiushetrijk onâerzi
jnebeidezonen.
Arcaius kreeg d.
e oostelijke,Honorius de westelijke helft. De beide

deelen werden niet meer vereenigd. W ijzouden ons te verbuiten onB
bestek begeven,zoo wij hierde lotgevallen der beide rijken trachtten
te schetsen.Hetwestromeinscheri
jkbezweekin476.Delaatsteimperator
was Rom ulus A ugustus, de zoon van Orestes,den secretaris en gezant
van A ttila.
W aardigheden en titelsvan Augustus - Suet.Oct.26,22,3l. Dio Cass.LII.41;
LIII.1, 12, 16,17, 18, 28,32;LIV.2,10.

j 2.
YOTUKSVXR/ADXRING , SENH T , NIDDERS.

Naast het éénhoofdig bestuur kon de volksvergadering geen invloed

meer uitoefenen. Trouwens,een ieelharersouvereiniteitha; zi
jreeds
pri
js gegeven, toen zi
j het recht over vrede en oorlog aan Caesar afstond en de benoem ing van overheden methem deelde.A ugustusontnam

haar vooraltijd de rechtspraak;doch liethaar deverkiezingen.Natuurlijk zatbijdeze verkiezingen dekeizerofeen zijnerafhangelingenvoor,
en werden de namen van hen,die zich jegensdenieuweordevanzaken
vijandig betoonden, niet op de li
jstder candidaten opgenomen,zoodat
de vri
jheid van keuze teruggebracht was tot het stemmen over eene
voor&acht. Toch nam Augustus nog den vorm in achtvan metzi
jne
candidaten het forum rond te gaan en de burgers om hunne stem te
verzoeken,terwi
jlhijzelf zoo goed als ieder andermedestemde.Om een

te grooten toevloe; van menschen te Rome te vermijden,iaar geheel
Italië en cispadaansch Gallië in 89 en transpadaansch Gallië in 49 v.
Chr.het burgerrecht verkregen hadden,verordende kkugustus,datieder

stemgerechtig'
de in de plaats zijner inwoning zou kunnen stemmen.
Tiberius,Augustus'opvolger,liet den senaat over de canf daten stemm en en de gedane keuze door âe comitiën bekrachtigen. A lleen de

consuls &oeg hi
j rechtstraeksaan het volk voor.Caligulabeproefdenog
eenm aal het kiesrecht aaà de comitiën terug te geven ; doch alle belangstelling was reeds uitgedoofd. W etten werden na Augustus bijna
niet meer aan de goedkeuring der volksvergadering onderworpen;een
gemotiveer; senaatsbesluit was meestal voldoende. Onier de regeering
van A lexander Severus wordt nog m elding gemaakt van comitiën;in de

vierde eeuw na Chr.bestonden zi
jnietmeer.
Uit krachtvan zi
jne cen8oria'p/dd/cd,zuiverde Augustus den senaat,
en bracht dien eerstop 800 (28),later (18)op 600 leden terug. Misschien bleef dit het normale getal; doch t
le keus hing van den keizer
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af. Sedert Claudius werden ook menschen uit de m unicipiën,koloniën
en provinciën in den senaat oN enom en. H eliogabalus verkocht het

senatorschap voorgeld.Constantijn de Groote riep naastden senaatte
Rome een tweeden te Constantinopelin hetleven.Alsleefti
jd,waarop
men in den senaat kon komen ,bepaalde A ugustus den ouderdom van

25jaren,a1s census een vermogen van minstenseenmillioensestertiën.
D oor aan d.
e zonen der senatoren de breedgestreepte tunicatoetestaan

en de senatorische waardigheid erfeli
jk-teverklaren,schiep hi
j een bepaalden senatorenstand,en welz/ö,dat de senatorszonen indenkrijgsdienst bijzondere voorrechten genoten,maar ook verplicht waren,des
gevorderd het lidmàatschap van den senaat te aanvaarden. D e souve-

reiniteit was nu schijnbaar van het kolk op den senaat overgegaan;
doch vooreerst hing de lectio ddzlcfld geheel van den keizer af; ten
tweede bleefaan dezen het recht van initiatief;ten derdewerddewerkw
kring van den senaat voortdurend nauwer. H et fnanciëel beheer,de
leiding der buitenlandsche en provinciale aangelegenheden en derechtspleging gingen op bepaalde kei
zerlijke ambtenarenover,dierechtstreeks
onder den keizer stonden, door hem aangesteld werden en aan hem
verantwoording schuldig waren. Zoo vorm de zich eenekeizerli
jkebureaucratie. W anneer de keizer zonder opvolger overleed, m oest de senaat

een nieuwen heerscher benoemen;maar hetisbekend,hoedekeizerlijke
legers zich spoedig van deze keuze meestermaakten. Overden werkkring

van den senaatals keizerlijk gerechtshofza1in het volgende hoofdstuk
gehandeld worden.
Augustus verzwaarde de boeten op de afwezigheid der senatoren en

verplichtte hen,wanneer zij op reiswilden gaan,verlofaan te vragen.
Kostte het hem evenwel reeds moeite, liefhebbers voor den .senatorspost te vinden ,vooral nu m en zonder dezen ook totden senatorenstand

kon behooren,- het boetenstelsel bleek zöö onhoudbaar en de ijver
der senaatsleden zöö gering te zijn,dat hijbi
j zekere gelegenhei; %
der opgelegde boeten moestkwi
jtschelden. Om hetbijwonen der vergaderingen gemakkelijker temaken,werden op de Kalenden en Iden van
elke maand vaste zittingen gehouden (nevtatu'îef/ïzzzvd) en slechts in
dringende gevallen buitengewone vergaderingen belegd èenatlu ïzltfïclvdl.
Augustus koos uit den senaateene commissie alskabinetsraad q'
condïfïvzzzprinojpin).Laterkwamen ook riddersin dit consilium ,zoodathet
nietlanger eene com missie uit den senaat was;meer en m eerdeed zich
het gevalvoor,dat de maatregelen,door dezen kabinetsraadoverwogen

en hehandeld,nietin den senaatter tafelkwamen,tot eindelijkonder
keizer H a& ianus het laatste overschot van wetgevendemachtdessenaats
aan dit consilium overging,even a1s derechtspraak.SedertDiocletianu:
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werd deze kabinetsraad conni8torium wrïlczèï.
xgenoem; enbestondhijniet
meer uit senatoren of ridders,m aar >it hooggeplaatste am btenaren.
D e ridderstand verloor onder Augustus alle staatkundige beteekenis.

Om hem uit zijn verval op te heFen,schonk Augustus den titelvan
eguiten ïîîvt
sfrd,
x aan ;ie ridderg, welke den senatorencensus hadden , m et

vergunning,in gevalzijzich aan den staatsfenst wilden wijden,reeds
bij voorbaat de breede purperstreep te dragen,door welken maatregel
de overigen echter nog meer op den achtergron; geraakten.
Comitiën - Suet. Oct. 40,56.Dio Cass.LII1.21;LVI.40;cf.LIV.6. Verkiezingen onder Tiberius- Tac.ann.1.8l.Dio Cass.LVIII.20. Bestaan nietmeerin
de 4de eeuw na Chr.- Amm.Marcell.XIV.6.
De wetgeving gaatop den senaatover Gai.1.4.Inst.Iust.1.2.5.Dig.1.2.2.
12;1.3.9.
Augustus zuivertden senaat - Suet.Oct.35.Dio Cass.LII.42;LIV.12- 14.
Aetassenatoria - Dio Cass.LII.20.
Census senatorius- Suet.Oct.4l.Dio Cass.LIV.17.
Ordo senatorius - Suet.Oct.38.Dio Cass.LIV.26.
Senatus legitimus,indictus - Dio Cass.LVIII.2l.Capitol. Gord.tr.11.
Boete op afwezigheid - Dio Cass.LIV. l8;LV.3.
Inwonersdermunicipiën cn provinciën in den senaatopgenomen - Tac.ann.XI.25.
Suet.Vesp.l9.Lamprid.Alex.Sev. 19;Heliog.6.Capitol.M.Anton.Phil.l1.Plin.
ep.VI.l9.
Consilium principis Spart.Hadr.22.Dio Cass.LIII.2l.
Consistorium pr. Iust.cod.IX.47. 12.
Equites illustres - Tac. ann. II. 59; XV. 28. Ovid.tdst.IV. l0.29, 35. Dio
Cass.LIX.9.

q4.
D E OU D E M A RISTR A TE N.

H et consulaat bleef in wezen, doch zonder raacht.Ten einde aan
m eer personen den consulstitel te kunnen verschaFen , beperkten

Augustus en zijne opvolgersden duur van ditambt totweinigemaanden,somstot drie oftwee.Debeideeersteconsulsvan el
X jaarheetten
connulen ordinarii,de overige ,
wyedi. Om de slaafsche eerzucht van nog
m eer personen te kunnen bevrefgen,begon m enook oud-consuls-titulair

te benoemen (con8ulare8honorarii,in tegenstelling van de werkelijke exconsulsofconnulare8cnzldf
4lc/fzJvpc/ïl. De consulshadden het voorzitterschap in den senaat,wanneer,dekeizerernietwas,endestemeeruiterli
jk
vertoon van praal en pronk,naarm atehun ambtm inderbeteekende.D e

keizers waren nu eenslevenslang consul,somsook legden zi
j van tijd
tottij; ;itambtneder.Hetjaar 69 na 0hr.teldenietminder dan 15
consuls, terwi
jl er eenmaal onderCommodus25 con8ukn&dkz
lcJfvoor
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1én jaar waren. 0ok werâ het gebruikeltjk, de consulseenlgejaren
vooruitte designeeren,vooralbijleden der keizerli
jke familie.Oaligula
benoemdezijn paar;,Jovianuszijn zoontjetotconsul.Delaatsteprivaatpersoon als consul komt voor in 541 na Ohr.te Constantinopel. N a

dezen ti
jd komt nog enkele malen de consulstitelbi
j dekeizersvoor,
tothijten slotte doorLeo VI (886-911) formeelwerâafgeschaft.Het
was waarschijii
jk om hun tochietstedoen tegeven,dataan deconsuls
door de,keizerseenei'
urhdéotioinvrijlatingenvan slaven wer;toegewezen.
Ook bi
j de praetuur had.men honoraire en werkelijke oud-praetors.
Derechtspraakgingoverop (
lekeizerlijkegerechtshoven,endepraetoren
kregen te verrichten , wat de keizer goedvond , hun op te dragen. Zoo
belastte A ugustus den praetor fzrlczlffd en den yraetorzdrpprfzzvdm et de
rechtspleging deraedilen;onder Tiberiuswasereen praetorvoorwoekeren hanâelszakeu,onâer Olaudiuseen voorIlddcomm issen,onierM arcus

Aurelius een voor voogfjzaken,enz.Somsvindtmen ook tweepraetoren
over de schatkist gesteld.

De censuur komt onier de Principes niet meer voor. De aediliteit
bestondnog onder Alexander Severus (222-235);doch deze stond aan

de quaestoren,wier werkkring intusschen geheelveranderdwas(zieq4),
toe,wanneer zi
j de quaestorische spelen gegevenhadden,nahun quaestorschap de praetuurte aanvaarden en eeneprovincietebesturen,zoodat
de aedl
'liteitharewaardeverloor.H etvolkstribunaatsleeptenoglang een

kwi
jnend bestaanvoort;intercessietegen denkeizer,dieookd.
etribunicia
pote8tan had,wertl niet geduld. Naarmate denonorenechteriu beteekenis

afnamen,werden zijtlestekostbaarderdoord.
espelenengelduitdeelingen,
welke bijde aanvaardingvanhetambtinzwangkwamen,weshalvealleen
delneerîzerm ogenden ernaarkonden dingen.Vooraldeaanvaardingvan het

consulaatfnolemnitancprdffîcrïd) sleeptegroote onkosten na zich.In eene
tuwica palmata en eene togazz
'c/c gedost, m et gouden of vergulde sclloenen
aan ie voeten, gezeten op eene 8ella c'
lfrvîïd, welke op een feestwagen

(ten8a) was aangebracht, met een stafin de hand, die totknop een
romeinschen adelaarhad,- trokkendenieuweconsulsdestaddoor,terwijl
zijgeld uitstrooiden onderhetvolk.Hierop volgden zeerkostbarespelen.
W at de lagere ambtan betreft, waarvan de yrae
-f
ectura vrsïdJeriarum

fc/ïzlcrf/zz3cauna sedertAugustusdoor knapen werd bekleed,zi
j bleven,
het eenekorter,hetanderelangerbestaan;doch eeneopsom m ing isvoor
ons bestek van alle belang ontbloot.
Consules ordinarii,sugecti- Suet.Galba 6,Vitell. 2, Domit.2.Tac. hist.II.7l.

Dio Oass.XLIII.46.(EnkeleuitzondeAingen bi
jDioLVI.26;LVIII.20;LX.10,27.)
Consulaatderprincipes- Tac.ann.XIII.41;hist.1.77.Suet.Vit.ll.DioCass.LI1I.32.
Coss.bonorarii- Suet.Caes.76.Dio Cass.XXXVI.40;XLVI.41;Llf.42;TuX.
8,23;XLVI.46 etc.
scul-lztMslt,Handboek.2e druk.
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Praetoren onder Augustus - Suet.Oct.36.Dlo Cass.LIII.2,32;LVI.25.Onder
Tiberius- Tac. ann. VI. l7. Onder Claudius - Suet.Claud.23.Dig.1.2.2.32.
Gai.1I.278.Praetor tutelarisonder M.Aurelius- Capitol.M .Anton. 10.
Solemnitas consularis- Vopisc.Aurel.l3.Cassiod.Var.VI.l.Cod.Theod.XV.9,l4.

q 4.
DX NIEUW E KXIZERLIJKE AMBTENARXN.

De nieuwe orâe van zaken bracht de instelling m et zich van een
aantalnieuwe ambten,welke niet in de oude wetten genoem; iaren en
welker bekleeders dus. rechtstreeks als lasthebbers van den princepn optraden. De twee belangrijkste waren het bevelhebberschap over R om e

en datover dekeizerlijkelijfwacht.
M en zalzich herinneren, datflepraefectura ffrlïdonder de republiekslechts als een buitengewoon ambtvoorkomf.A ugustusm aakteze echter
tot een magi8tratun prtffzlcrïld, en deze praefectuur ha; m et de vroegere

niets gemeen dan den naam.Depraqfectun vrlï ston; aan hethoof; ;er

politie,nietslechtqbinnen Rome,maar totop 100 mijlen afstandsvan
de stad , dus ook over Tuseia, Campania, Picenum en U mbria, welke
vier gewesten regione8df
zlvrlczlceof8uburbinariae genoem;worden.Doorhet
te niet gaan der quaestionen .pdr/efvcd kwam de crimineele rechtsplegi
ng
1

geheelin handen van den praefectus,diemetzijn consilium hetvonnis
velde en op wien men bovendien ook in andere zaken in hoogerberoep
koa kom en van de onclergeschilkte overheien , en dus ook van ;en
praetor uvban3
a. D eze rechtspraak kon zich eztra pr#ïzdaz
z op last des
keizers zelfs tot Italië en de provinciën uitstrekken. H et toezicht over
openbare baden,waterleidingen,riolen,overhetm arktverkeer, dekoopwaren, maten en gewichten, over de wisselaars, het handhaven der
ordebijdespelen,enz.,alzoo de geheelewerkkring deraedilen behoorde

rechtstreekstotzijn ambt.Onder Constantijn den Groote,toendezetel
derregeeringnaarByzantium verlegt
lwerd,kreeg zoowel Constantinopel

alsRome eenpraeledla vrlï,doch metminderuitgebreidemacht.Onder

den praefect ston; natuurlijk een talrijk personeelvan beambten en
eenige cohorten politiesoldaten.In heteerst werd hij vooronbepaalden
tijd,latermeestvoor een jaarbenoemd.De eerstepraeleotivrlù waren
M essala Corvinus,A grippa, Statilius Taurus.

Augustus vormde eenekeizerlijkelijfwacht,aan welkerhoof;hijtwee
praqfectipraetoriosteld.
e; doch onder Tiberius werd de bekende Sejanus
de eenige bevelhebber, en van toen af waren er soms één, soms twee

of irie. Zij werden spoedig de eerste personen naast den keizer, en,
door hun geiurigen omgang met dezen, invloedrijke ambtenaren; in
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lateren tijd stelden zijzelfskeizersaan en zetten ze afofbrachten ze
om;onder sommige keizerswashet eigenlijk depraqfectn zrcd/prf
b,die
het bewinâ voerie,terwijl d.
e vorst slechts aan de bevreiiging zi
jner
lusten dacht.D it dagteekend vooral van Perennis, praefect onder Com -

modus, van wien wijlezen (Lamprid.Comm.Anton.5): Perennh....
pernua8it Commodo, VJ i
pne delicii8 raearet, idem vevo A rdFîzlf.
s curin ïozcvwî-

beret. Quod f'
pzzlzsp#f/d laetanter cccpzï/. Onder zulke omstantligheden is
het niet te verwonderen, dathet geheele bestuur in krijgszaken, benevens (le militaire rechtspraak, in handen van de prafectikwam , dat
zij, bi
j afwezigheid des kdzers, als hun plaatsvervangers (nicenacrajin
het hqogste ressort rechtspraken, en datzelfshetbestuurderprovinciën
en der fnanciën Qnder hunne hoeie kwam .D iocletianus hief d.
e coâorten

praeloriaeop,doch deprafectura bleefals titelin wezen en Oonstanti
jn
de Groote stelde vier praefecten alshoogeburgerlijke ambtenaren over
d.
e prae
zf
ecturae, waarin hij zijn rijk verdeelde.Augustuskoosde praefecten uit den ridderstand, omdat hij de senatol'en nietgenoegzaam
vertrouwde1). Dit bleefhet gevaltot aan d.
e regeering van Alexander
Severus, sedert wien deze betrekking, welke allengs die van ri
jksbestuurierofrijkskanselierwasgeworden,aanjuristen werdtoevertrouwd,
.

o.a.aan Paulus,U lpianus en Papinianus.

Voornamelijk om tegen bran; te waken, had Augustus de sta; in
veertien regionen of wijken verdeeld, aan welker hoofd even zooveel
maghtristonden.Voor elke twee wi
jken was eeue cohorte van nacht-en
brandwachts(v%ile84aangewezen,onderhetbevelvan een tribunu8tlkïff/w,
terwi
jloveralde zeven cohorten een praqfeetu8rkfîvo
zzgestel; was,die
op zijnebeurtonder den praefectunvrlïstond.In vervolgvan tijdkreeg
deprae
fecilg8t'kf'
lzrw eenerechtspraak in zaken van brandstichting,diefstal, inbraak, roof en helerij, en kon zelfs(le oa8tigatioJkd/ïf
zw ofde
veroordeeling ad metalla uitspreken.Te Constantinopel wer: onder Con-

stanti
jn ook een praqfectltn f
l0
#ïJzf?3îaangesteld, doch metveelbeperkter
machten aanzien.Justinianuswijzigcle ambten titel.
Deprafecturacvzclzlc:,welke onder de republiek totdebuitengewone
arabten behoorde,werd door Augustus tot een gewoon ambthervorm d,
waaraan tevens eene rechtspraak verbonden wasin geschillen,welkeden
korenhandel en de leverantipn van granen betroFen. In de volgende
eeuwen geraakte dit ambt zeer in minachting.
Augustus had aan den senaat het toezicht gelaten over het aerarium ,

en hetbeheeropgedragen aan tweeprafeotiaerario,uitdeoutl-praetors
#ekozen. Claudius gaf het beheer ovèr de schatkist aan de quaestors

') Hi
j wilde ook niet, dat desenatoren zich buiten Italiëzouden begeven, vooral
niet naar Acgypte.Tac.ann.II.59.Dio Cass.LII.24.
l1*
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terug, Nerû weder aan twee oui-praetors. Omstreeks het mldden der
derde eeuw na Chr.oflater wer; het aerarium of de staatskas sam en-

gesmolten.met den j8cu8of(
le keizerlijke schatkist, welke nietonder
toezicht van den senaat stond. A ugustus stelde nog eene militaire
schatkistin,waaruithij d.euitgaven voorhetleger bestreetl en waarin
verschillende bdastingen vloeiden ,zoo als:dehonderdstepenning van al,

wat verkocht werd Lcente&ima rdrf/pl nenalium), de twintigste van d.
e
erfenissen ('
oicenima Je:#ï/cJvzzl), en de vijftigstevan verkochtemancipia
(çclbsgfxcpedfylc manotàiorum rdzs#f/prl
tzzl).Debestuurders dezer kashat
lden
ook den titel van praefecten.
Bovendien waren ereen aantalcuratore8enprocuratore8voorverschillende
zaken. A ugustus stelde o. a. curatore8 t,ïcrfdzz en avtarum aan. Reeds
onder de eerste keizers werden de quaestors in de provinciën vervangen
door procuratoren Ccedcrid, later rationales genoem d, die uit den ridderstand gekozen werden en som s ook het stadhouierschap eener kleine

provincie-bekleedtlen,gelijk PontiusPilatusin Judaea.Later komen er
uog ant
lere procuratoren voor, zooals de procurator aerarii zzzcï/rf.
x of
administrateur van Gnanciën,deprocurator reiwrïrc/c:, d.i.van deskei-

zers vermogen,deprocurator metallorum,dieovertlemijnengesteldwas.
Voor de quaestoren bleefondbr dekeizersweinig tedoqn.Zijwerden
derhalve aan de coppO ofaan de stadhoudersenlateraandenpraeleotun
zdrlï toegevoegd en waren als secretarissen-generaal of als chefs van het

kabinet werkzaam. Zoo vindt men ook guaentorenzrïz?cèï.
vofC'
aenarin,
secretarissen des.keizers, die ook diens brieven en reâevoeringen aan

(len senaatmoesten voorlezen.Daardequaestuurdenoot
lzakelijkelaagste
trap der eerambten was,noemde men hen ook welcandidatizrfzlczèïd.
Yooral in het ti
jdperk, dat met d.
e regeering van Diocletianusbegint, ontston; er eene reeks van hofambten,dignitate8palatinae,welke
door Constanti
jn den Groote eene vaste orjanisatie erlangden. Deze

laatstgenoemdekeizer scheidde ook hetburgerli
jk en militairbestuuren
verdeelde de hoogeambtenaren in drieklassen ,van welkeflehoogsteden
titel van illuntre8 voerde,ie volgende dien van mectabilen,dederdedien
van elarinimi.De illu8tre8 stonden rechtstreeksonderdenkeizeren waren
alleen hem verantwooriing schuldig;tle &pectabiles waren ondergeschikt
aan de illn tren en de elarh8imi weder aan de 8pectabilen.
In de eerste plaats komen in aanmerking de vier grootwaardigheids-

bekleeders, ;ie als het ware het keizerlijk ministerie uitmaken: de
quaentor dccripalatii, tot wiens bijzonder ressort wetgeving en justitie
behoorden, - de maghter G cfprvw of hofmaarschalk,onder wien (le
mindere hofambtenaren stonden, en die degenen binnenleidde,aan wien

tle keizer in heteonsistorium attdiëntieverleende,terwijlhijlater)onder

Arcaclius, ook belastwertlmet hetbeheer van de keizerlijke posterijen
en van het oorlogsmateriëel,- de comendccrcrvw largitionumofkeizerli
jk
schatm eester, znet het bestuur der geldm idt
lelen belast, - de come'
q

rpr'
lfzzzprinatarum of af
lministrateur van 'skeizers bijzonder vermogen.
V ervolgens had m en den praepo8itl
gn dccrï clgbiculi of opperkamerheer en

de bevelhebbersder.
keizerlijkelijfwacht,eométe8#pzz
lpd/ïc/rffzzl,evtitltm en
peditum.D eze zeven ambten waren de hooge hofam bten.D eviereerstgenoemde ambtenaren haclden zitting in het consistorium. Alle zeven behoorden tot d.
e illu8tren.
D e overige leden van het consistorium beboorden tot de klasse (
ler

vectabilen,
.zijworden comitencpvt
sït
s/prïcz?ï,ofook welcomiten'rfr
vlïordini.
q

'

Jzlcolaintorio genoem d.'
W anneer het consistorium a1s gerechtshofzitting
hield in zaken,c
lie in hoogste instantie aan het oordeel van den keizer
'

waren onderworpen, t
lroeg het (len naam van a'gditoril
tm 'rïlcèïd. Nu
alle draden va> W stuur in het paleis d.
es keizers uitliepen , was eene

kanselari
j een onmisbaar iets.Zij was in vierbureaux of&crinia afgedeeltl:8orinillm a- prïct/,nerinium v ù/plcrlz
zl,dcrilïvzzlliôellorum dfzzzîïcf/zl
en 8crinium fffdzpdï/ïazllw. D e hoofden dezer bureaux,maghtridcrizlinrlvl
en de eerstvolgende ambtenaar (proœimuù van elk bureau behoorden tot

de 8pedabile8.Aan hethoof: der geheelekanselarijston; debovenreeds
vermelde maghterç' cfprvzzî.Verderwaren onder de '
vectabileqookdetril'/p,
Jetnotariiopgenom en,diealsgriëersbi
'
jhetoon8i8torium dienstdeëen,
en wier chef,de primicerin notariorum zelf lid van hetconsistorium wae.
Praefectura urbis- Tac.ann.VI.11.Suet.Oct.37.Dio Cass.LIV.6, l9.
W erkkring van den praefectusurbi - Dig.1.l2.Iust.cod.X1.16.DioCass.L1l.2l.
Praefecturapraetorio- Dig.1. l1.Dio Cass.L1I1. 1l;LV. 10.1.Lyd.demag.1.15;
11. 6.Uitden ridderstand - Suet. Tit.6.Capitol.Pertin.2.DioCass.LII.24;LV.l0.
Toenemende machtder praef.praet.- Tac.ann.IV. 1,2;VI.8.Lamprid.Comm.
5.Spartian.Carac.8.Cassiod.Yar.VI.3,l5.Dio Cass.LXXII.9; LXXV.15.
Praefectus vigilum
Suet.Oct. 30.Tac.hist.111.64,69.Dig.1. l5.3;XII.4.
15;XLVII.l8.2.Cod.Iust.1.43.1.Iust.Nok.XIH.Dio Cass.LV.26.
Prapfectus annonae Dio Cass.LII.24;LIV. 17.
Beheer v.h.aerarium - Suct.Oct.36;Claui.24.Tac.ann.XI11.28.
Aerarium militare - Suet.Oct.49.Dio Cass.LV.24,25;LVI.28.

Quaestores,candidatiprincipis Dig.1.l3.Cod.11st.1.30.Suet.Tit.6.
Qtlaestoresconsulis Tac.anu.XVI.34.Plin.ep.IV.15;VIII.23.5.
Verdere hooge ambtenaren - Iust.Cod.1.30 sqq ;XII.19.

ITALI: Ex DE laxovlxclàx,

Door het overgaan der souvereiniteit van het volk op de principes
wertl het verschiltusschen burgers en niet-burgers voortdurend minder,
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daar beiden tot den keizer in dezelfde verhouding van onderdanen
tegenover den vorst kwamen.W at Italië boven de provinciën vöörhad,
ging alzoo verloren en er was geene reden meer,om Italiëen deoverige
gewesten niet op ééneli
jn te stellen.Reeds A ugustus m aaktehiermede

een begin,toen hij een censushield,die Italië en de provinciën omvatte en waarbijnietmeer de yerplichting op iederburger rustte,zich
te Rom e te laten censeeren, m aar eene verdeeling van Italië in e1f
regione8 plaats vond. D e sta; Rom e zelve was niet in deze verdeeling

begrepen.De elfregione8,waarin tot op den tijd vanConstantijnslechts
weinige veranderingen gemaakt werden,waren de volgende:
1.Campania.
II.Apulia et Calabria.
111. Bruttii et Lucania.

IV.Samnium.Hetnoordeli
jk gecleelte maakte in den naconstantijnschen tijd eene afzonderlijke provincieValeria uit.
V.Picenum.
VI.Um bria,waartoehetlaterervan gescheidenePicenum annonarium
behoorde.
VII.Etruria of Tuscia.
V111.Gallia Cisalpina,later gesplitst in Flaminia en Aemilia.
IX.Liguria,later Alpes Cottiae.
X.Venetia et Histria.

XI.Regio Transpadana.Na Constantijn heetdezeregloLiguria.
Constantijn de Groote voegde aan Italië vijfprovinciën toe:Sicilia,
Sardinia, Corsica,Rhaetia I en lb aetia II.

In hetjaar27 v.Chr.brachtAugustus eeneverdeelingderprovinciên
in senatorische en keizerlijke tot stand. Die, welke de voortdurenëe
aanwezighei; van een leger vereischten,nam hi
j onëer zijn eigen toezicht en zond er in zijn naam stadhoudersheen,legatiWv.
çvd/i,
.deoverige
liet hii ter beschikking van den senaat,die volgensd.
ebestaandewetten
in het stadhouderschap voorzag. D e provinciae ddzlc/vd waren:A sia en

Africa,welke consulairwaren,enAchaja,Illyricum ,Macedonia,Sicilia,
Sardinia,Baetica,Creta met Cyrene,Bithynia. In 22 v. Chr.kwamen

Cyprus en Narbonensis hierbij, terwijl Illyricum in 11 v. Chr.eene
provinciazrïzlcèïdweri.Deniet-consulairegewestenwerdendoorpraetoren
bestuurd, met den titel van proconsul,hoewelzijslechtszeslictoren

hatlden, terwi
jl de landvoogtlen van Asia en Africa ertwaalfhadden.
D e stadhouders der senatorische gewesten trokken nu ook niet m eer

palltdaté, maar togaté uit, als bewijs, dat zijgeen militairkommando
meerhadden;zi
jhadden slechtseene kleine troepenafdeelingterhunner
beschikking,zooveel als noodig scheen voor de handhaving der rust.
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De prorinciae zrïzlcèf.
s waren in den beginne: Tarraconensis, Lusitania, - de verschillende deelen van G allia Transalpina,m et name
N arbonensis, Lugdunensis, Aquitania, Belgica, benevens Germania
superior en G ermania inferior, - voorts Syria, Cilicia, Cyprus en
A egyptus. D it aantal werd in den loop der eerste eeuw na Chr. nog

aanzie/ijk vermeerderd.Zijwerden in drieklassen onderscheiden.Die,
waarin m eer dan één legioen stond,werden bestuur;doorlegatic/zldvfcr- ,
die, waarin slechts Jén legioen aanwezig was, door legati zrcd/prïï. D e
algem eene titel van beide klassen van stadhoutlers was Ngati Cc:dcrïd of
legatizrp praetore 2F
:.gvd/ï. Zi
jwerden door den keizerbenoem; en ont-

slagen en hadden hetpaludamentum en zeslictoren,terwijlzijzoovele
legaté hadden als er legioenen onder hun bevel stonden. D eze laatsten
heeten legati îd./pz
lï,.In plaats van uaestoren hadien zijlwocuratoren
Caenarh ,die sedert D iocletianus den titel.van rationale8voeren.D e derde
klasse beston; uit die gewesten , welke om een: of aniere reden niet
ofnog niet geschikt werien geacht, om er de provinciale inrichting ofhet

romeinsche recht geheelen alop toe te passen. Zijwerden behandel;
als dom eingoederen en rechtstreeks onder een procurqtor gestel;,die

onmiddellijk onder ;en keizer stond en in Aegypte den titelvanprae/vd voerde. Sommige dezer procuratorische gewesten werden later'
.pc
gewone provinciën. D e laatstgenoem de procuratoren , die derhalve we1

van de eerstgenoemden moeten onderscheiden worien,komen dikwi
jls
voor onder de benamingen procurator et zrcddd.
v,prootrator 'rp legato,
Trocurator cum ff
zre gladii en dgl.
Onder de provinciën vanhetkeizerri
jkverdientAegypteeenebijzondere
verm elding.De A egyptenaren stonden in zeer slechten reuk. D oor een

langdurig iespotisme had tle zbieli
jkheid veel geleden,en zijworden
voorgesteld a1s doortrapte bedriegers,a1s kruipend,boosaardig,niet te

vertrouwen en bijgeloovig. De romeinsche staatkunde lietalles,zooals
het onder de regeering der Ptolemaeën was geweest,-zelfs bleef het
G rieksch de oë ciëele taal. D e koning werd vervangen door een onderkoning,;ie ook de gebruikelijke ceremoniën in achtmoestnem en:den

titel voerde van praelectun .
z.
&.
;J
/w/ï, praqfentl
t8 .
z#v.
gfzdfcsd, en wel een

imperéum ad dïwïlïfv#ïzddpzproconnulh had,doch geeneJa8ce8.Zijne benoeming ging rechtstreeks van den keizer uit, aaa wien hi
j ook verantwoordelijk was. Alexandrië was zijne resMentie. Augustus koos den
stadhouder uit de eguiten, en verboo; zoowel eguitenïîfffd/redalssenatoren

den aegyptischen boiem tebetreden.Tot deze bi
jzondere maatregelen,
waardoor Aegypte een keizerli
jk domein wer;,zag hijzich niet slechts
door het aegyptisch volkskarakter gedrongen , maar ook door de strategische ligging der provincie, waardoor een opstan; alëaar dubbel ge-
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vaarlijk worden kon.Tevenshac
lhetbezit van dit geweytnogeenander
belang,daar het de korenschuur van Romewasgeworden,terwijlSicilië
door V erres zlö geheel4e gronde was gericht,dat dit in R om es be-

hoeften niet meerkon voorzien. Hierbijkwam nog,datAegypte niet,
zooals de meeste provinciën ,uit een aantal naast elkander staande gemaeenten bestond,maaar eene geheel gecentraliseerdeinrichtinghai.H et

werd verdeeld in drieéntçzqxrnylut,n.1.Boven-Aegypte,M idden-Aegypte
of H eptanomis, en Beueden-Aegypte.Elke epistrategiç was verdeeld in

vopsi, welke onder strategen stonden,en de vopoiweder in Tozp ziuk,

welkelaatsteop hunne beurtin xr
zgl:en rfss!zijn gesplitst.
H et onderscheid tusschen de overheden in de rom einsche republiek

en t
le keizerlijke ambtenaren bestaat niet alleen in de verkiezing of
benoeming en tle grootere verantwoordeli
jkheid,maar ook hierin,dat
de keizerlijke ambtenaren eene vaste bezoldiging ontvingen. De provinciën ondervonden hierdoor eenewezenlijke verlichting,terwijltevens
de stadhouders aan strenger toezicht onderworpen werden en deklachten
wegens afpersingen streng vervolg; werden. Bovendien deden verscheidene

keizers reizen in hun gebied. W ij bezitten eene merkwaart
ligebriefwisseling tusschen een stadhouderen zijn keizer in hettiendeboekvan
Plinius'brieven,waaruit ten duidelijkste blijkt,hoe werkzamekeizers
@

in alles gekend wilden worden.

Onder Diocletianus(284-808na Chr.)wer; het geheelerijk in vier
groote praefecturen verdeeld,welke verdeeling onier Constanti
jn nog
verder wer; georganiseerd. Over elke 4er vier praqfecturaewerd een
praeleotla praetorio aangesteld, evenwel zonder milital gezag. D eze

Praqfecti,die hetburgerlijk bestuuren dehoogsterechtsmalhtinhanden
hadden , behoorden tot d.
e illu8tren. D e vier praefecturen waren verdeeld
in 18 dioece8e', aan wier hoofd ricarii stonden m et den rsng van

meotabilen,en in 116 provinciën,welker gouverneurs (redoreh totde
darhnimi behooa n en verschillende titels voeren , alsprae8iden,c/zldvlcrd.
g,
norrectore8. D e Gscale am btenaren dragen nu den titel van rationale8

(8aororl
tm Jcr.
//f
'ovvczzl.Het stedelijk gebied van Romeen Constantinopel
was niet in deze verdeeling opgenomen. D e vier praefecturen waren
om streeks 400 na Ohr. aldus ingedeeld :

10.depraelectura Gqlliarum,welkeHispania,de vroegere7(thans17)
Gallische provinclën en Britanniaomvatte.D eresidentievan den praefect

was Augusta Trevirorum.Deze prW ectuur telde 8 diocesen:Hispaniae,
septem provinckarum en Britanniae.

20.deprafectura Italiae,welke Italië,de italiaansche eilanden en de
noordkust van A frika om vatte, m et uitzondering vau Aegyptus. D e
residentiesteden waren Rome en M ediolanum .Onder (len praefect ston-
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den drie vicarii: Urbis Rom ae, Italiae en A fricae. D e eerste diocese

omvatte Zuid-en Midden-ltalië (uitgezonderd Rome),de tweedeNoordItalië en cisalpijnsch G'allië. De provincie Africa echter werd bestuurd
door een proconsul,die rechtstreeks onder den keizer stond.

30. de praqfectura Illyrici, waarvan de praefect te Sirmium en te

Thessalonica verblijfhieltl.Rechtstreeks ont
lerden praefectzelvenstond
de diocese Dacia,terwijl verder totdezepraefectuur het proconsulaat
Achajabehoorde,hetwelk bijgeen vicariaatwasingedeeld,en dediocese
M acedonia.

40. de prafectl
4ra Orfdzl/ïd met d.
e hoofdstad Antiochia Epidaphnes,
in Syria. H iertoe behoorden de comen Orïezl/ïd, wiens diocese Syria,
Palaestina, Phoenicië, M esopotamië en naburige streken om vatte, de
ricariln dioece8eonxddïczlc:,diePhrygia,Pam phylia,Lydia,Lycia,Lycaonia,

Caria en Pisidiabestuurde,de vioariiPonticae en Thraciarum ,terwijl
Aegypte onder een praefectus Augustalisstond en hetnoordwestelijke
gedeelte van Voor-A zië m et de eilanden eene proconsulaire provincie

vormde,welkerproconsulonmiddellijk onder ;en keizer stond.Hetgeheele rijk omvatte toen 120 provinciën.
Onder (
le keizers komt het meermalen VOOP, dat aan steien in (
lc

provinciën het1u8italictm verleentlwordt,d.w.z.datzijgelijkgesteld
worden met de steden inItalië.Ditiu8ï/cîïcvw ,waaroverveelgeschreven
en gestreden is,bracht m et zich,dat de gron; binnen het gebied der
stad voortaan in quiritischen eigendom kon bezeten worden en alsdan

vrij wertl van beperkende voorwaarden en van grondlasten, alsmede,
dat de stad, zoover de am btsbevoegdhei; barer overhedqn ging, niet
langer aan den stadhouder onderworpen was. M et de toekenning
van het iu& italicum moest dan ook die van het burgerrecht gepaard

gaan, daar de inwoners anders bij gebrek aan commercium toch het
italigche recht niet haiden kunnen genieten,tenzi
j zijhetromeinsche
burgerrecht reeds te voren bezaten ; want daar het îu8 f/cîfcffzzp geen

persoonlijk recht was,maar een recht,hetwelk op den grontlrustte,
vloeide het volstrekt niet voort uit het bezit der civiia8 romatta. Onder
Caracalla verkreeg het geheele romeinsche ri
jk het burgerrecht;doch
door de centralisatie van het bewin; gingen de voordeelen hiervan ver-

loren en werd hetgeheele ri
jk provincie.Destedelijkeoverhedenhadden
in civiele zaken eene zekere mate van rechtspraak,in strafzaken zoo
goed als geene. D e ordo A cvrfpzlvzzl vorm de een afgesloten geheel;de

stand der decurione8 was erfell
jk,voor zoovermen niet doorverarming
uit deze klasse moesttredeu. Zijwaren de tusschenpersonen tusschen
stadhouders en onderdanen. Zij moesten zorgen, dat de gemeente de
lasten betaalde,welke (
le keizerlijkeregeering eischte.Deze heëngh&d
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op zulk eene wijze plaats,datde stedelijke kasde gevorderde som in
eens betaalde, en deze vervolgens weder van de burgers geheven werd.
W as de kas niet toereikend, dan m oesten de decurionen of curialen,

zooalszijook genoemd worden,uiteigen middelen bijspringen ofvoorschieten. Daar zij bovendien in het bestuurmoesten voorzien en voor
alleszorgen,terwijldevraag,vanwaarhetnoofge gel; moestkomen,
a1s van later zorg werd beschouwd,was dit decurionaat zeer drukkend
geworden,zöö zelfs,dat velen er de voorkeuraan gaven,niettehuwrn,
ten einde den last niet op hunne kinieren te laden.In eenenovellavan

keizer Justinianus (nov.88)wordtzulks hoogeli
jkhberispt,alsnietin
het belang van den fscus en dus onvaderlandslievend. Zeer bezwarend

was het ook,datzijhet vierde geieeltevan hun vermogen aan de gemeentekas m oesten nalaten. H et decurionaat stierf das allengs uit en
wer; alzoo voor de overbli
jvenden n0g ondrageli
jker.
N aast de ordo A cvrfozl?
zzz kom t sedert Augustus nog een tweede stand

voor,die der Juglatalen.Daar zijwelmeermalen op opschriftenvermel;
worden, doch overigeny slechts bij één schrijvez voorkomen (Petron.
sat.30 en 52), en er over hen nog veelduistersligt,zullen wijze
slechtskortvermelden. Het schi
jnt,datzi
j een collegie vormden,hetwelk voor den eerdienst van A ugustus en de gou Jvîfc m oest zorgen,
dat hun ambt, door de verplichte vereering van latere keizers en de
evenzeer verplichte gastmalen en spelen , in plaats van eene eer een

lastwerd en dathet daarom noodig was,ook ditAugustaliaaterfelijk
te m aken.Er kom en ook 8evirizfvvd/cîdd voor en 8erirale8,waaruitmen
m isschien besluiten m ag, dat het ambt, althans in som mige steden,
'

Jaarli
jksin andere handen overging.
Verdeeling van Italië in e1f regiones - Plin.h.n.111.6 sqq.
Provinciae senatoriae en principis - Suet.Oct.47.Dio Cass.LIII. 12 sqq. Strabo

XVII.3 extr.(p.840).
LegatiAugustiPr0praetore,zpzqpzurxLzqè4pT(JTp4T:y&ts'?xœroû- Diocass-tlll.
l3.Legatilegionis - Suet.Tib. l9, 20; Vespas.4;Oct.23.
Procuratores Caesaris Tac.Agr.4;ann.XII.53,54,60.Dig.1.l6.9;IV.6.
35.2.Gai.1.6.Dio Cass.LIII. l5. Procnratorische provinciën - Tac.hist.1.11.
Aegyptus. Volkskaraktcr
Ammian.Marc.XXII. l6.23. Aelian.v.h. V11.l8.
Onderkoning,praefcctusAugustalis = Tac.hist.1. ll; ann.II.59;X.
II.60.Dig.1.
l7.l.Dio Cass.LVII.10;LXVI.8.De toegang aan senatorcn enz.ontzcgd - Tac.
ann.II.59.Dio Cass.LI. l7.Arrian.anab.111.5.:.
Ius italicum
Dig.L. 15.
Decuriones Plin.ep.X.l13 (114).Dig.L.2.1 L.2. 2.8.Cod. Thcod.XII.1.
Cod.lust.X.31,l6.Nov.Iust.38.

HOOFDSTUK XIlI.

D e re c h tsp 1.a a k.

q 1.
IU D IC IA P RIY A T A.

Men onderscheidtbijde Romeinen éudidazrïrc/cenpublica.Denaunae
prirataeomvatten ongeveer,watbij onshet onderwerpeenerburgerlijke
rechtsvorderinguitmaakt,terwijlvergri
jpentegendenstaatenooksommige
misdazen v&n crimineelen aar; tot de nanaezfflîfcc: behoorden.
D e oudste vorm van procesbi
jtleiudidaprévatawarendezoogenaamde
legi8 cc/ïpzld:, handelingen,welke door wetten waren voorgeschreven en

waaraan men zich stiptmoesthouden. Hij,die meteen andereen geschil had, moe:t eerst beproeven,dit door bemiddeling van een derde

bij te leggen. Zoo deze poging mislukte,kon hijzi
jne wederpartijop
den openbaren weg aanspreken en uitnoodigen, hem naar den praetor
te volgen,met een dezer gezegden :in ïvd amôula,dggvdr: c#triôunal,ïzl
iu8 veniof in 1'
lI: eamun.'
W as de ander weigerachtig,zoo riep deeischer

eenige voorbijgangers tot getuigen (ante8tatio) met de woorden:licetne
ante8tari,mag ik u tot getuigen nemen?Zoo de voorbijgangertoestemmend antwoordde,raakte de eischer diens ooraan,bijwijze van herinnering,en kon nu zijnetegenpartijmetgeweldvoordenrechterslepen
(manunïzlïdc/ïp).Voor ouden ofzieken ofaamborstigen moest t
le eischer
een wagen ter beschikking stellen.Zoo de wederpartijzich schuilhield,
mocht de eischer hem opanlijk dagvaarden,en zoo deze poging vruchteloos bleef,van den praetor een vonnisterinbeslagnem ingvan goederen

vragen.Zoo de gedaagdeiemandvond,dieinzijneplaatsnaardenpraetor
wilde gaan , een réndez, zooals de Rom einen hem noem den,dan ging

de maztu8C'
zlfdc/fpnietdoor. Voor den praetorverschenen zijnde,gafde
eischer (petitor) dezen kennis van zijnen eisch en van den procesvorm ,
dien hijtegen den gedaagde (i8,Cfzà#dpetitur)wenschteintestellen.Er
waren vi
jfzulke procesvormen oflegincc/ïpzldd.De eerste en meestalgemeene was tle kgh cc/ip 8anramento. Beide partijen stortten eene som
gelds Vacramentumj,welke doorde verliezendepartijverbeurdwerd.Het
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bedrag was door (
le wet der twaalftafelen vastgesteltl op 500 as,wan-

neer de strijd over eene waarde van 1000 asofhooger liep,en op 50
asbijzaken van minder waartle,welk laatste bedrag ookgeldtvooreen
proces de jfler/c/: homini8. Ten einde d.e zaak duideli
jker te maken,
stellen wij,dat er geschilisover den eigendom van eenslaaf.Debeide
partijen verschijnen met het betwiste voorwerp voorden praetor. De
eischerraakt den slaafmet een stafofstokje Lfentuca,rïr#ïc/c)aan en
spreekt (
le volgende woorden:Jvz
lcegoJnzzzfzldw ezi'zr:Qldritium meum ddde
aio ddck/zl#ffzl 8uam ccldczzl, ,'cMJ diœi,ecc: /ïJfrçndidam ï-zp.
îvï. D e gedaagde verricht hierop dezelfde handeling m etdezelfdewoorden,hetgeen
contrarindicare heette,even alsdehandelingvan den eischereenevindicatio
was.H ierop spreekt de praetor:mittite cpzlpâominem,en neemthierdoor

dezaak in handen.Gold het de vraag,ofeen mensch vrijwasofniet,
dan ha; hij tegenover den eischer, die hem als slaafopeischte,een
zoogenaamden an8ertor noodig,diezijne vrijheid verdedigde,en om het
vinden van zulk een niet te moeielijk te maken.,was de te verbeuren
sam in eenecauna îï&rcîïdop slechts50 as gesteld.Bijderindicatiovan
grondeigendom ging volgenshet oudste recht de praetormetdeparti
jen
naar het betwiste stuk land, dewijl de vindicatio de aanwezigheid van
het betwiste YOOrWerP, of ten minste van een stuk er van ,vereischte.
Later evenwelwashet voldoende,wanneer beide partijen een kluitvan
den betwisten akker medebrachten, welke kluit dan geacht werd,het
geheele stuk gronds voortestellen.D eeischersprakdanvoorden praetor

den gedaagde aldus aan:Jundum gvïe8tfzêagro(b.v.guiSclfzlf
z.
xrocatur),
ego t
?z iure Qsfïrf/ïvvzmeum e88e aio,inde:.
gpteeaiuremanum cpvddr/fzpzroco.
D e ander antwoordde: unde fzlme ea iure acélv- connertum rpccd/ï, inde

egoterdtlpcp.Hierop zeide depraetor:8u18l/rzkv:8wper8titibu8prae8entiblu
tlfzl#ïcic!8umite1);initeriam.Daar evenwelde kluitaardereedsaanwezig
was,liethijer terstond op volgen:reditepïczl.
W as nu de zaak aldus voor den praetor gebracht,dan volgde,wat
m en noemde 8acramtnto contendere. D e eischer zeide tot den gedaagde:
po8tulo,anne #fccd g'
ua :z cauna tlfz
l#fcctzrï.
g,waarop het antwoord volgde:
1u8 peregi dïcv/ vindictam ïjzzpdvf.H ierop hernam de eischer:guando /?:
iniuria tlizl#ïcctlft
s/ï, D c:rï.
v 8atramento tezrnenc:,waarop de ander antwoordde:8imiliter ego te.D e praetor had uu nog uit temaken,in wiens

1) Superstites zi
jn getuigen,die de verklaring aieggen,datdeparti
jen hunne aanspraken metde vereischte vormen hebbendoengelden.Vindiciassumerebeteekentzooveel

als zi
jneaanspraken doen gelden. Eigenli
jk moes*n beide parti
jen,iederin tegenwoordigheid zi
jnergetuigen,naarhetbetwistestuk grondsgaan,om ditvoorzich tcvindiceeren. De aanwezige aardkluitmaakte cchterdezen gang overbodig. Zie Cic.p.Mur.
12,Fest.p.305 en 326.

bezit het betwiste voorwerp zou bli
jven totdathetvonnisgewezen wa,
é,
necundum cl/vc/zz3 eorum rindicia8 #fc:Jc/, en bepaalde, welke zekerheid

deze stellen moest voor het geval, dat hij het proces verloor.Het
geld, dat beide partijen moesten storten, werd apud yprl//cgyz neergelegd en heette 8acramentltm , omdat het geld, hetwelk door de verliezende partij verbeur: werd,ten bate der re8 divinae wer; M ngewend.
Eene tweede le
gincc/f
b was dieper '
JM#J
'cf:(arbitrive)wpd/xîc/ïpzîdw. Er
waren in de twaalf tafelen gevallen aangewezen, waarin een scheidsgericht was voorgeschreven ; doch bovendien konden er zaken of verbintenissen voorkomen, waarbi
j hetnietmogelijk was,alles streng en

nauwkeurig te omschri
jven,en waarbijmen op goede trouw en billi
jkheid m oest rekenen. D e m eerm alen voorkom ende uitdrukkingen ut izl/dr

bo
non Itapeagier oportet,e;
z'p'
de bona,cdgzlf
zzzzetJpzlf
zw ,guod cdgffïf
zdmeliu8,
@

Zlen op zulke gevallen. Alsdan gingen de twistende partijen totden

praetor met de woorden:iuditem crlï/rffrlr:po8tulo zf/ïde8. Ieder stelde

den persoon zijner keuze voor en de praetor benoemde een derden.

De derde aetio wordt per cpz/#ïc/fpzl&zzgenoemd. Zijberusttehierop,
dat de eischer met de tegenparti
j overeenk-wam (condicere),datzijna
dertig dagen op nieuw voor den praetorzouden verschijnen c# iudicem
capiendum. Er verliep dus een termijn van dertig dagen tusschen de
po8tttlatio en de datio ïv#ïcid.
A ls aanvulling der vorige actione8 kan de vierde gelden,pev zz/czlld
ittiectionem. W aar deze actio werd toegelaten, b.v. wanneer de veroordeelde in gebreke bleefs aan het vonnis te voldoen, kon de eischer

zonderivtïffdrocatio de tegenpartijgri
jpen en voordenpraetorbrengen,
metde woorden :quod ï?
.
fmiâiïv#fcc/zrd(8ive#czzkzlc/ldl e8 ddd/t/r/ïvzz(b.v.
decem mitlia),quaedolomalo1)non.
spJnf,
sJ'
J,PJeam remegoJç
3f&e8tertium #:cdz?:
millium iudicat'
i zz/czlzfd iniioio. D e inbeslagneming van den persoon wertl

t
len eischer toegestaan, tenzij zich voor den beklaagde een geldige
vindez opdeed , die de zaak overnam , en den eischer tot eene actio per
dlcrcvldzl/vw noopte. D eed zulk een vindez zich niet op, dan kon de
eischer tlen beklaagde met zich naar huis voeren en in boeien slaan.
D eze actie kon ook aangewend worden tegen den opf
rmanjfent'
n (diefstal
behoorde tot de caunae priratae), tegen den schuldenaar volgeushet
1?
,
/d nea'un, daar iem an;, die zich door neœunt verbonden had, reeds
voorshandspro #cz
z3pc/p gold, en tegen dengene, op wien m en alsslaaf
of slavin zi
jn fecht wilde doen gelden. H iertoe behoort ook (le actie

tegen Virginia doortoedoen van App.Olaudius (Liv.111.44),waarbij
de tienman er op gerekend had,dathij,door met spoed te lkaudeleu,
'
)Volgensqeneanderelezing bi
jGai.1V.2l:qaaead ltoc,1071solvistt
'(ed.lltlschke).
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hare famille beletten kon, a1s anertoren of k7
ïl#ïcp,
v op te treden.

De vi
jfde cc/ïp legh,perpignori8ccwïplezzl,gafden schuldeischer het
recht,eenig voorwerp,den schuldenaartoebehoorende,in pan;tenem en

en te verkoopen,wanneer hetniet binnen een bepaalden tijd wer; afgelost. Vooral komt hier in aanm erking de pignorin cczïp rei wzf
rîï/crïd.

Ouitijds wer; de soldi
j aan d.
e soldaten,en het ae&Jprpcrïvz
l aan de
equiten dgfxp puôlico niet betaal; uit de staatskas,maar wer; hun eene

aanwi
jzing gegeven op degenen,die ditgeld moesten opbrengen. ZJ($
kwam het ae8 Jpr#dcrff
zpz (blz.85) ten laste der romeinsche weduwen,
terwijl d.
e tribuni cdrcriïwaarschijnljk dieburgerswaren, wier census
hen aansprakelijk stelde voor debetaling dersoldij(blz.151).Voldeden
zij niet aan hunne verplichtingen, dan kon depignorù cczfp doorde
belanghebbenden worden aangewend. Ook in enkele andere gevallen

komtzijvoor.
W anneerdepraetordegevraagdeactieha; toegestaan (adionem edere),
werâ de dag van hetprocesbepaald.D e eischerkon van den gedaagde een

borgtochtvorderen(radari),grooterofkleinernaardenaar;vauhetproces,
dochniethJoogerdan 100000 sestertiën.Hetverschi
jnenopdenbepaalden
dag wasnadimonigm /Jfr:,nhtere,hetwegblijven,dateeneveroordeeling

bij verstek ten gevolge had.,vadimonium denerere. Ten slotte werden de
getuigen geroepen, en hierm ede waren de voorbereidende handelingen

in ïfzr:gesloten.Op den bepaalden dag,tenzijdeze om ziekteofandere
geldigeredenen verdaag; werd (radimonium #@errel,haddendehsnielingen in ïf
z#fcïp plaats voor den rechter, dien de praetorgaf(iudioem dare).
Depraetornamelijk leidde het proceswelin,doch stelde voorhetaanhooren der pleidooien en het vellen/ van het vonnis een rechter aan,

wien hij eene bepaalde instructie gaf, zoowel voorhetgeval,dat de
eischer bleek in zijn recht te zijn,alsvoorhet tegenovergestelde: De
rechter nam eenige vrienden als raadslieden bijzich(conniiium,a88e88ore8).
De hanielingen in ïv#icïp begonnen met eene korte uiteenzetting der

zaak (eanae cppïec/fp),waarop de pleidooien volgden,metre-endupliek
en getuigenverhoor.Ten slottevolgdedeuitspraakdesrechters(nententia),
welke beslissen; en niet voor hooger beroep vatbaar was.

Bi
j de processen door legi8 cc/ïpld.
îkwam het er öp aan,datmenzich
stipt hield aan de wettelijk voorgeschreven vormen en woorden. Het
Aebutische plebisciet, waarvan de tijd nietjuistbekend is,voerde de
zoogenaamie formulierprocessen in.De eischer brachtzijn eisch bijden
praetor en vroeg eene Jormula, d.i.een geschrift,waarin dezaak in
konte woorden was samengevat en den rechter eene instructie wertl ge-

geven.W ijgeven hier een voorbeeld van zoodanigeJormula.Deaanhef
was altijd de aanwijzing desrechters.

T.T.iutlex esto:
Siparet,Aulum Agerium apudNumerium
Negidium mcnsam argenteam deposuisse
camque dolo malo NiNiAo Aoredditam
non esse,

quantiea reserit, tantam pecuniam Nm
Nm Ao Ao iudex condemnato,

sinon paret,absolvito.

T.T.zi
jrechter.
Zoo hctbli
jkt,dat A.A.aan N.N.
eûne zilveren tafel ter bewaring heeft gegeven,en deze ter kwader trouw nietaan
A.A .is teruggegeven,
zoo veroordeele de rechter den persoon
van N. N.,om aan A.A.zoo veel geld
te betalen, a1s genoemd voorwerp waard

za1zi
jn;
zoo hetnietbli
jkt,sprekehi
jhem vri
j.
of

T.T.iudex csto:

T.T.zi
jrechter.

Zoo A. A.aan N .N.dc zilveren tafbl
argenteam deposuit,
terbewaring heeft gegeven,
welke de klager bedoelt,
qua de re agitur,
quidquid ob eam rem N. N. Ao Ao
zoo veroordecle de rechter den persoon
1
dare facere oportetex ;(1e bona,
van N. N., om aan A.A.eeue billi
jke
eius iudex N m Nm AoAocondemnato, schadevergoeding te gqven, tenzi
j hi
j de
nisirestituat,
tafelteruggeve,
sinon paret, absolvito.
zoo het niet bli
jkt,spreke de rechter

Quof
l A. A. apud Nm Nm mensm

hem vri
j.

De verschillende gedeelten eenerformula dragen afzonderlijke namen.
D at gedeelte,waarin de grond van den eisch wordt blootgelegd,zooals
de eischer dezen heeft aangegeven,wordt demonntratio genoemd,zooals:
fuod z.
/f/îffd ulgeriu8 cwv# Numidil
4m AF
p./#ïvw men8am argenteam #vpdf
fit,ç'zpffâ.2 .No No Jpwïzsdzi reltdidit,enz.D at geieelte,waarindeeischer
z(n eisch doet,F&J actor Adi#érïvzzl8u14m ïvcffz#-lf,heetintentio.Hetslot:

oondemnato,t
sïnol
tparet,aholrito,wordtcondemnatio geheeten. Somtijds
komt er nog eene de8ignatio vei, zooals in het gegeven voprbeeld door
de woorden: lua & re cpz
'
/vr, en , wanneer er verschil over eenedeeling
bestaat,eene adiudicatio.gvczl/ffzzz adiudicarioportet,ïMpa Titioc#ïv#fcc/p,

wat ook voor de ant
lerelitigeerende partijofpartijen op gelijke wijze
wordt herhaald. Zonder intentio en condemnatio is geene form ula denkbaar;de denignatio kan ontbreken, zooals in het eerste voorbeeld,waar

zij niet afzonderlijk voorkomt,maar in de intentioligtopgesloten. De
bi
jvoeging vanJacere (in daveJaoere)heeft plaats,wanneerdeeischniet
bepaal; is om schreven , en de rechter dus nog te beslissen heeft guid
ealtolta ,/#:dario
p rfopovteat;ditis een Lncertum)eencertum daarentegen

is b.v. 81paret,NvttAzzzdo 2o triticiafricipz/ïzzlf C zzlpJïpddareoportere.

Het edict despraetorsbevatte de zaken,waaroverhijeen formulier
zou geven,op deze wi
jze: ,,Zoo iemand beschuldigd wordtvan..
zalik tegen hem eeniudicium geven ,''b.v.guiddrtlzlzzîalienum ctfedrdfl,
îbonoa
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mote8 rdrldrcrïdt
,: deçe eo ïzsïv
zt
vzv domini quae8tionem Jclvfdd: dieetue,êndvzzz
moe
s
t
de
eischer uit het edict een formd ier
fv#ïcfvzzl dabo. Natuurlijk

uitzoeken,dat op zi
jn eisch van toepassing was. W anneer de eischer
nu zulk een formuliergevraag;had(po8tulare),kondegedaagdeexceptiën
opwerpen, d.i.hijkon hetrechtvan aanklacbtbetwisten,b.v.omdat

dezaak verjaar; was,omdathetbetwistevoorwerp voorschul;inpan;
was gegeven,enz.D e praetor nam deze exceptiën in het form ulier op.
H ierop volgt
le weder de liti8 cp/
z/ed/c/ïp en de zaak kwam éniudicium.D e

praetor weigerde somshetformulier,b.v.wanneer geen artikelvanzijn
edict op de zaak van toepassing was,of wanneer de gedaagde zich tot

eene slechte daa; verbonien had.(turph pJîkc/fp).
Zoo de veroordeelde niet aan het gewezen vonnis voldeed,hac
l er

gerechteli
jke executie plaats, als:inbeslagneming en'verkoop (in Joz'c
mi8&io,Ipz
spr?
zyzemptio)oflijfsdwang (manunïzlïdc/fp,addidio,c#fv#fcc/fp).
Verstek heette contumacia (eigenlijk ongehoorzaamheid aan den rechter,
van contemnere).Bij de gedingen Lad.men getuigen Lteuteù ,bewi
jzen
(argumenta), schriftelijke stukken (documexta, taô'
ulae) en soms eeden
(éuraiuranda).
Eene f
lerde soort van rechtsvordering was het iudici'
um eztra pr#fzl- ;

Er kwamen namelijk gevallen voor,waar een eigenlijk iudicium volgens
flen ordo ïv#ïcïprlzzzprivatorltm met bezwaren gepaar; ging,zooalsklach-

ten van slaven over slechte behandeling,klachten vanvrijgelatenenover
hunne patronen of omgekeerd , van kinderen over hunne ouders, van
pupillen over voogden ,ofweloververschuldigdebelooningen voorbewezen

diensten,enz.Hetkon zi
jn,dateene zaak naar het strengerechtniet
vervolgbaar was,dat deklager geenerechtsvordering had,terwi
jltoch
de billi
jkhei; eene tusschenkomst van hoogerhand vordert
le. W as de
klacht bij den praetor aangebracht en achtte deze het zijn plicht er
gevolg aan te geven,dan liethij(len beklaagdedoor;enlictorindagen,
krachtenszijn iu8 spcc/ïpz
lïd.Hiel; d.
e anier zich doof,dan werdinden
regel het dagvaardingsedict nog tweem aalherhaald,m ettusschenpoozen
van tien dagen, en des noods met toepassing van boete. Zoo ook dit
niet hielp, verseheen er eeh edidum zdrezzœforiffzzl,d.w.z. met bedreib
Gl
*ngj dat de zaak zonder hem zou onderzocht en uitgewezen worden.

Op den bepaalden dag heeftnu hetonderzoek derzaak (cau8aecognitio)
door t
len praetor plaats,metgetuigenverhoor en alwater bijnoodig
is.Hetbuitengewoneis nu voornameli
jk hierin gelegen,datdepraetor
zich niet bepaalt tot de handelingen in'ïvr:,maar ook den post van

iudeœ vervult en uitspraak doet,en wel,dewijlhi
j magistraatis,inden
vorm van een decretum. H et onderscheid tuaschen zoodanig decretum en
eene nententia fr
f/#'
fcf,
x is hierin gelegen,datdelaatsteabsoluutverbindentl

1$2

is,terwijlhet eerste geene verbindende kracht heeftvoormaglstraten,
die aan den praetornietondergeschiktzijn,en doorhem kan herroepen
worden krachtens hetzelfde imperium ,waarop zijn rechttothetgeven
van het decreet berust.D e iudicia eztra ordinem werden de heerschende
procesvorm onder de keizers.D aar alle overheien aan hen ondergeschikt

waren,hadden de decreta der keixersofdergenen,aan wie zij derechtspraak opdroegen,verbindende kracht voor den geheelen staat.

Vooreerst ontstond onder de principeshetrescriptumproces,waarbij
de eischer zijne zaak in den vorm van een verzoekschriftrechtstreeks
voor den princepsbracht Llibellun.
prfzlcf
z?ldatu8,8upplicatio,wr:c:.
:).Deze
kon zelf de zaak onderzoeken of hetonderzoek aan een zijner ambtenaren opdragen en vervolgens bi
j decreet d.
e zaak beslissen. Hi
jkon
echter ook een anieren weg inslaan,en deze werc
lc
lan ook indem eeste

gevallen gevolgd, door namelijk een zoogenaamë re8criptttvttte geven,
waarin hi
j dereehtsgronden opgaf,waarnaar de zaak beoort
leeld moest
worden en apzoo den rechter het tevellenvonnisaanwees,alti
jdingeval
t
le feiten,door deu eiseherin zijn l'
ibellun aangevoerd,overcenkomstig
de waarheid blekeu te zijn (dïprecenrevitatepï/czl/vrl. De princepskon
vervolgens (le zaak ter onderzoek en beslissing naar een zi
jner ambtenaren verwijzen, ofwelnaar de gewone rechterli
jke overheid,die dau
wetlerom de zaak (
$f zelf behandelde, öf aan een ittdez opëroeg. W ij
kunnen hier niet alde wi
jzigingen in den procesvorm nagaan enm oeten
onsbepalen,erop tewijzen,datmeer en meertle handelingen iniure
en in '
/ff#ïcsp in ééne hand overgingen,naarm atederechtsplegingnaeerin

handen der keizerlijke ambtenaren kwam. Toen Constantijn de Groote
het burgerli
jk en militairbestuurgescheiden had,en de civiele ambteuaren tevens de rechtspleging iu haar vollen omvang uitoefenden,was

het natuurlijk,dathetzelfde gerechtshofde zaken zoowelin iure alsitt
J'
g#ïc'
Ja behandelde. D e inleiding van het proces, het aanbrengen der
'

zaak,hett
lagvaartlen der tegenpartij,werd denuntiatio geheeten.In het
Jastiniaansche recht iszijvervangen door een libellunconventioni8,eene
schriftelijke indienkg van den eisch en d.
egronden,waaropdezesteunt,
met de onderteekening van den eischer. De instructie der zaak en de

pleidooien heetten cognitiozen.Deze rechtsgedingen duurâen dikwi
jlszeer
lang. Tevens ontstond er eene reeks van hoogere instantiën,iets,wat

tijdensde republiek onbekend was.
D e rechtspraak van den praetor wordt voorgesteld a1s bevat in deze
drie woorden do, yfco, addico. Dare had betrekking op het geven van
een rechter, d'
icere op het i'
un, addicere op de zaak , waarover gepleit

werd.Deze drie woorâen mochttle praetor slechtsspreken (Jari) opde
d'ienJcd/ï,de dagen,welke in t
len romeinschen kalenderalsrechtsdagen
scuz-lAfMEa,Handboek.2e druk.
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waren aangewezen.Gewoonli
jk behandeldehijdezaken van zijntriôunal,
.
hij mocht hetevenwelook doen op den beganen gron: (deplano), en
zelfs in hetvoorbi
jgaan (in frcldï/fz).
In den oudsten tij; waren depontnttm de bewaarders van hetrecht;
zooals Pomponius zegt (Dig.1.2. 2.6) omnium legum etinterpretandi
dcidlfïcetcc/ïpld,
gapud cplld/ftw pontjnum erant.Toen echterindenstaat

eene talrijkebevolking opgenomen wer;,welkealsniet-patricischbuiten
de nacra stond,moest het 1u8 dccrf
xpcallengs plaatsm aken vooreenm eer
orlvatten; recht,het iu8 cfrïf..N u wordt aan Servius Td lius deinstelling toegeschreven van rechterq voor cau8ae'rïpclc:,en uit de om stan-

heid, dat in c
le lez Horatia F'
cîdrfc (449 v.Chr.) van een collegie
iudioum p cezzlpïrprfzw gewag wordt gemaakt,m ag m en wellichtbeslniten,

datde decemviri.
9/lï/ïlfz.
siudicandh (blz.116) als rechtersindeplaatsder
pontpcengetreden zijn.Naastditgerechtshofkomtnog een andervoor,
waarvan wij evenmin den jllisten werkkring kennen,alsvan heteerste,
te weten dat der centumviri. Eene eigenaardigheid van dit laatste was,
dat het in vier con8ilia was afgedeeltl,welke even zoovelegerechtshoven

(iudicia,ha8tae4uitmaakteu,en datnu eenseenprocesvoorééncon8ilium
vermeld wordt, dan weder voor twee (duplez ïf
x#ïcff4zzz) en ook we1voor
alle vier vereenigd (quadruplex ïvdïcïvpz).H et velde vonnissen in geschillen overtalvanzaken,welkergedeeltelijkeopsommingmenbi
jCicero

vinden kan (d.
e orat.1. 88). W anneerhetisingedteld, isnietuitgemaakt;hetheeftechternietaltijduit100leden bestaan;althans,tijdens
Augustus bestond e1k ùtdiciltm uit 45 leden ; Festus geeft de sterkte

aan op 105 leden, drie uit elke tribus. Bijde processen voorhetcentumviraalgerecht bediende men zich van de legin cc/ïpsdd, en men kan
dus aannemen, dat het ouder is dan de lez WdJC:Jï, deo/brvlfzîïd. In

Cicero's tij; was aan de iudicenAb/rï'de beslissing van geschillen over
het eaput gebleven. Augustus droeg hun het voorzitterschap op van
de Cniri.
Legis actlones
-

Gai.IV. 1 31.

In ius vocatio, antestatio

Dig. II.4,5, 3.Gell.XX.1.1T0r.sat.1.9.65 et

ibiPorphyr.
Sacramentum - Gai.IV.13 sqq.Varro de 1.1.V. 180.Gell.XX. 10.Cic.p.Mur.
l2.Condictio - Gai. IV.18. Gell.X.24.Manus iniectio - Gai.IV.2l. Gell.XX.
1.Cf.Liv.111.44.Pignoris capio - Gai. IV.26 sqq. Gell.VII. l0.Cf.Liv.1.43.
Formulae - Gai.IV.32- 137.
Centumviri Cic.de or.1.38.Gai.IV.16,31,95.Gell.XVI. l0.Plin.ep.1.l8;

VI.33.Paul.Diac.p.54.Quintil.inst.or.V.2;XII.5.Val.Max.VI1.7.1.
Decemviri Cic.p.Caec.33;p.domo 29.Suet.Oct.36.Dion.Hal.IV. l5.
Ius pontifcium - Cic.dc legg.II.l9 sqq.
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IU D IC I A P U B IuI C A.

Ook in de rechtspleging bi
j de nal
aaezvsffcc: zijn verschillende tijdperken aan te wijzen. In den eersten tijd waren de koningen rechters,
terwijl voor de perduellio #f/vzzlpïrï waren aangewezen (b1z.86). Na de
ver/ijving der koningen ging de rechtsmacht in halszaken aan de
centuriaatcomitiën over,terwijlenkele andere strafzakenallengsvanden
rechterstoel des consuls op de tribuutcom itiën overgingen,zooals ver-

duistering van staatsgelden (peculatuù , afpersing der bondgenooten
(repetundae), woeker,enz. Een opmerkelijk verschiltusschen deiudicia
yrïrc/c en het volksgericht was dit,datbijhetlaatste een overheidspersoon als aanklager m oest optreden , om dat niem and anders het i'
l
4n

g-#f cum y?pwf/fp had. Debeschuldiger begon meteene openli
jke dagvaarding tegen een bepaalden dag(diei#ïc/ïp).Hierbijbehoordetevensde
angui8itioofeigenl
ijkeaanklacht,waarbijde aanklagerookaangaf,welke
strafhijeischte.Op verlangen van den aanklagermoestdebeschuldigde
(rev84borgtochtstellen (prae8,va8),dat hi
j op den bepaalden dag verschi#
inen zou,somsook moesthijzich in hechtenisbegeven. Hijwertl
dan nietalti
jd in den kerker opgesloten,maar werd somti
jdsopandere
wijze bewaakt, of wel begaf zich bij den beschuldiger ofeenig ander
aanzienlijk persoon in zoogenaamde vrijwillige hechtenis(liôeracntodia).
Op den bepaalden dag verscheen de beschaldigde met zijne bloedverwanten en vrienden in treurgewaad (rentendpr#ï#ct
,)voor hetvergaderde
volk.De aanklager droeg zi
jne aanklacht(thansrogatio geheeten)voor;
c.

v

hierop volgden de verdediging, het getuigenverhoor,het overleggen en

voorlezen derbewijsstukken vöör en tegen,en ten slotte de steoming.
lfet gebeurde ook wel,datdeaanklagerzijneklachtintrok(tergirer8atio),
ofdat een volkstribuun het rechtsgeding stuitte.

Deguaentçone8perpetuae (blz.58)waren d.e oorsprong van vaste crimineele gerechtshoven.H et proces begon met de po8tulatio ofhetverzoek,
eene aanklacht te mogen instellen. Ieder blzrger, die* 81
41 ï'
lrïd was,

jvan infaméawas.Nochkon hierbijalsaanklageroptreden,mitshijvri
tans konden bloedverwanten in de eerste graden niet tegen elkander

getuigen;evenmin een vri
jgelatene tegenzkjnpatronu8,nocheenquaestor
tegen zi
jn praetor of consul (blz.139). W aren er verscheidene aanklagers, dan had er eene divinatio plaats,d.i.een gerechtelijk onderzoek, wie de naaste was of het maeeste recht had,osa de aanklacht te
doen. llieszand toch kon tweemaal voor dezelfde zaak vervolgd worden.
l2*

1B0

Zulk eene divlnatlo behoorâe tot de hanielingen in ïvrd,en deuitspraak

berustte dus bij ;en praetor,die de geheele verantwoordelijkheid voor
de handelingen iïtïlrd draagt. H et is echter reeds vroeger opgem erkt,
hoe een rom einsch overheidspersoon geen vonnis velde zonder connilium.
Toen Cicero Verres beschuld.
igde,beproefie deze hem te doen verdrin-

gen,door zekeren Q.Oaeciliusmede àls aanklagerte laten optreden,
omdatCaecilius totzijnevrienden behoordeendezaakzöJzoubehandeld
hebben,dat lrerres op eene vri
jspraak mochtrekenen,terwijlvanCicero
geene toegevendheid te verwachten was.H et plan mislukte evenwel.Bleek het,dat de beschuldigderletboosopzeteenevalschebeschuldiging

had ingediend,dan kon debeklaagde aanstonds na zijnevrijspraakeene
actie wegenslaster (actio catumniae)instellen. Het hetzlen van den beschuldiger m et den beklaagde werd praevaricatio geheeten.
De loop van het geding was als volgt.Eerst had de po8tulatio plaats,
waarbij d.
e klager zijne beschuldiging indiende. Hierbij werd tevens
nagegaan , of deaangeklaagdeterechtgestel: mochtworden ,daarsom mige

overheden nietkondenaangeklaagdworden(blz.89),evenmin alszi
j,die
in dienst van den staat afwezig waeen. Ten tweede moestblijken,of
t
le accunator de bevoego eid had tot a'
anklagen,ten derde m oest onder-

zocht worpen, ofde aanklachttermen totvervolging bevatte.W asde
po8tulatio toegestaan,dan was er nog niets anders gebeurd,dan datde
beschuldiger verlof ha; bekomen tot het doen t
ler aanklacht. H et indienen zelf der beschuliiging heette nominh delatio.D e aanklacht m oest

duiielijk 'den datum vermelden, waarop, en den praetor,bijwien zi
j
werd aangebracht, voorts de namen van den beschuldiger en den beschuldigde,de wet,volgens welke de aanklacht geschiedde, en hetmis-

drijf,dathad.plaatsgegrepen.Deze actevanbeschuldigingwerddoorden
aanklager onderteeken; (én8crip/ïp,somsook nuhcrlàtio);warenermedeaanklagers, en dit was m eest het geval, dan teekenden deze hunne

namen onder dien deshoofdbeschuldigers('
whcri
ptio).Depraetorbracht
nu de zaakop de rol (nominh reoeptio),en vervolgensnam heteigenlijke
proces een aanvang met het hooren van den beklaagde (interrogatio).
W ij zullen hier niet in een onderzoek treden,onderwelken vorm dit
geschiedde.%1);.maar laten eenvoudig den reu8bekennen ofontkenneu.
Bekende hiJzi
jne schuld,zooals deze in de aanklachtwasgeformuleerd,
dan was er geene enkele reden , om d.
e zaak in ïlyfcïf
zw te brengen.
Im mers,het gerechtshof,dat (lè zaak in ïv#ïcfb behandelde,wassleehts

eenejury,dieover schuld ofonschul; besliste,nietoverdestraf,welke
door de wet in ondubbelzinnigebewoordingen wasvoorgeschreven.W aar

1)A.W.Zumpt,derCrimlnalprocessderllöm.Republik,p.l72 vv.

debekentenis voorbewijsgold,was zulk een tweedebedrijfoverbodig.
D e pra'etor kon dan d.
e wet terstond toepassen. H et was hem nergens
ontzegd,een vonnis uit te spreken,wanneer het feit bewezen was,en

de legen deprovocatione waren hiermede niet in strijd,daarprovocatio
loochening der schuld onderstelt 1).Hetis evenweldenkbaar,dat de
beschuldigde het feit,b.v.manslag, erkent,maar beweert,uit zelfver-

dediging gehandeld te hebben en nietstrafbaar te zi
jn. Dit is geene
bekentenis van schuld. Ontkent de beklaagde zijne schuld,dan volgt
de inguhitio,.er wordt een termijn gesteld (diei#fc/ïp),binnqn welken
de partijen hunne bewijzen moeten bi
jeenbrengen. Cicero vroeg in het
Verrinisch proces een termi
jn van 110 dagen;Verreswist,toen deze
termijn vastgesteld was,een ander overte halen,hem wegensafpersingen in Achaja aan te klagen en hiertoe een termijn van 108 dagen te
vragen.Zöö kreeg deze zaak bijde behandeling in iudicio denvoorrang
boven Cicero's aanklacht, en hoewel de tusschengeschoven strooman het

op zijne onderzoekingsreisnaar AchajanieteenstotBrundisium bracht,

klaagt Cicero toch,dat dit quasi-proceshet zijne bijna drie maanden
vertraagde. Uit Cicero's pleitrede leeren wij,dat de praetor hem een
brief m edegaf, waarin de Sicilianen gelast werden,aan Cicero hulp te

verleenen bijhetverzamelen der bewijzen,zelfsmetstrafbedreigingen,
in.gevalvan verzet (Oic.Verr.I1.26;IV.66).W ijmogenditalsregel
aannem en , in het belang van het recht.

Eindeli
jk,hetzij dan na korter oflanger termijn,kwam de dag V&n
het iudicium. De beschuldigerkon nu zi
jne aanklacht nog scherperfor-

muleeren,ten gevolge van de bewijzen,welke hijthansin handenhad.
Zoo luitltnu Cicero's aanklacht (Verr.Act.1.18):dicimla,C.Fdrrdoz?,
cum vî'
?
zl/c l'
iôidino8e, zzîvl/c crudeliter ïzz cive8 Romano8 cdgl: dpcïpd, multa

fz3deo8Jdozlïzlt'
dgzœ nqfarieepcdrï/,tum praeterea gfzc#rfl.
çdl/ïd.
:8e8tertinm (40
millioen sestertiën) eœ z
s'
fcflfc contra legen clt
?/fzîïdt
se. Intusschen had de
praetor hetgerechtshofofdejury vastgesteld.Ditha; in verschillende
tijclen op verschillende wijze plaats,volgensverschillende wetten.Soms
kozen beide parti
jen een bepaald getal,eren alsd.
e praetor;somswees
hetlot de rechters aan. De wet bepaalde,hoeveelrechters elke parti
j
saocht verwerpen,enz.V oorzitter was de praetor,of,wanneer erm eer
gnae8téone8 dan praetoren waren,ook weleen iudez g'
z
fcdd/ïplid. Over de

pleidooien en het getuigenverhoor kunnen wij kortzijn. Somsliepen
deze en het voorlezen en nazien derbewijsstukken op éénen dag niet
ten einde,zoodatcle verderebehandelingverdaagdwerd(comperendinatioj.
De zitting werd dan twee dagen later (tertio #ï:)hervaten erhadeene
')Zumpt,p.l28.AndersoordeeltGeib,Röm.Criminalprocessp.224.vv,
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tweede actie plaats,waarbijop nieuw pleidooien gevoer; werden.VJJr
de Pompejische wetwasde tij; vansprekenonbeperkt,waarvandikwijls
misbruik werd gemaakt, om tij; te winnen (diem .dicendo cpldvwee).
Ten slotte.werd,bij meerderheid van stemmen,door hetgerechtshof
over het al of niet schultlig beslist,en bijmond.e van den voorzitter
de uitslraak meiegedeeld. De straFen waren bij de wetbepaald.De
rechtersstemien metstembordjes,die met wasbestreken waren,even
alsbij decomitiëngeschiedde.DeletterA beteekendevri
jspraak(aônolroj,
C veroordeeling Lcondemnoj; N. L.qnon l5gv:/) gafte kennen,datde
zaak nietwasuitte maken,ofvrijspraak bi
j gebrek van bewijs.
Hoewel de rechtersmoesten zweren,datzijzonderaanzien despersoons zouden handelen,was nochtans in de laatste eeuw der republiek
het recht voor geld te koop. D e om kooping werd in het openbaar op

de onbeschaamdste wijze gedreven.Zoo wer; TerentiusVarroin75door
zijù bloedverwantQ.HortensiusHortalusverdedigdtegeneeneaanklacht
wegens afpersingen. H oewel H ortensius een vermaard redenaar was,

vertrouwde hi
j niet op zi
jne zaak enachttehetvoorzichtiger,derechters
om te koopen. Ten einde zeker te wezen van zijne zaak,bewerkte hij
ook door geld, dat de stembordjesmet was van verscbillende kleuren
bestreken werden,zoodat hi
j kon zien,welke letteriederindestembus
wierp, en wie alzoo het gelë werkelijk verfende. Op dezewijze werd
Varro vrijgesproken.
Ofschoon de strafbij de wet bepaald was,moesttoch in gevallen,
waarin de veroordeelde zich onrechtmatig iets had toegeeigend, het
bedrag der schadevergoeding en soms ook der op te leggen geldboete

voor ieder bijzonder geval afzonderli
jk worden vaetgesteld. Ditheette
lith cd,
s/ïwc/ïp en had.wederom in ïvrdplaatsdoor den praetoren zijn
door hem gekozen consilium.Nietaltijdwasdeschadevergoedinggeëven-.
redigd aan de berokkende schade; aan de Sicilianen werd in V erres'

processlechtsdrie millioen sestertiën toegekend. De bijzittersvan den
praetor, uit den aartl der zaak gekozen uit de let
len van de jury,
meenden reeds veeltot herstelvan hetonrechtgedaan tehebben doorden
dwingeland te veroordeelen,en Cicero was te tevreden overden uitslag,
om zich de zaak der schadevergoeding even ernstig aan te trekken.

