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In dU boekje heb ik getracht zoo kort en duideltjk mogelijk een overzicht te geven van alles, wat bij het lezen van de grieksche schrijvers
noodzakelijk geweten moet worden omtrellt den toestand van Gi"iekenlands bewoners in hun staats- en bijzonder leven.
Dat ik Schoemanns uitvoerig werk (Gr. Alterth. 2te aufl.) tot leiddraad genomen heb, zal aan ieder, die dat boek kent, dadelijk in
het oog springen. Dat volgen is eehter niet slaafseh geweest. Waar
ik meende van mijnen voorganger te moetell afwijken, heb ik dit gedaan. Ik reken het hier de gelegenheid niet op te geven, waar dit heeft
1l1!tats gehad, en welke overu'egingen mij hiertoe telkens gebracht
hebben. -

Ook was het werk van Schoemanll , dat ongeveer zesmaal

grooter is dan dit werkje,

"001'

mijn doel te uitgebreid. Eenige ge-

deelten heb ik zelfs nagenoeg geheel op zijde gesehoven, nl. de geschiehtliehe angaben ilber die verfassungett einzelner staaten en het
religionswesen. Het eerste liet iI" weg, omdat Sparta en Atllene ook
daar eene groote rol spelen, en juist ove/' deze beide staten in het
verdet'e gedeelte uitvoerig penoeg gehandeld wordt. En den godsdienst
der Grieken, hoe aanlokkelijk dit onderwerp ook door Sehoemann
behandeld is, meende ik te moeten weglaten, omdat over dit onderwerp reeds zoovele leerboeken bestaan, en weldra b.v. ook van Stolls
uitmuntelld werk bij den uitgever dezes eene veel verbeterde en vermeerde/'de uitgave zal verscltijnen. Toch heb ik mij niet kunnen
weerhouden ill een kort aanhangsel over den godsdienst eenige punten

te behandelen, die men in leerboeken over de godsdienstleer en mythologie der Grieken te vergeefs zoekt. Ik kan echter niet nalaten ieder,
die ziclJ, op eene aan[lename wijze eene zuivere kennis van het wezen
van den griekschen qodsdienst t,erschaffen wit, aan te bevelen dat
gedeelte van Schoemanns Alterthiimer te lezen.
Door de uitvoerige registers hoop ik menigen leet'ling een tl'ouwen
gids gegeven te hebben, wanneer hij bij het lezen van de gt'ieksche schrijvers gedrongen wot'dt een uitstapje te maken op het dOQ1'gaans zeer
onbekende gebitd der gdeksche oudheid.
Groningen, Maart 1864.

Bij het verschijnen van dezen tweeden druk heb ik aileen te vermelden, dat ik een dankbaar gebruik heb gemaakt van de opmerkingen,
mij bij de verschijning van den eersten druk onder de oogen gekomen
en dat ik zooveel mogelijk getracht heb dit werkje gelijken tred te dom
houden met de vordet'ingen, sedet't dien tijd in de wetenschap gemaakt.
Utrecht, Mei 1873.

Ook thans heb ik niets anders te zeggen dan hetgeen ik bij het
verschijnen van den tweeden druk reeds heb medegedeeld.
Amsterdam, November 1886.
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IN LEIDIN G.

De maatschappelijke toestanden en betrekkingen van
Griekenlands bewoners voor de tijden, die ons in de
llias en Odyssea geschilderd worden, zijn geheelenal
onbekend. De oudste inwoners kwamen uit Azie, maar
het ligt in het duister, wanneer en hoe j het is echter
waarschijnlijk, dat de stam, die Griekenland· heeft bevolkt, zich ook westelijk over Italie heeft verspreid
en oostelijk ook met de volken van Klein-Azie verwant
was. Reeds bij zijne aankomst in Griekenland kan
deze stam eenigszins beschaafd geweest zijn j imm ers ,
hoewel de grieksche beschaving later sterk toegenomen
is, kan men niet ontkennen, dat er tusschen de ontwikkeling der Grieken en die der bevolking van KleinAzie vele sporen van overeenkomst zijn.
Pelasgen worden die oudste bewoners genoemd. Dit
is oorspronkelijk slechts de naam van eenen der stammen, die Griekenland oudtijds bewoonden j later, toen
de Hellenen zich meer verspreidden en hun naam de
meer gewone geworden was om de geheele bevolking
aan te duiden, werd aan aHe stammen, die Griekenland voor de HeHenen bewoond hadden, de naam van
Pelasgen gegeven. Deze Hellenen waren wederom slechts
een van de vele stammen, die onder den algemeenen
v.
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naam van Pelasgen begrepen waren. Homerus kent
de Hellenen slechts als een gedeelte van het volk,
dat Achilles naar Troje voerde, en HeHas slechts als
een landschap of eene stad in 't zuiden van Thessalie,
het land, dat overigens bij hem juist als het pelasgische
bekend staat; ook Aristoteles spreekt van een Hellas
in Epirus, bij Dodona en den Acheloiis. Hier had,
volgens de my the ten tijde van Deucalion, de watervloed plaats, en deze was door zijnen zoon Hellen de
stamvader der Hellenen. Een gedeelte van dezen starn
trok onder Xuthus naar Attica en werd daar door den
pelasgischen of oud-ionischen starn gaarne opgenomen;
een ander gedeelte, de Doriers, zwierf lang in Thessalie rond en trok eindelijk, vereenigd met eene in
vroeger tijd uit de Peloponnesus gevluchte schare Achaeers, naar dit schiereiland (ongeveer 1000 v. Oh.) ,
waarvan zij het grootste gedeelte aan hunne heerschappij
onderwierpen. Deze inval deed de meeste oorspronkelijke inwoners naar de kusten van Klein-Azie en de
eilanden verhuizen; na deze volksverhuizing kwam er
geen ,groote verandering meer in de woonplaatsen der
verschillende bewoners van Griekenland.
Toen bijna overal de heerschappij in de handen der
Hellenen was gekomen, begonnen de onderworpen volken
zich ook Hellenen te noemen, en dit is later de gewone
naatn geworden, waarmede de volkeren van Griekenland
zich als een geheel aanduidden; bij Homerus heeten zij
echter gewoonlijk nog Achaeers (hoogst waarschijnlijk de
edelen), ook Danaers of Argiven. Eerst door de Romeinen
is de naam van Grieken, Graeci (rpcwtOi) in gebruik gekomen, waarschijnlijk omdat zij in deze landstreken het
eerst met dezen in Epirus of Aetolie wonenden volksstam
in aanraking zijn gekomen.

"
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Uit de pelasgische tijden bestaan in Griekenland nog
vele overblijfselen, zooals de vestingwerken van Tiryns
en Mycene (beide in Argolis), bij welke laatste plaats
de bekende Leeuwenpoort en de zoogenaamde· Schatkamer van Atreus nog ieders be wondering opwekken.
Doch behalve door deze groote werken van bouwkunst
en talrijke andere overblijfselen, die bewijzen, dat daar
eens machtige gebieders over eene arbeidzame bevolking
hebben geheerscht, wordt onze aandacht niet minder
getrokken door de vele legenden uit de grijze oudheid,
die aan de zangers der nakomelingschap Ilene onuitputbare
stof aanboden, om hunne denkbeelden in steeds boeienden
vorm voor te stellen.
Uit eene oppervlakkige kennismaking met de liederen
van Homerus blijkt het reeds duidelijk, dat de gebeurtenissen, die hij bezingt, tot een veel vroegeren tijd
dan tot den zijnen behooren, en dat de heIden, die
hij ons voorstelt, mannen zijn geweest van een veel
kloeker voorgeslacht.
Beiden, de overblijfsels zoowel van de kunst· in het
algemeen als van de dichtkunst in het bijzonder, wijzen
ons terug op een tijd. waarin Griekenlands bewoners
nog in hun gemeenschappelijk aziatisch vaderland onder
eene verwante bevolking woonden, van wie zij zich later
echter meer en meer vervreemdden, totdat zij haar eindelijk
als barbaren tegenover zich stelden.
Ook als men geen geloof slaat aan de verhalen van
volkplantingen van Phoeniciiirs of Aegyptenaars onder
Cadmus, Danaiis en Cecrops in sommige gedeelten van
Griekenland gevestigd, kan men toch niet ontkennen,
dat vreemde beschaving, en inzonderheid die der Phoeniciers, reeds vroeg op de Grieken eenigen invloed
gehad heeft. De Phoeniciers toch hadden op vele e11*
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landen van de aegaeische zee en op het vasteland vele
volkplantingen. Talrijk waren de diensten, die deze volkplantingen aan het W esten b~wezen, maar geen is voorzeker gewichtiger geweest dan de mededeeling der kennis
van het letterschrift, en hoewel men zich reeds vroeg
voor korle opteekeningen van een zeker schrift bediende,
schijnt toch de schrijfkunst niet voor de 7de eeuw v. Oh.
in Griekenland meer algemeen in gebruik gekomen te
zijn~ en eerst eene eeuw later werd die kunst onder de
vakken van onderwijs opgenomen; van vroeger tijd kan
men dit althans niet bewijzen.
Even als 't letterschrift, zoo was ook het stelsel van
maten . en gewichten, dat de Grieken later gebruikten,
van oosterschen oorsprong. Runne oorspronkelijke maten
en gewichten werden omstreeks het midden der 7de eeuw
door de latere verdrongen uit begeerte om het verkeer
tusschen Griekenland en het Oosten gemakkelijk te
maken. Dat dit eerst zoo laat geschiedde, bewijst weI,
dat men vroeger weinig behoefte aan die gelijkheid van
maten en gewichten had en dat het verkeer tusschen
Griekenland en het Oosten oudtijds dus niet zeer levendig geweest is.

I.

GRIEKENLAND VOLGENS HOMERUS.

1. D e zan g e n van Hom e r u s. De trojaansche
oorlog en de daarmede samenhangende gebeurtenissen,
die den inhoud der zangen van Homerus uitmaken. behooren meer tot het gebied der poezie dan tot dat der
geschiedenis. Deze poezie zelf is reeds veel ouder dan die
zangen, en de zangers, wier liederen ons in de !lias
en Odyssea bewaard zijn, hadden eene stof, die reeds
door vele voorgangers bezongen en in zekeren vorm
gebracht was.
Het is onmogelijk te bepalen, wanneer die liederen
ontstaan zijn, en nog veel moeilijker te gissen, wanneer
de gebeurtenissen zelven plaats gehad hebben. Men stelt
de laatste op ongeveer 1184 v. Ch., het ontstaan der
Hias in het midden der tiende eeuw v. Uh. Doch in die
zangen wordt over den trojaanschen oorlog gesproken als
over eene gebeurtenis van 't ver verleden, en over de
heIden als over wezens, verre verheven boven 't menschengeslacht van die dagen ; zij leven zelfs nog in een
nauw verkeer met de goden. Als die zangers ons dan
toch alles zoo weten voor te stellen, alsof het onder hun
eigen oogen was geschied, en hunne schilderingen ons
den indruk van een trouw beeld naar het leven geven,
dan kunnen wij er onmogelijk eene geschiedkundige overlevering in zien. Het is slechts een dichterlijk beeld van
den ouden heldentijd, zooals hij in den geest dier zan-
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gers bestond, waarbij zij echter dikwijls toestanden van
hun eigen tijd verwarden met die van den tijd, welken
zij bezongen. Daar wij echter geen andere middelen bezitten om dien tijd te leeren kennen, zoo moeten wij ons
met hunne getuigenissen vergenoegen.
2. De staten. De koning, de edelen en het
v 0 I k. Bij Homerus is het grieksche yolk niet tot een
geheel vereenigd. Bij het ondernemen van den oorlog
tegen Troje, onder het opperbevel van Agamemnon, den
koning van Mycene (in Argolis), zijn de overige koningen van Griekenland hem slechts krachtens hunne eeden
en beloften, niet uit dwang, gevolgd. Ieder der grieksche
volken heeft een koning aan zijn hoofd j weI is Ithaca
h. v. een tijd lang zonder koning, maar die waardigheid
wordt toch voor Odysseus bewaard, aan wien zij van
gods- len van rechtswege toekomt. Het koningschap is
eene goddelijke stichting (cl,ot'pE~ee~, cll0i'ellee~); het gaat
van vader op zoon over. Naast den koning staan de
edelen (~aa!Aiie~), wier aanzien boven de groote menigte
ook als door goddelijk gezag gevestigd wordt voorgesteld.
Toch IS de afstand tusschen dezen en het yolk ( cliip.o~)
nog niet zoo groot als later; er worden onder het yolk
mannen gevonden met den eerenaam van heros, ~n zelfs
van niet-vrijen wordt gezegd '. dat zij door de goden met
de eene of andere voortreffelijke gave begiftigd zijn (orO!,
S"atot), b. v. de herders Eumaeus en Philoetius in de
Odyssea. In dien tijd bestaat nog geen voorname trots
aan de eene, noch schuwe onderworpenheid aan de andere
zijde; tusschen ane standen is de omgang ongedwongen
en natuurlijk.