Na de veroordeeling werd de straf,hetzij deze in eene geldboete bestond of eene poena ccwf/cîï,
s was, terstond voltrokken. In het laatste

geval echter onttrokken zich de Romeinen,wanneerzij aan eene vrijspraak wanhoopten, geregeld aan de ten uitvoerlegging van het vonnis

door te voren Rome te verlaten (inîïlerffz?
zeœeiliumCw).Depoenaccwï/clï.
r
had den vorm van een ban;zijwordtagua et#.ïinterdictio geheeten.

Binnen Rome is de veroordeelde vogelvrij; ie4er kan hem str&feloos
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c
looden;niemandmag hem huisvesting ofvoedselverschaFen;wordthij
te Rome aangetroFen,dan zijn de overheden verplicht,hetdoodvonnis
aan hem te voltrekken. Deze ban gaat in op het oogenblik,dat het

vonnis wordt uitgesproken; völr dien ti
j; moetde schuldige derhalve
Rome verlaten hebben.D e ban kon nog verzwaar; worden,doorb.v.de

agua et kzlï interdiotio tot geheel Italië uitte strekken,en ieder,die
den balling hulp verleende,voor 8acer te verklaren,zooalsbij Cicero's
veroordeeling geschiedde,ôfwel,zooalsbi
j de proscriptiesplaatsvond
iu hettijdperk derburgeroorlogen,doorgeene grenzen aan den bante
stellen en zelfs belooningen uit te loven voor het ombrengen van een

énterdictu8. Aanzienlijke en rijke Romeinen vonden licht een toevluchtsoord in eene of andere cinita8Joederata,welke hen gaarne onder hunne
burgers opnam , zooals b.v. T. Annius M ilo zich naar M assilia begaf.

Schonk zulk een staat den balling het burgerrecht,dan gafdeze zijn
romeinsch burgerrechtprijs,daarniemandburgerintweestatentegeli
jk
kon zijn. Tevens redd.e de veroordeelde dikwijls zijn vermogen,daar
*

zoodanige ballingschap als de zwaarste straf vooreenRomeinbeschouw;

werd en de lith ae8timatio dan vaak uit medelijden laag genomen werd.
Caesar verzwaarâe tle I'
nterdidio doorze bijvatlermoordersmetverbeurdverklaring van het geheele,bijandere misdaden van hethalvevermogen
gepaard te doen gaan,terwijl Augustus door zi
jne verordeningen de
verbeurdverklaring regelde naar de grootte van de misdaad.

VJJI.Caesars dictatuur was dus het leven van rijke misdadigers in
hunne ballingschap vrij dragelijk; datder armeren,die nietdoor een
vreemden staat gastvrijwerden opgenomen entlusergensopromeinschen
bodem moesten blijven, leidden menigmaal een leven, dat erger was
dan de doocl. Zoo iem and zich aan hen of het hunne vergreep,geen
rechter nam hunne aanklacht aan. Hadden Zi2
'viJ
'anden ,dan was hun

leven geen oogenblik zeker. Verachten overalverstooten,zwierven zij
m eest ellendig rond.D it was de straf,welke de oudedoodstrafverving.

Iemand uit zijne ballingschap terugroepen en in zijnerechtenherstellen
(re8titutio in ïz
l/e.
çrvo
zslkonden alleen decomitiëndoorhetaannemeneener
wetsvoordracht,bepaaldelijk tot dit doeldoor een der magistraten gedaan.Verbeurdverklaring van bezittingen kwam eerstindelaatsteti
jden
der republiek in zwaug, toen partijhaat de drijfveer der meeste aanklachten werd. Sulla gaf hiervan het voorbeeld. Onder de keizers kom t
verbeurdverklaring m eerm alen voor,vooral onder de slechtekeizers,die

hierdoor hunne kas zochten te sti
jven.
Van oudsher schijnt het gewoonte te zi
jn geweest,datdegeen,die
eenemisdaad op zulk eene wijze aan hetlichtbracht,datdeveroordeeling er op volgde)beloonk werd uit de bezittingen van 4en schuldige,
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Althansreeds uithetkoningstijdperk vinden wijzulksvermeldentijdens
de guaentione8perpetuae washetbedrag derbelooning bi
jdewetbepaald.
#

D och ook daar, waar geene belooning in geld tq wachten stond,was

hettoch dikwerfeene eer voor den aanklager,zijn procesgewonnente
hebben. Bi
j hettoeneraen; zedenbederfstonden erte Romeraenschen
op, die van het aanklagen eene brooiwinning maakten. Deze zooge-

naamie quadruplatore8,onder het keizerrijk delatore8 geheeten, lieten
zich dikwi
jls voor gel; overhalen, om eene aanklachtin te stellen of
achterwege te houden.

Onder de principeswerden d.
e iudioiaz'fllfcc aan dekeizerlijke ambtenaren opge/agen,waarbij deze methun consilita zoowelde zaken
in fffr: als in ïv#ïcïp behandelden.D e sam enstelling dezercon8iliawerden
bi
j keizerlijke besluiten geregeld. Er werden ook lagere en hoogere
rechtbanken ingestel;,zoodatm en in hooger beroep konkomen,terwi
jl
tén slotte de keizer de hoogste rechtsmacht uitmaakte, die alleen eene
re8titutio ïzz integrum kon verleenen , waaruit zich spoedig het begrip van

gratie (indltlgentia) ontwikkelde. Met het instellen eener vaste politie
kwamen ook de aanklachten ambtshalve (ez ç'cï/)meerin gebruik.
W anneer bij plebisciet het doodvonniswasuitgesproken, wer; dit
volkokken door den veroordeelde van de Tarpejische rotsafte werpen
(blz.111).In andere gevallen haê (le doodstrafplaats doorworging in
den kerker of door geeseling en onthoofding buiten de poort. Slaven
en deditidiwerden gekruisigd.
Onder 4e keizers kwamen twee nieuwe soorten van verbanning in
zwang, re>gatio en deportatio. D e eerste was niet,de laatste we1onteerend,en ging dikwerf m et verbeurdverklaring gepaard.
Iudicium publicum voor de comitiLn Liv.11.6l;111.ll sqq.,58;IV.42;Vl.
20; XXV.3, 4.
Custodia Cic.p.Cluent. 13 ;p.Mur.20;inVatin.10;adAtt.1I.24;in Catil.1.8.
Postulatio, nominis delatio etc.
Val. Max. 111. :.9.Clc.ad div.VIII.6; p.
Rosc.Am er. 10; Verr.II.28.

Divinatio- Cic.div.in Q.Caec.Dig.XLVIII.2.
Actio calumniae - Gai.IV. l74 sqq.
Interrogatio
Sall. Catil. 18, 3l. Vell.Pat.11.13. Stlet.Oct.33. Pseudo-Asc.
ad Verr.act.1.2.

Onderzoekingstermi
jn - Cic. Verr.1. 2; lI.1;ad Q.fr.II.13;in Vatin.l4.
Volgorde Cic.Verr.1.2,1l;ad div.VI1I.8;p.Cluent.20.
Comperendinatio Cic.Verr.1.9.
Omkooping Cic.Verr.act.1.l3.
Aqua et igni interdictio, exsilium - Auct. ad Herenn.28. Cic.P.Caec.34;P.
Cluent.62, 7l;p.Mil.38.Caes.b.c.111.2l sqq.
Relegatio,deportatio Dig.XLVIII.22.Verbeurdverklaringenonderdeprinciy gDig.XLVIII.20.

Li
jstdercausaepublicae mctopgaafderstraflbn - Iust.Inst.IV.18.
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q 3.
RECHTERS, RECHT EN RECHTSGELEERDEN.

Uit het bovenstaande blijkt,van hoeveelbelang d.
e betrekking van
rechter was, vooral bi
j de gwae8tione8perpetuae. V/ör de Sempronische
wet (123,blz. 86) werden zij uitsluitend uit tle senatoren gekozen;
doch deze wet strekte de verkiesbaarheid uit tot allen ,die den ridder-

census hadclen,terwijldaarentegen de senaatsleden werden uitgesloten.
V aw nu af aan is er flt
zs sprake van een ordoe vdd/dr,uithen bestaande,
die den riddercensus haiclen en niet tot de senatorische fam t
'lië'n be-

hoorden.Jaarli
jkswer;nueenlijstvan600rechtersuitdeeguite8opgemaakt
(alôum ïv#ïcvzzl),die zich beschikbaarmoestenhouden voordeiudieia.De
lez z
/rrïîïc van den consulQ.ServiliusCaepio(106)nam ookdesenatoren
weder onder de rechters op 1). De Livische wet (91) van den volkstribuun M.Livius Drusus,welke echter in hetzelfdejaar weder werd
opgeheven, bepaalde, ltt c:2vJ parte ïv#ïcïc penen ddzlc/fxzzl et l vdd/repz

1
)Bi
jTac.ann.X11.60 meen ik, dat men in plaatsvan Serviliae leges ietsanders
moet lezen, misschien welCorlteliae leges. Erheerschtten opzichte der lex Sempronia
en der lex Servilia eene echromeli
jke tegenstri
jdigheid in de.berichten.Liv.epit.LX

lezen wi
j uitdl
mkkeli
jk: C. GraEchus.. tullt... utsexcenti ex equltibus ï?;curiam
sublegerentur: et qaia illis temporibas trecentifcn/ugn senatores erant,sexcentiegtlïfe.s
trecentis senatoribus admiscerentur: id est,ut eçueq
sfer ordo bistantum '
virium in dencfu

haberet. Plut.C.Gr.5 zegt: Tptax,œd&vg T&p iaafr
opnpnœxxrûztsvqûrnig(senatoribus)
obœt Tptlx&c'
d&tç zx1 T4g zpdletg x&lp&g Tr
gp Ltqxoœluv da,/c'
z. Daar tegenover staan Cic.
Verr. 1. 13:eunteluester ordo kkdk-ccret; Flor.111,13:c senatu in eguffem translata
'
iudiciorum potestas; Vel1. Pat. II. 32: i'
udieandi vtunu.
ç, qaod C. Graccbus eretuz?l
senatui ad equites, Sulla ab fJJ/ cd senatum transtulerat,
. App. b.c. 1. 22: T#

ètxqtrnplu....iç Tnûg k
nnt'
uL 4aùT&pp,:)euT&ppzrifzpz....zzèyzrzvéynn&
,3:dgrobç
iaadxg4aùT#g/&û)'
6gT4 ètxxwrbptu.Van de lex SerrfffczegtCassiodorus:Q.Servilias
et 4.
2 Atilius Serranus. Sï,
s coss.per Ser'
vilium Caepionem consulem iudicia equitibuset

senatoribuseommunicata.Zoo goet
lalswoordeli
jk hetzelfde staatbi
jObseq.l0l.= '
Tac.
ann. Xl1. 60: cum Sempronils rogationibas equester ordo in possessione ïudiciorum

locaretur,autrtrsum dertl
f/ïce(lees:Corneliae)legessenataiiudicia redderent. Hoe
m en nu de woorden van Liviusf epitomator mochtwillen emendeeren,en of men in

deturias lezevoor in cariam,en in senatu schrappe,hctisopmerkeli
jk,dathctepitome
nergens het woortl iudlcla heeften nietva; eene lex ittdiciaria spreekt,maar vaneene

lex,quaGracchusequestrem ordinem,tunccumsenatuconsentientemcorrunt
peret.Naarmi
jne
naeening kan de epitomator twec zaken dooreengehaspeld hebben: de lex.
'
iudiciaria van

Gracchuseneen mogeli
jkontwerpolndensenaatuittebreiden,waarvanechterverderniets
bekend ig;hfwel,hi
jiso,
phetdwaalspoorgeraaktdoordeomstandigbeid,datervöör123
getn ridderstand a1s gesloten ordo tegenover den senaat stond en dat de senatoren in de
comitiën onderde ridders stemden en alzoo xneer e:ndeelvandeequitesuitmaakten,dan
weler buiten stonden.Op blz.36 isdezaak in hetmidden gelattn.W atTacitusbetreft,

dewoorden Serviliaeleges,in hqtmeervoud,wi
jzen van zelfoptenefoutindcntekst.
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ordinem e88ent.De Plautischewet(89) van den volkstribuunM.Plautius
Silvanus voerde eene geheele verandering in, door de bepaling,dat'

jaarlijks elke tribus uit haar midden 15 rechters zou kiezen,wat een
geheel van 525 rechtersgaf. De Cornelische wetvan Sulla (81)droeg
de rechtspraak weder uitsluitend aan den senaatop,die ertien jaren
lang misbruik van maakte, totdat de A urelische wet van den praetor

L.Aurelius Cotta (70)zeverdeelde tusschen de senatoren,,(len ridderstand en hen,die tlen censusvan tribunicvcrïïhadden (blz.151).De
inhoud 4erPompejischewet (55)is nietduidelijk.De Julische wetvan

Julius Caesar (46) sloot deze tribunen weder uit. DeAntonische wet
van M . A ntonius voerde op ni
euw eene derde afdeeling (denuriajvan
rechters in,doch zonder censusenhoofdzakeli
jkuitsoldatenenhoplieden
bestaande.Augustus nam vier decuriën van rechters aan,met verschillenden census. D e laagste klasse wer; ducenariigenoemd,naar haren

census van 200 sestertiën. Caligula voegde er eene vijfdeklasse bij.
W at betreft het aantal rechters,dit was volgens de Sempronische wet

600;de Plantische wet bracht het op 525;vandevolgendewetten lshet
niet ten volle uitgemaakt. A ugustus bracht het getalop 4000. Somm ige

wetten bepaalden voorbijzondere misdri
jven een bijzonder getal, zooals

de lez zcïffc Glaôrionh (102?), welke voor repetundenprocessen een
album van 450 rechtersvaststelde, de lz Glaunia (100?) 1).De wetten
OP deverschillendecri
mineeleM sdrijvenwezenhetgetalrechtersvoorelke
Luae8tioaan;meestalweeshetlotdepersonenaan èortitio),waarnazoowel
de klager a1s d.
e beklaagde een zeker aantal rechters konëen verwerpen

(reiicere), in wier plaats dan somtijds andere door het 1ot gekozen
werden (nuhortitio).Soms ook werden de rechtersbijkeuze aangewezen
(iudicenedititii).InhetprocestegenT.AnniusMilo(52)washetgerechtshof
uit 51 rechters sam engesteld.D e Pompejische wet(52)hadnameli
jkhet
aantalrechtersin zaken van ambitu8(blz.69)en gewelddadigheden(ni8)
op 81 bepaald,van welke zoowel de beschuldiger a1s de beschuldigdeer
15 konden verwerpen, vi
jf uit elke decurie,zoodater 51 overbleven.
W anneer geen praetor het voorzitterschap bekleedde, wer; dit waargenomen door een rechter, die dan l& z guae8tioni8 was. Over hen

heerscht verschil van gevoelen. W aarschijnlijk werden zi
j voorzitters
van die guae8tione8,waarvoor geen afzonderlijke praetoraanwezigwasen
werden zijvoor den tijd van een jaarbenoemd.Zijwaren geene magistraten;weshalve d.
e handelingen in.ïf
zrdweldooreen derpraetorenm oeten

wsargenomen zijn.Zijwerden uiten misschien doorden senaatgekozen.
De belangrijkste calaaezfflîfcc: waren die over afpereingen,kuiperij
1)Zie Klenzetfrgm.1.Servil,
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bi
j verkiezingen en geweld.Strengewetsbepalingenhielpenweinig.Voor
de guae8tione8rdze/vr#crffzzlhad Sulla,behalve de agua :Jigniïgl/dr#ic/fp,

deboeteop hetvierdubbelvan hetafgeperstebepaald.Caesarswet(59),
die ruim 100 artikelen bevatte,was nog strenger.Overdewetten tegen

amôitu8isreedsgesproken (blz.66).De Pompejische wetten op amôit'
u8
en ri8 straften met levenslange verbanning, of, juister uitgedrukt,
interdidio.Toch leverden soms dehoofden derpartijen,doorbendenvan
gewapenden omgeven,elkanderin en bijRome gevechten.
In de ontwikkeling van het iu8 cfrïfd hebben (
le R om eiuen zich on-

sterfeiijken naam verworven. De grondslag,de grondwetvan ditrecht
waren de wetten der twaalf tafelen ; doch naast dit geschreven recht

bestond er een i.
u8non dcrè/f/zzl,hetwelk evenxeerin hetvolk leefie en

zich ontwikkelde. Beide waren gelijk-soortig, en het 1u8non ncriptum,
dat zich iu de volksovertuiging voortduren; voortplantteen ontwikkelde en
naargelang derbehoefteuitbreidde,slootzichgeheelaan defondam enteele
bepalingen der twaalftafelen aan en droeg m etrechtden naam interpretatio

#f
xp#dcïw tabularum.Doch het iu8cïtCfl:had ooknoganderebronnen,welke

Cicero(top.5) aangeeft:lege8,ddvc/vdcpvdcfl/c,re8fv#icc/c:,iurùperitorum
cvcïprïïc,d, edicta magintratuum , mo8, aeguita8. Om trent de m eeste dezer

bronnen zijn hiergeene ophelderingen noodig.Bijdelege8moetvermeld
worden de nanctio legi8,d.i.dat artikel,waarin al,watin strijd met
haar geschiedt, voor nietig wordt verklaard. Als eene wet zoodanig

artikel bevat, is zi
j eene lezperfecta. Behelst zij slechtseene strafbepaling tegen overtreders, xonder dat daarom nog hunne haudelingen

voor nietig worden verklaard, zoo is zijeene l6z-ïvf:dguam perlecta.
0ok ontbreekt soms de 8anetio geheel. Over de verbindende kracht van

senaatsbesluiten was reeds onder de Romeinen veelstrijd. De senaat
had natuurlijk geen wetgevend gezag;maar het ten uitvoerleggen der
wetten berustte bij de overheden en dusmiddelli
jk ook bijden senaat.
M eerdere bescholtwing verdienen de edicta wcpid/rc/?tfzz/.Elkem agistraat
had het 1u8 d#ïcdv#C'
,,d.i.het recht,verordeningen aftekondigenbinnen
den hem toegewezen werkkring, en recht te spreken binnen de grenzen

zijner bevoegdheid en zijner edicten. W anneer echter de aedilen een
twistuitwijzen overkoopwaren op de markt,dan isditgeeneiurhdictiq;
het is slechts eene uitspraak, zonder dat de in hetQngelijk gestelde
partij zijn recht verliest, tot den praetor te gaan. De belangrijkste
edicten zijn die der praetoren en dez:hebbenopdeiltri8déctiobetrekking.
Tijdens d.e leginactionenin zwang waren,kon de praetor weiniginvloed
op het recht uitoefenen, doch m et de form ulierprocessen volgens de
A ebutische wet werd dit anders,daardeaanklachtenlosgenzaaktwerden

van de wporden der wet.l)e praetor(wijspreken hier overdenpraetor
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voorhet civielrecht,den praetorvrlczlfld)hadvoorzi
jnhuiseenwithouten
bord (albumj,waarop hijzi
jn edict neerschreef,na hette voren in een
consilium van vrienden en deskundigen overwogen te hebben.Een voor-

beeld moge ditduideli
jk maken.De wettendertwaalftafelenbepaalden,
datdeJfgr manyentn aan den bestolene a1sslaafzouwordentoegewezen,
tenzij hij zich vrijkocht. De som wasnietgenoemd;de diefhing dus
geheel van het goeddunken des bestolenen af, totdat de praetor de
afkoopsom op het vierdubbel der waarde van het gestolene stelde. Zoo
ontstond het iu8Jppprcrïf
zw ofpraetorium ;want daar deze edicten op de
ervaring. berustten,welke m en opdeed van de behoefte aan uitbreiding
of verbetering van bestaande rechtsbepalingen,namen de praetoren in
den regel(le edicten hunner voorgangers over.De praetor kon evenwel

niet willekeurig vaststellen,wathijwiide;hi
jkon geenrechtscheppen,
11
J8Jacere non poterat,.hij kon alleen ediceeren,hoe hijhetbestaand.e
rechtzou toepassen en wathij a1suitvloeiselsvanditrechtbeschouwde.
Papinianus zegt dan ook:iu8wrcd/prïvzzze8t, gvp: praetore8 ïzl/rprfvz:rf-/
adiurandi tp
:f8upplendi relcorrigendiïlro
à cirili8gratia,propterffslï/c/dzzzpuôlL-

cam,gvp#etJpzlprcrïM'zldioitur,adhonorempraetorltmdfcnominatum (Dig.1.1,
7).W anneereenebepalinggoedbleektezijnendoordevolgendepraetoren

werd overgenomen,dan werd zijalshetware door degewoonte geijkt.
In vele opzichten week het i%8 cfrf/ van het fv# gentium af,welk
laatste het recht was, dat door de Romeinen als omni humano pvvf

commune beschouwd werd en hetwelk zi
j alsperegrinenrechterkenden
en in praktijk brachten. Toen echter handelsverkeer en betrekkingen
metvreemden toenamen, washetonmogelijk,de strenge scheiding vol
te houden en m oest m eer dan ééne bepaling van het civielrecht door
praetorische edicten m eer met het 1u8gentium in overeenstem ming worden
gebracht.H a; b.v.een Romein aan een vreem deling,die geen com m ercium

had,iets verkochten hetgel; ontvangen,en wildehijhet den kooper
weder ontnemen ,dan hatl deze strikt genom en geen rechtkunnenlaten
gelden op het gekochte;doch het edictvan àenpraetorperegrinla voorzag
hierin en gaf den eischer eene actie.M oest m en nu tusschen Rom einen
onderling strenger te werk gaan? W anneer de verkooper een voorwerp
verkoeht en geleverdhad,maarnietjuistonderdenvorm,waaronderhet

eigendomsrechtez fvr:Quiritium moestwordenovergedragen,danbleefde

verkoopercivielrechteli
jk nog eigenaaren kon hetgekochtevindiceeren;
m aar de praetor gaf den kooper eene exceptie en stond hem toe, het

voorwerp,datzijn eigendom was,alwashetditdannietezz'
fzr:Quiritium,
toch terug te eischen, wanneer het hem ontnomen was.ZJö moest het

streng afgesloten romeinscherechtvoorhetalgemeenevolkenrechtwijken,
tot ten slotte het praetorische recht bijna geheel in het iu8pzlsxr
zi
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overging,daarhetstrengehandhaven;eroudevormenonmogeli
jkwerdbij
hetveelvuldigverkeer.N aarm atetleinzichten om trenthetéungentium ruim er
werden,werd het,in plaatsvan eenuitsluitendperegrinenrecht,m eeren

meerdatgene,watwerkelijk algemeen a1srechtenbillijkwerdbeschouwd.
In zaken tusschen Romeizlen en peregrinen komen in ouden tijd
dikwerfrechtersvoormet den naam van recuperatoren(vanre-ci'
vparare).
Dit was namelijk het geval,wanneer bij verdrag met eenigen staat
bepaald was, dat geschillen tusschen wederzi
jdsche burgersdoorscheidsrechters zouden worden uitgewezen. M eestalbestond zulk eenerechtbank
van recuperatoren uit drie rechters, t
loor den praetor gekozen.In later

tijd komen recuperatoren ook voor in enkele processen tusschen Romeinen onderling,b.v.bij actionenïzlfffrfcrvz/,waarbi
j deboete aan de
lzitspraak der rechters is overgelaten , enz.

Het edict,hefwelk de praetor bij het begin van zijn ambtsjaarafkondigde en totaan heteinde van hetjaar lietgelden,heette edictum
lydrwdffzvfzî; datgene, wat hi
j van zi
jne voorgangers overnam , werd
edictltm tralatitium genoemd ; een edi
ct,voor een enkelbi
jzondergeval
.

gegeven, draagt den naam van edictum repentinum. In de laatste reuW
vt
slr Chr. begon de rechtszekerheid te Rom e groot gevaar te loopeu ,

(laar het bij herhaling voorkwam , dat praetoren zich aan hunne eigene
edicteu niet stoorden,ofwelzijwijzigien tijdelijk enkeleartikelen,om
hunne vrienden te gerieven,of gaven zeeronvolledigeedieten,ten einde
deze later naar willekeur te kunnen aanvullen.H etwer; noodig ,hieraan
door eene wet een eintle te m aken,en zoo kwam in 67 vöör Chr.door
den volkstribuun 0.Oornelius eene wet tot stan;,'
MJpî'aetore8t
?z edicti8

wgz'
dperpetuinïv:dicerenten dusonverander; moesten handhaven watzij
zelven bij het begin van hetjaar als regelhadde
esteld. Sommigeu
* ng
vatten deze wetzl(;op,dat zi
j de edicten huunervoorgangersmoesteu
overnemen zooalszijwaren.

,

D ebeschuldigtlen nam en m eestalbekwam eredenaarsenrechtsgeleerden
aau , om voor hen het woord te voeren en te pleiten.Zulkeverdedigers
heetten çatronl. a##rpçc/ï waren rechtskundigen, die raa: gaven en ook

de gerechtszitting bijwoontlen, zonder daarom iepleiten.Iurhcon8ulti,
ïyfrgzrv&z//e,
r waren, gelijk het woord uitdrukt, rechtsgeleerden, die,
vooral in de laatste drie eeuwen der republiek, zich bezig hielden m et

het geven van inlichtingen (remondere, re8
pon8a), het opstellen van
processtukken,testamenten,overeenkomsten,enz.A ugustus kende aan
de uitspraken der rechtsgeleerden in betwiste en onzekere rechtsvragen

groot gewicht toe. In zijnen tijd ontstonden ook twee rechtsgeleerde
scholen,metprolenorenofantecenovenen iurh .
sïv#ïpdï, de eene gesticht

tloorAntistiusLabeo,'
de anderedoorC.AtejusCapito,beidenberoemt
le
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rechtsgeleerden.Ditvoorrechtvan academischevormingmlstendevroegere
rechtsgeleerden,die hunne opleiding geheel moesten hebben door praktische oefening en door het volgen der lessen van een of anderen beroem den rechtsgeleerde ofreienaar.

Onder de keizers vindt men hoogere en lagere rechters(maioren en
minoreè, burgerli
jke en militaire, benevens eene soort van onder-of
vrederechters,iudice8N #cleigenaamd. Ook komt het in zwang, dat de
advokaten voor de verleende hulp een honorarillm ontvangen, hetgeen

tijdens de republiek niethet gevalen zelfs door de lez f'
ïlcfc (204 v.
Chr.)verboden was. Terwijlin hetrepublikeinsche tijdperk alle rechtszaken in hetopenbaarop hetJorum behandeld werden, geschiedtzulks

onder dekeizersin eene rechtszaal(neeretarium), welke nietaltijd voor
het publiek toegankelijk is. Het getaladvokaten (iurisperiti), bi
j elk
gerechtshof ingeschreven, was bepaald. D e eerste principes verwezen.

aanklachten tegen senatoren ofhunne familiën,gevallen vanmajesteitsschennis,knevelarijen andere belangrijke crimineele zaken in denregel
naar den senaat,die dan a1s gerecht.hof zitting hield.

Het zou ons te ver leiden, zoo wij de verschinende conntitutione8
yrïzlcyFozlwilden nagaan en de talrijkegeschriften derromeinscherechtsgeleerden onder dekeizerswilden opnoemen, voorzooverrezijbekend
zijn.In 530 droeg keizer Justinianus aan den beroemdenrechtsgeleerde
Trebonianus en eenige anderen op, uit de voornaam ste rechtskundige
werken een wetboek sam en te stellen, waarin tevens de m eeningen der
beroem dstem annen zouden worden aangestipt.Ditwetboek,in50boeken
ingedeeld,is bekendonderdennaam Dige8ta ofPandedaeen vormt,m etde
Institutionen fvd/ïlfczlï,den Codeœrepetitaepraelectioniz,deNonellae.
fv.
s/hlïcvï
en nog eenige andere geschriften,het zoogenaam de Corpl
a flrfd.
Lex Livia iudiciaria - Liv.epit.LXXI.App.b.c.1.35.
Lex Plautia - Cic.p.Corn.frgm.22,Ascon.ad Corn.p.79 0r.
Lex Cornelia Sullae - Cic.Verr.1. 13.Vell.II.32.Tac.ann.XI.22.
Lex Aurelia - Vell. Pat. II. 32. Cic.p.Cluent.47. Ascon.ad Corn.p.67,ad
Pison.p.l6.Schol.Bob.p.229 01.
Lex rompeia.- Cic.in Pis.39;Phil.1.8.Ascon.ad rison p. l6.
L:x Iulia Caesalis - Stlet.Caes.4l.Cic.Phil.1.8.Dio Cass.XLIII.25.
Lex Antonia Cic.Phil.1.8;V. 5;XIII.2.
Iudicesducenarii Suet.Oct.32.
Sortitio,reiectio Cic.Verr.act.1.6.Ascon.ad M ilon.P.40.
Leges rompeiae de ambitu,de vi- Ascon.ad Milon.p.37 sqq.
Lex Cornelia,lex Iulia de repetundis - Cic.p.Rab.Post.4;inPis.21.Dig.XLVIII.
11.Pseudo-Asc.P.164.
Lex Cornelia de edictis permtuis - Ascon.ad Cornel.p.58.Dio Cass.XXXVI.Q3.
Recuperatores - Fest.p.274. Polyb.111. 22. Tusgchen Romeinen - Gai.IV.46,
141, 185.Ge1l.'XX. 1.Suet.Vesp.3.

Lex Cinciadedonis- Liv.XXXIV.4.Tac.ann.XI.59XLIII.42.çic.desenect.4.

HOOFDSTUK XIV.
D e g e ld m id d e le n.
D e inkomsten van het aerarium waren van verschillenden aard, en
onder verschillende benamingen bekend.
H et tributum was de (
lirecte belasting, welke alle burgers m oesten
opbrengen , naar gelaug van het verm ogen , waarop zi
j in den census
waren aangeslagen. H et werd geregeld naar de behoeften en strelkte meest

tot bestri
jding der oorlogsk-osten.Daar de overwonnene volken echter
de kri
jgskosteu moesten vergoeden,kostten de oorlogen den Romeinen
niet veel.Na den tweeden macedonischen kri
jg werd er zooveelbuit
naar Rome gevoerd (168), dat de heë ng van het tritutl
tm voortaan
onnoodig werd. H et tributum 8'
invleœ was1 asvan de1000, eeneheëng
van 2 per 1000 heette triôgtum #f4p/z. Aan den census was slechts

datgeneonderworpen,watezïvrdQviritium eigendom was;d.
eagery'
?
xlfïczld,

a1s zijnde slechts in y?pddpddfpos:en nietin quiritischen eigendom , werd
niet door de bezittersbijclen census aangegeven.Oorspronkeli
jk werd
men voor het frïlv/ffpz aangeslagen naar de uitgebreitlheid van den
gront
leigendom ;na den eersten punischen oorlog werden ook deinventaris

(in8trltmentum) der lanc
leri
jen,de slaven, het gemunte en ongemunte
geld in den censusafzonderlijk aangeslagen,en voorwerpen vanweelde
werden sedert somti
jds zeer hoog belast.Zoo liet M. Porcius Cato,
onder den naam van Catomaiorbekend,een aantalweeldeartikelenopde
tiendubbele waarde schatten en van ;it tiendubbel 8 perduizen;hefen,
dus 80 pct.van de waa*de.Het tributum is minder alseenebelasting,
dan als eene gedwongen leening te beschouwen, (laar het, wanneer de

omstandigheden het toelieten,geheelofgedeeltelijk aan deburgerswer;
terugbetaal;,hetzi
j uitde vergoeding van oorlogskosten,hetzi
j uitden
behaalden buit.Zij,die nietin detribuswarenopgenomen,maaraerarii
waren, betaalden een hoofdgeld, dat som s willelkeurig zeer hoog wer;
opgevoerd.Zoo werd demeergenoem deM am .A emiliusM am ercinus,toen

hijonder de aerariigebrachtwas(blz.97en104),opeenhoofdgeldaangeslagen,dat het achtdubbelbedroeg van hetgeenhijandershadmoeten
betalen.Een enkele maal vindtmen, in tijden van grooten nood, een
triôututtttemerarium vermeld,waarbij ieder inbracht,wathij te missen
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had, zooals na den intocht der Galliërs te Rome, en in den tweeden

punischen oorlog in hetjaar210.
De buitengewone belastingen, welke na Caesars dood door het driem anschap werden uitgeschreven (43),zi
jngeheelwillekeurigeverordeningen
en konden geen census ten grondslag hebben,daar âeze sedert 70 niet
gehouden was. Er moest oogenblikkeli
jk geld wezen, om Brutusen
Cassiustebestrijden.Hetisderm oeitewaard,hetverhaalvanA ppianus

(b.c.IV.82- 85;V.67)hieromtrentna telezen.
Eene belangrijke bron van inkomsten waren de opbrengsten derprovincln.Zijbestonden in directebelastingen,8ti
pendium geheeten,omdat
zijoorspronk-eli
jk dienden totbetalingvan soldijenandereoorlogskosten,
deels in vecti
galia. Twee provinciën, Sicilia en Asia, waren vrijvan
ntipendium enbetaalientienden vantarwe,gerst,wijn,olieen groenten,
vooralerwten en boonen, zoo als dit boven voor Sicilië reeds isuiteen-

gezet (blz.148).Ook in de overige provinciën kunnen tiendplichtige
gronden voorkom en.D at gedeelte van den tot staatsdom ein verklaardeu

grond,dat totweiland bestemë was(pa&cuawf/lîfcc,agerwcdcf4f
zd),werd,
even als (
le tiendheë ng , te Rome verpacht.H et weidegeld, dat voor elk

stuk vee aan tlepachtersmoestbetaaldwortlen,werd&crèturagenoemd,
om dat het vee in ben register werd ingeschreven. Van de bergwerken
in de provinciën werden sonïm ige door den staat zelven geëxploiteerd ,

andere aan bijzonderepersonen overgelaten tegeneenenietonaanzienli
jke
jaarli
jksehe retributie. Onder metalia verstaat men niet slechts goud-,

zilver-, koper-,ijzermi
jnen,maar ook steengroeven (lautumiae)en zoutpannen (nalinaejen krijtgroeven (cretifodixae).M flezebelastingen,welke
op enkele zaken drukten,heetten rectigali
ra.H iertoe behoorden o.a.ook
de portoria, rechten op in- en uitvoer, tollen, haven-en bruggelden,

ook in Italië,waar zi
j echterin 60 v/pr Chr.werden afgeschaft,totdat
Caesar weder eene invoerbelasting op buitenlandsche koopwaren stelêe.

Ook behoordetotde reotigalia in Italië d.
enice8imazzlczlf
- ïddïpzll
fzz,zi
jnde
een rechtvan 5 pct.op d.
e vrijlatingen, ingevoer; 857 vöör Chr.door
de leœ M anlia van den consul Cn M anlius Capitolinus.
Onder de buitengewone inkom sten kan men den oorlogsbuit rekenen

en de opbrengst van den verkoop der kri
jgsgevangenen. De behaalde
buit, welke naar Rome gevoert
l werd, beliep soms eene fabelachtige

hoogte.Z0o brachtb.v.L.AemiliusPaullus(168)120mûlioen sestertiën
uitM acedonië mede.Verder behooren daartoede boeten (muldae),opbrengsten van onbeheerde goederen (botta rccczzffc),enz.
M le opbrengsten in natura werden verpacht; zijbestonden hoofdzakelijk in koren,olie,wi
jn,in sommige gewesten ook in huiden.
De ricenima zzzcz
l?zzzzfddf
bzlvp/kwam niet in het gewone aerarium , maar
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in het zoogenaamde aerarium dcz/c/ïv.
y, datvoor tijd van nood bewaard
bleef en onder de administratie der consuls stond, m aar onder toezicht
van den senaat.
D e keizers voerden nog verschillende belastingen in , b.v..de vioenima

Jdrdtfï/c/vzl,5 % van erfenissen en legaten,de oe?tte8ima rerum venalium,
1 % van alle artikelen, welke te Rome ofin Italië openlijk werden
verkocht, welke beic
lé belastingen door Augustus in het leven werden

geroepen,- Caligula's acci
jns op de eetwaren, - de guinguage8ima
zzàczlcèïprffzz revtalium ofbelasting op den verkoop van slaven, doorAugustus op 2,onder Claudiusop 4 % vastgesteld,- d.
e doorM exander
Severus ingevoerde belasting op de ni
jverheid ofpatentbelasting,- een
eutréegeld voor het gebruik deropenbare latrénae,bekendonderdennaam

van vectigalJprïccrf
zzzz et '
llrïzlc:, door Vespasianus uitgedacbt, enz.Dat

Caracallain 212aanhetgeheelerijkhetburgerrechtgaf,gesehieddehoofdzakelijk,om de ricenima F/drd#f/c/l
/zzzook in d.
e provinciën teinnen.
Toen A ugustus den census ook op de provinciën toepaste en Italië

provinciesgewi
jze verdeelde (blz.166),legde hijhiermede dengrondslag
tot een rijkscensus, waarbijhetdoelde regeling der opbrengsten was
en niet meer het vaststellen van ieders stemrecht.De belastbare grond
werd dus hoofdzaak, de persoon des bezitters bi
jzaak. Toch bleefnog
tot op Diocletianus de italiaansche bodem onbelast;overigens wordt de
directe belasting onderscheiden in triôutum dpî/,groudlasten,en tritutum

cczf/ïd, eene personeele belasting, welke gedeeltelijk eene inkomstenbelasting kan geweestzlgn,gedeeltelijk een hoofdgeld (capitatio).
Reeds vroeger is gesproken over het door A ugustus ingevoerde

aerarium militare en overdenJdcvdofkeizerlijke schatkist, mede door
Augustusingesteld voor hetbeheerJer kroondoraeinen in dekdzerlijke
provinciën, en waarin ten slotte het aerarium w'
er; opgelost, althans

als staatskas, daar het, van zi
jne meeste inkomsten beroof;,toen de
opbrengsten van Italië en de provincipn aan âen ti8ou8kwamen, slechts

alsstedelijkekas van Rome bleefvoortbestaan.
De jncu8 wasde schatkistvan hetrijk; hetbijzonder verm ogen van
de, keizer wordt onder ;en naam patrémonium prïz
lcèïdOntlerscheiden.
Onder Diocletianus verloor ltalië zi
jn vrijdom v@n grondlasten. Het

geheele rijk wastoen gekatlastreertlen in capitaofstukkengedeeld,elk
ter waarâe van 400000 as, en (
lus kleiner of grooter, naar m ate (
le

bodem meer of minder waarde had. Ditkadasterwerd om de vijftien
jaar herzien. Hetbelastbaar vermogen van den boiem was c
lusbekend
en elk jaar werd vastgesteld,hoeveeliedercaputmoestopbrengen. Elk
belastingjaar werd indictio geheeten, en bijelke nieuwe periode begon
men OP nieuw te tellen, zoodat indictio prima,ydcffzl#c,enz.het eerste,
SCHLIMMIR,Randboek.2: druk.
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tweedejaar van elk vijftienjarig tijdperk beteekent.Dezegrondbelasting
werâ ook capitatio geheeten,waarvan echterde steien m ethet1u8ïfcîïcf
:zzè

waren vrijgesteld. Capétatio wordt nu d.
e algemeenenaam voordirecte
belastingen*; zoo is oapitatio ZJ:J:C'
J het hoofdgeld, dat van hen werd
ingevorder;, die noch grondbezitters noch am btenaren waren; m et de

belasting op de slaven heetzij ook napitatioJlwcsc,in tegensteiingder
veebelasting of eapitatio clïwcîïvw.
AFat de geregelie uitgaven van den staat betreft, ieze kom en
in hoofdzaak op het volgende neder.Vooreerst komen in aanmerking de
kosten van opbouw , ontlerhoud en herstelvan openbare gebouwen en
tempels, alsmede van oFers en godsdienstige plechtigheden, welke op
last van ;en staat plaats vonden ;verderdekosten van publiekewerken,
als bestrating,waterleidingen,riolen ,bruggen,wegen en dgl., dan de

bijdragen uit de staatskasvoord.
e openbare spelen, de buitengewone
uitgaven voor de ontvangst van vreem de gezanten en vorsten te R om e,
de uitrusting der stadhouders en andere zaken, welke geene nadere
opheldering behoeven. Twee posten echter verdienen eene nadere bespreking:de uitgaven voor den aankoop van graan en dievoorhetleger.
Van oudsher was het te Rom e eene zaak van staatszorg geweest,

zooveel mogelijk duurte en schaarschte van hetgraan te voorkomen.
D eels zocht m en (lit doel te bereiken door strenge bepalingen tegen
woekerhandelin granen, deels door van staatswege koren in te voeren

en tegen verszinderde prijzen verkri
jgbaarte steien.Zoo werd de Btaat
graanhandelaar;het uit Sicilië ingevoerâe koren werd te Ostia aan den

qnaentor Odfïdsdïd (blz.189) afgeleverd, metplatboomde schuiten (nave8
cp#ïccrïcd)naarIlorze gebracht en iâârdoorGeaedûenverkocht,zoodat
de handelaarshunne prijzen iaarnlar moesten regelen.In hetjaar 128
v//r Chr. echter trad de oura annonaeeen nieuw tijdperk in. C.Sempronius Graqchus riep de eerste leœ Jrumentaria in hetleven, welke
bepaalde, dat de modigœ tarwe door ;en staat zou verkocht worien

nenh cvzzltriente, d.i.tegen 6) as, terwi
jlwijomtrentdegraanprijzen
dit weten, dat ie staat in Cicero's tijt
l in Sicilië koren kochttegen
8 en 8) sestertie,d.i.12 en 14 as den modi'
l
a (Cic.Verr.111.t0).
Tot;en prijs van 6) askon elk huisvaëer te Rome 5 modiipermaan;
koopen 1),waardoord.
e staatgeregel; grooteverliezenleed.Nogverëer
ging (100 v/lr Chr.)de volkstribuun L.AppulejusSaturninus,dieden
prijsop j apstelde (nemhneettriente= ) + j).Deze leœWzpffldilwerë
echter opgeheven, daar de quaestor Q. Caepio aan den senaat verklaarde,;atzijd.
e kraehten ;er schatkistte boven ging.Hetzelfd.
e 1ot
')De modiusisnagenoeg z1
.
à
-van een hectoliter.
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onderging de leœ Zïrïc van M.LiviusDrusus (91),terwijleenelatere
lez pc/cr/c den prijs weder verhoogde.Sulla hieftlezekorenuitdeelingen
geheel op, doch in 78 werd d.e Sempronische wet hernieuwd door de

lez Terentéa :J Ca88ia,welke ook den prijsop 6)
. asstelde. In 62 was
d.e uitgaafaan koren reeis tot1250 talenten gestegen (P1ut.Catomin.
26),waarbi
j het talent op 24000 sestertiën moet gerekent
lworden.De
beruchte tribuun P.Clodius voerde de uitdeeling van koren om nietin.

Pompejusbeperkte in 57 het aantalbedeelden,dattijdensden burgeroorlog weder aangroeide en door Caesar van 800000 of 820000 op
150 000 werd teruggebracht, welk getal nu het norm ale werd , zoodat

nieuwe aspiranten slechts op delijst konden worden opgenomen,voor
zoover er plaatsen open waren. H et is nutteloos, hier fle uitdeelingen
van graan onder de keizers nog na,te gaan. D aarde uitdeeling in zoover

tribusgewi
jzegeschiedde,datelketribushaarmagazijnhad,werdhetrecht
onl bedeeld te worden ten slotte het eenige voorrecht, dat nog aan het
deelgenootschap eener tribus verbonden was. D e gerechtigden ontvingen
eene tenera, en zoo werden te88era en. tribla ten laatste woorden van

gelijke beteekenis, zoodat in deDigesta zooweldeuitdrukking triôum

emere alsteneramJrf/zzdyzl/crïcozlemerevoorkomt(XXXI.1.87;XXXII.
1.85).Op het einde der derde eeuw waren de ten8eraezelfserfelijk geworden.Geen wontlerdan ook,datdepraqfeotura annonae,doorAugustus

ingesteld, eene gewichtige betrekking wasen (le praefectus een talri
jk
beambtenpersoneelonder zich had.

W at de uitgaven voor hetleger betreft,ishier in hetbi
jzonderte
vermelden de soldij (8tipendium),welke voor heteerst in 406 vöörChr.,
tijdens den oorlog met Veji,werd uitbetaald,terwijlde soldaat völr
dien tij;prirato dvpe/v diende,niet dat de soldaatin hetveldzelfvoor
zijn onderhou; moestzorgen,maardoordien de verplegingskosten door
de tribus moesten bestreden worden en dusniettenlastevanhetaerarium

kwamen.Toen nu de soldijwerd ingevoerd,wasditniet,zooals bijde
Grieken, een Jz(c.
%i;, waarvan de soldaat in zi
jn ontlerhoud VOOrZ&g j
j
maar eene schadeloosstelling,welke hem ,hetzi
jnadenveldtocht,hetzi
bi
j termijnen van xes maanden werd uitbetaald, maar waarvan werd
afgetrokken wat de staat voor hem aan kleeding, wapenen en levens-

middelen had uitgegeven.In later tijd,toen er staandelegerskwamen,
werden de termijnen vanuitbetalingverkort.De8ocii,diegeen8tipendéum
uit de staatskas ontvingen ,werden kosteloos van het noodige voorzien.

W at de ridders betreft,die eguo ypvlîïcp dienden, ook zi
j ontvingen
hun ae8 Jpr#dcrïvw niet uit de staatskas, m aar door eene belasting
op de weduwen, en wel zlJ, dat hun wer; aangewezen , van wie

zij de uitbetaling hadden te vorderen, en hun, in geval van verl3#
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zuim , de pignori8 eapio vrijstond. Tot waardeering hiervan moetmen
in het oog houden, dat d.
e weduwen en onmondige weezen geen

tributum betaalden,daar zijzich nietbijde censoren konden aangeven.
W ijmoeten hier nogeenmaalterugkomenopdetribunécdrcrïf(bh.151,
174).Zijkomen voorin hetbegin en opheteindederrepubliek,enwe1
onder geheelverschillende omstandighetlen.Het8tIàendium woritookae8
zzzïfï/cre genoemd,en zij, die met de uitbetaling hiervan belast waren
ëoor de tribus,werden,naar ;it ae8,tribuné cv crïï geheeten. H ieruit

mag men besluiten, dat de schatkisthet stipendblm nietonmiddellijk
aan ie soldaten uitbetaalde, maar door tussehenkomst der aeraartribunen, die ook vöör 406 te zorgen hadden,dat door de tribus in het
onderhoud der soldaten werd voorzien, en diedesnoodshetgeldm oesten

voorschieten. Oato spreekt bijGellius (VII.10)van eenepignorh ccwïo
ob ae8 militare, gfzo# ae8 a Jrïlfxpp aerario zzzïfdd andpere #:ù:JcJ. W ie nu

echter deze aeraartribunen zijn, hierover wordtonsnietsgemeld. De
uitbetaling der Boldij ging echter later op de quaestoren over,maarde
triôuni cdrcrfï bleven a1s ordo bestaan. Cicero, van de verm oording van

L. Appulejus Saturninus,in hetjaar100 vöör Chr.,sprekende,zegt
uitAukkelijk:guid defrïsfzzzï.
:aerarii8ceterorumqueordinum ovzzzïfxvzâominib-,

çxï tum arma zrp communi liôertate cedrvzlf? (p.Rab.9). Onmiddellijk
te voren noemthijd.
e eguite8,en wijmoeten de aeraartribunen duswe1
beschouwen a1s een stand, die naar den eensus op de equiten volgde,

te meer,daar deAurelische wet(blz.186)uitheneenederd.
eafdeeling
rechtersvormde. In hoeverre zi
jidentisch zijn metd.e ouratoren Jrïlxxw
wagen wijhier niet te beslissen.
Onder de principes werden de uitgaven nog vermeerierd met de be-

zoldiging der ambtenaren,dekosten derkeizerlijke hofhoudingen,der
keizerlijke post 1)yen sedertVespasianus ook van hetonderwijs,daar
dezekeizer de eerste was, die onderwijzers uitde schatkistbezoldigde.
D e invoering van gemunt kopergeld wordt aan Servius Tullius toe-

geschreven.De éénheid wasdeaz(:k), een stukkoperternominale
zwaarte van een romeinsch pond (ietsminder dan j kilo).Hetpon;
(libra zpzl#p) was verdeel; in 12 undae. In den eersten punischen kri
jg
zag men zich uitgeldgebrek genoodzaakt,de innerlijke waardevan den
a8 te verminderen en hem allengs te slaan op een gewicht van 2oncen.
Het oude kopergel; heette,in tegenstelling van het nieuwe,ae8grcp:

of a88e8îïlrc/d. W ijmoeten hier opmerken,dathet ware gewicht van
den as eenigszinsbeneden het nominale bleef,misschienom versmelting
1)Zi
jwasalleen bestemd voorambtenarenenregeeringspersonen.Partlculierenhadden
eene speciale vergunning noodig,om ereene reis mede 1 doen.Later meqr hierover.
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te voorkom en, m isschien ook om hieruit de kosten vsn aanmunting te

bestrijden,alsmede,dat de muntstA ken nog niet gejusteerdwerdenen
hierdoor niet volkomen gelijk in gewicht zijn. Ko/t völr den eersten
punischen oorlog begon m en ook zilvergeld te slaan.D em eestalgem eene

romeinsche zûvermunt was de 8e8tertiu8 (van nemi8tertila = derdehalf),
ter waarde van 21-as,die echterin 218 v.Chr.aan 4 aswerd gelijk
gesteld. Tevens werd de a8 op 1 en later op J unda teruggebracht.
D eze veranderingen van den m untstandaard waren fnancieeleoperatiën,
onl in schaarschte van geld te voorzien. R uim eene halve eeuw na de
zilveren ,kwamen ook gouden m unten in om loop.

De as was aan de eene zi
jde gemerkt met een Januskop,aan de
andere zijde metden voorsteven van een schip. Totteeken derwaarde
droeg de geheele as hetmerk 1,dehalve,diemeteen Jupiterskop en een

voorstevengestempeldwas,eeneS (8emh).Deverdereonderdeelenhadden
verschilende stempelsen zooveelronde knopjes,als zijunoiaebevatten.
De muntstukjes, welke kleiner waren dan de as,waren de volgende:
Semissis - 6 unciae.
Triens = 4 unciae.

Qaadrans= 8 unciae (ook tergncil
a genaamd,van trenfflcfcd).
Sextula = 2 unciae.
U ncia.

De ne8terti'
n werd oorspronkelijk aangeduid door de letters L L S
(libra îflrc 8emi8),la,ter door IIS,waarvan men ook welH S maakte.
D e oudste stempel der sestertiën was een gevleugeld M inerva-hoofd ,

methetbeeld derDioscurenaandekeerzijie.Destukkenvan2sestertisn
droegen op de keerzijde hetbeeld deroverwinning.De zilverenmunten
w aren :

Denarius = 10,later 16 as= 4 sestertiën ,met het teeken X .

Quinarius= 5,
Sestertius= 2),

8 ,,= 2
4

V,

Libella =
1
1
Sembella
àI
Teruncius =
Allengs maakten deze stem pels plaats voor de beeltenisen hetfam iliewapen der overheden , die de raunten lieten slaan. 'pa den ondergang
der republiek droeg de munt het beeld des im perators.Sedel C.Julius

Caesar nam de hoeveelheid.gouden muntstukken sterk toe;zijheetten
nummé clrdï of 8olidi en hadden eene waarde vau 25 denariën. In de
derde eeuw na Chr. nam de vervalsching sterk toe en werden er,in

plaats van zilveren,meestijzeren ofkoperen munten geslagen en met
eene l= g zilver overtrokken,of welhet zilver wer; met eene zeeraan-
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zienlijke hoeveelheid kopervermengd.In de laatste halveeeuw vöörChr.
begon men ook koperen sestertiën te slaan,namelijk door ;en lieman
M .Antonius buiten Romeen vervolgensdoorA ugustusook teRome.Ook
sloeg men sedert weder dupondié of stukken van twee as, welke in het

kopertijdperk 4er republiek ook eene poos gangbaar schijnen geweest
te zijn.Dekoperen munten waren deelsvan rood,deelsvangeelkoper
of van brons.N a 210 na Ohr.kom en er nog andere m unten in zwang.

De aureua (= 100 sestertiën) had onder Augustuseene waarde van
omstreeksJ 12.75,zoodat volgens dezen maatstaf de sestertie op 12)
cent kan gerekend worden. Daar echter de verhouding tusschen goud

en ziver toenmaaals anders was dan thans,kri
jgtzaen,van het z;
'ver
uitgaande, voor de sestertie slechts eene waarde van 9 cent van onze

raunt.Onder 'lero was de aureusreedsnietveelraeer danJ 12waar;
en de waarde daalde ook nog onder de volgende keizers.
(leldsomamlen werden berekend metsestertiën.Menonierscheidthierbi
j

nentertiu8,ne8tertium (meervoud ne8tertia) en 8entertium (onverbogen)met
een adverbium num erale op e8. H et eerste nentertium beteekent mille

ddd/dr/ïfzvz(= nentertiorum).Ditnentertiltm geraakte a1s eennieuw substantivum in gebruik en kreeg het m eervou; ne8tertia. H et tweede nentertium

beteekent centum Z/IïJJïC .
qentertçwm. Daar men bij eenigszinsaanzienlijke
geldsom men aanstonds m et duizenden te doen had,werden ie woorden
mille,Z/I/JJïJ,oentum z/sïîîïc weggelaten.Zoo is dus b.v.

I IS ducenti= 200 sestertiën.
ducenta = 200 sestertia = 200 x 1000 sestertii.
ducenties = ducenties centena ml
'llia sestertium = 200
100000 sestertii.
Somsstaat boven hetgetaleen streepje;in dit gevalleâem enmillia,

b-v.I IS PP.
E'
V = 255 x 1000 sestertiën.Ishetgetaldoor&iestreepjes

ingesloten,op de wijze van eén van onderopen rechthoek,dan denke
men er centena vzïflf, bij l
xvll= 16 x 100000. Eierbij valt echter
op te m erken, ;at honderdduizendtallen beneden het m illioen volstrekt

niet altijd in den rechthoek staan,maar ook onder een enkele streep.
Daar misverstand en vervalsching bijdeze schrijfwijs mogeli
jk was (zie

b.'
v.de kwestie over Flen b bi
jSuet.Galba5),worden defluizendtallen ook wel door M aangewezen , en de hont
lerdduizenden door C
ml
x ia,b.v. L M = 50000,of bis decies C millia = 2000000.

Het woor; a88e8 wordt bijgroote geldsommen meermalen vervangen
door aerh.Bi
j een aiv.num.op enis ook hiercentum milliauitgelaten;
b.v. guinguaginta zzlïlîïc aeri8 = 50000 as, guinguagie8 ctRrïd = 50 x
100 000 as.

Ten einde debetrekkelijke waarie van hetgel;eenigszinsinhetlicht
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te stellen,volgen hierenkelegegevens,welkeonsdoordeoudeschrijvers
zijn overgeleverd:
logies in eene herberg, ten tijde van Polybius (+ 160 vöör Chr.),
) as= J 0.01 (Polyb.II.15);
verdienste van een daglooner in Cicero'stijd,12 as daags= J 0.27
(Cic.p.Rosc.com.10);
pri
js van hetkoren in Cicero'stijd (blz.194),8 HS denmodius,dat
isJ 8.24 per hectoliter;

ten tijde van Polybiuswasdeprijshiervan dikwijlsslechts4obolen den
sicilischen medimnlo,d..i.d.
e 6modéi,en daardeoboolgelijk aan 2asis,
maakte dit11aspermodiusofJ 0.48perhectoliteruit(Polyb.II.15);
in het jaar 210 vö/r Chr.was de modius tot op J 0.90 gestegen
(Polyb.IX.44),voor dien tijd ontzaggelijk hoog.
Ten slotte nog een enkelwoord overden rentevoet. Bijde onzekerheid, waarin men verkeerde om trent het terug ontvangen van uitgeleen:
geld, was tle rente hoog. D e wetten der twaalf tafelen of, volgens

Livius,d.
e lex DuilliaetMaenia(357)steldenvoorheteersteenmaximum
vast en welhetJenl
a ffz3cfcrïf:-,d.i.i.
j-of8)
.pct.'sjaars,of,voorhet
oude jaarvan tien maanden bereken; en op dat van twaalftoegepast,
10 pct.In 847 v/ör Chr.werd de rentevoet door eene wet op een-fenu8

ddvlï'
?-cïcrïvzz3gebracht,d.i.4) of5 pct.'sjaars;terwijlvijfjaarlater
de leœ Gdvvcïc het geldschieten op rente geheel verbood,ten minste
tusschen Romeinen onderling. Daar deze wet echter ontioken werd,

door peregrinen als tusschenpersonen en schijleeners te gebruiken,
breidde de lez Sempronia van den volkstribuunM .SemproniusdeGenucische wet uit tot de nocii en het nomen Latinum.

In Cicero'stijd was er echter eene andere wi
jzevanrenteberekening,
namelijk met eente8imae ofpercenten. U8uraecdzl/d.
yïwcd zijn eenerente
van 1 pct.'smaands,binae cente8imae van 2 pct.,enz.W at minder dan
1 pct.'sm aands was,wqrd benoem dnaardeonderdeelen vandenas,b.v.
f1z'pct.'sm aands,unurae fzz
dcïc:,
.

A6
1

4-

A3
A

neœtanten,
guadrante8,

ïrïdzlfd.
x,
8emi88e8, enz.

W etten op het punt van geldleenen waren onhoudbaar;doch de ophooping van kapitaalte R om e m aakte het gel:aldaarbetrekkeli
jkgoed-

koop,zelfsvoor 4 pct.verkrijgbaar,waarop het echter tot 8pct.steeg.
Cicero (ad Att.IV.15. 7) zegt:Jevtun dz trienteJcc/vzz erd Jd,
ydisvd.
Wi
j hebben reedsvroeger gezien (blz.146),metwelke woekerwinstin
(le provinciën geld geschoten werc
l;VerreszetteopSiciliëzijnekapitalen
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uit tegen 24,Brutus OP Salamistegen 48 pct.'
sjaars.Verder washet

gebruikelijk,de rente,wanneer zij aan het einde desjaarsnietbetaald
werd, bi
j het kapitaal te voegen, wat anatoohmla clirerdcrïs,
swordt
geheeten. Misschien mag men uit de bijvoeging van anninernaril
a besluiten, dat sommige woekeraars maandeli
jksche rente op rente berekenden,hetgeen den schuldenaar noodzakelijk binnen korten tijd moest
te gronde richten. Onder de keizers werd de berekening van rente op

rente verboden, en onder Justinianuswas de wettigerentevoet6,bij
bodemerij(peounia /rcï:c&'/ïc)12 pct.
Men vindt het woor; Nening dikwijlsvertaald door rer8ura;pedvrcJacere beteekent dan eeneleening aangaan. Het schijntoorspronkelijk
gebezig; te zijn van het sluiten eenerleening totdekking van vroeger
gemaakte schulden, zooals Paulus Diaconus zegt (p. 879): Ter8uram
Jccve mntuam wdcvzlïc- numere ez eo #ïc/fzzzle&t,guod ïzlï/fo gld afgff
zclcs/vr
cl alih ,non VJ domum Jerrent,8edIJalih nolrerent,neluttIVJV-Jceditor- .
slet afdoen van schuld en rente door het aangaan eenernieuweleening

heet dan ook rer8ura 8olrereen was natuurlijk een maatregel,waardoor
men zich nog verder in het nauw bracht.
Tusschenbeiden steeg de schuldenlast zoo hoog, dat de staat zich
genoodzaakt zag zich er mede te bem oeien , of dat er eene wet werd
aangenomen tot verm indering der schuld.H et eerste bekendevoorbeeld

is de lez fïcizlïc k
%eœtia (867 vöör Chr.),welke de zaak aldusregelde,
dat de betaalde rente van het kapitaalwerd afgetrokken en hetoverschot

in drie jaarlijksche termijnen zou worden afbetaald. In 852 kwam de
staat tusschenbeiden doortijdelijk eene staatsbank op terichten onder
het beheer van guingueniri.men8arii, welke op voldoend onderpand of
tegen voldoende borgstelling voorschotten verstrekte. D ezen maatregel
had.men te danken aan de consuls P.Valerius Poplicola en C.M arcius

Rutilus.Een dergelijk geval had in 216 plaats, toen er & or de lez
Aïsvcïc van den volkstribuun M inuciustriumviriwdzldcrïïgekozen werden.

In het jaar 82 na Chr.gafkeizer Tiberius eene som van 100 millioen
sestertiën gedmende &ie jaarrenteloos. Somtijds wer;,in tijden van
beroering, een geweldige maatregel doorgedreven,door bi
j eene wetde
schulden te verminderen, zooals in 86 vöör Chr.door de wet van L.

Valerius Flaccus plaats greep, waardoor alle schulden tot op tverminderd werden. D it is het, wat de Romeinen onder tabulae novae of

nieuwe schuldboeken verstaan.Tabulaenamelijk zijn de boeken ëerbankiers en geldhandelaars (argentarii,svwzzllîcrïï), die hunne banken en
kantoren in den omtrek van het forum hadden,en welhoofdzakelijk
in de & ie overdekte doorgangen, welke onder den naam van Ian-

df-wf:d,medi- en im- bekend zijn.
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Tributum - Liv.XXIX.15;XXXIX. :.Cic.de oF.II.2l.Dion.Hal.IV.9;V.
47.Duplex - Liv.X XIII.3l.
Niet alle land censusplichtig - Cic.p.Flacco 32.Paul.Diac.p.58.

Andere bezittingen bi
j den census aangegeven - Cic.p.Flacco 32.Gell.VII.ll.
Liv.XXXIX.44.Plut.Cato mai. 18.
Tributum temerarium - Fest.P. 3645.
Stipendium - Cic.Verr.111. 6.App.Pun.135;Syr.50.Pausan.VII. l6.6.
Sicilia,Asia - Cic.Verr.111.6, 7, 10, 15,l7,21,22,33, 43, 44,51,64;ad
Att-1. l7.9;V. 13, p.Flacco 8, 37.
Pascua, scriptura Fest.p.333c.Cic.p.1.Man. 6;ad Att.V.15;Verr.II.70.
Metalla Liv.XLV.18,29,40.Cic.p.1.M an.6.Plin.h.n.XXXIII.21sqq.Tac.
ann.VI. l9.Diod.Sic. V.36.Plut.Crass.2.
Portoria
Caes. b. G.111.1.Cic.Verr.11. 72;ad Att.II.l6.Liv.XXXII. 7;
X L.5l.Suet.Caes.43.
Oorlogsbuit - Liv. X. 46; XXVIII. 38; XXX.45;XXXIII.24,37;XXXIV.
46,52;XX X VII.58,59;XLV.40.
V icesima manumissionum - Liv.VII.16;XX VII. l0.
Lex Sempronia frumentaria - Liv.epit.LX.Schol.Bob.p.300,303.App.b.c.
1.21.Cf.Cic.Tusc.111.20.
Lex Appuleia - Auct.ad Herenn.1. l2.Cic.de legg.II.6.
Lex Livia Liv.epit.LX XI.Cic.de legg.II.6.Val.M ax.IX.5.2.
Lex Octavia - Cic.de ofl
.H. 21 Brut. 62.
Opheëng der uitdeelingen door Sulla - Sall.frgm.1.45. ll ed.Kritz.
Lex Terentia etCassia - Cic.Verr,111.r0;V.21.
Lex Clodia Ascon.in Pison.P.9.Schol.Bob.P.30l.Dio Cass.XXXVHI. l3.

Beperkingen doorPompejus- Liv.epit.CIV.Cic.adAtt.IV.1.Plut.Pomp.49,50.
DioCass.XXXIX.24.DoorCaesar- Suet.Caes.4l.Liv.epit.CXV.DioCass.XLIII.21.

Invoering dersoldi
j- Liv.IV.59;V.12.Diod.Sic.XIV.l6.Zonar.VII.20.
Stipendium - Polyb.V1.39.Plut.C.Gr.5.Cf.Tac.ann.1. l7.
Aes hordearium
Liv.1.43.Cic.de re P.II.20.
Tribuniaerarii Varro 1.1.V.l8l.Paul.Diac.P.2.Gel1.V1I.10.Gai.IV.27.

Postwezen - Suet.Oct.49.Plin.ep.X.31(14),l21.Spart.Hadr.7.Capitol.Anton
P. l2.Spart.Sever. l4.

Bezoldigdeonderwl
jzers- Suet.Vespas.l8.Spart.Hadr.l6.Capitol.Anton.P.l1.
Lampr.Alex.Sev. 44.
Muntwezen - Plin.h.n.XXXIIJ.l3.
Fenus unciarium - Tac.ann.VI.l6.Liv.VII.l6.
Lex desem iunciario fenore Liv.V II.27.
Lex Gencia de pecunia credita - -Liv.VII.42.App.b.c.1.54.
Lex Sempronia - Liv.XXXV.7.
Druk der usurae - Liv.1I.23;V.
I.l4.Cic.ad Att.V.21 V1. 2.
Usura legitima onder Justinianus - Cod.Iust.IV.32.26.
Lex Licinia Sextia de aere alieno - Liv.VI.34.
Lex Valeria M arcia - Liv.VII.21.
Lex Minucia - Liv.XXIII.2l.Flor.I1.6.24.
Vborschotbank van Tiberius- Tac. ann.VI. l7.
Lex Valeria de aere alieno - V ell.Pat.II.23.
Tabulae novae - Cic.de oF.II.23;Catil.II.8;Phil.V1.4.Caes.b.c.111.1,21.

T W E E D E A F D E E L lN G.

H OOFD STU K X V .

D e goden en h u n n e v ereerin g.

GODEN EN G OD IN NEN.

De godsfenst der Romeinen berustte, even a1sdiederGrieken,niet

op eene leer,maarop verhalen.Beidegodsdiensten waren oorspronkeEjk
nauw verwant, doch ontwikkeldeu zich zelfstandig, zoodat er, bijalle
overeenkomst, toch een aanmerkelijk verschilbestaat. De romeinsche
godenleer heeft niet den rijkdom van mythen,welken de meerbespiegelende en dichterljke geestderGrieken schiep;degoden ;erRomeinen
hebben meer het deftige, dat in den aard des rom einschen volks lag.
D e godsdienst hing nauw te zam en m et het staatsbestuur en vorm de

een onderdeel van het algemeene raderwerk; de priesters waren even

goe; staatsdienaars, als de burgerlijke ambtenaren. De meeste goden
waren van latijnsch-sabijnschen oorsprong; in de godsdienstigeplechtigheden is de invloe; der etrurische godsdienst niet te miskennen.
De oude bewonersvan Latium vereerden ,alsvan landbouw en veeteelt
levende,een aantalakker-en herdersgoden.In de eerste plaatsnoem en

wij naturnu8, wiens naam ontleend isaan 8atu8,zaad,en die oorspronkelijk den landbouw vertegenwoordigt.Nevenshem staatOp8,devruchtdragende aarde. A 1s hunne dochter kom t C'
ere8 voor, de godin van het
koren en de veldvruchten.Pale8,debeschermgodhei; derherders,wordt

nu eens alsmannelijk,dan wederalsvrouwelijkwezenvoorgesteld.Liber,
niet te verwarren met Bacchus,die nooit een romeinsche godhei;werd,

was de god van ;en wi
jnoogst.Verder komen in aanmerking: Faunun,
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de god der velden en wouden,wiens naam vanJanerewordtafgeleid,-

Vevtumnla,degod.derwisselingenofderjaargetijden,en zijnevrouw Pomona
(van pomumj,de godin der vruchten,- I'
lora,degodin derbloemen,Termivtu8, onder wiens hoet
le de grenssteenen op de akkers stonden.

Behalve deze en dergelijke godheden vereerde men ook de goden van
hethuis.Venta (élzia) was de godin van den huiselijken haard en dus
ook van de smeekelingen en de gastvrijheid.Elk huisha;zi
jneLare8en
Penatenofhuisgoden,onderwierhoedehethuisen zi
jnebewonersstonden.
N aast deze godheden wertlen van den beginne af te Rom e ook bescherm goden van den staat vereerd. D e oudste go; der R amnes als
zoodanig was Janl
a , wiens priester de koning zelf was, en in wien m en

een zonnegod moetzien, gelijk zijn vrouwelijk ik,Iana ofDiana (voor
Diviana) als maangodin voorkomt. Vandaar zijne twaalf altaren; hij
openthetnieuwejaar,weshalve Ovidiuszegt(Fast.1.64):
Iane lfcv.
î,anniJccïfdlaôenth prkp;
evenzoo openthij denieuwe maand en zegtMacrobius(sat. 1. 9.16):
Iunonium f
lpcczzîld Ianum , gf
zcdïnon dpllzzz mennh Jczlvcrïf8ed pzlz
lïf
z- men8ium
ïzlprdddvdtenentem;ïzlditionecff/dvlIunonh d'OJomne8Kalendae.M sgo;vanden

aanbrekenden dag spreektHoratius(sat.II.6.20)hem aan:matutinepater;
terwijlzi
jneenegezichtoostwaartsziet,ishetanderewestwaartsgericht,en
hiermedehangen Oicero'swoorden samen ((lenat.d..II.27):Quumveizl
omnibu8rdlzldrim Jcldrdzllmazimam primaeteœtrema,prïzlcïpdwindccr/cczk#p
Ian'
um e88e roluerunt.D aarom heette de deur aan ;en ingang van hethuis
ianua. In de oude liederen wordt Janus de God.der Goden genoemd.

In den oudsten tijd heeftdusJanusde hoofdplaats bekleed;doch deze
heeft hij onder de latere koningen aan Jupiter moeten afstaan. Jupiter
of Jonh werd de eigenli
jke beschermende en besturenie go; van ;en
romeinschen staat.Van hem ging a1s het ware alles uit, tot hem wer;

allesteruggebracht;zoowelde consul,die zi
jn ambtaanvaardde,alsde
veldheer, die zijn triomftocht volbracht had, olerden aan hem.Zi
jn
priester,dejamen #ïcJï.
s,was de eersteonderdejamine8,enha;de8ella
cvrf
zfïd en de toga praeteœta, benevens zitting en stem in ;en senaat.

Talrijk waren zijne bijnamen. Als go; van Latium wer; hij Latiarh
geheeten, als Capitolinun beschermde hij de burcht en de sta; van
Rome;aan J'
upiter Fdrd/rïv.
swerden d.e8poliaopimagewij;;ffïcïv,
sheette
hi
j in de taal der augurs; dikwijls vinden wij hem aangeroepen als
Victor,Innictu8, z
%/c/pr, Opitulu'
î, het meest als Optiml
a A czfz
kpvd.

Een andere hoofdgod is Marn ofMavor8, die niet oorspronkelijk de
go; desoorlogsis geweest 1). De godheid van den kri
jg wasBellona;
')Schwegler,Röm.Gesch.1.p.228 sqq.(2dedruk).
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Mars echter komt oorspronkelijk als go; tlesdoods voor, alsgod van
den wasdom en alsgod der voorspelling.W anneerwi
jbedenken,datde
aarde evenzeer hetdoodein haren schootopneemt alszijerhetlevende
uitdoetontspruiten,en wijdaarnaastCicero'swoordenleggent;edivin.
1.36): terraerfdPytâiam .
pd/ylïdindtaôat, t
lan vinden wijhierjuistde
genoemde eigenschappen van Marsvereenig;enlijdthetgeentwi
jfel,dat
wij hiermet eene chthonische godheid te doen hebben. Onder de ouditalische godheden kom en ook M cu8, I'
aunu8 en Dilnanun voor, die m en

waarschijnlijk als nevenverpersoonlijkingen van Marsmag beschouwen;
dan is M ars de doods-,later oorlogsgod,Picus de waarzeggende M ars,

Faunus of Silvanus, die identisch zi
jn, dewpsdom gevende Mars. De
mythe verhaalt,dat Picus een koning was in Latium ,die ineen specht
veranderd werd. Te Tiora M atiene, 9P de grenzen van het Sabi
jnsche
land, had M ars een orakel, waar hi
jdoor middelvan een spechtde
toekomst voorzeide, terwijl de specht ook ari8 M cr/ïc, picu8 A cr/ïfzd
genoemd wordt.

Terwijl Jupiter en Mars zoowal latijnsche als sabijnsche godheden
waren,is Quirinu8eene sabijnsche godheid. Zi
jn naam beteekentspeerwerper, en m en m ag hem dus als den oorlogsgod derTitiesbeschouwen.

De oorspronkelijke voorstelling is duister geworden, daar de latere
overlevering in hem den onder de goden opgenomen Romulus zag.
V oornam e bescherm godinnen van den romeinschen staat waren Iuno

of Jovino, de zuster en gemalin van Jupiter, Minerra (voorMeminerra,
verwant met menn en meminù en Ve8ta.De laatstgenoemdedriegoden en
drie godinnen werden inzonderheid als bescherm godheden beschouwd,

waarbi
j echter Minerva,hoewelmetJupiter en Juno een gemeenschappeli
jken tempel op het Capitoolhebbende, geheelop den achtergrond
treedt.Sommigegodheden,alsJanusenFaunus,xijnuitsluitendvanlatijnschen oorsprong, anëere,zoo als Quirinus, Semo Sancus, Sol,Luna,
Minervs, van sabijnschen; weer andere, b.v. Jupiter, Juno, Mars,
Vesta,Saturnus,Ops,Vejovis,Diana,waren aanbeidestammengemeen.
Onder deze godheden uit overouden tijd komen enkele namen voor,die
laterverdwenenzijn,zooa1sVejorinofFedil
a,deJovisderonderwereld1),
8umman148,eene etruscische godheid desnachtelijken hemels ofvan den
nachtelijken bliksemstraal, Demo z
vclcffd, eene oude zaadgodheid, beu8
Cpldv.
:,latermetN eptunusvereenzelvigd,voorconditu8,dusdeverborgene,
of verwant m eteon8uA e,dusderaadgevende,degod;erberaadslagingen.
N aar gelang de Romeinenhungebieduitbreidden,drongenook vreemde
goden er binnen.D oor de verovering van Etrurië, van B eneden-ltalië,

') Fe is hetzelfde scheidende voorvoegsel, dat in necors, vesanus enz.voorkomt.
VejovisisJovis,diebuiten denhemelis.
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;at m et grieksche volkplantingen bezet was, en van Griekenland zelf,
nam de romeinsche godsdiensteen grootaantalvreem de,vooralgrieksche
vormen en mythen op,en werden deromeinsche goden metdegrieksche

vereenzelvig; en met eigenschappen en attributen verrijkt, welke hun
ten eenenmale vreem ; waren.D aarenboven hadden deRom einen,althans

in den ouden tij;, de overtuiging, dat het niet mogelijk waseene
vi
jandelijke statl in te nemen, tenzijmen de beschermgoden vandaar
had weggelokt, b.v.door de gelofte, hun te Rome een tempelte stichten.
Evenzoo gaven de overwonnelingen zoowel omnia #ïrïvc a1s âl4mana over.

Zoo ruimden dan de Romeinen aan bijna alle goden deroverwonnen
volken eene plaats in den romeinschen godenkring in , zoodat er ten

ti
jde van Varro en Cicero ongeveer zesduizend waren, waaronderdriehonderd verschiiende Jupiters. D eze goden waren in klassen verdeeld.

De déicpFlddzl/d,
sofvereenigde goden (van oon en e88e,naarde analogie
van ab8en8 enprae8en8genoemd),waren twaalfin getal:Jonh,de albestuurder, Neptun@u , de god der wateren , dpollo, de god des verderfs
voor t
len misdadiger, doch die overigens zegen brengt en de kudden
beschermt, ook de god van dicht- en toonkunsten voorspellingen , M arn,
A drcvrfkd,de bode van Jupiter en degod deshandels, Fuloanla, degod

van hetvuur,- Juno, debeschermster derhuwelijken en geboorten,
(yred,Minerva,degodin van wijsheid,kunsten en wetenschappen, Ve8ta,
biana,oorspronkelijk eeneoud-italischegodin derjonkvrouwelijkekuischheid,later vereenzelvigd met de grieksche Artem is en als zoodanig ook

de godin derjacht, en, even als haarbroeder Apollo,eene godin des
*

levens en des doods, krenn , de godin der liefde.D e diida c/ï waren
twintig in getal, te weten:de twaalf diicpzlddz
lfdd en de achtvolgende:
Daturn'
l
a, e
/czlv,
s, Liber, & J, Luna, Tellun, d.e aarde,vereenzelvigd m et
Oybele,voorts Orcffd of bh of Pluto,de god der onderwereld, en Genila

(van geno, .
/.
:,14), de god derlevenwekkende kracht, deleidsman van
den mensch, de beschermgeest van Rom e.Niet slechts de staat, maar
ieder mensch had zi
jn geniu8ofgeleigeest,zijn deelgenootinvreugdeen
leed. Som migen nam en zelfs twee geniussen aan, een goeden en een
kwaden ,van welke de eerste blank, de andere zwart was.Om te doen
zien,hoe m en voor alles eene godheid schiep, volgen hiereenigenamen :
lkrminun,A prc,Pomona,F:r/vwzlvd,Palen,reedsvroegergenoemd,Priapun,
degoddertuinen,Laverna,degodinderdieven ,H i
pponaofEpona, dieder
paarden, Vacuna, die der rust,âbeona,die der uitreis,âdeona, dieder
aankom st, I'
a8cinln , wiens beeld als ami et tegen betoovering gedragen
werd, Robigu8 of Robigo, die den honigdauw van deplantenafweerde, de wiuden met hunnen oppergot
l Aeolu8,- denymfen,destroomgoden
eu dgl.- een aantalnam en van deugden en eigenschappen, als: Con-
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eordia,# />pd, Pieta8, Pudicitia 'c/rïcïc, P'
l
gdidtia p/l:fc , Virtu,
î, enz.,
ook d.
e M anen of zielen van afgestorvenen, totwiereer een jaarli
jksch

feest(Jeralia)werd gevierd.De diiïzl#ïr/dd(vanindo= inengeno)waren
m enschen, die na hunnen dood vergood waren en wier vereering m eest
van de Grieken wasovergenom en,zooalsCastorenPollux,A esculapius,
Palaemon,Portumnus en anderen.Hoe sterk de neiging was, om elke
nieuwe openbaring tot het middelpunt van een nieuwen 0u1tu8temaken,

kan uit de volgende bi
jzonderheid blijken. Toen in 890 vöör Chr.eene
nachteli
jkestem denaderingderGalliërsverkondigdhad,stichttemeneen
tempelter eerevan âia8N cff/ïvd,en nahun aftochtvoorden Deu8Ad#ïcfzîvd.
Toenm engem untgeld begon tegebruilten,ontstond ereenDeu8zedcvîclf
zd,
en toen het zilvergel; in om loop kwam ,een Deu8zrqllfïzlvd.
DiiN rdgrïzlïworden (lie goden genoem d,dieuithetbuitenlandwerden
ingevoerd en niet m et eene reeds bestaahde romeinsche godheidkonden

geïdentifëerd worden. Vooral onder de princlàen werden vele vreemde
eerediensten ingevoerd;o.a.de zinnelijke IsisdienstuitAegypte.
Onder de oorzaken,welke aan den rom einschen godenkring zulk eene
uitgebreidheid hebben geschonken,behoort de eigenaardigheid van het
indigitare,d.i.het aanroepen der gotlheden volgens een bepaaldritueel

met bijvoeging der hoedanigheid,waarin zijwerden aangeroepen. Zoo
vindt men o.a. onder de godheden,die over het kind nog vöörzijne
geboorte waken : Liber, aldus genoem d, quod zzlcrdd in cplkzl#pper dffzd

bene
jdum d>ïddid8eminiôu8îfledzlfvr,enevenzooLiberavoordevrouwen,Vitumnu8 en Sentinu8,g- rf:a alter rï/c- , alter d- ,
gv,
gpnerpr io îcr./f
xzlffzr,
Parca of Partula, gfxc: partum

.
çlldrzlc/;onderdetalri
jke godheden
der kinderli
jkejaren:Cunina,gf
zc:cunanJf
zd/f
zr,- 088%aga,gvcddurat

et 8olidat ï>./c>JïJf
x:parvi8 o88a,- A#f
xfïc ofMduna,Tpfïrc en C'
uba,de
godheden die over het eten,drinken en slapen der kinderen waakten ,

enz.ZJö moest het getaltot vele honderden aangroeien,endepontifces

leerden,8inguli8cc/ïlvddeo8zrcd- e(Serv.ad Aen.II.141).Dezeklasse
van godheden draagt den naam van #ïï cv/ï,d.w.z.zulke goden en
godinnen,waarvan het begrip door den naam zelf zoodanig is bepaald,
dat m en nauwkeurig weet,tot wien m en zich in elk oogenblik en elke

omstandigheid des levens te wenden heeft. Bijde bijenteeltriep men
Mellonia aan, bi
j den oogst Mennia,bijde bemesting k
%teroutiunof ster9vïfïz/fzd,en zoo zouden er nog ta1van namen te vermelden zijn.
H et onderscheid tusschen de Lare8 en Penaten was hierin gelegen,dat
de Laren zielen waren van vrome afgestorvenen,dieoverhunnevroegere
woningen bleven waken. De Penaten waren van hoogeren oorsprong,

ja,zelfs Jupiter, Ceres en andere dii zzlcglï worden soms onder de
Penaten opgenoemd.D e Laren bleven aan hethuisgehecht,dePenaten
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daarentegen vergezelden het gezin,waarheen het zich ookbegaf.Echter
strekten de Laren hunne bescherm ing uit overdebewonersvan hethuis,

wanneer deze zich elders bevonden,b.v.wanneer zijop reisofin het
legerwaren.Elk huishad zijn lararium ,waar de Larenvereerdwerden.
Op feestdagen oFerde m en hun. Som s vindt men :Lar adfzd,in plaats

van: mijn huis. De geesten van slechte menschen heetten larvae of
lemuren,spoken.
Er waren lare8 pvù
îïcï en prirati. D e eersten waren laren van ;en
a

staat,en beschermden de stad,dewegen,dekruiswegenenz.Zijwaren
zielen van heroën ofberoemdepersonen,zooalsRom ulus,Rem us,Tatius

en anderen.Hunne altaren stonden op de hoeken der straten(compitaj.
Zoo vindt men laren vrlcozï,rialen,cpzzl
wïfc/d,rurale8.De larJcwïlïcrï.
x
was de lar van een huis.
Ianusdeorum deus- M acrob.sat.1.9.l4.D e oudstegod- Iuven.sat.V I.393.
M ythe van Picus - Ovid.metam.XIV.320 sqq.Orakel te Tiora Matiene- Dion.
Hal.1. l4.PicusM artius- Ovid.fast.111.37.
Diiconsentes- V arro de 1.1.V III.70,71.August.de civ.d.IV .23.
Dii selecti-z-August.de civ.d.VII.2.
Indigitare - Serv.ad Virg.Georg.1.2l.Censor.de d.nat.3.
Godheden der indigitamenta - August.de civ.d.IV.8, ll,21,24,34;VI.9;
VII. 2, 3; VIII.3. Paul.Diac.p. 77, 92.Fest.P.1:45,3055.Val.Max.II.1.6.
Gell. 111. l6; XVI. 2, l3. Alacrob.sat.1. lQ.31;1. l6.36.Arnob.adv.nat.111.
33;IV.7, 9.
Diicerti August.de civ.d.IV. 22.Arnob.adv.nat.II.65;111.43;lV.11.