3. Raad. Volksvergadering. Rechtspraak.
Onder zijne gelijken is de koning de eerste; de hoofden
tier edelen vormen zijn raad ((30UAYJ, vandaar (3oUA'tl'f0pOI,
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I
met wien hij aHe gewichtige
zaken behandelt. Die beraadslagingen worden meestal
gehouden onder den maaltijd; geen maaltijd kan echter
zonder offer plaats hebben; dus was reeds in die tijden
de gemeenschappelijke godsdienst en de maaltijd bevorderlijk voor eene vriendschappelijke en eendrachtige behandeling der zaken. Ook komen dikwijls vergaderingen
van het geheele yolk voor, of om daarin bekend te
maken, wat door den raad besloten was, of om in de
tegenwoordigheid van het yolk te beraadslagen, of ook
om daarmede de zaken te overwegen. Op last des konings, somtijds ook op last van anderen, wordt het yolk
door herauten b\ieengeroepen. Hij , die voor het yolk
wil spreken, la~t zich den staf (I1XYJ1t-CpOll) toereiken;
doch slechts de edele heeft dit recht, want de man van
't yolk wordt noch in den raad, noch in den krijg medegeteld; Thersites, b. v., in de llias is geen spreker in de
volksvergadering, maar slechts een opruier van het yolk.
Ook de rechtspraak berust bij de koningen; zij zijn
met hunne edelen de rechters (cltltlXl71toAOt), en juist door
het getrouw waarnemen van deze plichten maken zij
zich jegens hun yolk het verdienstelijkst. Bovendien is
de koning aanvoerder in den oorlog, waarheen uit ieder
huis een zoon hem moet volgen, terwijl het lot onder
meerdere zonen beslist. Eindelijk verricht hij de offers
voor den staat, evenals de huisvader dat voor het huis;
doch daarom is hij volstrekt geen priesterlijk koning.
4. Bijzonderheden betreffende den koning.
Des konings inkomsten bestaan in zijn bijzonder vermogen , de kroondomeinen ('te(J1l1YJ), geschenken (ct w-cilllXt ,
3Jep.tt:m~) en een deel van den buit (yeplX;); aan den
maaltijd, waar zij de eereplaats bekleeden, krijgen zij
grooter aandeelen en grooter bekers. Uiterlijke kentee-
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kenen van hunne waardigheid hebben zij niet dan aIleen
den schepter (a'1/.irrr'rpoll, vandaar a'1/.'YlTt''roiixca); doch ook
priesters, waarzeggers en herauten dragen dezen staf,
en hij moet dus meer als het algemeene kenteeken van
eene zekere waardigheid beschouwd worden; bij koningen
en priesters is hij echter met goud versierd. Ook hebben zij geen bijzondere dienaren dan de herauten; deze
zijn vrije lieden en worden onder hen geteld, die een
voor het volk nuttig bedrijf uitoefenen (~'Ylp.to7Jp"l0i); de
herauten zijn zelfs onder vijanden onschendbaar. Evenals somtijds zelfs edelen den koning in het dagelijksch
leven vrijwillig dienen en helpen, zoo zijn ook de herauten zijne dienaren; doch van eene geregelde schare
van dienaren is bij den koning van Homerus geen sprake.
5. P r i est e r s. Slechts tot het verrichten van godsdienstplechtigheden bestaan personen, die beambten schijnen, de priesters; deze moeten voor den dienst van eene
bepaalde godheid in haar heiligdom zorgen. Moet een
bijzonder persoon godsdienstplechtigheden verrichten, dan
heeft hij des priesters hulp noodig. Deze is steeds in de
tegenwoordigheid der godheid, die hij dient, en daarom
stelt men zich hem als in eene nadere betrekking tot
deze voor; men meent, dat hij in het bezit van bijzondere goddelijke openbaringen is; hij is dus heilig, ja
wordt somtijds door 't yolk als een god geeerd. Over de
vereischten tot het priesterschap weten wij niets: sommigen worden gekozen, van anderen is de waardigheid
erfelijk, maar eene priesterkaste bestaat niet.
6. V r ij en ens I a v e n. Bed r ij v e n. Han del. De
grootere afdeelingen van den staat heeten phylen (stammen), de onderafdeelingen zijn de phratren (geslachten).
Zij, die niet tot het yolk behooren, maar er slechts bij
wonen (p.mxlI!ia''rOCt) , zijn uitgesloten van de rechten der
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burgers en eerder dan deze aan allerlei krenking blootgesteld. De niet-vrijen zijn of krijgsgevangenen (~(J-w,~)
of huislieden (Oix:ijE;); de naam van slaaf (c}OUAO~) komt
uiterst zelden voor, en over 't algemeen wordt die klasse
der bevolking niet hard bejegend, daarentegen hare ptlrsoneele waarde steeds erkend. De loondienaars (.9"ii't'E~)
moeten weI onderscheiden worden van die arbeiders, welke
een of ander werk gemeenschappelijk moeten verrichten
(ept.9"Ot) en of slaven of vrijen zijn.
Hoewel de aanzienlijken zich niet ontzien zelf handenarbeid te verrichten, zoo laten zij toch het gering ere
werk in den landbouw, de veeteelt enz. aan hunne onderhoorigen over. Met vrouwelijke werkzaamheden, als spinnen en weven, houden zeUs koninginnen zich bezig; en
de verzorging van het fiere paard is ook voor de heIden
van Homerus geen onedel werk. Wij hebben reeds gezien, dat de koning de staatsoffers verricht. Er zijn
echter ook lieden, die kunstenaars en handwerkers zijn;
deze klasse van demiurgen, waaronder men ook herauten,
zangers en artsen, d. i. wondheelers, moet tellen, worden
voorgesteld als inzonderheid door die goden begiftigd,
welke de kunsten beschermen, voornamelijk door Athene
en Hephaestus. Ook wordt er handel gedreven, want de
voorwerpen van kunst, die niet in 't land vervaardigd
worden, moeren uit den vreemde ingevoerd worden. De
kostbaarste bezittingen der heIden zijn gouden en zilveren
vaatwerk en prachtige kleederen, werken van sidonische
kunst. De handel gaat gepaard met zeeroof, welke echter
aHeen jegens zulke buitenlanders veroorloofd schijnt, met
wie het yolk der roovers niet bevriend is; doch dat rooverij niet tot eer strekt, maar eerder als misdaad wordt
aangezien, wordt uitdrukkelijk verzekerd.
7. Het recht. Onder de inwoners van eenen staat
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wordt de rechtstoestand niet door bepaalde wettelijke verordeningen, maar door de gewoonte geregeld; het recht
wordt door koning en edelen gehandhaafd en is van goddelijken oorsprong. Zeus straft den misdadiger en wreekt
de krenking van 't recht in de gerichten door landplagen.
Voor een moord wordt ten zoen eene boete aan de betrekkingen des vermoorden betaald; zoo niet, dan moet
de schuldige in ballingschap gaan. Bij koop en verkoop,
huur en verhuur en dergelijke is het voorzichtig getuigen te nemen, van welke men zich, als hierover een
rechtstrijd ontstaat, bedienen kan. Men daagt zijne tegenpartij voor 't gerecht, ook weI voor eenen scheidsrechter
(fa'C6'Jp).
8. He t h u weI ij k. Het huwelijk is eene overeenkomst
tusschen den vader der bruid of in 't algemeen tusschen
hem, in wiens voogdij deze is, en den aanstaanden echtgenoot. De zoon laat de keus zijner vrouw meestal aan
zijnen vader over. Men vindt voorbeelden, dat een vader
zijne dochter aan hem geeft, die in eenen door hem
daartoe ingestelden wedstrijd overwint; maar de regel
is, dat de aanstaande echtgenoot aan den vader van het
meisje, dat hij begeert, eenen prijs aanbiedt van vee of
andere kostbare voorwerpen (€~lI(x), en weI tot vergoeding
van den bruidschat (€~lI(x), die verwacht wordt; wordt
het huwelijk door den dood des echtgenoots ontbonden
en blijft de vrouw niet in het huis van dezen, dan wordt
het door haar aangebrachte teruggeven; maar wordt de
vrouw om echtbreuk door haar man verstooten, dan kan
de man al wat hij bij het huwelijk gegeven heeft, terugvorderen. Het huwelijk is niet beperkt door de grenzen
van den staat, noch door die der standen; maar, hoewel
een onaanzienlijk man door eigen voortreffelijkheid weI
eene aanzienIijke vrouw kan krijgen, zal toch om het
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geschenk, dat door den aanstaanden echtgenoot gegeven
moet worden, niet dikwijls een huwelijk tusschen personen uit verschillende standen plaats gehad hebben. Het
huwelijk met eene vrouw was regel, doch dikwijls had
de man meerdere bijwijven. Van een door verwantschap
verboden huwelijk wordt nergens gesproken; aIleen tusschen ouders en kinderen is het huwelijk niet geoorloofd,
zooals de legende van Oedipus bewijst. Het bruiloftsmaal, gepaard met een offer, wordt door den vader der
bruid aangericht. De vrouw staat niet als dienares onder
den man, en in haren kring staat zij even hoog als
de man in den zijnen, en de onderlinge betrekking tusschen de beide geslachten is over 't algemeen natuurlijk,
niet ruw, maar ook niet verfijnd.
9. De kinderen. De echte kinderen (YlIYJIJ'!Ot, l~a:!yelleec;)
hebben een grooter erfrecht dan de onechte (lIb~o!). De
echte zonen verdeelen des vaders bezittingen, en ieder
krijgt door 't lot zijn aandeel; de dochters krijgen, behalve wanneer zij geen broeders hebben en dus erfdochters zijn, slechts een uitzet. De onechte kinderen krijgen
geschenken (1I0~€i'tx); maar in de huislijke behandeling
van echte en onechte kinderen is geen onderscheid, en
de bastaard is bij Homerus volstrekt geen voorwerp van
smaad. Als eene bijzonderheid dient nog opgemerkt te
worden, dat zelfs de zoon van een vrij man en een nietvrije vrouw vrij is.
10. 0 pvoeding. Zangers. Godsdienstplechtig heden. Zieners en waarzeggers. De opvoeding van de kinderen der heIden is nog zeer natuurlijk;
het kind vormt zich naar de gewoonten des huizes; van
eigenlijk onderricht kan geen sprake zijn; slechts in krijgsoefeningen en ridderlijke uitspanningen wordt de jongeling
onderwezen. Achilles op de luit spelende en Paris als
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citerspeler zijn de eenige voorbeelden van heIden, die
de muziek beoefenen, want zang en snarenspel is het
werk der zangers (aoti1oi), die om hunne door de Muzen
verleende gave overal geacht en geeerd zijn. De zangers
begeleiden hun lied, dat het midden houdt tusschen zingen en spreken, met de phorminx, eene soort van groote
citer, zij bezingen de daden van goden en menschen,
en strekken hun hoorders zoowel tot vermaak als tot
leering. De zangers zijn dus de onderwijzers in de godsdienstleer. want het ambt des priesters bepaalt zich tot
het uitspreken van gebeden en het verrichten van heilige
plechtigheden. Ook zijn er andere liederen, die door
meerdere personen vereenigd gezongen worden, als bruiloftsen oogstzangen, klaag- en lofliederen. Van spelen ter eere
der goden wordt bij Homerus geen melding gemaakt; er
wordt slechts over een jaarlijks wederkeerend feest van
Erechtheus te Athene en over een oogstfeest (.9'aAur:na)
gesproken.
Veelvuldige offers komen voor, doch deze behooren
meestal tot de godsdienstplechtigheden van geslachten of
bijzondere personen. Geen dier kan geslacht worden,
zonder dat daarvan een gedeelte aan de goden geofferd,
geen wijn geschonken, zonder dat daarvan geplengd wordt.
Hierdoor erkent men, dat men alles van de goden ontvangt en hunne toegenegenheid steeds noodig heeft. Door
offers laat de verstoorde godheid zich verzoenen, de
slechtgezinde zich winnen. Niet vervulde geloften en
verzuimde offers verwekken der goden toorn; maar omgekeerd kan men zich ook op offers, aan de goden gebracht, beroepen en daardoor aanspraak maken op hunne
bescherming. Die de godheid nadert moet geheel zuiver
zijn. Zoo ook is het dier, dat geofferd zal worden, zuiver en volmaakt van leden. Het offerdier wordt ges~acht,
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een gedeelte wordt voor de godheid verbrand, het overige
door de deelgenooten aan 't offer genuttigd. Groote offers
heeten hecatomben, eigenlijk een offer van honderd runderen, maar meestal moet dit woord niet in eigenlijken
zin opgenomen worden. Ook reukoffers komen voor, maar
wellicht alleen in vereeniging met slachtoffers; over offers
van vruchten en gebak wordt niet gesproken. Ook andere
voorwerpen wijdde men den goden (dyIiAtJ-a!a), als kleederen, sieradien voor hunne beelden, verder wapenen en
het haar van kinderen. Louter dankgebeden worden niet
vermeld, weI gebeden om redding uit den nood of om
vervulling van een wensch. Vandaal' verlangt men ook
door middel van teekenen van godswege de toekomst te
vernemen. Hij, die de kunst verstaat zulke teekenen te
verklarfln of ook onmiddellijke openbaringen van de goden ontvangt, de door de goden bezielde «(J-liv'n~), kan
in den geest ook de stem der goden verstaan, zonder
dat deze voor andere menschen hoorbaar is (;tE01tp01tO~,
::r€o1tpb7!~r;v). De teekenen (otepoca, (]'YJp.a't'a) zijn velerlei,
als donder, bliksem, bloedregen, de regenboog, vallende
sterren, ook woorden van voorbeteekenis, niezen, enz.,
maar voornamelijk de vlucht der vogels, die door de
vogelwichelaars (ol(i)v01tOAO!, ol(i)vI(],'t'oci) wordt waargenomen;
droomuitleggel's (Ov€IP01tOAOI) ontvangen of zelven openbaringen in droomen, of verklaren die van anderen. Ook
worden bij het offeren voorteekens waargenomen, die dan
door de priesters (iepii£~, ::rtlO(],ItOOI) worden uitgelegd. Van
de godspraken te Pytho (later Delphi, in Phocis) en
Dodona, in Epirus, maakt Homerus terloops melding,
en in de Odyssea komt eene beschrijving vool' van eene
waarzegging door het oproepen van de schim eens afgestorvenen.
11. S tad en 1 and. He t d age 1 ij ks chI eve n.
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Landbouw. Kleeding, Woningen. Het gebied van
iederen staat (~ii!L0~ , ook = het yolk) heeft eene of
meerdere steden (7l'bAI~); deze, het middelpunt van den
staat, is meestal versterkt (ezjreixeo~, 'wX1oeQ""uC() ,gelijk
ook de overblijfselen van sommige nog bewijzen (vgl. bI.
3). Hier wonen koning en edelen, en op het land (i"1pb~)
vindt men de woningen der lagere standen. Niet aHe steden zijn echter versterkt, en de eigenlijke naam· voor eene
versterkte stad schijnt iU'ClJ geweest te zijn, terwijl 7l'bAI~
dan de inwoners of het land beteekent.
De burgers oefenen veel meer landelijke dan stedelijke
bedrijven uit; weI bezitten de koningen en edelen somtijds vele schatten en kostbaarheden, maar hun rijkdom
wordt afgemeten naar de grootte hunner akkers en naar
het aantal hunner kudden. De waarde van iets wordt
bepaald naar het aantal runderen, dat het vertegenwoordigt. Behalve uit rUllderen bestaat de veestapel uit paarden, schapen, geiten, zwijnen, ezels en muildieren. Van
de granen worden boekweit, gerst en spelt het meest
verbouwd; het land wordt met runderen of muildieren
beploegd; met sikkels maait men 't graan, en trappende
ossen derschen het op de open deel; als het kaf met
schoppen uitgewand is, wordt het graan in handmolens
gemalen. Ook aan den wijnbouw wordt veel gedaan. De
wijn wordt in groote aarden kruiken bewaard en in amphoren en zakken van geitevel overgebracht, vervolgens
bij het gebruik in mengvaten met water vermengd. Onder
de boomvruchten worden behalve druiven ook vijgen,
olijven, peren, appelen en granaatappelen genoemd. Van
groenten noemt Homerus erwten, boonen en uien. De
heIden laten zich ook veel aan de jacht gelegen liggen,
doch met de vischvangst houden zij zich niet dan in
nood op, daar zij het eten van visch ook aan den ge-
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ringen man overlaten. Op zee schijnt men geen groote
t,ochten ondemomen te hebben, want het is meer dan
waarschijnlijk , dat de phoenicische waren niet door de
Grieken uit Phoenicie gehaald werden. Onder de handwerkslieden worden wapensmeden, lederwerkers, pottenbakkers, wagenmakers, timmerlieden enz. opgenoemd,
maar hun aantal was niet groot, daar de gewone burger
zelf weI in zijne behoeften van dien aard zal hebben
voorzien, als wij zien, dat zelfs Odysseus zich een kunstig ledikant maakt en in den scheepsbouw ervaren is,
en Paris met de werklieden zijn eigen paleis bouwt.
De kleeding is zeer eenvoudig. Over het onderkleed
(Xi'rwlI) dragen de mannen het opperkleed (tpcipo; of Xl-lXilllX) ;
de voeten worden buitenshuis door voetzolen (7!'E~tAIX) beschermd, en het hoofd blijft ongedekt; slechts op het
land of op reis draagt men eene muts van leder. De
vrouwen dragen, waarschijnlijk over het onderkleed, een
opperkleed (7!'E7rAO~), aan de voeten insgelijks voetzolen,
doch het hoofd wordt door verscheiden soorten van sluiers
gedekt, terwijl het haar met kunstig bewerkte banden
bijeengehouden wordt.
De huizen der vorsten en aanzienlijken zijn prachtig
ingericht; de buitenwoningen zijn deels heerenhuizen,
omringd door een aantal woningen voor de slaven, deels
hutten voor geringere bewoners. De heIden brengen hun
leven meer buitenshuis dan daar binnen door; de aanzienlijken vinden hunne bezigheden in den raad en in
het gerecht, ook in het bestuur van hunne goederen.
Den verderen tijd wijden zij aan lichaamsoefeningen en
wedstrijden, ook aan dans en spe!. Driemaal daags wordt
er gegeten (tiptrJ''rOll, ~€iTC1l0ll, ~bp7!'Oll), doch de hoofdzaak
van den maaltijd is niet het eten en drinken, maar het
gezellig onderhoud of de zang en 't snarenspel der zan-
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gers, waardoor de gasten aangenaam worden bezig gehouden.
12. De 00 r log. Wij kunnen de heldenwereld van
Homerus niet vaarwel zeggen, voordat wij nog een blik
geslagen hebben op het onderwerp, dat ons in de llias
voornamelijk afgeschilderd wordt, op den krijg. In de
beschrijving van den trojaanschen oorlog hebben wij het
eenige voorbeeld daarvan, en wij moeten ons dus daaraan houden. Wij zien daar een aantal van meer dan
100000 man, in 1186 schepen aangevoerd, tegenover de
vijandelijke stad gelegerd, doch op vrij verren atstand.
De schepen zijn op 't land getrokken en staan op rijen
achter elkander in de door gracht en wal omgeven legerplaats; deze heeft groote tenten voor de vorsten en kleinere voor het volk. Het beleg zelf is niets .snders dan
eene nu en dan herhaalde poging om de muren van Troje
stormerderhand te veroveren. Intusschen rukken de Trojanen dikwijls uit en leveren aan de belegeraars veldslagen. Hierin strijden zoowel wagenstrijders als voetknechten. De wapenrusting der heIden wordt in de nias
uitvoerig beschreven, doch de groote menigte van 't leger
moet men zich als lichtgewapend voorstellen. De krijgslieden, behalve de boogschutters en slingeraars, scharen
zich in rijen en rukken tegen elkander op: het eene
schild dringt tegen 't andere, de Ian sen kruisen zich, en
weldra druipt de aarde van 't bloed der gewonden en gesneuvelden. Maar meestal blijven de vijanden een steenworp van elkander verwijderd, slechts de voorstrijders
onder de heIden trekken in deze tusschenruimte vooruit,
dringen door in de scharen der vijanden, en als het hun
gelukt is eenen der dappersten onder dezen te vellen,
vluchten de overigen. Dikwijls echter ontstaan tweegevechten, waarna de overwinnaar den gesneuvelde van

17
zijne wapenrusting berooft, en ook het lijk zelf tracht
meester te worden, waarover dan een hevige strijd ontstaat. Gesneuvelde heIden worden door hunne betrekkingen met groote eer begraven, en niet zelden worden bij
die gelegenheid wedstrijden gehouden.

II. GRIEKENLAND SEDERT DEN mSTORISOHEN TIJD.

A. Algemeene

beschr~iving

van het grieksche staatswezen.

1. Het onderscheid tusschen de stammen
van het grieksche volk. De inwoners van Griekenland worden in drie stammen onderscheiden, Aeoliers,
Doriers en Ioniers. Tot de Ioniers behooren de bewoners
van Attica, het grootste gedeelte van de bevolking van
Euboea, verder die van de Oycladen, de volkplantingen op
de kusten van Lydie en in het N. van Carie in Klein-Azie
en op de eilanden Ohios en Samos. Tot de Doriers behooren
in de Peloponnesus de Spartanen, het grootste deel der
bevolking van Argos, Sicyon, Phlius, Corinthe, Troezen, Epidaurus en het eiland Aegina; buiten de Peloponnesus Megaris en de kleine dorische tetrapolis aan
den Pamasus, de meeste Sporaden, een groot 'deel der
kusten van Oarie met de daar liggende eilanden, waaronder voomamelijk Oos en Rhodus, eindelijk het grootste
gedeelte van de bevolking van Oreta. De overige bewoners van Griekenland worden door den naam van Aeoliers aangeduid, tot welke ook de Achaeers behooren.
Het meest karakteristieke onderscheid tusschen Doriers
en Ioniers bestaat in de taal: de Doriers hebben die
taal behouden, welke zoo weI in uitspraak als buiging
het meest getrOUW is gebleven aan de oorspronkelijke,
Y. D. ES,
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terwijl de Ioniers een meer ontwikkelden vorm hebben
aangenomen. Verder op het gebied der kunst in de bouwkunst en in de muziek: de dorische bouwkunst munt.
nit door doelmatigheid en eenvoud, de ionische daarentegen door sierlijkheid en liefelijkheid: de dorische muziek is ernstig en waardig, de ionische week en los. Ook
in de letterkunde van beide stammen vindt men ditzelfde
onderscheid: het ionische epos wekt den geest en de verbeeldingskracht op, het dorische of het boeotische (Hesiodus) daarentegen heeft eene leerrijke overlevering der
oude sagen ten doel; de ionische wijsbegeerte houdt zich
met de natuur op; de dorische met den menschelijken
geest. Eindelijk is de kunstmatige vorm van 't proza een
eigendom van den ionischen stam, terwijl de Doriers
slechts naar korlheid en duidelijkheid streven. Ook in
politieke beginselen was, zooals wij later zulIen zien,
het onderscheid tusschen Ioniers en Doriers zeer groot.
Deze eigenaardigheden gingen echter door verloop van
tijd dikwijls verloren; zoo komt b. v. het karakter der
dorische Corinthiers en 8yracusanen weinig met deze
beschrijving overeen; zelfs in Sparta, waar overigens de
dorische beginselen het zniverst bewaard bleven, zijn
deze eindelijk door aanraking met vreemden te niet gegaan. Het ionische karakter ontwikkelde zich het vroegst
in Klein-Azie, later in het moederland het edelst in
Athene, waar het den hoogsten trap van verhevenheid
bereikte.
2. De Grieksche staat. De mensch is een deel van
den staat. Dit is het hoofddenkbeeld, waaruit men aIle
beginselen van gri~ksch staatsrecht verklaren moet. De
staat is bij de Grieken eene vereeniging van mensch en ,
die zich zelf alIes kan verschaffen, wat tot haar bestaan
noodig is, en ook alles bezit, wat tot bereiking van haar
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doel dienen moet. Een staat behoeft niet uitgebreid te
zijn, zoo hij slechts genoegzaam land voor de noodzakelijke behoeften en eene doelmatig ingerichte stad bezit.
Als er verder eene nijverheid bestaat. en handel, zooveel als noodig is om hetgeen niet voorhanden is aan
te voeren, eindelijk eene krijgsmacht tot verdediging,
en ook tot aanval, wanneer zijne rechten gekrenkt zijn,
dan zijn de voorwaarden van stoffelijken aard voor het
bestaan van eenen staat vervuld. Verder heeft de staat
tot zijn bestaan ambtenaren noodig en bepalingen om de
wetgevende en de rechterlijke macht te regelen.
3. De hoofdvormen der staatsregeling. De
deelneming aan bestuur, wetgeving en rechtspraak kan
op verschillende wijzen geregeld zijn; hiervan bestaan
drie hoofdvormen: monarchie, cligarchie en democratie.
Als een persoon aIle drie deelen van 'b staatsbestuur in
zich vereenigt, heet de staatsregeling monarchie; in Griekenland heeft echter de onbeperkte alleenheerschappij
nooit ergens vasten voet gekregen, behalve voor slechts
korten tijd ten gevolge van partijtwisten en omwentelingen; want het koningschap was steeds beperkt, en de
koning had altijd andere aanzienlijken naast zich, die
de oppermacht met hem deelden; hij was echter onder
deze de eerste, had het opperbevel in den oorlog en
verrichUe de staatsoffers. - Oligarchie heet de staatsregeling, als een bevoorrecht deel van de burgers of
aIleen of bij voorkeur in het bezit van de oppermacht
is. - In eene democratie eindelijk staat de deelneming
aan bestuur, wetgeving en rechtspraak voor aIle burgers
open. - Deze drie staatsregelingen zijn echter weder voor
wijzigingen vatbaar (tyrannie, timocratie, plutocratie,
aristocratie, ochlocratie).
4.