.:
q
2
1!
:
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V ERE XK IN G D ER G O D EN.

Het stond ieder vrij,zonder tusschenkomstderpriesters,de goden
aan te roepen, aan hen te oFeren en hen m et gebeden en plechtigheden te eeren. De priesters waren dan ook geene tusschenpersonen
tusschen het volk en de godheid,maar ambtenaren,aangestel; om voor
en uit naam van den staat de telkens terugkeerende godsdienstplichten

tevervullen.Hieruitvloeide voor den senaatdenoodzakelijkhei;voort,
om op den godsdienst en de invoering van nieuwe goden een nauwlettend toezicht te houden.D e zuiver rorzeinsche eeredienst bestond in
ofers, gebeden, liederen , iansen, optochten, feestm alen en spelen,

zonder grove zinnelijkheid en wellust, welke ondeugden echter later,
als vruchten van griekschen en oosterschen bodem ,ook in Italiëwortel
schoten.
Er waren verschillende soorten van heilige plaatsen.âede8waren,wat
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wij tempels noemen. Tdvzîvyl was elkc gewi
jde en van de ongewijie
afgescheiden ruim te. Dacellum was eene kapel zonder dak , doch voorzien
van een altaar. I'
anwm iseigenl
ijkeeneaeden,welketottemplum isgewijd,
deluôrum is de plaats, waar m en zich van zonden reinigt, de stille,

heilige woning der goden.De woorden aeden,templnm ,Jclfxzzzen deluôrum
worden ook door de ouden som s nevens elkander,som s onversckillig
gebezigd.Lud waren heilige bosschen.Jbcvld wasde haardstede,alszetel
der huisgoden beschouwd.

De beelden der goden worden 8igna genoemd, terwi
jl ntatuae van
menschen gebezigd wordt.Zijwaren in het eerst van hout ofgebakken
aarde, later van metaalofm arm er,zelfs van goud en ivoor. Evenwel
was eene beeltenis der goden geen volstrekt vereischte tot vereering.
M eer dan anderhalve eeuw had Rom e bestaan,eer de beeldendienst er
ingang vond. In den ouden rom einschen eeredienst openbaart zich,
geheel anders dan bi
j de zinnelijke,aan de vormen van hetschoone
verslaafde Grieken, een heiligeernst,een vrom ezin,gepaardm etreinere

voorstellingen en meteen diep gevoelvan 'smenschen afhankelijkheid.
Yan geheel anderen aard dan de blijmoedige,men zou bijna zeggen
kinderli
jke eeredienstder Romeinen en Sabijnen was die derEtruscers;
bijgenen trat
l de erkenning van hetvelegoede,datdegodenschonken,
op den voorgrond;bij de Etruscers daarentegen nzeer de vreesvoor
het kwade,voor het onheil, dat afgeweerd raoest worden.lrandaardan
ook hetmystieke, ;at den etruscischen eeredienstomzweeft; vandaardat

bi
j dezen de menschenoFersveelvuldig voorkwamen,terwi
jlzij, schoon
bijde Romeinen niet geheelonbekend,tochbijhenniettotdengewonen
eeredienst behoorden en slechts in enkelegevallea voorkwam en.Bovenal
echter hield de Etruscer zich bezig metuitdeingewanden deroflerdieren

en uitsommige natuurverschijnselen detoekomstoptemaken.Vanden
etruscischen eeredienst is we1 een en ander naar R ome overgeplant;
m aar toch scheidde eene diep in het wezen der zaak gegronde tegenstelling den etruscischen van den rom einschen godsdienst.

Bij het gewone aanbio en der goden knielden de Romeinen niet
neder,maar bogen slechts eenigszins de knieën en wierpen, terwijl
zij de hand aan den mond brachten, der godheid eerbiedig een kus
toe. Van dit aan deq mon; (ad pd) brengen der hand komt adorare
af. Gekniel; bidden is 8upplicare(van 8ubenplicare, de knieën onder
zich buigen).Onder.
wpplinatio verstonden de Romeinen een algemeenen
boete-, dank ofbededag.D eze duurde in den beginne slechts één dag;

doch allengs werden er dagen bi
jgevoegd,en ter eerevan Caesarsoverwinningen in Gallië werden zelfs dankfeesten van 15 en 20 dagen ge-

houden. In tijden van gevaar gingen deze 8upplicationen somti
jdsmet
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Processiën van vrouwen ofmeisjesgepaard.Iecti8terniawarengastmalen,
welke den goden werden aangeboden.H unnestandbeeldenwerden alsdan

op rustbanken metkostbare kussens (pulvinaria) gelegd.Men hadregelm atig terugkeerende lectisterniën en buitengewone, welke laatste in

hachelijke tijden gehouden wertlenralsmiddelom de gunst ofde vergiffenis dergoden teverwerven.W erdhetgodenmaalslechtsaan godinnen
aangeboc
len, dan was het een nelli8terniltnt,om dat de vrouwen niet aan
de tafel aanlagen, maar zaten, en de godinnenbeelden dus op nellae
geplaatst werden.

W at het ofleren betreft,waarvan wijdehoofdplechtigheden alsmeer
algem een beken; mogen onderstellen,zullen wi
j slechts eenpaarbi
jzonderheden aanstippen.H et oFerdier werd bekranst en m etlintenversierd.

Het werd gewijd door hetmetbronwater en wi
jn te begieten en met
oûermeel(mola dcîdc)en wierook te bestrooien. De aanwezigen werden
tloor den heraut aangem aand tot stilte en om geen onheilspellend woord

te uiten (vJ liltgui8farerent). De oFeraar verrichtte het gebed staand.
e,
met het gelaat naar het oosten gewend en met opgeheven handen ;
wanneer men echter tot de onderaardsche goden bad,raakte m en met
de handen den gront
l aan. De oFeraar omsluiert
le zich het hoofd,om
geen onheilspellen; teeken te zien. W anneer het oFer geslacht was,

werden de ingewanden onderzocht (ezta cpzldffîdrs. Viel hetonderzoelt
ongunstig uit,dan werd er een ander oFer geslacht.H et gold vooreen
ongunstig teek-en,wanneer het oflkriier weerspannig was om zich naar
het altaar te laten geleiden,-en vooral wanneer het zich losrukte. N a
aioop der plechtighei; hielden (le priesters een feestm aal.D e keus der
oferdieren was aan verschillencle voorschriften gebonden. Z0o oferde

men aan JupiterLatiariseenstier,aanMarseeneverzwijn,aanMinerva
eeu vaarskalf,aan (le M anes en de onderaardsche goden zwartedieren,
enz. De oferdieren worden onderscheiden in maioren en lactenten, in
riotimae, waaronder runderen, en Iot
îtiae, waaronder kleinere dieren ,
vooral schapen, worden verstaan. H et werkwoord immolare beteekent

eigenlijk:het oh-ermet gezouten oFermeel(mola dcîdc) bestrooien.
W ijhebben boven opgemerkt, dat ook enkele malen,schoon bijuitzondering,menschenolersbi
jdeRomeinenvoorkomen,o.a.indenoudsten
tijd ter verzoening van tle goden der onderwereld. In 97 vlör Chr.
werden zi
jbi
jsenaatsbesluitafgeschaft.Echterzou,volgenssommigeberichten,Octavianus driehonder; gevangenen uit tle stad Perusia op het
altaar van Caesar hebben laten slachten.Bovendien hadden er ook zeer

dikwijlsonbloedige oFers vankoeken,vruchten,melk,wijnendgl.plaats.
Ter eere der verschillende goden hadden op verschillende tijdenvaste
feesten plaats. Sommige werden meer in het openbaar,andere meer in
scusxxxsa,Handboek.2e druk.
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1en huiselijken kring gevierd. De bijzondere naca der verschillende
familiën brachten ook bijzondere godsdienstige feesten mede. Er waren
alzoo Jeriae 'vllïcle en priratae. Tot de laatste moeten ook geboorte-

en dergelijke dagen gerekend worden. DeJeriae'f
zlîfccd worden onderscheiden in vaste (8tatae),jaarlijksche veranderli
jke (conceptiraej en buitengewone (imperatirae). Beroemd waren o.a.deJeriae.
fc/fzlc: op den
albaanschen berg,ter eere van Jupiter Latiaris.

De getrouwe naleving der godsdienstplichten,zoowelwatdeuiterlijke
vormen betreft,a1shetinnerlijke wezen derzaak,derhalveookhetleven
naar de goddeli
jke voorschriften,heet religio,volgenssommigenqfgeleid
van re>gere,volgens anderen van religare.M en kan religio dus vertalen
door: godsdienst, godsdienstig gebruik,heiligheid,nauwgezetheid van

geweten,doch dikwerfook door:bijgeloovige vrees,gemoedsbezwaren,
gewetenszaak.

De voornaaraste gereedschappen, waarvan men zich bij het oFeren
bediende,waren de volgende:
10. de acerra, eene doos rzet deksel, waarin dewierookwer;bewaard,
en waaruit m en dien op het altaar strooide, - volgens Festus ook een

(
lraagbaar altaar,waarop wierook bijde lijken werd gebrand;
20.het turibulum ofwierookvat;

30.hetprafericulum,een metalen bekken zonder handvatsel;
40.het nimpulum of 8impurium ,een ronde lepelm et langen steel,om

flen wijn over het oFerte gieten 1);
50.het armillum,eene soortvan wi
jnvat 2);
60.de patera,eene schaal,om den oFerwijn te plengen,niet te verwarren m et patina en patella,welke tot het bereiden en opdragen van

spijzen dienden 3);
70.de necemita,een oFerm es m et ivoren hecht.

Onder de ondergeschikte personen, die bi
j den tempeldiensten het
oferen behulpzaam waren,onderscheldde men :

10. de tempelbewaarders (aedituù, die voor de opening,hetsluiten
en het reinigen der tempels m oesten zorgen ;

20. de camilli en camillae,vrijgeboren knapen en meisjes,die bij de
godsdienstige plechtigheden den priesters behulpzaam waren;

80. de tibicinen of iuitspelers, die bij het verrichten der oFeranden
z
)Hieraan ishet spretkwoord ontleend:Suctus excitare in dk'
zeulo,veelleven om
niets maken.

:)Ad crmï/l
um redire,totzi
jneoudegewoonteterugkeeren.Anusad armillum redt
'
t.
z)Depatella edere,de godsdienstverachten,eigenli
jk:uitdeheilige schalen e*n,
waarinden gotlen een maalti
jd wert
lvoorgezet.Cic.de :1
1.11.7.
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hunne muziek lieten hooren,voornameli
jk om onheilspellende gelaiden
te onderdrukken;
40.depopaes
, cvî/rcrfï,vîotimarii,oFerknechten.
Signa - Plin.h.n.XXXIII.36;XXXIV.5, 16;XXXV.45.
Lectisternia - Liv. V. 13; VII. 2, 27;VI1I.25;XII. 10;XXII.l;XL.59.
August.de civ.d.111.:.
Supplicatio - Liv.VII.28;XXII.l, 10;XXVII.4)11,3:,51; XXXIV.55;
XL.37.Suet. Caes.24.
Immolare - Paul.Diac.p. 110.Fest.p. 141c.Serv.ad Aen.IV.5);X.541.

Menschenofers - Suet.Oct. 15.Plin.h.n.XXX.3.

DE ROMEINSCHE TEMPELBOUW .

H et moge niet te onpas gerekend worden , hier een en anier in te
lasschen omtrent derom einschetempels.D em eestewaren vierkant,soms
meer of m inder langwerpig; somm ige waren ront
l. D e ruimte, waarin

men door de vri
j groote deur(ralrae)trad, heette.de cella. Achter in
de nella, welke haar licht ontving door de deur en som s door eene
opening in het midden van het tem peldak, was het beeld der godheid
in staande of in zittende houding geplaatst. Er waren vele tempels,
welke inwendig slechts deze ééne ruimte haëden;bi
j andere echterwas
het achterste geieelte der cella nog door een traliewerk of een voor-

hangsel afgescheiden en vormde duseene tweede ruimte (adytum,pene/rc/),welke totbewaarplaatsvan den tempelschatdiende.In ditgeval
ston; het beeld der godheid in eene nis iets meer naar voren,völrhet

adytum. Bi
j (le oudste romeinsche tempels wasde cella ongeveerkwaj.I

..

draatvormig. De eenvoudigste
vorm der vierhoekige tem pels

I

I

was de antentempel (templum
ïzz antiè ,waarbijdebeidezijm uren vooruitsprongen en in
vierkante pilasters eindigden,

welkâ antae (ca'?uczàtsit geA -A
1-....... .... .-.

j

l
N
-

A A

noem ; werden. Tusschen deze
anten stonden ëan tweezuilen,
zoodat de tempel een overdekt
voorportaalhad,azeen naarde

voorzijde open (zie (
le fgttur links). Dit voorportaal heette pronalu

(cgipa:;).Sprongendezi
jmuren nietvooruiten wasdushetvoorportaal
14*
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naar drie zijden open zoodat hetalleen gevormd werd door de zuilen,

welkedezoldering droegen,dan wert
ldezeportiekprostylun(rjJœru):g)
geheeten (zie t
le ûguur rechts).Bi
j de Grieken liep
I.

.

'

I

'

,

veelti
jclseenzuilengangrondom dentempel(zs?izzsqoç).
Dezen per%terunvindt men bijromeinsche tempelsin

l
den regelniet. D e geliefkoosde vorm was een zoogel
l naamdepneudoperipteru8,waarbijlangsdenbuitenzijwand
f
halve zuilen in den vorm van pilasters onmiddellijk
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tegen den muur waren aangebracht en dus niet meer
dienden om zolclering en dak te dragen, m aar zuiver
ornamentatiefwaren, in plaatsvanconstructief.Verder
boawden deRom einen gaarnetempelsm etrakmeprontyli,

dikwi
jlsbijna zoo ruim a1sde cella zelve was.
W at men aan de voorzijde vond, kon ook aan detegenovergestelde
zijde aangebracht wort
len, en sommige tempelshadden dan ook aau de
achterzijde een po8técum of àntœnbtopoi, gelijk zij aan de voorzijt
le een
pronal'
i8hadden.Deze achterbouw stond nietaltijd in g'emeenschap met
de cella. Ook vindt m en m eerm alen (lubbeltem pels verm el; , zoo als die
van V enus en R om a. M en denke zich twee tempels van volkomen

geli
jken bouw,metde achterzijden tegen elkandergebouwd,zoodatook
de beelden elkander flen rug toekeeren.De tempel van Venusen Roma

was dan nog aan alle zijden door een werkelijken zuilengang omgeven.
De tempelslagen nimmer gelijk met clen beganen groni,maaralti
j;op
een onderbouw ,als hetwareeen grootvoetstuk, dathetgeheelegebouw

draagt en tot hetwelk men aan de ingangszijdelangsbreede trappen
opklim t. D e tem pel van Jupiter, Juno en M inerva op het Capitool

bestonâ uit drie cellae naastelkander, waarschijnlijk eene grontere in
het middel voor den go; en ter zi
jde twee kleinere voor de beide
godinnen. llet voetstuk des tem pels vorm de een kwadraat en dat gedeelte,hetwelk niet door de cellae werd ingenom en, vormde langs drie
zi
jden van den tempeleen grooteportiek, waarvan de zoldering door
zt
lilen wer; gedragen. D e rom einsche tempel te Nlm es, het oude N em ausus, die onder den naam van maisol
t guarre'
e bekend is, heeft een
Prostylus, welks bovenbouw door zes corinthische zuilen in het front

en drie aan elke zijde wordtgedragen.De Concordia-tempelteRome,
door Tiberiasherbouwd, had,zoover men uiteA ele overblijfselen kan
nagaan, dit bijzondere, datde cella in debreedte wasuitgeboawd en
de pronalu aan de breede zi
jde was aangebracht.
Yooral romeinsch was de gewelfbouw , waarin de Etruscers het voorbeeld hadden gegeven en die door de R om einen tot volm aking werd
gebracht. W elhatltlen ook de Grieken op kleinere schaalenkele malen
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den gewelfbouw toegellast; doch eene geheele cella te overwelven was
den R om einen voorbehouden,en de overbli
jfsels vanverschillendebouw-

werken toonen ons nog aan, hoe stout zij dezen bouwtrant hebben
opgevat en uitgevoerd. Vooral bezigden zij hem voor de koepvldaken
der ronde tempels,van welke tem pels er twee soorten waren,openeen

gesloteue.De eerste bestonden in eenerijzuilen,ineencirkelgeplaatst,
welke een koepeldak droegen; de andere wasop dezelfde wijzerond,
doch hatl eene cella. De ronde tempels zonder eigenlijke cella heeten

monopteri(J.
spisT:js();diemetgesloten cellahebbenmeestaleenzuilengang om 1le cella heen en zijn dan pevi
pteri. Ook de onderbouw dezer
ronde tempels is cirkelvorm ig en worët langs een trap beklom men. Tot
eene derde soort behoorde het beroem de Pantheon: door M . Agrippa
gesticht; het hatl geen om loopenden zuilengang rondom de cella,
.m aar
vöör clen ingang was een prontyln aangebracht en wel een prostiel,die

door twee binnenrijen van zuilen als het ware in drie portalen naast
elkander was verdeeld. In den binnenm uurdercellawaren dertien nissen ,
waarin de beelden der goden stonden.De geheele cella wasgedektdoor
een koepeldak.

Dit,wat den vorm der tempels betreft.Bijalhetgrootgcheenmerkwaardige,datzijaanbieden,kan men toch nietvan eeneoorspronkelijk
rom einsche bouwkunstspreken.D eRomeinenvolgden eerstdeetruscische
bouworde, later die der Grieken en den etruscischen gewelfbouw na.

Gedurende hettijdperk derkoningen en ook nog tentijdederrepubliek
werd de etrtlscische bouwwijze gevolgd.Inhetbloeitijdperkderrepubliek
en onder de regeering der keizers paste men vooral (
le grieksche bouw-

orden toe,waarbi
j evenwelde etruscische invloed in menigopzichtbleef
bestaan en bi
j al de pracht, die aangewend werd, toch hetzuivere
karakter en de voortreFelijke schoonheid der grieksche kunstvormen
grootenieels verloren gingen.
Onder bollœorde is hier m eer bepaald het zuilenstelsel te verstaan,

uameli
jk devereeniging van staande steunpilaren ofzuilenendendaarop
rustenden draagbalk met bijbehoorend bovenwerk,samen het hoofdgentel
uitm akende.

De sgmenstellende deelen derbouworde(zuilen hoofdgestel)worden
e1k in drie onderdeelen vert
leeld.Zoo onderscheidtmen bi
j de zuil:het
hoofdlichaam of de 8ohaoht der zuil, welke in den regel op een voetstuk
of ba8ement rust en met een meer ofm inder uitgewerkt bovenstuk of
kapiteel gef
lekt is. H et hoofdgeytel wordt vert
leeld in :den draagbalk,

welke over de zuilen ligt,het bovenwerk draagten arohitraal heet,de ruimte boven den architraaf,Jrie8 geheeten,- en de kroonl#nt,
welke boven de fries loopt.Daarop volgtverderhetdak.Naarden eigen-
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aardigen vorm van zuil en hoofdgestel worden de bouworden in drie
soorten verdeel;:dorische,ionische en corinthische.
H oewelverscheiden gebouwen te Rom e naarde etruscischebouworde,

ook wel toscaansche geheeten, werden uitgevoerd, zijn hiervan toch
geene voorbeelden bewaar; gebleven. Men kentze alleen uitbeschri
jvingen.Een belangri
jk voorbeel; was de tempel van J'
upiter op het
Capitool. De etrusciscbe orde is eene eenvoudige,zelfs armoedige en

ruwe toepassing van de oudste dergriekscheorien,dedorische.Terwi
jl
(
le echt dorische schacht over hare geheele lengte geoanneleerd,d.i.m et

holle groeven bewerkt isen zonder voetstuk onmiddellijk uitdengron;
opschiet,is bij de romein8nâ-dorùohe orde de schacht der zuilmeestal
glad,en wanneer zij met canneluresis voorzien,dan is zulksin den
regel niet het gevaloverdegeheelelengte,m aarslechtsoverhetbovenste
twee derde deel,zoodat alsdan het onderste derde deelgla; bl
ijft. De
zuil kom t nu eens nlet, dan zonder basem ent of voetstuk voor.M shet
basem ent aanwezig is, is het eenvoudig, bestaande uit eene breede

cirkelvoro ge schijfmetbolrondekanten,toru8genaamd,mettweekleine
bandjes en onder ëen torus somtijds een hoog vierkantblok ofplint,
welk laatste in geene enkele der grieksche bouworden te huis behoort.

Het kapiteelbestaat uit den âa>, zijnde een cilindervormig gedeelte
van (le zuil, door een klein uitspringend lijstje van de sehacht gescheiden,

den echinu8 of de zoogenaamde eierlpt,een cirkelvormig

bolron; lijstwerk,en daarboven een vierkante dekplaat(aôa0u8).
De architraaf is in het algemeen een eenvoudige balk met vlakke

zijden,welke over de zuilen ligt en van boven door een platten ban;
van de fries gescheiden is.Op den architraaf rusten de dwarsbalken der

zoldering,en völr de kopeinden dezerbalken zijn in defries vooruitspringende platte platen aangebrachtmet drie vertikale insnijdingen of
spleten en daarnaar triilyfen geheeten.De ruimten tusschendetriglyfen

dragen den naam van metopen en zijn öfglad,öfversierd metrosetten,
trofeën,koppen van oferdieren,enz.Bi
j de Grieken droeg defriesder
dorische orde geen beeldwerk.
D e hoogte der rom einsch-dorische zuilen isgeli
jk aan 7*tot 8 maal
hare benedenmiddellijn.Voorbeelden van deze bouworde vindt m en aan
de therm en van D iocletianusen hetam phitheatrum Flavianum ofColiseum.

Bijde romeinnoâ-ionhohe orde zijn de zuilen ranker dan bijdedorische
en bereiken zijeene hoogte van 8,5 tot9 maalharemiddelli
jn.Dezuil
rustaltijd op een basement,bestaandeuiteenvierkanteplint,waarboven
twee torussen,welke gescheiden zijn door eene cirkelvormigeschijfmet
holuitgewerktekanten(trocâiluù.Dezetorussenkomenookbi
jdegriekschionische zuilen voor,niet echter de plint,zooals boven reeds is aange-
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merkt.De schacht der zuilis gecanneleer;,en we1 zlö,datdegroeven

niet aaneensluiten, zooals bij de dorieche zuilen, maar smalle,platte
bandjes alstusschenruimten overlaten.
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Virilis,het theater van M arcellus.
De corinthincke orde werd door d.
e Romeinen het meest toegepast,eu
romeinsch-corinthisch.
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kenmerkt zich door groote pracbt.Inhetlateretijdperkvanhetkeizerri
jk
werd zijtot overladen weelderigheid toe opgevoerd.Dezuilhoogteisvan
9,5 tot10,25 maalde middellijn. Hetbasementkomt overeen methet
ionische; doch bi
j de romeinsch-corinthische orde zijn de geleden rijk
versierd met bladvormen en vlechtwerken, terwijlde schacht somtijds
even alsde ionische gecanneleerd is,doch ook dikwijlsglad,watbi
jde
grieksch-corinthische niethetgevalis.Hetkapiteelisbij deRomeinen
nog rijker versierd dan bijde Grieken, cn isomgeven door acanthusbladeren, in twee rijen in verband achter elkandergeplaatst. Hieruit
komen acht acanthuskelken voort met voluten, die twee aan twee de

hoeken van hetdekstuk (clccfzd)steunen.Dearchitraafisindrievlakken
verdeeld, welkedoor rijk versierd lijstwerk verbonden zijn. De friesis
kwistig m et beeldhouwwerk versiérd, als: dooreengeelinger; loofwerk,
trofeeën van oFergereedschappen en tem pelsieraden , verder fantastische
Gguren,alssphinxen,grië oenen en dgl.0ok kom en eropschriften opvoor,
welke de bestemmi
ng vanhetgebouw endennaam desstichtersaanwijzen.

De kroonlijstisrijk versierd en boven (le tandlijstder ionische orde
zijn op gelijken afstand van elkander blokken metbladvormen versierd,
zoogenaam demodillon8,aangebracht.Voorbeeldenderrom einsch-corinthische

orde zijn detempelvan Jupiter Stator, de porticus van hetPantheon.
De Romeinen pasten dikwijlsde bovengenoemde bouworden op hetzelfde bouwwerk toe, waarbi
j dan de onderste verfeping volgens de
dorische, en da beide volgende verdiepingen volgens de ionische en de

corinthische orden werden behandez ,zoo a1s b.v.het geval wasaan de
therm en van D iocletianus, het theater van M arcellus en het Flavische
am phitheater.

Het dak der vierkante tempels was,op de grieksche wijze, aan de
voor-en achterzijde met een driehoekig fronton.Bijenkele tempelshad
men ook bijgebouwen en zuilengangen langs één ofmeer zi
jden vanhet
tempelplein. Som mige tem pels waren ingericht tot vergaderplaatsen van

den senaat. In andere waren, zooalswijreedsvroeger gezien hebben,
bureaux van den staat gevestigd. H et altaar, waarop geoFerd werd,

stond niet in de cella, maar hetzi
j onder de portiek, hetzijop het
vborplein (area).

D IV IN A T IO.

De wetenschap, om uit opzetteli
jke oftoevallige waarnemingen den
wi1 der goden op te maken, heette bijde Romeinen divinatio. In de
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eerste afdeeling isreedebijherhaling aangetoond,lloe elke gewichtige
handeling door auspiciën werd voorafgegaan.Ieder kon voor zich zelven

auspiciën nemen (a-piciapvivata);doch slechtsdemagistraten konden
zulks doen voor den staat. âu8picium beteekent zoowel het waarnemen
als het waargenom en voorteeken,maar bovendien ook hetrechtom voor
en namens den staat het ja ofneen der goden afte vragen.Ditrecht

nam elke overheidspersoon van zi
jn voorganger ofvan depatre8over,
wanneer hi
j bij de aanvaarding van zijn ambt de voorgeschreven godsdienstige plechtigheden vervulde.Had hijgeen onmiddellijken opvolger,
of overleed hijin zi
jn ambt,ofwashijritiocrdc/f
zd,dan keerden zijne
auspiciën tot de patre8 terug (blz.60).Hetwasd.
e taak der augurs,
naar vaste regelen den wil der goclen te onderzoeken, niet om voorspellingen te doen, maar om den m agistraat,die hunne hulp inriep,

als deskundigen te verklaren,of de goden zijne plannen goed-ofafkeurden (blz.56).De wijze,waarop zijnkna :z coelo en 8igna :z avibl
a
waarnamen, is reeds in enkele trekken aangegeven (blz.52).Delijn,
welke de augur van het noorden naar het zuiden trok,heette cardo;
de andere, van het westen naar het oosten,heette decumanu8. Op het

kruispunt dezer li
jnen stond het taôernaculum. In de taalder augurs
heetten de teekenen uitden hemelmalutbiae;zijwaren bliksem ,weerlicht,donder.Bij de vogelsonderscheidde men o8cine8(vano,
qenoanere),
welke door hun gezang of geschreeuw ,en aliten,die door hunne vlucht
den wi1 der goden te kennen gaven.W anneerdevogelseen goedkeuren;

teeken gaven(addioere,admittere,8ecundare),werdenzi
jpraepete8,c##ïc/ïrce,
admi.
nivae,ddccfzd#p'
tygenoemd;bij ongunstige teekens(aôdinere,monere,
rfragarqjheetten zij adver8ae ofliever euphemistisch alterae.
Deze laatste soort van auspiciën, uit tle vogels, schijntin theorie
allesbehalve eenvoudig te zijn geweest.Bi
j de o8cinenhad menteletten
op den klank hunner stem ,op de plaatswaarzijzich lieten hooren,
bi
j de aliten op de hoogte,waarop,de richting,waarin,en de wijze,
waarop zijvlogen.Hoogvliegende vogelsheettenpraqeten,laagvliegende
inlerae. Dezelfde regelsgolden nietvooralle vogels;zoo moestb.v.de

raaf van de rechter-,de kraai daarentegen van delinkerzijdekrassen
of schreeuwen. Bi
j de raven gold het voor een ongeluksteeken,guwm
pîv/fvzl/ rocem rdfff/ ntrangulati. D e aegithus eene soort van havik, gold

slechts voor huwelijksplechtigheden, de zwaan voor schippers,de duif
voor koningen. Tot de onheilspellende of ongeluksvogels behoorden de
incendiaria crfd, de bubo of hoornuil, de clivia crïd, de 8
pinturniz, de
nltôi'
q; tot de o8cine8 de raaf, de kraai,de nloctua of nachtuil,de parra,
de specht;tot de alite8 de arend,d.
e buteo,eene valksoort,dé gier,de

imm1t8ulu8. Dit moge voldoende zi
jn, om een denkbeeld te geven van
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hetgeen er bij de alapioia da aribwqwasin achtte nemen. Zi
j werien
echterlangzamerhanëverdrongendoordenignadatrèudii8.Jongehoenders

(pullij werden uit een korf losgelaten en gevoeder; met oya zvf/fd,
stukjesbrijvan meelen peulvruchten.W anneer zi
j gretigaten,washet
teeken gunstig, vooral wanneer zij z/ö gulzig waren,datde brokken
hun uit den snavel vielen (tripudium dpîfïdff-lw,superlatiefvan 8olll
a,
geheel,volkomen). Het springt aanstondsin hetoog,hoeveelbedrog
hierin kon gepleegd worden,door de hoenders vooraf goe; of slecht te

voederen,ofde brokjesgroot ofklein te maken.De veliheeren namen
zulke heilige hoenders m et zich,toevertrouw; aan de zorg van pullarii,

voor loon gehuurde hoenderwachters. Cicero leidt het woor; tkyv#f?:w

afvan terrqàarium (van terra en parere);waarschijnlijkerhangthetsamen
m ei trepidare,trippelen.

De genoemde auguriën moesten afgesmeektworden (impetratira); er
waren nog tweeanieresoorten,welkezichongezochtvoort
leden(oblatina).
cffpvrïc ez gfxc#rfee#ïlv,
x,uit het loopen van een hond,een vosof eenig
ander viervoetig dier over den weg,- en augltria ez dirin, uit het
breken van een schoer iem , het geschreeuw van een ôuôo, het stooten
van den voet en dgl. D e augurs hadden er ;an ook slechts maede te
maaken, in zooverre hunne verklaring er van gevraag; werd. D e ongezochte voorteekenen hadden slechtsWaarie) VOOr ZO0Vermen Z0&annam ;

men konzeookonopgemerktlatenvoorbijgaan;maardeRomeinengingen
hierin met Qene bijgeloovige angstvalligheid te werk. Vooraldeomina
speelden eene grooterol.Hieronderverston;men elk toevalligvoorteeken,

maarvooralhoorbare.Hoewelmenkonzeggen:omennoncccèfo,omenadme
nony:r/t'
ldf,werden toch velevoorzorgen genom en om een malum omentever-

mijden,vooralbijgewichtigegelegenheden,plechtigheden enfeesten.De
eerst uitgebrachte stem bijverkiezingen goldvooreen omen,evenzoobet
gevoelen van den eersten spreker in den senaat; een onheilspellend of

gunstigwoord,bijhetverriehteneenerhan-

cardo

dtcum anlls.

deling toevalligopgevangen,was een omen.
Alvorenntot deprodigia overtegaan,nog
enkele opm erkingen ter aanvulling van hetgeen boven overdeauspiciaisgezegd.W an-

neer de augur met zijn staf(litula), die
geëne knoesten hebben mocht, den cardo

en den deyman'
u getrokken had, trok hij
nog twee evenwijdige lijnen aan elk en
beschreef alduseen kwadraat.Ditvierkaut

heette iemplum en hiermedei: tegeli
jk verklaar;, waarom oudtijdsvoor
gewijde plaatsén, zooals tempels, legerplaatsen, de kwadraatvorm de
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gebruikelijkste was. Door hetuitspreken van een zekerformulier werd
de afgebakende plek tot een templum gewij; en was een loou :
.JcJvd.
Evenzoo bakende de atlgllr aan den hem el eene ruim te af, waarvan de

denkbeeldige grensli
jnen evenwi
jdig liepen met die van het templum op
den beganen grond.In (len ingang van hettaôernaculum gezeten,terwijl
de magistraat meer naar achteren zat, is de augur nu gereei, om de
teekenen der goden af te waehten.D e magistraat vraagt hem : dicito,

d'
f8ilentium ddd:ridebitur.Tothet nemen der auspiciën wasnamelijk een
volstrekte stilte noodzakeli
jk; de luchtmoetvolkomen helder zijn, er
m oet windstilte wezen,zoodat de open lantaren (
lesaugursnietuitwaait;
het minste gedruisch,zooals het geknabbel eener m uis,het geraas van
een vallen: VOOrWerP , het kraken van een stoel, het stooten van den

voet ergenstegen, stoort de auspiciën, waarbi
j echter van toepassing
is,wat boven van de omina is gezegd,dat zulketeekenen slechtsgolden
voor zoover men ze geliefde op te m erken.M eende de augur nu, dat

een voldoend nilentium heerschte,zooantwoorddehij:nilentium e88ed&Jlr.
Daarop hernam t
le magistraat:dicito,dïaddiotnt,en hetantwoor;luidde
dan,wanneer de augur een 8ignum ez a'
libun zag: aven c##ïcf
zr/,of:alio

die.W atbetreft hetnervaredecoelo (blz.67),ditwer; nimmerverricht
ten behoeve van comitiën,doch dikwijlsom ze te verhinderen, en wel
zlö,dat niet de uitslag (ler waarneming,maar reeds het feit derwaarneming zelf, de comitiën verhindert, zoodat reeds de mededeeling van
eenûg overheidspersoon, 8e derrc/vrvzm de coelo edd:, de comitiën stoort

(bl.67), evenzeer als de verklaring,ne ddrtlcdd:decoelo. Dereden is,
dat het bijdeze auspiciën te doen isom een bliksemstraal, daar deze
de comitiën onvermi
jdelijk stoort,xoodat de uitdrukking 8e.
sdrtlcfffrlw
e&8e de cpdîp in den grond der zaak beteekent het zoeken van een bliksem straal. In de laatste eeuw der republiek bracht dit 8ervare de coelo

in den gang van zaken herhaaldelijkgrootemoeielijkhedenteweeg,daar
men, om Rubino'e woorden te.gebruiken (1 p.74) mitpopzler Dtirn
r:lï/dddInntitutezu ùîp,
lddzlC'
âicanen benutzte.Trp#ïyc zijn ongewone, dikwijls tegennatuurlijke verschijnsels, welke in den regelrampen voorspelden 1).Nazulkeverschijnselen waseeneafwending @roouratio)noodig
en trachtte men degoden teverzoenen doorgebeden,oFers,boetedagen,

godenmalen en dergelijke middelen. Hiertoe werden de sibylli
jnsche
boeken geraadpleegd,welke voorspellingen enorakelspreuken behalsden,
benevens tle carmina Jfcrcïcvc van de gebroeders M arcii. Eene steenen

kastin een gewelfvan (len Capitolijnschen tempelwas debewaarplaats
dezer heilige boekbn.In weerwilvan deze voorzorg, werden zijin het
')Men vindto.a.tene nieton&:nzitnli
jkeopsomming vanprodiaiq bi
j Liv.XXI.1.

220

jaar 88 vöör Chr. doorbrand vernield. W elke sibyllijnsche spreukenverzameling dit nu was,van welke sibylle zijafkomstig wasen hoe zij
haar weg naar Rom e vond,is voor ons doel van weinig belang.Alleen

zij opgemerkt,datde boeken welover Cumae naar Rome schijnen gekomen te zijn,maar dat de sibylle zelve van Cumae destijdsnietmeer
kan geleefd hebben.Er waren trouwens in Italiëen Romenogeen aantal

dergelijke verzamelingen in handen van bijzondere personen, en daar
deze dikwerf aan de politiek dienstbaar gemaakt werden,in diervoege,

dat men zich van werkelijke of voorgewende orakelspreuken zocht te
bedienen tot het bereiken van staatkundige bedoelingen,liet de senaat
nu en dan deze verzam elingen,voor zoover men ze kon m achtigworden,
in beslag nem en, onderzoeken en desnoodsvernietigen. 0p deze wi
jze
waren ook de narmina A crcïclc ontdeks. Toen nu na den brand het
Capitool herbouw; was, zond de senaat gezanten naar verschillende
streken heen, en verkreeg zoodoende weder eene verzam eling orakelspreuken,welke op nieuw in hetCapitoolwer;neergelegd.H etcollegie,
dat belast was m et de zorg voor en het raadplegen van deze boeken ,
droeg , naar gelang van het aantal leden , den naam van duumriri,

Ac- t
lïrï,quindedmvirçdcerïdi'
adundin,ofook vaninterprete'.
,ï5,îJf>ï.Ook
gebeurde het meerm alen , dat uit Etrurië, waar de leer derdivinatiohet
meest ontwikkeld was,harumice8 ontboden werden,wierverklaringen en

voorschriften nog boven diedersibyllijnscheboekengesteldwerden.Eerst
onder keizer Clalzdius werd een collegie van romeinsche haru8picenge-

sticht,datechternimmereenbijzonderaanzienschi
jntgenotentehebben.
De voornaamste werkzaamheden, waartoe âarumice8 naarRomegeroepen
werden, waren de verzoening van buitengewone prodigiën en het raadplegen der ingewanden van oFerdieren. De aieiding van hunnen naam

isonzeker;sommigen zoekenzeinLz?oœxbzot,andereninharuga(= hontia).
W anneer eene plek door den bliksem was getroFen, moest de daar
als het ware gestorven bliksemstraal plechtig ter aarde besteld worden,

en dan moest er ook,gelijk bij andere begrafenissen, eene ezpiatio,
eene verzoening der M anen plaats hebben. D e aarde der getrolen plek
werd begraven,m et een vuursteen,a.
ls zinnebeeld van den bliksem .Op

de plaats zelve werd een tweejarig oFerdier (bidenù geslacht,waarnaar
zijbidentalwerd genoemd.Daar debliksemstraalde plektoteentemplum
had gewijd,werd zijommuurd,doch bleefvan boven open,even alsde
opening van een put(puteal)en met het opschrift:Julgltr cpl#ï/fzzy.Op
het forum te R om e vond m en ook zulk eene plaats,het plltealZïlpzlzà.

Sortenwaren eene soortvan orakels,niet op de grieksche wijzeingericht, maar bestaande uit een bundel eiken plankjes, waarin letters
waren gesueden. Een knaap trak er één of maeer uit en hieruit maaakte
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men het antwoord op.Somsgeraakte door afslijting een plankje los en
viel van zelf uit den bundel; het opschrift gold dan voor eene voor-

spelling èorte8dffl '
vonteattenl
gatae).Debelangrijkste dezer orakelsdoor
het lot waren te Caere en in den beroem ienFortuna-tempeltePraeneste.

Een voorbeeld hiervan vindt men bijLivius (XXII.1),waar het uitvallen vermeld wordt va'
n een plankjemethetopschrift:Mavor'Jt
ylzfkzl
nuum cpzlckf/f/.

M eermalen kwamen te Rome en in Italië zoogenaamde Chaldaeërs,
oostersche waarzeggers en horoscooptrekkers.D e beroem dste waszekere

Thrasyllus, onder keizer Tiberius. Zi
j letten bi
jhunne voorspeilingen
vooral op den stand der sterren, en op het gesternte,waaronder m en

geboren was.Tot ditallesbedienden zi
j zich van rekentabellen (numeri
Babylonii,numeriTJC-Cdt
yJJ/,Chaldaïcaerc/lz/vl.Overhetalgemeenvonden
zij veel geloof en wisten zich invloed te verwerven. Herhaaldelijk verz
dreven,kwamen zijtelkensterug.Onder de keizersnam hetgeloofaan
het horoscooptrekken sterk toe.
Divinatio

Oic.de divin.libriduo.

Vi
jf soorten van auspiciën

Fest.p.26l5.In Cicerofsti
jd alleen dieex coeloen

cx tripudiisin zwang Cic.de divin.II.33.
Sinister,dexter Varro de 1.1.VII. 97.Fest.p.339c.Cic.de divin.II.35.Dion.
Hal.II.5. Cf.Cic.de divin.1.7,39.
Oscines Cic'de nat.d.II.64.Fest.p.197c.
Alites Fest.p. 197tz.Paul.Diac.p.3.Serv.ad Ae)1.1.394.
Ex tripudiis - Cic.de divin.1.l5;Il.34,35.Serv.ad Aen.VI.198.Fest.p.3635.
Cf. Cic.de nat.d.1I.3.
Templum
Varro de 1.1.VII.: 9.
Silentium
Cic.de divin.II.34.
Storing van hetsilentium - Fest.p.3475.Plln.h.n.V1lI.82. Val.àlax.1.l.5;
1.4.2.Paul.Diac.p. 64.Cic.de divin.1. 16.
Servare de coelo 01
-.p.domo l5.Cie.atlAtt.1V.3.Dion.Hal.I1.5.DioCass.
XXXVIII.l3.
Omen -- Cic.de divin.1.45,46.
Prodigia - Cic.de divin.1.43,44.Liv.XXII. l,36 etpassim.
Librisibyllini Gel1.1.l9.Serv.ad Aen.VI.36,72,321.Liv.V.13;VII.27;
XXII.9 etc.Dion.Hal.1V.62.Zonar.V1I.l1.
Na den brand van hetCapitool- Tac.ann.VI.12.Dion.Hal.IV.62.
Andere verzamelingen Liv.V.15;XXV. Suet.Oct.3l. Cic.de divin.1.44.
Carmina M arciana Liv.XXV. l,l2.Serv.ad Aen.V1.72.
Fulgur condere, bidental Paul.Diac.p.33. Fest.p.3335.Liv.1.20. Schol.in
lllvenal.V1.587.Cf.Gell.IV.5.
Sortes Cic.de divin. II.4l.Liv.XXII. 1.
Chaldaei-- Hor.carm.1. l1.Cic.de divin.II.47.Tllrasyllus - Tac.ann.V1.20.

HOOFD STUK XVI.

b e p ries te r s ch a p.

PONTH ICES, AUGURES, INTERPRETES SIBYLLINIj EETIALES.

Hethoogste priestercollegie te Rome was dat derpontyce8.Overden
oorsprong van dezen naam loopen degevoelensuiteen.Sommigen hebben

dien afgeleid vanpont- Jccv:,omdat depont#cenvoor;enbouw enhet
onderhou; der paalbrug (yonndvlîfcfv
zd) over den Tiber gezorgd hadden;

anderen van in'pz
'/efacere(= nacraopce:,k'
squ j'élsty),omdatzijop
de genoemde brug oflerden ; nog anderen van poth , Apdde en Jaoere;
volgens eene vierie m eening staat het woord in verband m ët xlpze, in

het aeolische dialect ségs:, en het hiervan afgeleide sopsaloliat,reke-

nen,tellen,omdat depontitlce8jaarlijksden kalendermdestenopmaken.
D e instelling van dit priestersehap wordt aan N um a Pompilius toege-

schreven.Devoorzitterheetteponté
leœ zzlczïwvd.
De ponti#ces moesten den kalenderopmaken en de datums van alle

godsiienstige feesten aanwi
jzen. Zi
j waren in dit opzichtdeskundigen.
Op welke plaatsen,aan welkegoden,op welke tijden,metwelkeplechtigheden er geoFerd moebtworden,--depont#nenwisten het. Na de
verdrijving der koningen wer; hun nietslechtshet toezicht opge&agen
over den.godsdienstin zijnen geheelen omvang,maarwerd ook de geheele overige priesterschap onder het opzicht en gezag gestel; van den

rontvez zzlcaï-z
zd.Met een en ander was ook eenerechtspraakverbonden
in zaken, den godsdienstbetreFend.
e (ila dirinum, dccrffzzz,pontu'
cium).
In den oudsten tij; gingen,even alslater indechristelijkekerk,plechtige verrichtingen met sacrale vormen gepaard,zooalshethuwelijk per
cnzl
/crrdcfïppdw,het te8tament'
um cpzlïïïf.
scalati8Jcc/v-,enz.(blz.8,15.)
De pontjcen moesten eene niet onaanzienlijke rechtskennis bezitten,

zoolang hetburgerli
jk recht zich nog niet ontwikkel; had.W atop het
iu8dccrlylbetrekking had,stond opgeteeken; in depontpdifflrfende
commentarii'pl//cvzzz.Dathetburgerlijke rechtzich uithetsacraleontwikkeld heeft,blijkt hieruit,datde >gi,
qccïïpl:d(blz.171)oorspronkelijk
sacrale procesvormen waren.De wijze,waarop in rechten moest ge-
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handeld worden,bleef lang een uitsluitend deelvan derechtswetensehap'
der pontpcen, die zulksvoorde plebejersgeheim hielden,zoodat deze,
uit hoofde hunner gebrekkige rechtskennis,m enig nadeel leden. V öör

de instelling derpraetuur waren zijdeiurùcon.
wltébijuitnemendheid,bij
wie m en vernem en kon,hoe eene verplichting m oest geformi eerd wom
den, ten einde uitvluchten onmogelijk te maken,hetgeen cavere Nvordt

geheeten,- hoe men een rechtsgeding moest aanvatten (agere).Het
geven van adviezen heettere8pondere.W ijhebben reedsvroeger gezien,
hoe men zich oudtijds stipt aan de voorgeschreven formulieren (eerta,
nolemnia rdrlc)te houdep had. In hetlaatst der vierde eeuw vöörChr.
gafzekere Cn.Flavius,een plebejer,die schrijverwasbijApp.Claudius
Oaecus(censor 312,consul307 en 296),eenwerkuit,dateenkalender
en eeneverzamelingvanrechtsformaliteitenbevatte,waardoord.
eplebejers
ook met deze vormen beken; werden. Ook later, toen hetburgerli
jk
recht zich van het andere ha; losgenzaakt, von; mzen in denregelonder
depontpcennog uitstekende rechtsgeleerden.
De pontjfeœ zzlczïzzlvdlegde tle besluiten van hetcollegieten uitvoer
en sprakyrocplfepïï8ententia d.e vonnissen uit.D epontpcenkondengeldboeten opleggen en zelfs in zekere gevallen doodvonnissen uitspreken,
zooals over de priesteressen van Vesta,die hare gelofte schonden.0ok

bepaalden zij de piacula,zoenoFers of boeteioeningen, welke in vem
schillende gevallen gebracht rzoesten worden ,b.v.wanneerm en deheilige
dagen door verboden arbei; ontheilig; had, wanneer men ofleranden

had verzuim; ofgestoord,ofwanneer men zijne zielvan eenige zonde
wilde ontlasten. In hetbijzonder waren debegrafenisplechtigheden aan
het iu8zpl/l/'cïvzzl onderworpen. Met uitzondering van zelfmoordenaars
en ter dood gebrachte m isdadigers m oest ieder begraven ofverbran;

worden,zou zijne zielnietrusteloos ronddolen en zelfsspoken.Hierop
zien deregelsvan Virgilius (Aen.1V.885),waarDido,a1szijbesloten
heeft,zich zelve om te brengen,zegt:

et,c'
?
fzzlJrigidamor8 anima .#ffzvf/artlu,
omnibu8 vvlsrc lo0i8 adero.

ls de begrafenisnietmogelijk,b.v.alsde overledene in een vreem;
land ofdoor schipbreuk isomgekomen,(lan wordt zijtoch zinnebeeldig
voltrokken. Verzuimen in deze vorderen piacula. D aar graven tot de
lona religiona behooren,zoo m ag geen nieuwe begraafplaats worden aan-

gelegd,geen grafkelder vernieuwd,geen lijk naar een andergrafovergebracht worden zonder toestemming der pontpce&. W anneermannen
zich voor het volk terdoo; wijdden,zooalsie beide Deciussen,zeide
tle opperpontifex de formulieren voor (praeiretwJc).
De yrootvatioNpt/kïprffv/behoorde ook t0thetgebied der pontiûces,
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daar zij volgens een decetum 'pa//cvvzplaats vinden en onderhunnen
bijstand worden verricht. W anneer de senaat een besluit over godsdienstzaken nam , m ag m en aannem en, dat dit na uitgebracht advies

der pontifces geschiedde, ook al wordt zulk adviesniet uitdrukkelijk
@

vermeld.Zelfs in gevallen , waarin aan de consttls werd overgelaten , te

oFeren quibu8 #ïï.
s ip8i' videretur (Liv. XXXII. 1;XL.19),zullen zij
toch den bijstsnd derpontifces noodiggeha;hebben,alwarehetsleehts
om het ritueel der oFers te bepalen , alsm ede welk oler er gebracht

moest worden. In buitengewone gevallen,waarin de liôri'pzlf//fniet
voorzien hadden, nam men zijne toevlucht tot de liarlapice8 en de
libri dflyîlïlï.

Ofietstot dere88aoraeoftotde re8zrp/clc: behoort,staat ter beoordeeling der pontifces;vandaar ishunnetusschenkomstook onm isbaar

bij de wijding van een heiligdom , dewijl datgene, wataan goden of
tem pels geschonken wordt, door deze schenking nog geene re8 dccrc

wordt.Zookanbijhetstichtenvantempelsdeopdrachtdooreenmagistraat
geschieden;dit isde dedicatio;de connecratio echter ofwijding tôtfpcv:
nacer geschiedtdoor de pontifces;de oorkondehiervan,waarbijtevens
de reehten en inkomsten van den tempelbenevensbetoFerritueelwerden

vastgeeteld,heet de î:ztempli.Bijdezecoluenratiosprakeenderpontlces,
met dehand aan den deurpostgeslagen (yontem J>:zld) hetwijdingsformulier uit,hetwelk de magistraat hem op dezelfde wijze vloeien; en
zonder stotteren of verspreken m oest nazeggen. D e connenratio van een

mensch,waardoorhijhomodccdrwordt(blz.9,28,111)heefttengevolge,
dat hij buiten alle godsdienstige,huiselijke en wettelijkegemeenschap
wordtgesteld en ;usvogelvrijis.
Nog behooren tot ;en werkkring derpontiiceshetvllrzeggen@raeire
rerJc) van gebeden en geloften voorden staat,nolemnia nota zlvzlcvpcr:
pronaluterezyvllïcl:,sedert Caesar ook prodcîv/d/prfsczld,laterookvoor

de keizerlijkefamilie.Ditvölrzeggen was een voorzorgsmaatregel,daar
elke afwijking, elke vergissing, zelfs elke aarzeling van (
le zljde des
magistraats, die d.
e geloften uitsprak, door de angstvallige Romeinen

voor een slecht voorteeken gehouden werd.Depontvez wcaïwf
zdhad de

'pectio,watmethet oog op detalrijkeengewichtigesacralehandelingen,
welkehijteverrichtenhad,onmisbaarwas.Ookwashijli;vandensenaat.
M eerin hetbi
jzonderzijn de pontifces de priesters van Vesta,wier
heiligdom door geen ander man betreden m ag worden.D aarom woonde

de pontifez zsczïzlva in de zoogenaamde regia,naastden Vesta-tempel,
en toen Augustus zijne woning op d.
en palatijnschen heuvel betrok,

stichtte hi
j een nieuwen Vesta-tempel onmiddellijk daarnaast. Verder
oFeren zijaan Saturnus,aan Ops,en inhetalgemeenaandeaardgoden
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en hebben bovendien op verschillende heilige dagen nog verschillende
andere oferplichten te vervullen , waaronder de raadselachtige -4rgei.
D ezen uaam droegen 27 of 24 oFerplaatsen in de stad;doch bovendien

werdenaldusook stroopoppengenoemd,alsmannenuitgedost,diejaarlijks
op den 15 M ei ten getale van vier en twintig m et groote plechtigheid
van den pon8 dvlîïcfvd in den Tiber werden geworpen.D ezeplechtigheid

wi
jstop een overoud gebruik om oude menschen als ofersinienTiber
te werpen,waarop de uitdrukking 8eœagenarion deponte(blz.69)ziet,en
waarover de latere Romeinen zich schaam den; het verloor zich echter
zöö in de oudheid , dat de overlevering het vervangen van hetmenx henoFer door de zinnebeeldige stroopoppen reeds aan H ercules toeschreef.

Ook moesten d.
e ponti:ces somti
jdsdeambtenvananderehoogepriesters
waarnem en , wanneer deze verhinderd waren , zelven hunne 8acra te
verrichten.

Hetgetalpontidcesbedroeg waarschi
jnli
jk onderde laatste koningen
vier, waarbij dan de koning zelf als voorzitter d.e vijfde kan geweest

zijn.Ofditviertalmetde tribusvah Servius Tulliusin verband staat,
behoorttothetgebied der gissingen.Eerstinhettijdperkderrepubliek
treedt depontifez zzlczïzzf
zdop den voorgrond.Oicerodaarentegenspreekt
van de instelling door Numa van een collegie van vi
jfpontifces. Eén

ding staat echter vast, dat er in hetjaar 300 vö/r Chr.vier waren.
Over de augurs is reedsbi
j de dininatio hetvoornaamste medegedeeld.
H unne diensten waren ook noodig bi
jde énauguratio derpriesters. Al
(le priesters,die tot d.e 8acerdotenwpzf
zîïRomanigerekend werden,werden

door inauguratiogewijd.Bij d.
e pontifces,den oferkoning,deiamines,
de Vestaalsche maagden geschiedde zulks comitih ccîc/ïd,onder voorzit-

terschap van den pontifeœ zlczfvlvd. Hoe het hiermede bij de overige
priesterschappen ging,wordt ons niet verm eld. Tot som mige 8acerdotia

werd men voor zijn leven benoemd; o.a.was dit hetgevalmetde
pontinces,(le augurs,den rez,deJratve8arralen,de fetialen,enz.;bij
andere daarentegen kon men doorezauguratio van zijne bediening ontheven worden.Ook loca konden gdnaugureerd engeëxaugureerdworden;
door de inauguratie wordt eene plek gronds een locu8 îïldrc/vdet*O#'
/JJC::,

d. zijworâtaan hetprofane 1) gebruik onttrokken en van allereligio
of godsdienstig bezwaar, dat er op mochtrusten,ontheven;zi
j wordt
eeu templum. D e m eeste godshuizen, (
le camyu8 X cr/ïvd,hetpomoerium
der stad,de m eeste vergaderplaatsen vanden senaat,hetspreekgestoelte

(ro8traj op het forum waren zulke gdnaugureerde paatsen. W atnu de
')Profanum,eigenli
jk watvöörden tempelmoetbli
jven en ernietbinnen mag,is
alles,wat nietsacrum is.
SCIILIMMKR,Handboek.2: druk.

226

augurs betreft,willen wij hier niet onderzoeken,hoeveelerte voren
waren;in het jaar 800 waren er,even alsbijde pontifces,vier. In
dit jaar openie het Ogulnische plebisciet (blz.88) den plebejersden
toegang tot deze priesteram bten door aan de bestaande viertsllen vier

plebejische pontiGces en vijfplebejische augtzrs toe te voeyen. De vervulling der opengevallen plaatsen had in beide collegiën plaats door

cooptatio,totdat hetDomitischeplebisciet(104)hierinverandering.bracht
(blz.62).Ditplebiseiethad nietslechtsbetrekkingopdetweegenoemde
priestercollegiën,maar waarschi
jnli
jk op alle,wierleden vö/r dien tijd
door coöptatie werden benoemd.W at dekeus van denpontnez vlcaf-v.
v
betreft,dqzewertlreeds vllrhetDou tische plebiscietdoor 17 bijhet
lot aangewezen tribus benoem; en vervolgens door het collegie in ZiJ'ne
waardigheid bevestigd. Sedert wanneer zulks aldus geschiedde, Niordt

niet vermel;, evenmin als de wijze,waarop de keuze nog vroeger gesehiedde.Hetkomt onsniet onwaarschijnli
jk voor,datdekeuzetevoren
aan de centuriën was opge& agen. D at de verkiezing tot opperpontifex

reeds vroeg aan het volk was overgelaten, ha; wellichtzijneoorzaak
hierin , dat de keus in allen gevalle op een lid.van het collegie m oest
vallen.Intusschen is hiervan weinig m et zekerheid te zeggen.D e eerste

opperpontifex uitde plebswas Ti.Coruncanius (252).
Onderpont#oe8 wfxnrddmoet men een collegievan&ieledenverstaan,
die als helpers en ondergeschikten der pontiGcesoptraden ,dochook aan
de beraadslagingen en feestmalen van het hooge collegie deel nam en.
Ook de pontifces in de romeinsche koloniën worden minore' genoem d.
D e interprete8 JfJAJJI f waren eerst twee in getal;doch in 866 werd
hun getaldoor de LiciniBch-sextische wet optiengebracht,voordehelft

plebejers.Daar ten gevolge van hetraadplegen dersibyllijnsche orakelspreuken dikwerf geheel nieuwe eerediensten teR om ewerdeningevoerë,

zooals b.v.die derMagna Ac/v (204 vöör Chr.),die van âenoulaf- in
298,zijn deleden van (
lit priestercollegiemeer beken;onderdennaam
van duumriri,deeemriri,later guindeoimviridccrï:Jaciundi8. Uitden aard

der zaak bekleedde in de sibylli
jnscheboeken Apollo de eerste plaats;
van den Apollo-tempel op het Flaminische vel; gaan dan ook alle processies uit,welke door de genoemdeboeken verordendworden,enLivius

(X.8)noemtde bewaariers dezerboeken dan ook carminum &@#c.eac
Jcfprîlzzlpopuli Jfzïvd interprete8, czl/ïd/ï/d.
xJpollinarh dccrïcaerimoniarumque
aliarum. H un werk was de heilige boeken te bewaren en geheim te

hotden,en,altij; volgens een voorafgegaan genaatsbesluit,ze teraad'
plegen (libro8c#fre,inmioere).De boeken waren eerst,naard.
eoverlevering zegt,op palmbladen gçsceeven,lateropdoek(lïJrïlintei);zijwaren
in het Grieksch en in hexameters,de riridccrïdJaciundinhadden dan
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ook geregeld twee Grieken als vertalers in dienst. V erder stond onder

hunne bijzondere hoede de vereering van Apollo,en waren nog een
aantalandere eerediensten van oorspronkelijk niet-romeinscbe godheden
aan hunne zorg of hun toezicht toevertrouwd.
Sulla bracht elk der drie genoem de priestercollegiën op eene sterkte

van vtjftien leden en voerde d.e coöptatie weder in (81),welke in 63
door het babienische plebisciet op nieuw werd.afgeschaft.

De keizers,totop Gratianus,droegen den titelvanpontvezzzpczzuv,
g,
met t
le bevoegdheid,al de overige priesters naar goedvinden tekiezen.

DeJetialen vormden een priestercollegie van twintig leden,welkgetal
misschien met de twintig curiën der Ramne8 en Titie8 in verband stond.
D e instelling van dit collegie wordt zoowel aan N uma Pompiliusalsaan
Tullus H ostilius en aan A ncus M artiustoegeschreven. V olgensdem eest

algemeene opvatting wordthun naam afgeleid vanjde,
n,sElrtl,aeolisch

cérlç:omdatzij,zooals Varro zegt,jdeipfzlfïcc:interznzvîp,
ypraeerani.
Hun werkkring betrof hoofdzakelijk het verklaren van den oorlog en
het sluiten van vredesverdragen en verbonden. Geen oorlog kon voor

een il
utum zïfzwgfz:duellum 1) doorgaan,zoonietdegodsdienstigevormen
streng in acht waren genomen. Toen het romeinsche gebie; n0g klein
van om vang was, werden vier fetialen .afgezonden, om aan de stad,
waarm ede m en in onm in was geraakt,de eischen van Rom ekenbaarte

maken, hetzij tot teruggave van geroofd goed (re8repetere),hetzijtot
voldoening of schadevergoeding voor beleedigingen of gepleegd onrecht.

Zulk een eisch heet clarigatio. Hij werd eerst gedaan op de grenzen,
vervolgens tegen den eersten den besten inwonervan hetvi
jandeli
jke
land,dien de fetialen ontm oetten,ten slotte aan de poorten en ophet

forum der vijandeli
jke stad.Hetformulier wasalsvolgt:dudi,ff
zwf/:r,
auditeJz'd,
î...., aMdiatJc,
?.
'egodfxzzlpltôlieunzlf
zzlïï'
d
fdpopuliApzlcvï.
'ilate
p/gf
xd le-qatu8rdz
lïpverbhque//9:/4jdendïJ.Na zijne eischen tehebbenuitgesproken,vervolgd.
e hij: 81 ego ïzlfvd/d impiegueWpdhomine8 (de beleedigers) illangue r:d dedier zzlïâïeœpo8co,J'
llz>patriaecpzep/epzmezlvzz3gfczzz
81ri8 :,
sd:. De woordvoerder wer; pater wcfrc/vd genoemd. W erd aan de
darigatio geen gehoor gegeven , dan kwam en d.
e fetialen na 30 of 83
dagen anderm aal, ten einde te protesteeren en tevens m et oorlog te

dreigen,met deze woorden: audi, fvzïldr, et /f4,Iuno, Qf
zïrïzlïdiive
omne8 ccdîd,
s/d.
s vo8gue terre8tren no8gue ïzl
àrzîï audite.ego rpd ie8tor wp.pvl?zz/z
o/
illum .... inilatum :#dd negue ïv,
sper8olrere. & # defd/ïdrebu8ïzlwc/rïcmaioren

zlc/f:con8ulemun,yftppactoïvd nontrum c#t
îdgvczzîvr.Vervolgens gaven zi
jte
Rome verslag van hunne zend'ing,en wanneer d.
estaatnutotdenoorllg
')Iustum,volgensmenscheli
jk,pium,volgensgoddeli
jk recht.
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besloot,gingen zijten derden male,thansom den oorlog te verklaren
(bellun%ïl#ïcdrd). De indiotio geschiedde op de grenzen in tegenwoordigheid van drie getuigen.N a de oorlogsverklaring tehebben uitgesproken,

wierp de pater yc/rcfvd eene speer op den vijandelijken bodem. Na de
onderwerping van Italië werd 'svi
jandsgrond zinnebeeldig voorgestel;
door een met aarde gevulden korf,welke bi
j decolumnaJdfîf
'
cc,vl/rden
tempel van Bellona, wer; geplaatst. Bij het sluiten van een verbon;
sloeg de paterzc/rc/vdeen zwijn alsofer meteen zwaren steen dood,
metdeze woordèn: 81zrïpr delezit'IJJïCPoon8ilio,dolo malo.Jv illo #ï:,
Iupiter,populum Apvlclvw dfcJerito,IJego Jf4lcporoum Jeriam./clJn2fz:
magi8Jerito,PJPJ:magh zpfddpolle8gue. Van hier komen de uitdrukkingen:Joedn Jerire,ïcdre,pernutere.Vervolgenswierp de fetiaaldensteen
weg,met de woorden:81 dcï-dJallo, Jvzzlme Dïd.
î
zï/dr8alri8cd/drf.
veiidat,
VJ ego Jvzlc lapidem , waaraan de uitdrukking ontleend is:Iovem Jczf#-

iurare,daarhier InpiterZcwfdwer; aangeroepen,alszijndedesteenhet
zinnebeeld van dezen god.

zkan den anderen kantleverden zij ook degenen uit,die van dezijde
der R om einen zich aan vredebreuk of schennis van het verbond hadden

schuldig gemaakt. W anneer een veldheer metde vi
janden een ver/ag
had gesloten, hetwelk door senaat en vof
k verworpen werd, dan werd
hij naakt en met gebonden handen door de fetialen aan ;en vijand
uitgeleverd, m et de woorden: quando Jïcc: âomo ïéfzddv popvli Wn-czlï
n
poponderit c/gv: ob eam r- noxam lpcf
zf/, ob eam rem,gffppopull
a Ap-cpvd
8eelere f-,
,io :/J 8olutu8,Jvlccd hominonpplïddedo.H ierm ede,m eendem en,

was het romeinsche volk van alle verantwoordelijkheid ontslagen. Het
ver& ag, door ;en veldheer gesloten, was slechts eene npon8io en wer;

eerstJoedu8door den eed derfetiaalpriesters.
De fetialen waren als gezanten onschendbaar;zi
j&oegenjwanneer

zij eene zending vervulden, altijd takken van heilig loof(verôenae)of
heiligekruiden èagmina),op het Capitoolgeplukt.
Instelling van het pontifcaat - Liv.1.20.Cic.de re p.II. 14.Dion.Hal.II. 73.
Rechtspraak - Liv. f. 20;IV.44;V.23,25; 5*111.15;XXVII.25;XXXIV.
44.Cic.de har.resp. :.
Pontifciilibri- Liv.1.20,32;VI.1.

Deyontifcesa1srechtsgeleerden - Dig.1.2.2.6.Val.Max.V.8.3;VIII.8.2.
Cic.de or.111.33.
Cavere,agere - Cic.de or.1.48.
Ius Flavianum - Liv.'
IX.46.Val.Max.II.5.2.Cic.p.Mur.l1.Dlg.1.2.2.:.
Piaculum - Serv.ad Georg.1.272.Cic.delegg.II.9, l5.Ge1l.IV.3.
Toezichtop hetbegraven - Serv.ad Aen.VI. l26,366. Dig.XI.8.5;XI.:.8.
Zelfmoordenaars nietbegraven - Serv.ad Aen.XII. 603.
Praeire verba - Liv.VIII. 9;X.28;XXXVI.2.
Procuratio prodigiorum
Liv.1.20;XXX.s, 8
*8.
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Adviezen der ponti:ces Liv@V @23;X X II. 9;XX VII. 3:; XX XII.44 ûtc.
Ressacrae - Fest.p.3185,32lc.Macrob.sat.111.3. 1.Gai.II.5.Inst.Iust.II.1,
Dedicatio .. 0r.p.domo 45,46,47,53.Liv.1I.8;XXVII.25.Val.M ax.V.10.1.

Lex templi- Plin.ep.X.61 (58).Serv.ad Aen.II.761; VIII.l26.Liv.X.23.
Vota nuncupal - Liv.IV.22;XX XVI.2;XLII.28.
Argei- Varro de 1.1.VII.44,45.Paul.Diac.p. 19.Fest.p.334.Ovid.fast.V.
621.Dion.H al.1.38.
Getal pontiices Liv.1. 20, 32;II.2,Q7 spreektslechts van den pontifex in
enkelvoud.Cic.de re p.II.14 spreektvan vijf,Liv.X.6,8 van vier.
Romulus en Remusde eerste augurs - Cic.de divin.1.40,47.
Inauguratio - Cic.de legg.II.8.Gell.XV.27.Liv.XXVII.6,8,36;XXX.26.
Loca liberata et efata - Cic.de legg.1I.8.Serv.ad Aen.1.446;111.463;VI.
197.Liv.1.55;111. 20.
Getalaugurs Cic.de re p.II.9, 14.Liv.X.6.
Lex Ogulnia Liv.X'
.6,9.
Lex Domitia Cic.de 1.agr.II.7.Xe11.Pat.II.12.Suet.Nero 2.
Verkiezing van den pontifex maximus Cic.de 1.agr.II.2.
Ti.Coruncanius - Liv.epit. XVIII.
Pontifces minores- Liv.XXII.53.Macrob.sat.1. l5.9.Fest.p.l6lc, l65J.Cic.
de har. resp. 6.

Ilvirisacris faciundis Liv.V.l3.Val.Max.1.1.3.Zonar.VI1.ll.Dion.Hal.IV.62.
Lex Licinia - Liv.V I. 37',42.
Orakels op palmbladen
Serv.ad Aen.111.444.Librilintei- Claudian.b.Get.
232.Grieksche tolken - Dion.Hal.1V.62.Zonar.V11.11.
Librosadire - Gell.1.l9.Dion.IV.62.Liv.XXII. 1.
Lex Cornelia - Liv.epit.LXXXIX.
Lex Labiena - Dio Cass.XXXVII. 32.
Fetiales - Varro de 1.lsV.86.Paul.Diac.p.91.Serv.ad Aen.1.62.
Bellum iustum - Cic.de oF.1.l1.
Pater patratus - Liv.1.24.Dion.Hal.II.22.
Form ulieren der fetiales - Liv.1.24, 32;IX.10.
Uitlevering - Liv.VIII.39;1X.l0.
Foedus- Liv.IX.9, 10, 20.
Foedusferire - Liv.1.24;IX.5;XXX.43.Serv.ad Aen.VIII.
Iovem Lapidem iurare - Cic.ad div.VII. l2.Polyb.111.25.
Sagmina, verbenae - Liv.1.24;XXX.43.Fest.p.32lc.Dig.1.8.8.

j 2.
IIEX SACRORUM , SEPTEMVIRI EPULONES, PLAMINES) YIR@INIS VESTAE.

Toen het koningschap teR om ewasafgeschaft,werdvoordeverrichting

dernaora,welke in het bi
jzondertotden werkkring deskoningshadden
behoord,een bijzonder priesterambtin hetleven geroepen,datvan den
reœ dccrprvw ,dccrï
/cvdof8acrifcull
L8.Een groote luister omgafditambt;

maar dewijl den reœ dccrprv- elke burgerli
jke betrekking tzitdrukkelijk
wasontzegd,en hijzich alleen methet verrichtenzi
jner8atraha;bezig
te houden, washijvan allen invloed op staatkundig gebied geheelver-
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stoken.Bovendien washij,ofschoon hoogerinrangdandeopperpontifex,
nogtans als priester aan dezen ondergeschikt. Zoover m en kan nagaan ,

werd hij door hetpontiicaalcollegie aangewezen en door den pontVex
A
zlczïzzlvdbenoemden ten slotte gdnangureerd. Hijwerd voor zijn leven
gekozen en maakte in zekeren zin deeluit van h'etcollegium znzl/?
/lcf
:w,
welks.maaltijden hijbijwoonde,even a1shijookaanhunnevergaderingen
deel nam. Zi
jne priesterlijke bediening ha; vooralbetrekking op den
Janusdienst. In het jaar 180 wer; zekere L.CorneliusDolabella door
den opperpriester totoferkoninggekozen;dochomdathijduumvirlcpcîïd
(zie blz.127) was,weigerde hij,dit ambtneerteleggen om depriesterwijding te ondergaan. De opperpontifex legde hem eene boete op;
Dolabelia beriep zich op hetvolk,dochzouvoorzekerinhetongelijkzijn
gesteld,zoo niet een onweder de com itiën had gestoord. Dit voorbeeld
leert ons, hoe weinig m en zich aan eene priesterkeuze kon onttrekken.
Van 210 tot 208 was het oFerkoningschap onvervuld. H et bleef ook
ontler de keizers in wezen. D e vrouw van den rez nacrorum droeg den
titel van regina dccrprvvzen bad ook oFerplichten te vervullen.
In den romeinschen kalender komen een paar dagen voor, welke ge-

merkt zi
jn Q. R. 0. F., nameli
jk 24 Maarten 24 Mei. De gewone
verklaring dezer letters is de volgende:guandor:acomitiavit,Ja8,d.w.z.

dewijlde rez geen burgerlijk ambtmochtbekleeden enniethetila agendi
cvzlpopulohad, mochthijzich alleen dan op hetcomitium vertoonen,
wanneerhijer een oFerte verrichten had;op d.
e enkeletijden,dathij
erietste doen had, was de dag,zoolang hijer aanwezig was,nfanten dus ongeschikt voor rechtszaken; eerst wanneerhijhetcomitium
verlaten heeft, wordt het overige van den dag wederJantun. Ten tijde
van Augustusschi
jnen de Romeinen zelvendezedagenverwardtehebben
met het regifugium, datop 24 Februarivielen waarop de reœ,na het
oFer verricht te hebben, zich in alleri
jlnaar huisbegaf. Ofdit eene
herinnering aan de verdrijving derkoningen was, ligtin hetduister.
H ierdoor echter ontstond de verklaring der genoem de letters: guando
r:a comitia ./k#/.Derez 8acrorum moestalti
jt
leen patriciër zijn.
D e triumviri epulone8, wier bediening in 196 door de Licinische wet
werd ingesteltl,nam en een gedeelte van den arbeid der pontiâces over.

Zi
j moesten in hetbijzonder zorg dragen voor demaaltijden, welkebij
somzrlige feesten ter eère der goden werden gegeven, en zorg dragen,

datbijde spelen, welke somtijdsmetdeze maalti
jden gepaard gingen,
niets verzuimd werd. Hun getalwer;laterop zevengebracht(ne
yt- viri),
en door Caesar OP tien, echter m et behoud van den naam 8ept- riri.

Oorspronkelijk waren zijaangesteld voor hetepulum fnpf.
sin capitolio,
waarbi
j Jupiter, Juno en Minerva a1smenschen bediend, gezalfd en
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geblanketwerden;de geheele senaatnam aan dezenmaaltijddeel,welke
op staatskosten gegeven werd. Dit wasook nog bijandere feesten het
geval, en toen alle epulae pfzùîfccd aan de epulone8 waren opgeiragen en
het rzeer en nleer in zwang kwam , aan het geheele volk te Rome

gastmalen te geven,kregen zijdruk werk.
De priester van Jupiter, ;ie van M arsen die van Quirinus&oegen
dentitelvxnpaminen,als:jamen Dïcîïd,jamenMcr/ïcîïd,jamen Qvf'
rïz
lcîïd.
Hun naam wasvolgensde ouden ontleen; aan eenjlum ofwollenband,
dien zi
j om het hoof; wonden, wanneer zij geen hoofidekseldroegen,
omdat zijnimmer geheelblootshoofdsmochten gaan. Nieuweren leiien
het woor; af vanpare, aanblazen van het oFervuur. De voornaamste
onder hen was d.ejamen Dïcîïd,na den reœ dccrprvzzin rangdehoogste
priester van den staat.D eopperpontifex,in maehtde hoogstevan allen,

volgde in rang eerstop de drie genoemiejaminen.Hethuwelijkvanden
pamen Dïcîfdmoestdoor conlarreatio gesloten zijn en kon nietdoorechtscheiiing worden ontbonden. Zi
jne vrouw, die den titel (lroeg van
paminiea Dïcîïd, waspriesteresse van Juno; deze beideambten werëen
zoo nauw verbonden geacht, dat de iam en van Jupiter,in geval van

overlijden zijner vrouw,zijnewaardigheid moestnederleggen. Stond de
waardigheid van pamen .
zlïclfd ook in hoog aanzien en waren hiermede
ook vele eerbewijzen verbonden, zooals de8ella cffrlîfden hetlidmaatschap van (
lensenaat,aanden anderenkantwashijaanvelegoisiienstige
voorschriften gebonden. Hij was met zi
jne geheele huisaan den go;
geheilig;;hij mocht daarom ook geen staatsambtbekleeden;elke dag
wasvoorhem een feestdag,weshalvehi
jnooitandersdan inambtsgewaa;
uitging, met de priestermuts op hethoofd en hetoFermes(8ece8pitaj
bijzich,en eeneroede in de hand, waarmede hi
j demenschen op een
afstan; hield,wanneer hijging oferen.Zijne togapraetezta moestdoor
zijne vrouw eigenhandig geweven zijn. Hi
jmochtniet te paard rijden,
geen gewapen; leger aanschouwen , geen eed zweren, geen knoop of

ongebroken ring aan zijn gewaa; dragen, als zijnde knoop en ring
zinnebeelden van slavernij; om dezelfde reden raakte hijgeen klimop
aan en begafzich in geen prieelvan wijnstokranken.In zi
jnbe;mocht
geen ander slapen,enbijzijnelegersteiebehoordeeenstapeloFerkoeken
te liggen.Hijmocht nietsonreinsaanroeren,geen lijk,hoewelhethem
vergund was,eenebegrafenis tevolgen,- geenboonen,alszijnëetleze
aan de goden der onderwereld gewi
jd,geen paard, dewijlde galvan
dit dier voor vergiftig wer; gehouden,geen geit,daardezeaanvallende

ziekte onderhevig kan zijn, verder geen hond, geen gezuur; broo;
(Jarina.
/'
ezzld>JcJc),geen rauw vleesch;ja,sommigedergenoemdezaken
mochthijnieteensnoemen.Zijn haarmocht slechts door een vrijman
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gesneden worden, en het afsnijdsel van hasr en nagels werd df
zl/v
arborem /:à'c- begraven.Zoo hi
j zich bijhet oFeren aan eenig verzuim
schuldig maakte ofzoo hem bijhetbukken depriestermutsvanhethoof;
viel,washijgenoodzaakt,zijn priesterambtneerteleggen.Verdermocht
hi
j geen nacht, onder de keizersgeen trinootium buitenshuis, en geen
nacht btziten Rome doorbrengen.H et is dus niet te verwonderen, dat

er voorbeelden zijn van mannen, die zich tegen hunnen zin doorden
opperpontifex totditiaminaat verheven zagen Lf'amenccwdrd).Zoowerd
in 209 zekere C.ValeriusFlaccus,een losbol,totjamen Dfcîù gewijd,
tegen zijn zin, doch met ditgevolg, dathijzijnelevenswi
jze geheel
veranderde en een voorbeeld van ingetogenheid werd. Sedert m eer ;an

een geheelgeslachthad geenjamen Dicîideen voetin ;ensenaatgezet,
toen C.V alerius ter senaatszitting verscheen en, gerugsteund door de

volkstribunen,ondanksheftige tegenkanting,zijnrechthandhaafde.Ook
dejaminica .
pfcîfddroeg het oFermes,en bij sommige feesten moestzij
met ongekamde haren verschijnen; zije cht geenehooge trappen beklim men ;het leder van hare schoenen moestvan een geofer; ofgeslacht
dier.wezen , niet van een dier, dat gestorven was, en dgl.

Set ceremonieel, waaraan dejamen ecr/ïclfden dejamen Qvirïlcîï:
'
onderworpen waren,was m inder streng.
Bij de drie genoemdejaminen,die maioren werien geheeten en wier
instelling aan N um a wordt toegeschreven , kwam nog een twaalftal
minoren, zoo als die van Flora, van de nim f Carm enta, van Pom ona,

later ooknog een van Caesar (jamen Jvlïffdl.Onderdeprindpe8kregen
ook de vergode keizershunneJlaminen.ZelfsTiberiusha; er een.
Tn den tem pel van V esta werd de dienst waargenom en door zes
Vestaalsche maagden. Numa had er vier aangesteld; doch een der
volgende koningen bracht dit getalop zes. D e taak dezer priesteressen

was hoofdzakelijk het onderhouden van hetheilige vuur, dat in den
tempel brandde. Ring het vuur uit, dan werd de nalatige priesteres
door den opperpontifex gegeeseld. Er mocht geen vuur van buiten in
den temapel gebracht worden; raaar het vuur op het altaar raoest door

brandspiegels of door wrijving weder ontstoken worden. Zoo la.
ng de
priesteressen in Vesta'g dienst waren,moesten zi
jdemaagdelijkekuischheid bewaren en werden ,bi
j overtreding van ditgebod, op den zoogenaamden oampun t
scdîdrc/f:d levend begraven. V olgens de Papische wet

koos de opperpontifex naar goedvinden twintig geschikte meisjes uit,
niet ouder dan tien en nietjonger dan zesjaren, uitwek twintigtal
dan één door het 1ot werd aangewezen. D it heette virginem capere. D e

pontifex maximus sprak hierbij hetvolgende formulier uit: nacerdotFet
s/cîdw , guae dccrc faciat, g'zc: iu8 ,
?&/8aoerdotem Fdd/cîew J'ccdr:pvo
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populo Romano Qvïrï/ilvd, 1
4ii gîfc: optima lege-/kï/, ita te: âmata,cczïp.

Zulk een meisje moestuit een echtpereon-farreationem gesproten wezen
en beide oudersmoesten nog inleven zijn;hetmoestgeheelvrijzijn van
lichaam sgebreken en vap een onbesproken gedrag. Ook konden ouders

hunne dochtersaanbieden.De diensttijd duurdedertigjaren.Gedurende
deeerstetienjaren leerdedemaag;dendienstalsnieuwelinge;vervolgens
deet
l zij tien jaren dienst alspriesteresse; in het derde tientaljaren
onderweeszijde nieuwelingen.Dan eerstbestond ervoorhaarmogelijkheid, den tem peldienst te verlaten en te huwen, wat echter zelden
voorkwam en als malum omen werd beschouwd.

Behalve hetonderhouden van hetheiligevuur,hetwelkjaarlijksopden
1 M aart vernieuw; werd,hadden de Vestalinnen nog andereplichten te

vervullen,als:dagelijks;en tempelmetwijwatertebesproeien,voorhet
ofler aan Vesta pekel(mltrie8) en oFermeel(mola dclgc)tebereiden,van
sommige oFers het bloed en de asch te bewaren, welke later als reinigingsm iddelen dienst deden , gebeden op te zenden voor staat en volk,
later Ook voorhetkeizerlijk gezin, hetoFerm eel te bereiden voor nog
andere oFers, en dgl.