De

burgerstand

en de arbeidersklasse.
2*
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Tot de voorwaarden om burger van een staat te zijn behoort het recht om grondbezit te kunnen hebben (e,llt't"r)at<;),
rechtsgedingen te kunnen voeren, een rechtsgeldig huwelijk te kunnen aangaan (€1n'Yap.ia), en eindelijk de bevoegdheid om ann zekere godsdienstplechtigheden deel
te nemen. Het werkzame deel, dat de burgers aan het
staatsbestuur moesten nemen, vereischte eene. zekere on,afhankelijkheid, die men onmogelijk kan veronderstellen
bij hen, wier tijd en kracht geheel en al wordt ingenomen door de zorgen voor het dagelijksch levensonderhoud, waarmede zij te worstelen hebben, die enkel werktuigelijken arbeid 'Verrichten. Hierom was in den griekschen staat eene klasse van niet-burgers noodzakelijk,
die zich bij uitstek met zulken arbeid bezig hielden.
Oudtijds waren die geringere arbeiders meestendeels nietvrije personen.
5. De levenswijze en het staatstoezicht
hie r 0 p. In de grieksche staten heerschte volkomen vrijheid van onderwijs; bemoeide de staiJ.t zich echter al niet
met het onderricht van den geest, zoo was toch de lichamelijke ontwikkeling der burgers een voorwerp van wezenlijke staatszorg. Men moet echter hierbij in het oog
houden, dat juist die klasse, welke in de nieuwere staten
het meest behoefte aan geestelijke ontwikkeling, maar
hiervoor zelf de minste zorg heeft, de arbeidende klasse
is, en dat deze in de grieksche staten geen burgers
waren, maar dikwijls zelfs slaven, zoodat de eigenaars
weI degelijk zorgden, dat zij ervaren werden in het bedrijf, dat zij naderhand moesten uitoefenen. Voor de burgers bestond dan ook gelegenheid genoeg hun geest te

beschaven en te ontwikkelen. Op het eerste onderwijs
volgde, b. V. te Athene, dat in de muziek,. en bij de
rhetoren en sophisten dat in de welsprekendheid; hiervan
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maakte men tot rijpen leeftijd gebruik, daar men het
voor onbetamelijk hield zich op jeugdigen leeftijd met de
staatsaangelegenheden te bemoeien. Was de geschikte
tijd aangebroken, dan w\idde men zich geheel aan den
staat, door deel te nemen aan 't bestuur, de beraadslaging en de rechtspraak. Doch niet allen deden dit, want
sommigen bepaalden zich ook tot hun eigen zaken; echter kon men zich in den griekschen staat, zooals hij was,
nooit geheel aan het openbare leven onttrekken. In goed
geregelde staten werd verder het leven van ieder burger
nagegaan, en dit staatstoezicht werd tot ver over de
grenzen van den jongelingsleeftijd gehandhaafd. De godsdienst en zijne instellingen waren eindelijk een wezenlijk
deel van het staatsgeheel, en dit groote geheel zagen
de ouden aan als eene goddelijke stichting om den mensch
tot menschelijkheid te vormen.
6. Het ontstaan van partij schappen. Hoewel
volgens het denkbeeid der Grieken de staat den mensch
tot wezenlijk menschelijke ontwikkeling brengen moet,
zoo stuiten wij toch telkens bij hen, die de macht in
handen hebben, op zekere neiging om niet het heil van
den staat, maar weI hun eigen welzijn te bevorderen. De
rechtvaardigheid eischt, dat ane burgers die maat van
vrijheid en recht deelachtig zijn, welke zij waardig zijn;
en daar deze maat verschillend is naar de verschilleude
trappen van ontwikkeling van het volk, zoo moet zij
ook met deze mear verruimd worden. Hiertegen verzet
zich echter het belang van hen, die boven hunne medeburgers bevoorrecht zijn. Vandaar een partij, die steeds
streeft het bestaande te behouden. Tot toegeven is men
zelden geneigd, en terwijl men aan de ·eene zijde hardnekkig weigert, wat aan de andere zijde dringend gevorderd wordt, ontstaan botsingen en een strijd, waarbij
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de opgewonden hartstochten van beide zijden al te gemakkelijk de maat overschrijden. De geschiedenis van
Griekenlands stateD;. biedt ons eene bijna voortdurende
reeks van zulke binnenlandsche twisten aan, en ten gevolge hiervan eene voortdurende afwisseling van staatsregelingen, die niet zelden van het eene uiterste juist
in het andere vervallen. In het algemeen is echter in
alle staten van Griekenland de gang der ontwikkeling
nagenoeg dezelfde geweest. Op het koningschap volgde
de oligarchie: na deze kwam, meestal na een overgangstijdvak van aangematigde of opgedragen alleenheerschappij
(tyrannie), eene democratische staatsregeling, die ten
laatste tot eene ochlocratie verviel, welke spoedig eene
geheele ontbinding van den staat ten gevolge had.
B. Sparta en Creta.

1. De spartaansche staat. Toen het den Doriers
gelukt was zich onder aanvoering der drie Heracliden
Temenus, Cresphontes en Aristodemus in de Peloponnesus te vestigen, viel den eerste Argolis, den tweede
Messenie en den laatste, of volgens eene andere overlevering zijn beiden zonen, Laconie ten deel. Die landschappen moeten wij ons echter toen niet zoo begrensd
voorstellen, als later het geval was; althans van de Doriers onder Aristodemus is het meer dan waarschijnlijk,
dat zij eerst slechts Spa.rta of misschien het twintig
stadien vandaar gelegen Amyclae, de hoofdplaats van
het rijk der Pelopiden, vermeesterden j van hier uit verkregen zij, hetzij door geweld van wapenen, hetzij langs
den weg van staatkundige onderhandelingen, langzamerhand het oppergezag over al de vorsten, die als leenmannen van de Pelopiden in het overige gedeelte des
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lands beerscbten. Het kan ook zlJn, dat de Pelopiden
naast de Doriers in Sparta zijn blijven regeeren; maar
dit is zeker, dat het oppergezag van Sparta's koningen later in eene drukkende overheersching overging.
In eene reeks van oorlogen onderwierpen zij nu aHe
vorsten , zoodat zij ten laatste de eenige beheerschers
des lands waren, al de overigen hunne onderdanen. De
Achaeers in Helos streden het laatst en het hardnekkigst
voor hunne onafhankelijkheid, maar moesten dien strijd
dan ook boeten door een harder lot dan hunne vroeger
onderworpen stamgenooten. Deze toch hadden weI hunne
staatkundige zelfstandigheid verI oren en moesten onder
den naam van Perioeken het overheerschend yolk eenige
diensten bewijzen, doch de overwonnen burgers van Helos
verloren ook hunne personeele vrijheid en werden lijfeigenen j hierdoor werd later te Sparta de naam van Heloten (E1A6m~) ook gegeven aan allen, die in denzelfden
toestand als gene geraakten. Zoo ontstond dan te Sparta
de drievoudige bevolking van Spartanen (de oude Doriers), afhankelijke Perioeken en lijfeigene Heloten.
2. De He lot e n. Toen de spartaansche staat zich over
geheel Laconie uitstrekte, waren de Heloten verreweg
het talrijkst, daar van de 400000 zielen 224000 tot hen
behoorden. Het is dus niet te verwonderen, dat dit groote
getal den Spartanen reden tot argwaan en bekommering
gaf en er steeds nauwkeurig toezicht op hen gehouden
werd. Een zeker aantal jonge Spartanen werd dan ook
jaarlijks naar de verschillende deelen des lands uitgezonden om hen te bespieden en, zoo zij ergens poging
tot opstand vermoedden, deze of zelven te onderdrukken
of er aan de overheden kennis van te gevenj bij deze
tochten (ltPlJ1I''t'€i'Gl:L) zal het dikwijls gebeurd zijn, dat het
leven der Heloten niet werd ontzien, hetgeen aan latere
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schrijvers aanleiding gaf om bij overdrijving te vermelden, dat jaarlijks eene bepaalde Helotenjacht plaats had.
De toestand der H~loten was echter verder ongeveer dezelfde als die van andere lijfeigenen. Van de opbrengsten
der landerijen, die zij bebouwden, moesten zij aan de
Spartanen een bij de wet bepaald gedeelte afstaan; en
werd hieraan ook streng de hand gehouden, toch konden
zij uit het hun toekomende gedeelte somtiids eenig vermogen verwerven. Door bijzondere personen konden zij noch
verkocht, noch gedood worden. Zij deden dienst als lichtgewapenden, 'en in den peloponnesischen oorlog zelfs als
hoplieten; toen werden zij ook op de vloot niet aIleen
als roeiers. maar ook als zeesoldaten (em~Ii7;()(I) gebruikt.
Hij, die toen als hopliet gediend had, werd vrijgelaten
en kwam in de klasse der Neodamoden; doch na den tijd
van Agesilaiis wordt over deze klasse niet meer gesproken. Deze Neodamoden werden echter nooit onder de
spartaansche burgers opgenomen, maar zij woonden als
vreemdelingen onder de Perioeken. Buiten hen komen
nog andere vrijgelatenen uit de Heloten voor, de Mothakes, Helotenkinderen, ongetwijfeld geboren uit eene onwettige verbintenis van Spartanen met Helotenvrouwen.
Deze kregen somtijds zelfs het burgerrecht. Toen na den
eersten messenischen oorlog (ongeveer 7]0) een groot
aantal geslachten op het punt was uit te sterven, hadden er onwettige huwelijksverbintenissen plaats tusschen
Heloten, anderen zeggen jonge Spartanen, en spartaansche vrouwen. Men zegt, dat onder de hieruit gesproten
kinderen, Partheniers, later ontevredenheid ontstond,
omdat men hun het volle burgerrecht niet wilde geven,
en dat dit aanleiding gaf om hen als volksplanting naar
Tarente te zenden. - Eene laatste klasse van vrijgelatenen maakten de ontslagenen (d~i7;()(I, dclia1!'o7;o,) uit, die
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waarschijnlijk uit de eigenlijke slaven voortkwamen. Want,
hoewel hun aantal niet groot was, zoo hadden de Spartanen toch ook bijzondere slaven, door koop of krijgsgevangenschap verkregen.
3. De Per i 0 eke n. Als men uit de verdeeling der
staatslanderijen te Sparta een besluit mag trekken, stond,
nadat het gansche gebied ollderworpen was, het getal
der Perioeken tot dat der Spartanen als 30 tot 9. Doch
men moet zich dit aantal niet als geheel in het grondgebied van Laconie woonachtig voorstellen, daar de Spartanen de gewoonte had den de inwoners van onderworpen
steden in den toestand van Perioeken te brengen, en naar
die steden een zeker aantal Spartan en te zenden, om ze
in onderwerping te houden en daar tevens tot bezetting
te dienen. De Perioeken waren, als eene onderworpen
bevolking, zonder aandeel in het bestuur van den staat
en uitgesloten van de volksvergaderingen, en moesten
aan de besluiten en bevelen der Spartanen gehoorzamen.
Hoewel zij in hunne plaatselijke aangelegenheden weI
eenig zelfstandig beheer hadden, zoo werd toch het opperbestuur in hun eigen woonplaatsen door Spartanen
uitgeoefend, terwijl de spartaansche volkplantingen
aldaar een bevoorrechten stand uitmaakten. Zij waren
dienstplichtig, en dienden niet alleen als lichtgewapenden, maar ook als hoplieten, en hun aantal was in de
spartaansche legers somtijds grooter dan dat der Spartanen zelven. Welke verdere lasten zij droegen, weten
wij niet met zekerheid. De bedrijven der Perioeken bestonden, behalve in den landbouw, in allerlei handenarbeid, die den Spartanen te gering was. Veel lacoIDsche
fabrikaten waren in het buitenland gezocht, als drinkbekers, wagens, wapens, schoeisel, mantels en metaalwerken. Ook was de handel, dien men om eigen v'oort-
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brengselen af te zetten en buitenlandsche te verkrijgen
niet kon missen, geheel in hunne handen.
4. De Spartanen. De Spartanen (1:1rIXprteXtca, eigenlijk inwoners van de stad Sparta) waren voor het grootste
gedeelte afstammelingen van de Doriers, die het land
veroverd hadden, ofschoon er onder hen ook waren, die
van de oude Achaeers afstamden, zooals b. v. de Talthybiaden, de erfelijke herauten, die beweerden van Talthybius, den heraut der Pelopiden, af te stammen en
dus van Achaelschen oorsprong waren. Bovendien is het
bekend, dat de Spartanen in de vroegste tijden om hun
gezag te versterken eenige Achaeers tot hunnen stand
hebben verheven. Later schonken zij het spartaansche
burgerrecht slechts hoogst zelden. Oudtijds waren de
Spartanen in drie phylen verdeeld: Hylleis, Dymanes
en Pamphyli. Lycurgus regelde deze verdeeling op nieuw,
en sedert dien tijd werden de phylen in oben gesplitst;
elk dezer phylen en oben schijnt een kleiner of grooter
gedeelte van de stad en hare naaste omstreken bevat te
hebben. Ieder geslaeht der Spartanen en der Perioeken
bezat een zeker gedeelte der staatslanderijen; men mocht
dit niet verkoopen, weggeven of verdeelen; de staat behield het reeht van eigendom, en als een geslacht uitstierf, verviel zijn aandeel weder aan den staat. Er moeten bepalingen geweest zijn om het aantal der geslaehten
en daardoor de gelijkheid der bezittingen zooveel mogelijk in stand te houden, maar welke dit waren, kan
men sleehts gissen. Deze maatregelen ware;u echter op
den duur niet voldoende, en tijdens Thucydides en Xenophon was de rijkdom te Sparta niet veel minder ongelijk verdeeld dan in andere staten. In den peloponnesisehen oorlog, waardoor sommigen groote schatten verwierven, werd het verbod om goud of zilver te bezitten
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stilzwijgend opgeheven, en eindeIijk zette Epitadeus, een
der ephoren, denkeIijk in de eerste helft der 4de eeuw
v. Oh., de wet door, dat men of door sehenking bij het
leven of bij testament vrij over zijne goederen moeht
besehikken; hierdoor bereikte de ongelijkheid van bezitting den hoogsten graad. Zoodra er eehter ongelijkheid
van vermogen bestond, moest ook in het staatsleven een
toestand ontstaan, die in strijd was met het oorspronkelijk
beginsel van gelijkheid. Ovrspronkelijk waren alle Spartanen voor den staat gelijk (OP.OlOt). Zij hielden zieh noeh
met handel, noeh met bedrijven, noeh met landbouw
bezig; maar toen er onderseheid tussehen rijken en armen
gekomen was, bleef weI voor het uiterlijk de sehijn van
gelijkheid bestaan door de opvoeding der kinderen, de
gemeensehappelijke maaltijden, de kleederdraeht en dergelijke dingen, doeh de rijken kwamen eerder dan de
armen tot aanzienlijke posten. En toen te Sparta de besehaving, zoo niet van staatswege dan toch door toedoen
van bijzondere personen, eindeliik doordrong, waren de
rijken de meer besehaafden, en de armen bleven de oude
onbesehaafde, ruwe Spartanen. Beiden stonden weI als
een aanzienlijker stand tegenover de Perioeken en Heloten, maar de Demus der Spartanen, de groote menigte
der Homoeen, werd door hun aanzienlijker standgenooten als geringer aangezien. Er waren eehter te Sparta
ook lieden, die, hoewel Spartanen van geboorte, het
burgerreeht verloren hadden, omdat zij zich of niet hielden aan de door Lyeurgus bepaalde opvoeding der kinderen en de levenswijze der volwassenen, of zieh aan de
gemeensehappelijke maaltijden onttrokken. Hoe ver zieh
echter dit verlies van het burgerrecht uitstrekte, is onbekend. Ook wordt door Xenophon melding gemaaktvan
eene klasse van geringeren (u1t'op.Eiolle~). Wellicht moet
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men onder dezen naam hen verstaan, die als volksplantelingen naar de steden der Perioeken gezonden waren
en dus onmogelijk hetzelfde burgerrecht als de eigenlijke
Sparianen konden behouden.
5. De wetgeving van Lycurgus. In de eerste
helft der 9de eeuw v. Chr. werd Lycurgus,. een Proclide.
ten gevolge van de ontevredenheid des volks over de
drukkende regeering van den koning Charilaus, gemach.:.
tigd om den staat op nieuw te regelen. Hij deed dit
door zijne rhetren (prrCpOf.L) , d. i. mondelinge bepalingen,
die tot vijf hoofddeelen gebracht kunnen worden: 1) de
verdeeling van het volk in phylen en oben; 2) de verdeeling der landerijen onder de burgers en Perioeken;
3) de instelling van den mad; 4) de instelling der regelmatige volksvergaderingen, en 5) de agoge of het
staatstoezicht op opvoeding en levenswijze. Men twijfelt
echter met recht aan het tweede punt. Deze wetgeving
liet dus het koningschap bestaan, maar beperkte zijne
macht door de instelling van den raad en van de volksvergadering, hoe weI het gezag van deze laatste zeer
klein was.
6. De koningen. De koninklijke waardigheid was
te Sparta onder twee koningen verdeeld. Beide waren,
volgens de legende, van afkomst Heracliden, maar uit
twee verschillende huizen, die hun oorsprong van Eurysthenes en Procles, de tweelingzonen van Aristodemus,
afieidden, maar niet uitsluitend naar deze genoemd werden; want het eene huis heette naar Agis, den zoon
van Eurysthenes, dat der Agiaden, het andere dat der
Procliden, of naar Eurypon, den kleinzoon van Procles,
dat der Eurypontiden. Anderen eV6nwel zien in het dubbele koningschap te Sparta een overblijfsel van de oorspronkelijke Achaeers (de Agiaden) en de latere Doriers
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(de Procliden), zie bI. 23 en 26. Ret koningschap ging
door erfopvolging niet onvoorwaardelijk van den vader
op den eerstgeboren zoon over, maar in de eerste plaats
op den zoon, die tijdens de regeering van zijn vader
het eerst uit eene spartaansche vrouw geboren was. Als
priester moest de koning ook vrij van lichaamsgebreken
zijn (Agesilaiis was echterkreupel); zoo hij deze had,
volgde de naaste mannelijke bloedverwant op. Deie was
ook opvolger, wanneer een koning geen zonen naliet,
en regent gedurende de minderjarigheid van den troonopvolger.
De koningen van Sparta waren in macht en aanzien
vrij gelijk aan hen, die ons door Homerus worden geschilderd. Behalve dat zij het beraadslagend en rechterlijk gezag hadden, verrichtten zij ook de offers voor den
staat en bekleedden nog twee bijzondere priesterlijke
waardigheden, die van Zeus Uranius en Zeus Lacedaemono Als priesters waren zij heilig. Ook de overige Grieken kenden hun die heiligheid toe, zoodat een vijand
zich in den krijg niet gemakkelijk aan hen vergreep.
N a hun dood werd hun groote eer bewezen. Als hun overlijden door het geheele land verkondigd was, moesten
uit ieder huis ten minste twee vrije personen, een man
en eene vrouw, rouw bedrijven. Bij de begrafenis verschenen, behalve de Spartanen, ook een zeker aantal
Perioeken en Heloten, die allen door lui de weeklachten
hunne droefheid uitdrukten. N a de begrafenis rustten