Er waren enkele omstandigheden, waaronder een door den pontifez

-czïzzlffdgekozen meisje zichaandezekeuzekononttrekken,a1s:wanneer
zijreedseene zuster had,die Vestalin was,wanneer zijd.
edochterwas
van een iamen, een augur, een quindecim vir, een septemvir of een
saliër,of de verloofde van een pontifex ofeen tubicendccrprvzzl,laterook
wanneer haar vader het iu8 frïvw liberorum had.
ln den Vesta-tempel ston; geen standbeeld der godin ; het heilige
vuur was haar zinnebeeld. In dezen tempel waren ook de Laren en
Penaten van Rom e verborgen, op eene plaats, welke alleen aan de

Vestalinnen en de ponti:ces schijntbekend tezijn geweest.Buiten de
ponti:ces mocht geen m an het heiligdom betreden. Aan het hoofd ;er

Vestaalsche maagden stond derirgomazima, n.l.zij, die hetlangBt in
dienst der godin was geweest.D at de Vestalinnen 81
41 ïf
zrid waren, is

reedsvroeger gezegd (blz.4,16,18).
ténmaal'sjaars,deneerstenMei,werdinhethuisvaneenderconsulà,
of,zoodezeafwezigwas,van àenpraetorvrlcsvd,onderhetvoorzitferschap
der huisvrouw ,in tegenwoordigheidderVestaalschemaagden, eene nach-

teli
jkebijeenkomstgehouden,tereerederBonaDea.Dâârkwamen slechts
gehuwde vrouwen vanaanzienlijkenhuize.Mannen mochtennietaanwezig
zijn,noch de beide tempelsder goiinbetreden,opstraFevan deoogen
te verliezen.Vanhier,datwijnietsvandezendienstmetzekerheidweten.
D e volkstribuun P.Clodius woonde, naar verhaald wordt,een sam en-

kemstin vrouwenkleeding bij.Hetoferwerddamiumdccf-ï
/cïfzw geheeten.
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R6x sacrorum - Liv. II.2; VI.49; XXVII.36; XL.42.Serv.mlAen.VIII.
646.Gai1.l12.Or.P.domo l4.Dion.Hal.IV.24.
Q.R.C.Y.- Varro de 1.1.VI.3l.Fest.p. 258,278.
Septemviriepulones - Liv.XXXIII.42.Cic.de orat.111. l9.Paul.Diac.p.28, 79.
Epulum Iovis- Liv.XXV. 2;XXVII.36;XXIX.38;XXX.39;XXXVIII.52.
Ge11.XII.5.Arnob.VII.32.August.de civ.d.VI.l0.
Flamen Dialis- Gell. X. 15.Liv.1.20; V.52; XXVII.8.Val.Max.1. 1.4.
Serv.ad Aen.IV.262.
Vestales - Liv. 1. 20; XYII. 57.Gell.1.12;VI. 7; X. 15.Cic.de legg.II.8.
Serv.ad Virg.Bucol.VIII.82.

HARUSPICES, CURIONM: , PRATRES AAVALES , BAIUII, POTITII XT PINARII:
LUPERCT, GALLI, SODALES TITIT, AUGUSTALES, ENZ.

De karu8pioen waren,zooals reeds boven is aangemerkt (blz.220),
geene oorspronkelijk romeinsche priesters. Zij voorzagen dan ook niet
in eene leemte;want de &ie zaken,waarvoor zij gebezig; werden,
werden ook doorderom einschepriestersverricht.D eprootratioprodigiorum
behoorde tot den werkkring der pontifces en in sommige gevallen tot

dien der guind<cimriri dccrïd Jadundi8, d.
e pronuratio ffzîçvrf
z- ging den
pont#ce8aan,de verklaring der'igna da coeb den augurs,en hetwaarnemen van de ligging deringewanden (eztajvan het oFerdier vond bij
elk bloeëig oFer plaats.M aar in het technische dezerdivinatiom untten
de etruscische haruspices uit;vooralhet schouwen van hetoFerdierwas
in hun vaderland opgevoerd tot zulk eene hoogte,dat het eene kunst

geworden was,en er moet eene vrij uitgebreide verzameling bestaan
hebben van etruscische liki âcrfxeïcïé , liôriJvl.
çf
grc/d (waarin twaalf
soorten van bliksems onderscheiden werden) en librirï/f
zc/d. Alsdeskundigen alzoo, déér, waar de m inder ontwikkelde bliksem-en ingewandei eer der Romeinen te kort schoot,werden de haru8pice8 te hulp

geroepen. Vooral de lever van het oferdier speelde bijhen eene belangri
jke rol.De lever had eenepar8.
p wïîfcrïd,waaruitdeoFeraarzijne
voorteekenen trok voor zich zelven en zi
jn volk,en eeneparnâod/ïîï.
x,
waaruit het 1ot des vijands werd voorspeld. Een zekere uitwas,caput
geheeten,speelde eene groote rol. Na het eerste onderzoek werden de
ingewanden in een pot gekookt en ook onder het koken nauwkeurig
gadegeslagen. H et wegslinken der lever was een zeer ongunstig voor-

teeken. Ten slotte werd zij gesneden,metoFermeelbestrooid,en op
het altaar verbrand.
Onder keizer Clauiius vindt men voor de eerste maal een collegium
Acr-zïcxw verm eld.
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D e dertig ourionenm oesten de oFers voor de dertig curiën verrichten.

Naasthen had echter elke curie haarpamen cf
zrïclfd. De voorzittervan

het collegie werd nurio zzlczïzzlvd geheeten. In het jaar 209 vöör Chr.
werd dit oppercurionaatvoorde eerste maaldoor een plebejer bekleed.
De omstandigheid,t
lat dusook plebejershetcurionaatkondenerlangen,
maaktde zaak vrij duister 1).De waarschijnlijkste gissing isdeze,dat,
toen hetpatriciaat geen bijzondere voordeelen enrechtenmeeropleverde
en de curiën hare beteekenis verloren hadden,door het versm elten der
patricische gente8 de behoefte gevoeld werd, eene nieuwe regeling te
trelen ,en tot de nacra pro populo,welke in d.
e curiën verrichtwerden,

ook de plebejers toe te laten,;ie nu toch evenzeertotden populunbehoorden , a1s vroeger alleen de patriciërs er toe gerekend werden. H et

getalcuriën moetook te eeniger tijd op 85 gebracht zijn,waarioorzij
vereenzelvigd werien m etde85tribus.D ecurioneswerdenin d.
ecom itiën
gekozen.

DeJratren crrcîed vormden een zeer geacht priestereollegie van twaalf

leden,aan welkshoofd een maghter cpîl:pïïstond,die voor den ti
jdvan
een jaar gekozen werd.In den loop dermaand Meihieldenzijeenfeest,
met plechtige ofers,ter eere derbeaeDic: (waarschijnlijk 0p8),hetwelk met een kostbaren maaltijd gepaar; ging,en waarbijzijeen oud
lied in saturnische versmaat zongen.H unne taak was,zooalsV arrozegt

(de1.1.V.85):8aorawfzllïccJaterepropterea VJJrugenJerantarra.Vo1gens de sage zou Romulus'voedster,AccaLarentia,twaalfzonen hebben

gehad,en zou Romuluszelf,na het overlijden van een hunner,diens
plaats hebben ingenom en en het priestercollegie hebben gesticht. D e
aanvulling dezer broederschap ha; door coöptatie plaats.
De Salii waren in twee collegiën verdeeld,elk van twaalfleden.H et
oudste, waarvan ie instelling aan Numa wordt toegeschreven,droeg

den naam van DaliiTcîcïïvï,omdat zi
j hun heiligdom op den Palatijnschen berg hadden. Zij waren priesters van Mars,terwijlhet tweede
collegie,dat door Tullus Hostilius zou zijn ingestel;,aan den dienst
van Quirinusgewij; was en naar den Collijnschen heuveldatder Dalii
6bJîï2?.
ï heette. De Saliërs werden uit de patrieiërs gekozen en stonden
in hoog aanzien.De legende verhaalt,dat onder Numa eenheilig schild

(ancile) uit den hemel viel, van welks behou; hetlotvan Romezou
afhangen. Om het wegrooven te voorkomen , liet de koning door ;en

wapensmid Mamuriuse1fandere vervaardigen,zöö gelijk aanheteerste,
dat dit onmogelijk te onderscheiden was.In de eerste dagenvan Maart
trokken de Saliërs in plechtigen optocht door Rom e,zingende en dan-

')Vgl.Mommselt,Röm.Forsch.I p.14l en 158.
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sende (van hier hun naam)en metmetalen staafjestegen d.
e schilden
slaande. De liederen, welke zij hierbij zongen, heetten aœamenta. Zi
j
waren in saturnische versmaat en in zöö verouderde taal geschreven,

dat zij ten tijde van den dichter Q.HoratiusFlaccusnagenoeg onverstaanbaar waren. Behalve hunne priesterm uts,droegen de Saliërs lans

en zwaard;zi
j waren in eene tunica picta gedost,waarovereenmetalen
pantser was aangegespt en hierover droegen zij(le traôea. Hun voordanserwerdprae8ulgeheeten,en de dans,dien zijuitvoerden,waseen
soort van kri
jgsdans. Deze optochten werden gedurende verscheidene
dagen herhaald en eindigden telkens m et prachtige feestm alen, zö4

zelfs,datzijspreekwoordelijk werden.
Bij een hunneroFerskwam een koor van jonkvrouwen voor, ook op
de wijze der Saliërs met pantser en priestermuts gekleed, en Daliae
rir.gïldd genoem d.
D e Potitii en de Pinarii waren twee geslachten , aan welke de dienst

van Herculesbi
j de ara zzzczïwc wasopgedragen.In 812en811stierven
de Potitiiuit,omdatzijnerriwllfïcïindendiensthaddenwillenopleiden,
terwi
jl de censor Appius Claudius,op wiensraad zulkswas geschied,
door den vertoornden halfgod m et blindheid werd geslagen. Vrouwen
werden in den H ercules-tempel niet toegelaten , omdat eenm aal eene
vrouw aan H ercules een dronk waters ha; geweigerd. H ierom zeiden
de vrouwen niet mehrc>,m aar meoa8tor.

Iuuperou8 (de wolven-afweerder,van lupu8en crc:p)wasmisschien een
bi
jnaam van Faunus.0p zi
jn feestliepen de Luperd ofpriestersvanden
god, alleen gekleed met een voorschoot van geiten- en bokkenvellen,

doorde stad,en sloegen onderjok en scherts hen,die zijontmoetten,
met riemen,even als hun voorschoot uit de huiden dergeoFerdedieren
gesneden.Vooral gehuwde en zwangere vrouwen zochten deze slagen op
te vangen , welke, naa'
r m en geloofde, zegen aanbrachten.

De Galli waren priesters van O'
ybele,de Magna rcïdr. Zijgenoten
niet het minste aanden en waren m enschen uit de geringere klassen.
H un dienst, welke uit Azië was overgebracht,was woest en gem een.

Op hunne feesten rukten zijzich de haren uit,staken zichmetmessen,
enz.Volgens somm igen is hun naam ontleend aan deGalatiërs,volgens
anderen aan het riviertje den Gallus, in Phrygië,waarvan het water

bijhen,die er van dronken,volgens desagekrankzinnigheidenrazernij
verwekte.
D e 8oda>8 Tï/ïf of Titien8e8 waren,volgens de overlevering,door Ro-

mulus ingesteld,hetzi
j om de nagedachtenis van koning Titus Tatius
in eerete houden,hetzij om de sacra der Sabijnen in wezentehouden.
Onder de keizers vindt m en nodalen van verschillende principe8,zooals:
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van AugustusLnodalena#vpffd/cfyd),Titus,Vespasianus enz. Bij de meer
en m eer toenem ende ontaarding van den rom einschen eeredienst werd

dekeizervergoding bi
jna regel,en zoo ontstonden er eenaantaltempels
en priestergenootschappen ter hunner vereering,terwi
jle1k dervergode
keizers ook zijn jamen had.
Haruspices Cic. de divin.1.2,33,41;11. l.
2 sqq.;de har.resp.9 sqq.Liv.1.
55,56;VI1I.9;XXV.l6;XXVII.37;XXXII. 1.App.b.c.IV.4.
W aarnemingen uitde lever - Cic.de divin.1.52;I1.l2, 15.Liv.VI1I.9;XL'
I.
14, 15.Dion.H al.VII.22.
Collegium haruspicum - Tac.ann.XI.l5.
Curiones- Varro de 1.1.V. K3, l55;VI.46.Paul.Diac.p.49,54,64.
Curio maxim us - Liv. 111. 7.Paul.Diac.p.126.U it de plebs - Liv.XX VII.8.
Fratres arvales Gell.V.
I. 7.Plin.h.n.X VIII.2.
Salii Liv. 1.20.Varro de 1.1.V.85;VI.14.Serv.ad Aen.VII. l88;VIII.
285, 663.Plut.N um a l3.Dion.Hal.II. 20.
Saliae virgines - Fest.p.329.

Axamenta - Paul.Diac.p.3.Quinct.1.6.llor.ep.II.1.86.M acrob.sat.1.9.l4.
Epulum saliare H or.carm.1.37.Cic.acl A tt.V .9.
PotitiietPinarii Liv.1.7;IX .29.Fest.p. 232.M acrob.sat.111.6.
Luperci - Liv.1.5.Cic.p.Cael.l1.Serv.ad Aen.VIII.343.Varro de 1.1.V.
85;VI.34.Plut.Rom.2l.Dion.Hal.1.80.
Galli- Llv.XXVII.9.Suet.Oct.68.Mart.XI.74.Phaedr.111.20.

Sodales Titii- Tqe.ann.1.54;hist.II.95.Varro de 1.1.V.85.
SodalesAugustales - Tac.ann.1.54;hist.II.95.FlamenAugusti Tac.ann.II.83.
Flaminesen sodalesvan andere keizers- Capit. Anton.P. 13;M .Anton.phil.7;
Pertin.l5.Spart. Sev.7;Hadr.6, 27.

INSIGNIXN EN YOORREPHTEN DER PRIESTERS. VERYAL VAN DEN
NATIONALEN EEREDIENST.

Tot de insigniën der iamines,ponti:ces en saliërsbehoordevooreerst
de apeœ of albogaleru8,eene kegelvormige witte muts,uit vilt van lamsvellen vervaardigd,welke spits uitliep en aan de puntvoorzien wasvan

eene soort van pompoen, bestaande in een oli
jftwi
jgje,meteen wollen
draac
l(apiculumjomwonden.Eigenlijkbeteekendeapeœalleen depompoen,
doch werd dikwerf voor het geheele hoofddekselgebezigd. De jamen
Dïcffd m ocht zich niet zonder priesterm uts in het openbaar vertoonen
(blz. 231). De driejaminenmaiove8 haiden eene 8ella cvrfflïd en de toga
praeteœta; doch alleen cle iam en van Jupiter had reeht van zitting in
den senaat,even als de opperpontifex.D e toga zrcdfdzfc werd ook door

de Salirrsgedragen.Eenewoningvanstaatswegehaddendereœdccr/cvfld,
4epontVeœ zlczïwxd,depamen Dïcfïden de Vestalinnen.DejamenDïcîf'
d
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en de Vestaalsche maagden hadden iedereen lictor.W anneer depamen
Dfcîfd over de straatging,gingenpraedaeofr aeclamitatorenvoorhem uit,

dieden menschen toeriepen,hun arbeid testaken,totde iamen voorbij
was, dewàjl deze geen arbeid mochtzien. De priesteressen van Vesta
hadden bijde openbare spelen eeneeereplaats;zijmochtenbinnenRome
in een ri
jtuig rijden; consulsen praetorslieten de roedenbundels voor
haarzakken.Hare voorspraak had grooten invloed;zoo zi
j toevalligeen
misdadiger ontm oetten, die ter strafplaats werd geleid, ging de straf

niet door.Ietsdergelijkshad plaatsbijden priester van Jupiter. W ie
gaboei; diehs woning binnentrad, werd van zijneketenen bevri
jd; de
keteuen werden door eene opening in het dak opgeheschen en op deze

wijze buitenshuisgebracht.
D e Vestaalsche m aagden droegen over het gewone vrouwengewaa;

eene soort van jakje van lijnwaad (ccrlcdvd).BijhetoFeren droegen zij
een 8%Ft14lum ,zi
jnde een langwerpig vierkantstukstof,hetwelkalseene
kap overhethoofd wer; geslagen en onderdekinmeteenegespLfbula)
wer; vastgehecht en verder over rug en schoudersafM ng.Om hethoofd

droegen zij een opgerolden haarband van witte wol(inlula),waarvande
uiteinden m et linten aaneengeknooptwaren, en die, wanneer hi
j niet
wasopgerold,breed genoeg wasom ook bijwijzevantulbandteworden
ge/agen.De inlula was,nasrhet schi
jnt,niet een doorloopende witte
lap, maar een hoofdsieraad, vervaarfgd uit vlokken wol, welke met
draden aan elkander waren gehecht.

De priesters waren vrijvan krijgsdiensten geieelteli
jk ook van belastingen. Lichaamsgebreken maakten iemand voor het priesterambt

ongeschikt.Erzijn verscheidene voorbeelden,dathet pontifcaat enhet
augurschap in één persoon vereenigd waren. H oewelde opperpontifex

in machtboven alle andere priesters stond, washijin rang slechtsde
vijfde; de rez en de &ie grootepamine'stonden in rang boven hem ,
hoewelzijhem gehoorzamen moesten (blz.281).
Oorspronkelijk waren misschien alle priesterli
jke waardigheden onvereenigbaarmetburgerlijke staatsambten.W asditzoo,dan konhettoch
geen stand houden bijhettoenemend jagen naar overheidsposten.Zoo
werâ in 200 de jamen Dicîï,
xC.ValeriugFlaccus totaedielverkozen.
Daarhijgeen eed.mocht aieggen (blz.281),stx den de senaaten het
volk zijn broeder toe,ditvoorhem en inzijn naam tedoen.In 242werd
de consul A. Postumius door den opperpontifex L.Caecilius M etellus

verhinderd,Romete verlaten en te veldete trekken,omdat hij tevens
Qsm en van M ars was. In 205 bleef de consulP.Licinius Crassus te

Rome,omdat hi
j zelfopperpontifex was; doch in 181 trok een andere
P.Licinius Crassus,die eveneens consul en opperpontifexwas,meteen
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leger naar Azië. V öör 212 was slechts éénm aal iemand tot hoofd der
priesterschap gekozen, die niet een curulisch ambt ha; bekleed; doch
allengs kwamen meermalen jonge menschen totdie waardigheid, wier
eerzucht nog niet bevredigd was.D e oude strenge voorsehriften konden

niet langer nageleefd worden. Hooge priesterambten bleven somtijds
onbezet,zoo alsten tijde van Caesar dat vanjqmettDfcîïd. Hetgeloof
aan de waarhei; der voorvaderlijke godealeer en aan het gewicht der
voorgeschreven pleehtigheden moest bi
j het meer beschaaftle geieelte
der bevolking wi
jken voorphilosophischeleerstellingenenmonothdstische
begrippen, waaruit echter menig>aal mysticisme en bijgeloofgeboren
werden. Dit verval van den nationalen eerei enst dagteekent reeds van
het midden der tweede eeuw vöör Chr. Van de Grieken leerden de
Romeinen het philosopheeren over godsdienstzaken.VooralhetEuhem erism e schoot te Rom e wortel. Euhemerus, die om streeks het einde ;er

vierie eeuw v.Chr.aan hethofvan Oassander hadgeleefd,hadinzijne
lep: àvqyqn A de leer ontwikkeld,dat de goden en heroën nietsanders
waren dan menschen,die na hun dood om hunne daden vergood waren.

W athijverkondigde,wastrouwensniet geheelnieuw;opCretatoonde
men im mers het graf van Zeus, en de vergoding van vorsten uit de
oudheid en de vereering der heroën gaf aan ditdenkbeeld voedsel;doch
niemand had dit zöö naakt en onbewim peld uitgesproken en zlö stelselmatig uitgewerkt, als Euhem erus, m et wiens werk de Rom einen door
Ennius'vertaling kennis m aakten. D e sporen dezer beschouwing vinden

wij b.v. in demythe, welke Janus toteen koning van Latium maakt
en Saturnus te scheep naar Latium laat kom en.D aarnaast stondennog

andere wijsgeerige stelsels, zooals dat derepicuristen,volgens wie de
goden eenevolmaakte àrx?xilu genoten en zich om demenscheh'
jke of
wereldsche zaken nietbekommerden, datder stoïci
jnen,mwndum ddd:
deum (Cic. denat.d.II.8),enz.Augustinus(;eciv.d.IV.2y)verhaalt,dat de opperpontifex Q.Mucius Scaevola,diein95v.Chr.consul
was, eene drievoudige godenleer onderscheidde, die der dichters, der

wijsgeeren en van den staat;Scaevola wildezich aandelaatstehouden,
zelfs alwaszi
j onjuist,en achtte hetnietwenschelijk,dathet volkde
beide andere richtingen leerde kennen. Ook Varro verhiefzi
jne stem
tegen de,den goden fkwerf onwaardige mythen,welkeuitGriekenland

naar Italië overwoeien.Met deze wijegeerige theologie, welkehetoude
voorvaderlijke geloofondermijnde,ging eene toenemendeverwaarloozing
der heûige gebruiken door depriestersgepaard. Depriesterlijke waardigheden werden tot last en belemmerden hetjagen naarburgerli
jke
ambten ;de 8acra pzlfïîïcïc kwamen a1slastigeen nutteloozeverplichtingen
in verval; tempels stonden ledig en het onkruid wies op het voorplein.
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Geheele eerediensten kwam en in onbruik;Dummanu8,den god dernachte-

lijke bliksems,oudti
jdsboven Jupitergeëerd,wer; vergeten;denDiru8
pater Falacer en de godin I'
urrina kende men ternauwernood nog bij
naam , grieksche goien waren m et rom einsche vereenzelvigd, en de

romeinsche godenkring wastotin hetbespottelijke uitgebreid engeheel
verbasterd door de opname der goden van overwonnen volken.Zööwerd
de eeredienst voor sommigen eene regeeringszaak, geschikt om staatkundigen invloed uit te oefenen, voor anderen eene bloote symboliek,
voor nog anderen een versleten poppenkraam . E et godsdienstig gevoel
werd door geene dezer opvattingen bevredigd, en zoodoende was een
ruim veld geopénd voor het mysticism e van sommige oostersche eere-

diensten.De Isisdienst, welke dooronthouding van zinneli
jke genietingen,door vasten en reiniging tot een heiliger leven entotbeterekennis
der godheid scheen te leiden,welke in Dsiris den leidsm an zag,die de
zielen der afgestorvenen daarheen voerde, waar men tot in eeuwigheid

de goddelijke heerli
jkhei; en majesteit aanschouwen zou,- dezedienst
moest in de gegevene omstandigheden we1 veelaanlokkelijks hebben.
Eene godheid, die van zich zelvezegt(Appul.Met.XT): ik ben de
alvoedend.
e m oedernatuur, de beheerscheresvan alleelem enten,de eerstgeborene van alleeeuwen,dehoogstedergoden,dekoningin dernam en,

de vorstinderhemellingen,deeenvormigeverschijningvanaldegodinnen,
wier wenk den hem el, de zee en de onderwereld regeert, wier eenig
wezen onder vele vorm en,verschillende gebruiken en afwisselendenam en
OP ;en aardbol vereer; wordt, als pessinuntische moedergodin, a1s
cecropische M inerva, paphische Venus, dictynnische Diana, stygische
Proserpina,oude godin Ceres,als Juno,Bellona,H ecate,Rhamnusia,

doch mi
jn ware naam iskoningin Isis,- zulk eene godheid moestwel
vele aanhangerskrijgen, die meenden,thansde waarheid deelachtig te
zullen worden. Vandaar, dat de Isisdienst, welke reeds ti
jdensden
tweeden punischen oorlog naar R om e kwam ,hoezeer de senaat hem ook

bestrijden mocht, ofschoon de doorparticulieren opgerichte Isistempels
meer dan ééns werden omvergehaald, toch zich zegevierend over het

romeinsche rijk uitbreidde en zelfsonder de keizerszelven ijverige aanhangers vond.M et den dienst van Isisgingook ;ievan den aegyptischen
god Serapis gepaard. D och pok andeze godsdiensten deden hun invloed
gevoelen, zoo als die der eleusinische Oeres met de daaraan verbonden

mysteriën,de Adonisdienst,uitAzië afkomstig 1)jvoortsookjoodsche
ceremoniën , waaronder het vieren van den sabbat. Keizer Aurelianus

z)Adoniswaseen dervormen,waaronderBallvereerd werd,duseengonnegod.Zie
4: I'
tevue des deux Mondes van l Febr.1872.

stichtte te Rome een prachtigen tempel voor den zonnegod van Emesa

en stelde zelfs een nieuw priestercollegio in, dat derpontpoendpîïd 1).
Ook de Jupiter H eliopolitanus was een zonnegod.D och vooralkwam de
dienst van M ithras,den perzischen lichtgod,in eere,dien deRom einen
na den zeerooversoorlog in Ciliciëleerdenkennen en diesédertAntoninus
Pius te Rome het meest gediend werd.

Ten slotte zijn er in de vierde eeuw na Chr.vier eerediensten,welke
sterk op den voorgrond treden,die van Isis,Cybele,deVirgoCoelest.is
en M ithras. Isis was nu niet m eer alleen de eenige,veelnamige godheid; ook M ithras, Cybele, de Virgo en antlere goden,zooals Attis,
Serapis, Venus, Adonis, enz. waren dit, en zoo kwam m en tot de

eenige oplossing, welke ter ontwarring van het polythdsle mogelijk
was geworden, n.l. tot de stelling, dat er slechts ééne godheid was,
die op verschillende plaatsen onder verschillende vormen en namen werd
aangeroepen.
D e vereering derromeinschekeizershing sam en m etden dienstderLaren

(blz.206,207)en van den Geniî
n JpzvîïRomani.Ookindezevergoding,
welke somszelfsbijhun leven reedseenaanvang nam ,iseenoostersche
invloed niet te miskennen.De staatkunde had hierin haaraandoel,daar
het niet van belang ontbloot was, den persoon des keizers alshetware

boven het overige menschdom te verheFen en hem eene goddelijke
wi
jding te geven.
De oude divinatio ging geheel te gronde door het ongeloof en het

daaruitwedervoortspruitende bi
jgeloof.Onder het keizerrijk isdan ook
het gebruik van amuletten, talismans, toovermiddelen en dergelijke
zaken zeer verbreid.M en vond allerlei waarzeggersen horoscooptrekkers

en verschillende orakels, totdat Constantius,dezoon van Constantijn
den Groote, en later Theodosius althansaan de openl
ijke uitoefening
.

der dirinatio m et gestrengheid een einde m aakten.
Albogalerus,amx - Gell.X.l5.Fest.p.205.Paul.Diac.p. l0.Liv.VI.4l.Val.
M ax.1. 1.4.
Toga praetexta,sella curulis,domus publica,zitting in den senaat- Liv.XXVII.
8;XXXIII.42.Suet.Caes.46.Serv.ad Aen.VIII.363.

Eerbewi
jzen derVestalinnen - Ge11.1.12;V1.:.Suet.Caes.1,83;Oct.44,l0l;
Tib. 2. Cic. p. Font. l7;p.Coel.14.Val.M ax.V.4.6.Plut.Num.l0. Dio Cass.
XLVII.19.
Suëbulum - Paul.Diac.p.349.Varro de 1.1. VI. 2l.
C.Valerius Flaccus- Liv.XXXI.50.
A.Postumius Albinus - Liv.epit.XIX.Val.Max.1.
P.Licinius Crassus- Liv.XXVIII.44; epit.LIX.

')Deoude pontifcesheetten integenstelling dtzerlateren Pontijices Vestae.
scHLlMxEa,Handboek.2: druk.
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Euhemerismus- Cic.de nat.deor.1.42.
Epicurismus- Cie.de divin. II.50.

Vervalvan den godsdienst- Suet.Oct.30.(cf.Liv.IV.20)Prop.II.6.ô5.Ovid.

fast.II.52.Iul.Obseq. 55.Varro de 1.1.VI. 19; V11.45,49.Liv.X L.4l.A ugustin.
de civ.d.111. 17; IV. 23.
Tegenstand tegen den Isisdienst- Val.Max.1.2.3.Te> ll.Apol.6.Tac.ann.II.
85.Dio Cass.XL.47;XLII.26;LII.36;LIII.2;LIV 6.Joseph.Antiq.XVIH.3.4.
Door de keizers begunstigd - Suet.Otho l2.Eutr.VH .23.Lamprid.Comme .9.
Spartian.Carac. 9.Lamprid.Alex.Sev.26.
Isisdienst- Plut.Is.et0s.
Pontiices solis - Vopisc.Aurel.25,35.
Mithras - Plut.Pomp.2l.Lamprid.Comm. 9.

H O O F D S T U K X VII.

D e s p e le n.

q 1.
THEATRUM , AMPHITHEATRUM , CIRCUS.

D e plaatsen , waar de zoo geliefkoosde spelen der Rom einen gegeven
werden,waren het theatrum ,het amphitheatrum en deoirou8.H ettheater
was een halfrond gebouw ,dat tot tooneelvoorstellingen diende,en welks

platte zijde door het tooneelwerd ingenomen. Het binnenste van den
halven cirkel droeg den naam van oroâe8tra en kwam m in ofmeerovereen
met hetgeen in onze schouwburgen het parterre wordtgenoemd.Om de

orche8tra heen liepen de verschillende rijen zitplaatsen,trapsgewijze oy
loopende.H et ampâitâeatrum was langwerpig rond.Het was bestem;tot

wedstrijden van zwaardvechters en wilde ieren. De zitplaatsen liepen
in verschillende rijen hetgeheele gebouw rond. In het midden bevon;
zich hetmetzand bestrooide strijdperk (area,arena).Rondom dit perk
liep een muur van twaalftot vijftien voet hoogte, gekroond meteen
stevig rasterwerk. In dezen m uur waren de deuren,welke tot de ver-

schillende hokken toegang verleenden, waarin de wilde dieren waren
opgesloten, of waarin de zwaardvechters het oogenblik van den stri
jd.
verbeidden.Een dezer hokken,het 8poliarium genoem d,diendetotberg-

plaats voor de lijken der bezweken kampvechters. De deur van het
m oliarium heette porta .
tïài/ïzla. Ter hoogte van gem elden m uur,achter

het rasterwerk,namen de zitplaatsen een aanvang. Voorde eerste rij
der gewone zitplaatsen was over een zeker gedeelte nog een vooruitspringende loge ofbalkon aangebracht,podium geheeten ,waardehooge
overheden en de Vestaalsche maagden zaten. De ciroun diende voor
wedrennen en had ongeveer den vorm van het amphitheatrum ,m et dit
onderscheid, dat aan het eene einde geene zitplaatsen waren, maar
zoogenaamde 0ar06re8,eene soort van stallen,waarin dewagenshetsein
tot den wedren afvachtten.
l6*
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De zitplaatsen (8edilia,.
/brïl waren in aldeze gebouwen in verschillende,m eest & ie,rangen afgedeeld,welkeoaveaeheetten.D ezerangen ,

van welke elk verscheidene rijen zitbanken bevatte,waren vanelkander
gescheiden door ringmuurtjes (baltei,zrcdcfzlc/ïpzldd). Elke carea begon
boven aan den baltela, welke haarvan devorige scheidde,zoodatwij
ons de verschillende careae moeten voorstellen als zoo vele schuin oploopende,achter elkaniergelegen terrassen.D enediliawerden doorsneden
door gangpaden,welke in de richting van het middelpunt liepen en de

zitplaatsen in wigvormige vakken (ounei) verdeelden. Soms wasgeheel
boven en achteraan nog eene gaanderijaangebracht.Dein-enuiùgangheetten vomitaria. De buitenmuur, welke het geheele gebouw omgaf,

bestond uit eenige bogenrijen boven elkander, waardoorzuilengangen
werden gevormd,welke door trappen m et elkandergem eenschap hadden
en tot de verschillende rangen toegang verleenden.

In den circushad men nog de 8pina en de metae. Dicht bi
j de beide
uiteinden van het renperk stonden de eindpalen (metae),om welkede
wagensm oesten heenzwenken.N agenoeg van den eenen eindpaaltotden

anderen liep eene terrasvormige verhevenheid (8pina) van vier voethoog
en twaalf breed. Op de 8pina verhieven zich dikwerf altaren ,beelden,

zuilen en dergelijke versierselen. Rondom hetrenperk lietCaesareene
gracht graven,Euri
pu8 genaarld.

Het tooneel was bi
j de Romeinen voorzien van een voorhangsel
(aulaeum), dat echter bij den aanvang der voorstelling niet,zooals bi
j
ons,werd opgetrokken ,m aar neergelaten.âulaea manerebeteekent:tot

het einde blijven.Völr hetvoorhangselen iets lager dan het tooneel,
was N0g eene smalle ruimte @ulpitum),waarde proloog van hetstuk
werd uitgesproken. De naam pro8ceniwm wordtzoowelvoorditpukitum
ïebezigd,als voor de eigenli
jke 8cena'
, zoover deze in hetgezicht der
toeschouwers viel.Achter de schermen,om het voôr een oogenblik zoo
uit te drukken ,bevon; zich het po8tnoenium ,alwaarzichdedondertoestel
en andere machineriën hevonden,benevensdebewaarplaatsvoorcostlames
en tooneelgereedschappen. V öör het tooneelstonden twee altaren,het

eene aan Apollo,het andere aan Bacchusgewijd.Hettooneelzelfwas
welbreed,maar niet diep.D e achterwan; vorm de eenevastedecoratie,
welke niet kon worden weggenom en , zaaar we1 door voorgeschovene
coulissen kon verander; worden.

De toegang tot de verschillende spelen waskosteloos,dewijlzijgeschenken waren, welke door de magistraten aan het volk werden aan-

geboden.Echter had men een bewijs van toegang noodig. Zulk een
entréebordje (te88erajis ook bewaard gebleven.Eet& aagttotopschrift:
Cav.1I.Grad.VIII.Casina Plauti.De orcâentra in deu sehouwburgwas
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sedert 194 hr. Chr.bestemd voor de senatoren 1);de veertien daarop

volgende rijen werien in 67 Chr. doorde Roscische wet(blz.86)
den ridderstotzitplaatsen aangewezen 2).Augustusregeldedezitplaatsen op nieuw, en bepaalde,dat bij alle spelen en in alle steden de
senatoren vooraan zouden zitten;hijweeszoowelaan de krijgslieden,
alsaan de gehuwde mannen uitde plebsafzonderlijkeplaatsenaan,gaf
aan de knapen een bepaalden cuneu8,en daarnaast een anderen aan de
paedagogi,d. i.aan d.
e slaven,die het toezichtoverhen moestenhouden.

De vrouwen verwees hij naar de bovenste of achterste zitplaatsen;
slechts voor de Vestalinnen maakte hijeene uitzondering;doch tot de
athletische spelen ontzeide hij den toegang aan alle vrouwen zonder
onderscheid (leœ ffflïc tâeatralh).
Er waren teR om eonderscheidenetheaters,am phitheatersencircussen,

waaronder sommige van ontzaggelijke uitgebreidheid.Zoo kon de circun
mazimun, (
loor Tarquinius Priscusaangelegd, 150 000 m enschen bevatten.

Later werd hij door Caesar voor 250000 toeschouwers ingericht en

eindelijk doorkeizer Trajanusnog vergroot.Oot de andere steden van
eenig aanbelang hadt
len hunne renbanen en strijdperken;van heinde
en verre stroom den toeschouwers toe,om zulke feesten en vertooningen

bij te wonen, en zl(J verzot was het volk er op,dat deuitslag der
verkiezingen m eermalen afhing van de pracht en denluisterderfeesten ,

welke de candidaten bij vorige gelegenheden aan hetvolk hadden gegeven. Het prachtigste amphitheater, met 87000 plaatsen, was het
Flavische, door V espasianus begonnen, door Titus voltooid,en welks

overblijfselen nog in wezen zijn onder den naam van het colineum.Het
best bewaard gebleven am phitheater is dat van V erona. Ook dat van

Nlmes,in Frankri
jk,isbekend.Onder denogbestaandetheatersmunt
dat van H erci aneum uit.

Het is opmerkelijk,hoe lang het geduurd heeft,alvorenste Rome
een vast theater verrees. Oorspronkeli
jk werd er bij ludi dcdzlïcï een
tooneel van hout opgeslagen en na den afoop weder afgebroken. D e
toeschouwers stonden dooreengem engd ofzaten op m eegebrachte zetels.

')Deze zaak gafergernisgenoeg. Liv.XXXIV.54:Megalesia,ludosscenicos,C.
Atilius Serranus L. Scribonius Libo aediles curules primi fecerunt. Horum aedilium

ludosRomanosprimum senatusapopulosecretusspectavitpraebuitquesermones.vQuid
repente factum , cur immisceri sibi in cavea patresplebem nollent?'' Postrem o ipsum
quoque A fricanum , quod consul auctor eius rei fuisset,poenitnisse ferunt. De hier
bedoelde Scipio is P.Cornelius Scipio Africanusmaior,die in l94 voor detweedemaal
consulwas. Zie hieroverook Val.M ax.II.4.3.

3) Uit de woorden restituitbi
j Vell.Pat.II.32 en restitutusbi
jCic.p.Mur.19
schi
jnthet,datRosciusaan de ridders afzonderli
jkeplaatsen terugga/,ofschoononsvan
vroegere bepalingen hieromtrent nietsbekend is.
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Eerstin hetjaar174 vJörChr.bouwdendecensoreneensteenentooneel,
d. w. z. alleen eene 8cena. In 154 beproefde men een vast theater te
bouwen, doch door toedoen van-p.Scipio N asica wer; het weder afgebroken en het zitten verboden. H et eerste m et zitbanken dagteekent

van het jaar 146, doch ook dit wasnog van houten ti
jdelijk. Eerst
Pompejus liet in 55 een geheelsteenen,van zitbanken voorzientheater
bouwen,waarbij later een tweede kwam ,in 18 v.Chr.doorOornelius
Balbus opgericht, en eindeli
jk onder Augustus een derde, dat van
M arcellus.

Naarmate de oude eenvoudigheid voor weeldeen gemaakzuchtwijken
moest,werd ook den toeschouwers hetverblijfin de genoemdeuitspanningsplaatsen gemakkelijkergemaakt.Hiertoe dienden o.a.hetspannen
van purperkleurigezeilen (velaria) alszonneschermen boven dehoofden
van het publiek,waartoe op zekere afstanden m asten waren opgericht,
het graven eenergrachtrondom dearena,ten eindedoorhetdoorstroomen
van water uit de waterleidingen koelte en frischhei; te geven. Later

besproeide men zelfs bi
j groote hitte de toeschouwersdoor middelvan
perspompen met een fjnen regen van welriekende wateren.
Theatrum - Vitr.V .3- 9.Tac.ann.XIV .2l.
De eerste steenen scena - Liv.XLI.32.
Theatrum Pompeii - Tac.ann.XIV.21.
Scena - Serv.ad Virg.Georg.111.24.Vitr.V. 7.
Velaria - Val.Max.II.4. 6.Plin.h.n.XIX.6.
Euripus - Suet.Caes.39.

Lex Iulia theatralis - Suet.Oct.44.
Circus maximus - Plin.XXXVI.24.Liv.1.35.Suet.C%s,39.Dion.Hal.H I.61,68.
Amphitheatrum Flavium - Suet.Vesp. 9; Tit. 3.

52.
VXRSCHKLLENDE SOORTEN YAN SPELEN.

In den circue werden meest wedrennen gehouden,daar hi
j voor gevechten m inder geschikt was,vooreerst uithoofde der mina, ten tweede

wegens d.
e mindere veiligheid, welke hij den toeschouwers aanbood,
om dat de zitplaatsen niet zoo hoog boven den grond waren,a1s in het

amphitheater. Toch komen op dezen regeluitzonderingen voor,waarbij
dan, door het stellen van een hekwerk ofhet graven eener gracht om

het stri
jdperk,buitengewone maatregelen totveilighei;werdengenomen.
De wedrennen werden gehouden met wagens,bespannen met twee of
vier paarien ,allen naast elkander. D e wagens hadden twee wielen en

werden van aohteren beklommen.De menners (aurigae) waren in het
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republikeinsche tijdperk slaven ofmenschenuitdengeringenstand.Naar
de verschillende kleuren, welke zi
j droegen, waren zi
j,althansin de
eerste eeuw na Chr., in vier korpsen (Jactioneh verdeeld:het witte

(albata),het blauwe (neneta),het roode (rn88ata4,hetgroeke (pradnaj.
Domitianusvoegde er nog eeneJaotio clrcfc en eeneJaotio.
pf
4rzf
xrdcbij.
Elke wedren van wagens heette mh8un. In het eerst bestonden de circensische spelen slechts uit é1n mie8u8;doch ;it getal groeide gedurig
aan ;m en vindt er 12,24,80 verm eld;D om itianus zou zelfs eenmaal

honder; m1881
48 gegeven hebben,waarbij echterde baan telkens slechts
vi
jfmaalwerd afgelegd;doch hetis ter nauwernood denkbaar,datdeze
hondertl op lénen dag aiiepen,tenzi
j dekeizereen kleinen circusgebrui t heeft en niet den cfrcvd maziml
a. De R om einen waren zeer OP
deze wedrennen verzot. Vooraf werden de beelien der goden in plechtstatigen optocht door den circus rondgedragen ; hierop volgde een oFer,
en ten slotte gaf de voorzittende overheidspersoon , door het om hoog

werpen van een witten doek (pann- crdfc/vd,mappa),hetsein totden
wedstrijd.De wittelijn,welkeheteindeaanwees,werd ccâ genoemd,
waaraan de spreekwi
jzen ontleen; zijn: e ccrceïlvdad ccîc- pervenire
en a oalce ad ccrcer- revoeare. Ten einde de toeschouwers in de gele-

genheid te stellen,e1k oogenblik na te gaan,hoedikwijlsdebaanreeds
waB afgelegd, stonden aan het eene uiteinde der 8pina op eene verhevenheid zeven eivormige marmerblokken, en evenzoo aan het andere

einëezeven steenen dolfijnen.Bi
j elken omrit werden een dezer ora en
een dezer dolfijnen weggenomen.Hetomzwenken der eindpalen washet
moeielijkste en gevaarlijkste werk van den wedren. Doorden draaite
groot te nemen,verloormen tij;;nam men hem te kort,;anliepmen
gevaar,den wagen tegen de & ie steenen zuilen ,welkeiemetavormden,

verbri
jzel; te zien;ook moesten dewagenmennerszorgen,elkanderniet
in d.
e wielen te rijden. De aurigae, ook agitatore8 genaamd,droegen
eene sluitende tunica zonder mouwen, een soort van helm , en een

scherp mes in den gordel, ten einde in tij; van noo; de teugelste
kunnen ioorsnijden,welke achterhun rug omliepen.
De gladiatorengevechten schijnen van etruscischen oorsprong te zi
jn.
Te Rome vindt men ze het eerst vermel; in 265,bijdelijkfeesten,
door M .en D .Brtzius ter eere huns vadersgegeven.D ezwaardvechters

waren meest krijgsgevangenen,die door een schermmeester (lanintajin
de behandeling van een of anderwapen onderrichtwaren.Alrasm aakten
de lanintae hiervan een handelsartikel,door slaven op te koopen en te
oefenen en vervolgens voor d.
e genoem de spelen te verhuren of te verkoopen.De zwaardvechters werden naar hunne wapenen'in verschillende
soorten onderscheiden. De retiarii of netwerpers hao en een drietan;
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(funoina) en een net,hetwelk zijhunnetegenpartijoverhethoof;zochten
te werpen, om zi
jne bewegingen te verlammen. De retiariunvochtin
dbn regel tegen een 8eogtor, die m et schild en zwaard gewapend was.
D e Thracen en Damnéten heetten aldus naar hunne wapening;delaatsten
waren zwaargewapenden. D e mirmillone8 ontleenden hun naam aan den

gallischen, met een visch versierden helm , welken zij droegen. De
enedariistreden,op strijdwagens (e88eda4 staande.De andanataedroegen
een helm ,welke over de oogen heenging,doch geen vizierhad,zoodat

zijin dQn blinde op elkander lossloegen.De dimanhaerimoetenjbli
jkens
hunnen naam ,m et twee zwaarden gekampt hebben.

De zwaardvechters streden meestalbi
jparen,op leven endooi.Zeeg
een der strijdersgewond neder,dan riep hetvolk:âabet. Degeen,die
de spelen gaf(editor >zxsvi.
9,liethet,althansin den laatsten ti
j; der
republiek en onderhetkeizerri
jk,aan de toeschouwersover,overzijn
lot te be8lissen. Hetopsteken der vuistmetingesloten duim (polliopremere) gaf te kennen, dat het publiek zijn leven wilde sparen;het
uitsteken der vlakke hand met den duim naar onderen gekeerd (verno
'pîsct
?) was een teeken,dat deoverwonneneden doodsteek raoestont-

vangen Verrum rdc:/drd). Zwaardvechters, die zich de guns: 4es volks
hadden verworven , werden op verlangen der toeschouwers, die dan hun

bijval door het wuiven met doeken te kennen gaven,door den lanhta
of door hem ,die de spelen gaf,m et de r14di8 begiftig;,eene soort van

schermstok, tot teeken, dat zij hun ontslag (mi88io) kregen en dus
voortaan van deze gevechten waren vrijgesteld.Zijheetten dan rudiarii
of rltde donati,en wijdden hunne vroegere wapenen aan Hercules.De
li
jken der gevallenen werden met haken naar het8poliarium gesleept.
Soms vochten de gladiajoren bijhoopen Loaterrariù ;ook werden zijbij
maaltijden gehuurd om in de eetzaaltot vermaak der gastentestri
jden
(cubioularii);dikwijlskampten zijbijli
jkfeesten rondom denbrandstapel
(bu8tuarii4
j.Onder dekeizersbestonden er ookkeizerlijkezwaardvechtersscholen (eaenariané).
In het am phitheater hadden ook gevechten plaats van wilde dieren

tegen elkander ofvan menschen tegen dieren (renatione8). Deze spelen
waren zeer kostbaar, zoowel uit ltoofde dermoeielijkhei;,om zich d.
e
noodige beesten te verschaFen,als ook omdathet stri
jdperk dan meerm alen door m iddelvan rotsblokken en boom en in een bosch wer; her-

schapen.Zij,die met de wildedierenstreden,heettenbe8tiarii.Zi
jwaren
6î gehuurd Lauctorati) en streden met wapenen,ùfveroordeeld,en
moesten dan ongewapend zich zoo goed mogeli
jk verdedigen. Hierbi
j
hadden somtijds afgrijselijke wreedheden plaats, vooral bij de vertolgingen, welke de Christenen in de eerste eeuwen onzerjaartelling te
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verduren hadden, en ook na Ponstantijn clen Rroote, wanneer de
venationen soms gebruikt werden totopruiming van krijgsgevangenen op
groote schaal.Als eene proef van den luister dezer spelen mogedienen,

dat o.a.Pompejus eenmaalachttien olifanten en vi
jfhonderd leeuwen
in het strijdperk bracht. Toen sommige keizerszich zoo ver vergaten,
dat zij zelven in hetren-en strijdperk optraden,konden ook mannen
van rang en aanzien zich niet hieraan onttrekken. D omitianus dwong

zelfsaanzienli
jke vrouwen,om in het strijdperk te kampen.Nu en dan
dienie het amphitheater ook voor scheepsgevechten (naumaoâiaej;door
onderaardsche buizen liet men er het noodige water instroom en , en

vervolgens een zeegevecht verioonen,datdikwijlszeermoort
lëadigwas.
C.Julius Oaesar liet eens een m eer graven enm etzitplaatsen om ringen,
m et genoegzame ruimte voor twee vloten , welke te zam en eene beman-

ning van 8000 koppen telden.Ook gafhijeenmaalvi
jfdagenachtereen
renatione8,gevolgd door een veldslag,waaraan van weerszijden500voetknechten, 800 (ruiters en 20 olifanten deel namen. Onder d.ekeizers
werden ook nu en dan zulke gevechten vertoond.

De gymnische spelen bestonden hoofdzakelijk in den wedloop(cvrdvd),
het worstelen (luctu8),den wapendans Lpyrrioâia naltatioj en hetvuistgevecht Lpugilatlu). Bij dit laatste omwonden ie strijdershunne hand
met een lederen riem ,somBnog metloodenofijzerenknoppenvoorzien,
welke caentu8 of ce8tw8 genoemd werd. D e kampvechters heetten atâletae
of palaentritae.

Het wapenspel van Troje (ludun Troiae) ont
lerscheidde zich van alle
vorige spelen hierdoor,dat hetdoor zonen van aanzienlijken huize,uit
den ridderstand,werd uitgevoerd. Zelfs zoons van senatoren namen er
aan deel. D e Romeinen schreven het aan A eneas toe. H et was een
carrouselin den vorm van een spiegelgevecht te paard. Sulla riep deze
wapenoefening,welke vergeten was,weder in het leven.
D eze gym nische spelen werden in den circus uitgevoerd.H iertoe behoorde ook nog de de8ultatio,hierin bestaanëe,dat één ruiter twee of

meer paarden bijden teugelhield en in vollen ren van heteene paard
op het andere oversprong. Al deze spelen werden geopen; m et oFers

en optochten,waarbij tle beelden der goden rondgedragen ofrondgereden werden.
D e ludi dcdzlïcï werden in 863, toen R ome door de pest geteisterd
werd,voor het eerst aldaar vertoond,ten einde de goden teverzoenen.

Zij bestonden toen nog alleen in dansen,welke op de maat;er fuit
*erden uitgevoerd.D e dansers,hhtrione8,ook ludione8 ofhtdiigenoem d,
werden hiertoe uit Etrurië ontboden. D eze dansen,op eene soort van

tooneeluitgevoerd,vonden nayolging bij d.e romeinsche jongelingschap,
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weh e er echter luimige vertellingen invlocht,waarm ede de bewegingen

van den dans samenhingen.Dezeliederen,waarvan wijtrouwensweinig
weten , heetten 8aturae. Onder de oude tooneelvoorstellingen behoorden

deJaôulae Jtellanae, aldus geheeten naar het campaanschelandstadje
Atella; zij waren karakterstukjes,waarin boerten spotden boventoon
voerden, en waarin eA ele vaste kluchtige rollen voorkwam en, als:
M accus,een domme,vreetzieke hansworstm etezelsooren ,Pappus,eene
soort van Pantalon, Bucco, D ossennus. ln den beginne waren deze

stukjesslechtsa1s schetsen geschreven,waarin dehandeling en deloop
waren aangegeven,terwijlde samenspraakalsimprovisatieophettooneel
zelf moestworden uitgewerkt. Eerstin hetti
jdperk der eerste burgeroorlogen werden atellaansche kluchtspelen met volledig uitgewerkten

tekst geschreven, en dikwerf als nastukjes (eœodiaj gebruikten door
acteursvan beroep opgevoerd. Yöördien tijd werden zijgespeeld door
gemaskerde romeinsche jongelingen.De boertwas dikwijlsgrof en ongekuischt, de aardigheden m enigmaal plom p ; het doel was, dç toeschouwers te doen lachen.

De mimi waren stukjesvan geli
jk gehalte,doch zonder vasterollen.
Ook zijwerden vaak alsnastukjesgebezigd. Zij Aagen hunnen naam ,
omdat zi
j op luimige wijsmenscheli
jke hartstochten,toestanden en gewoonten schetsen of nabootsen. Tegen het einde der republiek werdook
#

het schri
jven van mimen een tak van letterkunde. Depantomimi,die
voornamelijk onder het keizerrijk in trek waren,waren voorstdlingen,
waarin slechts één acteur met gebaren en dans optrad en hierdoor ver-

schillende rollen weergaf,terwi
jl een koor het oanticum voordroeg,in
den vorm van een recitatief, waardoor debeteekenisvan hetgebarenspel

aan de toeschouwers duidelijk wer; gemaakt. De grenzen der welvoegelijkheid werden,even alsmeermalen 1 balletten plaatsvindt,verre
overschreden. Ook balletten worden verm eld, pyrricâae genaam d. D e

pyrrécha, oorspronkelijk een dorische wapendans,wasonderde keizers
eene algem eene benaming geworden voor allerlei reidansen , en werd
zoowel door dansers als danseressen uitgevoerd.

De romeinschetragoedia dagteekentuit dentijdvanLiviusAndronicus
(240).Zijwer; onderscheiden in tragoedia praeteztata,wanneeriehandelende personen Rom einen waren, en crepidata, wanneer het stuk op
griekscben bodem speelde. D e comoedia was in het eerste geval toqata,

in hetlaatstepalliata. De crepida nameli
jk waseen grieksch schoeisel,
hetpallium een grieksch gewaad.Deromeinschetooneelspelers(hhtrioneèiI
droegen nothnrni,eene soort van laarzen met hooge zolen,waardoor ziJ.,.

grooter schenen.0ok droëgen zi
j een masker Lper8onaj,datnaargelang
hunner ro1beschilderd was.Voor de verschillende typen had m en vaste
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maskers.G enzoo ha; men afzonëerlijke d.
ecoratiBn voor hettreurspel
en voorhetblijspel.DetooneelopvoeringenwerdenbegeleidmetGuitspel.
TibiaeAzfrcdwaren lage,wijzouden kunnen zeggen basiuiten,terwijl
de 8inhtrae of narranae hooge of (liskantiuiten waren. Elk fuitspeler

blies twee fuiten te geli
jk. Tibiaezcrddzijn twee fuiten van dezelfde
soort;tibiae ïzlwcr- bestonden uit eene tibia deztra en eenetibiadïzlï,
sfrc.
D e m askers waren in den m ond met eene soort van kleine verborgen

spreektrompet voorzien, daar het anders den acteurs onmogelijk ZOll
geweestzijn,zich door het geheele theatrum te doen verstaan.
De tooneelspelers stonden bij de Romeinen in weinig aanzien. Zij
waren meestslaven ofvrijgelatenen,die door den directeur gekochtof
gehuurd waren , en hunne zeden lieten dikwerf veel te wenschen over.

Zoo ook enkelen ora hun talenigeacht waren,zooalsCicero'stijdgenoot
Q.Roscius,toch leenden geene vrijgeboren Romeinenvaneenigaanzien
zich hiertoe.D edireeteurwasdomin- prd./d,endi
kwerftevenshoofdacteur
(aetorwrïzlcrv- partium).Alleen deJabulaeâtellanaewerien doorvri
jge-

boren romeinschejongelingen opgevoer; en strekten niet totoneer.
Aul
-igarum factiones - Suet. Cal. 55; Nero 22; Domit. 7.Dio Cass. LIX.
LXVII.4.1.Lyd.de mens.IV.25.
Missus - Liv.XLIV.9.Suet.Nero 22;Domit.4.M art.VIII.78.DioCaes.LX.23.
Munera gladiatoria - Liv. epit. XVI; XXIII. 30;XXXIX.46;XLI.25.Val.
Max.II.4.:.Suet.Caes.26,39;Tib. :;Claud.2l.Cic.p.Sest.64;in Vatin.15;
p.Sulla 19.

Pri
jsdergladiatoren - Gai.111.146.
Pollicem premere - Plin.h.n.XXVIII.5.Hor.ep.1. l8.66.
Verso pollice - Iuv.sat.111. 36.
Missio - Mart.XI1.29.:.Cf.Hor.epist.1. l.6.
Venationes- Liv.XXXIX.22.Suet.Claud.2l.Tac.hist.II.61.Cic.addiv.V1I.
1.Plut.Pomp.52.

Aanzienli
jkemannen en vrouwen a1szwaardvechters

Suet.Nero 12;Domit.4.

Naumachiae - Suet.Caes.39; Claud.2l.Dio Cass.XLIII. 23; LX.33.
Pugna pedestris etequestris Suet.Caes.39;Domit.4.
Ludi gymnici Cic.de legg.II. l5.Dion.Hal.VII.73.
Ludus Troiae
Suet. Caes. 39; Oct.43; Tib.6;Calig. 18;Cland.2l;Nero 7.
Virg.Aen.V.556 sqq.Serv.ad h.1.Plut.Cato min.3.Dion.Hal.VH .72.
Desultatio - Liv.XXIII.29;XLIV.9.Prop.IV.2.35.Suet.Caes.39.Hygin.fab.80.
Ludiscenici- Liv.VII.2.Val.M ax.II.4.4 sqq.
Pyrricha - Appul.met.X.29.Suet.Caes.22;Nero l2.Athen.XIV.631 A.

LUDI STATI, VOTIYI, EXTRAORDINARII.

LudidJCJïwaren vastefeesten,welke op bepaaldetijdenterugkeerden.
W ijlaten hier (
le voornaamste volgen:
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10.LudiAfvcî-t
w ofMegaleqia,ter eere dermagnamater,Oybele.Zij
hadden plaats in April en duurden zes dagen , gedurende welke de Ro-

meineq elkanderwederkeerig termaaltijd noodigden.Deze feesten dagteekenen ongeveer van hetjaar 200;zijgingengepaardmetludicïrcd-dd
en 8cenici. D e G alli trokkan in purpergewaad onder begeleiding van
pauken en trompetten met het beeld der godin door de stad.
20. Cerealia, ter eere van Ceres in Aprilacht dagen lang met wedrennen en tooneelvertooningen gevierd. M en ging in Y t wit gekleed,
zon; elkander bloemkransen ten geschenke en noodigde elkander ten

maalti
jd.
80. yloraléa, aan Flora gewi
jd en in het laatstvan Aprilgehouden.
M en versierde alles m et bloem en en gafzièh overaan uitgelaten,dartele,

zelfsontuchtige vroolijkheid.Ook ;itfees
'tging met circensischespelen
gepaard.H et werd in 212 vöör Chr.ingesteld.
40. Ludi z.yy
oîîïscrdd,in den tweeden punischen krijgingesteldtereere
van Apollo en met circensische en tooneelspelen en op den laatsten dag

met eene renatio gevierd.Sulla lietdaarbi
j alspraetorhonderd leeuwen
vechten.D eze feesten vielen in Juli en duurden acht dagen.
50.Ludi Oapitol
ini,ter eere van den eapitolijnschen Jupiter ingesteld

na den aftocht der Galhërs. Hierbij hadden gymnische,scenische en
muzikale spelen plaats. Zi
j werden gegeven door een collegium uitbewonersvan den Capitolijnscheh heuvelbestaande.
60.LudiRomani,magniofmazimi,gewijdaanJupiter,JunoenMinerva,
en gedtzrende zestien dagen met circensischeen scenischespelen gevierd,
en wel in September.

70.Ludi TJ:JN , ingesteld, naarhetscbi
jnt,ter gedachtenisaan de
verzoening derpatriciërs en plebejers,na d.e tweede necennio.
pî:J,
5.
sinhet
jaar449 v//r Chr.Zijhadden plaatsin Novemberen duurden veertien
dagen.
80@cpsdffcîïc,in Augustus en December,met wedrennen gevierd ter
eere van Neptunus Consus, en, naar verhaald wordt,reeds door Rom ulus ingesteld.
90. compitalia, een feest ter eere van de Laren,wier altaren op de

hoeken der straten (compita)stonden.
100. Q'
l
tinguatrla ofquinguatria,een feestvan djfdagen tereere van
M inerva, in M aart. D en eersten dag, die de die8 natalh M zl:rpc: genoem d werd,had er een onbloedig oFer plaats;de drie volgendedagen

werden met zwaardvechtersspelen gevierd; de vijfde dag waseen twbifvd/rif
zpz,waarop de trompetten gewijd werden, daar de trompet aan
Minerva geheiligd was.De schooljeugd had gedurendeditfeestvacantie,
en nam een i
jverig aandeelaah de viering er van.
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110. Palilia, op 21 April,den gedenkdag van Rom es stichting. Oor-

spronkeli
jk wasditeen herdersfeest.Bijsommige gelegenheden werden
door (le Vestalinnen drachtige koeien geoferd en deongeboren kalveren
totasch verbrand.Evenzoo werd bij de Octoberwedrennen inden eampltn
A'
cr/ïv,
g het rechterpaard vaû het winnende tweespan geoFerd en het
bloed door de Vestalinnen bewaard. D eze asch en dit bloe; werden op
de Palilia aan het volk als reinigingsm iddelen uitgereikt. Y oorts berookte m en huis en stal m et zwavel,sprong over een hoop branden;

stroo,ofl
-erde aan de godin Pales ett hield gemeenschappelijke maaltijden.
120. saturnalia, tegen het einde van D ecember gevierd, ter gedachtenis aan de gouden eeuw.In de dagen van het Saturnusfeest werd er

niet gewerkt;zelfsde slaven waren vrijvan arbeid;zi
j droegen in die
dagen toga en hoed en werden doorhunnemeestersa1svri
jenbehandel;
en aan tafelgenoodigd.Erheerschte eene uitgelaten vrooli
jkheid;men
gaf elkander geschenken , at en dronk , en den ganschen dag weergalm de

het geroep:io Saturnalia,i0 Jpzlc Saturnalia.De eerste dagvanhetfeest
heette Saturnalia prima, de tweede secunda,enz. In die dagen vreesde
m en voor geene mala omina, en oflerde alzoo met ongesluierd hoofd.

Alles had in dezen ti
jd vacantie en zelfs de oorlog wer; gestaakt en
schuldigen m ochten gedurende het Saturnusfeest niet gestraft worden.
130. D e ludi dcdckfllred of eeuwfeesten van Romes bestaan werden,
wanneer niet buitengewon. om standigheden in den weg kwam en,elke

honderdjaargevierd.Deherautriep het volk op totdeze spelen,luos
zlz
&szlgF
xcz
4 guhguam dzdc/cddd/ nec dzdc/c/vrf
zd enet. D e feesten duurden drie
dagen en drie nachten onafgebroken voort. Plechtige oflers,gebeden,
leetinternia, optochten, circensische spelen, gladiatorengevechten,venaJïpze,
s, het ludiorum ii-pïc:,zang en dans wisselden elkander af,totdat

heteigenlijke feest besloten wer; met een eeuwzang (carmen dcdcvlcrd),
welke door 27 jongens en 27 meisjes in den Apollo-tempel op den
Aventijnschen berg werd gezongen 1).
140.De Jeriae Latinaewerden op den albaanschen berg gevierd, ter

eere van Jupiter Latiaris, den beschermervan hetlatijnsch verbond,
van Rome en Latium. De consuls oFerden bij deze gelegenhei; een
witten stier. Alle romeinsche overheden moesten bij dit feesttegenwoordig zijn (blz.126). De viering dezer feesten behoorde onder het
voorzitterschap der consuls plaats te vinden, zoodra mogelijk na de
aanvaarding van hun ambt.D eze verplichting werd van z/öveelgewicht
geacht,dat, toen in 218 v.Chr.de nieuwbenoemdeconsulC.Flaminius

1)Men lez:de dwazeviering dezerspelen doorClaudius(Suet.Claud.2l).
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zich hierasn onttrok, de Rom einen zeiden :duon d: connulen

Jcldr:(Liv.XXTT.1).
A di pn/ïf
lf waren spelen,welke ten gevolge van eene gelofte werden

gegeven,hetzij oza een naderend gevaar aftewenden,hetzij ook oma
de goien voor eene behaalie overwianiag of eenigen anieren voorspoed
te danken.
Tot d.
e ludé dz/rcpr#ïlcrïï ofbuitengewone spelen behooren die, welke

door bijzondere personen aan hetvolk gegeven werden.Zoo gaven sommigen prachtigefeegten bi
j het overlijden hans vaders;anderen bij
.het
aanvaarien van eenig ambt;noganderenbi
janderegelegenheien.Dewi
jl
hierdoor eene soort van ambitu8 ontston;en velen zich tegronderichtten,

om door luisterrijke spelen de volksgunst te verwerven,in iehoop,
het verlorene later als proconsulofpropraetormetwinstuitieprovinciën
terug te winnen , werden ook hiertegen wetten in het leven geroepen.
Zoo behelsde de Tulligche wet van Cicerohetverbod, bi
nneneentijdperk

van tweejaren alvorensmen zich totcandidaatstelde,zwaardvechtersspelen aan het volk te geven,tenzijdeverplichtinghiertoebijtestament
wasopgelegd (Cic.in Vatin.15,p.Mur.28).

HOOFDSTUK XVIII.

D e v erd eelin g v a n d en tijd.

In den eersten tij; na Romes stichting telde hetjaar slechts tien
maanden,beginnende metMaarten eindigende metDecember.Dewijl
deze verdeeling echter noch methetzonnejaar,noch methet maanjaar
overeenkwam , voegdeNumaPompiliuserdemaanden Januarien Februari

bij. Het jaar beston; toen uit twaalf maanmaanden of 854 dagen.
Daar dit een verschil van elf dagen opleverde met het zonnejaar,
wer; er om de twee jaar eene schrikkelmaan; ingeschoven (mennin
zldrcd#psïf
xd). De regeling hiervan was aan de pontiâces opge/agen;
doeh deze gingen hierin zeerwillekeurigennalatigtewerk,zoodattijdens
Caesar de kalenier i.
u groote verwarring was. Caesar liet dezen door

den alexandrijnschen sterrekundige Sosigenesregelen, in hetjaar 46.
Yan dattijdstip afdagteekentdejuliaansche tijdrekening,mettelkens
&iejaren van 865 en één van 866 dagen.Om de tijdrekening in orde
te brengen,werd bepaald,dathetjaar 708 na Romesstichtingvijftien
m aanden zou tellen of 445 dagen.
De namen derm aanden waren dethansnogbestaande,m etuitzondering

vanJulienAugustus,welkevoorAugustus'tijdQuinctili8enk
%eœtilhheetten.
Elke maand werd in twee deelen gesplitst door een dag,welke idu8
genoem d werd, van het etruscische iduare,deelen. D e idus viel in de
m aanden M aart, M ei, Juli en October op den 15den ,in de overige
maanden op den 13den dag. D e eerste helft van elke maand werd nog
eenmaal in tweeën gesplitst door de nonae,den negenden, of volgens
onze telling den achtsten dag vöör de idu'.

De eerste dag van elkemaandheetteka>ndae,vannalare,xaheîp,omdat
op dezen dsg de verdeeling der maand door de pontiâces werdafgekon-

digd.Gelijk de idu8aanJupiter,zoowarendekaA daeaanJunogeheiligd,
Yan deze drie dagen,de kalendae,nonae en idu8,werden de overige

dagen teruggetelâ,zooals uitonderstaanden kalender blijkt1).
') W i
J mogen hier nietonopgemerktlaten,datde romeinsche datumsvdörhetJaar
46 niet metdeonzeovereenkomen,iets,waarop men o.s.teletten heeftbi
jhetlezen
der brieven van Cicero.De reden ligtdeels in de willekeurige inlassching derschrikkeldagen, deels in de omstandigheid, dat Januari, April, Juni, Augustus,September,
November en December slechts 29 dagen hadden. De schrikkelmaand werd ingelascht
na den aooop der Terminalia, dus na den 23 Pebruari,welke maand de laalte van

hetjaarvmzNuma was.Caesarhield zich aan dezen datum en verdubbeldealzoo den
24 Februari.
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M .Martius.

; ' Maius.
/* . Jalius.
',

M .Januarius. M .Aprilis.

. Augustus. ' Junius. M.Februarius. M.Februarius
'
, Decemlr. . September. (gewoonjaar). (schrikkel
jaar).

October.

' November.

l Kalendis.

Kalendis.

2 VI

IV j (ante) IV t (ante) IV j (ante) IV t (ante)

3 V
4
5
6
7

Kalendis.

8 VIII

VI

9 VII

11
12
13
14

Kalendis.

(ante) I1I) Nonas. III9 Nonas lII'
, Nonas. III) Nonas.

VI Nonas. Pridie Nonas. Pridie Nonas.
III
Nonis.
Nonis.
Pridie Nonas. VIII
VIII
Nonis.
VII
VII

10 VI
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V

(ante) VI

(ante) VI

(ante) VI

IV

IV

IV

Idus. V

(ante) W

V
Idus. III /
IV
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l
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18 XV
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2
2
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Pridie Nonas. Pridie Nonas.
Nonis.
Nonis.
VHI
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V II
V II

Idus. V

III
Pridie Idus.
Idibus.
X VIII
,
x vz, h
XVI
XV
XIV

Idus. V.

III
Pridie Idus.
Idibus.
X VI

XIV
XIII
XII

XIV
XIII
XII

xv h

XIV
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XI
XIII
XII
X
(
a
n
t
e
)
X1I (ante) XI Kalen- Ix
XI Itdalen- X
das. vII
VIII
X

xv

IX
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VI

VI

25 VIII
26 V1I
22 VI

VIII
V1I
VI

VII
VI
V

V
IV
III ,

VI
V
IV

28 V

V

IV

as. IX

IV
III
Pridie Kalendas
Februarias,
Septembres,
Januarias.

/

III I
Pridie Kalendas
M aias,
Julias,
Octobres,
Decembres.

Idus.

III
Pridie Idus.
Idibus.
XV I

XIV
XIII
XII
XI Kal
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24 IX
das.

29 IV
ô0 IH ,
31 PHA: Kalendas
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Junias,
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(
XI
ante) x
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(ans)
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as.
vII
.

PridieKalen- III

dasMartias. PridieKalendasMartias.

In schrikkeljaren werden duseigenlijk 24 en 25 Februarialsééndag
beschouwd, welke bi88ezt1
a Kal. Mart.geheeten en in bi88eœtu8prior en

ponteriorwerd.Van hier de naam annunJidd:ZJfJI voor een schrlkkeljaar.
Bij opgaven van datuma vindt men Jlkwerf de lettersA.D.,b.v.
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A . D .X K al.N ov. = 28 October. D eze letters beteekenen ante Jïezzz,
door omzetting voor die ante,
. dus in het gegeven voorbeeld ante #4z>
decimum Aefdzstfcd voor die A cïwp axte Tcîdv#cd.

Om de verschillende tijden van dag en nachtaan te wijzen,zonder
bepaalde opgaafvan het uur, vindt men nog devolgendeuitdrukkingen:
media vp'
r,m iddernacht;

demedia nocte,de tijd onmiddelli
jk na middernacht;
gallioiniu, , het hanengekraai;

conticini'
um (van colttice8co),detijd,waarop dehanen zwijgen;
diluculum ,de morgenschem ering;
mane, des morgens vroeg ;
ad zzlt
prï#ïdzz/, vöör den hiddag ;
meridie8, middag ;
de meridie,na den middag;
8uprema Jdzzœdd/cd, tegen zonsondergang ;

ne'
vera,de tij; van zonsondergang;
crepunculum ,de avondschemering;

primaJc.
r,de Si
'
jd,waarop men de lichten ontstak;
noz conoubia,de ti
jd van hetnaar bed gaan;
noœ ïzlf- wddïc,het holle van den nacht;
ad wzdyïcvlnoctem ,tegen middernacht.

De Romeinen hadden geene andere uurwerken (horologia),danzonnewijzers en wateruurwerken. De eerste zonnewi
jzer (solariî
gm)werd door
L. Papirius Cursor in 291, volgens Varro echter door M .Valerius
M essala in 264 naar R om e overgebracht en totalgemeen gebruik op het
forum geplaatst.H et eerste wateruurwerk,datden vreemden naam droeg

van 8olarium ez agua,wer; door Scipio Nasica (159) op hetforum geplaatst.ln hetrepublikeinsche tijdperlten zelfsouderdeeersteprincipes
komen geene uurwerken in huisvoor.De tijd van.zonsopgangtotzonsondergang werd o0k we1 in twaalf gelijke deelen of uren verdeeld;
evenzoo de nacht;weshalve de lengte der uren naar gelang derjaargeti
jden verschilde. De zesde ure vielaltijd op middag en middernacht.
De nachtwer: ook verdeeld in viernachtwaken (rigiliae).
De verdeeling in weken (hebdomade&) en de benamingen der dagen
dagteekenen uitde eerste eeuw na Chr.V/ör dientijdrekendemenvan
den éénen marktdag op den anderen,dusbijtijdperkenvanachtdagen,
d. i.één dag langer dan eene.week.
Ten opzichte hunner bestemm ing werden de dagen in verschillende
soorten onderscheiden, welke in den rom einschen kalender waren aan-

geWezen.Er waren dienJcd/ï(van Jcrï),waarop depraetorrechtmocht
spreken,en nelanti,waarop hij geene rechtszaken mocht behandelen.
scusxxxsa, Kandboek.2e druk.
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D e eerste waren in den kalender m et F aangeduid. Sommige dagen

waren ook nqfant'
iprincipio (NP),d.i.vöör den middag nqfanti,na den
m iddag ofanti.Dïcd comperendilti waren dagen,waarop geenenieuwe,maar
we1 verdaagde.rech/zaken behandeld werden. D an waren er ook die8

J:.
y/ï, feestdagen,en profe8ti, werkdagen, benevens die8 dzl#p/drcïdï of
interci&i(EN),dagen,waarvan het middelstegedeeltefeestdag was.Ook
ha; m en dien comitiale8 en noncomitiale8.Dïedrelbgio8iwaren zulke,waarop

men uit een godsdienstig oogpuntnietsmochtondernemen,hetzijomdat zij aan de nagedachtenis der dooden gewijd waren (dienJeralen),
hetzij omda:zijverjaardagen waren van grooterampen (die.
%atri). Zoo
waren de dagen,welke onmiddellijk op de Kalendae, Nonae en Idn
volgden, dien c/rï 1).bie.
qyroelialen waren dagen,waarop een gevecht
mocht geleverd worden. De die8Jddfïwerden ook welJeriae genoemd,

vooral wanneer zij meer dan één dag duurden of wanneer er spelen
werden gegeven. Feriae 8tatae keerden op gezette tijden terug;Jeriae
conceptinaewaren veranderlijke feestdagen,waarvan detijd jaarlijksdoor
de pontiEces wer; vastgesteld;p riae ïwperc/ïrcfawaren buitengewone
feestdagen (blz.68).De n'
Jndinae waren ook die8Jt?
d/ï,totdat eenewet,
hetzijvan den dictatorQ.Hortensius(287)ofvaneenanderenHortensius
ze tot die8Jpd/ï maakte. De nundinae werden vooral gebruikt tot het
afkondigen van wetten en verk-iezingen.De lez Caecilia Df#2
'c bepaalde,
dat elke wetsvoordracht drie nundinen, dus 17 dagen ,völr hare be-

handeling moest worden afgekondigd (blz.65).
Uit een en ander zalmen gemakkelijk kunnen opmaken,vanhoeveel
belang het voor de burgers was, dat Cn.Flavius een kalenderopenbaar
maakte, alsmede Van hoe groot gewicht de Ogulnische wet voor de
plebejerswas.D oor het willekeurig inschuiven (intercalare)derschriltkel-

dagen konden de pontiEces somtijds heteenejaarlangerofkortermaken
ten koste van hetandere,en alzooopvelezaken,b.v.hetinnen derstaats-

gelden enbêlastingen,denduurvanhetambtsjaar,enz.invloeduitoefenen.
W anneer men deJcd/ïvan Ovidius leest,vindtmen bij de verychillende datum s een aantal verkortingen,waarvan hierdebeteekenisvolgt.
A , B , C , D ,E ,F ,G ,.
I1 = le, 2e,8e,4e,5e,6e,7e en 8e dag
van de romeinsche achtdaagsche week,
K = Kalendae,
# = dies fastus,

N = dies ne/astus,
C = iies comitialis,
N ON = N onae,

'
)De reden vindtmen W Gellius,V 17.
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N P = dies nefastus principio,
EN = dies endotercisus of intercisus,
EID = Idus.
D e overige verkortingen hebben betrekking opfeesten ofgodst
lienstige
plechtigheden :
AG ON = A gonalia,m isschien van agere,oFeren,daardereœopdezen
dag een ram aan Janus ofl
-erde.
CAR = Carmentalia,ter eere van Carmenta,de beschermgodin der

geboorten,die ook eenjamen had.In haartempelmochtnietsgebracht
worden , wat van een dood dier afkomstig was.

LVPER = Lupercalia,ter eere van Lupercus (blz.286).
QVIR = Quirinalia,ter eere van Quirinus.
FERA L = Feralia, waarop aan (le schim men der afgestorvenen geofer; werd.
TER = Terminalia , ter eere van Terminus.

REGIF = Regifugium (blz.230).

EQ = Equiria, eea Marsfeest,waarop een wedren te paard op den
campln A cr/ïvd plaats vond.

LIB = Liberalia (blz.221).
QVIN = Quinquatrus (blz.252).
q
TVBIL = Ttlbilustrium ,zijnde de lll.
qtratio van de tuba'sdertuôioine.
dccrprvzzl.

Q.REX.C.>'= quando rex comitiavit,fas (blz.230).
FORD = Fordicidia;hierbi
j wer: eene drachtige koe (rccccJordaj
geoFercl aan Tellus;het A geboren kalfwerâ tot asch verbran;, welke

asch door (
le Vestalinnen bewaar; werd om bijdePaliliaalsreinigingsmiddelaan het volk te worden uitgedeeld (blz.233).
CER = Cerealia (blz.252).
PAR = Parilia ofPalilia (blz.253).
VIN = Vinalia;dezewerden in Augustusgevierâ bijhetbegin van
den wijnoogsten in April,eer de nieuwe wi
jn gebruiktwerd.
ROB = Robigalia,tereere van Robigo (blz.205).
LEM = Lem uria, dagen (ler booze geesten,waarop m en detempels
'
sloot en geene bruiloften vierde.
VEST = Vestalia.
M A TR = M atralia,een vrouwenfeest,ter eere der mater M atuta.

Q.ST.D.F.= quando stercus delatum ,fas.Den 15 Juniwer; de
Vesta-tempel gereinigd, en eerst, wanneer dit werk was afgeloopen,

wer; de dagJa8tu8.

Van de tijdrekenkunde maakten de Romeinen weinig werk. Gewoonlijk vindtmen hetjaar slechtsaangeduid door (
le namen derregeerende
1)+
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consuls,na en ;an met eene nadere aanwijzing anno vrlidconditae.Van
het jaar 807 na Chr.afteltmen ook naar d.
e regeeringsjaren van den
bewindvoerenden keizer.Toen hetgebraikelijk werd,den duur van het
consulaat tot een paar m aanden te beperken,waren het debeideeerste

consuls van elk jaar,die hunnaam aanhetjaargaven.Methetconsulaat
van Fl.Basiliusin 541 na Chr.(blz.161)hieldderekeningnsarconsals
op,en dejaren 542- 565 worden geteldpontcpldvlc/vvzBa8iliiII- XXF.
KeizerLeo VI (886- 911)hiefhet treurigoverbli
jfselvanhetconsulaat
geheelop,en sedertrekende men dejaren vandescheppingderwereld,
waarbij het jaar 5508 v/dr Chr. a1s het aanvangsjaar der jaartelling
wer; aangenomen.

Hetjaar van Numa - Liv.1.19.Ovid.fast.111.151.Macrob.sat.1.13qPlut.
Numa l8.
Caesars zegeling - Macrob. sat. 1. 14. Censor.de d.nat. 20.Suet.Caes.40.Dio
Cass.XLIII.26.
W illekeurige intercalatio - Cic.ad Att.IX.5;ad div.VIII. 6; de legg.II.12.
Lex H ortensia de nundinis - M acrob.sat.1. l6.
Solarium ex aqua - Censor.de d.nat.23.Plin.h.n.VII.60.

D E R D E A F D E E L IN G.

H O OFD STUK X IX .

H et h u is en zijn e b ew on ers.

f 1.
H E T R O M X I N S C H X H U I 8.

Hetistebetreuren,datgeen der oude schrijvers onseene vollefge
beschrijving van een huis in de sta; Rome zelveheeftnagelaten. De
opgravingen tePompejien te Herculaneum hebbenweloverdenromeinschen bouwtrant veellicht versprei;;doch m en m oetin hetooghoutlen,

dat er nog een aanmetkelijk verschil bestond tusschen de huizen en
paleizen deraanzienlijken teRome en de woningen in eene kleine provinciestad. Bovendien was er natuurlijk verschil in de bouworde der
verschillende huizen; doch er waren daarentegen ook een aantalvertrekken,welke m en overal en grootendeels in dezelfde orde aantrof.

Dehier bijgevoegde fguur op blz.262 stelteen huistePompejivoor,
hetwelk men bij de opgraving ,,het huis des treurspeldichters''heeft
gedoopt.D e fguur op blz.263, op kleiner schaal geteekend, stelt een
ander,grooter huis voor,het zoogenaamde huis van Pansa.
A an den ingang heeft m en hetrentibulum ,eeneruimte,welkegevorm ;

wordt doordat de deur een weinig achter de lijn van den voorgevel
terugspringt. D it re8tibulum behoorde aan geen romeinsch huis gemist

de worden.Achter het ve8tibulum wasde ingang (o8tium4,bestaande uit
de deur (ianua) en den daarachterliggenden gang. Dikwijlsvond men
ter weerszijden van den ingang twee kleine vertrekjes voor de deur-

wachters.Deze kamertjesontbreken hier.Aan de deurwaseenklopper
(mallela) bevestigd of eene be1(tintinnabulum). Den gang doorgaande,
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kwam m en in het atrium ,eene binnenzaal,waarover aanstonds nader.

Vervolgensba; men hettaôlinumteen vertrek,datoudtijdstot bureau
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0.Ostium.
A.Atrium .
T.Tablinum.
C.Cavaedium.
P.Peristylium.
Tr.Trielinium.

Cul.Culina.
Vir.Viridarium .
c.a.cella atriensis.
1.studeervertrek of bibliotheek.
2.cubicula.
3.alae.
4.piscina.

5.fauces.
6.impluvium .
3.porticus,in plaatsvan
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een mristiel.
8.tabernae.