aIle openbare bezigheden gedurende tien dagen. - Als
aanvoerders van het leger hadden de koningen oudtijds
de macht dit gemeenschappelijk overal, waarheen zij wilden, te voeren. Later beperkte men deze macht en yond
het ook beter telkens slechts een koning uit te zenden.
N adat Sparta begonnen was grooter oorlogen te voeren,
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werden ook andere personen tot legerhoofden aangesteld,
en slechts eenmaal is het bevel over de vloot aan eenen
koning toeverlrouwd. De onder den koning staande bevelhebbers heetten polemarchen. - In de rechtspraak
had den de koningen de ephoren en andere beam bten tot
helpers. Tot hunne bijzondere rechtspraak behoorden de geschillen over de uithuwelijking van erfdochters (rr:x.tpouXOt) ,
en waarschijnlijk ook die over het verdere familie- en
erfrecht. - Hunne inkomsten waren van ieder openbaar
offer de huiden der offerdieren, in den oorlog ook de rugstukken; verder van ieder zwijn, dat geworpen had, een
jong, en van staatswege op iederen l sten en 7den dag der
maand een offerdier voor Apollo, wien deze beide dagen
gewijd waren. In het land der Perioeken waren groote
landerijen aangewezen, waarvan zij de schatting kregen.
Zij woonden in staatsgebouwen; hun tafel werd van staatswege, en weI met dubbele aandeelen, voorzien. Eindelijk
kreeg de koning somtijds een aandeel van den buit, b. v.
Agesilaiis in den oorlog tegen Perzie.
7. De raad. Evenals de koningen bij Homerus, zoo
had den ook die van Sparta eenen raad van ouden (-y€pr:;lIte~ ,
vand. -yepwirx) , met welken zij over de staatsaangelegenheden beraadslaagden. Deze raad bestond reeds van oudsher, maar Lycurgus bepaalde dat het getal der raadsleden
28 zou zijn, dat zij door het volk voor hun leven uit
het gansche volk der Homoeen gekozen moesten worden
en ten minste 60 jaren oud moesten zijn. Toen late;r het
spartaansche volk in twee standen verdeeld was, schijnt
het, dat een gering aantal geslachten der aanzienlijken
uitsluitend de waardigheid van raadsheer bekleedde. Runne
bezigheden bestonden in het beraadslagen over alle gewichtige staatszaken. Over die, waarover ook het volk
zijne stem moest doen hooren, namen zij een voorloopig
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besluit. In rechtszaken hadden zij te beslissen over misdrijven, die met den dood of met eerloosheid te bestraffen
waren, ook over de vergrijpen der koningen. Later echter
deelden zij deze macht met de ephoren. Waarschijnlijk
was een der beide koningen, die twee stemmen hadden,
bij afwisseling voorzitter; over de wijze van beraadslagen is ons niets nauwkeurig bekend.
8. De volksvergaderingen. Ofschoon deze reeds
voor Lycurgus gehouden werden, zoo werden zij toch
door hem meer bepaald geregeld, en weI aldus, dat maandelijks in den tijd der volle maan in de open lucht,
later in de Scias (eene beschaduwde, overdekte plaats),
eene vergadering (dAio.) gehouden werd van aIle burgers boven de dertig jaren. De koningen riepen haar
bijeen, later ook de ephoren.. In deze vergaderingen werden de voorloopige besluiten van den raad behandeld.
Het yolk mocht deze slechts door geschreeuw verwerpen
of aannemen. Later werd hun ook de macht gegeven er
veranderingen in te brengen, doch toen bepaalden de
koningen Theopompus en Polydorus (ongeveer 720 v.
Ch.) , dat in zulke gevallen de koningen en de raad de
macht zouden hebben hunne voorstellen weder in te trekken. Dikwijls gebt'urde het ook, dat men slechts het een
of ander aan het yolk voorstelde, om het voorloopig
daarvan kennis te geven of zijn gevoelen daarover te
vernemen. In eene volgende vergadering werd dan een
bepaald voor~tel over die zaak gedaan. Slechts aan de
koningen en geronten, later ook aan de ephoren, was het
vergund aan de beraadslaging deel te nemen. Andere personen hadden daartoe eene bijzondere vergunning noodig.
9. Dee p h 0 r e n. De macht dezer spartaansche overheid, die denkelijk uit vijf personen bestond, is met die
van geen andere in eenigen vrijen staat te vergelijken,
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want bij hunne zorg voor de onschendbaarheid der wetten waakten zij zoowel tegen de overlredingen der koningen als tegen die van het yolk. Oorspronkelijk van
geringen invloed en tot hulp der koning-en ingesteld, kregen zij langzamerhand, omstreeks 600 v. Oh., de bevoegdheid deze in alles na te gaan , hen maandelijks tot
verantwoording te roepen, hen te berispen en te beboeten, en aIle aanklachten tegen hen te onderzoeken en bij
den raad aan te brengen, met wien zij dan zelven onder
voorzitting van den anderen koning recht spraken. Verder waren alIe andere overheden aan de ephoren onderworpen. Met alIe takken van bestuur konden zij zich
bemoeien, ook den raad en de volksvergaderingen bijeenroepen en voorstellen aan deze doen. In den oorlog vergezelden twee van hen den koning, en daze moest zich
waarschijnlijk naar hunne raadgevingen gedragen. Hunne
macht strekte zich eindelijk ook uit tot het toezicht over
ieders bijzonder leven. Dadelijk na de aanvaarding van
hun ambt werd de zoogenoemde crypteia door hen verordend. Over de Perioeken konden zij zelfs zonder bepaald
rechtsgeding de doodstraf uitspreken. Ook de staatskas
het staatszegel en de regeling van den kalender was hun
toeverlrouwd. Dat deze bijna onbeperkte macht den staat
nadeel berokkenen kon, werd verhinderd door hun aantal
en den korten duur van hun ambt, daar er jaarlijks nieuwe
gekozen werden en de aftredende door hunne opvolgers
tot verantwoording geroepen en, zoo noodig, wegens
misbruik van macht gestraft konden worden. Zij aanvaardden hun ambt bij het begin van 't sparlaansche jaar, dus
omstreeks den tijd der herfstnachtev-ening, en naar den
eersten van hen (e1twlJ1J[J.~) werd het jaar genoemd. Hunne
schriftelijke bevelen aan bevelhebbers buitem!lands schreven zij op een smallen lederen riem, die om een ronden
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staf (O'lturciA1) gewikkeld was, waarna de riem weder afgerold werd. Slechts hij, die dergelijken staf bezat, kon
dit schrift lezen, nadat hij den riem weder daarom had
gewikkeld.
10. Verdere ambtenaren. Onder de verdere ambtenaren moeten genoemd worden de pythii, de helpers
der koningen in dat gedeelte van hun ambt, hetwelk
met den godsdienst in betrekking stond; aan dezen was
ook opgedragen het orakel van Delphi te raadplegen.
Verder waarzeggers, enkele priesters, onder welke de
pyrphorus, die in den oorlog het heilige vuur van huis
medenam en voor het leger uit droeg, en eenige weinige
priesteressen. De proxeni moesten aan buitenlandsche gezanten gastvriendschap bewijzen. De polemarchen waren
onderbevelhebbers van het leger. Aan dezen waren de
lochagen, de penteconteren en de enomotarchen ondergeschikt. Al deze militaire betrekkingen werden ook in vredestijd vervuld, want het geheele spartaansche yolk was
eigenlijk niet anders dan een staand leger. AIleen voor
den oorlog werden de strategen benoemd, zoo ook de nauarchen, vlootvoogden, en hunne onderbevelhebbers, de
epistoleis. De harmosten waren landvoogden in de districten der Perioeken. Van stedelijke beambten zijn te noemen: de opzieners over de wetten (nomophylakes), die
over de knapen en jongelingen (paedonomen), en de hippagreten, de drie aanvoerders der driehonderd edelste spar,taansche jongelingen, die den eernaam droegen van Hippeis, ofschoon zij in den krijg niet als ruiters, maar als
hopliten dienden. Het ambt van heraut was erfelijk in
het geslacht van Talthybius.
11. De rechtspraak. De rechtspraak was te Sparta
gedeeltelijk aan den raad, gedeeltelijk aan de overheden
toeverlrouwd. Welke rechtspraak de koningen hadden, hebV. D. ES,
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ben wij boven gezien. De ephoren hadden die over verbintenissen, de raad die over halszaken. Over misdrijven
der koningen vonniste de raad met de ephoren. Slechts
eenmaal komt het yolk als rechter voor, namelijk in een
geschil over de troonsopvolging. Er waren geen geschreyen wetten, dus moest men volgens het gewoonterecht
vonnis yellen. Door de beperking van den bijzonderen
eigendom kwamen er betrekkelijk veel minder zaken van
privaatrecht dan van strafrecht voor. Groote misdaden,
inzonderheid lafhartigheid in den krijg, werden met eerloosverklaring gestraft. Andere strafIen bestonden in boeten, en wellicht ook in ballingschap. De gevangenis schijnt
als straf niet gebruikt te zijn, weI als middel om zich
van een aangeklaagde te verzekeren of eene opgelegde
boete te verkrijgen. Lichaamstraffen werden dikwijls op
'jongeren toegepast, of tot verzwaring van de doodstraf.
Deze werd in den nacht voltrokken, en weI door worging
in een daartoe bestemd vertrek van de gevangenis, of
door afstorting in den Caiadas, een diepen afgrond in de
nabijheid der stad, waarin overigens gewoonlijk slechts
de lijken der terechtgestelden schijnen geworpen te zijn.
12. Het leven der burgers. De bepalingen over
de levenswijze der burgers te Sparta hadden haren grond
weI in het nationale karakter, maar zij waren volgens
een bepaald plan tot zulk een stelsel van leefregels ontwikkeld, dat aHe burgers slechts een doel voor oogen
konden hebben, namelijk het heil van den staat. Hierdoor was Sparta in staat een groot getal van onderdanen
in bedwang te houden, en langen tijd zelfs over de overige Grieken het opper be wind nit te oefenen.
Reeds dadelijk bij de geboorte was het kind een eigendom van den staat, want deze besliste of het opgevoed.
dan of het om lichaamsgebreken en zwakheid op den
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Taygetus te vondeling gelegd moest worden. In het eerste
geval bleef de knaap tot zijn zevende jaar in het ouderlijke huis onder vrouwelijke zorg, doch werd daar niet
vertroeteld, maar reeds met het oog op zijne volgende
opleiding opgevoed. Op dien leeftijd werd hij bij de eene
of andere afdeeling (lAO:) van even oude knapen ingedeeld, waarvan een zeker aantal eene schaar (ri.yiAo:, spart.
(3ovo:) uitmaakte. Hier werd hij onder het oog van opzichter en ouderen van jaren geoefend in die lichaamsoefeningen, welke den aanstaanden krijgsman van nut
zijn, en in de muziek en de danskunst. De geheele levenswijze der knapen had versterking en harding des lichaams
ten doel. Hunne spijs was eenvoudig, bijna niet voldoende.
Hun rustbed bestond uit stroo, als zij de jongelingsjaren
ingetreden waren uit riet, hunne kleeding slechts uit een
enkel overkleed. AHeen voor onderricht in de muziek
droeg de staat eenige zorg. Toen bij de overige Grieken
de wetenschappen begonnen beoefend te worden, waren
er te Sparta ook: weI bijzondere personen, die hierin niet
achter bleven, maar in 't algemeen bestond de opvoeding
van den geest slechts hierin, dat de. knapen en jongelingen dikwijls tegenwoordig waren bij de gesprekken der
mannen, waarbij zij tevens geoefend werden in het geven
van korte en kernachtige antwoorden. Ook droeg de bijzondere omgang van oudere burgers met jongere veel tot
de opvoeding bij.
De spartaansche meisjes hadden eene bijna gelijke opvoeding; en daarom muntten de spartaansche vrouwen
dan ook hoven de overige grieksche vrouwen zeer uit in
schoonheid en degelijkheid. Tot hoelang de opvoeding
der meisjes duurde, is onbekend. De jongens verlieten
met het zeventiende jaar de knapenafdeelingen, en werden dan tot den dienst in de crypteia gebezigd (fJ-EnEipE1JE~).
3*
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Na drie jaren trokken zij ook te velde (eLpeve;). Met hun
dertigste jaar werden zij onder de mannen gerekend, en
mochten een eigen huishouden beginnen; doch dikwijls
waren zij reeds voor dien leeftijd gehuwd, maar dan slechts
in het geheim.
Hij, die een meisje tot vrouw wilde hebben, vroeg
daartoe de toestemming van haren vader of in 't algemeen
van hem, onder wiens voogdij zij zich bevond. De wet
verbood het geven van een bruidschat, doch later werd
deze wet meestal overtreden. Het sluiten van het huwelijk ging met weinig plechtigheden gepaard, het was meer
eene soort van schaking. Kinderlooze huwelijken werden
door echtscheiding ontbonden, daar deze niet beantwoordden aan' het doel om den staat burgers te verschafl'en.
Er zijn echter voorbeelden van spartaansche koningen,
die in zulk een geval twee of meer vrouwen te gelijk
hadden. Voor 't overige was het huwelijk slechts veroorloofd met eene vrouw, maar eene vrouw kon meer dan
een man hebben. De spartaansche vrouw, hoewel in den
volsten zin des woords burgeres van den staat, hield zich
echter niet minder getrouw bezig met de zorgen voor
haar gezin. Zij bestuurde haar lmis en deed veel voor de
opvoeding harer dochters; maar in den omgang met mannen was zij minder vrij dan de meisjes.
Aan de gemeenschappelijke maaltij den (cpulinGl:) moesten
aHe burgers deel nemen, behalve zij, die om huiselijke
offers of om de jacht met verlof afwezig waren. leder
moest tot deze maaltijden zijne bijdrage leveren, en zij
werkten niet weinig mede om den band tusschen de burgers te versterken. Zij, die in het gewone leven dischgenooten waren, hadden in den oorlog ook tezamen eene
tent. De kleeding was voor aHe Sparianen dezelfde, een
onderkleed en een opperkleed, beide van grove, onge-
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verfde wol. Bet hoofdhaar en de baard was meestalongeschoren; de voeten ongeschoeid, behalve bij feestelijke
gelegenheden en in 't veld. In de hand hadden zij een
ruwen stok, tot tuchtiging niet alleen van de Heloten,
maar ook van de knapen.
Ook het huisraaden de woningen waren zeer eenvoudig. De binnenlandsche pasmunt was van ijzer; de Perioeken hadden voor den handel zilveren en gouden munten
noodig. Aan vreemdelingen was het niet geoorloofd zich
te Sparta te vestigen; eenmaal heeft er zelfs eene verdrijving van vreemdelingen, die zich daar gevestigd hadden, plaats gehad (~ElI1l).C(aiC().
De schoone kunsten werden niet beoefend, behalve de
l1luziek en de danskunst. Hoewel de lyrische poezie bij
de Spartanen zeer in aanzien smnd, zoo zijn hun dichters
toch meest vreemdelingen. Homerus was hun bekend. Tooneelpoezie hadden zij niet, want de tooneelvertooningen
te Sparta waren niet anders dan boertige yoorstellingen
uit het dagelijksch leven genomen. De tempels en openbare gebouwen waren eenvoudig. Stonden de Spartanen
in dit aIles verre achter bij· de overige Grieken en vooral
bij de Atheners, in twee opzichten muntten zij boven hen
uit: in de goede inrichting van hun krijgswezen en in
hunne verstandige politiek jegens het buitenland.
13. He t k r ij g s w e zen. Sparta was eigenlijk niet
anders dan eene groote legerplaats, en alle burgers werden als krijgslieden opgevoed. Ieder Spartaan was van zijn
17de tot zijn 60 ste jaar bij eene afdeeling van het leger
ingelijfd (EP.~pOlJPor;); hoe dit echt.er verdeeld werd en hoe
groot het gewoonlijk was, wordt zoo verschillend opgegeven, dat wij liever over de afdeelingen (moren, lochen,
pentecost yen en enomotien) zwijgen. Ook hielden de Spartanen de inrichting van hun krijgswezen zorgvuldig ge-
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heim. De groote kracht van het leger bestond in de hopliten, daar de ruiterij weinig te beteekenen had.
Wanneer een spartaansch leger moest uittrekken,
vaardigden de ephoren het bevel uit, welke gedeelte der
burgers moest opkomen. Buiten de krijgslieden werd ook
een zeker aantal arbeiders ontboden, om allen arbeid in
de legerplaats en op marsch te verrichten. Hiertoe werden echter slechts Perioeken en Heloten gebruikt, van
welke de eersten ook als hopliten dienst de den. Voordat
het leger uittrok, otIerde de koning aan Zeus Agetor,
en als de voorteekens gunstig waren, ontstak de pyrphorus aan, het altaar het heilige vuur, dat hij' voor het
leger uit moest dragen. Op de grenzen herhaalde men
deze plechtigheid, maar dan werd aan Zeus en Atl~ene
geofferd. In vijandelijk land werd eene weinig versterkte,
ronde legerplaats opgeslagen, en wachtposten werden uitgezet. Dagelijks werden dan de krijgslieden geoefend,
zooals zij het ook in de stad gewoon waren. Hierdoor en
ook door het goede verband tusschen de onderscheidene
bevelhebbersrangen was er in Griekenland geen leger,
dat boven het Spartaansche uitmuntte. Voegt men hierbij
het militair eergevoel, dat iederen Spartaan van kindsbeen af werd ingeprent, dan verwondert men zich niet,
dat de Spartanen zoo lang hunnen krijgsroem hebben
gehandhaafd. Voor 't overige was het leven der Spartanen
in het veld veel vrijer en gemakkelijker dan in de stad.
Ook hunne kleeding was sierlijker. Zij droegen hier
purperen kleederen, hunne wapenrusting was schitterend
gepolijst. Voor den slag bekransten zij zich als voor een
feest. Dan rukten !6ij, nadat de offers aan de goden verricht waren, onder 't spelen der muziekinstrumenten en
't zingen van marsch- ofkrijgsliederen in gesloten gelederen
tegen den vijand op, vast besloten de eer der spartaansche
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wapenen onbevlekt te bewaren, en vol vertrouwen op de
zege, die hun ook zelden ontging. Na een gelukkig gevecht werd de vluchtende vijand niet vervolgd, en eene
overwinning, waarbij weinig bloed had gestroomd, was den
Spartanen meer waard dan eene bloedige slachting.
In de perzische oorlogen hadden de Spartanen reeds
eene kleine zeemacht. In den peloponnesischen oorlog
waren zij genoodzaakt haar uit te breiden, doch zeUs in
die tijden zonden zij nooit meer dan 25 schepen naar de
vloot van hunne bOlldgenooten. Ais bevelhebbers der trieren
worden trierarchen genoemd. Het opperbevel was aan den
nauarch opgedragen, op wien de epistoleus in waardigheid
volgde. De schepen werden waarschijnlijk door die Perioeken geleverd, welke aan zee woonden. Deze zuIlen ook
weI als zeesoldaten gediend hebben, terwijl of Heloten of
daartoe geworven vreemdelingen den dienst van roeiers
verrichtten.
14. De buiten,landsche politiek van Sparta.
Wei was Sparta een yolk van krijgslieden, maar daarom
waren de Spartanen niet krijgszuchtig, zij waren eerder
vredelievend. Hun streven was te behouden, wat zij bezaten, en geen ondernemingen te wagen, waarbij zij hetgeen zij hadden konden verliezen. De oorlogen tegen de
Messeniers, tegen Tegea en andere naburige arcadische
stammen, en tegen de Argiven gevoerd sproten niet uit
veroveringszucht voort, maar aIleen uit begeerte om hun
eigen staat te bevestigen. N adat zij in het binnenland de
Perioeken en Heloten volkomen onderworpen en in het
buitenland eene volstrekte overmacht over de naburige
volkeren verkregen hadden, sloten zich dan ook aIle
grieksche staten, die aristocratisch-conservatief gezind
waren, aan Sparta aan, om de tyrannien ten val te brengen en de aanspraken der democratie te beteugelen. Hier-
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uit ontstond een bondgenootschap voornamelijk der peloponnesische staten met Sparta aan het hoofd. Dit bondgenootschap en Sparta's plaats daarin waren de oorzaak,
dat Sparta, toen in de perzische oorlogen het grootste
gedeelte van Griekenland zich tot afwering van het gevaar vereenigde, aan het hoofd dezer .vereeniging stelde
en dus algemeen als de eerste onder de staten van Griekenland erkend werd.
15. On taarding en ,verval. Bij het begin van de
perzische oorlogen stonden de Spartanen op het toppunt
van aanzien. Maar toen wilden zij ook geen anderen
staat zoo groot zien worden, dat hieruit voor hen zelyen eenig gevaar kon ontstaan. Daarom zagen zij de verheffing van Athene met misnoegen en bezorgdheid aan,
en weI des te meer, omdat hier eene politieke richting,
de democratische, heerschte, die Sparta als voor geheel
Griekenland gevaarlijk beschouwde. Na lange spanning
brak eindelijk de· peloponnesische oorlog (431-404 v.
Ch.) uit, waarin de Spartanen, om hun vijand met goed
gevolg te bestrvden, genoodzaakt waren zich met de Perzen te verbinden en aan hunne grieksche bondgenooten
beloften te doen, die zij niet konden houden. Toen de
vijand eindelijk overwonnen was, bleek het, dat de Spartanen niet gezind en ook niet in staat waren de hun verleende hulp te beloonen, en spoedig vereenigden zich
daarop allen, die' zich eens om bijstand tegen onrecht en
onderdrukking tot hen hadden gewend, om den terugkeer
van Sparta's overmacht te verhinderen.
In die tijden werden de strenge wetten van Lycurgus
niet meer gehandhaafd. Ret bezit van goud en zilver
werd meer algemeen; het aantal burgers was aanzienlijk
verminderd, en dat der armen was veel grooter dan dat
der rijken. Bij dezen nam de weelde hand over hand toe,
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bij genen het gebrek. Zelfs was de stad~ die vroeger
niet versterkt was, omstr. 280 v. Oh., al was het dan ook
gebrekkig, met grachten en muren omgeven. Twee koningen beproefden de oude zeden te herstellen: Agis III
(244-241 v. Oh.) , die deze edele poging met den dood
bekocht, en Oleomenes III (241-220 v. Oh.) , die beter
slaagde en Sparta werkelijk weder in aanzien deed toenemen. Hij vulde het aantal burgers weder aan, herstelde
de phidiWin, en ook in andere opzichten voerde hij de
wetten van Lycurgus weder in. Maar zijne hervormingen
bleven niet lang na zijn dood bestaan, want toen hij in
den slag bij Sellasia (221 v. Oh.) door de Achaeers met
hulp van Antigonus Doson verslagen en kort daarop in
Aegypte omgekomen was, daalde Sparta's macht weder
even zoo spoedig, als zij geklommen was.
Over den toestand van Sparta onder de Romeinen is
weinig bekend; sommige instellingen van Lycurgus , vooral
de godsdienstplechtigheden betrefl'ende, hebben tot zeer
laten tijd bestaan. Ret gebied van Sparta werd tot het
binnenland beperkt, terwijl de bewoners van de kURten,
de Reloten en Perioeken, onder den naam van Eleutherolaconen, d. i. vrije Laconiers, flen eigen staat vormden.
16. Creta. De inrichting van dezen staat gelijkt in
zoo vele opzichten op die van Sparta, dat men het er in
't algemeen voor gehouden heeft, dat de eene naar 't voorbeeld van den anderen is ingericht. Doch daar in beide
staten de Doriers de oude inwoners aan zich onderworpen
hebben, is het niet te verwonderen, dat ook in beide de
dorische beginselen over de instellingen der oude bewoners hebben gezegevierd.
De Cretensers voeren de inrichting van hun staat niet tot
een dorischen wetgever op, maar tot een oud-cretensischen
heros, Minos geheeten. Of Oreta in dien tijd een staat.
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onder een opperhoofd was, weten wij niet. In later tijd zijn
er ongeveer 17 zelfstandige staten, waaronder Cnosus, Gortyn, Cydonia en Lyctus in het bijzonder worden genoemd.
In 1884 werd bij het oude Gortyn een zeer uitgebreid
opschrift gevonden, dat eene hoogst belangrijke bron is
voor onze kennis van het in dien staat geldige recht.
Gelijk te Sparta, zoo was ook op Creta een groot gedeelte del' oude inwoners des lands door de Doriers tot
lijfeigenen gemaakt. Deze werden in twee klassen onderscheiden: zij, die de landerijen (xAapcl, xAiJpol) van bijzondere personen bebouwden, heeten Claroten, terwijl de
Mnoiten {waarschijnlijk afgekort uit MllIwirclt, d. i. vereerders van Minos of inwoners van het naar deze genoemde Minoa} de staatslanderijen bebouwden j doch beider
toestand was veel beter dan die der Heloten. Ook bedienden de Cretensers zich van gekochte slaven.
Bovendien waren er niet-dorische steden zonder staatkundige zelfstandigheid (il7l'1)XCCI), die dus in eenig opzicht met
de Perioeken bij de Spartanen kunnen vergeleken worden.
Meer dan te Sparta was er op Creta onderscheid tusschen rie standen, want wij kennen hier bevoorrechte geslachten en ridders, die tot eene rijkere klasse behoord
moeten hebben en waarschijnlijk ook staatkundige voorrechten genoten.
Aan het hoofd van 't bestuur stonden tien mannen
(xoap.CI of xoap.lol); deze waren de hoogste burgerlijke en
militaire overheden, aanvoerders in den oorlog, voorzitters
van den raad en van de volksvergaderingen, waarschijnlijk ook bij de rechtspraak. N aar den opperste van hen,
den protocosmus, werd het jaar genoemd. Verder was er
een raad van ouden, die voor hun leven gekozen werden
uit hen, die de waardigheid van cosmus bekleed hadden.
Deze waren aan niemand verantwoording schuldig, en
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hsndelden niet naar schriftelijke bepalingen, maar naar
hun beste weten. De volkvergadering kon slechts goedof afkeuren, wat aan haar voorgesteld werd.
Op Creta begon de openbare opvoeding der jongens
met hun 17de jaar; doch ook zij, die jonger waren, werden door hunne vaders naar de gemeenschappelijke maaltijden (cill~PEio:, d. i. mannenmaaltijden) medegenomen,
die uit de staatskas bekostigd werden. De kleeding was
eenvoudig, en des zomers en des winters dezelfde. De
opvoeding der jongens had voornamelijk de ontwikkeling
des Iichaams ten doel, en bestond daarom in oefeningen
in het loopen, het boogschieten en het dans en. Bovendien werden zij slechts onderwezen in de noodzakelijkste
beginselen van het lezen en het schrijven en in de muziek;
meer hadden zij ook niet noodig; want de dorische heeren
waren niet anders dan burgers en krijgslieden, en wilden
ook niet anders zijn.
De jongelingen bleven tot hun 27ste jaar aan de staatsopvoeding onderworpen. Dadelijk daarna moesten zij trouwen. Het geven van een bruidschat was niet verboden.
De dochters bekwamen de helft van het erfdeel van een
zoon. Ieder burger was verplicht het tiende gedeelte van
zijne inkomsten in de staatskas te storien. Deze was in
twee afdeelingen verdeeld, de eene bestemd voor de uitgaven, die den godsdienst en het staatsbestuur vereischten, de andere voor het onderhoud van de burgers en
hun huishouden.
Vreemdelingen werden niet geweerd. Integendeel werd
bij de openbare maaltijden eene plaats voor hen bewaard,
en in de steden waren bijzondere gasthuizen (ltOLp:I)'r'ilptlx)
voor hen bestemd; doch vee]· vreemdelingen zullen zich
in vroegertijden weI nooit op Creta hebben opgehouden.
Toen later de zeevaart zich meer ontwikkelde, begon
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ook de dorische bevolking zich meer lllet den handel
bezig te houden, dien zij vroeger aan de Mnoiten en de nietdorische inwoners overlieten. In den peloponnesischen oorlog streden cretensische huurtroepen in dienst van vreemde
staten. Langzamerhand verviel het aanzien del' Doriers;
partijschap en twist maakten een einde aan de oude staatsregeling; eindelijk zien wij op Oreta overal de democratie
op den voorgrond, en in de lBt " eeuw v. Oh. werd Oreta,
dat zich met Mithridates en de cilicische zeeroovers tegen
de Romeinen vereenigd had, door deze onderworpen.