9.bakkeri
j.

en familie-archief was ingericht,later echter ook tot andere doeleinden
gebezigd werd,o.a.als eetvertrek. Door één of twee gangen (Jauceh
bereikte men het perhtylîum , een zuilengang, welke in het huis des

dichtersom een tuintje (vir'
idarium)liep,inhetanderedaazentegendoor
verschillende vertrekken wordt ingesloten. De eetzaal werd triclinium
genoemd. V/ör in de hier geschetste huizen vond men nOg winkels

Ltabernaej,welke waarschijnlijk door den huisheer werden verhuurâ.
H et huis van den treurspeldichter is klein ;hierom mistm en er nog

eene belangri
jke ruimte,het canaedium ofcaru, aedium,eene soortvan
binnenplaats. Bij het atrium, het oavaedium en hetperi8tylium moeten
wijeenige oogenblikken stilstaan.
Hetatrium wasoudtijdshetmiddelpunt van hethuiselijkleven.Déér
stonden het huweli
jksbed (thalamun A'vw/ïcîï.
v,lc/vd geniali8ofadrer&un,
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als staanie ez cffpdrdpianltae),de geldkist,de huiselijke haar; (-focun),
d.
e weefstoelen;dslr werden de li
jken der afgestorvenenophetpraalbe;
neergeleg; en de imagiltes der
%în
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gedeelteli
jk overdekt, doch met
eene grootere opening in het dak. In het midden bevon; zich een

regenput (implurium), soms omringd door bloemperken. Met hettoenemen der weelde wer; hed atrium allengs eene receptiezaal;de haart
l-

stede,het huwelijksbed, de weefgetouwen werden naa'
r afzonderlijke
vertrekken overgebracbt, en even a1s het cavaeâium kreeg het atrium

eene waterkom in zijn midden. Daarentegen werd het cavaedium met
zuilen versier;, welke het dak steuz-den, zootlat het Let aanzien van
een peristiel kreeg. Vooral was dit het gevalm et kleinere woningen,
waar de beperkte ruim te slechts ééne binnenplaats m et omringenie
kolonnade toeliet.Zö(
$ sm olten dikwerf cavaedium en peristylium ineen.
In het huis des dichters is dit ook het geval;het waterbekkeu in het

atrium diende tot implurium,en iewijlditvoorde huiïelijke behoeften
toereiken; schijnt te zi
jn geweest,was d.
e geheele binnenruimte der
kolonnaâe tot een tuintje aangelegi.In andere huizen wederom maakte
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men van het implunium op debinnenplaatseen kleinen vijver (phoina).
Groote woningen hadden somtijdsmeer dan één peristiel. Bijhethuis
van Pansa is het cavaedium duidelijk zichtbaar;doch door zijne overdekking en kolonnade ishet van binnenplaatsperistielgeworden,terwi
jl
daarentegen achteraan d.
e tuinzijde slechts eenporticu8isaangebracht.
In den tuin waren bij de opgraving de sporen van aangelegde bedden
n0g zichtbaar.
s'et getal en de inrichting der thans volgende vertrekken verschilde

natuurlijk naar gelang van den stand en den rijkdom der bewoners.
Dewi
jldeRomeinen zich ook bij dag voor eenewijlter ruste begaven,
werden de slaapvertrekken (ouôicula)onderscheiden indiurnaennodurna;
de laatsten heetten ook dormitoria. M en had zom er-en winter-slaapver-

trekken,even als men ook eetvertrekken voorde verschillendejaargetijden had. De oed (o1z,:) waren pronkvertrekken; oecunCyzicenu8was
eene kamer, in den vorm van een uitstek gebouwd en aan drie zi
jden
van vensters voorziem In delaatste eeuw derrepubliek kwam hetbij
de rijken ook in zwang,eene galeri
jvan schildéri
jen te hebben (pinao
p
ho
ut
geschilderd,boewel
cp/ldcc).De schilderstukken warengewoonlijk
ook melding wordt gem aakt van stukken , welke op doek geschilder;
waren. Standbeelden werden veel geplaatst tusschen de zuilen van het
cavacdium. Bibliotheken von; men evenzeer als artikel van smaak en
maode,zoodat mzen OP verre na niet alti
jd uithetbeziteenerbibliotheek
tot den wetenschappel
ijken zin of de geleerdheid des eigenaars m ag
besluiten.Langs de wanden waren kasten aangebracht;soms stondnog
eene rjJ
* kasten in het midden van het vertrek. D e boekrollen werden
bewaar; in doozen of kokers (ncrénia). De eœedra was eene soort van
spreekvertrek,waarin men zich dl
'
kwerf verzamelde,om overwi
jsgeerige
ofwetenschappelijke onderwerpen te spreken. Diaeta was niet eene benaming voor een bepaald vertrek,m aar van de woonvertrekken in het

slgemeen,op de wijze alsmen thans vau appartementen spreekt.
De vertrekken voor de slaven (cellae8ervorum,cellaeJcwïîfcrdd) waren
aan de achterzi
jde van hethuis en op de bovenverdieping gelegen.Het
kamertje van den deurwachter was natuurltk beneden,misschien ook
dat van den atriennh. De keuken (culina)wag ooràpronkeli
jk niet van
het atrium afgescheiden, zoolang de groote familiehaard aldaar stond.

Bi
j de boeren op het plattelan; bleefhetatrium woonkamer,keuken
en eetvertrek; doch in de Luizen der stedelingen werden keuken en

haardstede naar een afkonderlijk vertrek verbannen. In de nabijhei;
daarvan was waarschijnlijk de molen @i8trinum). In den molen loopen
was een zwaar werk; hierom werd dit dikwijls alsstrafaan de slaven
opgelegd.Dichtbi
j de keuken wasin den regeldelatrina.Verdervond
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men, even als bij ons, provisiekamers (nellae 'dscrïcd), bergplaatsen
voor koren,wijn, olie, (granarium, cella rflcrfc, olearia),alles in de
nabijheid van hetcavaedium ,en kelders(hypogaea,cplccz-rcffpzldd).
D e rom einsche huizen hadden geene planken vloeren.D e vloerwasin
het eerst van gestampt leem ,later met baksteenen ofestrikkenbelegd,

eindeli
jk met kostbaar mozaïekwerk (pavimentum ddc/ïîd)van marmer of
gekleurde gebrande klei(opuste&taceum) ingelegd. Men maakte ook we1
mozaïek van marmer en glas (op'
u8 rermiculatum,vvdfpf
zzzz). De muren
waren gepleister; en dikwerf beschilderd, of ook welm et marm er in-

gelegd.Dezolderingen der vertrekken waren bij derijkeliedenmeestal
mettzitgedieptevierkantevakken,zoogenaamdecaissons,gewerkt(lacunarj,
welke vakken somti
jds door een verborgen mechaniek konden geopend
worden. H et dak was m eestal vlak en gedekt met pannen of tegels

(tegulae).De afsluitingderonderscheidenevertrekkenhad.nietalti
jdplaats
door deuren,maar ook door voorhangsels oftapijten. De buitendeur
werd gesloten door middel van grendels en boomen (pennuli,repagula,
plfced),welke meteene soortvan sleutelgeopend werden.
Te Pompeji waren de straatzijden der huizen meestal met taôernae
bezet,welke zooweltot winkels,als tot werkplaatsen gebezigd werden,

en waaraan dikwi
jls nog woonvertrekjes voor de winkeliers waran verbonden,hetzij achter,hetzij boven den winkel. Tegen het huisvan
Pansa vindt men er verscheidene,langs drie zijden. Te Rome wasdit
evenzeerhet geval.Aan de straatzijde kon dusheteigenli
jke woonhuis
bijna geene vensters hebben. Het romeinsche huis onderscheidde zich
ondervele andere opzithten ook hierin vah onze woningen,dat hetals
het ware in zich zelfgekeerd was.U itzicht op den weg hadhetweinig;
toch is het eene lang gekoesterde dwaling,welke thans echter is opgeheven,dat het volstrekt geene vensters naar buiten zou gehad hebben.

De bovenvertrekken althanshadden vensters Lfene8trae),welke men zich
nogtans niet zoo groot, als de onze, m oet voorstellen. In het eerst
waren deze vensters eenvoudig openingen , welke door middelvan luiken

ofzeilen werden gesloten.Laterwerden zi
j vanglasvoorzien.M enmoet
hierbijniet aanonsgewoonglasdenkeu,maaraan hetvrouwen-ofmariënglas, den laph dzdcvlcrïd, die uit H ispanië, Cyprus, Sicilië,A frika en

Cappadocië werd aangevoerden in dunnedoorschi
jnendeplaten gespleten
werd.Te Pompejizijn zulke platen gevonden.
Dat de woningen der Romeinen somtijds verscheidene verdiepingen
telden, bewijst het huis van Diomedes te Pompeji, hetwelk er drie
heeft. V ooral was zulks te R cm e het geval m et de innulae. Onder
in8ula verstaat m en zoowel een groot alleenstaand gebouw , als een
blok huizen. D e m eest gewone beteekenis echter was een blok
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huizen,of weleen perceel,dat in verschillende woningen verdeeld was.
Later kwam de naam in8ula voor elke gehuurde woning in ZW&Lg , Z0Odat het aantal innulae verbazend groot werd. In deze laatste beteekenis.
is innula huurhuis,het tegenovergestelde van domun,eigenhuis.Op deze

wijze is het verklaarbaar,dat Rome onder Augustus ongeveer 44000
in8ulaetegen 1800 domu8telde.Daarheter bi
jde innulae opaankwam ,
binnen de beschikbare ruimte zooveelwoningen,alsmogeli
jk was,op
elkanderte stapelen,kan hier geene spraak zi
jn van deboven beschrevene inrichting. N ero verbood, d'e huizen hooger OP te trekken dan
60 voet.

De ri
jke Romeinen hadden ook htmne buitenverblijven (villae). De
inrichting was natuurli
jk geëvenredigd aan den ri
jkdom desbezitters;
doch daqr m en hier niet aan eene afgeperkte ruim te gebonden was,
waren zj minder op regelmaat,dan welop gemak gebouwd,enzooveel
'

mogelijk er op ingericht, om in de verschillendeJaargeti
jden aan verschillende zi
jden bewoond te worden,b.v.door in den zomer de slaapen eetkamers aan de noordzi
jde,in den winter die aan de zuidzijdete
betrekken.Bi
j de villa behoorde eèn tuin metpark;op eenigenafstan;
lag de boerderij (villarvd/ïcc).Deinwendigeinrichtingvanhetheerenhuis
(rilla vrlkz?c,praetoriumj verschilde natuurlijk van die van hethuisin
de stad. 0p het Laltrentinum,eene villa va'
n Pliniusden jongere,die
onder de regeering van keizer Trajanusleefde,waren twee torensaan
het hoofdgebouw aangebracht,met verscheidene vertrekken er in. H et
8phaerhterium was een lckaal voor het balspelen voor andere lichaams-

oefeningen. Een gang, ter '
weerszi
jden met venstersvoorzien,en zöö
gelegen,dat heter in den zomer altij; koelwas,heette cryptoporticu8.
De boerderij had in den regeltwee binnenplaatsen (cohorten,cpr/dd),
m et waterbekkens in het m idden. A an den ingang van den eersten hof

lag de coning van den opzichter (villicu8),metEe grootegemeenscbappelijke keuken (zie blz.264).In de bijgebouwen vond mendewoningen
voor de slaven,welke in het algemeen eenvoudig,maarnetenzindelijk
waren ingericht, de stallingen voor het vee,de wijn- en oliepersen
(torcular), de wijn- en oliekelders (cella rfzlcrïc, olearia), de schuren
voor veldvruchten (villa.p-vc/vcrfc),enz.Danvondmenereenhoenderhof
met pauwen , fazanten en allerlei soorten van hoenders,en een duiventil
of liever duiventoren rlet eenige duizenden van duiven.

Ten slottemoeten wijopmerk-en,datdebovenstaande beschrijvingen
slechts passen voor den tijd omstreeks Christus'geboorte. Tusschen
Romes stichting en den ondergang der republiek doorliepen ook de

bouwkunst en de zucht tot gemak en weelde een aantalti
jdperken,
welke hetnietmogelijk is,hier in bijzonderheden aan te wi
jzen.
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D e villa vrsczlc was om geven door een park, door weiden, boom -

gaarden,boscbjesen waranden.M etgroote kosten waren ermenigmaal
diergaarden aangelegd,en vijvers,niet slechts van zoet,maarook van
zout water, hetweik door kanalen en buizen uit zee wertl aangevoerd.

In deze vijvers werden de kostelijkste visschen en schaaldieren aangekweekt.
H et is der moeite waard,hier eenige ci
jfersbijte voegen,teneinde
een denkbeeld te geven van d.e ri
jkdommen van enkele Romeinen en
van de prijzen,(
lie zijvoor hunnehuizen besteedden.Voorhethuisvan
den redenaar L. Licinius Crassus werd in 92 v. Chr. eene som van

1000000 sestertiën geboden. Crassus wilde het huis voor dien pri
js
geven, m its zes prachtige lotusboomen, die in den tuin stonden,van
den koop werden uitgezonc
lerd. H et huis vau P. Clodius, Oicero's

vijan;,kostte 14800000 sestertiën,dat van Cicero werd op 2000000
geschat, zijn Ttzsculanum op 500000 en zijn Formianum op 250000,
en Cicero was over deze schatting alles behalve tevreden. M . Licinius

Crassus, Caesars ti
jdgenoot,placht nieman; rijk tenoemen,die niet
van zi
jn jaarlijksch inkomen een legioen kon onderhouden.Hijzelfbezat
voor 200000000 sestertiën aan land,behalve een groot aantalhuizen

te Rome en een zeer aanzienlijk getalslaven,die hijvoor eengedeelte
verhuurde.Bi
j den vredevan Misenum (39 vldr Ohr.)werdaanS.Pompejusvoor het verbeurdverklaarde vermogen vanzi
jnvat
lerCn.Pompejus
eene schadevergoeding van 70 000000 sestertiën aangeboden. T.Pom-

ponius Atticus, Cicero's vriend,ha4 van zijn vaier 2000000 geërf;
en bezat later het vijfdubbel daarvan. Q. CaeciliusClaudius Isidorus
lietin hetjaar 8 v.Chr.,in weerwilvan de grooteverliezen,doorhem
in den burgeroorlog geleden ,een vermogen na van 60 m illioen in baar

geld,4116 ylaven,3600 juk ossen en 257000 sttlks schapen;voorzijne
begrafenishad hij1100000 sestertiën bestemd.De augurCn.Lentulus,
die ten tijde van Augustusleefde,bezat een verm ogenvan 400millioen ;
Pallas, de vrijgelateue van keizer Claudius,bezat 800,N arcissus 400
en de wijageer Seneca 800 millioen.
Bouw en inrichting van huizen en boerderi
jen - Vitr.VI,VII.
Beschri
jving eenervilla-- Plin.ep.II.l7;V.6.
Boerderi
j - Colum.1.6.Varrode r.r.1.llsqq.
Iloenderhof,duiventoren - Colum.VIII.Varro de r.r.111.4 sqq.
Huizen v.Crassus en Clodius - Plin.h.n.XVIL l;XXXVI.24.2.VanCiceroCic.ad Att.IV.2.5.
Verdrag van Misenum - Dio Cass.XLVIII.36.Zonar. X.22 geeft 62millioenop.

Vermogen van Crassus en Q.Caecilius- Plin.h.n.XXXIII.47.Plut.Crass.2.
Van Atticus - Nep.Att. 14.Van Lentulus - Sen.de benef.II.27. Van Pallas en
Seneca - Tac.ann.XlI.53;XIII.42.Van Narcissus - Dio Cass.LX.34.
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j 2.
DE HEER EN D% YROUW DES HUIZES. DE RTNDXRXN. HUW XLIJK.
OPVOEDING. BEGRAPENIS.

Reeds in de eerste afdeeling is over den paterJcwïîïcdgehandeld,

welken naam elke vrijedroeg, dienietin eenéanderspotenta8wasen
zijne eigene buishouding had (blz.10).Erwasietsaartsvaderlijks ind.
e
verhouding van het familieboofd tegenoverzijngezin,vooralzooalsCicero
ze ons schildert,wanneerhijover hetgezin vanAppiusClaudiusCaecus
spreekt(de senect.11):gffc/vprrotu8tonJSpd,guinguejlia8,tantam&>v>,
tantan dientela8 W'zffz: regebat et ddzldz et ccdcvd. Senebat non modo cf
zc/prftatem , 8ed etiam imperium ïl 8u08; Md/f
zdlczl/ 8ervi,pdr:lczl/f
zr liôeri, ccrf
za
omnen â>&lc>J; rigeôat illa ïzz domo 'c/rïf
zd mo8 et didcfplïz'l.

Naastden heer deshuizes,hoewelaan hem ondergeschikt,staatzijne
echtgenoote (materJc-ïîïcd,uœor,blz.10).Deromeinschevrouwenwaren
niet uitgesloten van den om gang m et m annen;d.
e vrouw stond feR ome
in hooge achting , zoowel binnen alsbuiten hethuis,waarover zi
jhet
begtier voerde. Zij at met haren echtgenoot aan dezelfde tafel,nam
m et hem deel aan de feestmalen, en bezochteven alshi
jde openbare
spelen.
Hethuwelijk kon plaats hebben met of zonder conventio fl manum

(blz. 8).Vooraf ging de verloving (8yon8alia). Nadatmen hetover de
voorwaarden eens geworden was, vroeg de bruidegom ofdiens gemach-

tigde aan den vader ofvoogd vau hetmeisje:npondesne?waaropdeander
tot antwoord gaf: mondeo. Deze verloving ging met een feestelijken
maaltijd gepaard.Da bruid ontving meestalbijdezegelegenheidvan den
bruidegom een trouwring (annulun zrppvlcul,waartegen zij ook eenig
geschenk gaf. De verloving stelde geene verplichting (oôligatio)daar;
beide parti
jen Xonden ze verbreken Lrepudium renuntiare of remittere),
waarbijde gewone formule deze was:eonditione dvc non v/cr.
sfas de dag van hethuweli
jk aangebroken -- en met groote angstvalligheid trachtte men ominh ccvdceen gelukkigen daghiertoetekiezen-

dan werd de bruid (monna,nperata)uitde ouderli
jke woning afgehaald
Vœorem #vcdre= deducere),en weldes avondsbi
j fakkellicht.Knapen,
wier ouders nog in leven waren,vergezelden haar,benevenseeneschare

van vrienden en bloetlverwanten.Aan het huisdesbruidegoms(8pon8u8)
gekomen,omwond zi
j de deurstijlen meteen wollen band Llanea ritta)
en bestreek ze metvarkensvet (oleum). Het eerstewas een getuigenis
van kuischheid;het laatste diende tegen betoovering. Opdat zi
j niet
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haren voet tegen den drempelzou stooten (een malum opl:';),werd zij
er over heen gedragen.D e bruidegom ontving haar met wateren vuur,
en stelde haar de sleutels ter han;;de brui; sprak de beteekenisvolle
woorden : ubi /ff Gaiu8, ïIï ego Gcïc, hetgeen zooveelbeteekende als:

waar gij meester zijt,ben ik meesteresse. Hierop had de conlarreatio
of coèit
ptéo plaats, welke gevolgd werd door het bruiloftsmaal(coena
wvz/ïclfd, epulae genialen). Eindelijk werd dejonge vrouw door twee gehuwde vriendinnen (pronubae) naar het huwelijksbed (lectla psfcîïd)
gevoerd, dat in het atrium stond. D en volgenden morgen bracht de
vrouw een oFer op het huisaltaar en nam het bestuur der huishouding

op zich.Dien dag gafde man eene nabruiloft(repotia).Bijeenhuwelijk
zonder conventio ïzl manltm bleef we1de plechtige sluiting van den echt

achterwege,maar hadden overigensdezelfde feestelijkegebruikenplaats.
Bi
j den tochtnaarde woning van den bruidegom droeg debruideen
jammeum, een sluier van roodgele stof, welke haar hoofd bedekte en
dien alleen de bruidegom haar m ocht afnem en.

Wi
j moeten hier nog melding maken van huwelijken,welke in den
laatsten ti
jd der republiek herhaaldelijk voorkwamen en geeneandere
bedoeling hadden, dan erfdochters van de8anra der familie tebevri
jden, welke totde erfenisbehoorden. Hierop zinspeeltCicero (p.Mur.

12), wanneer hij zegt: 8acra ïa/drïr:illi(dc.maiore8) ,:îvw.
vlJ. âorum
(dc. iurinconnultorum) ïzl.
ezlfp nene8 ad cpé#lz/ïpzledJaoiendan interimendorum
8acrorum ccvdc reperti 8unt. M en stelle zich de zaak aldus voor:eene

rijke erfdochter,dievan de sacraverlostwilzijn,welketothaarvaderli
jk
erfdeel behooren, zoekt een kinderloozen grijsaard op, ongehuwd of
weduwenaar, liefst onbemiddeld, die zich laat vinden om haar door
coèinptio te huwen. D oor deze coèinptio had.er conventio ïs manum plaats
en ging het vermogen der vrouw met de sacra aan den man over.W as
dit doel nu bereikt, zoo had er eene eehtscheiding door remannipatio
plaats; de man gaf het vermogen volgens vroeger gemaakte afspraak

ten deele terug;d. i.hi
jbehield voor zich,nevens eene goede belooning, de sacra, welke dan spoedig m et hem uitstierven , en liet het
overige aan de vrouw. De familie-sacra werden zoozeer a1s een last be-

schouwd,dat de uitdrukking heredita8dfzl:nacrinspreekwoordelijk werd
voor een ongestoord geluk.

Bij de echtscheiding onderscheiden sommigen dirortium ofdi8cidilzm ,
als echtscheiding op verlangen van beidepartijen,enrepudium ,wanneer
zij van ééne zi
jde kwam. M en zegt dirorténm ,#fdcf#ïvzzJ'
acere, maar
repudium mittere,dicere,dcrïldr:,nuntiare.De man zend.
tzijnevrouw weg
(eœi
gere,dïïcvd);de vrouw verlaatharen man Ldùcedereq.
Ongehuwd te bli
jven wasin het oogderoudeRomeinenz4Jberispelijk
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voor een m an ,dat de censors aan de caeliben m eerm alen boeten en buitengewone belastingen oplegden. Sedert de burgeroorlogen nam het

aantal caeliben evenwel sterk toe. Bijhet toenemende zedenbederfwas
de censuurnietbijrlachte,aan den ongehuwden staatperken testellen.
Ilet censorsambt zelf verdween ten laatste ui
t de ri
j der ambten (blz.
101).Caesar en Augustus zochten nog door belooningen hethuwelijk
te bevorlleren ;de laatste kende door deJulischeen Papisch-poppaeische

wet tblz.19)bijzondere voordeelen toe aan hen, die drie ofmeer kinderen hadden;doch hethuweli
jk werd meer en meer beschouwdalseen
last,waartegen slechtseen aanzienli
jkebruldschatkonopwegen,enonder
latere keizers werden de voorrechten van het iu8 drïlylliberorum zelfs
aan kinderlooze en ongehuwde personen verleend.
W anneer een kin; het levenslicht aanschouwde# werd het voor des

vaders voeten op den gron: neergelegd.Nam de vader hetopLin-fantem
tollere,df4dcïzerd),dan wer; in de oferkist vanJunoLucinaeengeldstuk
geworpen. De jongens kregen hun naam op den negenden dag, de
meisjesop den achtsten (lu8tratio,#f>d luntrinn).MarcusAureliusvoerde
registers van den burgerli
jken stand (cc/cpublica)in,waarin elk kin;
moest worden ingeschreven (yrolenio). In den oudsten tijd zoogde d.
e
m oeder het kind liefst zelve; later evenwel bediende m en zich m eest

van eene min (nxtriœ).In zi
jne eerste levensjaren bleefhetkind aande
moederlijke zorg toevertrouwd. Het onderwijs werd aan huis ofin de
school genoten;doch de staat oefende geen toezicht uit op het gehalte

van het onderwijs. De scboolmeesters (ladorum zlc/d/rï) worden ons
door H oratius en M artialis niet zeer gunstig afgeschilderd. De roede

(Jerula)speelde eene grooterol.Het eersteonderwijsomvattehetlezen,
schri
jven en rekenen. De leerlingen schreven op wastafeltjes,waarop
hun de letterswerden voorgeteekend,terwijlmen zich bijhetrekenen
van een rekenbord of rekenb>k (clccfd) en van steentjes (ccîcvîï)bediende.Behalve den magi8ter vindtmen somsook ondermeesters(hypodi#cdccîï) en afzonderli
jke schrijf- en rekenmeestersvermeld (notoii,ccfoulatoren).Vespasianusbegon deonderwi
jzerste bezoldigen (blz.196).1).
U it de ,
lagere school ging de knaap over in de school van een of

anderen grammatieun,later in die van een rhetor.Hetonderwijsbestond
voornamelijk in het lezen en verklaren van grieksche en latijnsche
schrijvers, vooral dichters,totvorming van verstand en smaak. In de
rhetorenscholen werden ook wetskennis, rechtsgeleerdheid en welspre-

z)Van hetonderwi
jsonderde eerste keizersvindtmen een tref
lbnd beeld indevoorlqzing van Prof. Mr. B.J.L.de Geer: Hoe werden te Rome de wetenschappen be.

oefend en onderwezen?(Utrecht,1868).
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die echternatullrli
jk hare stucliën niet zdö ver voortzetten.D ekinderen
werden in de schoolvergezeld door een gouverneur of eene gouvernante

(paedagogu8, nutriz), die over hun gedrag het o0g moesten houden en
waarvoor m en vertrouwde slaven of slavinnen nam .

Eindelijk kwam de dag, waarop de knaap dekinderkleeren uittrok.
Dit geachiedde op ongeveer zestienjarigen leeftijd, op het feest der
Liôeralia.Na den aioop derhuiselijke plechtigheid,werd dejongeling,
nu in de toga rïrfà'
d gehuld, naar het forum gevoerd, begeleid door
vrienden en verwanten. Ilierop volgde een oler op het Capitool, en

daarmec
le was de plechtigheid,hettirocinium,geëindigd. Dejongeling
bezochtvan na afhetforum ,woonde de zittingen derrechtbanken bij
en oefende zich verdervoorhetopenbareleven,dikwijlsonderdeleiding
van een beroenad rechtsgeleerde;hijbezochùde scholen derrhetorsen
wijsgeeren en werd ook weldoorzijn vadernaarGriekenlandgezonden,
ten einde eeue meer wetenschappelijke opleiding en fjnere beschaving
te verkri
jgen. Zoo hadden o.a. Cicero,Atticus, Ovidius,Horatius
A thene bezocht. D e beoefening der grieksclle taalwas voor hem ,die
op den naam van een beschaafd m an aanspraak wilde maken,een ver-

eischte.De kinderen begonnen er dusreedsop jeugdigen leefti
jdmede,
hoewelm en hieruit niet mag besluiten,dat alle Romeinen uit den fatsoenli
jken stand het ver in die taal brachten.
Over den omszang en den dutlr der patria pote8ta8 is vroeger reeds
gehandeld, zoowel als over denamen,wel
kedemannendroegen (blz.6).
D e iochters ontwingen slechts éénen naam , en weleen nomengentilicium,
b.v. Tallia, Cornelia, Livia, Julia. W aren er in een huisgezin, m eer

dochters,zoo werden zijonderscheiden door de woortlen maior enminor
of door prima,ddcvzl#c,tertia enz.'M en kan dus zeggen,datdevroawen

geen eigen naam hadden,daar hetnomen pzlfïlfcïvvlslechtseenadjectief
was. Daarbijwerâ dan ter onderscheiding de naam van haren vader of
van haren echtgenoot gevoegd,b.v.Tullia Ciceronis,TerentiaCiceronis.

Onder hetkeizerri
jk wertlditechter andersen droegen de aanzienlijke
meisJes af
zonderli
jke voornamen.
D e godsdienstige m eeningen om trent het ronddwalen der scbimm en,

diezonder beboorlijkeuitvaart in den Orcuswaren neergedaald,waren
oorzaak,dat de R om einen met nauwgezetheid aan de afgestorvenen d.
e
laatste plichten vervulden. W anneer den doode de oogen waren toege-

drukt, wer; een lui; geween aangeheven en werd hi
j aangeroepen
(condamabatur). Het lijk werd vervolgensasn de zorg der libitinariiof
lijkbezorgerstoevertrouwd.Deze bedienaars terbegrafenis zorgden voor
G es,watmen bijde lijkstaatsienoodighaâ.Zijdroegenhunnaam naar.
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den tempel der doodsgodin Libitina (volgens sommigen een bijnaam
van Venus), alwaar zij hun magazijn hadden. Depollinctor, een der
slaven van den libitinariu8,ontt
leed hetlijk van zi
jne kleederen,wiesch
het m et warm water, balsemde het en kleedde het vervolgens weder

overeenkomytig zijn vroegeren stand. Hierna werd hetop een praalhed
in hetatrium neergelegd,meteen wierookvater naast,terwi
jlvöörhet
huiseen cypresgeplantwerd;op den achtsten dag wer;gewoonlijkhet
lijk naar den brandstapel(rogu8jgebracllt.M en moethiernatuurli
jkaan
de uitvaart van den rijke denken;het li
jk des armen,datnietmet
kostbaren balsem overgoten werd, gingreedsvroegertotontbindingover.
W anneer de uitvaart met groote plechtighei; gevierd werd,dan werd

het volk door een herautterbi
jwoning uitgenoodigd lJ14nu8ïol#ïcfïrvzzz).
Een de8ignator regelde den optocht (pompa, :Jc/1, ez8eguiae). Vooraf
gingen muzikanten en gehuurde klaagsters Qwa6oae), die treurliederen
(naeniae)zongen.Dan volgden mimi,tooneelspelers,diezoowelkomische
a1s ernstige voorvanen uit het leven van den afgestorvene zochten weer

te geven,en van welke één zi
jn persoon voorstelde.Somswaren erook
dansers b** den trein. H ierna kwam een gecosturaeerde optocht der
imaginen maiorum. W aarschi
jnlijk nam rlen hiervoor huurlingen,die,in
het gewaad der voorvaderen gedost, m et hunne insigniën versierd en
met de holle en van achteren opene imagines als een m asker voor het

gelaat,de maiore8moesten voorstellen.Nu volgde hetli
jk,gedragenop
eenebaar (î:c/ïccJuneèrh),voorafgegaan door.tabulae,waaropdewapenfeiten, veroveringen, zegetochten des dooden verm eld stonden,en ge-

volg; door eene schaar van bloeiverwanten,vrienden èn vri
jgelaknen.
D e baar was met een purperen kleed bedekt. 0p het forum gekomen ,
hiel; de trein stil voor d.
e rostra, van waar een der bloedverwanten

eenelijkredehield.0p dc plaatsbuiten de stad aangekomen,waar het
lijk verbran; zou worden, hield de stoet andermaalstil. Het lichaam
wer; te m idden van reukwerken op den brandstapel neergelegd,waarop
een der bloedverwanten met afgewend gelaathetvuurontstak1).Onder

het branden hadden er somtijds zwaardvechtersspelen plaats. W ashet
lijk verteerd,dan wer; het vuurmet wijn en melk gebluscht,debeenderen werden in eene lijkbus@r2?
,
c)verzameld en onder hettoeroepen
van een laatst vaarwel plechtig bi
jgezet. De omstanders werden ten
slotte &iemaal met wijwater (agua lu8tralih besprenkeld, waarna d.
e
menigtehiswaartskeerie 2).W einig dagen na de begrafeniswerâook
1)W anneer de brandstapel(pyra)rogus)uitgebrand had,werd hi
j buntum genoemd.
2)Degeschiedenisheeftonseenmerkwaardig voorbeeld bewaard vandewi
jze,waarop
de mimen somti
jdsdegebrekenderafgestorvenen hekelden.Toen keizerVespasianus,
wien men hebzuchtten laste legde,overleden was,vroeg de archimimus,die 'skeizers
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hetsterluis gezuiverd metzwavel,zwartnieskruid(melampodiumlï.
grvzzl
en wilde verbena (hierobotane); het werd met bezems geveeg;,welke
handeling ezverraeheette,terwijlaan deLaren een hamelgeoFerdwerd.

Nietalle familiën verbrandden hunne li
jken;in den oudsten tijdwas
het begraven meer algemeen,en o.a.werden de leden der gennfbrzlnîïm

niet verbrand 1).De armen werden ineenedooâkist(8andapéla)gedragen
door ve8
pillonen,en even a1s de slaven op het algemeenekerkhofaan den

voet van t
len Esquilijnschen heuvelbegraven. Derijken hadden hunne
eigene graveu (nepulora),welke dikwi
jlsmet deprachtigste gedenkteekenen en gebouwen versierd waren. Zoogenoem de columbaréa waren ge-

bouwen,van binnen metverschillende ri
jën nissen voorzien,waarin zi
j,
die geen familiegrafgebouw bezaten,eeneniskondenkoopen totplaatsing

eenerlijkbus.Binnen de sta; Rome mochtmen niemand verbranden of
begraven.

Negen dagen later had er totbesluitvan denxouwtij;eenoFerplaats
(naorifcium novemdiale),en ten slottenogeengrootlijkmaal(nilicernium 2),
coena Jerali8l,dikwi
jls op hetgrafzelf,in een der vertrekken van het
grafgesteente. Graven te schenden washeiligschennis,dewijlzijtot de
re8 religio8ae beheorden,en werd met zware straFen bedreigd.
Scholen, onderwi
jzers - Cic.derep.IV.3.Hor.sat.1.6.71sqq.;ep.I1.1.69.
M art.IX .69;X .62.

Rhetorsen philosophen somti
jdsuitRome verdreven - Ge1l.XV.l1.
Grieksche ltermeesters- Iuven.111. 58 sqq.

D X S IuA Y E N.

M en kan zich geen rom einsch gezin uitden gegoeden standvoorstellen
zonder een aantal slaven. ln de eerste eeuwen der republiek was hun

getalgeriàg en hadden zelfsde aanzienli
jken nietmeerslaven,danvoor
hunne bediening toereikend was. Allengs echter wer; ditanders,zooals
op blz. 267 is gebleken. De slaven waren verdeeld in decuriën en in

eeneJamiliarffdfïcc,die op de landerijen van hunnen heerarbeidde,en
eeneJamilia vrlclc,voor den huisdienst bestemd.

De hoogste klasse van slaven maakten de ordinariiuit,waarschijnlijk
persoon voorstelde,metluiderstem,hoeveeldeli
jkstaatsietochwe1kostte.Tienmillioen
sestertiLn, washetantwoord.Och,hernam demimushierop,geefimi
jlieverhonderdduizend sestertiën en werptmi
jn li
jk in den Tiber.Suet.Vesp.19.
')Sullawasdeeersteuitdezegens,diebepaalde,datzi
jnli
lkverbrandmoestworden.
2) Silicernium beteekentook:een oudesul.
scHI,IMMsR,Handboek.2e druk.
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slaven,die hetopzichthatlden overhunne lotgenooten.Zijhadden (11kwerfop hunne beurt slaven,die vicariigenoemd werden;want daarde

stelregel,datde verdiensten van een slaafzijnen heer toekwamen,niet
streng wer: in acht genomen,kon de slaafzich van zijn peculium op
zijnebeurtslaven koopen,vooraldewi
jlzulkeordinariimeermalenhunne
eigene huishouding hadden.

Devoornaamste slaven waren deprocurator1) ofhuismeester,deaotor
of rentm eester en de dinpen8ator, kassier en boekhouder. V ervolgens

komen in aanmerkingdeprovisiemeester(cellaril
a,promu8ofcondunpromu8,
zrpcf/rcfpr peni) en de opperhuisknecht (atrien8h), die voor behoorli
jk
schoonhouden der vertrekken en m eubelen m oestzorgen.In eenvoudiger
huishoudene was deze tevens huis- en provisiemeester en boekhouder.

Handeldrijvende personen hadden hunne inntitore8,kramers,colporteurs,
en negotiatore82),agenten voorgeldzaken.Innularii3)moestendehuurder
in8ulae innen. D e decurionen waren de hoofden der verschillende decuriën.
Ook voor de beoefening van kunsten en wetenschappen had m en onderscheidene soorten van slaven,zooalsde medid 4),oâirurgi,iatrol
%taeof

zalfdokters, de geletterden (literatij,als:de anagno8tae,Jdcfpredofvoorlezers,depaedaqogi,de liôrarii D),ook a df'
?
x#fï,
îgenaamd,wierwerkhet
was, boekrollen afte schrijven en in orde te houden,nerniclephtolin,
ad manum , secretarissen , - de 8ymphoniad , d.
ie het huism uziekcorps

vormden, - verderJuttamôuli of kborddansers,petaurhtae,kunstenmakers,gladiatore8,dcl/c/rïcddofdanseressen,enz. Morione8,Jc/vf,Jatuae,
pczlï en nanae waren huisnarren en dwergen.Ookdeverschillendeambach-

ten werien door slaven uitgeoefend.Zoohaddenderijkenhunne8tatuarii,
die beelden van metaal, hout, m arm er of ivoor vervaardigden,hunne
caelatoren of graveurs,hunne pidore8 of schilders,en een aantalandere
handwerkslieden.

Deslavenvanminderenrangwerdenvuàqarengenoemd.Hiertoebehoorde

vooreerst de deurwachter (o8tiariun,ianitor),die dikwijlsaandedeurwas
vastgeketend,opdathijzi
jn postnietzouverwaarloozen.Hijha;eenstok
(virga) en dikwi
jlseenhondbijzich.M envonëdanookdikwijlsdewoorëen
op den muur geschilderd:eave cclew ,ook wel,waargeen hon; was.De

1)We1 te onderscheiden van proeurator in de beteekenisvan zaakwaarnemerofgem achtigde.

2)Depubllcaniwaren zelven hunne eigene negotiatores.
c)Ook dehuurderswerden znsulariigenoemd.
.)Deboekverkoopersheetten ook wd librarii.
ö)De geneeskunst werd door de Romeinen W na nietbtoefend. W e1vestigden zich
grieksche geneqsheeren in Itali
ë sedert 535;maarerliep zooveelkwakzalverj onder,
;atmen liever servi zledlcf nam.Zie Plin.h.n.XXIX.6- 8.Plaut.Menaechm.V.8- 5.
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ogbicltlarii,kamerdienaars,m oesten dewoonvertrekken in ordehoudenen de

bezoekersaanâienen.W anneereen voornaam Romein uitging,hadhijin
den regeleennietonaanzienlijkgevolgbijzichvanlakeienèedinegld,ddrrïa
z:#ïJfzd),die achter hem gingen,een nomenclator(blz.66),dieookinhuis
dienstmoestdoen,wanneeronbekendenzi
jnheerkwamenspreken,our8ore8,
hardloopers,die zijne aankomstmeldden,ledioarii,die zijp draagstoel
droegen,en op reisNumidaeofvoorrijders. Totde vulgarenbehoorâen
ook nog een aantal andere bedienden, koks (cogui), broodbakkers
(pi8tore84, koekbakkers (placentarii), suikerbakkers (#vlc/crfï), tafelbedienden (tricliniarii),voorsnijders(noinore8),schenkers(pooillatore8),wevers
(teztoren),kleermakers (rentpci),opzichters ;er garderobe (8erria fl:d/:,
ad ve8tem),cf
zd/p#d.
sauri,CJ ornamenth,toluore8,enz.
De mediantinischijnen diegenen te zijn geweest,die het grove werk,
zooals boenen,vegen,schuren en dergeli
jke zaken zaoesten verrichten.
Z(
$ö kon een voornaam en rijk burger door zi
jne talri
jkeslaveninalle
behoeften zijner huishouding voorzien.Deminder gegoedenmoestenzich
wenden tot de winkeliers en tot slavenhouders, die hunne slaven als
ambachtslieden verhuurden.H et aantal slavinnen was niet zoo groota1g

dat der mannelijke slaven, omdat deze laatsten beter voor den arbei;
geschikt waren.D e vrouw des huizes had ook harepedineguae,przlc/rfc:d,
teœtrice,
q, enz.

De slaven ontvingen dikwijls een n&am naar het land,waaruitzi
j
afkomstig waren , a1s: J-fer, Tlrra, î'
yrun, of ook naar hunnen heer,

b.v.Luci
por (flcfïpuer),Acrcèpr;ook welnaa' hunne eigenschappen,
zooals Dromo,naar helden,Polluz, enz. De vri
jgelatenen namen het
nomen en praenomen van hunnen patronu8 aan en hielden hunnen slavennaam als cognomen, als:P. Terentius Afer,L.Cornelius Chrysogonus.

De 8erviwvùfïcï namen,in geval van vrijlating,den naam DerviunApmanun aan. Vrijgelatenen van steden vormden hun naam van dien der
stad,b.v.P.Pisaurius Achilles.

De slaaf was in de oogen der Romeinen eenezaak (r+ ,niet een
persoon,en geheel overgeleverd aan de luimen eu de willekeurzijns
eigeuaars.Intusschen heerschte er gedurende de eerste eeuwen van den

romeinschen staat,toen het aantalslaven nog gering was en de vri
jen
zich niet schaam den,zelven de hand aan het werk teslaan,eenezekere

vertrouwelijkheid.De slaveh aten methunne meestersen meesteressen,
wel niet aanliggende,maar op bankjes (8ub8ellia)gezeten.Dezeband
moestnoodzakelijk verbroken worden,toen deslaventroeptalrijkerwerd.
In plaatsvan aan den huiselijken disch te wordentoegelaten,kregenzij
maandelijksche ofdagelijksche uitdeelingen vanlevensmiddelenfmenntrua,
diaria cïlcrïc),voornamelijk bestaande in koren,wijn,olie,zout,vijgen,
l:+
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olijven,azijn en c&c ofvischpekel.Hoe meer het getalslaven toenam ,
hoe m inder gehechtheid er tusschen hen en hunne heeren bestond,en

hoe meer zij door gestrengheid in toom moesten gehouden worden.
W elke gevaren soms uit dat heir van slaven voortsproten, kunnen ons

de verschillende slavenopstanden leeren,vooraldieopSicilië(184-182),
in welken eQn der beide slavenlegers 70000 mantelde,- en dezwaard-

vechtersoorlog in Italië zelf,waarin Spartacus,somtijdsaan hethoofd
van 120000 man,gedurenderuim tweejarenaanderomeinschelegioenen
het hoofd boo; (78- 71)en meer dan één leger versloeg. De overtuiging,dat slechts strenge tuchthen inbedwangkonhouien,wasoorzaak,

datzi
j aan zware en wreede straFen waren blootgesteld.
Eene der meest gewone straFen was de verbanning uit deJamilia

wrlczlc naar de Jamilia rfzd/ïcc,waarin zij minier vrijheid genoten en
dikwijls geketend moesten arbeiden (eatenati, cpvl
zdffe rincti 1)). Deze
klasse van slaven,waaronder ook zi
j behoorden,voor wierontvluchting
maen bevreesd was,waren op de rilla opgesloten in een ergantulum,eene

slavengevangenis,liefstgedeelteli
jk onderden gron; gelegenenverlicht
door vele, doch nauwe vensters, welke hoog boven den grond waren

aangebracht. In dit erga8tulum moesten zij hunnen arbei; verrichten.

Behalve de voetboeien Vompede8j, worden ook handboeien (manicae)en
halsbanden Leollariajvermeld 2).
Eene tweede straf bestond in slagen,hetzl
jmetlederenriemen(lora),
hetzij met stokken (.
/kd/ed) of roeden frirgaej, voor welke laatste men
olmentak-ken nam 3). Ook moesten de slaven tot straf i
n den molen

(phtrinKm) loopen. Somswerden zijaan dehanden opgehangen en aan
d.
e voetan m et gewichten bezwaar; en m enigm aal in dezen toestand
gegeeseld.

DeJurca4)waseen strafwerktuig in den vorm eenerV ,datd.
eslaaf
op de schoudersmoestdragen,terwijlde handen aan d.
e beidevooruitstekende stelen werden vastgebonden.Het dragen der./krccging dikwi
jls
met geeseling gepaard.De doodstraf werd aan deslaven voltrokken door

middelvan kruisiging (in crlcdw tollere,Jpr8.Deheerwashiervanaan
niemand rekenschap schuldig.Er zi
jn ook voorbeeldenvan hetafhouwen
der handen,van hetuitsnijden der tong. Seneca heeftonshetverhaal

bewaard van iemand,die een zi
jner slaven aan de visschen in zijnen
')Compedes,guc.
sipseJkclf,i
psusutgedtefJaber,wieeenkuilvooreenandergraaft,
valt er zelfin.

2)Canis bi
j PlautusCas.II.6.87 (anderelezing camum)beteekentook eene keten;
evenzoo catulus.

3)Aliquem ulmeumJkcere,iemand afrossen.
A)Furca Nteekent ook eene hooivork en in hetalgemeen een gaFelvormig stuk gered schap.
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vijver tot aas wilde doen strekken, omdat de ongelukkige eene zeer
kostbare vaas had gebroken. Als m aatregel van veiligheid tegen wraak-

neming van de zijde der slaven bepaalde eene wet,dat,wanneer de
heer door een zijner slaven vermoord was,alle slaven terdoodgebracht
m oesten worden. Ook brandmerken op het voorhoofd behoorde tot de
straFen,vooral voor dieven en wegloopers. D e gebrandmerkten werden
8tigmo8i geheeten , ook wel literati, notati, ïzldcrïp/ï.

Ook de slavinnen hadden veelte lijden van de luimen harermeesteressen.Zweepslagen,prikken metnaalden,krabben,bijdeharensleuren,
zulke dingen behoorden tot de zeer gewone zaken.

Alsfolterwerktuig voor de slaven,vooralin gevalzijtothetaieggen
eener getuigenis voor den rechter gedwongen werden , werd de eguulla

gebruikt, waarschijnlijk een houten bok met scherpen rug,waarop de
slaafwerd vastgebonden,terwijlzijne handen en voeten metgewichten
bezwaard werden.

H E T C O L O N A A T.

Er is nog eene instelling te vermelden ,die uit een geschiedkundig
oogpunt niet van belang ontbloot is,hoewel er eerst onder de latere
keizers bepaald melding van wordt gem aakt en erinhetrepublikeinsche

tijdperk althansgeen spoor van gevonden wordt.Dezeinstelling is het
colonaat. D e coloni, waaronder nu vooralniet verstaan m oeten worden

inwonerseener colonia,waren halfvri
jen. Zi
j waren vrij,in zooverre zi
j
huweli
jken ontler elkanderkonden sluiten en een zekereigendomsrecht
hadden en niet persoonlijk verkochtkonden worden;zij,waren onvrij,
in zooverre zi
j door een bijna onverbreekbaren band aan den gron;
gebonden waren,dien zij bewoonden. Zulke coloni,ru8tici,ïzlgf
zïlfolïof
ahcripti waren dus glebae ïzl/hcérezz/dd, eene soortvah lijfeigenen,doch
geen slaven. Zij konden slechts met den grond,waarop zijwoonden,
in andere handen overgaan;zelfs vinden wijuitdrukkelijk vermeldtDig.
XXX.1.112):Siçf
zïdinquilino8dfkdpraedih,gffïlv,
îadhaerent,legarerit,
fzlv/ïî: e8t îd.çc/f
4zzl, en

uit diezelfde plaats blijkt, dat deze stand van
lijfeigene boeren onderMarcusAurelius(161- 180)reedsbestond.Zi
j,(lie
uit coloni geboren zijn,en dus door geboorte aan den grond gebonden
zi
jn,heeten ook originarii. De colonikunnen eigendom bezitten;maar
zijkunnen hierover nietvrijbeschikken,zijkunnen het hunnenietvervreemden; want daar zijalshetware nerriterraezijn,is alwatzijbezitten, een peculium , dat aan den grond behoort. Zoo kan er dan ook
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geene sprake zijn van manumhnio.De eigenaarvandengrondheeftzekere
rechten op hen;hij kan lijfstraFen aan hen uitoefenen;hij kan ze
vindiceeren (blz. 172), en een weggeloopen inguilinu8 wordt met een
nervu8ykpf/frvdop éénelijn gesteld.De hoorige boeren zijnverplichttot
bepaalde opbrengsten aan den eigenaar van den gron; (annuuncanon);
doch de eigenaar kan deze opbrengsten,welkein naturageleverdworden,
niet willekeurig verhoogen, daar de boer voor t
lit geval rechtspersoon-

lijkheid heeft. In dit opzicht staan zi
j dus op den voet van pachters;
wat hun grond meer oplevert,dan het bedrag der pacht,is hethunne.

De oapitatio (blz.194)ofhethoofdgeld voor hen wordtbetaal;doorden
eigenaar van den grond; weshalve deze verplicht is,zijne hoorigen in
de belastingregisters te doen inschri
jven.
Oger d.
e vraag, waaraan deze toestand, die in het tijdperk van
Constantijn den Groote over het geheelerijk verbreidwas,zijnontstaan
.

verschuldigd is,heeft veel verschilvan gevoelen geheerscht.V an oudsher
had er in sommige provinciën een stand van hoorige boeren bestaan.

W anneer wij b.v.bij Caesar (b.G.
.1.4)lezen: Orgetoriœ ad ïfz#ïcfvw
omnem dvcw Jamiliam , ad Jpzz/ïzl3fzzz millia decem , f
zzl#ïg?:d cplkï/ et pyzzldd
dienten plcdrcfpdgf
z:, quorum magnum rffzldrvrz JCJdJCJ, eodem c/zl#vzï/, dan

zullen wij doorJamilia en diente8 we1slaven en hoorigen moeten verstaan;doch hoever deze iets gem een hebben m et de glebae c#dcrï
w/ï t
ler
Rom einen,is niet uit te m aken.D och in allen gevalle,er was in somm ige gewesten een toestand bekend,die tusschen liberta8 en 8erritu8 in
stond. W ie nu het eerst dezen toestand ook op het romeinsche grond-

bezit toepaste,is onbekend; sommigen schrijven deze instelling aan
Augustustoe;zijha; in elk gevalten doel,doorhet scheppenvaneen
vasten boerenstand den landbouw uitzi
jnvervaloptebeuren.Nukunnen
ten deele de coloni ontstaan zi
jn uit slaven, die op deze voorwaarde
vri
jverklaar; werden,datzijglebaeadhaerente8zouden zi
jn enblijven,en
voorzeker strekte het totbetere bebouwing van den grond,wanneerop

deze wijze het persoonlijk belang âer slaven,die tot deJamélia rvd/ic,
behoorden,aan die bebouwing verbonden werd. Ten deele ook kunnen

vrijen,zonder grondbeziten zondermiddelvan bestaan,zich als eoloni
op de groote landgoederen gevestigd hebben;doch de groote menigte

colonischijntnog een anderen oorsprong gehad te hebben,n.l.devestiging van barbaren in de romeinsche gewesten,hetzijbij ver/ag,hetzij
als overwonnenen. W ij hebben hiervan een voorbeeld uithetjaar 408
of 409 na Chr., onder de keizers Theodosius 11 en Honorius (Cod.
Th. V.4.8): Dnyra8, Icrlcrczzl nationem,-caïzlïd Kunnorum, gvïlf
zd8e
cplïlladrcsl,copiin/1'8i8,ïz/edrfp no8tro df
zllïo
zlf
xd. ldeogue#cafxdomnibu8
c/pïcw ,ea praedicta gente Fhazzïz
lf:pzagron'rpzrï/dJreguentandi,ïJc utomne8
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noiant, 8n cepto8 non csp iure gvcw colonatn8 czfz# 8eop/zfrp,
înulligue îïcdre

ab eo,cvï 8emelCJJrMVSJkerunt,rdJfraude cîkldpâabducere vel/v#:>J:>
8n oipere.

Hetzij nu het colonaat van Augustus,van M arcusAureliusofvan
een anderen keizer dagteekent,degermaanschestamm en,diehetromeip-

sche rijk overstroomden en zelven ook hunne onvri
jen hadden,vonden
in deromeinsche gewesten reeds een staatvan lijfeigenschap enhebben
dezen daar alzoo niet te voorschijn geroepen.
û5.
H X T H U I S R A A D.

D e romeinsche huizen waren niet met veelsoortig huisraad overladen,

maar elk stuk wasdeste kostbaarder en keurigerbewerkt.Ook hierbij'
houde men in het oog, dat in den eersten tijd alles eenvoudig was,
doch m et het toevloeien der schatten uit overwonnen landen ook in het
vervaardigen der m eubelen eene steeds toenem ende prachtwerdten toon
gespreid.
Vooreerst komen de leotiin aanmerking,waarvan de Romeinen een
zeer veelvuldig ge.
bruik maakten. Dit meubel bestond uit een vierkant

raam , op vier pooten en metzelen (Janciae, rddfdd, in8titaejvoorzien,
waarop eenematras(toru8)rustte,zoo grootdatmen er opuitgestrekt
kon liggen. Aan hethoofdeindewaseene soortvan leuning ofzijstuk
aangebracht.De slaapbedden Lleeticvsfcvîcrdd)hadden ook van achteren
eene leuning of een rug,zoodat zij in vorm het meestmeteene sofa
overeenkwamen.Zijwaren hoog boven ;en groqd,weshalve men ermet
een bankje oftrapjeinklom.Hetbruidsbe;(leotunpzlfcîf:,blz.262en268)
wasbi
jzondergroot en rijk versierd.Hierop zatin den regelde vrouw
des huizes,wanneer zij in het atrium den arbeid harer slavinnen bestuurde.Hetrustbed,waarop men.bij den maaltijd aanlag (ledn frïcîïniarh),waslager bijden grond.Metden linkerarm rustte men op een
kussen,terwijlmen met de rechterhan; despijzenaandenmondbracht.
Dezerustbedden werden langs&iezijden dertafelgeplaatst,terwijlde
vierde zijde open bleef,opdatde slaven het eten konden opdragen.Bij
maaltijden voormeer dan driepersonen werden aan elke zi
jdedrieleoti
geplaatst,op de wijze,zooalsachterstaande âguur aangeeft,waarbijde
cijfersde rangorde der plaatsen aanwijzen. Tevenszi
jn daarbijvermeld
de namen der aanzittenden bijhetbekendegastmaalvanNasidienus,hetwelk Horatiusbeschreven heeft(sat.II.8).
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locas imus
sive consuhris.

locus.

summus
locus.

I(Maecenas).

(Vibidus).

(Servilius
suatx).

j

summus 7.
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:
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(Nûmentanus)

6imus.

an4ers de plaats van
den gastheer.

(
Varju4.

meius8.

5meius.

(Nasiienus).

>

Menia.

j
g

(viscusTlmrinus). r
@

imus9.

4 SKmmuB.

(Porcius).

(Funianius)

Bi
jditgastmaalhaddegastheerNasidienuszijneplaatsaanNomentanus
ingeruimd.De dikke lijnen op deteekening verbeelden lageleuningen,
ten einde het afvallen der kussens te voorkom en.
M en ziet uit de teekening,dat de eereplaats op denmiddelsten leotun
was en wel aan het benedeneinde,zoodat devolgordederplaatsen aldaar
anders WaS,dan op debeideanderekoti.D evoornaam steredenen,welke
hiervoor worden opgegeven,zi
jn:10.datdeeereplaatsdannabijdeplaats
des gastheers was, 20. dat, wanneer de consul aan tafelaanlag, deze
aldus de m eest geschikte plaats had, om berichten te ontvangen en het

woord te voeren tot hen,die hem kwamen spreken.Dewijlditdeplaats
was van den consul,wanneerdezebij een gastmaalaanwezigwas,wordt
deze plaats locun cnldvfcrfd genoem d.

De drie ledi te zamen werden tridinium geheeten ,even als het eetvertrek zelf.
Toen de vierkante tafels plaats moesten maken voor de ronde, werd
het gewone triolinium te lastig voor het gebruik.Inplaatshiervankwam
het nigma of ntiôadium , een doorloopende ledu8 in den vorm van een

hoefi
jzer,waarop dehoogste ofeereplaats aan deuiterstelinkerzijdeen
de laagste aan den tegenovergestelden kant was.D e naam wasontleen;
aan den ouden vorm C der grieksche Z.
Een leotulun,Jdc/xd luouôratoriu8,was een klein rustbed,waarvan men

zich ook bediende bij hetlezen en zelfsbijhetschri
jven;wantook dit
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geschiedde dikwerf in liggende houding. Het schrijfbordje rustte dan
tegen de knie, welke m en een weinig optrok.

Bijgewone bezoeken gebruikte men geene leoti,maar nellae.De nella
was een tabouret, zonder leuningen. kbblium was een troonvormige arm stoel m et hoogen , rechtopstaanden rug , waarin de pater o/kzzzffïcdzat,

wanneer hij zijue cliënten om zich had; ook de rechtsgeleerden gebruikten dezen zetel, wanneer zijconsultgaven. De cathedra was een
stoelmet schuin oploopenden rug,niet,gelijk hetnolium,totstaatsie,
m aar t0t gem ak ingericht. D e zittingen en ruggen der stoelen waren
gevuld. Scamna en nubnellia waren zitbanken.
D e onderstellen der bedden en stoelen waren van hout ofm etaal en

dlwijlszeer kunstig bewerkt.Vooralde pooten munttenuitdoorpracht
en verscheidenheic
l van vorm . Over de zittingen , vooral over die der

lecti,werden spreien ofdekens geworpen (re8tenntragulae),welkedikwerf
zeer kostbaar waren.
D e tafels werden niet zoo algem een tot het verrichten van allerlei
bezigheden gebruikt, alsbijons. N ogtans heerschte in dit m eubelstuk
de grootste pracht en weelde. D e oudste tafelswaren vierkanten rustten
op vier pooten;doch om streeks twee eeuwen v/lr Chr.werdenderonde
tafels uit A zië in '
Italip ingevoerd,welke vooralhierom kostbaarwaren,

dat het blad nietslechtsuitkostbaar hout,maar zooveelmogelijk uit
één stuk m oest bestaan. H et geliefkoosde hout voor deze soort van

tafels(orbe8)werd uitde bosschen van hetAtlasgebergteaangevoerden
lignum citreum genoemd,onder welken naam men echternietaan citroen-

hout moet c
lenken. Zij rustten meest op één voet,dieuit metaalof
ivoor vervaardigd was. Cicero betaalde voor zulk eene tafel 1000000
sestertiën.Plinius spreekt nog van eeneanderetafelvan 1400000 sestertiën.Ook tafels m et drie pooten waren zeer algem een.Ten einde zulke

kostbare tafels beter te vrijwaren tegen beschadiging,werden zijmet
tafelkleeden belegd.M en llatl ook tafels met op- en ingelegd hout.
K leinere tafels,welke men gebruikte, om er het tafelgereedschap op
te leggen,en die ook alspronktafelsdienden ,om erkostbarevoorwerpen

op ten toon te stellen,heetten abaci. Zij waren dikwijlsvan marmer,
vaà zilver,ja zelfsvan goud,en in den regelvierkant.
Men&ae.
zlefyilïcce waren kostbare tafeltjes op drie pooten,vervaardigd
op de wi
jze derdrievoeteniudetempels.Dikwijlstrofmenindewoningen
der ri
jken een groot aantalkostbare tafelsaan. Seneca had er vijfhonderd. D e rom einsche tafels waren allen veel lager dan de tegenwoordige.

De spiegels L'
vec,
ula)waren van gepolijst metaal,somsvanzilver.Tot
het huisraad der woonvertrekken behooren o0k verschillendesoorten van

kasten (armaria, areae, ccydcd
?) en de voorhangsels voor de deuren
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(peri
petnmata,peri8tromata, tapetia, relaria), welke wi
j hieralleen vermelden.

De verlichting der huizen geschieddedoormiddelvankaarsenLoandelae)
en van lampen (lucernae).Dezelaatstekwamen onder zeerverschillende
vormen voor.Die m et ééne pit hadden m eesteenenapvorm igegedaante,

met een oor aan de eene,en de pitaan de andere zi
jde.Overdennap
lag een deksel,hetwelk dikwijlsmet beeldwerk versierd was.Er waren
ook lam pen m et twee en m eer pitten ;m en heeft er gevonden , welke
veertien pitten hadden. D e lampen waren m eest van terra eotta of van
brons. Een candelabrum was een voetstuk , geschikt om er eene kaars of

lamp op te zetten.Hetwas somtijdsverscheidene voeten hoog,wijlhet
meest op den grond stond.W as het voetstuk geschikt om verscheidene

lichten te dragen,dan heette het lychnucâun. Dikwi
jlsook hingen d.
e
lampen aan kettingen aan de zoldering.
D e verwarming vond plaats door middelvan vuurbekkensofvan kleine
draagbare kachels,vervolgens ook doormiddelvan buizen metverwarm de
lucht. In hoever de lloraeinen het gebruik van schoorsteenen kenden y
is een zeer betwist vraagpunt. In het eerst ontsnapte de rook zeker
door de openingen in het dak , en zorgde m en dus voor brandstof,

welke zoo min mogelijk rook van zich gaf. Toen echterdeRomeinen
de warmte doorbuizen wisten te geleiden,zullen zijookwelhetmiddel
geweten hebben,orz op eene andere wi
jze den rook weg te leiden.
Keukengereedschappen en hetverdere grove huisraa; kunnen wijhier
met stilzwijgen voorbijgaan.
Er is boven reeds melding gemaakt van buitensporige Pri
jzen,welke
voor tafels besteed werden.Plinius de oude spreekto.a.ookvan zilveren

badkuipen (h.n. XXXIII. 54),van zilveren schotels van 500 pond
(ibid.52),van zilveren triclinia(ibid.51,52);vanspreienofdekensover
de triclinia,ter waardevan 800000 en zelfs4000000sestertiën (VIII.
74).Dit zijn slechts enkele staaltjes, tot welken trap de weelde te
R om e gestegen was.

H OOFD STUK X X .

D e lev e n sw ijze,

M A A L T IJD E N.

In den eersten tijd was de tafelderRomeinen hoogst eenvoudig.D e
voornaamste spi
js waspul8)eene brij,welke uit spelt (Jcr,ador)berei;
werd. V ooral was hiertoe de Olusinische speltgezocht (Jar cîvdïz
lvw).
Deze brij maakte ook bi
j de rijken den hoofdschoteluit, waarbi
j dan
a1stoespijs groenten (olera)en peulvruchten (leguminajkwamen.Vleesch
werd slechts spaarzaam gebruikt;broo; was toen nogonbekend.Indien

tijd hield men er zelfsgeen kok op na; voor feestmalen huurdemen
er een.Vllr hetjaar 174 waren er te Rome ook geene bakkers;waar
brooâ gebakken werd,deden de vrouwen en slavinnenzulks.A nderhalve
eeuw later betaalde m en reeds 100000 sestertiën voor een bekwamen
bakker.
j hielTerwijl de armen en delandlieden zich nog lang bijhunne Dri
den, onderging de tafel deraanzienli
jken sedertden syrischen oorlog
eene groote verandering. Niet slechts kwamen er een groot aantal verschillende gerechten in zwang;m aar de romeinsche lekkerbekken wisten

haar:jn,welke streek van elke spijze debestesoortopleverde.Visschen
en schelpdieren behoorden tot c
le m eest gezochte gerechten. Een der

duurstevisschen wasdebarbeel(1n,
u11u84,welkswaardemetzi
jnegrootte
in zeer ongelijke verhouding toenam. Een barbeelvan zes pond wer;
zelfs wel met 8000 sestertipn betaald. Zeer gezochtwaren verderdebot

(rhombl
a) vanRavenna,delampreiLmuraena)uitdestraatvanM essinaof
van Tartessus,dezeepalingLconger),dea8ellu8(schelvisch?)de8oaru8,de
steur Lacipenner)van Rhodus,degoudbrasem Laurata)uithetLucrinische
meer,- minderdaarentegen desnoek (lupue),d.
emaena,enanderesoorten.
Onder de schelpdieren telde men vooraldeoesters (ont
reae),inzonderheid
die uit het Lucrinische m eer, uit Brundisium , Tarentum , Oyzicus en

Brittannië, deslakken (coohkae),verschillendesoorten vanmosselen,als:
den mureœ,denpegen,depelorù,denmunoulun,enz.,den zeeëgel(echinuh.
Bijeen en andergebruiktemengarum,eenekostbaremarinadesaus,welke
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uit het bloed en deiugewanden van 'risschen wasbereid.Eenegeringere
soort heette aleo, aleœ, vischpekel.
D e m eest gezochte vogels waren pauwen , fazanten , duiven , eenden ,

ganzen,patrijzen,kippen,korhoendersLattagene8j,lijsters(turdij,merels
(merulaej,snippen (jcedltlae).Enkele malen vindtmen zelfs ooievaarsen
kraanvogels vermeld.Vitellius liet gerechten opdragen,alleen uitvogel-

tongetjesbereid,Heliogabalusuithersenen van vogels.
V an de viervoetige dieren stonden vooral de tam me en de wilde

zwijnen in hoog aanzien.Bi
j een groot gastmaalbehoordeeeneverzwijn,
in zijn geheel gebraden, op tafel te verschijnen.De rijke Romeinen
hielden erfokkerijen van.Alsbi
jzondere lekkernijgolden eene varkensborst(8ltmen)en de çolra,de ham (perna),de kop,de lever en d.
ebuik
(abdomen). W orsten Lsardmina, Jp/vîf, - tontacula, braadworsten,hillae, gerookte worst) werden veelgegeten. 0ok de hazen waren een.
geliefkoosd gebraad.Verder at men bokken, reeën, konijnen, en ook
aardmuizen (glire8j.
Onder de meestgebruikelijke groenten vindtmenverschillendesoorten
van salade (lactucaj,van koolLbranicaj,waarvan ook destengelsLcaule8,
ccvfïcf
zlï)alsbi
jzondergerechtop tafelverschenen,vanrapen enknollen
Lrapa, napi), aspersiesLa8paragi),'look (porrij.Goedkooper en minder
geacht waren erwten (cicev) en boonen (Jaba).Gekookte erwten (cicdr
Jerren8,tepidum)werden op straatrondgevent.
Ook champignons(Jungi,ùpJdJ/ï)en moriljes qtubera)waren eengeliefkoosd gerecht. Speceri
jen (condimenta)en moeskruiden werden ook veel
gebruikt,daar deltonaeinen veelvan sterk gekruide spi
jzen hielden.
Onder de boom vruchten worden vermeld onderscheidene soorten van

appels,peren,pruimen,kersen,perziken,granaatappels(mala Jà
fzz3fcc),

moerbeziën, amandelen (amygdalae), mispels (memilaj,olijven,druiven,
dadels Lpalmae).
D e beste honig kwam van den berg H ym ettus in Attica en van den
H ybla op Sicilië.D e minste soort was de corsicaansche.
Ook kwam en allerleisoorten van gebak onder verschillendevorm en op

tafel.De Romeinen schijnen het ook hierin zeer vergebrachttehebben.
Er werd in Italië veelwijn gedronken, doch bijna alti
jd met water
aangemengd. Onvermengden wijn Lmerumjte drinken werd als onmatigheid beschouwd.M en had bijden maaltijd een sierlijk mengvatLcrater),
waaruit de wijn, na metwater gemengd te zijn, meteen lepelofeen
kopje in debekerswerd overgeschept. De edelste soorten van italiaanschen wijn waren Caecltbum, I'
alernum, rcddïc'fzzl, Surrentinum, t
%/f
kf
xzl,
4ltanum, 6'
JJ-VVI,Ikndanum. Ook grieksche wijnen waren zeergewild,
vooralde chiïsche,lesbische en cyprische.Naar de kleur werd de wijn
-
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onderseheiden in rooden (nanguineum), donkerrooden (atram, skr/
zzll,
gelen Lfulvum)en witten (album).
D e druiven werden in eene groote kuip met d.
e voeten uitgedrukt

(ccfccrd). Het sap, daterdan nog in bleef, werd ermetde wijnpers
(toroular)uitgeperst.Deze nawi
jn heette lora en kon nietlangerdaneen
jaar goed bli
jven.Vrouwen, arme lieden en slaven dronken deze soort.
Na verschillende bewerkingen ondergaan tehebben, werd de wijn in
vaten (dolia,cupaeJ
'tgegoten,om te gisten (Jerverej.Deze vaten werden
vooraf m et pek uitgebrand en stonden in tlen grontl. D e geringere

wijnsoorten werden uit.het vatgeschept, wanneerzijgebruiktmoesten
worden;(
lebeterewijn daarentegen,die oud konworden(aetatem-ferre),
werd op kruiken van verschillenden vorm (amphorae, lagenae, cc#ï)gebotteld Ld#'
,vz
l#ïl. De kruiken werden gekurkten de kurk met gipsof
pek bestreken. Hierop werden zij overgebracht n:ar de apotheca,welke
dikwijlsboven d.
e badkamer was aangebracht, zoodanlg, dat de rook in
ditvertrek kon doorâringen,waardoorde Mri
juzachterwer:enspoediger
de kenmerken van ouderdom verkreeg. D e kruiken droagen etiketten

(teb
nerae,zsp/cy),waarop naam en jaar vermeld stonden.
Bijtle kunstbewerking,welke de wijn onderging,bleefer veelmoer
in (Jae.
t
,
'
4. Om hem hiervan te zuiveren, liet men hem door eene zeef
(columj ofeen dicht gevlochtenmandjeL8accu8tlïzCcrïvd)loopen,ofzuiverde
hem door middelvan eieren.Dedroesem werdgebezigdtothetversni
jden
#@

en m engen van anderen Wl
Jn.
In den zom er werd de wi
jn afgekoeld doorsneeuw,welkein sneeuwkelders bewaard werd.Ook werd hi
j dikwerfgekruid.

Mul8um waseen drank,welkeuitwijn enhonigbereidwerd.Ookvindt
men melding gemaakt van vruchtenwijnen,van hydromel,uit honig en
water toebereid,en van caldum,wijn met warm water.
Dehoofdmaaltijdc
lerRomeinen (coena)werdin denregelomstreeks&ie
urennaden middaggehouden.Om streekséén oftweeuren vlörden middag

namenzijhetprandium,hetwelk bi
jeenluncheonkanvergelekenworden.Er
kwamen zoowelwarmealskoudespi
jzenbijop tafel,somtijdsoverblijfsels
der coena vau den vorigen dag.Hierbijwerdmeestalntul8um gedronken.
W anneermen niettothetprandium wenschte te wachten,nam men,om

zich te ontnuchteren,watvroeger inden morgeneenklein ontbijt(ientaculum),bestaande iu broo; met zout,somti
jd.
smetvruchten,eieren en
melk of mulsum.Vooral schijnt dit ontbijt gebruikttezi
jndoorkinderen, oude lieden en menschen,die op reis gingen.

De coena bestond bij de eenigszins gegoeden altijd uitdrie deelen:
#u8tu8,ga8tatioofpvomul8i8, ,Jercula

men8aeddcvzl#cd.

Deguntu,
q,het vöörgerecht,bestond uit spijzen,die lichtverteerbaar
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waren en tevens den eetlust prikkelden.H iertoe nam m en vooralschelpdieren en visschen m et pikante sausen en salade. D e overgang tot het
tweede en voornaamste gedeelte bestond in eieren , waarop dan eerst

twee,later gewoonli
jk drie gangen spi
jzen volgden (feroIla).Dan kwam
het nagerecht Lmen8ae 8ecundae),hetwelk uit gebak en versche ofgedroogde vruchten bestond,vooralappels 1).

Er wordt nog een 'vierdemaaltij; vermeld,merenda,welke tusschen
het prandium en de coena moetvallen,doch waarschijnlijker dezelfde is
als het prandium. A nderen daarentegen beschouwen het als een licht
avondmaal.W at hiervan zi
j,hetwoor; iszeerverouderd.

Alleen bijde coena lag raen aan.Afen waser op uit,dezen maaltijd
tevens tot een tijd van uitspanning te maken. M en 1ag derhalve zeer
lang aan tafel,en besteetlde dezen tijd ook tot gezellig onderhoud,of
liet zich door een zijner slaven iets voorlezen. Bijgastmalen (conviniaj
zorgdemen voorhetvermaakzijnergasten.Methettoenemenderweelde
geraakte gezellige en leerri
jke tafelkout op den achtergrond,enmaakte
plaats voorvertooningen vantooneelspelers,koorddansers,zwaardvechters

en dergeli
jke vermaken.
Tafellakens gebruikte men niet, omdat zi
j juist de schoonheid der
tafel aan het oog zouden onttrokken hebben. E1k der gasten had een

servet (mappa), dat bijde aanzienlijken veelvuldig van asbestgeweven
was en dan in devlam gereinigd werd. M en brachtde spijzen metde
vingers aan den mond.LepelsLcocâlearia)waren ingebruik;vorkenvoor
tafelgebruik waren echter onbekend. H et eten werd opgedragen en op-

gezet op bladen, welke dikwijls zeer kostbaar waren (repo8itoria) en
waarop de bijelkander behoorenie schotels gerangschikt stonden.
Kinderen zaten aan tafel,en welop bankjes ofwelop de ledi. In
de eersteeeuwen zaten ook de vrouwen.Een gast,die termaaltijdwas
genooiigd,kon ook een ongenooâen gastmedebrengen,die dan zijne
wwlrc wer; genoemd.

Schalen,schotelsenandertafelgereedschap,datoudtijdsvanaardewerk
deelden ook in de algemeene verfraaiing en kom en later op de
tafelB der ri
jken van kunstig gedreven zilverwerk voor. Voor een zeker
soort van porcelein,murrhina,werden fabelachtige Pri
jzen betaald 2).

w as,

Na de groote gastmalen werd veelti
jdsnog een drinkgelag(comh8atio)
gehouden. D oor het lot koos men een magi8ter Jï&zl#ï of reœ cpltlf?
liï.

1
)Abovo usque admala,van hetbegin tothetelnde.
2) Zoosloeg zekere T.Petronius, onder keizer Nero ter dood veroordeeld ztlnde,
eene schepnap van murrha stuk,welke hem 300 talenten had gekost,opdatdeze niet
'skeizers tafel zou versieren,utmensam cfu.
q exheredaret. Nero zelfhad een beker van
murrha van 300 talenten.Plin.h.n.XXXVII.3.
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Deze moest o.a.bepalen,hoeveelwatereronder denwijngemengdzou
worden.Op de gezondheid van zijne schoone dronk ieder zooveelcyatki
als haar naam letters bevatte.In de laatste eeuw vö/r Chr.begon m en
zich zelven en de bekers te bekransen.
Te vergeefs trachtte m en zoowel door censorische bestraë ngen,als
door wetten Llegendvzze/vcrïcd)de weelde tegen te gaan.D e eerste wet

op de maalti
jden was de Orchische wet (181vdörChr.),welkehetaantal
gasten bepaalde, die m en aan '
tafel m ocht noodigen. D e Fannische en

Didische wetten (161,143)hielden bepalingen in omtrentdenprijsvan
maaltijden en omtrentsommige spijzen.Van gelijke strekking waren de
Licinische wet(193) en de Julische wetten vanCaesar(46)enAugustus
(18).De Cornelische wet van Sulla werd zelfsdoor haren wetgeverniet
nageleefd. De Oppische wet (215) behelsde bepalingen omtrent den
opscbik der vrouwen.

Maalti
jden - Hor.sat.II.4 et8.Petron.sat.3l.Mart.V.28;X.48;XIII.
Lex Orchia sumptuaria - M acrob.sat.II.13'.
Lex Fannia - Gell.II. 24.Macrob.sat.II. l3.
Lex Didia - M acrob.1.1.
Lex Licinia - Gell.1.1.Macrob.1.1.
Lex Cornelia - Gell.1.1.Macrob.1.1.Plut.Sulla 35.
Lex lulia Caesaris - Suet.Caes.43.Dio Cass.XLIII.25.
Lex Iulia Augusti- Suet.Oct.40,43.Dio Cass.LIV.16.
Lex Oppia - Liv.XXXIV.1.

13A D E N.

D e R omeinen beschouwden het als een voor de gezondheid noodzake-

lijken leefregel,dagelijkslichaamsoefeningen te verrichten en eenbad.te
nemen. Eene der meest geliefkoosde uitspanningen voor jong en oud
washetbalspel,hetwelk op verschillende wijzen en metonderscheidene
soorten van ballen wer; gespeeld.D e gewone pilawaseenkleinehouten

bal, de Jollinwas grooter en metluchtgevuld,depaganica schi
jnthet
midt
len tusschen d.e vorige te hebben gehouden en was m et veeren gevuld. Trigon en harça8tum waren namen van balspelen.M en behoordede
ballen met de linkerhand te werpen en op te vangen.
A ls lichaam soefening kom t mede in aanm erking het werken m et de

halters (halterenj, zijnde gewichten met handvatsels,welke men in de
hand hield,terwijlmen metde armen verschillenie gymnastische wendingen m aakte. In het algemeen maakten de Romeinen veelwerks van
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gymnastiek, waaronderwi
j hier ook loopen,springen en dergelijkebewegingen rekenen.
D e zaal,welke voor het balspel en verdere oefeningen wasingericht,

heette z
vliaerhterium (van cqaîga = pila).Daar de eœercitatioa1svoorbereiding voor het bad moest dicnen , was het 8phaerhterium , zoowel in

bijzondere woningen,als in openbare baden,nabijdebadkamergelegen.
In de openbare badhuizen Lihermae)onderscheiâtmen een aantalvertrekken, onder verschillende benamingen tot verschillende doeleinden
bestemd. H et apodyterium was de kamer,waar de badgasten zich ont-

kleedden.Zij,die een koud bad wilden nemen,gingen van hier in het
Jrigidarium ofvertrek voorkoude baden,hetwelk een grooter ofkleiner
'
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l.Ingangen.
2.Viridarium .
3.Peristylium.
4.Cryptoporticus.
5.Vertrek ,misschien totexedradienende.
6.Apodyterium.
d
3.Frigidarium.
#
j
O Q
8.Tepidarium.
9.Caldarium.

10.Alveus.
ll.Laconlcum .
l2.Apodyterium.
l3.Tepidarium .
:m
N
0 >
l4.Frigidarium.
w
15.Caldarium.
l6.V erwarmingstoestellen en waterketels.
Rondom een aantaltabernae.
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bn.
qin Lnaiatio,Aïdcïzlc)in hetmidden ofaan het eindehad.Deoverigen
begaven zich naar het tepidariukt, een verwarm d vertrek, dat tot over-

gang en niet onwaarschijnlijk ook totzalfkamer diende.Van hierkwam
m en in d.
e nltdatio of het &udatorium of caldarium ,de zweetkamer,welke
holle wanden had m et verwarm de lucht en waarvan ook de vloer verwarm; werd. ln deze zaal bevond zich eene in clen vloer gem etselde

badkuip (alreun),met eene steenen bank erin,waarop debaderszaten,
terwijl aan de andere zijde een bekken metkoutlwater in den vorm
eener groote, platte vaas ofkom op een voetstondLlaôrum).Voortshad
leren gestookt wer;,en
mzan er het Laconicum , een oven, die van ont
waarvan men de uitstroom ende hitte kon m atigen door middel van een

deksel(clipeu8).Bi
j hetbaden gebruikte men olie en zalfen eene soort
van krabbers (ntri
gile8), om zich (le hui; afte wri
jven. Eene badkuip
voor één persoon heette solium.Ook d.
e vrouwen nam en baden.
Te R om e werie
'n onder de keizers verschillendebaden m:tdegrootste
prachtgebouwd ,voorzien van zuilengangen ,gymnastiekzalen,bibliotheken

en zelfs omgeven door lommerrijkelanen.
Vorenstaande Gguur stelteen badhuiste Pompejivoor.

UITSPANNINGEN , BEZOXKXN , REIZXN.

Onder de uitspanningen behoorden ookverschillendegezelschapsspelen,

vooralhetdobbelspel(alea).Ditwertlmet taliofàqzqàyujoten tenerae

ofzljolgespeeld.De te88erae zijn onzegewonedobbelsteenen;(letali
waren aan twee zi
jden afgerond en droegen de ci
jfers 1,3,4,6.M en
speelde m eest m et vier dobbelsteenen ,welke m en uit een beker wierp

èyrgwn,Jvrrïcvîc,Jritillu8).Deze bekerwasaan den bodem wi
jd,aande
opening echter nauw. D e beste worp was de Venerelœ,wanneer al de
steenen verschillende getallen vertoonden. Vier éénen was de slechtste

worp (0ani8).In de laatste eeuwen der republiek werflenerontzaggelijke
sommen verspeeld,hoewel alle spel om geld verboden was,behalve l5ï

pvo :fr/vJ:certamenJ:JcJ.Eene soortvan halfdam-,halfbelegeringspel,

waarbij ieder der spelers, naarhetschijnt,dertig stukken ofschijven
had, was de J?
/#vd latrunoltlorum, eenezeergeliefde uitspanning bijde
Romeinen.De schijven,calculi,ook milite8 en ho8te.
îgenoemd,warenin
twee kleuren, en de steen, die door twae vi
jandelijke steenen werd
ingesloten,wasverloren.Hettwaaloijnenspel,ludu8 duodecim dcrïz/prf:w ,
schi
jnt eenige overeenkomst met ons bakspel gehad te hebben. Ook
scuzalxMxa, Handboek.2: druk.

19

290

speelde men even of oneven (zcrimparJv#:r:)en had voortsnog een
aantal spelen tot verscherping van den geest,het opgevon van raadsels,

enz.,waarbijdan hij,die eene foutmaakte,totkluchtigestralenwer;
veroordeel;,even alsbij ons spelvan paniverbeuren.Onder de aariigheden bijdrinkgelagen behoorde ook,datmen appelpittenmetden duim
en den wijsvingertegen (
le zolderingtrachtteteknippen.Ookvermaakte
men zich dikwerfmetden cottaôla,waarbijmenuitdendrinkbekereeige
druppelswijn z/ldanig in een klein op water drijven;schaaltjeofnapje
moest slingeren,dat dit laatste zonk.

De aanzienlijke Romein omgafzi
jn persoon gaarnemetgrootenluister
en hiel;,zoo hethem mogelijk was,eenekleinehofhouding. Toen ëe
clientela als staatsrechterlijke instelling was te nietgegaan,bleven er
toch een aantal personen, die verplichting aan de rijken badden en
hiervoor hunne hulde brachten;doch boveniien waten er altij; genoeg
leegloopers, die voor geld of een goed maal bereid waren, in de
hofhouding van dezen of genen eene rol te vervunen. Ook deze lieden
worden met den naam van cliënten bestem peld. R eeds vroeg in den

morgen verzamelden zij zich aan ;en ingang vanhethuishunspatroons,
ten einie dezen hunne opwaehting (nalutatioj te maken. W anneer hi
j
uitging, gingen zi
j a1s anteamôulone8vöör hem uit. Hetwaren evenwel
niet uitsluiten; de cliënten, die de 8allztatio >CJIJIJ brachten; ook

anderen deden zulks bij hooggeplaatste en invloedrijke personen, a1s
blijk hunner hoogachting.In den oudsten tij; atde cliëntaandenfsch
van zijn patroon9later echter ontving hij zijn aandeelran de spijzen
in een korfje èportula);nog later,onderNero,werd het gebruikelijk,
gel; te geven in plaats van een maalti
jd, welk gel; den naam van
mortula behield. Dit was voordeelig voor vele cliënten , die meer dan
één huis bezochten en van den eenen patroon op ;en anderen liepen.
Domitianus voerde de vroegere gewoonte weder in;ëoch na zi
jn doo;
gafm en weder geld.Demortul
ae,hetzijingeldofspijze,werdennogtans
slechts dan uitgereikt,wanneer de patroon,in de epigrammen ook rez

genoemd, zijne cliënten werkelijk diensten (opra togatajhad.laten verrichten,alsmet
le op huiselijkefeestdagen.
Ook op reis werd de aanzienli
jke Romein door een talrijk gevolg
vergezeld. W agens waren op reis zeer gebruikeli
jk. Hoewelnu en dan
toegelaten, wastoch in ëen regelhetrijden in de steden verboden en
moest de reiziger d.
e sta; te voet doorkruisen ofzich van eene ledica,
overdekte l aagsofa, of eene 8ellapd/cfprïc,draagstoel,bedienen. De

wagenswaren twee-ofvierwielig.Cik
qium waseenrijtuigdatveelovereenkomst ha; met eene tilbury zonder kap. carpentum was een overdekte
wagen op twee wielen. O0k het ennedum ,waarvan geene afbeelding be-
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staat,had tweeraderen.Onderdevierwieligerijtuigenhadmenderâeda,
een grooten wagen,zeer geschikt voor reisrijtuig,de carruoa,welke
kleiner en lichtçr was,hetpilentum,een staatsierijtuig voor dames,met
een hemel voorzien,het petorritum, dat geheel open was.Gelijk de
leotica van aziatischen , waren vele van deze wagens van gallischen oor-

sprong. De banterna waseen palankijn,doormuilezelsgedragen.
Derijtuigen werden door muilezelsofpaarden getrokken.Ook voeren
langs de kanalen trekschuiten,welke reizigers opnamen. Er waren ook
rijtaigen en paarden tehuur,endoorop deverschillendepleisterplaatsen
dooreen voorrijderversche paarden te laten bestellen,kon m en alshet
ware perextra-postreizen. Herbergenenlogementen(oaupona,derer8ori
um,

Jclerrc derernoria) vond men o0k;maar,naarhet schijnt,had.men er
nog al last van ongedierte,en waren zijook overigens slechten niet
geschikt,om menschen van aanzien te herbergen.D eze hadden dan ook

meesti in de plaatsen,waarzijzichophielden,eenefamilie,bijwelkezi
j
hun intrek namen.Zulke verbonden vanwederzijdschegastvrijheid(ho8pilïftzîlwaren niet zeldzaam en gingenzelfsopdekinderenover.Totbewijs
dieudeeenete88eraJ:eï/cîï:,zi
jndeeenschrijfbordje,waaropdebeidegastvrienden hunne nam en schreven en waarvan elk eenehelftm etzich nam .
A ugustus organiseerde eene koerierpost voor het overbrengen van

dépêches. Tot dit doel had hij op verscbillende punten van hetrijk
stations gevestig; tot het verwisselen van paarden,mutatione8 geheeten,

en op grootere afstanden mannionen, waar voor den keizer en zijnebeambten gelegenheid was te overnachten. Behalve aan de koeriers,die
onder de eerste keizers 8peoulatore8 genoemd worden,en deambtenaren,

was het reizen met deze post aan niemand vergun; zonder bi
jzondere
schriftelijke machtiging (hàloma). In het eerstkonden de stadhouders
zulke diploma's afgeven , doch later trokken de keizers d.
e uitsluitende

bevoegdheid aan zich, en wij hebben een merkwaardigen brief van
C. Plinius Secunius, stadhoutler van Bithynië, aan keizer Trajanus,
waarin hi
j zich verontschuldigt, (lat hi
j eigenmachtig aan zijne vrouw
zulk een diploma heeft verleend, uithoofde van een sterfgevalin hare

familie (Plin.ep.X.121).
Reizen - Ascon.argum.in Cic.Milon.Hor.sat.1.5.Cic.p.Rosc.Am.7.

Keizerli
jke post

Suet.Oct.49;Calig.44.

#4.
BRIEYEN , BOEKEN , SCIIRIJPGEREEDSCIIAPPEN.

De briefwisseling was vrij levendig, hoewel er geene posteri
jen bestonden endebrieven doormiddelvandeexpressen(taôellarii)derzvlfïcczlï
19*
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en de ordonnansen L'tatoreh der.stadhoudersmoesten verzondenworden.
Om een briefte schrijven,nam men een dubbelschrijfbordje van ;un
hout ofivoor (taôella),metwasbestreken;en schreeférmet eenestift
(ntiluù op.Vervolgenssloeg men hetbordje dicht.Een smalle rand,clie
er om heen liep,verhindert
le,;atdebeidebeschreven helften opelkander

zouden drukken en het schrift onleesbaar maken. In Cicero's ti
jd
schreefm en ook op payyru8. D e brief wer; dan (
kchtgeslagen of dicht

gevouwen en meteen dunnen draad Llinum)omwonden.Deknoop werd
m et was beiekt en hierop het zegel van den afzender gedrukt. D e ge-

a/esseerde snee; bij ontvangst den (
lraa; door, om het zegelongeschonden te houden. De meeste brieven werden door slaven ofvrijgelatenen geschreven , die door hunne meesters a1s secretarissen gebezigd
wert
len.

Boeken werien geschreven op papier (câartaj,berei; uit;enbast;er
papyrusplant.D e geringste soort van papier,welke onbruikbaar.wasom

te schrijven,wert
l even a1sbijons totpakpapier gebezigd (emporeutlkaj.
Nadat het papier in strooken van eene hand breedte ?it 4e fabriek te

voorschijn wasgekomen,wer; hetaaneengeplakttotvellen.M enschreef
met inkt (atramentum), uit roetbereid, en gebruikte hiertoe pennen,
welke uit rietstengels waren gesneden.In denregelwerdendebladzi
jden

slechts aan ééne zijde beschreven. Ten slotte wer; hetboek op eene
holle ro1 gewonden en dan in perkament gewikkeld (memôvana).Door
deze rol wer; een stok gestoken ,welke er in kon ronddraaien en aan

de beide einden van een knop (cornu,xzzllfîïcvd)ws'
s voorzien. Op snee
waren de boeken zwart gemaakt. Detitel(titul- ,indeœ)wer; op eene
emalle strook papiec achter op de ro1 geplakt. M s voorbehoet
lmiddel

tegen mot en wormen,werd de achterzijde der bladzijden dikwijlsmet
ceierolie ingewreven. Dit in orde brengen der boeken heette eonntruotio
en werd verricht door glntinatoren ofboekbinders. Van buiten wer; het
boek geverwd.D e R om einen kenden echter ook onzen vorm vanboeken,
en in dezen vormz werden vooral de perkam enten boeken ingenaaii.
H oewel alle boeken m oesten afgeschreven worden,waren#ertochboekhandelaars te Rome,en onier Augustus nam de boekhandel zelfs eene
.

beirekkelijk hooge vlucht. Horatius verhaalt ons,,datzi
jne werken bij
de gebroedersSosiite koop waren.PomponiusAtticus gaf,zonderjuist
boekhandelaar te wezen ,toch de werken van Cicerouit.M artialisnoemt

zekeren Tryphon alszi
jn uitgever.Deboekhandelaars(lïlrcrïï,bibliopolae)
lieten d.
e boeken door slaven afschrijven.Ook lieten velenhunnewerken
door hunne eigene slaven afschrijven. Bijde auden vinden wijmenige
klachtover de fouten,welke deze afschrijversmaakten,en ditwaseen
zeer natuurlijk gevolg van den Bpoed, waarmede een aantal slaven
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fabriekmatig zat afte schri
jven,wathun door een anderen slaaf werd
voorgelezen.
W anneer men aan een geschrift weinig of geene waarde hechtte,
werd het geschrevene dikwerf uitgewischt,ofliever,door een smeersel
onleesbaar gem aakt en het papier of perkament vervolgens op nieuw

beschreven.Zulk een handschriftheeteenpalimpsest(vansJltpen(:p),
ook welcodez r:dcry/vd.Vooralindemiddeleeuwenwerienindekloosters

vele oude handschriften op deze wi
jze ten tweeden male beschreven,
wegens de schaarschte van papier en de duurte van hetperkament 1).
D oor scheikundige m iddelen kan m en thansd.
em oetvanheteersteschrift

weder doen opkomen,en een aantalbelangrijke geschriften zi
jn opdeze
wijze ontdekt. Hierbi
j doet zich de zwarigheid voor, dat debladzijden
m ethet onleesbaar maken van de rol werden afgenom en en dan m eestal
door elkander geraakten.
D e boeken waren betrekkei
ijk nietduur.Martialis (XIII.8)deeltons

mede,datde prijs zijnerxeniën(18deboek derepigrammata)4sestertiën
bedroeg en dat de uitgever ze zelfs we1 voor 2 sestertiën zou kunnen
leveren.
Papyrus,charta - Plin.h.n.XIII.21 sqq.
Boekverkoopers - Hor. ep.1.20.2;ad Pis.345.Mart.IV.72;XI1I.3.Cic.ad
Att.XII.44; cf.Nep.Att.l3.

Afschri
jvers- Mart.II.8.Plin.ep.IV.:.

') Na de verovering van AegyptedoordeArabieren hield deaanvoervan papyrus
op;uitlomm n werd toen nog geen papier bereid.

H O O # D S T U K X X I.

D e k le e d in g.
Onder de kleedingstukken van den romeinschen burger was ëe togs,

doordeGrieken zAlzvvoLgenoemd,hetvoornaamste.Zi
jwashetnationale
opperkleed in vredestij;,waarvaniedrachtslechtsdenRomeingeoorloof;
was. W as het dragen der toga voor hem een recht,het was ook in
zekeren zin eene verplichting,en hetwer;o.a.aan C.R abiriusPoshlm us

en aan C.Verres:ls een verwijttoegerekend, dat zijin d.eprovinciën
het griekschepallium hadden aangenomen.Onder de keizerswashetaan
ballingen niet vergund,de toga te & agen; in hoeverre dit verbo; ook

in hetrepublikeinsche ti
jdperk geldig was,isniette zeggen.
De toga werd in verschillende tijdperken verschillenë ge/agen. Zij
bestond eerst in een stuk stof in tlen vorm van een halven cirkel, en
wer; z/ödanig om de schouiers geslagen,;at er geene plooien op d.
e

borstvielen.Naarmate echter detoga ruimer gelagen wer;,moegtzij
ook grooteren omvang hebben en werd zijtevenslanger. Ten laatste
vormde de toga,wanneer zij op den gron; werd uitgespreid,ongeveer
een geheelen cirkel.Het was een punt van goeden smaak enbeschaving,

ze sierlijk om te werpen, zoodat de plooien smaakvol en volgensde
mode vielen; want niet slechts in ;en omvang ;er toga, maar ook

in de dracht zelve isbijbeelden uitverschillende tijdperken de invloe;
dermode waar te nemen.Hetkleeiingstuk wer; in Augustus'ti
j;over
den eenen schouder en arm geworpen, vervolgens onder den anderen

arm doorgetrokken,hetoverbli
jvende gedeeltedubbelgevouwenenweder
over den eersten schouier heengeslagen. Aan d.
e afhangende punten
hingen knoopen en kwasten, ieels tot sieraad, deels om ëoor hunne
zwaarte het gewaad beter te doen afhangen. Op de borst vormden zich
aldus twee ruime plooien,8inu8 genaamd,en zulk een 8inu8 vooralbe-

hoorde noch te nauw noch te ruim te zitten;zl:c8trangnlt,r:cjuat,
zegt Quinctilianus (XI.8.189).
D e toga werd uit eene wollen stof gesneden.In ;en regel wasz1
*
J
*w1
*t

(toga Ff
zrc); de canâidaten lieten ze in kri
jtwater wasschen,zoodat zij
helâer wit wer; Ltoga cand'
ida).De togapraeteœta ba; eenpurperenzoom
en werâ door een geieelte der priesters en magistraten ge/ agen ,als-

mzede door devrijgeboren kinderen vau beiâerleikunue. De toqazïcfc,
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ook we1 palmata genoemd, was met borduursel versierd;zi
jwerd gedragen door den veldheer, die in zegepraal Rome binnentrok,en onder

hetkeizerrijk door deconsulsenpraetoren,wanneerzijbijd.
ecircensische
spelen voorzaten. D e censors en later de keizers droegen eene toga

zfzrzf
xrdc.Als rouwkleed droeg men eene donkerkleurigetoga(togapulla),
en wanneer men a1s beschuldigde terecht ston;,eeneongewasschentoga

(togadpr#ï#4),ten eindehetmedelijtlen derrechtersop tewekken.De
armen,;ie de onkosten van het geiurig wassehen niet konden betalen,
droegen mede eene toga van donkerder stof.
Onder de toga droeg m en eene tunica, eene soort van hem d,dat

oorspronkelijk zonder mouwen was en tot op deknieafhingl).Desenatoren en ridders droegen eene tunica met purperen streep op de borst
van den hals tot aan den benedenzoom . D eze streep werd olaru' genoem d; de tunica der senatoren waslaticlania,diederriddersanglaticlaria

tblz. 86,88).In huislegdemen d.
e toga af,zoodatde tunica hetgewone huiskleed was. Toen de weelde echter de menschen weekelijker

maakte, droeg men onder detunicanog eene tweede (twnioa ï>Jeïpr),
van mouwen voorzien (manieata)en om hetmiddelmeteen gordelsluitende.In den winter droegen somm igen nog welm eerdantweetunica's.

Eenelaag afhangende tunica (talariè werd te Romesteedsvoormannen
voor onpassend gehouden. De tuvina palmata was met palmtakken ge-

borduurd en wer; onder de togazfcïc gedragen.Ook biJhetwerk droeg
m en de toga niet,m aar alleen de tunica.
Het bovenkleed der deftige romeinsche vrouw was de8tola,eenkleed,
dat voor en acYter lang afhing, korte mouwen en van onderen een

breeden aangezetten rand (in8tita) had. Volgensanderen wasde in8tita
een sleep,die van achteren wasaangezet. Daardezerand ofsleep bi
j
hetgaan hinderli
jk kon zijn,droegen devrouwen een gordel(dngulum),
waarover zij deomhoog getrokken stola in ruime plooien konden laten
hangen. Onder de stola droegen zij ééne ofmeertunica's. Bijhetuitgaan wierpen zi
j over de stola nog eene soortvan shawl,palla. Ten
slottekwam hier nog hetridnium,eene soort van sluier,bij.Vrouwen
van vri
jgelatenen, meretrice8 en adulterii damnatae mochten noch stola
noch palla dragen,m aar m oesten zich in eene toga kleeden. Oorspron-

kelijk schijnt de toga ook de algemeene drachtder vrouwen te ziju geweest, even als bijde Grieken zoowelvrouwen alsmannen hetpallium
droegen.'Ia het in zwang komen der dola echter werd togata synoniem
m et meretriœ en adultera.

De romeinsche dameskenâengeenegeregenkeurslijven;alleendroegen
')Tunicapropiorpallio est,hethemdisnaderdan dcrok.Plaut.Trin.V 2.30.
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zij,en vooral de meisjes, onder de mamillaetotsteun een borstban;
(ntrophium,mamillare).
De Romeinen droegen in huis eene soortvan sandalen (@oleaej,op
straat in den regelschoenen (calcei).Dezelaatsten haddenveelovereenkom st m et onze tegenwoordige lage m ansschoenen. D e senatorenschoen
werd met kruisriem en aan het been bevestig; en had een ivoren half-

maantje op den voet.De calceusbehoorde bijde toga.De crepida,van
griekschen oorsprong, was half schoen,half sandaal1). De soldaten
droegen halvelaarzen (oaligaej.
In de stad droegen de mannen in den regel geen hoofddeksel. 0p

reis echter gebruikte men een hoed met zeer breeden ran; @eta8u8).
De pileu8 ofyilelzm waseene eivormige muts,welke bijsommige godsdienstige verrichtingen en doorvrijgelaten slaven werd gedragen. Over
den apeœ of priestermuts is reeds vroeger gesproken. D e galerl
a was
eene vilten m uts zonder rand. A an den m antel hechtte m en soms een

kap (cvcvffvd),welken men overhethoofd sloeg.
Broeken werden te R om e nietgedragen.W ieeen beenbekleedselwilie

dragen, omwond zich de beenen metlange windsels Lfa8ciaej,hetgeen
evenwel a1s bli
jk van verwijfdheid werd beschouwd, tenzij bijwagenmenners en andere beroepen,waarbi
j zonderbekleedselhetbeen licht
gevaar liep beschadig; te worden.

In den winteêen bijregenachtigwederdroegmenverschillendesoorten
van m antels.D e paenula was een groote ronde wollen 1ap,m et een gat

in het midden,waardoor het hoofd gestoken werd. Somswaszijvan
leder vervaardigd. D e laoerna was een gewone m antel,welke aan den

halsmet eene gesp (J5lîc)werd dichtgemaakt.
Nog worden vermeld delaena,de aôolla en deendromh.D ebeideeerste
waren misschien m antels; de laatste was eenedeken,waarinm en zichna
gymnastische oefeningen wikkelde, ten einde niet verkouden teworden.

Aan tafelin de tunica te verschijnen wasnietfatsoenlijk;in detoga
kon men niet aanliggen;men droeg ;ushiervoor een afzonderlijk,zeer
gemakkeli
jk overklee; van griekschen snit,8ynthe8i8genaamd.Dit werâ
ook algemeen ge/agen tijdensde Saturnaliën,op welk feestdeRomein
geene toga droeg (zieblz.258).
Onder de keizers maakte de toga in hetdagelijksch leven meer en
meer plaats voor het gemakkelijkergriekschepallium. 0ok droeg men
wel de laoerna zonder toga er onder. H et pallium was een langwerpig

vierkantelap,dien men op verschillendewijzen kon omwerpen.Bij;it
kleedingstuk behoorde de nrepida.

')Neduforu/frc crepidam,schoenmaker,houd u bi
juw leest.
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V lör de derie eeuw v/ör Chr.was het dragen van baarden algerzeen.

Sedertdien tijd echterwerd het gebruikeli
jk,zich te scheren.De dag,
waarop de jeugdige Romein zich voor de eerstemaalschoor,waseen
feestdag voor het gezin.D e tolt8trinae of barbierswinkels,waar m en zich
liet scheren, kappen en de nagels reinigen,waren tevens de verzamel-

plaatsen van leegloopers en nieuwsgierigen,die er denieuwtjesvanden
dag kwam en vernemen.H et hoofdhaar werd kort gedragen ,doch in den
rouw liet m en baard en hoofdhaar groeien.D e dam es droegen het haar

op geer verschillende wijzen, nu eens hoog opgebonden ltutulu84,dan
weder in krullen afhangende, ook wel gevlochten, - som s door een

haarlint (nitta) of door een haarband (diadema) bijeengehouden, dan
weder in een net (reticulum),enkele malen ook door eene soort van
muts (mitra,ccîczl/ïcc)bedekt.Pruiken,chignons'en anderetooiselsvan
valsch haar (capillamenta) waren even goed bekend als thans, en het
hoogblondehaar van bataafschemeisjeswer; met graagtedoordekooplieden opgekocht en naar Rom e verzonden. Ook uit Brittannië en
Germanië ging veel haar naar Rome.

Het gebruik van zegelringen wasbij deRomeinen algemeen. In bet
eerst waren zij van ijzer; slechts bij de senatoren,ridders en hooge
overheden waren zijvan goud,en dan nog droeg mend.
egoudenringen
slechts buitenshuis. Onder de keizers echter droegen praalzieke rijken
dikwerf een ta1van kostbare ringen,metedelgesteentenversierd.Onder

de sieraden der vrouwen noemen wij oorbellen (inaure8), halsketens
(monilia),armbanden (armillae,brachialia). Blanketsel,reuk-en schoonheidswatertjes, welriekende oliën en zalven speelden bi
j het toilet eene
belangrijkerol.
In het ti
jdperk der weelde speelden ook depaarlen (margaritaejte
Rome eene groote rol. Zijwerden totzelfs aan d.
e schoenen gedragen,
en ook vrouwen van geringer stand tooiden zich erm ede.LolliaPaulina,
de echtgenoote van Caligula,droeg geregeld aan smaragden en paarlen

vooreene waarde van 40 millioen sestertiën.Caesarschonkinzi
jneerste
consulaat aan Servilia,de maoeder van AT.Brutus,voor 6 zaillioen aan
paarlen.

De kinderen van aanzienlijkefamiliën droegen om den hals een ban;
ofketting,waaraan een goudenm edaillon hing,hetwelkeeneamulettegen

betoovering bevatte.Oorsproukelijk hadden waarschijnlijk alleendezoons
van senatoren het recht de ôulla aurea te dragen ; later hing dit van
den census derouders af.Zij,die geenebullavan goud dragenrlochten,

droegen er eene van leder (lorltm).
De dracht van toga en stola was aan slaven en slavinnen ontzegd.

Hunne kleeding schijnt overigens veel overeenkomst gehad te hebben

298

m et die der geringe lieden. H et spreekt van zelf,dat de handwerks-

lieden en arbeiders,ook alwarenzijvri
jgeborenen,zichinhetdageli
jksch
leven niet van de toga konden bedienen.
D e stofen,waaruit de kleefng vervaardig; werd,waren wol,linnen,

katoen en later ook zi
jde. W snneer de kleederen vuilwaren,werden
zi
j naardenJullo gezonden,die ze in grootekuipen metwaterenurine
wierp en ze daarin door slaven of knechts m et blootevoetenliettreden.

W anneer zi
j aldus uitgeloog; en waarschijnlijk vervolgens goed uitgespoel; waren,werien de stofen gedroog; en gebleektopteenenhorden,

waaronder men zwavel brandde. Hierna werden zij met oretae
/
'
ef
xîbzlïl
ingewreven , dan geborsteld en gekaard en ten slotte onder eene pers

gla; geperst. Ook werden nieuw geweven stofen door deJul/nen,die

een belangrijk gild uitmaakten,verder bereid.

H OOFD STU K XX II.

L a n d b o u w . H a n d e 1. A m b a c h te n.

In den ouden tijd waren de Romeinen landbouwers en veehoeders
en gold de landbouw voor het edelste bedrijf van een vrijen burger.
Zelfs lieden ,die de hoogste ambten hadden bekleed,rekenden het zich
niet tot schande,zelven den ploeg te besturen.M et het toenemen van

den rijkdop en van hetaantalslaven werd ditanders,en ten laatste
bleef de aanzienlijke Romein in zijn paleis of op zijne buitenplaats,
door zijne hofhouding omgeven, en liet het bestuur zijner landerijen
aan zi
jnen nillicunover.
De romeinsche ploeg (aratrumjhadgeeneraderen,endaarmenmeestal
diep ploegde,moesten er somtijds tot acht ossen toe voorgespannen
worden. H et kromm e hout, waaraan de disselbevestig; was,was de
burh of bura; de steel,waarm ede men het werktuig bestuurde,heette

stiva; de boom ,waaraan het staal(romer)bevestig; was,werd den8of
dentale genoem d.
Onder de verdere landbouwwerktuigen onierscheidt men deoooa of

egge,deirpez,een raam metijzeren tanden,doorossen getrokken en
bestem d om het veld van wortels en onkruid te zuiveren ,en verder
verschillende soorten van spaden,houweelen,schoFels,harken en dgl.

Bij het maaien sneed men eerst het graan met sikkels (fal0e8) vlak
onder de aren af, en later het stroo. D e dorschvloer was in de open

lucht,terwi
jlhet dorschen (tritura)door middelvan ossen plaatsvond
of door middel eener dorschmachine,welke over het koren werd heengesleept en tribulum heette. Aan de bemesting wer; veel zorg besteed.

Bij den wi
jnbouw heerschte heteigenaardig gebruik, den wijnstok
langs boom en op te leiden,liefst langs olm en,esschen en populieren.
W aar de gelegenheid ontbrak,bediende men zich van staken.Land-en

tuinbouw en boomkweekeri
j werden met demeeste zorg gedreven,en
de Romeinen hadden hethierin zeer vergebracht.Vooralde olijfboom
werd veelgekweekt.Broeibakken en trekkasten verschaften den lekkerbekken het genot,hunne geliefkoosde groenten en vruchtenhetgeheele

jaar doorop hunnetafels te zien.
Over het algemeen was de landbouw voortduren; een voorwerp van
staatszorg,zoowel onder de koningen ,als onder de republiek.Vandaar
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zegt Gellius (IV.12):81gf
zf,
vagrum dvMzlpa881
48Juerat8ordencered'-gv:
indiligater cx;'
clcf, cc negue crcrv c/negue purgarerat,dir:g1d8 crlnrd- 8uam

efzleczev: haôueratArefïcffzf,non ï# 8ine poenaJféJ,
'8ed erato'f:dcennorium
c-dprdt
vv:aerariumladeôant.Ookonderdekeizerswerdenhieromtrentvoor-

schriften uitgevaardigd.ZoowordtvanDomitianusgemeld(Suet.Dom.7),
dathijin een oogenhlikvanschaarschtevankoren,terwijlerdaarentegen
overvloed van wijn was,een edictgaf,negf4ï,
gin Italia norellaret,d.i.
datniemand in Italië nieuwe wi
jnbergen zou aanleggen,terwijldewijngaarden in de provinciën m eerendeels m oesten worâen uitgeroeid. U it

eeneplaatsvan Plinius (h-n.XIX.26 j 1)blijkt,dat in Aegypte de
teelt van ram enas, die m eer voordeel voor den landbouwer opleverde,
dan de graanbouw ,niet Vr1
*J
*W&S.
Behalve op de teelt van rund- en wolvee, geiten , varkens,l
* egdem en
zich sterk toe op de paardenfokkeri
j.Ook ezels en muilezelswerdenveel

gebruikt. Voor de tafels der rijken kweekte men allerlei gevogelte,
hazen,konijnen,herten,wilde varkens,waartoemengroote,metmuren
omgeven parken had. Ja,zelfs mesterijen voor slakken en aardmuizen
ontbraken niet.In groote vijversteelde men fjnevisschen,en o.a.liet
Luculluseen berg doorgraven,omz zeewater in zijne vijvers te brengen.
l)e koophandeldaarentegen stond van den beginneafbijdeR om einen
in zekere minachting.Hieraan voornamelijk ishet toe te schri
jven,dat
R om e nimmer eene eerste plaats onder de koopsteden bekleedde. Toch
zou men zich bedriegen,indien men meende,dat te Rome geen handel
van eenigen omvang werd gedreven. Reeds in 509 wordt een handelstraktaat tusschen ltosae en Carthago vermzeld,en hoewel geen senator

ofsenatorszoon handelmochtdrijven (blz.74),&eeftochderidderstand
een levendigen handel tusschen de hoofdstad en deprovinciën.Dekleinhandelnogtans bleef een nordidum zld.p /ïfzw ,en de mercatore8 ofreizende
kooplieden, die met hun eigen schip de wereld rondreisden en waren

inkochten en verkochten,envooraldekleinwinkelier(caupo),demakelaar
ofcolporteur (inntitor),de kramer (propola)en dgl.waren volstrektniet
geacht.M s zoodanig gebruikte men dikwijls vrijgelatenen en ook wel
vertrouwde slaven.

Tot de nordida negotqabehoorden ook,met uitzondering van timmerlieden en smids (blz.44),die meer dan de anderen in aanzienstonden,
de ambachten, welke in negen gilden of nolkgia verdeeld waren :Quitspelers, goudsmeden , timmerlieden , verwers, lederwerkers, looiers,

koper-en ijzersmeden,pottebakkers,terwijlhetnegeniegildalleoverige
ambachten omvatte.Het voorbeeld van TerentiusVarro,diebijCannae
geslagen werd,bewijst,datook enkelemalenieman;uitdenlagenstand
der ambachtslieden en kleinhandelaars zich tot hooge eereposten een
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weg kon banen. Hi
j zelftoch was malkelaar(in8titorjgeweest,en zijn
vader slachter.
Ook M .Aem ilius Scaurus,in den oorlog tegen Jugurtha bekend,en
die zich naam verworven had. a1s redenaar en pleitbezorger,was van

lage afkomst;toch brachthijhet z/över,dathijin 115 consulenlater
censor werd,en dergelijke voorbeeldenzijnernogmeer.Onderdekeizers
werden allengs alle ambachten belast;met name vinden wijvermel;:
onder Caligula de sjouwerlieden (geruli), die hetachtste gedeelte van
hun dagloon moesten storten 1),onder AlexanderSeverus(Lamprid.Al.
Sev.24):debracoarii2),linteonen,niirear'
ii,pellionen,pfcfzd/rcrff,argentarii,
clrï
/cïete.Overigensvinden wij,albehooren zijniettotdehandwerkslieden,ook de scheepsreeders(Tac.ann.XIII.51) en de geldschieters
(Dig.L.1.22.7)belast.
Twee om stantligheden werkten zeer ten nadeele van den am bachts-

stand:vooreersi lieten de rijken vele dingen door hunne eigene slavew
vervaardigen ; ten tweede werd ook in het weelderige Rom e hetbuitenlandsche fabrikaat hooger geschat en beter betaald dan het inlandsche.

1
) Ook delenonesen meretrices(Suet.Calig.40).M:n ziehierbi
jhetschandaal,in
cap.41 medegedeeld.

2) Onder den naam braccarii versta mcn kleermakersin hetalgemeen. Sedertde
regeering van Alexander Sevenlsdroegen de romeinsche soldaten broeken.

V IE R D E A F D E E L IN G.

H OOFD STUK X X III.

H e t le g e r.

SiMENSTELLING VAN HET LEGXR VööR MAXIUS.
V an de samenstelling des legers onder de eerste koningen isonsniet
veel bekend. Volgens de tot ons gekomen berichten,zou het leger,na
de vereeniging der Ramnes,Tities en Luceres,uit 8000 man voetvolk

en 800 man ruiterijbestaan hebben.W ijwillen ons hier nietverdiepen
in gissingen omtrent de vraag,welk aandeel de cliënten aan het leger
hadden@ , noch of met de vermeerdering van het aantal eguite8 ook eene
evenredige vermeerdering van het voetvolk is gepaard gegaan. âlleen

zijhier opgemerkt,dat destijdsde ruiteri
j de kern vanhetlegerschijnt
uitgemaakt te hebben, daar zij ook onder Serviusuit de ri
jksten gekozen wer; en Livius ons verscheiden gevechten verm eldt,waarin de

ruiters door hunne persoonlijke dapperheid den doorslag gaven. Aan
Servius Tuiius wordt eene nieuxeregeling toegeschreven,waarvan reeds

vroeger melding is gemaakt (blz.44). De vier eersteklassen vormden
de geregelde slagorde,terwijldevijfde,metslingersgewapend,tirailleursdienst deed. Deze solëaten ;er vijfde klasse komen onder verschillende
benamingen Foor:ahcriptitii,ccc- frelati,Jdrdl/crïf,rorarii.Denamen
adncriptitii en accen8i geven te kennen, dat zij niettot het eigenli
jke
legjoen behoorden, maar meer als ongeregelde troepen er aan waren

toegevoegd. Zi
j heetten cccd-i velati,omdat zij alleen in een krijgsmantel èagumj waren gehuld, zonder Iharnas of beenplaten, tenzi
j
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nelati uit reœillati samengetrokken is, - Jerentarii, omdat zij steenen
bij zich droegen,die weggeslinger; werden, luae Jdrr:r/vr,en geene
wapenen hadden,welke zi
j vasthielden,guaeJdzâdrdl/f
xr.Rorariiwarenzi
j,
die,m et schichten gewapend,als tirailleurs tusschen d.
e anderetroepen

vochten, geli
jk de druppelsbij een onweder vallen 11. De ancouireîcfï
dienden ook tot reserve,om de plaats en de wapens der gesneuvelden
over te nem en.

H et rom einsche voetvolk was van oudsher verdeeld in manipuli. Elke

manipelhad zijn veldteeken;volgens de overlevering zou ditonder Romulus een boshooigeweestzi
jn,boven op een staak gebonden,enzou
van zulk een bosofmanipulzt8de naam op de afdéeling zijnovergegaan;
doch waarschijnli
jker beteekenthetwoordeenvoudigeenekleineafdeeling
ofeen handvolsoldaten.De ruiterijwasverdeeld in turmaevan80man.
Toen Tarquinius Superbus hetverbond met de Lati
jnen hadgesloten,
krachtenshetwelk deze een contingentmoesten leveren,richttehijhet
zö4 in, dat in elken manipelRomeinen en Latijnen ondereengemengd
waren en onder romeinsche oëcieren stonden.Toen,in 493,Romedoor

de Volscerswerd bedreigd,en,hoewelhet deLatijnenha;overwonnen
(blz.87),blijde was,een nieuw verbond metdezelaatsten tekunnen
sluiten,werd er bepaald,dat e1k derbeide volken weder afzonderlijke
afdeelingen zou vormen en dathetopperbeveljaarlijkstusschen Rome
en Latium zou afwisselen.

De samenstelling van hetleger in den bloeitijd derrepubliek leeren
wij hetbestkennen uitde geschriften van Polybius.De oorlogen met
de italische volken en met de Carthagers hadden aan de romeinsche

krijgskunsteene ontwikkeling geschonken,welke wijnietin allebijzonderheden kunnen nagaan.De normale sterkte van het legioen wastoen

4200 man voetvolk, behalve de oëcieren,en 800 ruiters 2).Hetwas
verdeeld in 80'm anipels en elke m anipel in tweecenturiën.H etbevatte
vier soorten van voetvolk: de ha8tati, oorspronkeli
jk,blijkens hunnen
naam , met speren gewapend,vorm den de eerste li
nie en werden uitde
pen,wellicht aldus genoem d,omdat
Jongere soldaten genomen ;deprinci

zijvroegerde eerste linie uitmaakten,vormden nu detweede;detriarii
stonden in de derde slaglinie en waren oudgedienden.Aan elkecenturie
waren 20 velite8 of lichtgewapenden toagevoegd. De verdeeling was
a1s volgt:
20 centuriën âa8tati, elke 60 man sterk,met 10 man in het lont

')Minder waarschi
jnli
jk omdat zi
j den stri
jd openden, geli
lk de drupylsvödrhet
onwedervallen,zooalsVarro bi
jNoniuss.v.opgeeft.
:)In den tweeden puniscben kri
jg komenâegioenen voorvan 6200 man voetvolk en
300 ruiters.Liv.XXIX.25.
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en 6 gelederen diep, waarbij nog twee gelederen of 20 man relçten
kwam en , te zam en dus 1200 âantati m et 400 veliten (zF,
œ:,rz&z,l);
evenzoo 20 centuriën of 1200 principen m et 400 relite',.
20 centuriën triarii, elke van 30 m an op 8 gelederen,eveneens m et

2 ri
jen lichtgewapenden,dus600 triariimet400 neliten.
W anneer de sterkte van het l'
egioen het getal van 4200 overschreed,

waren ertoch nooitmeer dan 600 triariërsbij.
De verschillehde manipelsstonden op deze wijzeinslagordegeschaard,
h.L Q L L
U L L L L
pr. L L L Q Q U Q Q Q Q
/r.Q L Q Q Q L U U Q Q

waarbij iederblokje een geheelen manipelvoorstelt,met d.e daarbijbehoorende lichtgewapenden. Deze laatsten opehden den stri
jd doorzich
bijwijze van tirailleurste verspreiden en den vijand aantevallen.Vervolgens namen zi
j hunne standplaatsen weder in, terwijl de hantati
voortrukten. Schoten deze te kort,dan rukten àeprincipenop.D etriarii
zaten intusschen als reserve op den grond achter hunne speren,'welke

zij schuin vöör zich in den grond hadden gestoken. W ashunne hulp
noodig,dan sprongen zijop hetkommando nurgite op,en storm den op
den vijand los 1).De tusschenruimten tusschendeverschg'lendemanipels
dienden om bi
j het voortrukken aan de retireerende liniën gelegenheid
te geven, achter de slaglinie te komen en zich aldaar te hersteien ,

terwi
jl dit toch niet belette,datde openingen zich vervolgenssloten.
Dewijl elke manipeluittwee achter elkandergeschaarde centuriën beston;,kon dan de achterste centurie,schuin opm archeerende,naastde
voorste kom en en sldus de open ruimte vullen.
In de laatste helft der tweede eeuw vöör Chr.vereenigdem en telkens
twee manipels tot eene cohorte,zoodat de opstelling deze werd:

QD

QQ
QQ

QQ

QQ
QQ

QQ

UL
QQ

QQ

QU
LQ

QQ

LQ
QL

A an het hoofd van elke centurie stond eencenturio,Tatéagzaç;dieder

tweede centurie van elken manipel(oenturioponteriorj wasondergeschikt
aan dien der eerste (c.prior).De rangorde der centurione8kwam overeen
met het nummer van hunnen manipel; zi
j werden hiernaargenoemd;
b-v.primu8 Jcd/c/fzd,8e0und1t8 Jcd/c/v,
î,enz.D e hoogste van allen inrang

was denentltrio'rïpr van den eersten manipeltriariëis;hi
j werd primun
cezlfvrïp genoemd, ofook welcenturio prïzz
;ïpiliofprim%ilun,omdat d.
e
manipelsder triariërspiliheetten.Deze was ook lid vandenkri
jgsraad.
1)Van hierd: uitdrukking:respenz
'
/ofredltad trlarios,de nood isaan denman.
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Elke centurio koos een onderoëcier,8ubcenturioofoptio geheeten (van
optare, kiezen,bij de grieksche schrijvers ob?qzoi,omdathunne plaats
op het einde der centurie was). Bij elk legioen waren zes krijgs-

tribunen (tribuni militum, ztlEcgzcs):die afwisselend twee aan twee
het bevel voerden 1).De twee, die het kommando hadden, losten
elkander dan waarschijnlijk bij het etmaalafen droegen het na twee
maanden aan twee andere tribunen over, zoodat elke kri
jgstribuun
zoowel des winters als des zom ers twee m aanden lang om den anderen
dag het bevel over het geheele legioen had.Een consulairlegerbestond
in clen regel uit twee legioenen. D e consul benoem de, in overleg m et

den senaat,twee legati,diewijeenigzinsmetbrigade-generaalskunnen
vergelijken, terwi
jl hem voor deadministratie en de uitbetalingen een
quaestor werd toegevoeg; (blz.114,189).
Elke manipel had. zijn eigen stanëaard (veœillum,dksff-) en twee
standaarddragers (reœillarii, dïçzlï/àrï)
.. De drie afdeelingen voetvolk en
deruiteri
j hadden verschillende standaarden,een wolf,een minotaurus,
een everzwijn en eenpaard,terwijleenadelaarmetuitgespreidevleugelen
het algemeene veldteeken voor hetlegioen was. Bijhet oprukken trok
deprimèilun,onder wiensbijzondere hoede de aielaar stond,dezen uit
den grond en overhandigde hem aan den aguilver.
Elke turma ruiters had.drie deourione8,ran welke d.
e eersted.egeheele
turma komm andeerde.
De troepen der bondganooten stonden op de vleugels.D edpcïïnominù
Ic/fzlï en d.
e 8ocii f/gîïcfzonden hunne contingenten naar eene hunaangewezen verzam elplaats en m oesten zelven voor kleeding, uitrusting en

soldij zorgen; terwijl Rome slechts hlznne voeding op zich nam. Deze
hulptroepen waren op romeinsche wijze gewapend en ingedeeld,doch
hadden eene talrijkerruiteri
j.De romeinsche opperbevelhebber koosuit
hen of uit de Romeinen zes praefecten voor elk legioen,wier dienstop
dezelfde wijze afwisselde alsdie dertribunenbijderom einschelegioenen.

Daar bi
j een consulair leger van twee legioenen nog tweelegioenen
8o0ii kwam en, stonden deze dus onder twaalf praefecten. Een gedeelte

dezertroepen wer;,onderden naam van eztvaordinavii,voor bijzondere
diensten en gevallen,b.v.tot veldontdekkingen en totdekking dervooren achterhoede,bestem d.U it deze laatsten werd nog een klein gedeelte

ruiterij, als eguiteu &J:c/ï, voor den persoonlijken dienstdesveldheers
gekozen,even als uit de romeinschetroepen eenedeledavczlv.
vimperatori8

1)Volgensanderen voerdeiedertweemaanden achtereen hetbevel.Erbestaatverschil
in de opvatting van Polyb.VI.34: xxT& 3û, y&p œ?% l;T,;ç3teldpTdç4p& yfp,;T5ç
lxmgy,u Tip èLynvov ypz&elt.Zie Becker-Marquardt111.2 p.275.
scHLzMMza,Handboek.2e druk.
20
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werd uitgekozen,welkelatercohonàpraetoriagenoemdwerd(sedert+ 150
vöör Chr.), en waarin o.a.(le jongelieden uitaanzienlijke familiën in
den regel werden opgenomen.De praeledé kozen op hunne beurthunne
centurionen.Toen Italië het '
burgerrecht verkreeg,m aakten debewoners
deeluit derrom einschelegioenen.D econtingenten ,welkebuitenlandsche
bondgenooten en vorsten leverden,werden auzilia genoemd en moesten
geheeldoor de Romeinen onderhouden worden. Deze streden meeBt als
lichte troepen, onder hunne eigene aanvoerders en op eigene m anier
gewapend,buiten de geregelde slagorde.H et eerste voorbeel; van zulke

huurtroepen komt voor in 218,tijdens den tweeden punischen oorlog,
toen de Celtiberiërsin H ispaniëin rom einschen diensttraden,op dezelfde

voorwaarden,waarop zijvroegerincarthaagschendiensthaddengestreden.
Sedert den vejentischen krijg (406) ontvingen de krijgslieden soldij
(blz.195).
Hetleger onder Romulus - Liv.1. 13.Dion.H al.II.l3.Plut.Rom. 13.

Deruiteri
j geeftden doorslag - Liv.111.62,63;IV.38;VII.7,8;IX.89.
Accensivelati,ferentarii,rorarii- Paul.Diac.p.14,369.Liv.VIII.8,9.Varro
de 1.1.VII.56- 58.
Manipulus - Ovid.fast.111. ll7.Serv.a; Aen.XT.463.Aur.Vict.orig.g.Rom.
Q2.4.Plut.Rom.8.

Romeinen enLati
jnen - Liv.1.52;II.33;111.22.Fest.p.24lc.Dion.Hal.VI.95.
Hastati,principes, triarii,velites - Polyb.VI.24.

Centuriones - Liv.XLII.33- 35.Polyb.VI.24.
Primipilus - Liv.etPolyb.l1.cc.Dion.Hal.IX. l0.
Subcenturio,optio - Fest.p. l84, 198.Polyb.1.c.
Decuriones equitum - Polyb.VI.25.Varro de 1.1.V. 9l:
Socii- Liv.VIII.8;XXVII.9.Polyb.VI.21,26, 39.
Praefectisociorum - Liv.XXV.l;XXXIII.36;XXXIV.47.Polyb.VI.26,34,35.
Auxilia - Liv.XXIV.49.Varro de 1.1.V.90.Paul.Diac.p. J2.
Praetoria cohors - Liv.II.20.Paul.Diac.p.228.Sall.Iug.98.Polyb.VI.3l.

D e kleeding der rom einsche soldaten beskond in eene tunica en een

nagum ofkri
jgsmantel,welke op den schouder meteenhaakofeenegesp
werd vastgehecht.H et sagum is het vaste oorlogsklee;,in tegenstelling

van de toga,hetgewaa; des vredes 1).Onder dezen manteldroegende
zwaargewapenden een harnas,meestvan leder,bijde aanzienlijken ook
wel uit metalen ringen of schubben vervaardigd (lorioa dglczzzclc),en
1) Saga sumere,ad dcgc ire,de waynen opvatten.
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eene scheenbeenplaat aan het rechterbeen. H et hoofd was bedekt met

een metalen helm.Aand.
evoetendroegenzi
jlaarzen.Delichtgewapenden
hadden geen harnas en geene scheenbeenplaat,en droegen een helm of
eene muts van leder of vilt.
H et oudste schild was d.
e cli
peu8,een cirkelvormig schild,dat echter

bij de veranierde indeeling van het legioen plaats maakte voor het
ncutum ,een langwerpig vierkant schil; met gebogen oppervlak,uitlicht
hout vervaardigd,m et leder overtrokken ,van onder en van boven met

ijzerbeslagen en in hetmidden voorzien van een platten metalen knop
ofbult(>wJp).Deparma der lichtgewapenden en (ler ruiterijwasrond
en kleiner dan de clipeus.
Behalve deze verdedigingsmitldelen droegen de legioensoldaten een

iberisch zwaar;, dat tweesni
jden; was en zoowel tot steken als tot
houwen diende.Het hoofdwapen totden aanvalwasevenweldewerpspies,

vooralie zware lans,Filum genaamd.Hetpilum wasbijna tweemeters
lang,terwijlde schacht ruim zeven centimetersdikte had.Hethouten
het i
jzer zaten over minstenseen derde derlengteinelkanderbevestigd,
waartoe de schacht ingekeept was en het ijzer in de inkeping wer;
ingeschoven en m et eene pen bevestigd,of,volgens een andergevoelenj

hetijzer eene inkeping had,waarin de schacht gestoken werd.Metdit
vreeselijke wapen waren in het eerst de triariërs gewapend,die ook
pilani genoenzd worden;doch later ging het over op de hastaten en de

principes en voerden de triariërsde lichtereâa8ta. In den eersten ti
j;
was de driekante punt van hetpilum voorzien van weerhaken,doch ten

tijde van Marius nietmeer;deze veldheerlietook deijzeren pennen,
waarmede schacht en spiesin elkanderbevestigdwaren,dooreenehouten

pen vervangen,zoodatde schacht gemakkelijk afbrak en hetpilgm door
;en vijan; niet kon teruggeworpen worden. Behalve deze lanshaiden
de soldaten nog eene dunnere,eene soort van jachtspriet (verutum),bi
j
zich. De relite8 hadden dikwi
jlszeven zulke lichte Speren. l)e schacht
was slechts een vinger dik en de stalen punt was aan het uiteinde zöJ

Ejn geslepen, dat zi
j in de won; omboog,zoodat ook dezeschichten
den vijand van geen dienstmeerwaren.Decenturione8hadienophunnen
helm een vederbos (nrhtaj en droegen totteeken hunnerwaardigheid
een stok,uiteen wijngaardrank gesneden,welkenzijdikwerfvrijonzacht
op den rug der soldaten lieten neerkomen.
D e tribunen droegen tot teeken van hunnen rang een gouden ring
en waarschijnlijk een mantel,welke van dien der soldaten en centurio's

verschilde. De veldheer droeg een witten of Purperen mantel @aludamentumj.
De ruiterij was oorspronkelijk slechts lichtgewapend,ten einde ge:0+
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makkeli
jker op eu van het paard te kunnen springen.ltieroma droegen
de ruiters ook geen harnas,maar slechts een klein schild. D an ,daar

deze wijze van wapening te veelnadeelopleverde,wer; de ruiterij op
grieksche wijzegewapend meteene zwaardere lans,welkeaanbeideuiteinden van eene punt voorzien was, een lang ruiterzwaard,een m etalen
barnas en een helm .
D e 8ooii waren op roraeinsche wi
jze gewapend en georganiseerd. De
auœilia, die echter eene zeer ondergeschikte rol speelden, behielden,
zooals reeds is aangestipt,hunne eigenaardige wapening.D e Baleariërs
waren beroem d als slingeraars, de Cretensers als boogschutters, de
N um idiërs a1s ruiters.
W apening - Liv.IX. 19;XXXVIII.20,2l.Polyb.VI.22,23.
Lorica - Y arro de 1.1.V. ll6.
Pilum - Liv.IX.19.Caes.b.G.1.25.Veget.1.20.App.Celtib. 1.
H asta,verutum - Liv.XX X VIII.Q0.V eget.II.l5.Polyb.V I.23.
Gladius -. Veget.1.l2.

W apening derruiteri
j - Liv.XXXI.34.Polyb.VI.25.

1 3.
D E W E R V IA-@.

Van dewerving der troepen in den bloeiti
jd derromeinscherepubliek
heeft Polybiusons eenevri
j volledige beschri
jving nagelaten. W anneer
de consuls hunne legers moesten verzamelen,werden voorafde krijgstribunen benoemd. In het eerst kozen de veldheeren deze zelven;doch

sedert 362 werden van de vier en twintig krijgstribunen zesdoor het
volk gekozen ,welk getal door het Atilisch-M arcische plebisciet(311)op
zestien werd gebracht 1). Soms echter liethet volk de keuze aan den
veldheer over, zooals in den derâen macedonischen oorlog het geval

was(171).Van deze vieren twintig tribunen moesten ertienreedseen
tiental veldtochten hebben medegemaakt; deze waren de neniore8. De
veertien anderen, iuni
oren, moesten reeds vi
jfjaren gediend hebben.

De dienstplichtigheid te veldebijdeRomeinenstrektezichvoordeequites
uit tot tien,voor de overigen desnoodstot twintig jaren;men moest
echter tien jaren diensthehben,om naar eenig ambt tekunnendingen,
weshalve men in den regd zijnetiendienstjarenachterelkandervolbracht.
D e tribunen werden nu voor de vier legioenen zoodanig verdeeld,

')Volgenssommigen gold ditplebiscietnietsenidnnitribtmen,maarde'eniorendenï.
Liv.IX.30.
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dat het eerste en het derde legioen elk twee oudere en vierjongere
telden,en de beide andere legioenen elk drie oudere en &iejongere.
Op een bepaalden dag werd hetvolk bijeengeroepen en onder voorzitterschap van den consulde werving begonnen. H et 1ot bepaalde,met
welke tribus m en een aanvang maakte. U itdezetribuswerden dan ominh
ccvdc de welluidendste nam en ,zooals Salvius,V aleriusen dgl.,heteerst

opgeroepen qcitari).Dedienstplichtigen werden vieraanvieropgeroepen,

waarbi
j zooveelmogeli
jk op gelijkheid van jaren en lichaamsbouw wer;
gelet.Uit het eerste viertalkozen eerstdetribuuenvan heteerstelegioen

een man,dan die van hettweede,vervolgensêievanhetderc
le,eindelijk
die van het vierde.U it het tweede viertal hadden de tribunen van het
tweede legioen de eerste keus,uit het derde die van het derdelegioen,

en zoo vervolgens. Dit was de gewone wi
jze van lichting voor de vier
legioenen,die d.e legers der beide consulsuitmaakten.W iezich aan den
dienst zocht te onttrekken of weigerde, zich te laten indeelen, kon

gestraftworden metboete,metverbeurdverklaring zi
jnergoederen,zelfs

met verlies zijner vrijheid. Redenen van vrijstelling (vacatio militiaej
waren:een gevorderde leeftijd, twintig (voor de ruiterij tien) jaren
werkelijke dienst Lnti
peltdia emerita, iu8ta),een openbaar ambt ofeene
priesterlijke bediening,ziekte en lichaamsgebreken. Enkele malen werd
ook vri
jstelling verleend als belooning voor groote,aan den staatbewezen diensten. Bijeen dreigend gevaarnam men hetmet de vri
jstellingen niet zoo nauw en lijfde somtijdsalle weerbaremanschappen in,
ja zelfsjongelingen, die hun zeventiende jaarnog nietbereikthadden.
Dit had o.a.plaats in 215 en 212,toen Hannibalmetzlju legerin
Italië stond.In zulke gevallen werden buitengewone com missarislen als

conquhitore8 uitgezonden,om ook buiten Rome alle vrije Romeinen op
te sporen,die in staat waren,de wapenen te dragen. Een onverwacht
gevaar werd tumultu8 genoem d,zooals b.v.een opstand,een plotselinge
iuvaldervijanden.W anneer desenaatzulk eenegebeurtenisvoortumultun
verklaarde, dan gold geene andere vri
jstelling dan wegenslichaamsgebreken of ziekte.Een rood vaandel(reœill
um rf
zdddvzl)wapperde van het

Capitooltotsein voor hetvoetvolk,eenblauw (caeruleumjvoorderuiterlj.
De op dezewijze bijeengeroepen soldaten heetten tumultuariiof8ubitarii,
en verbonden zich alleen voor debijzondere onderneming,waartoe zi
j
waren opgeroepen en na aioop waarvan zijhuiswaartskeerden.In zoodanig geval werd de eed niet doorde soldaten elk afzoncleclijk,maar
in massa afgelegd, waarnaar zulk eene werving coniuratiogenoem clwerd.

Na de werving moest elk kri
jgsman,soldaatofoëcier,denkrijgseed
afeggen en gehoorzaamheid zweren aan debevelenvandenconsulLiurare
ïzlverba cpzldvfïd)ofdictator. ln heteedsformulierwerden de consulsof
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de dictator met name genoemd, zoodat de eed slechtspersoonlijk aan
hen en nietaan hunne opvolgerswer; gedaan1).Eendersoldatensprak
hetformulier ten volle uit@raeirer:rJc),waarop de anderen man voor
m an de woorden spraken:idem fz/ me.

Na twintig jaren werkelijkendiengtwerddenromeinschenburgereervol
ontslag uit den krijgsdienst verleend (mi88ioJnzldd/c,il
ata).Om redenen
van gezondheid en dergeli
jke oorzaken kon eenemh8io ccvdcrfc verleen;
worden;doch het gebeurde ook wel,dat een soldaatuitde geledered
werd weggejaagd, hetgeen mi88io kzdpwïzlïndc heette. Daarentegen wer;
somti
jbs door den veldheer,bijwijza van belooning,ontslag verleend,
alvorensde werkelijke dienstjaren vervuld waren (ante>drï/c 8tèendia),
hetgeen mi88ioprcfïpdc werd genoemd 2),doch nietaltij;doordecensors
als geldig werd erkend 5. Zulke vroeg ontslagen soldaten moesten in
den regelbeloven,aan eene mogeli
jke oproeping (evocatio)van hem,die
het ontslag verleen; had,gehoor te zullen geven,en werden dan evooati
genoemd. Dezelfde naam wordt ook gegeven aan hen,die,na geheel

volbrachten diensttijd, zich lieten bewegen, nogmaals zich onder de
vanen van den veldheer te scharen. D e eronatio geschiedde niet in het

algemeen,maar bijname;zoo riep Caesar eenmaal8000 manuitGallië
bt
j name op nieuw op,en Octavianus bracht in den mutinensiscàen
oorlog een corpsvan 10000 erooatibi
jeen. De evooativormden uitden
aard der zaak eene keurbende;zijwarenvri
jvanarbeidaandelegerplaats
en van het betrekken der wachtposten. Veteranidaarentegen waren uit-

gediende soldaten, die evenwelnog in dienst waren gebleven,dikwijls
uitliefdevoorhetsoldatenleven,dikwijls ook uithoop op belooningen,
vooralsederter verdeelingen van landerijen onderhen werden gehouden,
zooalso.a.Sulla deed 4).Ook dezeveteranen waren vanonderscheidene
legerdiensten vrijgestel; 5).
P.Cornelius Scipio Aemilianus, de veroveraar van Carthago,was de

eerste, die zich meteene lijfwacht omringde, toen hijin den numanti
jnschen krijg een ontzenuwd en verwilderd leger tot zijn plicht moest
terugbrengen.Dezelijfwachtmaakte voortaan metden staf,dieuitden
quaestor,de legaten en tribunen en de adjudanten bestond,enmethet
1)Een gedeeltevan hetformuliervindtmen bi
j Ge11.XVI.4.
:)Erwerdenjaarli
jksslechts zooveledienstplichtigen opgeroepen,alsernoodigwaren,
terwjlde overigen in reservebleven.De reservejaren telden echternietmede.
3)Zoo vernietigden de censoren C.ClaudiusPulcheren Ti.SemproniusGracchusin
169 de toegestane missiones gratiosae.Liv.XLIII.14.

*)Men verwarreveteraninietmetvetusmiles,welkeuitdrukking voorkomtin tegenstelling van tirones,recruten.

S)batmen een plaatsvervangerkon stellen,volgtnog nietuitLiv.XLII.34.Nergcnsqldersvindtmen er een spoorval),vggrkeizer Trajanus.
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gevolg van 8criôae,liotoren en dgl.,de cohor8praetoria uit. D e soldaten

dezer li
jfwachtgenoten verhoogde soldij.
Indeeling der tribuni militum - Polyb. VI.9.
W erving - Cic.divin.1.45.Val.Max.VI.3.4.Polyb.VI. 19, 20.
StraFen op ontduiking - Liv.epit.XIV.Suet.Oct.24.Val.M ax.VI.3.4.Cic.

P.Caec.3l.Dk.XLIX.l6.4.10.Dion.Hal.VIII.81;X.33.
Vacatio militiae - Liv.XXXIV.56;XLII.32- 34.Gdl.X. 15.Plut.Cam.4l.
Conquisitio - Liv.XXIII.32;XXV.. 5.
Coniuratio - Serv.ad Aen.VTk.614 ;VIII.1.
Evocatio - Serv.1.c.Caes.b.G.111.20;b.c.1.3,39, 85.Cic.ad div.XV.4.
App.b.c.111.40.Dio Cass.XLV. 12.

q4.
DE LE/EES VAN M ARIUB EN VAN CAESAR.

Onder M arius had.er in d.e samenstelling van het leger eene groote

verandering plaats, welke.niet slechtsin het kri
jgswezen,maar in de
geheele staatsregeling van den romeinschen staat ingreep. Tot nog toe
waren proletarié, ccwï/d cen8i en liôertini van het leger uitgesloten,een

regel,waarop slechtsin dringenden noo; ofbijeen delectu8tfzzzlf
zflf
zcrïf
:d
inbreuk wer: gemaakt. W elha; men,reeds v/lr Polybius'tij;,door
den toevloed van m ingegoede burgers, zich genoodzaakt gezien, den

census der vi
jfde klasse te verlagen; doch Marius wasde eerste,die
'ne vanen opnam. H et gevolg hiervan was,
ook de napite cdzldï onder zi2
dat het leger m eer uit vri
jwl
xigers wer; samengesteld, die van den

kri
jgsdiensteene broodwinning maakten,terwijlde gegoedeklassenzich
m eer en m eer aan den dienst als gewoon soldaat onttrokken , hetgeen

zij trouwens reedsvö/rM ariuspoogden te doen, doch waartoe zijnu
gereeder aanleiding vonden. H et leger nam alzoo m eer en m eer het

karakteraan van een staand leger en wer; op deze wijzeeenrlachtige
hefboom in de hand zijner veldheeren.
De oude verdeeling in manipelswerdvoorgoedafgeschaften vervangen
door eene verdeeling in cohorten,waarvan elk een eigen stant
laardhad.

De ha8tati,zrïzlcèt?
d en triariiwerden allen metgalea,dcv/ffylen pilum

gewapend,zoodatnog slechtshet verschilin leeftijd en dienstjaren onderschei; maakte.In Oaesarstij: evenwelwaserslechtsinnaam verschil
tusschen de soldaten vau één en hetzelfde legioen;al
thans,wi
jlezen
bi
j hem van tegionen reteranovum, Jd.
gïpzl:d proœime cpzucrïp/c:en legionen
Jïrpvvw.Vandaar,datsoms cohorten van verschillende legioenenbijeengevoegd werden.De vier veldteekens van het legioenwerden afgeschaft;
er bleef slechts één algemeen veldteeken,de zilveren adelaar,welkeaan
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de tréarii ofpilani ;er eerste cohorte werd toevertrouwd. Over d.
e verbetering van hetpilum door M arius is reeës gesproken.
D e hervorm ingen van M arius ontwikkelden zich verdergedurendeden
burgeroorlog eu bereikten hare grootste volkomenheid in het leger van
Caesar.D e opname van alle Italianen onder de rom einsche burgersver-

schafte bi
j voortduring een aanzienlijk aantalvrijwilligers. In hoeverre
de ir ichting van het leger onder Caesar geheel van M arius afkom stig
ofverbeterd is,is niet overalm et zekerheid te beslissen.M ariusbracht
ook het legioen op eene norm ale sterkte van 6000 man, dus 600 per

cohorte, die gewoonli
jk in tien gelederen stonden,zoodat elke cohorte
60 man in het front telde. D e reden der groote hervorm ing ligt voor

een gedeeltehierin,datderomeinscheslaglinie,waarbijdebestetroepen,
de '
triariërs,achteraf stonden,berekend was op het volhouden van een
langdurig gevecht.De Cim bren en Teutonen echter, tegen wie M arius

te velde trok,legden het erechteropaan,hunnevijandenbijdeneersten
aanval overhoop te werpen , weshalve het noodig werd, ook de meer
geoefende soldaten in de voorste gelederen te brengen. Onder Caesar

schijnen de legioenen beneden de 6000 man te zijn gebleven.
In Caesarstij;bestondhetlegioen
uit tien cohorten , elke van drie

h.

pr.

pil.

manipels ofzescenturisn,welke hij
gewoon wasin drieliniën in slagorde
h.
pr.
pil.
te stellen. In elke cohorte was één
manipel âa8tati,één manipelprincipe8 en één manipelnilani.Delaatsten
stonden aan den rechtervleugeldercohorte,terwijldehastaten ofjongste
soldaten op denlinkervleugelstonden.
De stelling dercohortewasdan deze

(in zescenturiën);terwijldegewone
slagorde van hetlegioen in detweede
âguur is aangegeven.

&.

Dederdelinircohortenstondmisschien ietsmeerachterwaarts,ten einde

naarallebedreigdepuntendestegemakkelijkelijkerhulptekunnenzenden.
M et de nieuwe regeling was ook derangordedercenturio'sveranderd.
Die der eerste cohorte stonden boven die dertweede,enz.D erangorde
in elke cohorte was, van beneden af gerekend,als volgt:

hastatusposterior (2ecenturie),
11 prior (1e
),
princeps posterior,
)) prior,
pilanus posterior,
prior.
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W anneer men in de tiende cohorte deze rangen doorloopen had,
doorliep m en ze in dezelfde volgorde in de negende, daarna in de
achtste, en zoo vervolgens. D e zes hoplieden der eerste cohortehadden

ook zitting ia den krijgsraad.
Nog moeten vermeld worden de ante8égltané,eene keurbende Lije1k
legioen, bestaande uitinfanterie zonderbagage,altij; strijdvaardig en
dus zeer geschikttot het doen van onverhoedsche aanvallen 1).Terwijl
de overige troepen bij de veldteekenen bleven en streden,waren de
ante8ignani meest er v//r. Zulke troepen zonder bagage worden ook
eœpediti genoemd.H et onderscheid is dit,datdeantenignanieen vastcorps

uitmaakten,terwijlalscopiae:z.
pd#ïJc: alle troepen dienstkonden doen.
De romeinsche ruiterij was intusschen verdwenen.Hetlaatstkomt
zi
j in den Jugurthijnschen oorlog voor. Vervolgens wordt deruiterij
gevorm d door hulptroepen, uit numidische,gallische,iberische of germ aansche ruiters bestaande. Ook hulptroepen te voet werden deels
aangeworven , deels a1s contingent door de provinciën geleverd. D e

toekenning van het burgerrechtaan Italië haé ook ditgevolg,datde
auœilia m eer en m eer de plaats der vroegere nociiinnam en. De equite8

Romanideden,wanneer zi
j aan den veldtocht deelnamerz,alleen dienst
in de cplprdyraetoria,ofa1syraqfeoticplprfïrvlen krijgstribunen.
Caesarhad.eene aanzienlijkecohor8praetoriaom zichheen,nietslechts
legaten en quaestor, maar ook jongelingen van aanzienlijke afkomst,
die zich onder zijne leiding wilden vormen en alsverkenners ofeklaireur8,alsmedealsordonnans-oëcieren L,
veculatoren)dienstdeden 2).Ook
volgde hem eene groote schare evocati, aan wier ervaring ,voorbeeld en
invloed op de overige troepen Caesar veel te dankcn had. H et leger,

waarmede hi
j naar Galliëtrok,bestond eerstuitvierlegioûnen,doch
hi
j vermeerderde ditgetaltot acht.
Capite censi in hetleger - Sall.Iug.85,86.Gell.XVI.l0.Val.Max..II.3.1.
Plut.M ar.9.
Inrichting van het leger - Caesarpassim.

# 5.
HET LEGER ONDER DE EERSTE PRINOIPXS.

D e monarchie had tot hare instant
lhouding een staand leger noodig
en vaste bezettingen in de verschillende provinciën. H et karakter van

')Antesignaniheetten vroegerook weldeprinci
pes,cn somsook de hastati,omdat
zi
jvödrden adelaarstonden.
:) Specul
atoreszi
jn ook spionnen.
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huurtroepen,dat het rom einsche leger had verkregen en zonderhetwelk

de alleenheerschappijniet op de puinhoopen derrepubliek zou verrezen
zijn, wer; derhalve onder Augustus en zi
jne opvolgersmeer en meer
versterkt.Augustus,die als Octavianus45 legioenen hadgeha;,terwijl
Antonius er ongeveer 80 had, verminderde dit getal na den slag bij
Actium allengs en verdeelde de overige krijgsmacht in 25 legioenen,
aan welkehijeene gelijkelegermacht toevoegde van auzilia uit de provinciën. De krijgsmacht ston; onder de bevelen van de verschillende
stadhouders. Voor de bezetting van Rome werden drie ooâorten urbanae

opgericht,terwi
jld.
ebeschermingvan 'skeizerspersoonwer;toevertrouwd
aan eene lijfwacht van negen ooâorte8praetoriae,onder aanvoering van
tweeprafediprcd/prïp (blz.162).OnderAugustuswaren er nooitmeer
dan drie dezer cohorten te gelijk teRome en welbijde burgersingekwartierd.Elke cohorte was 1000 man sterk 1).Bovendien wasernog
eene li
jfwacht te paard (eguiten 'rcd/pricz
lf). Deze keurbenden hat
lëen
hooger soldij en korteren dienstti
jd dan de overige troepen. Tiberius
wees hun aan den N O.hoek der stad R om e eene vaste legerplaats aan

(ccdfrc praetoria).Vitellius ontbond de praetoriaansche garde,dewijlzij
voor Otho tegen hem gestreden had. D eze afgedankte soldaten kozen

later de zijde van Vespasianus. Vitelliusorganiseerde daarentegen 16
nieuwe coâorte8praetoriae en vier cohorten lrlcvce.D ezebeidesoorten van
troepen sm olten later tot één geheel te zam en en speelden ia d.e geschiedenis van llosae eene grooterol;keizerswerden doorhen aangesteld,
afgezet,vernloord, en in 198 na Chr.werddetroon doordepraetorianen
aan den saeestbiedenie verkocht en voor ongeveer800m illioen sestertiën
aan M . D idius Julianus toegewezen. L. Septimius Severus,Julianus'
opvolger, ontbond de li
jfwacht en vormde eene nieuwe praetoriaansche
keurbende. Eindeli
jk werd onder Constantijn den Groote deze legeraf-

deeling geheelafgeschaft en hare legerplaatsafkebroken.
H et aantal legioenen, datonder Trajanusdertig bedroeg,wer;later
a

nog verm eerderd, m aar daarentegen wer; de sterkte van e1k legioen

geringer. Ook deze troepen,naijverig op de aanmatigingen der praetorianen,riepen herhaaldeli
jk hunne aanvoerderstotkeizersuit.Onder
zulk eene soldatenheerschappijmoestde kri
jgstuchtnatuurlijktegronde
gaan, en de gevolgen bleven dan ook niet uit. M enigmaalmoest de

vrede van de barbaren gekocht worden en de verwijfdetroepen,voor
wie de veldtochten derrepublikeinsche legers tevermoeiend,jazelfsde
oude wapening te zwaar was geworden, m oesten zich m eer en m eer

terugtrekken en de grenzen desrijks aan den vijan; prijs.geven.
1)Tacitus,hist.1.38,noemtzecoborte&togatae,omdatzi
jbuitendienstdetogadroegen.
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Omtrentie samenstelling van hetlegioen moeten wijnogopmerken,
dat sedert A ugustus de eerste cohorte van elk legioen,aan welke d.e
adelaar was toevertrouwd, de dubbele sterkte ha; van de overige,en

datsladrianusde cohorte weder versterkte en op vijfcenturiën bracht.
D e eerste cohorte van e1k legioen telde toen 1000 m an soldaten, 100
decané, die e1k tien man onder zich hadden, en 5 centurione8,benevens

182 man ruiterij,terwi
jldenegen andere cohorten e1k 500man met50
onderoëcieren en 5 hoplieden,en 66 ruiters telden.
Verdeeling der legioenen door Augustus - Tac. ann. IV. Suet.Oct.49. Dio
Cass.LV.23.
Cohortes urbanae - Tac.ann.IV.5.Suet.Oct.49.
Castra praetoria - Suet.Tib.37.
Ontbinding der praetoriaansche cohor/n door V itellius - Tac. hist. II..67, 93.
Suet.Vit. 10.

Weekeljkheid derlegersinlaterti
jd - Veget.1.20.
Sterkte dercohorten sedert H adrianus- V eget.II.6.

K R TJ G'S T U C H T.

Dat de Romeinen de beheerschersder bekende wereld gewordenzijn,
hebben zijte danken gehad aan de voortreFeli
jkekrijgstucht,welke in
hunne legers heerschte. Elke overtreding,elk verzuim wer; streng gestraft. Behalve de slagen,welke de centurio's hier en daar m et hunne

wijngaardstokken uitdeelden,en welkenietonderdevastgesteldestraFen
kunnen gerekend worden,komt a1slijfstraf,doorden krijgsraa; uitgesproken,hetJuntuarium voor,waarbi
j debevelvoereniekrijgstribuunden
Bchuldige m et een stok aanraakte,op welk teeken de sndere soldaten
op hem aanvielen en hem met stokken en steenen zoo erg toetakelden,

dat hij er menigmaal onder bezweek. Deze strafwer; toegepast voor
misdri
jven)welke algemeene verontwaardiging opwekten,zooals diefstal
in het leger,het aieggen van een valsch getuigenis en dgl.Ook onderoë cieren , die ten opzichte der wachtposten eenig verzuim pleegien,

werden dikwi
jlsop deze wijzegestraft.Dankwamengeeselingmetroeien
(virgh caedere), degradatie, b.v. van oëcier totgemeen soldaat,van
ruiter tot voetknecht, van zwaargewapende tot lichtgewapende,- ver-

oordeeling om zonder kri
jgsmansgewaad,ja, dikwijls barrevoets,voor
de tent des veldheers te staan,korting van de soldij (aere#frlJv#) en
van het aandeel in den buit,

schansgraverswerk,- rantsoen van

gerstebrood in plaats van tarwebrood Vordeum dare).Deserteurswerden
meestalmetden dood gestraft.Er zijn ook onderscheidenevoorbeelden,
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dat geheele legerafdeelingen gestraft werden; was de doodstraf tegen

hen uitgesproken,dan werd deze gewoonli
jk aan elken tienden oftwintigsten man voltrokken (decimatio,tlïcddïwc/ï/). Opdatde kri
jgstuchtbij
langdurigen vrede of in de winterkwartieren niet zou verslappen,lieten
de veldheeren meerm alen openbare werken door hunne soldaten aan-

leggen. W ij laten hier eenige voorbeelden van strenge tucht volgen.
Q.FabiusMaximus Rullianus,dietusschen822en294meermalenconsul
en dictatorwas,liet eenmaal,toen tweezijnerlegioenenvpordenvijan;
waren teruggeweken , uit elk legioen twintig man,door het lot aangewezen ,ter dood brengen.M .Antonius liet, toen een zekerbelegerings-

werk door devi
janden wasinbran:gestoken,tweecohortendecimeeren,
de centurio's ter dood brengen, den legaat wegjagen, en de overige
cohorten van het legioen op rantsoen van gerstebrood stellen. Van een

legioen,dat in den tarentijnsch-epirotischen oorlog Rhegium had geplunder; (271), werden vierduizend mauschappen ter dood gebracht,
m et verbod van hen te begraven of over hen te rouwen. In denzelfden
oorlog werden de kri
jgsgevangenen,die Pyrrhus gem aakt had en terug

zond,bij senaatsbesluitgedegradeerd.'pa den slag bij Cannae werden
eenige legioenen naar Sicilië verbsnnen en op gerstebrood gesteld.
M .AtiliusRegulus (294)gaf,in een veldslag tegen de Samnieten,aan
eeneafzonderlijkecohortelast,allevluchtelingenalsdeserteursop staanden
voet te dooden. Het was voor troepen, die eene nederlaag hadden geleden, eene zeer gewone straf, buiten de legerplaats te m oeten kam-

peeren. De consul L. Calpurnius Piso (188)veroordeelde den overste
eener cohorte,die zich ha; laten ontwapenen,om dageli
jkshalfontklee;
en barrevoets vöör de veldheerstent te staan. D ezelfde straf werd door
Cn. D om itius Corbulo, onder N ero, toegepast op een aanvoerier der

ruiteri
j.T.M anliusImperiosus Torquatus (840)spaarde zelfs het leven
van zi
J'n eigen zoon niet. Op dezelfde wi
jze handelde A. Postumius
Tubertus (431)metzi
jn zoon,omdatdeze tegen hetverbo;zijnsvaders

gestreden en overwonnen had. Toen Oarthago na den slag bij Zama
moestzwichten,liet Scipio de lati
jnsche overloopers,dieinzijnehanden
vielen, a1s trouwelooze bondgenooten onthoofden en de rom einsche a1s

verradersvan hun vaderlaidkruisigen(202).DejongereScipioAfricanus
liet, in 146, de gevangene overloopers in het am phitheatrum m et de
wilde beesten vechten.N a de verovering van M acedoniëlietL.A emilius

Paullusze door olifanten vertrappen.Deromeinschesoldaat moestzijn
veldheermeer vreezen dan den vijand;hi
jmoestweten,dat,zoohijden
dood schuwde,het verderf hem slechtstewissertrof;datvreesenlafheid

zijn leven slechts meerin gevaar brachten,en dat,daarde ltomeinen
slechts na de overwinning vrede sloten en bi
j den vrede de uitlevering
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der overloopers eischten , ook de vlucht uitde gelederen hem nietredden

kon.Ditmaakte den romeinschen staat onoverwinnelijk.Van de beslissing desveltlheerswas gaeneprorocatiomogelijk;eerstAugustusontnam
aan de bevelhebbers de bevoegdheid, over de hoofdoëcieren doodvonnissen uit te spreken.
Tegenover c
leze straFen stonden voor hen, die zich ohderscbeiden
hadden, belooningen. D e veldheer riep hen voor het front des legers,

prees hen openlijk en vereerde hun de toegedachte geschenken. De
corona zzlvrcîù , eene gouden kroon,in den vorm van een vestingm ur ,
wer; aan hem toegewezen, die het eerst den m uureenerbelegerdestad
beklom . Van goud was ook de corona ccd/rezldfd ofrallari8,voor hem ,

die heteerst den waleener vijandelijke legerplaats besteeg. De corona
navali8,voor dengenebestemd,dieheteersteenvijandelijkschipenterde,
was metgouâen scheepssnebjesversierd.Decoronacfrïcc,van el
'
keioof,
m et het opschrift oô cïrtw
zzz nerrat'
um , werd uitgereikt tot belooning voor

hetrec
lden van een burger ind.enstrijd.Onderdegeringerebelooniugen
teldemen speren en bekers voordevoetknechten,voorderuiterijborstenhalssieraden Lphalerae),zoowelvoordepaardenalsvoordemenschen,-

verder armbanden Larmillae),halsketens (torve8,eatellae);helmsieraden
(cprzlïcvlc), vaandeltjes (veœillaj, verdubbeling van rantsoen en solfj.
D e eorona pl,
yï#ïavcîï,
v wer; toegekend aan den bevelhebber,die eene

belegerde stad of een ingesloten leger ontzette. Hetschijnt,dat de
Romeinen even m ilâ m etbelooningen, alsm etstraFen waren;ten m inste

L.SiciniusDentatus,volkstribuun in hetjaar800,om zi
jnedapperheid
de romeinsehe Achilles bijgenaamd, die dan ook 120 gevechten had
bijgewoond en 45 wonden in deborsthad gekregen,konzichberoemen
op 14 coronae cïcïcc:,3 muurkronen ,8 anderegoudenkransen,1oorona
pùdf#ïpzzcfïd, 83 halsketens, meer dan 160 armbanden,18 Speren en 25
pâalerae,te zam en meer dan 300 onderscheidingsteekenen.
StraFen - Liv.V.6; XXVIII.24,29; XXX.43;epit.LV.Suet.Tib.30. Eene

grooteverzamaling voorbeelden bi
jVal.Max.II.7 en Front.strateg.IV.1.

Belooningen - Gell.V.6.Suet.Oct.25.Liv.VII.10,26;XXVI.48.Sall.Iug.85.
L.SiciniusDentatus - Ge11.II.l1.Val.Max.111. 2.24.

H OOPD STUK X X IV .

D e v e 1 d t o c h t.

6 1.
HET LE@ER OP M ARSCH.

l)e ronleinsche soldaat had OP msrsch niet weinig te dragen. Behalve

ziJ
'ne.wapens, waarvan hij de vracht niettelde,droeg hij een aantal
palissaden,som s tot twaalf toe,om den wa1derlegerplaatsteversterken.
D aar allen, behalve de erocatien de neterani, als schansgravers dienst

moesten doen,droeg elk ook de nbodige gereedschappen bijzich,zoo
als eene spade,eene zaag en eene sikkelom fourage aftemaaien(faà
adyclf
zlcl#vvll;bovendien droegen zijleeftochtvoorongeveereenehalve
m aand, enkele malen zelfs voor eene m aand.D eze bagage wer;8drcinae

genoemd. Marius gaf aan zijne soldaten een gaFelvormigen staak met
een plankje er asn,waarop zijhunne bagage en proviandgemakkelijker
konden dragen. Hij was het ook, die de soldaten gewende, zelven
hunnen leeftochtte dragen,ten einde den legertroszoogeringmogelijk
te maken.Toen zi
jne troepen voorheteerstaldusbeladenwaren,gaven
zijzich uitspotternijden naam van muliMariani,welke naam overging
op den door M arius uitgedachten toestel. De zware bagage,welke tot

den legertrein behoorde (impedimenta), zoo alstenten,wapenvoorraad,
Bchutgevaarten en dgl,,werden op wagensen lastdieren vervoerd,onder
het geleide der calonen of trogknechten.0ok de bagage desveldheersen
;er oëcieren werâ OP lastdieren vervoer;,onder het toezicht hunner

aga8onenofrijknechten.
De marschorde verschilde natuurli
jk naargelang van hetterrein en
de omstandigheden. Gedurende den marsch bleven de troepen zooveel

mogelijk in orde geschaard; vooral in 'svijandsland marcheerdemen
in volkomen slagorde, ten einde tegen elken overvalgedektte zi
jn.
Eene geliefkoosde marschorde in zoodanig gevalwas die in carré,met

de bagage in het midden, hetzij het geheele leger een vierkant
vormde, hetzij e1k legioen afzonderlijk. Deze stelling heette agmen
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quadratum 1). De voorhoede werd primum agmen genoemd,het gros des
legers ezercitu8, de achterhoede norinimum agmen. Onder orbi8 verstaat
m en een gesloten en gevuld vierkant, onderglobu8 ook eene aaneen-

gesloten massa,zonder datmen daarbij aan een bepaalden vorm behoeft
te denken.
H et overtrekken van rivieren geschiedde meest op doorwaadbare

plaatsen. W as de stroom hevig,dan werden twee liniën ruiterijin de
rivier gc laatst, tusschen welke het voetvolk doortrok. D e eene linie
m oest de kracht van den stroom breken, de andere m oest de nog
afdrijvende soldaten redden.Over ondoorwaadbare rivieren werden schipof paalbruggen geslagen ; terwi
jldan somti
jdsietsmeerstroomopwaarts
een tweede paalwerk in de bedding van den stroom werd ingeheid, ten

einde alles tegen tehouden, watde vijanden tot vernieling derbrug
mochten laten afdrijven. Ook bediende men zich we1van opgeblazen
lederen zakken, om de rivier half zwemmende, half dri
jvende over
te trekken.
Bagage der soldaten - Cic.Tusc.II.16.Liv.111.28.Caes.b.c.1.28.Veget.1.19.
MuliMariani- Paul.Diac.p. 148.Front.strat.IV.1.7.
Marschorden - Caes.b.G.II. 17, 19;VIII.8.Polyb.VI.40.
Overtocht van rivieren - Caes. b. G. IV. l7; V. 18; VII. 56; b. c. 1. 6l.
V eget.111.7.
Orbis - Caes.b.G.IV.37;V.33.Sall.Ing.97.Veget.1.26.
Globus - Veget.111.l7,l9.

D E V M L D %L A G.

W anneer de velo eer het oogenblik gekom en achtte, om slag te

leveren, liet hi
j, na eerst auspiciën te hebben genomen,eeneroode
vlag van zijne tent wapperen. Op dit teeken maakte hetleger zich
strijdvaardig en wachtte op het schetteren dertrompet (clan8icum),als
het sein om aan te treâen.N a eene korte toespraak doorden veldheer,
rukte het leger,onder het blazen van den aanvalsm arsch,delegerplaats

uit, den vijand te gemoet. Meestalbegonnen de lichtgewapenden den
strijd, terwi
jl de zwaargewapenden langzaam voorwaarts rukten. W erd
nu aan deze laatsten het sein tot den aanval gegeYen,dan werâ hun

')Men behoefthiernietaltjd aan een kwadraattedenken;hetagmenquadratum kan
ook een langwerpigerechthoek zi
jn,zoodatmen dez:uitdrukking ook kan bezigenvan
eene kolonne,die frontmaakt.
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tred sneller en sneller,tothijeindelijk in denstormpasoverging.Nabij
den vijand gekomen,slingerden de tweevoorstegelederen hunnezware
pila op den vi
jand.W egens hare zwaarte,drongen deze speren in de
schilden en wapenrustingen der vijanden door, en daarzijmoeielijk
waren uit te trekken , veroorzaakte dit salvo eenige verwarring in hunne
gelederen ,waarvan de R om einen gebruik maakten,om met het blanke

zwaard op hen in te dringen.De strijdwerdnumantegenmangevoerd,
en daar d.e gelederen der Rom einen op ongeveer vier voet afskands van
elkander stonden,hadden de soldaten geen gebrek aan ruim te.D itwas

noodig,om den strijd methetzwaard te voeren. De soldaten stonden
dan ook niet aaneengesloten naast elkander,maar m et drie voet tusschenruim te,en we1in den vorm eener guinounœ.
.

*

*

,>

*

*

*

*

De strijd werd dus door de voorste gelederen gevoerd. De achterste
stonden intusschen alseen ijzeren muur,en rukten alsverschetroepen
voorwaarts, wanneer de eerste uitgeput waren en achter de andere

terugweken,om zich teherstellen.Een bijzonder gevechtwas de 8erra.
Het eerste gelid wierp zijne pila en trad vervolgensterug totachter
de slagorde, terwijl door de openingen het tweede gelid voorwaarts
rukte en zijne speren wierp9dan kwam opzijnebeurthetderdevooruit,
en zoo ging het verder, totdat de beurt weder aan het eerste gelid

kwam , dat zich in dien tijd van nieuwepila had voorzien. Bi
j aldeze
bewegingen bleef nogtans de orde volkomen bewaard, en de overwin-

ningen derromeinschelegerszijn vooreengrootgedeeltetoeteschri
jven
aan de om standigheid, dat de soldaten door oefening,ook zonder de
bevelen van den veldheer af te wachten, geheel op de hoogte waren

van hetgeen gedaan moestworden 1), alsmede dat zi
jhunne slaglinie
niet gemakkelijk lieten doorbreken.
Ditzijn de hoofdtrekken der slaglinie uitden bloeitijd derrepubliek.
ln den koningstijd schijnt men den phalanxvorm gebruiktte hebben,
waartoe m en ook onder de latere keizers terugkeerde. In sommige ge-

vallen week men,om bi
jzondereomstandigheden,vandegewoneslagorde
af,bijv.wanneerde vi
janden een aantalolifanten hadden 2).Debagage
der soldaten werd vöör den aanvang van den strijdopeeneveiligeplaats
onder voldoendebedekking afgelegd.Deruiterijdekte de vleugels.
') Vgl.Caes.b.G.II.j0.

:)Vgl.Polyb.1.ôô.
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Een aantal m ilitaire uitdrukki
ngen, welke in beschrijvingen van ge-

vechten bijherhaling voorkomen,zi
jn aan hetwoorâ8igna,veldteekeren,
ontleend,zooals:
8igna rdîfzlgldr:,deserteeren,
movere,opbreken,
conferre, handgemeen worden, ook: de troepen op één punt
vereenigen ,

collati8dklïddiminare,een geregeld gevechtleveren,
inlenth dfklïd,aanvallenderwi
jze.
De stelling,welke hetlegerinnam ,hing natuurli
jk afvanhetterrein
en van de opsbelling der vijanden.Bijde rechte stelling ruktehetleger
als langwerpig vierkantmethetgeheele front (Jrontelonga) tegen den
vijand op. Bij de schuine stelling (acienpJJ#C
zc)wer; de eene vleugel
tegen devijanden aangevoerd,terwijlde andereachterbleefenzicheerst
in den strijd mengde,wanneerde vi
jand aan de eenezijdeovervleugeld
was. Bi
j de gebogen slagorde èinuata ccïdd)wer; de aanvaldoorbeide

vleugelsgeli
jktijdig gedaan,terwijlhetcentrum achterbleef.Devolgende
slagorde bestond hierin, dat het leger in kolonne de linkeriank des

vijands omtrok en vervolgens front maakte. De cuneun of wigvormige
slagorde,in de gedaante eener ?k,diende, onz door eene linie heen te

breken;tegen een vijandelijken cuneun verdedigde men zich doormiddel
van de Joroep8 ofJorleœ,eene tangvormige slagorde,ongeveerin den
vorm eener V .
Slagorden, gevecht - Veget. 111. 15- 22. Front.strat.II.3. Liv.,Caes.,Polyb.
passim.Claud.Ae1.tact.
Serra - Fest.p.3441.

b 8.
D E B E L E G E R I N G.

In debelegeringskunstzijn twee tijdperken teonderscheiden,vöören
na de invoering van het werpgeschut,hetwelk D ionysius van Syracusae
voor het eerst in het groot aanwendde in den oorlog tegen de Car-

thagers (400). V/ör dien tijd bestond ergeene eigenlijke belegeringswetenschap.

De aanvalop eene stad had op (lrieërlei wijze plaats:dooreemroudig
stormloopen (oppugnatiore
pentina),dooreenewerkelijkebelegering(oppugnatio)en door insluiting (obnidio).De eerste bestond hierin,datd.
esoldaten,die hunnelegerplaatsin de nabi
jhei; hadden opgeslagen,onverwachtszich met stormladdersècalaej völrdemuren vertoondenendeze
scuuxxsR,Handboek. 2e druk.
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zochten te beklim men. Op deze wi
jze nam Caesar in den burgeroorlog
de stad Gomphi in Thessalië in. D e oô8idio bestond in eene dubbele
omwalling der stad.De binnenste wa1 en grachtdienden totbescherming
tegen de uitvazen der belegerden, de buitenste tegen de pogingen tot

ontzet.Bi
jhetbeleg van M esia in den gallischen krijg liet Oaesarnog
eene,derde gracht graven rzet loodrechte wanden, OP vier honder;

schreden afstands van zijne werken,ten einde zich tegen elken onverhoedschen aanvalte dekken.Op bepaalde afstanden van elkanderwerden
in zulke belegeringswerken torens opgerichtenachansen aangelegd.Deze
taktiek wer; gebezigd bi
j plaatsen,welke vooronneem baargolden ;doch
wanneer de vijan: binnen de sta; overvloe; van m ondb4 oeften ha; en

zijnebondgenooten in deomliggendestrekendenoogstvernielden,konden
de belegeraars zelven in zeer benarde om standigheden geraken.
D e belegeringskunst in haren geheelen om vang treedt het nleest OP

den voorgrond bijeen geregeld beleg.Vooreersttrachttemen eenebres
in den stadsmuur te m aken.H iertoe had m en verschillendewerktuigen.

De stormram (arien,zgtii) was eenhoutenbalkmeteenmetalenramskop
aan het eene einde. D eze muurbreker hing , op de m anier van onze
schomm els, echter minder hoog, aan touwen in een balkgevaarte,en
wer; achteruitgetrokken en vervolgenslosgelaten.Ook groefmenmi
jnen

(nuniculi, ûsogûygcza) onder de muren der stad door,hetzijmethet
doel,om door deze gangen des nachts in de stad te dringen ,dewacht

derpoortte overrompelen en de poortte openen, hetzij om den muur
te doen instorten,in welk laatste gevalde mijngravers(cffzlïclîcrïï) de
stutpalen in brand gtaken enzichvervolgensverwi
jderden.Debelegerden
zaten natuurli
jk van hunnen kant ook niet stil.Debelegeraarszochten
zich te bescherm en door tentudine8,tlïzldc:,plutei en mlaculé. H et woor;

te8tltdo(zsà(J
)pv)àeeft.in dekrijgskunsttweebeteekenissen.W anneerde'
romeinsche soldaten een muur wilden bestormen eu beklimmen zonder
stormladders, ;an vormde eene afdeeling van hen uit de schilden een

dak boven hun hoofd,terwi
jlde schilden der buitensteri
jeenringmuur
om het geheel uitmaakten. Deze schilden sloten zoo goed aan en over
elkander,dat de soldaten,die den muur moesten beklimmen,bovenop

dit schildendak geheel vast stonden,ja, meermalen stonden er twee
te8tudine8 boven elkander.In d.e tweede plaats is tentudoeenebeweegbare
houten loods, voorziea van een sterk dak,dat m et ongelooide huiden
bedekt was, ten einde zoowel tegen de steenworpen der belegerden ,

a1s tegen brandende stoFen bestan; tezijn. Onderzulk een schutdak

werkteook destormram.Dete8tudoarietoria (zshipx K?3o?b?oL4wasvan
voren,waarzijtegen ;en muur stond,en aan de achterzijde open.De

tentudoaggentitia (zok:y: zubczqiè),welketotbeschutting diendevande
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soltlaten , die grachten dempten of andere werkzaamheden aan hetterrein

verrichtten,wasook aau de voorzijde gedekt.Derineaewarendergelijke
schutdaken,welke aan elkandergevoegdwerden en alzoogangen vormden.

Zij waren acht voet hoog, zeven voet breed en zestien voet lang.

Pluteit.
%ùlg:ztal waren schermen,uithoutofgevlochten teenwerk vervaardigd en van raderen voorzien.Demu8culu8(zohthpx Jput)wasook
eene soort van schutdak, van andere afm etingen dan de te8tudo en de

pluteus,en tot beschutting der mijngravers dienende. De belegerden
trachtten het graven van mijnen door tegenmijnen te keer te gaan,
waardoor somti
jdsonderaardsche gevechten ontstonden.
Reusachtige werken waren de a
gger (zr
;)gc) en deturre8ambulatoriae.
D e agger was een breede dam ,tegen den stadsmuuraangelegd en schuin
oploopende, ten einde z/($ de belegerden van uit d.
e hoogte te kunnen
bestoken. D aar echter het opwerpen van zulk een heuvel veel moeite

en tijd kostte,werdsomsdeaggergrootendeelsvanhoutwerkvervaardigd,
zoodat men te tlenken lleeft aan een stevig steigerwerk van palen en

balken,waarover de weg naar boven liep tot ter hoogte van den stadsm uur. H oewel dit werk dan door eene sterke palissadeering besche:md
was,vonden toch de belegerden m eermalen de gelegenheid,den zoogenaam den dam in branclte steken.D e agger,dien OaesarvoorA varicum

(thans Bourges),in Gallië,liet opwerpen,was 380 voetbreed en 80
voet hoog. Op den dam werd vervolgens zwaar werpgeschut geplaatst.
D e beweegbare torens waren van hout vervaardigd en even als al de

overigebelegeringswerktuigen methuidenbekleed.Zijstondenopraderen
en hadden een aantalverdiepingen,dewijlzijboven d.emuren derstad
moesten uitsteken.Uitdebovensteverdiepingenkondenbruggen(ponte8,

dczllffccd,carzjszc:,értj#lgal)totop den m uur neergdaten ofvooruiteschoven worden.Somtijdswasdeondersteverdiepingvan een storm ram
voorzien. Van de stadszi
jde beproefde men deze torens in brand te
steken,'
hetzi
j doordesnachtsmanschappen doormiddelvantouwenvan
den muur te laten afzakken,hetzijdoor vuurpijlen (malleoli,Jclcrïcc:,

zv?îbqotslœrsI). Defalaricae waren eigenlijk werpschichten,waaraan
brandbare stoFen gehecht waren. De belegeraars hielden hiertegen de

meermalen vermelde huiden natmetwater ofmetazijn.
Behalve den arie8, waarmede de mulzr gebeukt werd,gebruikten de

aanvallersook muurboren(terebrae,zL?zz?x),benevensmuurhaken(Jalcen
zz/f
zrcîdd to?vt?Lzuvu),om d.
ebovensterollaagvandenmuuraftehalen.
D e wallen of muren der steden waren eerst van steen, laterevenwel
uit aarde en steenen samengesteld, om beter weerstand te kunnen

bieden aan den stormram. Demeest geschikte wijze van bouwen was
deze. M en trok twee m uren op, op zekeren afstand van elkander en
al*
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waarvan de buitenste hooger was dandebinnenste.D ezetusschenruim te
wer; gevuld m et vAstgestampte aarde,zoodatdewalnaarbuiten glooiend

opliep.Debuitenzijdewasvoorzien vanborstweringen (lorioae)entinnen
(pinnae). Ten einde den geheelen voet van den muur te kunnen be-

strijken,was dewalmet vooruitspringende hoeken gebouwd * op verschillënde punten van uitspringende torens voorzien.De poorten waren

gedektdoorsterke zi
jtorensen dikwijlsmetijzerbeslagen.Om ,bijhet
mislukken van een uitval,debelegeraarsniettegelijk metdebelegerden
te laten binnendringen,wasin de poort eene ijzeren valdeur(oatarada,

xazagg&zzxl)aangebracht,welkeaanringen en kettingen hing.0pden
m uur en in de torens waren gewapenden en werptuigen geplaatst.
W anneer de belegeraars den muur trachtten te beklimmen, stieten d.
e

belegerien hen metijzeren vorken en haken (Jurcae,îvzf)naarbeneien
en wierpen stroom en kokenâ water,kokendeolie,branden;pek,gloeiend
zand, steenblokken en dgl. op de hoofden ;er bestorm ers. A an den
anderen kant deden de belegeraars hun best,om doorm idielvan boogschutters en slingeraars de stelling der belegerden op den muur onhoudbaar temaken.Langsdenbuitenkant;ermuren liepen grachten.0ok

waren dikwi
jlsnogbuitenwerkenaangebracht(propugna#la,sg:T6(
$cy=a)
Om
ë
e
n
a
d
e
r
i
ng
d
e
svi
jands
voorzien van palissaden (cf
zzï,zuqqnijœstç).
te bemoeielijken, groefmen,gelijk Caesar bi
j M esia deed,kuûen van
& ie voet iepte, spitsvorm ig toeloopende,uit welker bodem een korte
puntige, in het vuur geharde paal uitstak. Deze kuilen heetten lilia.
Om ze voor het oog te verbergen , bedekte men ze met takken en

struiken.Daarachter werden somsnog voetangels (8timuli4gelegd.
Ten slotte moeten wijde verschzende soorten van werpgeschutver-

melden (tormenta).Het woritonierscheiden in catapultae(zasaséhsat)
welke in horizontale richting pijlen schoten en steenen wierpen, en

ôalintae (h(Nji):(),welke steenen en balken in boogvormigerichting
slingerien.Behalve deze komen bij deRomeinen ook onagrien8cornionen
voor. Over het algemeen ha; dit geschut den vorm van groote bogen,

waarbij de pezen,uitvrouwenhaar ofuitpezen van sterke dieren vervaardigd,even alsbijonzespanzagen werden aangedraaid,ofvangroote
lepels,welke even als het houtje bijde spanzaag,tusschen de ineenge/ aaide koorden geschoven zaten en dan achterovergetrokken werden.

Losgelaten zijnde en in hunne vaart door een dwarsbalk gestuit,slingerden zi
j hunnen lastover d.
e muren der stad. Van deze werptuigen
bestaan we1beschrijvingen,maargeene afbeelfngen van dien aard,dat
men deinrichting met nauwkeurigheiâ kan begri
jpen.
Onder de keizers kwam ook veldgeschut in gebruik, narrobalintae
genoemd, op raderen staande en door paarden of muilezels getrokken
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Oppugnatio reyntina - Caes.b.c.111. 80;b.G.II.l2.
Obsidio - Caes.b.G.VII. 69- 89;b.c.111,44 sqq.

Belegerings-en verdedigingswerktuigen - Caes.etLiv.paggim. Vitruv.X.15 (10)
sqq.Vtget.II.25;IV.Aeneae Poliorc.

j4.
D E L E G E R P L A A T S.

D e teekening op bladz.828 en829stelt ons eenelegerplaatsvoortwee

legioenen voor ten tijde van Polybius,den eenigenschrijveruithetrepublikeinsche tijdperk,die onseenebeschrijvingervanheeftnagelaten.Uit
den tijd van Trajanusbezitten wijeene beschrijvingvanFyginus,welke
natuurlijk van die van Polybiùsafwijkt,dewijler een tijdsverloop van
derdehalve eeuw tusschenbeiden ligt.

Bij de Romeinen gold de regel, waarvan slechtszelden werd afgeweken, dat een leger des nachts door een wal en eene gracht m oest

beschutzijn. Vooralin den veldtochtwasdelegerplaatsvan grootbelang;zij diende tot uitgangspunt voor den slag en tot wijkplaatsna
eene mogelijkenederlaag.
W anneer de veldheer besloten ha;,halt te houden,zon; hijeenige
oë cieren en lichte troepen vooruit, om eene geschikte plek voor d.e

legerplaatsuit te kiezen.In den eersten tijd,toen deromeinschelegers
zich nog niet ver van de stad behoefden teverwi
jderen,ging een der
augursmede 1);later een metator.Eerst werd vö/r detent(lesveliheers
Lpraetoriumj een puntbepaald,en van hier uit wer; verder de geheele
legerplaats uitgemeten en met roode vaantjes en speren uitgebakend.
Elke troepenafdeeling had hare vaste plaats;de romeinsche ruiterijwas
in het midden gelegerd;ter weerszi
jden van deze sloegen de triariërs
hanne tenten op;dan volgden de principes en eindelijk de hastaten.
Op de vleugels lagen de bondgenooten. D e eerste manipel,de eerste

turma van elke troepenafdeeling wasaan de riazrïrcèclïdgelegerd,de

tiende aan den walweg. Aan de andere zijde der niaprïscècfïd(aldus
genoemd,omdatvan hier een begin gemaakt werd met hetafbakenen)
stonden de tenten van den veldheer,den quaestor,de beide legateh,

de krijgstribunen en depraefecten derbondgenooten,benevensdievan
de eztraordinarii, drpccfïen nelenti.Behalve de viazrïzlcècîïdliepen nog
twee breede wegen door de legerplaats, de nia gxïs/czlc,aldus geheeten

naar de vi
jfde manipels,die er aan gelegerd waren,en deniapraetoria,
')Dclegerplaatswasdan ook een templum.
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welke recht op hetpraetorium aanliep. D eze beide wegen waren elk 50

voet breed,zooals de teekening aanwijst;de vça zrïlcècîïd ha; eene
breedte van 100 voet.Rondom de tenten was binnen den wal ne eene

ruimte van 200 voetbreedte,opdatde vi
jand geene brandende stoFen
over den wa1 op de tenten zou kunnen werpen. Om den wa1liep eene

gracht, en ten slotte was hi
j gepalissadeerd. Elkeo '
nipelherkende
terstond aan de uitgezette bakens de hem aangewezen plaats.

De legerplaats had alti
jd vier poorten:deportapraetoria,die naar
d.e zijde desvi
jands,of,wanneer er geen vi
jand te vreezen was,naar
het Oosten gekeerd was en waardoor het leger naar buiten rukte,de

porta Aclzzlczlc aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de troepen
binnenm archeerden , en de portae prf
zlcïwcîd,
g dextra en 8ini8tra1). De
velite8 legerden zich bij dag in den wulweg; ;es nachts,ten minste
wanneer de vijand in denabijheid was,bivouakkeerden zijbuiten de
poorten.Buiten deporta decumana hielden zich de marketenters (meroatore8,fïzcd)op,alszijnde daar het veiligst,dewijlzijnietin deleger.

plaats hunne waren m ochten venten. Een legerkamp , dat m en voor

eenigen tijd betrok, b.v.bi
j de belegering eenerstad,tothandbaving
van gezag en rustin een veroverd land,wasnatuurlijk beter versterkt
dan eene legerplaats op m arsch ; in dit geval werden vöör de poorten
dikwerf buitenwerken aangelegd, de hoeken van bastions voorzien en

ook wel schansen en forten (ca8tetla) opgeworpen. De tenten (tentoriaj
waren van leder en op touwen uitgespannen. D ie der oë cieren hadden

een dak van planken en werden tabernacula genoemd5.Ii dewinterkwartieren (ea8tra Jï&rlc) bouwde men barakken,methuiden,rietof
stroo gedekt (ca8ae ntramentitiae). De tenten waren in den regelvoor
tien man ingericht(contubernale8),aan wier hoofd de decanu8stond.Bij
een dubbel leger van vier legioenen onder twee consulsvormdedelegerplaats een langwerpig vierkant.Deporta yrce/prï, en de walwegaan die

zijde vervielen dan en hetpraetorium kreeg eene andere plaats.
De inrichting derlegerplaatsondergingnatuurlijkookmettertijdeenige
wijziging door de veranderingen en deuitbreiding der legers,maarzij
bl
eef toch op denzelfden grondslag berusten.D e'legerplaatsvanH yginus
*

is een langwerpig vierkant, voor drie legioenen ingericht3). Om hare
') Bi
j Polybius heet de van den vi
jand afgekeerde zi
jde nâbœuvv offront. De
schri
jverheeftzich waarschi
jnli
jk vergistdoorzich texerplaatsen op hetstandpuntvan
den metator,die zich metden rug naar de plaatsderporta praetoria stelde.

2) De woorden tentoria en tabernacula werden bi
j de Romeinen zelven dikwi
jls
verwisseld.

3)Hetpuntvöorhetpraetorium,van waardemetator zi
jneopmetingenbegon,werd
in dezen ti
jd groma genoemd, en demetergromaticus. Gromawaseigqnli
jk een cirkelkwadrant.
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dubbele sterkte ha; de eerste cohorte van elk legioen eene dubbele
ruim te.De ruimte tusschen d.
e ria prïzlcïpcîï.
sen de porta praetoriawerd
praetentura genoem d; die tusschen d.
e via zç/ïzl/czlc en de porta deoumana
heette retentura.N og merkt m en in dezelegerplaats op:de-fabrica,d.i.
de plaats voor de tentenderhandwerkslieden,hetreterinarium,voorzieke
paarden, en het valetudinarium of veldhospitaal. W anneer tle legerplaats
betrokken was,nam en de tribunen aan d.
e soldaten den eed af,nietste

stelen en het gevondene bijde tribunen ofaan den eigenaarterug te
brengen.

Bi
j Polybiuszijn de wachtposten binnen de legerplaatsenhetschoonhouden van het kam p opgedragen aan de hastaten en de principes; de

triariërshadden de wachtbijhet praetorium en moesten op depaarden
derruiterijpassen,opdat deze geene schadezouden aanrichten.Behalve
d.e reliten, die des nachts buiten ie legerplaats langs den wal geleger;
waren ,was vöör elke poortook eeneruiterafdeeling geposteerd.Toenhet

leger geene velétenmeer telde,moesten de buitenwaehten (ntatione8)door
de geregelde troepen worden betrok-ken. D e dagwacht heette ezcubiae,
de nachtwacht rf./f?
'
c:. Tegen verzuim op denachtwachtnam men de

strengste voorzorgen. Uit elken tienden manipel1) werd vöör zonsondergang een ma'
n naar de tent van den bevelvoerenden krijgstribuun
afgezonien om hettafeltjeinontvangsttenemen,waarophetwachtwoord
van dien nacht geschreven stond.Deze soldaat (ten8eraviuù overhandigde
de te88era ondergetuigen aan zi
jn centurio,die haarvoor gezien moest
teekenen en ze,ook onder getuigen,aan ;en centuriovan dennegenden

manipeloverhandigde.Eindelijk kwamen detenerae,metdeverschillent
le.
handteekeningen voorzien, bij den tribuun terug, die nazag, ofhet
wachtwoord aan alle m anipels was afgegeven.Om de schildwachten te

controleeren,bediendemenzichvan tesîellae,kleineschrijfbordjes,waarop
de afdeeling,tot welkedesoldaatbehoorde,enhetnummerzi
jnerwacht
waren aangeteekend. Ieder, die in den loop van d.en nacht de wacht

moestbetrekken,kreeg eene tenella.Bijhet doen derronde werdhem
(le te88ella afgevraagd; zoo er des morgens eene ontbrak,bleek hetaanstonds,dat öfdeschildwacht,öfderondeeen verzuim had gepleegd.Ook

de ronde(cïrcvî/ïp)enhetopvragenderte.
q8eraegeschieddenondergetuigen.
Devisitatiederwachtpostenwas'
tentijdevanPolybiuselkennachtaanvier
ruiters opgedragen; de tribunen, de legaten en develdheerzelfgingen
echter m eermalen in persoon de posten rond.D e rigiliae,vierin getal,
elke van drie uren ,liepen van zesuurdesavondstotzesuurdesm orgens.
I)e Jvccïsc gafhet sein tot het betrekken en aiossen der wachten.

')Ten ti
jde van Polybius.

Zijde, naar äüjand gekeerd.
Poifraetoria,
waardoor het legtaar buiten rukte.
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De romeinsche knapen en J
'bngelingen oefenden zich vroegti
jdig en
aanhouden; in de gymnastiek,ten einde hun lichaam gehar; te m aken
en zich tevens voor te bereiden totdeoefeningen ,welkehen a1srecruten

(tironeh in het leger wachtten. Even a1sbijons,werden in vredesti
j;
de oefeningen (ezeroitia armorum ,Jœzkcorlso).op.tzaé)geregeldvoortgezet,
even a1s des winters, wanneer de oorlog ti
jdelijk gestaakt wasen de
troepen vaste kwartieren hadden betrokken.Onder dezeoefeningen telde

men hetmarcheeren (ambulatiojmet den gewonen pas (plenu8prc#vd)en
raet den gezwinden PaS (decurni
o 1))jzwemmen,springen en de behandeling der wapenen.D e ruiteri
jwerdgeoefendinhetri
jdenenvoltigeeren

(nalitioj.De wapenoefeningen bestonien voornamelijk in dezoogenaamde
palaréa,;.i.een strijd tegen een paalvan zesvoetlengte,welke een
vi
jan; voorstelde en waartegen men schermdemetwapens,dubbelzoo
zwaar als degewone,opdat deromeinschekrijgsman zijne wapenszou
leeren gebruiken als de ledem aten van zi
jn lichaam.
D e soldaten moehten zich zonder uitdrukkel
ijk verlof ofbevelniet
verdervan delegerplaatsverwijderen,dan hetgeluiddertrompetreikte.
Castra- Yeget.1.21- 25;111.7.Hyg.castr.Caes.passim etb.G.II.5,8;VII.
22- 74.Polyb.V I.27 sqq.
Contubernium - Veget.II.l3.
Sacramentum militare - Gell.XVI.4.Polyb.VI..33.

W achtposten - Caes.b.G.IV.32;VI.37.Veget.111.8.Tol
yb.VI.34 sqq.
Exercitia - Veget.1.9- 19,26,22;II.23,24.

DM ZEGETOCET BINNEN ROME.

De hoogste eer voor den veldheer was de vergunning van den senaat
tot het houden van een plechtigen intocht in d.e stad Rom e. Eene der
eerste voorwaarden hiertoe was, dat men 81418 cveïcfïd den oorlog ha;
gevoerd.D erhalvewer;hetaanzoek van P.CorneliusScipio,den veroveraar

van Spanje,afgewezen,hoevele verplichtingen het vo erland ook aan
hem m ocht hebben ;want vie,zonder een ambt beklee; te hebben,tot
opperbevelhebber wer; benoem d,kon toch niet geacht worden een zelfstandig imperium te bezitten. In de Lweede plaats m oest de veldheer

ten minste 5000 vijanden in éénen veldslag hebben doen sneuvelen,en
in handen der quaestoren een eed aieggen,datzijneopgaven overeenkomstig de waarhei; waren. Ten derde moestde oorlog geëindig; zi
jn.
Overwinningen,in een burgerkrijg behaal;,werden nietmeteem triumf1)Decursloomvattenog meermanoeuvresen.kwam ook overeenmethetgeenwi
jeene
wapenschouwingofparMenoemen.Ook beteekenthetwoord:een vi
jandeli
jkcinval.
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tocht gevierd. Caesar was de eerste,dse zulks deed en hierdoor groote
ergernis gaf. l)e veldheer, die verlof tot den zegetocht vroeg, mzocht
niet binnen R om e komen, op straFe van alle aanspraak te verliex n.

Uit dien hoofde kwam de senaat ergens buiten hetpomoerium bijeen,
meestalin tlen tempelvan Bellona. W er; des veld
'heers verzoek toege-

staan,dan trok hij op een bepaalden dag aan hethoofd van zi
jn leger
door de porta Jrïvzzl
zlcfïd de sta; binnen,om zich langsdevia8aeranaar
het forum en zoo naar den tempel van Jupiter Capitolinus te begeven.
De trein werd geopen; door eeneafdeelingcornidne8;vervolgenskwamen
wagens m et den behaalden buit,goud en zilver,standbeelden enandere

kunstwerken,alleszooveelmogeli
jk totvertoon gerangschikt, Daartusschen werden groote borden gedragen,waarop de veldslagen,denam en
der veroverde steden en der overwonnen volken,het aantalgesneuvelde

en kri
jgsgevangen vijanden, d.
e grootte en waarde van den behaalden
buit en soortgelijke bijzonderheden vermeld stonëen. Dan volgden ëe
gevangenen , allen geboeid, vooral de gevangen vorsten en veldoversten
met hunne familie,die,met al deteekenen hunnervroegerewaardigheid
bekleed en dikwerf met gouden ketenen beladen,denfeesttochtmoesten
opluisteren.H ierna kwamen de lictoren des veldheers, met omlauwerde

bijlbundels (Ja8ce8 laureati),en onmiddelli
jk achter hen de triumpâator
zelf, staande op zijn o'
urru8Jrïf-.
plclïden in de toga'fc/c en de tvnioa
palmata gedost. In de hand hield hij een ivoren stafmet een adelaar
er boven op,eene lauwerkroon sierde zi
jn hoofd,terwijleen slaaf,die
achter hem stond,of ook weleen beeld der overwinning,datachterop

den wagen wasaangebracht,eenegoudenkroonbovenzi
jnhoofdhield.De
zegewagen wasmeestalm etvierwittepaarden bespannen enwerd omstuw;
door de kinderen en bloedverwanten van den triumphator, die soms ook

zijnejongste kinderen bijzich op den wagen nam.Naastenachterhem
gingen ook wierookdragers;maar tevens stond achter hem op den wagen

een 8ernu8zvùîïcf
:d,diehem gedurigtoesprak:Bedenk,datgijeenmensch
zijt. Tot den stoet,die hèm voorafging,behoorde ook sene schaarvan
priesters en oFerknechten metdeoFerdieren;dezedieren waren omkranst

en hadden vergulc
le horens. Achter den veldheer kwamen zijn stafen
zijne hoofdoëcieren, terwijlzi
jn geheeleleger den trein sloot. D e soldaten hadden zich ook m etlauwerkransen getooiden zongenzegeliederen,

maar ook dikwijlsspotliederen 1)op den veldheer,terwijltusscheh dit
;)Bj Caesarstriumftochtzongen desoldaten (SuetCaes.49,50):
Gallias Caesar duùepïf,N icomedes Caesarem a
.
Fcce,Caesar nunc triumpbat,qui,
sule.çïf Galliam ,
.
Nfcoz
nede.
qnon triumphat, quisubegit Caesarem.
en :

Urbani,derpcfe uxores; moechum calvum c4ducizzlud.
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alles gedurig de kreet weergalmde:io Jrïf
- wld.Op hetforum gekomen,
werden de gevangenen naar den kerker gevoer; en som migen van de
voornaamlsten ter doo; gebracht, omz de wraakzucht van hetromaeinsche

volk te bevredigen,terwijl hetoverige van den stoetzi
jnen weg naar
het Capitoolvervolgde.M daar aangekomen,wi
jidede triumpâator zi
jne
gouden kroon aan Jupiter en verrichtte een plechtig oFer,bestaande
in een stier.Vervolgens werden ook de andere oFerdieren geslacht,een

gedeelte van den buitaan de goden gewij;,een ander gedeelte onier
de troepen verdeeld, het overige in de schatkist gestort en het leger
afgedankt.0p het feegtm aal, dat de zegepralende generaalnaafoopvan

den zegetochtmetzijne vrienden op het Capitoolhield,werden ook de
consulsgenoodigd,dieechterniet verschenen,dewijleenplebisciethem
voor den feestdag het im perium binnen R om e verleende, en men dan
ongaarne iem and m et hooger im perium aan den feestdisch zag. D estoet

was sorati
jdszoo lang,datde zegetochttwee ofdrie dagen duurde.
Eene kleinere zegepraal, welke toegestaan werd, waar m en geen
triumftocht wilde toestaan en toch den veldheer eene onderscheiding
waardig keurde,was de onatio. H et grootste onderscheid tusschen deze
en den triumpâla bestond in het gem is van den currunJriv-pâcîïd,zoodat
de veldheer te voet of te paard de stad moest binnentrekken. 0p het

Capitooloferde hijgeen stier,maar een schaap. 0ok droeg hijslechts
eene toga praetexta, en geen lauwerkrans,maar een krans van myrten

ofolijftakken.
Eene derde groote onderscheiding was de 8upplicatio,welke wedergeringer was dan de ovatie, m aar daarentegen m enigmaaleen voorboie
van den triumftocht was en hierom ook weLF aerogativaJrfl-wAfgenoemd

werd(blz.208).Na eene roemri
jke overwinning,gebeurde hetook wel,
dat de troepen hunnen veldheer met den titel van imperatorbegroetten,

waarop zi
jne lictoren hunne roedenbundels met lauweren omkransten.
De veldheer voegde van dit oogenblik af den nieuwen titelachterzi
jnen
.

naam en zond in literae laureatae den senaat bericht.

Niet alti
jd onderwierpen zich de legerhoofden aan ieweigering van
den senaat. Zoo deden in 449 de consis L.Valerius Poplicola en M .
Horatius Barbatus door tusschenkomst van den volk-stribuun L.Icilius
een beroep op het volk en zegepraalden zonder de toestemming van den
senaat. Dit was het eerste geval van dien aard. Ofwel, de velo eer
hield een triumftocht op den albaanschen berg, zooals de consulL.
Papirius M aso in 281 en M . Olaudius M arcellus in 211 deden.
Toen in 148 v.Chr.de consulAppius Claudius Picher zonder toe-

Btemming van den senaatzijn trillmftochthield eneendervolkstribunen
hem van zijn zegewagen wilde laten alukken,besteeg zijne t
lochter
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Claudia, die Vestalin was, ook den wagen en sloeg t
len arm om haren
vader heen, zoodat niemand het waagde, de hand aan hem te slaan

(vgl.blz.288).
In hetlaatste tijdperk der republiek nam men het zoo nauw nietmet
de voorwaarden voor den triumftocht, getuige het voorbeeld van On.
Pompejus Magnus,die tweem aala1striumphatorR omebinnentrok,zonder
nog een ambt bekleed te hebben. Onder de keizers verviel de triumf

voor de veldheeren, dewijl alleen de princepshetimperium bezat en
debevelhebbersdusniet8ui.
qcvefcïf:den krijgvoerden.Totvergoefng
werden dan meerm alen aan overwinnende generaals de ornamenta frïvvlpâalia toegestaan.
D e porta Jrïvzzzâcîïd, welke boven verrzel; is,was eene eerepoort,
welke na afoop van den tocht weder werd afgebroken.Eerst onder het

keizerrijk verrezen vaste triurafbogen,welke dikwi
jlsmzetgroote pracht
waren opgericht.
Triumphus- Liv.%. 23;X X VI.21;X XX III.23;XX X VII.58;X XX IX .5- 7;
XLV.32- 40.Val.Max.II.8.
De triumftochtaan Scipio en Marcellus geweigerd - Liv.XXVIII.38.Val.Max.
II.8.5.Voorwaarden - Liv.XXVI.21;XXXIX.29.Val.Max.II.8. 1,1.
Ovatio - Gell.V.6.Fest.p.195.Serv.ad.Aen.IV.550.Liv.XXVI.21;XXXIX.29.
L.Valeriusen M.Horatius- Liv.111.63.Dion.XI.50, 5l. L.Papirius - Val.
M ax.111.6.5.M.Marcellus- Liv.XXVI.21.Val.M ax.I1.8.5.App.ClaudiusVal.Max.V.4.6.Cic.p.Cael.34.

H 0 O # D STU K XXV.

D e zeem ach t.

(51-.
D E V IaO O T.

Terwijl de Romeinen alle zorg besteedden aan hunne krijgsmachtte
lande, werd de zeemacht in den regelstiefmoederlijk behandeld. De
dienst ter zee stond bij het volk in minachting en de bemanning der
oorlogschepen werd dan ook uit de laagste klassen genom en. Zelfstoen
d.
e M iddellandsche zee eene rom einsche binnenzee wasgeworden,waren

de Romeinqn nergensminder veilig,dan juistter zee. In de punische
oorlogen waren, weliswaar,oogenblikken,waarin zijzich m et groote
krachtsontwikkeling op het zeewezen toelegden,maar nadat Carthago

in den stri
j; bezweken was,scheen het overbodig,eenegrootere oorlogsvloot te hebben,dan noodig was voor het overbrengen vantroepen.
Hierdoor ontwikkelde zich echte: een zeeroof op eene zl/grooteschaal,

tlat de geschiedenis er geen tweede voorbeeld van kan aanwijzen. De
tallooze baaien en inhammen,welkedeoosteli
jkehelftderMiddellandsche
zeé bevat, boden sedert de oudste tijden den zeeroovers eene veilige
schuilplaats aan.Cilicië was hup hoofdzetel.D ebosschen van den Taurus
verschaften hun het noodige hout tot aanbou. hunner schepen. Diir

verbief zich eene zeeroovers-republiek, die tijdens de burgeroorlogen
versterkt werd door een talvan vluchtelingen enballingen uitdenboezem
van het romeinsche volk zelf, en die zelfs met M ithridatès een verbon;

kon jluiten totgemeenschappelijke bestrijding der Romeinen.
W e1werien zijnu en dan getuchtigd,o.a.in 108doorM.Antoùius
den redenaar en door P.Servilius Vatia van 78 tot 75 ; doch zulks

hielp niet veel. Toen aan Pompejus in 67 hetopperbeveltegen hen
werd opgedragen (blz. 151), washunne machten stoutbei: z/ö hoog
geklommen,datzijtotaan de straatvan Gibraltar (Jretum Gc#ï/czlffyl)
stroopten en zich niet meer tot zeeroofbepaalden, maar zelfs eilanden
en zeesteden plunderden en verwoestten,als:Samos,Cnidus,Colophon.

Uit de haven van Ostia roofden zi
j de romeinschekorenvlootweg;
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Cajeta (th.Raëta)werd geplunder; onder het oog vandenromeinschen
praetor; ja, zij drongen zelfs dieperin Italië door en verkochten den
gemaakten buit bi
jna onder de muren van Rome. Ook de transporten
van troepen werden door hen bemoeielijkt, en zllzeer dreven zijden
spot met den romeinschen naam , dat zij,wanneer een gevangene hun
ontzag voorzijn romeinschburgerrechtwildeinboezemen,hem ootmoefg
om vergiFenis sm eekten, vervolgens in de open zee den scheepstrap
uitzetten en hem goedschiks of kwaadschiks noodzaakten in zee te

springen, met de bitter ironische verzekering,dat zijeen Eomein niet
wllden gevangen houden. Eens roofden zi
j tweepraetoren Dethunne
lictoren. Oreta, Cyprus, R hodus, A egypte en verschillende andere

gewesten namen de zeerooversin hunne havensop,hetzijuitvreesvoor
wraak,hetzi
juit handelsbelangen.Hunnescheepsm achtbestonduitm eer
dan duizendroofschepen,zookleinealsgroote. D atdeR om einen evenwel,
als het er op aan kwam ,eene aanzienl
ijke zeemacht bijeen konden

brengen,blijkthieruit,datPompejuseene vlootvan 500 schepenonder
zijn bevel kreeg 1). Hetis echtermogelijk,dathierbi
j een aantalten
oorlog uitgerustekoopvaardi
jschepen waren.
Er bestaat een bekend verhaat, dat de Rom einen in 262,toen de
oorlog m et Carthago hun de behoefte aan eene zeemachtdeed gevoelen,
voor het eerst eene vloot zouden gebouwd heLben.V öör het uitbarsten

van den kri
jg hadden deRomeinen reeds vierhandelstraktaten saet de
Puniërs gesloten (509-279),waaruitblijkt,dat deromeinschehandel
nietonaanzienli
jk was,en Rome moest derhalveookeenevlootbezitten,
om hem te bescherm en. Ook komen reeds vroeger romeinsche oorlog-

schepen voor. Deze vloot was echter nietsin vergelijking van de uitstekende m arine der Carthagers; de rom einsche schepen waren kleiner

en van lichter kaliber, ten hoogste trireme8,terwi
jlOarthago galeien
met vi
jfrijen roeibanken boven elkander in zee had2). Zoo werd dan,
in den kortst mogelijken tijd3)eene vlootvan 100 vinguereme8en 20
triremengebouwd en in zeegebracht,eennieuw bewijs,datdeRomeinen
in den scheepsbouw niet onbedreven waren. Toch zou hun voorzeker

1) VolgensPlut.Pomp.26, Luc.37,Dio Cass.XXXVI.20,Zon.X.3.- App.
b.M .geeft slechts 270 schepen op.

1
)Mommsen, in zi
jneRöm.Gesch-, karakteriseertditzeerjuist:DieMassregelder
Römerwaralsoungefâhrvon derArt,wie wennjetztein Seestaatvon Fregatten und
Kuttern iibergehen wollte zum Bau von Linienschiflkn; und eben wie man heute in
solchem Fall wo möglich ein fremdes LinienschiT zum Muster nehmen wiirde, iiberwiesen auch die Römer ihren Schifsbaumeistern eine gestrandete karthagische Penterq
a1s M odell.

3)Volgensdeoverlevering,in 60dagen.
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nietzoo spoedig de zege ten deelzijn gevallen,alszijnieteropbedacht
waren geweest, hunne schepen te voorzien van valbruggen (cnrpï)met
enterhaken (manun Jerreae). De toenmalige taktiek in een zeegevecht
beston; hierin,datmen,doordiehtlangs den vijandelijkenbodem heen
testrijken,densroeiriamen brak Lremon detergere) en hem dushulpeloos
maakte,terwijlmen zijneeigeneriemenopdatzelfdeoogenblikintrok,of wel, dat men met volle vaart op hetvijandelijke schip aanliep en
het m et de zware m etalen scheepssneb zulk een gatin d.
e zijde stiet,
.

;at het zonk. De enterbruggen evenwel, in het beslissend oogenblik
neergelaten ,stuitten de carthaagsche schepen in hunne Faart en deden

den zeestrijd overgaan in een gevechtvan man tegen man,waartegen
de punische bemanning, die uit goede matrozen,maar uit weinig of

geene soldaten bestond, niet was opgewassen (260). In de volgende
jaren zonden deRomeinen, in weerwilvan talrijke schipbreuken,nog
aanzievjke vloten in zee,totdatzoowelzij,a1s de Carthagers,dooral
deze krachtsontwikkeling uitgeput waren. In den tweeden punischen

oorlog werd de strijd voornamelijk te land gevoerd. Van nu afaan
stelden de Romeinen zich tot regel,de overwonnen rijken van hunne
vloten te berooven. In 201 m oest Carthago bi
jna zijne geheele vloot
afstaan , in 196 M acedonië. In den syrischen oorlogbleven deR om einen
in twee zeeslagen overwinnaars,m etbehulp evenwelvan devloothunner
bondgenooten ,de R hodiërs.

De vlootwer;,zooalsreedsgezeg; is,bemand met vrijgelatenen en
burgers uit de laagste censusklasse,des noods ook met slaven.0ok d.e
bondgenooten m oesten zeelieden leveren,hetgeen de reden is, dat de
schepelingen in het algemeen 8odi nanale8 genoem; worden. In den
tweeden punischen oorlog m oesten , wegens den ongunstigen toestan;
der schatkist, de burgers der eerste klasse'elk voor één of nleer rzan-

schappen en hunne solfj zorgen, de senatoren zelfs voorachtman.
Deze manschappen moesten als roeiers (remigeh ofmatrozen (nautaej
fenen.Zijmoeten onderscheiden worden van dezeesoldaten (olan8iarii),
die even als de legioensoldaten gewapen; waren, doch minder geacht.
D e opperbevelhebbers der vlootwaren dezelfdemannen,diedelandlegers
sanvoerden,consuls,praetoren,legaten.H et adm iraalschip heette narh

prce/prïc en waskenbaar aan zijne purperen vlag en desnachtsaaneen
licht of een vuur op ;en achtersteven. Sommigebondgenootenen deaan
zee gelegen rom einsche koloniën m oesten ook schepenleveren,0ok treft
men onder de romeinsche scheepsmacht meermalen auzilia aan;o.a.
bewezen de reeds genoemde Rhodiërs den Romeinen meermalen gewichtige densten.Onder Augustus waren in Italië twee vaste stationsvoor
de vloot,te M isenum en te Ravenna.
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Piratae
Cic.Verr.V. l2- 52;de imp.Cn.Pomp.11- 18.Flor.111.6.App.b.
M.92- 94.Dio Cass.XXXVI.4, 5.

Carthago moetzi
jnevlootafstaan - Liv.XXX.32.Macedonië- Liv.XXXIII.30.
Zeegevechten in den eersten punischen oorlog
Eutr.II.20- 27.Polyb.1.20- 63.
Zonar.VIII.10- 17.In densyrischen oorlog- Liv.XXXVI.41- 45;XXXVII.29,30.
Stations onder Augustus - Veget.V.1.

j 2.
H X T S C H I P.

D e scbepen der oudheid werden door riemen voortgestuwd;waar het

echter mogelijk w>s,gebruikte men ook zeilen. De vaartuigen werden

genoemdnaarhetaantalroeibanken(tranntra,Jori,é9r
J))(z,céhpazc):dat
zi
jboven elkander hadden. De gaten,waarâoorde riemen naarbuiten
staken,wareu schuin boven elkander aangebracht.
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De onderste riemen waren natuurlijk de kortste.De meestgebruikelijke oorlogschepen waren de triremen,met drie ri
jen 1). De Romeinen
gebruikten ook guadrireme8 en gltinluereme8.D enare8iïlvrzlïccdofLiôurnae
waren slankgebouwde galeien,m et driehoekige zeilen in plaats van het

latijnsche ofvierkante zeil.Nave8edcvfc/prïc:warensnelvarendejachten,
welkeop verkenning werden ttitgezonden.Adviesjachten enpaketbooten
werden nave8 Jcldlîcrïc: jenoemd. Al deze schepen,welke voor spoed
vereischende zaken gebezigdwerien,heetten ooknave8cclffcricd,integenstelling van de nave8 longae,welke bestem d waren om in linie slag te
leveren. D e oorlogschepen hadden aan den voorsteven eenige,m eestal
& ie,uitstekendebalken metsch.erpem etalen punten,ro8trum ofscheepssneb

genoemd,waarmede men den vijan; zocht in den grond te boren.In
den laatsten ti
jd derrepubliek begon men ook torenschepen tebouwen.
') Sommigen ontkennen, dat de schepen naar hetaantal roeibanken gerangschikt
wefden,en nemen aan,datzi
jhunnen naam ontleendenaandeverschillendeafdeelingen
roeiers.Hoehetmogeli
jk zou zi
jn,eene rzrrqpqzovrnp'çteroeien,alsmenaanveertig
banken boven elkander zou moeten denken, is mi
j nietduideli
jk. Toch wordtvan
rtolemaeus Philopator verhaald, dat hi
j zulk een schip bezat, terwi
jl rtolemaeus
Philadelpheseene Tptaz&pc'
dp:ghad.Zulkereuzenschepen (4-001-dien ti
jd)moesten meer
dan G11masthebben.Ik achthetnietonwaarschi
jnli
jk.datbi
j zeergrooteséhepeneene
verdeeling plaatsvond,b.
v.van masttotmastofopeenigeandere wi
jze,evenalsm en
bi
jonzeschepen van een voor-enachterdek spreekt,en datalsdantweeofdrietranstra
op dezelfde hoogte langs hetscheepsboord achter elkander lagen.N og m oetm en inhet

oog houden,datderoeiersnoodzakeli
jk meerbinnenwaartsmoesten zitten,naarmatezi
j
langer riemen hadden.
SCHLIKMRRyHandboek.2: druk.
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De a88er was een balk,aan de beide uiteinden metijzerbeslagen,welke
even alSeene raLqnlennaj&andenmasthingenwaarmedemenhetvijandelijke schip beukte.I'
alce8warenzeissenenôi
pennenbijlenmetlangestelen,
waarmede men in het gevechtdetuigagedesvijandszochtdoortesnijden.
Om vooreenegelijkmatigebeweging derroeiriementezorgen,gafeen
pau&ariunofhortatortle maataan;somtijdsgeschieddezulksdooriuitspel.
Hetroer Lqllberltacltll
tm)wasnietaangebrachtzooalsbi
jonzeschepenhet
gevalis,maarbeston;in tweegrooteroeiriemen,terweerszijdenvan den
achtersteven. De schepen haiden,naar gelang hunner grootte,één of
twee m asten, som s ook eene soort boegspriet m et een klein zeil er

aan (dolon).Bijhet begin van den strijd werden dezeilenopgerold(nela
contrakere) en de masten gestreken (malum inclinare).Het anker(clcprs
der Rom einen kwam nagenoeg raet het onze overeen.
Onder de veriere schepen onderscheidt m en pog :myoparone8, kleine,

snelle zeerooversvaartuigen, lembé, ook kleine, lichte schepen,8capâae

en lintre8, booten,

en naar hunne bestemming:koopvaardijschepen

Lnave8mercatoriae),vrachtschepen Lonerariaej,korenschepen (Jrumentariae)
en dergeli
jkemeer.Sommigehadden eendek(tabulatum,zlcrddeon8tratae),
andere waren Open (apertae).
Van voren hadden de schepen een beeld ofeen dierenkop,dietevens den
naam van het schip te kennen gaf.D eachtersteven,welkehoog opliep en

in den vorm vaneenvischstaartofietsdergelijksuitliep,droegeenwimpel.
D e windroos der R om einen telde twaalf streken,als volgt:
Septentrio

Circius

Boreas

Iapyx

Caecias

Zephyrus
Africus

Eurus,V ulturnus

Corus

âlbus 'potus
'potus,
zkuster

Scheepswezen - Veget.V. W inden - Veget. V.8.

A A N H A N G S E L.

1. EEN XN ANDER OMTRENT ROME.

Zonder in eenebepaalde topografschebeschrijving van hetoudeRome
te treden , voor zoover de tegenwoordige opgravingen en ontdekkingen
licht daarover hebben verspreid, mag het toch niet te onpas gerekend
worden, een vluchtig overzicht te geven van het voornaam ste,hetwelk

Rome te zien gaf in het ti
jdperk van de grootste pracht,d. onder
de regeering der keizers.
D e oudste nederzetting, die der Ram nes,was gevestigd op den m ons
Palatinus, een heuvel, die ongeveer den vorm van een vierhoek heeft.
D iâr lag het Roma gvcyrc/c. Om trent de stichting van dit oudste,
Ramnische Rome vindt men vermeld,dat d.estichting naaretruscischen

ritus plaatsvond.Hierbi
j werden een stieren eene koesarzen vooreen
ploeg gespannen, en wel é.
e stier rechts en de koe links;vervolgens

ploegde men eeny voor, welke den omtrek der toekomstige stad voor-

stelde, waarbi
j er nauwkeurig op geletwerd,datde aardkluiten naar
binnen vielen en, zoo er som s een enkele naar buiten viel,deze door
den ploeger weder naar binnen werd geworpen.D eze eerste ploegvore

wertl primigeni- é'
vlcv,
vgeheeten.De ploeger nam zijn weg zöö,dat de
stier aan de buitenzijde en d.
e koe aan den binnenkantliep,alszinnebeeldige voorstelling, dat de verdediging tler muren op den m an,en

daarentegen de regeling van hetinwendig huiselijk leven op de vrouw
rustte. W aar eene poort moest komen, werd de ploeg uit den grond
gelicht en een eind weegs gedragen.
Rondom den genoemden berg lagen nog andere heuvels:ten Z$F.de
mon8 Hrezlfïz3v,
s, ten 0 .de monn(bdfïf
zd,ten N O.de mon8 Adgf
xïfïzlf:,
s,ten

N. de colli8 Qvïrfzlcîïd,ten NW . de monn f'
tz
wï/pfïzlf
z.
sen tusschen den
Quirinalh en den %8guilinu8decollin F'
ïzlïzlcîïd,die zich metdezetotéén
plateau vereenigt.N aar deze heuvels heeft men R om ede sta; derzeven
heuvelen genoemd (urb8 dd
z/ïcpfffd,niat te verwarren met Septimontéum).
a2*

840

Al deze heuvels lagen ten 0.van den Tiber.Aan den W .oever verhief zich d.
e Ianiculu&. Buiten het oude stadgebie; 1ag d.
e monn 'ïzzcfvd.

Onder Septimontium, welk woord bi
j sommige schrijvers wordt aangetrofen, versta men niet een zevengebergte,maar een Ibestdag,waarop
op zeven plaatsen geoFerd werd.

Deheilige grensder stad washetpomoerium (van po8ten muru'),'
dat
isde ruimte onmiddellijk binnen enbuiten den stadsmuur.Dezeruimte,
welke eene soort van singelrondom de stad vorm de en doorgrenspalen

ofgrenssteenen Leippi,termini) wasafgebakend,washeilig en mochtniet
bebouwd worden en maakte de grens uit derau8piciafzrlcsc. Deeerste,

die hetpomoerium uitlegde,wasServiusTullius,hoewelreedsonderzijne
voorgangers verschillende heuvels bi
j d.
e Bta; getrokken en ommuur;
waren ; d.
e tweeie was L. Cornelius Suna; onder ie keizers gebeurde'
het m eermalen. D e straten,welke buiten hetpomoerium aangeleg; werden,

moeten als buitenwijken of voorsteden beschouwd worden.Terwijlnu
het eersto pom oerium zich slechts langs den voet van âen Palatinusuitstrekte,om vatte dat van Servius Tullius den Coelius en den Janieulus
ten deele en de zes anderebovengenoem deheuvelsgeheel. Allengsnam de

sta; in bevolking toe, totâatzijdoor ie Galliërs geâeelteli
jk werd in
d.
e asch gelegd (890).Eet verbrandegedeeltewerdnuzeeronregelmatig
en ordeloos opgebouwd, zonder dat saen er aan dacht,de straten be-

hoorlijk uit te bakenen.De stad had dusgeen fraaiuiterlijk,terwijl
Dleer en rleer tegen de huizen winkelsgebouwd werden,welke den Weg

dikwerfhalfversperden.Van de prachtige woningen derrijken zagmen
dus uitwendig weinig of niets. Naarméte nu hetromeinsche rijk zich
uitbreio e en Rome duseen vijandelijken aanvalminderhad teduchten,
,

breidd.
e zich de stad ook uitbuitendenkolossalenServiaanschenmuur1),
totdat deze de.stad niet meer omringd.e,maar doorsnee; en, toen het
pomoerium op nieuw verlegd werd,op verscheidene punten geheel verloren ging.A ugustus verdeelde de staâ in veertien regionen. Zi
j1agtoen
a1s het ware open,en ha; ook geenevestingwerkennoodig. Onderhen ,

diebijgedragen hebben totverfraaiingderstad,onderscheidtmenCaesar,
Augustus, Nero, die na den brand voor verbreedng en verbetering
der straten zorgd.e (64 na Chr.
),Vespasianus,Domitianus,Trajanus,
Septimius Severus, Caracalla, Diocletianus, Constanti
jn den Groote.
Aurelianus omringde d.
e vergroote stad weder met een mluz,welke nu
ook den Campu8 # kr/fvd en den mon& A zlcfvd ofcollh Jpr/nrffw omvatte.

Aan den voet van den Palati
jnschen berg lag hetJorum A vsclvzz,
1)Daar,waarRome hetzwakstwas,Susschen (
leportaCollinaendqportaEsquilina,
aan d: NO.zi
jde,had Serviuseenediepegrachtdoen graven en een zwaren Aarden
wa1laten opwerm n,waarboven zich nog ten dikke m uur met torens verhief.
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dat zich in N W . richting tot aan den voet van den Capitolinus uitstrekte. Dit forum was veel kleiner, dan m en zou verwachten van eene
plaats, welke in het volksleven der Rom einen eene z0o gewichtige rol
speelde; het was ruim 300 schreden lang en van 60 tot 100 schreden

breed.De eene helftmag alshet comitiwn (blz.44)beschouwdworden;
meestalwordthetzuidoostelijkeofsmalstegedeeltehiervooraangenomen;
anderen echter 1)beschouwen hetnoordwestelijke gedeeltevanhetplein
als het comitium. In allen gevalle blijkthet,hoewelnietruim , voor
de curiaatvergaderingen van deu ouden tijd grootgenoeg geweestte
zijn.W aarschijnlijk washet,daarheteen templum was,met grenspalen
afgezet en bovendien ook door een ander plaveisel van dç omringende
ruimte onderscheiden.H et forum was m et heiligdomm en omgeven.A an

de noordwestzijde verhieven zich waarschijnlijk het Vulcanalofde Vulcanus-tem pel,d.e tem pel 4er Ooncordia,deGraecostasis,eeneoverdekte

gaanderi
j,vanwaar de vreemde gezanten in den senaat werden binnengeleid, aan de noordoostzijde o.a.de eerwaardige otria Aàd/ïfïc,door
Tullus Hostilius gesticht en,zoo lang zij bestond, de meest gewone
vergaderplaats van den senaat. D it gebouw wer; in den burgeroorlog
in de asch gelegd,doch door Sulla herbouwd,vervolgens in hettum ult

bijde begrafenisvandenvolkstribuunClodiusandermaaldoordevlammen
verteerd (54 Chr.),op nieuw hersteld,en eindelijk door Caesargesloopt en vervangen door den tempelderFelicitas.Aandezuidwestzi
jde
lagen d.
e regia,eenmaalhetkoninklijk paleis,later de woning van den
opperpontifex, de tempel van Vesta en die van Oastor en Pollux. Op
het forum stonden de rontra, een ruim spreekgestoelte, versierd m etde
scheepssnebben der schepen,welkein838 op deAntiaten verover;waren.

Paesarlietditvervangen cloor een nieuw Lrontra nova,Iulia).Nogvond
men er den lacun 6kr/ïvd,- den gouden mijlpaal(milliarium cf
vdvw),
door Augustus opgericht,waarop de lengte der hoofdwegen wasaange-

geven2),- de columnarpd/rcfc,opgerichttereerevanDuillius'zegepraal,
benevens een aantal standbeelden.Langs de noordoost-en langsdezuid-

westzi
jde van het oostelijk gedeelte stond eene ri
j vaste kramen of
winkeltjes.Die aan d.
e zuidzijde wasde oudste.De weg langsdezewinkelsheette 8ubrd/erc
'
ll.
,
s(ten Z.)en 8ub lprï.
v(ten N.). Verder was het
forum aan de vier zijdeu door wegen ingesloten-,welke men door het
plaveiselvan het eigenli
jke plein kon onderscheiden.Dat gedeelte,hetwelk nietvoor comitit.m bestemd was,washeteigenlijke marktplein.
Ten einde aan d.
e beperkte ruim te van het forum als m arktplaats

')Ziehetforum Romanum volgensUrlichs,door1.DornseiFen.Amst.1862.
2)De lengte dezer wegen werd echtergerekend van hetpomoerium af,nietvan den
govden miilpaal.
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te gemoet te komen, werden er sederthetjaar185 vöör Chr.zoogenaamde ôa8élioae gebouwd,welke wij het best kunnen vergelijken bij
beursgebouwen en die hoofdzakelijk voor het handelsverkeer bestem:
waren en onder de keizers ook tot gerechtszittingen werc
len gebezigd.
In 185 kocht M . Porcius,Cato een zestalhuizen en winkels naast de
clrïc H o8tilia aan en stichtte op die plaats de naar hem genoem de
ôa8ilica Tprcïc,welke in 54 v//r Chr.met d.e genoemdeouriaafbrandde.
Veelberoemdar dan de vorige was de ôa8élina Z- ïJ/J,doorL.A emilius
Paullus in 55 völr Chr. m et groote pracht öf nieuw gebouwd öf vernieuwd.Of dit dezelfde banilioa .
zçvlïîïc was,welke in 180 door de censoren M .A çm ilius Lepidus en M .FulviusN obiliorgestichtwerd,durven

wijniette beslissen.Voorts vindtmennogvermeldclebaniléoa&zlzrpvïc,
waartoe de censor Ti. Sempronius Gracch'
us in 170 v/ör Ohr.o.a.het
huis van P. Scipio Africanus aankocht, de 3. ff
zîïm, de J. argentaria en

andere.Aan deN.zijde van hetforum was een overdekte doorgang of
passage llanlt8l,waar de kassiers en wisselaarshunnezakendeden.Van
tijd tot tijd werden ook andereJora aangelegd,zooals hetforum van
Caesar met den prachtigen tempelvan VenusG enitrix,die van A ugustus,

Nerva,en dat van Trajanus,welk laatste vooraldoorprachtuitmuntte.
Van de zijde van hetJorum Wpzzzczsvpzkomende,ging men eerstonder
den boog van Trajanusdoor en kwam dan in het atriumfori,eenple
'1,
met heerlijke zuilengangen omgeven,in welksmiddeneenprachtigpaard
stond.Hierop volgde de ôa8ilioa Jtpïc,deprachtigstevanallebasilieken.
W anneer men deze verliet, had men rechts en links eene openbare

bibliotheek en v/ör zich de zuilvan Trajanus,128 romeinsche voeten
hoog,van binnen met een wenteltrap van 180 treden voorzien en bedekt
met prachtig beeidhouwwerk,den veldtocht tegen de D aciërs voorstellende.A chter de zuilbegon de tem pelhof,een zeer groote zuilengang,

in welksmidden Hadrianusden Trajanus-tempellietbouwen.
Nabij hetromeinsche forum ,aan de helling van den Capitolijnschen
heuvel, bevond zich ook de carcer A '
cwdr/ïrffd, eene gevangenis,door
A ncus M arcius gebouwd.In deze gevangenis waren verschillende afdeelingen,waaronder m et nam e voorkom en het robur, aldus genoem d naar
het eikenhouien beschot, waarmede het verzekerd was, en het onderaardsche Tullianum ,naar Servius Tullius aldusgenoemd,waarin dedood-

vonnissen ten uitvoer werden gelegd 1).
Van het forum liep een zijweg (clinu8 Oapitohkuh naar den Oapitoli
jnschen berg.De noordelijke helft van den berg werd decrzgenoemd.
')Deromeinschekerkershadden wellichtindenregeltweeonderaardscheverdiepingen,
édne voor de zwaar veroordeelden, de andere of benedenste voor hetuitvoeren der
doodstraf. Sall.Cat.55.
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Dâir washet auguraoulum (blz.52)en de tempelvanJunoMoneta(blz.
116). Op de zuidelijke helft stonë d.
e tempelvan Jupiter Capitolinus.
D eze helft heette het Capitolium. Tusschen (le avz en het Capitolium
daalde de berg, zoodat de beide uiteinden hooger lagendanhetm it
lden.

Aan de zuidwestzijde was de Tarpejische rots, vanwaar de door de
plebs ter dood veroordeelden naar omlaag geworpen werden. A an d.
e

naar hetforum en degevangenisgekeerdezijdevondmenêezoogenaarade
îkalae Gemoniae,eene helling,waarop delijken geworpen werden van
hen,die in de gevangeniswaren terdoo;gebracht(Val.Max.VI.9.13).
Op den berg vond m en nog een aantal grootere en kleinere heiligdom men , alsm ede de curia Calabra, vanwaar de maandkalender werd
afgekondigd.

TerwijlhetJorum vomanum zijnnaam gafaandeachtstederAugusteïsche
regione8,droeg d.e vierde regio, welke de vorige ten N . bcagrensde, dien
der via sacra. D e weg , waaraan deze haar naam ontleende, liep langs
den noori-en tlen oostkant van hetforum en vervolgens, alseen verlengde
van dit plein ,in nagenoeg ZO.richtinglangsden voetvan den Palatinus,

waarzijVelia heette.Langsc
leriadccrcbegavenzichdeheiligeoptochten
naar het forum ,om dan vervolgenslangsden bovengenoem den clirunhet
Capitool te beklimm en.In deze regiobouwëeV espasianusdenprachtigen

tempel(
lesVredes,welken hijmeteen forum omgafen metdetempelschatten van Jerusalem verri
jkte, doch t
lie onder (
le regeering van
Cpmmodus met het grootste gedeelte zijner kostbaarheden dooraart
lbeving en brantl werd vernield. Onder de verdere m erlkwaardigheden
dezer regio behooren :d.e meta dl#cz?d,eene springencle fontein,aan den

ZO.hoek nabij het Coliseum , welke haren naam ontleende aan hare
gelijkenis met eene meta, - de Jtuïlïcc: Poi'cia en Constantini,- de
tempels van Rom e en Venus, van Jupiter Stator,Apollo,Tellus en
andere godheden,en van Antoninus en Faustina,- hetreedsvermelde

/br?/ozzNevrae,ook Jprffozztran8itorium genoem;,omdathet den doorgang

o

vormde van het romeinsche forum naar dat vau Oaesar,- het reuzenbeeld van den zonnegod, ruim 100 voeten hoog,met een straalkrans
op het hoofd van zeven stralen , elk van m eer dan 20 voet lengte,
welk beel; op N ero's last uit Gallië naar R om e wer;overgebracht.Tot

deze regio behoorie ook d.
e wijkk
bkbuka,c
loorhandwerksliedenengeringe
m enschen bewoond.
W anneer m en nu,de sacra via volgende,zich vanhetforum romanum

veréi
jderde, kwam men aan heteiude derVelia aan hetgroote paleis
(dom'
l
u aurea)van Nero,een ontzaggelijk grootgebouw,ofliever, eene
reeks van gebouwen, in de derde regio gelegen, metgaanderi
jen ter
lengte van eenemi
jl;hetbi
jbehoorendeparkbevattebouwlanden,weiden,
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bosschen,tuinen en vijvers.l)e pracht was geëvenredigd aan degrootte.
Op den grond van een gedeelte van dit reuzenpaleis verrezen later het
am phitheater van Vespasianus, thanshetColiseum geheeten,met 87000
zitplaatsen, en de baden (tkermae)van Titus.D e tempels van Isis en

Serapishadden hunnen naam aan dezewijk gegeven.
D e tiende regio,Palatîu. geheeten en ten ZO.van de achtste en ten

Z. van de vierde gelegen, omvatteden Palatijnschen berg. Zi
j wasde
regio der paleizen. Déâr woonden eenmaal Augustus, Tiberius, Nero,
Domitianus, H eliogabalus. Bovendien vond men er den zegeboog van
Constantijn, het Deptizonium van Severus, een groot gebouw van onbekenden bouwtranten bestemming,en een aantaltempels,waaronderdien

der MagnaM ateren den beroemden Apollo-tempelmetdebijbehoorende
bibliotheek. Op dezen berg en tegen de hellingen woonden in der tijd
ookCicero,Lucullus,Clodius,Antoniusenandereaanzienli
jkeRomeinen.
Zi
jne ligging, te midden der andere heuvels,maakte hem zöö geschikt
tot verbli
jfder keizers,dat denaam palatium daarnaar op devorstelijke
verblijven in hetalgemeen isovergegaan.Op den Palatinusbevondzicb
de mundu8van het oudeRome.Bi
jdestichtingeenerstadnaaretruscisch
voorschrift begon m en, nog vöördat de ploegschaar de plaats van het
pomoerium bepaalde, m et het graven van een vierkanten kuil Zoo als

Ovidius zegt(fast.IV.821):
Fo88aJ/ad dpîï#vw;Jr14ge8ïccïf
/s/vr in ima
WJ de rïcïz
3p terra F:JïJJ 8olo.
J'
pddc repletur Jv-p plenaegne ïwwpzlï/vr ara ,

W/noru8 cccdldpJkngitur igneopcvd.
Inde premen8 d/ï?lczz de8ignat zlp#lz
'c 8ulco:
Wîlc iugum nireo clzzz ôove vacoa /?
zJf
7f.
D e plaats, waar de gem elde kuil gegraven was, werd de mundl
a der

stad genoemd. Deze 1ag hier op het voorplein (areajvan den lateren
A pollo-tem pel, was vierkant opgemetseld en droeg den naam van Roma

guadrata.Op den heuvelvond men decanaApzzlfflf,denheiligenyi
jgeboom
(#cf4#ruminalh),waar volgensdesage de wolvinmetdebeidetweelingen
Romulusen Remus werd gevonden en in denabijheidhetuperoal,eene
grot,reedsin overouden tij; aan Lupercusgeheiligi.
In het dal aan den zuidwestkant van den Palatinus, tusschen dezen

en den Aventijnschen berg, was de cïrcf/dmazimu8, welke aan de elfde
regio den naam gafen die ti
jdenszi
jne grooteuitgestrektheid 875000,
volgens anderen 380 000, volgens nog anderen 48500U zitplaatsen, 12

carcere8 en 12 poorten telde. Bi
j de eerste meta washetonderaardsche
altaarvanden DeusConsus(blz.204).Indezeregiolagenookdeveemarkt
(Jprf
zw boariumj,de groenmarkt(/.olitorium),hetVetabrum,eengedempt
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moeras, aldus genoem d, om dat m en er vroeger m et eene bootwerd over-

gezet.Op hetJorum Jocrfvw stonddekoperenstier,welkenM'.Vipsanius
Agrippa onder Augustus'regeering van Aegina naar Rome overbracht.
Rondom het plein stonden onderscheidene tem pels.
De negende regio, die van den circn Flcwïzlïfzd, langs den Tiber
gelegen in het NW .gedeelte dèr stad, de grootste van al de regione8,

omvatte den Oampu8Martiu8en wasbijzonder rijk aan openbareuitspanningsplaatsen.M en vonderdencircu8A czzlïzlïv.
s,gestichtdoorC.Flam inius,

die bi
j het Trasimeensche meer sneuvelde 1), hettheatrum Maroelli
met 30000 zitplaatsen, door Augustus aan de nagedachtenis van zijn
schoonzoon gewijd,- het theatrum Wcîlïmetruim 80000 plaatsen,het theatrum Pompei, voor 40 000 toeschouwersingericht, heteerstevaste
tooneel (blz.246), de porticltn Jbzzlwdï en de curia Pompei, alwaar
Caesar verm oord werd, beiden in de onmiddell
ijke nabi
jheid van den
schouwburg gelegen, d.e tempels van Venus Victrix, van M inerka
Chalcidica, van Bellona en van een aantalanderegodheden ,- detâermae

Wgrèzcd met het aan alle goden gewijde Pantâeon,

d.
e rillapfxlîïcc,

W&&r d0 Censoren hunne bureaux hadden en waar ook vreemdegezanten
geherbergd werden,- de 8epta Iulia,doorCaesarvan m armergebouwd,
ten dienste der com itiën,daarnevensde eeptaz.çrz
/wc:enhetdibiritoriwm,
hetwelk onder de regeering van Titus afbrandde,- de baden vanN ero,
door M exander Severus verbouwd,- het stadium van D om itianus,-

het amphitheater van T.StatiliusTaurus, na den slag bijActium gebouwd,

den terapel van Af.Antonius Pius, rlet eene zuil van 175

voethoogte,van binnen van een wenteltrap voorzien(columnacpcâffd);de obelisk van Augustus,welke tot zonnewijzerwas ingericht,- het
grafgesteente Lman8oleumj van Augustus,- de scheepswerven aan den
Tiber,enz.
D e camp1
48A'
cr/ivd wasoorspronkelijk bestemd voorwapenoefeningen
en werd vervolgens ook vergaderplaats der centuriaatcomitiën. H et gedeelte,dat aan den Capitolinus grensde,werd het eerst bebouwd.

In het zuidwesten der stad lag de.Aventijnsche berg, welke de dertiende regio uitm aakte en welks kruin ook voor een gedeelte metheiligdom men was bezet. Langs den Tiber liep aan dien kant eene fraaie

kad.
e,metlosplaatsen voor deschepen (emporium)eneenentrepôt(âorrea
Gcîlïcz/cl.Aan de Tiberkade stond ook eenepovtioun xddpzïfïc.
De evezige regionesbevatteden minder openbareofminderbelangri
jke
gebouwen.Van de laatstgenoemde regio, den Aventinus,de stad in een
halven cirkel rondgaande,had m en:R .X II of Pi8dna zlslïcc,m et een

')Deplaats,waardezecireusstond,heettevroegerdeprata Jlcmïnïc.
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tempelder Bona D ea,d.
e cantra nigilum en de tâermae van Oaracalla,'
R. I of Porta Capena m et de raven der Scipio's en eenige bogen en
tem pels, - R.11 of Coelimontium met de groote koren-en groenmarkt

(macellum magnumj,- R.V of.
Esguilinametietuinenvan Maecenas,den
beschermer van Horatius,en die vanPallantinus,denrijkenvri
jgelatene
van keizer Claudius, - R. VI of âlta ddvlï/c, met de thermen van

Diocletianus,van ontzaggeli
jke afmetingen,ea die van Constantijn,de
oa8tra praetoria,;en camyundc:îdrc/f
zd,waarontrouweV estalinnen levend
begraven werden, den tempel en den circus van Flora, en de tuinen
van Sallustius, - R. VII of kria lata met het Agrippa-plein, de
varkensm arkt,en den zui
lengang van Constantijn.
Aan de overzi
jde van den Tiber lag %.XIV of Tran8téberina. Daar
lagen d.
e tuinen van Caesar,waarin Augustus eene naumaohia bouwde.

Tot deze wijk behoorde ook hetTiber-eilan;,door aanslibbingontstaan
en vervolgens door m enschenhanden tot bouwen gesehikt gem aakt.H et
bevatte de tem pels van Jupiter, Faunus en A esculapius.
Buiten den kring der stad , op den rechteroever der rivier, lag de

Vaticaansche berg met den gelijknamigen campu8.Op ditplein stonden
de circus van N ero , die van H adrianus en het groote praalgraf van
H adrianus,mole8 Acyrïcvï genoemd,thans de Engelenburg.
Over de bouwkunst der R om einen is reeds vroeger een en ander

medegedeeld (blz. 211);wat debeeldhouwkunstbetreft,hoewelRome
opgevuld was met standbeelden , zoo in als buiten de tempels,kunnen

wij eigeiijk niet-van eeneromeûnschebeeldhouwkunst spreken.Het
was den R om ein m eer te doen om te bezitten , dan om te genieten.
V erreweg het grootste gedeelte van R omeskunstschatten was uit den

vreemde,uitGriekenland en hetOosten aangevoerd. W i
jkunnen ons
eenigszins een denkbeeld hiervan vormen, wanneerwi
j lezen,dat M.
Fulvius Nobilior bij zijnen triumftocht over de Aetoliërs,in 187 vöör
Chr., niet minder dan 280 marm eren en 285 m etalen standbeelden uit
Griek- lan; met zich bracht, en dat L.Aemilius Paullus 250 wagens
met beeldhouwwerk en schilderwerk medevoerde. Van toen af werd er
veelvoor R ome gewerkt;doch het waren grieksche kunsténaars van de
nieuw-attische en de klein-aziatische school,die openbare en bi
jzondere
gebouwen,tem pels en pleinen met hunne kunststukken versierden.
Een eigenaardig rom einsch karakter vertoonen de standbeelden der

romeinsche keizers, waarbij, in tegenstelling van de lossere grieksche
vorm en, het gewaad m et de grootste nauwkeurigbel; is weergegeven.

De vergoding derkeizersbracht alras mede,datzijonder de gestalte
van eene of audere godheid werden afgebeeld. H et scheppende genie
ontbrak echter meer en m eer. Onder keizer H adrianus nam de beeld-

847
houwkunst eene laatste vlucht, om daarop in het niet te zinken. Eene

tweede romeinsche bijzonclerheid is de versiering dertriumfbogen en
gedenkzuilen uit den keizerstijd, waarop tafereelen uit hunne veldtochten, dikwerfvan uitnemende schoonhei;,en rdîïd/ staan afgebeeld.
Rome telde meer dan 30 zulke bogen en bijna 50 groote en kleine
obelisken. D eze soort van beeldwerk ging met d.
e andere te gronde,
en latere keizers plunderden m eermalen de werken hunner voorgangers,

zooals a. eene zuilvan Trajanushetbeeldwerk moestleveren voor
een zegeboog van Constanti
jn. De Romeinen maakten o0k veelwerks
van kostbare en gedreven vazen,terwijlverschillende edelgesteenten of
gem men nog getuigen van de vorderingen dergraveerkunst. Ook bestaan
er nog schoone cam eeën, vooral uit de eerste halve eeuw na Chr. V oor

dexe caraeeën of gesneden steenen bezigde raen bijvoorkeur steenen,
welke uit twee of drie lagen van verschillencle kleur bestaan,zooals
onyx en carneool.
Schilderkunstmoeten wijbijd.
e Romeinen zelven evenm in zoeken als
beeldhouwkunst. Ook hier waren het voortbrengselen van vreemden
bodem , ten deeie veroverd en geroofd. Olieverven kenden de ouden

niet; daarentegen werkten zij in wasverven, die later ingesmolten
werden (encau8tiek),en in Jresoo ofgekleurde kalk.Bovenalechter was
het mozaïekwerk bewonderenswaarclig,datin dehuizen deraanzienlijke
Romeinen werd aangetroFen,waarin de fjnstekleurschakeeringen zijn
weergegeven, en dat, waar hetnoodig was,met zulkekleine stukjes
werd uitgevoerd,dat men er som s 150 op (le oppervlaktevan een vierk.

centimeter telt. De muziek stond bi
j de Romeinen niethoog aangeschreven; zij diend.e slechts als middel,niet als doel,en wer; door
den vrijen Romein zelden beoefend. Zi
j werd gebezigd bijhetoleren,
a1smiddeltegen mala omina (blz.211),op hettooneelalstusschenspel
en begeleiding, bij optochten en bij het leger. Het meest gewone
instrument,vooralbijoferanden entooneelstukken,wasd.
eiuit(/ïJïc).
De iuitspeler speelde op twee iuiten tegelijk,welkesomsvangelijken,
somsvan ongeli
jken toon en lengte wak
-en (/.pare8,impare8).Delageof
basGuitwerd deztva,dehoogeninhtragenoemd(blz.251).Bijdegastmalen
liet men dikwerf snarenspelers optreden,p8altriae,(lie opeenliervorm ig
instrument speelden, 8ambuci8triae of harpspeelsters, dtâarhtriae m et

cither ofguitare.Demuziekinstrumenten bijhetlegerwaren:debuooina,
de 1161
41
48 en t
le tuba,allen koperen blaasinstrum enten.D e beideeersten
waren gekrom d,de tuba was recht.Onder de keizers verrezen te R om e
ook odea of concertzalen.

Er worden te Rome 81 openbaée boekerijen vermeld,waarvan de
Ulpische en de Palati
jnsche de voornaamste zi
jn. Deoudste wasdie,
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welke A siniùs Pollio , onder Augustus,in het atrium iïler/c/ï,
x op den
Aventinus stichtte. Verder telde m en 8 of9 circussen,2 vaste amphitheaters, 3 vaste schouwburgen , 5 naum achiën , 15 of 16 therm en , 19
basilieken en een overgroot aantal standbeelden,waaronder alleen van
paarden ruiml 200, enz.
Om R ome van goed water te voorzien werden verschillende waterlei-

dingen aangelegd, welke het water dikwijlsvan verre aanvoerden en,
op bogen rustenie, over bergen en dalen liepen. Groote reservoirs

(oantella czvcd) namen hettoestroomende waterop,hetwelk vervolgens
door buizen naar de talrijke waterkommen,vischvi
jvers en fonteinen
gevoerd werd en ook de bijzondere woningen van water voorzag. De
oudste waterleiding was de Appische,door den censor AppiusClaudius
in 812 aangelegd.H et aantal waterlei'ingen steegten slotte'
totveertien.

âqua Xcrcic werd geroemd om hetheerlijke water; agua Fïrpnvoerd.
e
het koudste water aan;agua &îcv#fchad denfraaisten loop.H etslechtste
water leverde de agua ?le Jïlc. D e langste waterleiding was de ânio
zlprvd,58700pannunlang,waarvan (
lebogen op sommigeplaatsen 109 voei

boog waren. Gedeeltelijk liepen de Claudia en (le dnio vptl
fxd boven
elkander, zoodat fle aquaeductgo als het ware twee verdiepingen had ,
waarvan de bovenste door de Anio-leiding wer; ingenom en. Evenzoo
vereenigden zicg de M aroia-, Tepula- en A îïc-leidingen overeengedeelte
van haren loop, zoodat zi
j drie boven elkander loopende, op bogen
rustende kanalen vorm den, waarvan de M arcia het onderste, de Tepula
het middelste, de Julia het bovensteuitm aakte. Andere waterleidingen
daarentegen liepen grootendeels door onderaardsche buizen , zooals de
âppia, de ânio re/vd,de Virgo. D ezelaatstewasdoorAgrippaaangelegd,
om ie door hem gebouwde thermen van water te voorzien.
D e bodpm van R om e was tusschen de heuvels moerassig. Ten einde
aan deze plekken eene voldoende afwatering te verschaFen en tevens
de onreinheden afte voeren, werien grooteriolen aangelegd.Tarquinius

Priscus maakte op deze wi
jze het Velaôrum bewoonbaar,doorhetaanleggen ;er cloaca plczf-c,een onderaardsch kanaalvan ruim viermeters

breedte,waarvan nog overblijfselen bestaan.
Van Rom e uit liepen verscheidene kunstwegen naar verschillende

punten van Italië. De oudste was de via Wzpïc (812),van Rome naar
Capua,geplaveid m et groote vierkante stukken gehouwen steen, en van

zulkeenebreedte,dattweewagenselkandergemakkelijkkondenpasseeren.
Van ti
j; tot tijd zag men naastden weg steenen trapjesaangebracht,
om ;en ruitersbijhetbestijgen hunner paarden te dienen. W i
jlaten
hier de voornaam ste groote wegen'volgen:
7ia Wzzfc,naar Capua,lster verlengd tot Brundisium .
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ï'
ria -#r& c/fzdc , naar Ardea.
Frïc Laurentana, naar Laurentum .
7ia od/fdzl.
sf
à,naar Ostia.

Tia Tpr/z
lezïdïd,langs den redhter Tiberbever.
Jvc âurelia,naar Alsium en verder naar Etrurië.

Via Ffczzlfzlïc, naarAriminum (Rimini).DichtbijRome,bij de Milvische.brug, scheidde zich d.
e %,ia tlc,
îdïc af, welke naar Volsinii liep.

Bij M edullia scheidde zich van dezen laatsten weg denia 6'
îcl#ïc af,
naar het noorden van Etrurië.
Fïc Salaria,over Eretum naar Cures.
Via Nomentana, over N omentum naar Eretum .

Via Tïlîfr/ïzlc,naar Tibur,van waarzijals via Faleria verderliep.
Via Praene8tina,overGabiien'Praeneste naarAnagnia,waarzijzich
met de via Latina vereenigde.

Via Lavicana, over Lavicum naarLongianum ,waarzijzich aan d'e
nia Praenentina sansloot.

Via LCJI J,door Latium naar Beneventum .

De via A zz
lïlïc liep van Ariminum naarAquileja.Behalvedegenoemde
wegen werden er achtereenvolgens ook een aantal verbindingswegen
tusschen andere steden aangelegd,zoowel in Italië,a1ssndeprovinciën.
stet aantal bruggen over den Tiber bedroeg zeven, behalve de Afil-

vische brug buiten de stad.De oudste wasdePOnSsublicius(blz.222).

l1.Mxl'xx xx olwlcHTxx.

G.ew icht.

Oorspronkeli
jk wasde as = libra pondo en werd als zoodanig in 12
deelen, f
zzlcïc:, verdeelâ. D e onderdeelen droegen de volgende namen :
1 uncia.
7 unciae = septunx.
2 unciae = sextans.
8
= bes.
3
= quadrans.
9
== dodrans.
- 4
= triens.
10
decunx,dextans.
5
= quincunx.
11
u= deunx.
12 ,, -- a:.
6 ,, = sem issis.

Een pond,libra pondo u= nagenoeg 1/, kiogram.
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L en g te m a te n.
- .
Digitus
ïjgc voet.
Uxcu of pollex , duim
= 11/a digitus= 1/1z
Palmus
8 unciae - 1/4
Palm us maior
9
- syy
Pxs,voet
Palmipes
1jy4
Cubitus,elleboogslengte
= 1,/u
Gradus of pes sestertius
= u,/a
PAssvs
z= 2 gradus - 5
D ecem peda of pertica,roede z= 2 passus zr 10
zkctus
== 24 ,, z= 120
AfrLrl PxsscrM
z= 1000
zr 5000
D e qom einsche voet was ongeveer 0,295 m eter,en dusderom einsche

mijl,mille passus,1475 meter ongeveer,of15 à 16 minuten gaans.
V lak tem aten.

Pxs QrApRATvs, Eq voet.
Scrupuluma ofdecempeda quadr., (J roede u= 100 pedes quadr.
JkcTrs srMprxx
Ilncia
Clima
zkcTvs QvArlATrs
IvoxnrM
H eredium
Centuria
Saltus

cr 480
act.sùnpl.ur 2400
z= 8600
y1/u
30
== 14400
60
z= 2 actus
= 2 iugera
= 100 heredia = 200 ,,
= 4
centuriae = 800 ,,
Een iugeruza wasietsmAeer dan 1/4hectare;echter zoo weinig,dat
mzen gerust 4 iugera op 1 hectare kan rekenen.

Inhoudsm aten voor natte w aren.

Ligula
Cu Tuvs
Acetabulum

= 4

ligulae.

= 1% cyathus.

= 2 acetabula = 8 cyathi.
H em ina of Cotyla = 2 quartarii = 6
Sxxu klvs
= 2 heminae = 12

Quartarius
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Congius
U rna
AMPHOIU
Culeus

6 sextarii.
24
cr 48
,,
zr 20 am phorae.
-

z= 4 congii
un 2 urnae

-

Eene amphora was 251/:liter;4 amphoraezaaakten dus ongeveer1
hectoliter uit.

Inhoudsm aten voor droge w aren.
Ligula
Cu THcs

= 4

Acqtabulum

=

Quartarius

= 2 acetabula =

H emina of Cotyla =
S>nxTAm vs
=
Sem im odius
M oplcs
=
Een m odius = 84l/: liter; 12
liter uit.

2 quartarii =
2 heminae =
=
2 semim odii=
m odii maakten

ligulae.
11/u cyathus.
8 cyathi.
6
12
1)
8 sextarii.
16
,,
dus ongeveer 1 hecto-

111. Mxxsr oyisltrlxxlulzltx u xxoxr
rlxtu x.

V oorn am en.
A .A ulus.
C.Gaius of Caius.
Cn.Cnaeus.
D .D ecimus.
K .K aeso.
L. Lucills.
M .M arcus.
M '. M anius.
M am . M am ercus.
N um .ofN .N um erius.
P. Publius.

Q.Quintus.
S. of Sex. Sextus.
Ser.Servius.

Sp.Spurius.
T. Titus.
Ti.Tiberius.

sfaardigheden.
Aed.Aedl
'lis.
Aed.Cur.Aedilis Curulis.
Cen.Censor.
Oos.Consul.Coss.Consules.
Cos.D es. Consul designatus.
Cos.II.Consuliterum .- Cos.111.
Consul tertium .
D .Divus.
D ict.D ictator.
Eq.Itom.Eques Romanus.
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#1.D .Flam en D ialis.
#1. M . Flam en M artialis.

#1.Q.Flamen Quirinalis.
Imp. Imperator.
M . Eq.M agister equitum .
Pr.Praetor.
Praef. Praefectus.
Proc.Proconsul.
P. M .Poutifex m axim us.

Q.Quaestor.
R .Sacr.Rex Sacrorum .
Tr.p1.Tribunus plebis.

S. Salutem .
S.D .Salutem dicit.
S. P. D . Salutem plurimam dicit.
S.V.B.E.E.V. Si vales, bene
est; ego valeo.

S.T.E.Q.V.B.E.E.V.Situ
exercitusque valetis, bene est;
ego valeo.

Q.D.E.R.F.P.D.E.R.1.C.
Quid de ea re âeriplacet,de
ea're ita censuerunt (insenaatsbesluiten).
1.Q.Ex iure Quiritium.

In brieven en form ulieren.
I n o p sch rifte n.

D .D .A .Do,dico,addico.
Pop. Populus.
P.C.Patres conscripti.
P.R .Populus Romanus.
P. S. Plebiscittlm .

1.0.M .Iovi optim o maximo.
C. P. Curavit ponendum .
C.R .Curavit refciendum .
C.F.M .Curavitferimonum entum .
Q.B.F.F.S.Quod bonum felix #. Fecit.
faustumque sit.
#. #.Fecerunt o.f :eri fecit.
S. Senatus.
#.C.Faciendum curavit.
S.C.Senatusconsultum.
P.Posuit.
S. P. Q. R. Senatus populusque P.P.Posuerunt o.f publice posuit.
Romanus.

1V. Hox Dx xoMxzxlx MxT Bsxvxxx xxxxxoxx.
ln het Lati
jn &uktmen de breuken op de volgende wijzeuit:

10.1/z heet dimidi'
um ofdimidiapar8.
20.(Breuken,waarvan de teller1is.)1/atertiapar8,l/4guartaparn,enz.
80.(Breuken,waarvan de teller 1 minder isdan denoemer.) 2js#fxc:
parten,3k trenzcrfdd,4/5guatuorparte8,enz.
40. (Andere breuken.) % tren ,vJf>c:, 2/5 duaegvïv/cd, % gf
zflgv:
odavae.

50. (Splitsing eener breuk in twee kleinere met den teller

B/4= 1/z+ 1/4dimidia :/glcrjcj8/,,= 1/a+ 1/,J:rjfc :jguintajenz.

60. Eene bi
jzondere wijze ter berekening van breuken,waarvan de
noem ers 2,3,4,6 of 12 waren,berustte op de verieeling van den a8

(blz.849).Zijwerd slechtsgebezigd,wanneer men hetgeheelalse'ekâeid
beschouwde; b.v. heren ez triente, erfgenaam voor 1/s. Ileren dz a88e
beteekent unirerseel erfgenaam , omdat tle an de éénheiâ was. Zoo zegt
Suet.Oct.101:âuglt8tu8 herede& ï0/d/?
r
/f/ïJprimon. .
i'
ïlt
/rïvy/eœpartedimidia

dJ8eltante(1/:+ 3(o 2/s)jLiviam rzparte tevlia(1/a);necuttdo8:Drl
aumj
liberiiJîïvpz,ez triente(1/s),ett/
a partiôu8rdîkffï.
s(2(s)Grrz/cécyzzlliberpdgff: eiun dda'
f
zt
î ririli8.

V * cHsoxoroolscu ou ltzlcltl'.
Jaren vtsör Chr.

758.Stichting van Rome,volgens de sage (blz.1,389,344).
758- 716.Romulus, aan wien de eerste regeling van den staat wordt
toegeschreven.

716-715.Interregnum (blz.60),
715- 672.N uma Pompilius,aan wien de Romeinen deregelingvan den

godsdiensten de instelling van onderscheidene priesterli
jkecollegiën
toeschri
jven.
672- 640.Tullus H ostilius.Uitbreiding van het corps equites(blz.29).
.
640- 616. Ancus M artius. Ontstaan der plebb (blz.28).
616- 578. Tarquinius Priscus. H et getal equites op nieuw verm eerderd

(blz.29).Patresminorum gentium (blz.72,
).
578- 584.Servius Tullius. Nieuwe staatsregeling;verdeeling in klassen
en centuripn. Nog v//r de volledige uitvoering wordt de koning

oragebracht (blz.30).
584- 510.TarquiniusSuperbttsheftd.
estaatsregeliugvanzijnvoorganger
wederop.De senaatdoormoord en verbanning zijnerledeninmacht
en aanzien verminderd.Militair despotisme (blz.81).
510.Einde van het koningschap.Regifugium.

509.Het oppergezag aan tweejaarlijksche overheden opgeclragen,
iudices ofpraetores,laterconsules genoemd (blz.91).
Uitvoering der staatsregeling van Servius Tullius(blz.44).
De senaat aangevuld uit ie equites en ie plebs;patres con-

scripti(blz.73).
SCULIMMER, Handboek.2e druk.
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Lex Valeria, ue quis m agistrattzs civem Rom anum adversus

provocationem necaretneve verberaret (blz.20).
Het priesterambt van rex sacrorum ingesteld (blz.31,229).
H andelsverdrag m et Carthago.
508- 507.Oorlog m et Porsena. H et aantaltribus op 20 teruggebracht

(blz.48).
505-449.Sabijnsche oorlogen.
501of498.Instelling der dictatuur in den oorlog tegen de Lati
jnen
(blz.118).
496--391.G edurige oorlogen met de V olscersen anderenaburigevolken.
494.Eerste secessio plebis, o.a.door de strenge toepassing van

hetschuldrechtveroorzaakt (blz.32,21$
Instelling van hetvolkstribunaaten de plebejische aediliteit
(blz.82).
493.Verbond met deLatijnen (blz.87).
492.Lex Icilia sacrata tegenbeleedigingdervolkstribunen(blz.58).
491.Veroordeeling vax C.Marcius Coriolanus (blz.59).
486.De Hernicerstreden tothetromeinsch-latijnsch verbon; toe
(blz.87).
471.Lex Pablilia, ut plebeiimagistratus comitiis tributis ierent

(blz.82,58).
462--452.Tienjarige strijd over de1ex Terentla delegibusscribenfs
(blz.32).
456.Lex Icilia d.
e Aventino publicando (blz.47,54).
454.Lex Aternia Tarpeia demultistblz.59),
451- 449.D ecemvirilegibus scribendis.Schorsing van het consulaat en

d.
e provocatio.Leges duodecim tabularum (blz.82,123).
449.Tweede secessio plebis,door ëe willekeur der decem viriver-

oorzaakt.Het consulaatherstel; (blz.124).
Leges H oratiae V aleriae:nequism agistratussineprovocatione

crearetur (blz.20,57,124);
ut quod tributim plebs iussisset,populum teneret (blz.54);
uttribuuisacrosanctiessent (blz.107).
Lex Icilia, ne cui fraudi esset secessio a decem viris factw

(blz.124).
Lex Dulia, ut qui plebem sine tribunis reliquisset,quique
m agistratum sine provocatione creasset, tergo ae capite punletur

(blz.108,124).
448.Lex Trebonia, ut quiplebem R om anam tribunos rogaret,is
usque eo rogaret,dum decem tribunos plebisfecisset (blz..107).
447.D e quaestoren in de tri
buutcomitiën verkozen (blz.114).
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445. Rogationes Canuleiae :
ut connubium esset inter patricios et plebeios;
ut populo potestas esset, seu de plebe seu depatribusvellet,
consules faciendi.

Heteerste voorstelwordt totwet verheven (lex Oanuleia de
connubio,blz.32).
Hettweedewordtvoor het oogenblik gekeerd door tijdelijke
schorsing van het consulaat en de verkiezing van tribunimilitum

consularipotestate zonder onderscheid van stand (blz.32,124).
443.Instelling dercensuur als eeu afzonderlijk ambt(blz.82,97).
484.Lex A emilia de censura, waardoor de daur van het censors-

ambt totachttien maanden beperktwordt(blz.97).
430.Lex Iulia Papiria dlmultis (blz.59).

421.De quaestuur voor de plebejerstoegankelijk gesteld en het
getalquaestoren van twee op vier gebracht(blz.114).
409.De eersteplebejische quaestoren (blz.114).
406- 396.Beleg van Veji.Soldij (blz.195).
390.R ome door Galliërs verbrand.

389.Oorlog met t
leLati
jnen en andere volken.
876- 867.Strijd over de wetsvoorstellen der volkstribunen C.Licinius
Stolo en L.Sextiustblz.82):
ut, dec
lucto eo de capite,quod usuris pernum eratum esset,

id,quo; superesset,triennio aequisportionibussolveretur (blz.38);
ne quisplus quingenta iugera agriposs'
ideret (blz.38);
ne tribunorum m ilitum comitia ferent consulum que utique

alterex plebe crearetur (blz.33,94);
de decemviris sacrorum (blz.83,226).
D e iurisdictio van het consulaat gescheiden en daarvoor de

praetuuringesteld (blz.33,95).
866.Eerste plebejische consul(blz.94).
Instelling der curulische aedi
liteit(blz.33,112).
358.Laatste verbon; metLatium (blz.38).
Lex Poetelia deambitu (blz.66).
857.Lex D uillia M aenia de unciario fenore (blz.199).
D e lex M anlia voert d.
e vicesimamanumissionum in(blz.1924.
.

*

'

856.Eerste dictator uitde plebs (blz.83,119).
852.Lex Valeria Marcia de aere alieno.Vvirimensarii(blz.200).
851.Eerste censoruitdeplebejers (blz.97).
848.Tweeie traktaat m et Oarthago.

847.Lex de semiunciario fenore (blz.199).
843- 272.Samnitische oorlogen.
23*

356

342.Plebiscita, ne quis eundem m agistratum intra deeem annog

caperet,neu dlzosmagistratus uno anno gereret(blz.89).
Lex Genucia de fenore (blz.199).
340- 838.Latium onderworpen (blz.88).
339.LegesPubliliae:utplebiscitaomnesQuiritestenerent(blz.54);
ut legum qaae centuriatis comitiis ferrentur, ante initllm

su& agium patresauctoresâerent(blz.52);
utalterutique e plebe censor crearetur (b1.97).

337.De eersteplebejische praetor (blz.88,95).
826.Lex Poetelia Papiria, ut peeuniae creditae bona debitori:,

non corpusobnoxium esset(blz.22).
311.Lex Atilia M arcia, ut tribuni militum seni deni in quatuor

legiones a populo crearentur (blz.801).
306. D erde verdrag m et Carthago.

304.IusFlavianum (blz.228).
300.Lex Ogulnia de sacerdotiis: ut quatuor pontifces, quinque

augures,de plebe omnes,adlegerentur (blz.33,226).
Lex Valeria deprovocatione'(b1.58).
290.Sabijnsche oorlog.
289.Instelling dertriumviricapitalesdoorde1exPapiria(blz.116).
287.Derde secessio plebis, door zwaren schuldenlast veroorzaakt.
Lex H ortensia, ut eo iure, quod plebes statuisset, omnes

Quirites tenerentur (blz.54).
? Lex M aenia de plebiscitistblz.55,61).
281. Oorlog metde Tarenti
juen en Pyrrhus.
279.Vierde verdrag m et Oarthago.

269.Heteerste zilvergeld geslagen (blz.197).
267.Hetaantalquaestoren op achtgebracht(blz.114).
266.M idden- en N eder-ltalië onderworpen.
264- 241.Eerste punische oorlog.
260.D e eerste overwinning ter zee op de Carthagers behaald.

252.Eersteplebejische pontifex maximustblz.226).
247? Twee praetoren (blz.95).
241.E et aantaltribus op 35 gebracht (blz.48).
?
@

Siciliawordtdeeersteromeinscheprodncie (blz.143).
H ervorming der centuriaatcomitiën door ineensmelting der

tribusen centuriën (blz.49).
288.Sardinia en Corsica bezet(b1z.144,166).Eerst senatorisch,
daarna totop Nero keizerlijk,later wedersenatorisch.
229- 228.Illyrische oorlog.

227.Hetaantalpraetoren op vier gebracht(blz.951.
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H annibal verovert Saguntum .
218- 201.Tweede punische oorlog.
*
217.Lex M etilia de aequand.o magistri equitum et dictatoris iure

(blz.122).
216.Lex M inucia de H lviris m ensariis (blz.200).
215.Lex Oppia sumptuaria, ne qua m ulier plus semiunciam auri
haberet: neu vestim ento versicolori uteretur: neu iuncto vehiculo

in urbe oppidove,aut propiusmillepassus,nisi sacrorum puflicorum
causa,veheretur (blz.2871.

212.Rome wordt verrijkt met de kunstwerken van het veroverde
Syracuse.

205.Hispania tot eene romeinsche provincie gemaakt (blz.144).
D e punische volken kwam en gef
lurig in opstand , zoodat'H ispania
eerst in 25 geheel onderworpenkon heeten.H etgewestwerd verdeel;
in H .citerior of Tarraconensis en H .ulterior of Baetica, waarvan
Augustus Lusitania afscheidde (zieblz.166,167).
204.Lex Cincia de donis et m uneribus,qua cautum est,ne quis
ob causam orandam pecuniam domum ve acci
peret (blz.190).
200- 196. Eerste macedonische oorlog.

197.Het aantalpraetoren tot zesvermeerderd (blz.95).
Lex Porcia detergo civium tblz.20,58).
196.Lex Licinia de creandistriumviris epulonibus (blz.280).
195. Afschaë ng der lex Oppia van 215.

194.De senatoren krijgen afzont
lerlijkeplaatsenindenschouwburg
(blz.36,88,245).
198.Lex Sempronia de pecunia credita (blz.199).
192- 189. Syrische oorlog.
181.Lex Orchia sum ptuaria,tot beperking van het aantal gasten

bijfeestmaleu (.
blz.287,
1.
Lex Cornelia Baebia de ambitu (
lz.66).
.b

180.Lex Villia annalis (blz.90).

172.Voorde eerste maalbeideconsulsuitdeplebsgekozen(bl.94).
171- 168.Tweede m acedonische oorlog.

169.Lex Voconia.Zi
jbeperktheterfrecht dervrouwen (blz.16).
De libertinitotcle tribusEsquilina beperkt (blz.48).
Illyricum wordt provincie (blz.144). Onder Augustuseerst
senatorisch (blz.166),laterkeizerlijk.NadeveroveringvanDalmatia
of Delmatia in 9 na Chr.kreeg de provincie dezen laatsten naam.

161.Lex Fannia sumptuaria, over de maaltijden bij sommige
feesten (blz.287).
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156.Lex (of leges) Aelia et Fufa:ut quoties comitia essent,
de coelo seryare liceret, obnuntiare liceret obnuntiationique cedere

necesse esset, intercedere magistratus pares et tribuni possent

(blz.67).
149.Invoering der quaestiones perpetuae door de 1ex Calpurnia

derepetunt
lis(blz.58).
149- 146.Derde punische oorlog. Het carthaagsche gebied wordt ro-

meinsche provincie,onder den naam Africa (blz.144,166).
148- 146.Derde macedonische oorlog (zie blz.141).
148- 140.Viriathische krijg.
146.Macedonia alsprovincie georganiseerd (blz.144,166).Onder
Augustus senatorisch, onder Tiberiuskeizerli
jk,na Claudius senatorisch.

Griekenland romeinscheprovincie,opderdennaam vanAchaja
(blz.144,166).Onder Augustussenatorisch,late van 15- 44 keizerli
jk,daarna wedersenatorisch.
143. Lex Didia sum ptuaria, tot uitbreiding en verscherping der

lex Fannia van 161 (blz.287).
189.Lex Gabinia tabellaria,betreFende de kiescomitiën (blz.507
*.

137.Lex Cassia tabellaria, betreFende de rechterlijke comitiën
tblz.50).
148-133.Nllmantijnsche oorlog.
184- 182.Slavenoorlog op Sicilia.
188.Leges Semproniae van Ti.Rraxhus:ne quis ex agropublico
plus quam quingenta iugera possideret etc.(blz.85,182);
ut de fam ilia, quae ex A ttali hereditate erat,ageretur,ut

populo divideretur (blz.85).
181.Voor de eerste maal twee plebejische censoren (blz.98).
Lex Papiria tabellaria, betrsFende de wetgevende com itiën

(blz.50).
129.Asia romeinscheproviucie (blz.144,166).

123- 121.0. Gracchus hernieuwt de akkerwet van zijn broeder (blz.
35,182).Verdere legesSemproniae:iudiciaria (blz.86,185);
frum entaria,ut sem isse et triente frulentum populo daretur

(blz.194);
ne de capite civium iniussu populi R om ani iudicaretur

(blz.20,58);
de provinciisconsularibus(blz.82,188).
120.Gallia Narbonensie wordt provinci
e (blz.144,166).
115.Lex Aemilia sumptuaria,betreFende d.e spijzen bijde maaltijden (zie Gell.II.24.Plln.h.n.VIII.82).
a
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105-101.I rischeoorlog.
112- 106.Jugurthijnsche oorlog.
107.M ariusneemtde capite censionderzijnevanen op(blz.811).
Lex Caelia tabellaria, betreFende de zaken van perduellio

(blz.50).
Lex Thoria agraria (blz.132).
106.Lex Servilia iuiiciaria (blz.185).
104. Lex D omitia d.
e sacerdotiis, ut minor pars populi vocaretur,
ab ea parte qui esset factus, is a collegio cooptaretur(blz.62,226).
103? Lex Licinia sum ptuaria betreflbnde de uitgaven voor m aal-

tijâen (blz.287).
100.LegesAppuleiae agraria etde coloniis deducendis(nietuitgevoerd,zie blz.132).
Lex Appuleiafbumentaria (niet uitgevoer;,blz.1941.
98. Lex Caecilia D idia, ut in promulgandis legibus trinundinum

tempus observaretur (blz.65).
95. Lex Licinia M ucia de sociis in sua civitate reguniis, tegen
aanmatiging van het romeinsche burgerrebht door de bondgenooten

(Ascon.in Cornel.p.67).
91. LegesLiviae:utaequaparteiudiciapenessenatum etequeetrem

ordinem essent(blz.185);
de civitate sociis dauda (blz.40);dit wasslechtseen wetsvoorstel;

agraria (blz.132);
frumentaria (blz.1944.
Lex Varia de m aiestate, ut quaereretur, quorum* dolo m alo

sociiad arma ire coactiessent(Va1.Max.VIII.6.4.App.b.c.1.37).
91- 88. Bondgenooten-oorlog (blz.40).
90. Lex Iulia, welke het burgerrecht aan de getrouw gebleven

bondgenooten verleende (blz.40).
89. Lex Plautia et Papiria,tot uitbreiding der lex Iulia;zij
schonk het burgerrecht,si quifoederatiscivitatibusadscriptifuissent,
si tum quum lex '
ferebatar in Italia dom icilium habuissent et si 60

diebusapu; praetorem essentprofessi(blz.40).
Lex Plautia iudiciaria,uttribussingulaeexsuonum eroquinos

dehos suFragio crearent,quieo anno iudicarent (blz.186).
Lex Pompeia, waardoor Cispadaansch Gallië het burgerrecht

en Transpadana het iusLatiiverkrijgt (blz.40,41).
88. Leges Sulpiciae: ut exsùles revocarentur;ut novi civesliber-

tinique distribuerenturin tribus(blz.49,149).
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ut C.M arius adversus M ithridatem dux crearetur.
88- 84. Eerste M ithridatische oorlog. Stllla, door den senaat tot

opperbevelhebberbenoemd,verdri
jftMarius uitRome en steektvervolgens naar Azië over. - B urgeroorlog.

86. Lex Valeria de aere alieno (blz.200).
88- 81. Tweede M ithridatische oorlog,door M urena gevoerd.

82. Sulla dictator perpetuus(lex Valeria blz.149).
87 en 81.LegesCorneliae van Sulla (blz.150),waaronder:
de proscriptione, ut eorum bonavenirent,quiproscriptierant,

autquiin adversariorum praesidiisoccisierant (blz.188,150);
de civitate, waardoor de steden derMariaansche partij hun
burgerrechtverloren (blz.150);
1ex agraria, waardoor haar land aan Sulla's veteranen ge-

schonken werd (blz.188);
tribunicia, waardoor het volkstribunaat van alle m acht en

aanzien wordt beroofd (blz.108.150);
lex iudiciaria,ut senatorius ordo iudicaret(blz.150,186);
de provinciisordinandis(blz.188);
de sacerdotiis,met opheëng der 1ex Domitia(blz.150,227);
demagistratibus (blz.150);

lex sumptuaria betreFende demaaltijden (blz.287).
H et aantalpraetoren op 8 en dat der quaestoren op 20 ge-

bracht(blz.96,114,150).
81--72. Oorlog tegen Sertorius.

78. Poging totomwenteling doorden consulLepidus (blz.151).
75. Lex Aarelia tribunicia,ut tribunis plebis liceretposteaalios

magistratus capere,welk recht hun door Sulla was ontnomen (blz.
108,151).
74. Bithynia en Cyrene worden romeinsche provinciën (blz.144,
166).Onder Augustussenatorisch,108 na Chr.keizerlijk.
74- 68. D erde M ithridatische oorlog.

78. Lex Terentia Cassia frumentaria (blz.195).
78- 71. Zwaardvechtersoorlog.
70. Lex Aurelia iudiciaria,utexparteterti:senatoresiudicarent,

ex partibusduabus tribuniaerariietequitesRomani(blz.151,186).
Lex Pompeia tribunicia tot herstel van de vroegere m acht

der volkstribunen (blz.108,151).
67. Lex Gabiniadeunoimperatoreaiversuspraedonesconstituendo

(blz.151).
Leges Corneliae: ne quis in senatu legibus solveretur nisi

OC adessent (blz.77).
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utpraetoresex edictis suisperpetuisius dicerent (blz.189).
Oreta romeinsche provincie, vereenigd met Cyrenaïca (blz.
144,
'166).
Lex Gabinia de versura Romae provincialibus non facienda

(blz.147).
Lex Aci
lia Calpurnia de ambitu (blz.66).
Lex Roscia theatralis(blz.86,83).
64.Oilicia, reeds sedert 75 in naam een wingewest, wordt

romeinsche provincie na de uitroeiing der zeeroovers (blz. 144,
167).
Lex M anilia d.
e bello M ithridatico Cn.Pom peioextraordinem

mandando (blz.152).
64 en 63. Syria, Palaestina en Pontus worden romeinsche provinciën

(blz.144,167). Judaea behoudtnog een schijn van zelfstandigheid.
Na de verovering van Jerusalem had.Pompejus Aristobulus als
gevangene naar R om e medegevoercl en diens broeder H yrcanus sls

vorst-hoogepriesterachtergelaten LhzLsqsb;zaEé.
%p@zz;). Intusschen
wasHyrcanus'waardighei; slechts van priesterlijken enrechterlijken
asrd;Judaea betaalde belasting aan R ome,en had alsgrensprovincie

tegen Parthia steeds eene romeinsche kri
jgsmacht.In hetjaar40v.
Chr. werd Judaea door zkntonius en Octavianus aan llerodes afgestaan m et den titel van koning, doch geheel als vasal van Rome,

terwi
jleen romeinsch legioen alsbezetting te Jerusalem bleef.Deze
Herodes, die den bi
jnaam van den Groote voert,was dusfeitelijk
nietveelmeertlan romeinsch stadhoudermet den kouingstitel.Hij
stierf in het jaar 4 Ohr. Zijne beide oudste zoonshad hijnog
bi
j zijn leven laten ombrengen,de drie overige kregen elk een.stuk
van zi
jn rijk, doch zonder den koningstitel: Judaea,Samaria en
Idumaea kwamen met den titel van i3vàqznL aan Archelaiis, die
echter in 6 na Ollr. door Augustus wer; afgezet en verbannen ,

terwijl zijn gebied onder het opperbestuur van den landvoogd van
Syria dooreen procuratorwerdbestuurè;Phili
ppuskreegalsTzzqàqznL
.

Traehonitis, Auranitis, Batanaea, Gaulonitis en Ituraea, welke

gewesten na zijn dood aan Syria werdeu getrokken; Galilaea en
Perea kwamen aan den zsz?hznç Herodes Antipas, diein 89 na
Chr.door Caligula verbannen werd.Van 41 tot44 was hetrijknog
erodes
éénmaal vereenigd onderH erodesAgrippa,eenkleinzoon van H'

den Grpote; doch na zijn dood in 44 na Chr,werd het geheelen
al en voor goed provincie.
68.Samenzwering van Oatilina.

Lex Tullia de ambitu tblz.66).
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Lex Tullia de liberislegationibus(blz.76).
Lex Labiena ,tot herstel der door Sulla opgeheven lex D omitia

van 104 (blz.227).
Lex Serviliaagraria (nietdoorgegegaan,blz.188).
60. Caesar,Pompejus en Crassus,hetzoogenaamde eerste driemansckap (blz.152).
59. Leges Iuliae van Caesar:ut tamz senatus quam populidiurna
acta confcerentur etwpublicarentur;

agraria (blz.132)9
de repetundis.
Lex V atinia d.
e im perio C.Caesaris,om aan CaesarIllyricllm

en Gallia Oisalpina voor vijfjaaralsprovincie toete kennen. De
senaatvoegt er nog Transalpina bi
j (blz.152).
58. L eges Clodiae:

frumentaria, ut frumentum populo gratis daretur (blz.195);
de auspiciis, ne auspicia valerent,ne quisobnuntiaret,ne quis

legiintercederet,etc.(blz.68);
ne quem censores in senatu legendo praeterirent neYe qua
ignom inia aë cerent, nisi qui apud eosaccusatusetutriusque cenboris

sententia damnatus esset (blz.78)9
lex in Ciceronem ,quo; indemnatoscivesnecavisset(blz.121);
ut Cyprius rex cum bonis omnibus sub praecone subiice-

retur.Cyprus wordtromeinsche provincie en bi
j Cilicia gevoegd.
58- 50. Caesar voert den gallischen oorlog. G allia N arbonensis was
reeds sedert 120 onderworpen. Caesar onderwierp geheelG allia en
eene strook van Germ ania.Onder A ugustus was hetgewestverdeeld
in.Narbonensis,Aq.
uitania,Lugdunensis,Belgica.GalliaCisalpinawas
reeds provincie sedert 222,hoewel de Liguriërs zich tot zelfs onder
Augustus bleven verzetten. Germania, voor zoover het bezet was,
was ontler de principes verdeeld in superior eninferior,en deM penstreken in Alpes m aritim ae, Cottiae en Penninae,alie drie keizer-

li
jke provinciën.Zie blz.41,144,166,.167.
57. Lex Cornelia de restituendo Cicerone.

56. Vernieuwing van het driemanschap 'tblz.152).
55. Lex Pompeia iudiciaria (blz. 186). Ascon. in Pison.p.16:
Pompeius.... prom ulgavit, ut am plissim o ex censu,ex centuriis,
aliter quam antea lecti iudices,aeque tam en ex1
7listribusordinibus,
res iudicarent.
Lex Licinia de sodalitiis, ten einde een gestreng onderzoek

i.
n te stellen naar knoeierijen bij de verkiezingen (blz.66).
Leges Treboniae , ut provinciae 1 quinquennium ,Pom peio
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H ispaniae, Orasso Syria et Parthicum beillzm , CaeO ri G allia et

Germania darentur (blz.152).
54- 53. Parthische oorlog.

52. Pompejusconsulzonder ambtgenoot(blz.152).
LegesPompeiae deviet de ambitu (blz.66,186).
Lex Pompeia de iure m agistratuum ,ne quis absenshonorem
peteret. Voor Caesar echter werd op deze wet eene uitzondering
gemaakt (blz.152).
Opheë ng der lex Clodia de censoria notione van 58.

49-48. Burgeroorlog tusschen Pompejus en Oaesar (blz.153).
49-44. Caesar bijherhaling tot dictatorenconsulbenoemd(blz.158).
49. Leges Iuliae Caesaris:de exsulibus in integrum restituendis

(Caes.b.c.111.1.Dio Cass.XL.
I.36);
de pecuniis mutuis (Caes.b.c.111.1.Suet.Caes.42. D io
Caes.42.Dio Cass.XLI.38);
de civitate Transpadanie danda (blz.41).
48-45. Alexandrijnsche,afrikaanscheenhispanischeoorlogen.Numidia
in 46 a1s provincie m et Africa vereenigd.
46. Leges Iuliae Caesaris:

lex iudiciaria,waardoor de tribuni aerarii van delijst der
rechtersgeschraptwerden (blz.186);
legesdevietdemaiestate(Cic.Phil.1.9.Suet.Caes.42);
lex de sacerdotiis,dat ook afwezigen verkozenkonden worden

enz.(Cic.ep.ad Brut.1.5);
lex sumptuaria (blz.287)5
(le provinciis, ne praetoriae provinciae plus quam annum ,

neve plusquam biennium consulares o/tinerentur (blz.188);
de liberis legationibus (blz.77).
N umidia als provincie aan A f>ica toegevoegd. In 39 na Chr.

alskeizerli
jke provincie weder ervan gescheiden.
Regeling van den kalender (blz.255).
45. Allerleieerbewijzen aan Caesar toegekend mlz.158).
44. Caesars dood.

Leges Antoniae: de dictatura in perpetuum tollenda (Cic.
Phil.V.4.Dio Cass.XLIV.51);
1ex iudiciaria,waarbijeene derde decurie zondercensuswerd
ingevoerd (Cic.Phil.1.8;V.5,zieblz.186);
lex de provinciis,datde consulaire provinciën zesjaaronder
denzelfden stadhouder mochten blijven,
benevens een aantal beschikkingen,naar het heette,e com-

mentariis Oaesaris(blz.1*4.
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44- 48. M utinensische oorlog (M .Antoniustegen D.Brutus).
43. Octavianus,A ntonius enLepidus,triumvirireipublicaeconstituendae (blz.126).

Lex Rubriade Gallia Cisalpina (blz.41).
42. Philippische oorlog tegen M .Brutus en Cassius.
41. Perusinische oorlog tegen L.Antonius en Fulvia.
40. Oorlog met de Parthen.

Lex Falcidia de testamentis(blz.16).
89. De triumvirisluitenmetS.PompejushetverdragvanMisenum
(Liv.epit.CXXVII.Dio Cass.XLVIII.84 sqq.).
88. Siciliaansche oorlog tusschen Octavianusen S.Pompejus.
Het driemanschap hernieuwd (blz.126).
85- 84. Pannonia en Dalmatia tijdelijk onderworpen.
82-81. Oorlog tusschen Octavianus en M.Antonius.SlagbijActium.
80. Aegypte wordtprovincie (blz.167).

Onder de regeering der keizers kom en vooral de volgende staatsregelingen in aanm erking :
29 vlg.D ie van A ugustus.V ereeniging derhoogstestaatsmachten

in zijn persoon; beperking van den senaateersttot800,later tot
600 leden, wier census een millioen sestertiën en wierleeftijd ten
minste 25 jaar moet zi
jn; de souvereiniteit,aan de comitiën onttrokken, wordt in naam aan den senaat opgedrsgen ,doch zonder

recht van initiatief; de oude magistraten blijven in naam meestal
bestaan, (le nieuwe worden dienaren van den keizer, doch geene
ambtenaren van den staat.
na Chr.212.D e constitutioAntonianadecivitatevan AntoniusCaracalla

geeft aan hetgeheele ri
jk hetburgerrecht.
284.Diocletianus verdeelt hetrijk in vier grootepraefecturen,
waarover twee keizers m et den titelvan Augastus en tweem etdien
van Caesar het bewind voeren. D e door hem begonnen staatshervorm ing wordt voltooit
l door

880.Constantijn. Scheiding van het militair en administratief
bestuur. Nieuwe organisatie der keizerli
jke ambtenaren. De zeven
hooge hofambten. Twee hoofdsteden: de keizerlijkeresidentie Oonstantinopelen Rome,elk met zijn senaat en zijn praefectusurbi.
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OU RZICHT DER PIROYINCIXN YA.
N HET RIJK

a.ONDER TRAJANUS (# 117 I'
A cH1t.
),
b.OP EET EINDE DER V e xEuw xA cHs.
).).
tL.77()
.7 -7-ï))

Proviltcie
sedert
241 v. C.
288 v.C.

205 v. C.

OnderTrajanus(S= senatorisch,
K = keizerli
jk).

l)))

Op heteinde der 4. qeuw.

Sicilia. S.
Sicilia.
Sardinia en Corsica.EerstS, Sardinia. Corsica.
van 6 na Chr.tot onder
Nero K , later weder S.
H ispania Tarraconensis.K . Tarraconensis. Carthaginiensis. Gallaecia et A sturia. Insulae Baleares.

205v.0. jBaetica.S.

Baetica.

Lusitania, onder Augustus Lusitania.
vanBaeticagescheiden.K .
120 v.C. Gallia Narbonensis.Van27 De 17 gallischeprovinciën :
- 22 v.Chr
.K , later S.
N arbonensislenll,Aqui50 v.C. Aquitania K . k
.1127v.ch1'
.
tanicaIen II,Lugdunenlvanxa
50 v.C. Lugdunensis K . .
jrbo- sjs1, lleu 111,yuugdunen$ nenssge.
50 v. C. Belgica K .
, scheiden.
!
sis Senonia,Belgica I en
27 v.0.? Germ ania superior K .
11, G erm ania I en 11,
27 v.C.? Germania inferior K.
Alpes M aritimae, Vien14 v.C. Alpes M aritimae K .
nensis, N ovem populana,
ontlerN ero. M pes Cottiae K .
M axima Sequanorum ,Alpes Graiae et Penninae.
43 na C. Britannia K .
M axim aCaesariensis.Flavia
Oaesariensis.Britannia I
en II.Valentia.
15 v.C. Rhaetia K .
Rhaetia 1 en 11.
15 v.C. N oricum K .
N oricum mediterraneum.
N oricum ripense.

8 na C. PannoniaK ,doorTrajanus Pannouia 1 en I1. Savia.
in superior en inferior
verdeeld ?

Valeria.

Moesia K , door Trajanus Moesia IenII.D:ciamediof vroeger in superior en
inferior verdeeld.

terranea. D. acia ripensis.
D ardania.Scythia.
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Provincie
sedert

()
è)

-)U
7
.)Lï

è)
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--. --. ----

OnderTrajanus(S= 8enatorisph,
K = keizerli
jk).

..

..
-

oP jyqyrkutj; (jqyx4% eqjjxr.

106naC.IDaciaK,onderAurelianusI
l
verlaten.
167 v.C.? Illyricum ,sedert9 na Chr. D almatia.Praevàlitana.
en 9 na C.
D alm atia of D elm atia.
Eerst S,na 11v.Chr.K .
146 v.C. M acedonia.Eerst S,onder M acedonia I en 11. TbesTiberius K ,na Claudius
salia.Epirus nova.
weder S.
46 na C. Thracia K .
Europa. Thracia. H aemim ontus. Rhodope.
146 v.0. Achaia.Eerst S, van 15- Achaia.
44 na Chr. K , later
weder S.
?
Epirus.
129 v. C. Asia S.
A sia proconsularis. H ellespontus.Lydia.Phrygiasalutaris.phrygiapacatiana.
Caria. Insularum provincia.
74 v.C. Bithynia.In 68v.Chr.werd Bithynia.H onorias.Paphla-

Pontuserbijgevoegd,in

68 na C.
25 v.C.

17 na 0.
25 v.C.

gonia.Helenopontus.

7 v. Chr. Paphlagonia.
Eerst S, sedert 103 na
Chr.K .
Pontus Polemoniacus K .
Pontus Polem oniacus.
Galatia K.
Galatia 1.Galatiasalutaris.
Lycaonia.Pisidia.
Cappadocia K .
Cappadocia I en II.A rmenia I en II.
Pam phylia. In 48 na Ohr. Pamphylia.Lycia.

wer; Lyciaerbijgevoegd.
64 v.C.
58 v.C.

Eerst K , sedert 103 na
Chr.S.
Cilicia K .
Cilieia I en lI.Isauria.
Cyprus,in 27 v.Chr.v.Bi- Cyprus.
thyniagescheiden.Tot22
v.Chr.K ,daarna S.
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Provincie
sedert

Onder Trajahus(S= senàtorisch,
K = keizerli
jk).

j:eet,w.
Op heteinde der 4(

17 na C. Commagea ,van38- 73na Euphratensis of Augustoen 73 na 0. Chr. weder onder eigen
phrateusis.
vorsten. K .
.

64 v.

Syria, bi
j herhaling uitge- Syria I en II. Phoenicia I
breid, onder Hadrianus 1 en II.PalaestinaIenII.

verdeeld in SyriaCoele,j

P
SyriaPhoeniceenSyriaj

alaestina.K.

105 na C.

Arabia K .

1palaesti
na111A rabia.
.

115 na C. Armenia K. Na Trajanus'
dooc
l yerlaten.
M esopotamia K . N a Tra- Osrhoëne.M esopotam ia.
'
.(
Ianus' dood verlaten , in
165 heroverd.

115 na C.

115 na C. Assyria K. Na Trajanus'
dood verlaten.
A egyptus K .

30 v.C.

A egyptus. Augastam nica.
H eptanomis. Thebaïs.Libya inferior.
Cyrenaïca.In 67v.C. werd Libya superior.Creta.

74 v. 0.

Creta erbijgevoegd.S.
146 v.0.

Africa S.

46 v.C.
42 n. 0.
42 n.C.

l

A frica proconsularis. Byzacena.Tripolitana.
N um idia.

N um idia.In 89 na Chr. van
A frica afgescheiden.K .
M auretania Tingitana K .
Tingitana.
M auretaniaCaesariensisK . M aureténia I en 11.
Over de verdeeling van Ita- D e 12 italiaansche provin1ia in elf regione8 door
ciën : Campania, Apulia
A ugustus zie blz.166.
et Calabria, Lucania et
Bruttii, Samnium , V sleria, Picenum suburbiearium ,Tuscia et Umbria,
Flaminia et Picenum annonarium , Aemilia, A1pes Cottiae, V enetia et
I H istria, Liguria.

R E G IS T E R.

Abacus 270, 281.
Abdicatio 93.
Abeona 205.
Abolla 296.
A ccensi 46,10l, 129.
velati46,302.
Acerra 2l0.
A cetabulum 350,351.
Achaia 144,l66y l69.
A cies 3042 312,320,321.
Acta publlca 270.
A ctio calumniae 180.
,, i
niuriarum 23.
Actionem edere 174.

Aesculapius 293,346.
Aesequestre,hordearium 35,99,124,195.
. gryve 45,196.
Aetassenatoria 159.
Africa l44, 166,169.
A gasones 318.

Actiones(legis) 171.

Ala = kabineje263.

Actor 274.
Actus,a,quadratus, a.simplex 350.
Addictio,addictus 12, 176.
A deona 205.
Adiudicatio 14, 175, l76.
Adlecti 72.
Adonis 240.
A doptio l2.
A doratio 208.
Adscripti277.
Adventicia bona l6.
Advocati 189.
Adytum 211.
Aedes 202.
Aediles, aedilita: 33,l10, 161.
. m unicipales 135.
Aeditui 210.

Aeglptus162,168.
AemlliusLepidus(M.
),augur,100.
Lepidus(M.
),consul,l51.
Lepidus(M.),triumvir,133,154.
Mamercinus(Mam.)97,l00,l9l.
Paullus(L.)l92,316,342.
. Sc
aurus(M.)98.
Aeolus 205.
Aerarii 26,49, 100, 191.
Aerarium 10l,l15,163, l64, l91.
m ilitare l64.
sanctius l93.
Aere dirutus 315.

Deci
jferswi
jzen debladzi
jden aan.

A ger publicus l30,l9l.
A gger 323.
Agmen novissimum , prim um , quadratum
319.
Agnati l3.
A gnomen 6.
A gonalia 259.
Aias Locutius 206.

Albogalerlls 237.
Album iudicum 185.
. praetoris 96,188.
Alea 289.
Alex,alec 284.
Alio die 53,219
Alites 2l7.
Alveus 289.
Am bachten 300.
A mbitus 66.
A mbulatio 330.
Am phitheatrum 243,245,348.
. Flavi
um 245,344.
Am phora 351.
Anagnostae 274.
A natocism us 200.

Ancilia Saligrum 235.

A ncusM artfus 227.
Andabatae 248.
A nnales maximi 2.
A nnuus canon 278.
A nnulus 36,297,307.
'' pronubus 269.
Annus 92,255.
A nquisitio 179.
Antae 21l.
A nteam bulones 290.
A nteeignani313.
A ntestatio l7l.
A ntistiusLabeo 189.
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Antonius(AI.):4,133,154,316.

Ap
A
ex,aljculum 237.
podytenum 288.

Apollo 205,226,252.
Apotheca 285.
Apparitores 128.
A ppellare 94; l04.
Aquae,aquaeductus 348.
Aquila 305.
Aquilifer 305.
A ratrum 299.
A rcadius l57,165.
A rchief ll0, ll5.

Arcifnales(agri) 13l.
Arrei225.

A rles 322.
A rma 45,303,307.
A rmarium 281.
Armillae 297, 3l7.
Armillum 2l0.
Arrogatio l2, 63.
Arx 342.
A s 196,349.
Asia l44, 166, 169, 192.
A sser 338.
A ssertor l72.
Assessqres l74.
A ssidui 46.

AtciusCapito(C.)189.
Atellanae (fabulae)250.
AtiliusCalatinus(A.)l21.
,, Re
gulus(àI.
) 316.
A tramentura 292.
Atriensis 274.
Atrium 262,263.
Auctoritas tutcria 18.
. patrum 52.
Auditmrium principis 165.
Auguraculum 52,343.
Augures 52,56,217.

1Bell
ou
om
nini
g
ne
dnice
(r
meil2
it2
a8
ir
.e)31t
.

Bes 349.
Bestiarii248.
Bibliopolae 292.
Bibliotheca 264, 347.
Bidental220.
Bithynia l44,166.
Bliksem 67,219,220.
Boeken 292.
Boeten 159.
Bona dea 233.
Bonorum emptio l7G.
Bouworden 213.
Briefwisseling 292.
Buccina 327,347.
Buitenlandsche zaken 82, 92.
Bulla aurea 297.
Bustuarii248.
Bustum 272.

CaeciliusMetellus(L.)77.

lC
cael
ri
eb,esca1e9r,
02,
70.
itel
s0
6.2

Caesar als titel 157.
Caesariani 248.
j Calantiea 297.
Calaye,calatores 63.
Calcei296.
Calculi270,289.
Caldarium 289.
Caldum 285.
Caligae 296.
Caligula 158, IG1, 186, 193.
Calones 11l8.

CalpurniusPiso (L.)58,316.

Calx 247.
Camilli,camillae 210.
Campus Martius 69, 10l,340,345.
'' yceleratus 232,340.
Candelae,candelabrum 282.
Augustus(C.JuliusCaesarOctavianus)3, Candidati 65.
. priacipis 164.
19, 24. 72, 74, 10l, 116, 157, 158,
l59, 160, l6l, 162, 163, 164, 166,
183, l86, 189, 193, 224, 245, 29l,
314,3l7,340.

A ugustales 170.
A ulaeum 244.
A urelianus 240, 340.

Aureliuskàlarcus)18,270.
A urigae 246.
A uspicia 52,60,2l7.
A uxilia 306,313,336.
A uxilium 104.

Aventinus(mons)37,47,339,345.
A vocare 67.
A xamenta 236.

Babylonii(numeri)22l.
Baden 287.
Baebius(C.)106.

Balistae 324.
Baltei244.
Basilicae 342,343,348.
Basterna 291.
Beeldhouwkunst 346.
Belegering 32l.
Bdlona 203.
scHralxxza,Eandboek.2: druk.

CaniniusRebilus(C.) 153.
Canisin het dobbelspel 289.
Canuleius(C.)32.
Capillamenta 297.
Capitatio l93,l94,278.
Capite censi46,31l.
Capitisdiminutio 4.

Capitolinustlnol
>l3,47,339,342.
Capitolium 343.
Capua 26.
Caput 4.
Caracalla 41,169,193.
Carceres 243,247.
CarcerM amertinus 342.
Cardo 52,217.
Carmenta 232,259.
Carmina M arciana 2l9.
Carnifex l29.
Carpentum 290.
Carrobalistae 324.
Carruca 29l.
Casa Romuli344.
Castellum l36,326.
'' aquac 348.

24
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Castra 3:5.
,, praetoria 3l4,346.
. vigilum 346.
Catapultae 324.
Cataracta 324.
Catervarii248.
Cathedra 281.
Caumna 291.
Causae privatae,publicae 96.
Cavaedium 262,263.
Cavea 244.
Cavere 223.
Celeres 29.
Cella 2l1.
', ostiaria 264.
. olearia,penaria,vinaria 265,266
Cellae servorum 264.
Cellarius 274.
Censores,censura 32,97,l6l.
Censoria potestas 98.
Censor sugectus 98.
Census 45,98.
. senatorius 159.
Centesima rerum venalium l64,193.
Centum viri l78.
, municipales 135.
Centuria a1s maat350.
. ni quis scivit 47.

Centuriaabà
jhetleger303,312.

,' equitum 29,30,44.
'' i
n de volksvergAdering 30,44.
s i
uniorum ,seniorum 45.
Centurio 304,307,312.
Cerealia 252.
Ceres 202,240, 252.
Chaldaei221.
Charonitae 24.
Charta 292.
Cilicia 144, 167.
Cingulum 295.
Cippi324,340.
Circuïtio 327.

Circus 243t 245,246, 348.
'' Fl
amlnius 345.

v m axim us 245,344.
Cisium 290.
Cista 50.
Cives4,20,25,27,40,41.
Civitates censoriae 143.
'' decumanae l43.
'' f
oederatae 39, l41,143.
'' li
berae l4l.
Clarigatio 227.
Clarissimi 164, 168.
Classes 30,44.
Classiarii 336.
Classici45.
Classicum 319.
Classis = vloot 334.
. = le klasse 45.

. yrocincta 47.
. Ca
ecus(App.)73,97.
Crassinus(App.)l23.
Marcellus(M.)332.
rulcher (P.) 12l,19à.

Claudlus 21, 22, 163.

ClaudiusPulcher(App.)332.

Clavus angustus,latus36,83, 159.
Clavum fgere 93, 120.
Clientes,clientela 27.
',

in laterti
jd 290.

Clima 350.
Clipcus 45, 307.
,' = deksel 289.
Clivus Capitolinus 342.
Cloacae 348.

ClodiusPulcher(P.)63,108.
Cochlear 286.
Codex reocriptus 293.

Coelius(mons)3,339,346.
Coelum dirigere 52.
Coëmptio 8, 29.

', cum extraneo l8.

Coena 285,286.
. feral
is 273.
' nuptialis 269.
Cognati 13, l6.
Cognitiones l77.
Cognomen 5,6,275.
Cphors 304,311,3l2,315.
. praetoria l40,306,31l,312.
Cohortes praetoriae l93,314.
,, urbanae 314.
Collegia opifcqm 300.
Coloni 277.
Coloniae 38, l30, 133, 142.
Colossus Solis 343.
Colambarium 273.
Columnae 213.
Columna Traiani 342.
Comesrerum privatarum l65.
', sacrarum largitionum 165.
Comites consistoriani l65.
', domesti
corum l65.
Comissatio 286.
Comitia 44, 158.
'' calata 63, 107.

'' censoria 98.
'' centuriata 44,49,51.
'' consularia 93.
'' curiata 44.
. praetoria 96.
,' tribunicia 63, 107.
?, tributa 53, 59.
Comitium 44,341.
Commercium 13,39,41.
Comoedia 250.
Compede vincti276.
Comperendinatio 18l.
Compita,compitalia 49,252.
Concameratio 265.
Conciliabula 136.
Concilia plebis 53.
Concio 64 65.
Conclamatlo 271.
Concubina 7.
Condemnati
o l75.
Condictio l73.
Conduspromus 274.
Confarreatio 8.
Congius 351.
Coniectio causae 174.
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Coniuratio 309.
Connubium :.
Conquisitores 309.
Conscripti 73.
Consecratio 224.
Consilillm 87,l74.
. principis l59.
Consistorium principis l60, l65.
Constantinus M. ll, 23, 42, l57, l63,

Curia Hostilia 341.
', Pompei345.
Curiones 44,63, 235.
Currus 246.
Cursores 225.

Curuli
s(sella)34,86,9l,96,119,l53,
231t 237.

Custodla 129.
Custos urbis86.
l64, l66, l68, 314.
Cyathus 350,351.
Cybele 205, 236, 24l,252.
Consualia 252.
Oonsulestconsulatus31, 91,120,160,l6l. Cyprcssus 272.
deslgnati78,93, l60.
Cyrenc l44, 167.
honorarii l60.
Damium sacrifcium 233.
Dare,dicere,addicere 177.
n ordinariil60.
,' facere l75.
Oonsul maior 91.
zz suffectus 93,l60.
Decani315.
Contestatio litis 176.
Decempeda 350.
Decemviricoloniae deducendae 127.
(lontinuatio magistratus 89,107,
zz l
egibusscribendis 123.
Contubernium 7,2l,326.
sacris faciundis 220,226.
Contumacia l76.
Uonventio in m anum 8, 269.
'' stlitibus iudicandis 116, 178.
Decimatio 316.
Conventus 142.
Decretum 79,l26.
Cooptatio 62.
Decumae 13l,143, 192.
CorneliusOinna (L.)49.
?z

Dolabella (L.)230.
Rufinus(P.) 100.
Scipio (P.)90,l0l,l37,310,316.
Sulla (L.
) 59, 62,73,10l, l08,

Decumana (porta)326.

Decumanus 52,217.
Decunx 349.
Dccuria equitum 305.
', servorum 274.
l14, 121, 133, l49y 183, 186, l87,
l94 t 227, 249 ,340.
Decurionesequitum 305.
m unicipales 135, 169.
Corniclnes45.

Cornu bi
jhandschriften 292.
Coronae 317.
Corpus iuris 190.
Corpussecare 22.
Cors266.
Corsica 144.

Coruncanius(Ti.)226.

Cothurni250.
Cottabus 290.
Cotyla 350,35l.
Crater 284.
Crepidae 296.
Creta 144, 167.
Cretio,cernere l5.
Crux 226.
Cryptoporticus 266.
Cubiculum 264.
Cubicularii248,271.
Cubitus 350.
Cucullus 296.
Culeus 351.
Culilla 264.
Cultrarii2ll.
Cuneus, soortv.slagorde 32l.
.' afdeeling zitplaatsen 244.
Cuniculi, cunicularii:22.
Cura l8.

. servorum 274.
Decursio 330.
Dedicatio 224.
Dediticii 41,42.
D elatores 184.
Delecta m anusimperatoris 305.
Delectus militum 309.
n tllm ultuarius 309.

Delphicae(mensae)Q8l.
Delubrum 208.
Demonstratio 125.
Denarius 197.
Denuntiatio l1:.
Deportatio 184.
Designatio rei l75.
Designator 272.
Desultatio 249.
Detestatio yacrorum 15.
Deunx 349.

Deus Consus204.
Dexter 53.
Diadema 292.
Diaeta 264.
Diana 203,204,205.
Dictator l18.

DidiusIulianus(M.)314.

Diem dicendo consum ere 78,l82.
,. di
cere l29, l81.
ludorum l13.
Dies 257.
,, urbis 1l2.
atri 68,258.
comitiales 68,258.
Curatores 117, l64.
comperendini258.
Curiae 3,30,44, 235.
fasti,nefasti68, l77:257.
. vergaderplaatsen van den senaat 27.
, fest
i,profesti258.
Curia Calabra 63,343.
annonae ll2, l94.

872
Diesintercisi258.
. lust
ricus 270.
.' postriduales 69.
,, religiosi258.
Dilarreatio 8.
Digitus350.
Dignitatespalatinae 164.
Diietdeae 202,239.
,' certi'206.
, consentes 205.
,' i
ndigetes 206.
peregrini206.
v selecti 205.
Dimachaeri 248.
D iocletianus 152,163,164,166,168,193.
Diploma 29l.
D iribitores 50.
Dis 205.
Discessio 269.
Discidium 269.
D isciplina militaris 315.
D ispensator 224.
Dividere 79.
Divinatio l79,216.
Divisor 66.
Divortium 8, 269.
Dodrans 349.
Dolon 338.
Dominium 13.
Domitianus 242,249,290.

Domitius Ahenobarbus (Cn.) 62..
',

Corbulo (Cn.)316.

Exercitia armorum 330.
Exercitum remittere 65.
Exercitus42,61,319.
Expeditae copiae 313.
Exsequiae 223,272.
Exsilium 182.
Exta consulere 234.
Extraordinarii305.
Exverrae 273.

FabiusButeo (M.)l22,123.
FabiusMaximusRullianus(Q.
)l20,316.
',
,, Ve
rrucossus(Q.
) 121.
Fabri44.
Falacer(Divuspater)240.
Falarica 323.
Falx 299,338.
, muralis 323.
Familia 5, 10.
Fanum 208.
Fasces 86.
. laureat
i33l.
,, yubmittere 91.
Fasciae 279,296.
Fascinus 205.
FastiCapitolini2.
Fatui,fatuae 247.
Fauces= gang 262.
Faunus 202, 204.
Fencstrae 265.
Fercula 285, 286.
Ferentarii30ô.
Feriae 210,252,258.
. Lat
inae l26,Ql0,253.
Ferrum recipere 248.
Festuca 23, 172.
Fetiales227.
Ficusruminalis344.
Finantiën 81, 92,191.
Fiscus l64,193.
Flamen Dialis 128, 203, 231,23:,238.
Martialis 23l.

Domus 26l,266.
n aurea Neronis 343.
Dos 9.
Dupondius 198.
Duumviriaedisfaciundae etc.l27.
'' i
uridicundo l35.
. navalqs l27.
'' perduellionis86.
'' Facrisfac.Zie decemviris.f.
,' viis purgandis ll7.
', Qui
rinalis231.
Edicta magistratuum 187.
Flamines 23l,237.
Edictum praetoris 96, 175, 187.
,' curiales 235.
,' perpetuum , repentinum , tralatitium Flaminica Dialis 231.
189.
Flaminiu'
!(C.)253,345.
Egredirelationem 78.
Flammeum 269.
Emancipatio 12.
Flavius(Cn.)223,258.
Emporium 345.
l Flora 203,232, 252.
Endrom is 296.
Floralia 252.
Epona 205.
Focus208,263.
Equiria 259.
Foedera 40,228.
Equitatus 302,305,306,319.
Foederatae civitates 39, 141, 143.
Equites 29,35, 99, 160,185, l95.
Follis 282.
. il
lustres 160.
Forceps,forfex 321.
Equulcus222.
Fordiddia 259.
Ergastulum 226.
Fori244,337.
Form ula 174.
Esquilinus(mons)339.
Essedarii248.
Forum 136,l90.
Esseclum 290.
,, agere 142.
Euhemerismus 239.
,, Al
lgusti342.
Euripus 244.
boarium 344.
Evocati3l0, 312.
Caesaris 342.
Excubiae 327.
N ervae 342,343.
Exedra 264.
olitorium 344.
Exceptiones l76.
Rom = um 340,341.
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Forum Traiani 342.
Fratres arvales 352.
Frigidarium 288.
Frons longa 32lFrumentum 143.
Fulgurcondere 220.
Fullo 298.
Funus.Zie exsequiae.
Furca 276.

FuriusCamillus(M.)100.

Fnr m anifestus 21, 173, 188.
Fustuarium 315.
Galea 45,311.
Galerus 296.
Galli236,252.
Gallia 40,41, 144, 166,167.

Galliarum (praeiectura)168.

Garum 283.
Genius 205.
Gentes 5.
Gentiles 5,16.
Gestio l5, 18.
Gezantschappen 82.
Gladiatores 247.
Gladius 45,307.
Glebae inhaerens 277.
Globus 319.
Glutinatores 292.
Godsdienst 81, l10, 202, 207.
Gradus350.
Graecostasis 34l.
Graveerkunst347.
Grom a 326.
Gubernaculum 338.
Gustus 285, 286.
H abet248.
H adrianus 23, 159,315.
H alteres 288.
H andel 300.
H arpastum 287.
Haruspices 220,224,234.
H asta 45? 96,307.

n venlre(sub)96.

H astati303, 311,312.
H eliogabalus l59.
Hemina 350, 351.
H ereditas 15.
. sine sacris269.
Heredium l31.350.
H eres ex asse 353.
H ipponâ 205.
H ispania 144, 166, 169.
H istdones 249,Q50,25l.
H onores 25.
H onorius 157%
H orae 252.

HoratiusFlaccus (Q.) 134,270.
', Bar
batus(M.
)5:,1ll,332.
Hordeum dare 315.
Horrea Galbiana 345.
Hortator338.

HortensiusHortalus(Q.)182.
Hortorum (collis)340.
H ospitium 291.
H ostes 41.
Hostia 209.

lHo
Hys
dt
r
il
oi
m
us
elMa
28n5c
.inus(L.)8P.
Ianiculus(mons)339.

Ianua,ianitor 203,26l, 274.
Ianus 203,204, 205.259.
'' aan het forum 200, 342.
Idem in me 310.
Idus 69,255.
Ientaculum 285.
Ignom inia 100.
Illustres l64,165, 168.
Illyricum 144, 166.

Illyrici(praefectura) 169.
lmagines maiorum 34,263, 222.
Immobiles(res) l4.
Impedimenta 318.
Imperator l56,332.
Imperium 60, 61,lQ0, 156.
Implnvium 263.
Impolitia 99.
Inauguratio 225.
In bona missio 176.
Incensi21.
Index 292.
Indictio 193.
Indigitare 206.

Indulgentia 184.
Inccnsmeltin; der tribusen centuriën 49.
Infantem tollere 270.
Infra classem 45.
Infula 238.
Ingenui24.
In iure cessio 14, l8.
'' ius vocat
io l7l.
Inkomsten van den staat 191.
Inlicium vocare 64,98.
Inquisitio 181.

lnscriytio l80.

Insignla censorum 101.
n consulum 9l.
'' di
ctatoris 1l9.
'' equitum 36,295.
'' praetorum 96.
,' regis86.
'' senatus 83, 295.
Instita 295.
Institor 274, 300.
Insula 265.266.
n Ti
bcrina 346.
Insularius 274.
Intentio form ulae 125.
lntercessio 67,94, 104.

Interdictio (aqua etigni) 182.

Interpretessibyllini.Ziedecemvirisacrisfae.
Interrex 60, l25.
Interrogatio 180.
Iovem lapidem iurare 228.
Iovianus 161.
Iovis.Zie Iupiter.
Irpex 299.
Isis 206,240,24l.
n et Serapis 344.
Italia 39.40,l35,l65,193.

Italiae (praefcctura) 168.

Iteratio manumissionis 42.
Iudata 361.
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Iudex qnaestionis 18l, 186.
Iudicem dare 174, l77.
Iudices 185.
. decemvir
i ll6, l78.
. tdititii 186.

ILa1*tiniIu
sn
7i
.ani4I

'
t maiores,mtnores,pedallei l90.
Iudicia extra ordinem 176.
'' privata 17l.
', publica 1:9,.186.
Iudicis arbitrive postulatio 173.
Iugerum 33,350.

IuliusCaesar(C.)24,94,l08,ll4,l21,
126, l33, 135 , l52, 153, 154, l83,
186, 192, 195, 230, 232, 245, 249,
255, 310, 312, 313, 331.

Caesar(L.)40.
CaesarOctavianus(C.)90,l33,154,
l56,209,310.Zie verder Augustug.
', Me
nto(C.) 105.
Iuniores 45.
IuniusPera (M.)121.
. Br
utus(M.)146.
''
.

Iuno 203,204,205,230,252,255.
Iupiter203,204, 205,230,252,255.
Iurare in verba 309.
Iurisconsulti,iurisprudentes l89,l90,223.
Iurisdictio 96,187.
Ius absentis vocandi88, 92.
v agendicum patribus 7G.
.
.
v plebg 69.
,, ,,
. populo 70, 88.
'' annuli36.
'' civile 7,182, 188.
edicendi l87.
gentilicium 6, 16.
gentium 7, l88.
honorarium l88.
honorum 25.
imaginum 34.
italicum l69,194.
Latii39,41,142.
liberorum l9,233,270.
libertatis 20.
nexus 21, l33.
pontifcium ,sacrum 128, 222.
postlim inii ll,2l.
praetorium l88.
', prensionis 89,92, 104.
,
' suFragii25t 38.
. vitae etnecls 10.
Iustinianus 21,42,190.
ltalendae 69, 255.

Kalender(Juliaansche)255.
Labrum 289.
Lacerna 296.
Laconicum 289.
Lacunar 265.
Laena 296.
Landbouw 299.
Lanista 247.
Lapis specularis265.
Lararium 207,263.
Lares 203,206,207,252.

LartiusFlavus(T.
) l19.
Larvae 207.

T'stifundia 13l, l33, 134,141.

.

Latdna 193,264.
Laverna 205.
Lectica 290.
. funebris 222.
Lecticarii275.
Lectio senatus 73,99, l14.
Lectisternium 209.
Lectus 279.
. adversus,genialis 262, 268,279.
. lucubratorius 280.
n tricliniarius 279.
Legati l39,305.
. August
i 166, 167.
v Caesari
s 167.
, consulareg,praetorii l67.
. legi
onis 167.
Leges:
Acilia Calpurnia de ambitu 66.
n de rey t
undis 186.
A ebutia de formulis 124.
Aelia Fufa de auspiciis 67.
. Senti
a dem anumiesionibus 24,42.
A em ilia de censura 97.
agrariae l3l.

Antonia iudiciaria 186.
Appuleia agraria l32.
. f
rumentaria 194.
Aternia Tarpeia de m ultis 58,59.
Atinia 73 , 105.
Atilia de dando tutore 17.
'' M arci
a de tribunis m ilitum 308.
Aurelia iudiciaria l51, l86.
'' tribunicia 108t 151.
Caecilia Didia de trlnundinis 65,258.
Caelia tabellaria 50.
Calpurnia de repetundis 58.
Canul/a de connubio 32, 124.
Cassia tabellaria 50.
centuriata de ceusoria potestate 62,98.
Cincia de donis 190.
Claudia (1e senatoribus 74.
'' de contubernii
s 7,2l.
Clodia de auspicii'
s 68.
. de censori
a notione 73, 74, 10I.
v frumenuria 195.
Cornelia agraria 133.
', de censura 150.
de civitate 150.
de edictisperpetuis l89.
de frequentisenatu 77.
de magistratibus 150.
de proscriptione l50.
provinciis 138.
de quaestura l50.
'' de sacerdoti
is 150,227.
'' f
rumental-ia 194.
n i
udiciaria 150, 186.
' sum ptuaria 287.
*.
?, tribunicia l08,150.
. Baebi
a de ambitu 66.
curiata de impcrio 6l,85.
Didia sumptuaria 282.
Dom itia de sacerdotiis56,62,226.
Duillia tribunicia 108,124.
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:
liaMaeniadeunciariofenore199.jLege
Pompeia ludiciaria l86.
duodecim tabularum 32,57,l08,123,
l24, 187.
Fannia sum ptuaria 287.
Furia de testamentis l6.
'' Cani
nia de manulnissionibus 24.
Falcidia de testamentis 16.
Flavia agraria 133.
frum entariae 194.
Gabinia de uno imperatore l37, l5l.'' tabellaria 50.
'' de versur
a 147.
Oenucia de fenore 199.
H ieronica frumentaria 143.
lloratia Valeria de plebisc.32,54.
.
'' de provocati
one20,57,124.
H ortensia de plebïscitis 55.
v dc nundi
nis 258.
Icilia de A ventino publicando 47,54.
/' de secessi
olle 124.
,, u-ibunicia 58,105. '
Iulia agraria l33,154.
. de ci
vitate 40.
''
''
z, Gall
iae Transp.danda*1.
,' de provi
nciis 138,139, 145.
/, iudi
ciaria 154, l86.
,' sumptuaria 154,287.
'' theatralis 245.
'' et Papia (Poppaea de maritandid
ol-dinibus 19,270.
'' Papiri
a de m ultis 59.
. et Titia de dando tutore l7.
funiaNorbanadem anumissionibus24,41.
Labiena de sacerdotiis 227.
Licinia de Illviris epulonibus 230.
z, sumptuaria 287.
LiciniaeSextiae33,94,125,132,200,226.
Livia de civitate 40.
. agraria l32.
. frt
zmentaria l95
,' iudi
ciaria 185.
M aenia de patrum auctoritate 55,6l.
Alanilia de imp.Cn.Pompei l37, 152.
M anlia de znanumissionibus l92.
M arcia de censura 98.
M etilia de aequando iure l22.
àlinucia de triumviris mcnsaliis 200.
Octavia frumentaria l95.
ogulnia de sacerdotiis 33,226.
Oppia sumptuaria 287.

Orchia sumptuaria 287.
Ovinia de legendo senatu 73.
Papia de virginibus Vestalibus 232.
laapiria de triumviris capitalibus 1l6.
', tabellaria 50.
Petronia 22.
Plaetoria de cura l8.
,' de praet
ura 96.
Plautia iudiciaria 186.
. Papi
ria de civitate 40.
Poetelia de ambitu 66.
, Papi
ria de pecunia credita 22.
l'ompeiae de am bitu etvi66,l86r187.
Pompeia de civitate Galliae Clspad.
danda 4l.

. ne quis absens,etc.152.
. tribunicia 108,151.
Porciae de tergo civium 20,58.
provinciae 4l, 136.
Publilia de censtzra 33,97.
de magistr.pleb.32,53, 54,107,
lll.

de patrum auctoritate 52.
'' de pl
ebiscitis 54.
Roscia theatralis 36,245.
ltubria de Gallia Cisalpina 4l.
sacratae tribuniciae l04,ll1, 123.
Semproniae 20,35.
Sempronia agraria 132.
de fenore l99.
de pzovinciisconsularibus 82,138.
'' de provocat
ione 20, 58.
. frument
aria 194.
itzdiciaria 36, 185.
Servilia agraria 132.
'' iudi
ciaria l85.
Sulpicia de noviscivibus 149.
sumptuariae 287.
tabellariae 50.
telpli224.
Terentia et Cassia frumentaria 195.
Terentilla de legibus scribendis 32.
Thoria agraria l32.
Trebonia de coöptatione l07.
de imp.C.Caesarisprorogandol52.
de provinciis consularibus 152.
Tullia de am bitu 66, 254.
de liberis legationibus 76.
V aleriae de provocatione 20,31,57,58.
Yaleria de im perio 3I.
de aere alieno 200.
de Sulla dictatore l49.
// M arcia de aere alitno 200.
Yal'ia de maiestate 40.
Vatinia de imp.C.Caesaris 152.
Villia annalis 90.
Vistllia de latinitate 42.
Voconia de testamentis 16.
Legibussolvi 90.
Legio 303,305, 3:9,312,314.

Legis actiones l71.

Lem bus 338.
Lem ures 207.
Lex perfecta 187.
Libdla l97.
Liber,Libera 202,205,206.
Libera legatio 76.
Liberalia 271.
Libertas 20.
Liberti,libertini24.
Liberum exsilium 182.

Libitina(porta,deà)243,272.
Libitinarii271.
Librarii274t202.

Libriharusplcini,fulgurales,rltuales234.
, li
ntd Q 226.
'' pontihcil222.
'' sibyllini2l9, 224,226.
Libripens 8.
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Ziburnâe à37.

LiciniusCrassus(M.)97,151,152.
Crassus(P.
)238.
Lucullus(L.)146.

1Mancipa
iti
(o
res
8),11
41
.>13,14.
Mancipio (hominesliberiin) 11.

M ancipium 4,23.
M ancs 296.
Lictores 6l,86, 91,96,1l9,122, 124, M anipulus303.
l28, 135, l38, l66, 167, 238.
ManliusCapitolinus(L.)ll9.
v
.
Ligula 350,351.
(T.)119.
'' Impe
Lilium 324.
riosusTorquatus(T.)316.
M ansiones 291.
Linguis favm-e 209.
M o ubiae 212.
Literae 291.
M anumissio 23.
.' laureatae 332.
M anus4,8.
Literati274,277.
,z ferreae 334.
Litis aestimatio 182.
. i
niectio 171, 173.
. coutestatio 176.
Litnus 52,218,347.
Mapya 286.
.'

Stolo(C.)32.

Livius(L.) 106.
A ndronicus250.
Drusus(M.)40,105,132.
Locupletes 46.
Locusconsularis 280.
. efatus 2l9,225.
Iuorica 45,306.

. van ccn m uur 324.

Luceres 3.
Lucerna 282.

Lucrinus tlacus) 101.

Lucus 208.
Ludere par im par Q90.
Ludi Apollinares252.
,' Capi
tolini252.
circenses 246.
extraordinarii254.
gladiatorii247.
gym nici249.

àlarclusCoriolanus(C.)59.
. Phi
liypns(L.) 105.
'' Re
x kQ.)93.
. Rut
ilus(C.)98,200.
M argaritae 297.
Marius(C.)90,311.
M arktpolitie l12.
M ars203,204,205.
M ater familias 10,268.
M atrimonium 7,267,268.
M'ausoleum A ugusti345.
M ediastini275.
M edici 274.
M egalesia 252.
M em brana 292.

MeneniusLanatus(T.
)59.

Mensae 281.
. Delphi
cae 281.
, secundae 285,286.
Menschenoflkrs 208,209.
magni,maximi,Romani252.
M enses255.
'' Megalenses 252.
M ensis mercedonius 255.
'' plebeii252.
Metalla 192.
saeculares253.
Mercurius 205.
scenici249.
M erenda 286.
stati251.
M erum 284.
zz votivi 254.
Meta 244,247.
Ludiones,ludii249.
. sudans 343.
Ludus,ludimagister 270.
M illiarium aureum 341.
Ludus duodccim scriptorum 289.
M imi250,272.
. latruncul
orum 289.
M inerva 204,205, 230,252.
', Troi
ae 249.
M irmillones 248.
Luna 204,205.
Lupercus, Luyrci, Lupercalia 236, 344. M issio 248,310.
M issus 247.
Lustratio 270.
Mithras 24l.
Lustrum 101.
M itra 297.
, condere 101.
Lychnuchns 282.
Mobiles(res) 14.
Modius 194, 199,351.
Macedonia 144,166, 169.
Mola salsa 299.
M acellum magnum 346.
MolesHadriani346.
Maelius(Q.)106.
M onopterus 213.
Ma
e
ni
u
s
(
C.
)
l
1
9
.
Morbus comitialis 67.
M agister equitum .
121, 122.
M oriones 274.
. oëciorum 164,l65.
M agistratus 83,88.
MuciusScaevola(Q.)239.
M ulsum 285.
M agistriscriniorum 165.
M ulus M arianus318.
M agna Mater.Zie Cybele.
M undus Ropa: 344.
M alleolus 323.
M unicipium 25, 26,130,135.
Malleus 26l.
M urrhina 286.
Malum inclinare 338.
Murus 323.
Mamillarq 296.

377
Murus ServiiTullii 340.
. A urel
iani 340.
M usculus 323.
M utationes 291.

Myoyaro 338.

Naenlae 272.
Nani,nanae 274.
Natatio 289.
Naumachia 249,348.
Navis 337.
. praetoria 336.
Negotiatores 274.
Neptunus 205,252.
Nero 164,266.
Nomen 5,27l, 275.
Nom enclator 66,275.
Nominisdelatio l80.
professio 65.
', receptio 180.
Nonae 69, 255.
Nota censoria 73, l00.
Notarii 165,270.
Novicives 49.
Numa Pompilius 60,222,225,227,232,
236, 255.

Numerare senatum 78.
N umidae 275.
N umidia 144.
Nummus aureus,solidus 197.
N undinae 65, 68.
N untiatio 53.
N uptiae 269.
N utrix 270,221.

Obnuntiatio 53.
Obsidio 322.
Occa 299.

Occupatorii(agri) 131.
Ocreae 45.
Octavius(51.) 106.

Oecus 264.
Off'
a pultis 2l8.
Omen 78,218.
Oorlog 92.
Openbare werken 101.
Oppugnatio 32l.
Ops 202,204.
Optimates34.
Optio 305.
Opus testaceum , vermlculatum ,musivum
265 , 347.

Or.bis(rondetafel)281.
(slagorde)319.

Orchestra 36,83, 243,244.
Orcini 24, 74.
Orcus 205.
Ordinarii274.

Orientis(praefectura) 169.

Originarii277.
Oscines 2l7.
Ostiarius274.
Ostium :61.
Ovatio 82, 332.
Ovile 50.
Pacis(t
emplum)343.
Paedagogus271.
Paqnula 296.
SCHIaISfMER,Handboek.2e druk.

Pagani,Paganalia 49.
Paganica 282.
Pagi 49.
Palaestritae 249.
Palaria 330.

Palatinus(mons)2,339,344.
Palatium 344.
Pales 202,253.
Palilia 253.
Palimpsestus 392.
Palla 295.
Pallium 295,296.
Palm ipes 350.
Palm us,palmus maior 350.
Paludamentum l67,307.
Pantheon 213,345.
Pantomim i250.

PapiriusCarbo(Cn.)94,107.
,' Ma
so (L.)332.
. Cur
sor(L.)120,257.
Papyrus 292.
Parimparludere 290.
Parma 307.
Pascua l92.
Passus 350.
Patella,patera,patina 2l0.
Paterfamilias 10,268.
patratus 227.
Patres 27,29,54,217.
. conscripti 73.
'' m inorum gentium 72.
Patria potestas 10.
Patricii27,30.
Patrimonium principis 193.
Patroni 24,27,41.
, causarum 183.
'
Pausarius 338.
Pavimentum 265.
Peculium ll, 23.
Pedarii79.
Pedisequi,pedisequae 275.
Pellex 7.
Penates 203,206.
Penetrale 2l1.
Perduellio 50,86.
Peregrini41.
Peremne auspicari69.
Peripetasma 282.
Peripterus 212, 2l3.
Peristylium 262,263.
Persona 250Pertica 350.
Pes, pes quadratus 350.
Pessuli265.
Petasus 296.
Petitor l71.
Petorritum 290.

Petronia (amnis)69.

Phalerae 317.
Piaculum 223.
Picus 204.
Pignoris capio 76, 174, 195,196.
Pila 287.
Pilani304,30:,312.
Pilentum 29l.
Pileus 296.
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Pilum 307,311.
Pinacotheca 264.
Pinarii236.

Pincius(mons)340.

Pinni 324.
Piscina 264,289.
Pistrinum 264, 276.
Plebiscitum 54.
Plebs,plebeii 28,30.
Pluteus 323.

Pluto 205.
Podium 243.
Poena capitalis l82.
Pollex 350.
Pollicem premere,vertere 248.
Pollinctor 272.
Pomoerium 47,340.
Pomona 203,232.
Pompa 272.

PompeiusMagnus(Cn.)59,90,94,187,
l46 , l5l, 152, 195, 246 , 249, 333.
Pomponius(Q.
) 106.
Atticus(T.
)292.
Ponssublicius 222, 225.
Pontes 50,349.
Pontifex m aximus 62, 107, 222, 224,
225, 232, 237.
Pontifces68, 178, 222,237, 254.
'' m inores 226.
Pontius Pilatus l64.
Pontus 144.
Popae 2l1.
Populares 34.

PorciusCato (M.
)l00,l9l,342.

Porta Libitina 243.
praetoria,principalis,decumana326.
', triumphalis 33l,333.
Porticus 264.
Portoria l92.
Possessio 14,13l.
Postictlm 2l2.
Postscenium 244.
Postulatio 176, 179, l80.

PostumiusAlbinus(Sp.)82.
Megellns(L.
) 104.
. Pyr
gensis(M.
) 146.
', Tube
rtus(A.
)316.

Potitii236.
Praeciae 238.
Praecinctiones 244.
Praeclamitatores 238.
Praecones l29.
Praefecticohortium 3l3.
'' sociorum 305.
Praefecturae 136,l57,168,
Praefectus Aegypti l67.
aerario l63.
annonae 127, 163, 195.
morum l53.
praetorio l62, 168.
. urbi 86, l26,l61,162.
. vigilum 163.
Praefericulum 2l0.
Praefcae 272.
Praeire verba 223,224,310.
Pratmia militaria 317.

Praenomen 5,6.
Praepositus sacricubiculi 165.
Praerogativae 47,49.
Praes 179.
Praesides 168.
Praesul 236.
Praetorium 325.
Praetor urbanus 76,96.
Praetura,praetores33, 95, l6l.
Praevaricatio l80.
Prandium 285.
Precationis carmen 64.

Priayus205.

Primlcerius notariorum l65.
Primigeniussulcus 339.
Primipilus 304,305.
Primo vocatae 47.
Princeps 156..
senatus 74, 156.

Principgs303,31l,312.

Principm m 44,65.
Proconsules 137.
Procuratores 164, 167,274.
u Caesarisl67.
Procuratio fulguris,prodigiorum 219,223,
234.

Prodictator l21.
Prodigia 77,8l,2l9.
Proletarii46,49.
Promulsis 285,286.
Pronaiis 2l1.
Propraetores 137.
Pronubae 269.
Propugnaculum 324.

Proroyatio 82.

lmperiidictatoris l20.
Proquaestor 139.
Proscenium 244.
Prostylus 212.
Provinciae 82, 93, 136, l40, 145, 165,
192.

Provocatio 20,57, 58,87, l20,
Proximi 165.
Pseudoperipterus 212.

PtzbliliusPhilo (Q.)33.
. Vol
ero (Q.)32,53.

Publicani36, 146.
Pugna 319.
Pulpitum 244.
PulsQ83.
Pulvinar 209.
Puncta 50.
Puteal220.
Pyrrichia saltatio 249,250.

Q.R.C.F.230.
Quadrans l97,349.
Quadruplatores l84.
Quaestionesperytuae 58.
QuaestorOstiensis139,194.
Quaestorsacripalatii164.
Quaestores73,74,ll4,139,16l,164.
Caesaris l64.
', parricidii87.
.

Quartarkls350t351.
Quatuorviriiun dicundo 1l6.
t
,

v

,

munic. 135.
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Quatuorvirimonetales ll6.
', viis purgandis l1).
Quibusin senatu sententiam diccrelicct23.
Quid censes? 28.
Quinarius 197.

Qu,'inctiusCapitolinus(Ti.
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