O. Athene.
l. 0 vel' z i c h t del' g esc hie den i s. Evenals de
ionische stam in natuurlijke begaafdheid den doris chen
overtl'of, zoo muntten de Atheners weder onder de loniers
uit in rijke en veelzijdige ontwikkeling, en bleven zij het
langst vrij van de ontaarding, die de overige loniel's reeds
vroeg ten val bracht. Zonder Athene zou Griekenland
nooit de bakermat van alles, wat edel en schoon is, geworden zijn.
Het land, waarin de Atheners woonden, was nog geen
40 vierkante geogr. mijlen groot, en onvruchtbaar. Hierom
moesten z\i zich er reeds vroeg op toeleggen, om voor
de voortbrengselen van hun kunstvlijt de noodzakel,jkste
levensbehoeften van elders in ruil te verkrijgen. De natuurlijke gesteldheid van hun land kwam hun voor den
handel uitstekend te stade, want Attica is een schiereiland, ruim voorzien van goede havens. En de aangeboren liefde en ijver voor de beoefening del' kunsten werd
nog vermeerderd door de gunstige gesteldheid van het
klimaat, dat aan het lichaam gezondheid en aan den geest
frischheid en opgewektheid schonk.
In de bloeiendste tijden had Attica ongeveer een half

millioen inwoners, waaronder echter slechts 90000 vrije
burgers waren Van de overige maakten de in Attica
gevestigde vreemdelingen een getal uit van 45000, zoodat er voor de slavenbevolking een aantal van ongeveer
365000 hoofden overblijft. Reeds in zeer vroege tijden
was deze bevolking tot eenen staat vereenigd. Hiertoe
heeft waarschijnlijk veel medegewerkt de omstandigheid,
dat in Attica nooit een zoo groot getal vreemde bewoners zijn binnengedrongen als in andere staten, en dat
die vreemdelingen, aldaar onder Xuthus aangekomen, de
oorspronkelijke oud-pelasgische inwoners niet aan zich
he-bben onderworpen, maar eerder met deze ineengesmolten zijp. Reeds toen moet het land onder eenen opperkoning gestaan hebben, die zijn zetel te Athene had.
Onder dezen stonden waarschijnlijk in de andere steden
van Attica afhankelijke koningen. De sage noemt Theseus als den man, die de verschillende staten van Attica
vereenigd heeft. In den tijd van den tocht der Heracliden
ging het koningschap over op de N eliden, een uit Messenie afkomstig geslacht, waaruit twee koningen hebben
geregeerd, Melanthus en zijn zoon Codrus. N a den dood
van den laatste werd het koningschap, dat in zijn geslacht
bleef, beperkt en verantwoordelijk, en sedert dien tijd
worden de Codriden behalve koningen ook archonten genoemd. Sedert 752 v. Ch. werd dit levenslang bestuur
veranderd in een bestuur voor tien jaren; doch het bleef
toch nog in de handen der afstammelingen van Codrus,
totdat een van deze om zijne wreedheid afgezet, en de
waardigheirl van archon voor aHe eupatriden ~egankelijk
werd. Niet lang hierna had er weder eene verandering
plaats, daar men toen in plaats van een archon voor tien
jaren jaarlijks negen archon ten begon te kiezen. De eerste
dezer archonten was Creon (683 v. Ch.).
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Tot in de 6 le eeuw v. Oh. was de be vol king van Attica
verdeeld in phylen, phratrien en geslachten. Van de eerste
waren er vier; drie phratrien maakten eene phyle uit;
terwijl er dertig geslachten in iedere phratria schijnen geweest te zijn. De namen der vier phylen zijn: Geleontes,
Hopletes, Aegicoreis en Argadeis. De laatste drie woorden zijn zonder tegenspraak naamwoorden en beteekenen
zwaargewapenden, geitenherders en arbeiders (in den uitgestrekten zin). Deze namen zijn waarschijnlijk slechts
aan die gedeelten der bevolking gegever.., welke in eene
streek van het land woonden, welker bewoners vooral die
drie bedrijven uitoefenden. De naam Geleontes is moeilijk af te leiden, doch waarschijnlijk beteekende dit woord
de phyle der aanzienlijken; deze woonden in de hoofdstad
en haar naasten omtrek. V olgans anderen bestond er
werkelijk eene kastenindeeling, en weI van priesters (Teleontes, Wij ders, en niet Geleontes), krijgslieden, herders en
werklieden.
Overigens is, afgescheiden van de plaatselijke verdeeling
der bevolking in deze phylen, de algemeene naam der
aanzienlijke inwoners eupatriden, tegenover welke de overige bijwonende minder aanzienlijke bevolking bekend
staat onder den llaam van geomoren (landbezitters) en
demiurgen (handwerkslieden); maar deze hadden geen
staatsrechien en werden miss chien aIleen tot de volksvergaJeringen opgeroepen, als de bestuurder meende zijne
besluiten ann het yolk bekend te moeten maken. De
eupatriden daarentegen hadden het staatsbestuur en de
rechtspraak; zij bekleedden ook de priesterlijke waardigheden. Hoe echier in die vroegste tijden het bestuur van
den staat geregeld was, weten wij niet. AIleen zien wij
den raad van den Areopagus reeds vroeg als gerechtshof
optreden, en deze had dan ook, toen een beperkt en ver-
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antwoordelijk bestuur ingevoerd werd, zeker weI de macht
om den archon tot verantwoording te roepen en diens
bestuur na te gaan.
De beperkingen, die het eenhoofdig bestuur van den
atheenschen staat aIlengskens onderging, waren voortgekomen uit het verlangen der eupatriden om meer algemeen
aan het bestuur te mogen deel nemen. De geringere
standen werden daardoor echter niet gebaat, integendeel
werden zij nu nog meer dan vroeger door de aanzienlijken onderdrukt, en niet zelden werden of zij zel ven of
hunne kinderen door hunne schuldeischers als slaaf verkocht. De verbittering, die hieruit ontstond, deed de aanzienlijken naar een middel omzien, om het yolk te verzoenen. Bovendien werd het recht totnogtoe niet volgens
geschreven wetten gesproken, en de aanzienlijken waren
uitsluitend rechters; dit gaf aanleiding tot vele misbruiken. Om aan dit alles een einde te maken droeg men
aan Draco, die waarschijnlijk in 621 v. Oh. archon was,
op geschreven wetten te maken, die voortaan tot regel
zouden strekken bij de rechtspraak en aIle willekeur zouden beteugelen. Maar deze hoop werd niet vervuld; Draco's
wetten brachten geen verzachting van het lot der bijwonende bevolking mede en bovendien was de staatsregeling
onveranderd gebleven. Eerzuchtige mannen poogden nu
van de ontevreden stemming des yolks gebruik te maken,
om de heerschappij der aanzienlijken omver te werpen en
zelven de regeering te verkrijgen. Wij zien zulk eene
poging, die echter geheel mislukte, in Oylons onderneming (612 v. Oh.), Illtusschen kwam onder het yolk zelf
eene sterke partij op, die naar de geheple afschaffing van
de voorrechten der eupatriden streefde. Zij werden de
Diacriers genoemd, omdat zij voor het grootste gedeelte
in de noordelijke bergstreek woonden. Een andere partij.
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de Paraliers, de bewoner van Paralia, de kuststreek,
deed niet zoo hooge eischen. Tegenover deze beide partijen stonden de Pediaeers, de grondbezitters, die hunne
landerijen meestal in de vlakte (1!ecl!oll) hadden. Eindelijk
kwam het tot een vergelijk, en aan Solon (archon in
594 v. Oh.) werd opgedragen alle grieven uit den weg
te ruimen en den vrede te herstellen.
Van de staatsregeling, die in de laatste tijden voor
Solon bestond, weten wij zeer weinig. De archonten stonden nog werkelijk als hoogste overheden aan het hoofd
van den staat, en bestuurden de meeste openbare zaken.
De eerste archon was waarschijnlijk voorzitter in den raad
van den Areopagus, die, om van zijne andere bezigheden
te zwijgen, ook in aHe gewichtige zaken recht sprak.
AIleen de rechtspraak over moord was door Draco aan
de epheten opgedragen. Als beambten uit dien tijd worden de koningen genoemd, waarschijnlijk de oppersten
der phylen; verder de colacreten (eig. beteek.: verzamelaars der ofIerstukken), schatmeesters, waarschijnlijk der
naucrarien. Deze naucrarien waren districten van bestuur,
waarin het land toen verdeeld was, en weI twaalf in iedere
phyle, dus in 't geheel achtenveertig; vier van deze naucrarien, dus het derde gedeelte eener phyle, maakten
eene trittys uit. De hoofden dezer naucrarien, waarschijnlijk een voor iedere naucrarie, heetten naucraren, en de
prytanen van al deze naucrarien worden bij de onderdrukking van Oylons aanslag als eene overheid van vrij veel
gewicht vermeld. De naam naucraria heeft zijnen oorsprong te danken aan de verplichting van elk dier districten om een oorlogschip uit te rusten, waartoe de rijken,
ieder naar mate van zijn vermogen, bijdroegen. Bovendien
leverde iedere naucrarie twee ruiters voor het leger. Waarschijnlijk vergaderden de naucraren zelven slechts in ge-
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wichtige gevallen, terwijl het bestuur der dagelijksche
zaken aan het uit hun midden gekozen college van prytanen opgedragen was. Deze hadden voor hunne vergaderingen een naar hen genoemd gebouw, het prytaneiim.
Waarschijnlijk zijn de naucrarien kort voor Oylon inge
steld, toen de strijd met Megara over het eiland Salamis
voor Athene het bezit van eene vloot noodzakelijk maakte.
De maatregelen, die Solon nam om hetgeen hem opgedragen was te volvoeren, bestonden vooreerst in de
seisachtheia (594 v. Oh.), waarbij aIle aangegane schuldverbintenissen op landerijen werden opgeheven, in eene
verlaging van de waarde van de munt voor de uitstaande
schulden en eindelijk in de bepaling, dat voortaan de
persoon des schuldenaars niet meer aan den schuldeischer
verpand kon worden. Ook vaardigde hij later eene amnestie uit voor allen, die door het gerecht tot geldboeten aan
den staat veroordeeld of eerloos verklaard waren, met uitzondering van moordenaars en van hen, die deel genomen
hadden aan aanslagen om te Athene eene tyrannie te vestigen.
Daarna werd aan Solon opgedragen den staat door eene
doelmatige staatsregeling en wetgeving te hervormen;
hierbij stelde hij zich ten doel ook den niet aanzienlijken, doch met onderscheid, deel aan de staatsburgerlijke
rechten te geven. Hij verdeelde het yolk naar mate v~n
ieders grondbezit in vier klassen: de pentacosiomedimnen,
die jaarlijks van hunne landerijen ten minste 500 medimnen graan of metreten wijn of olie oogstten. Deze maat
was voor de tweede klasse, de hippeis, d. i. ridders, op
300, voor de derde, de zeugiten, op 150, volgens anderen
op 200 bepaald. De vierde klasse, de theten, d. i. loondienaars, bevatte allen, die minder grondbezit hadden. Maar,
toen later handel en nijverheid zich meer hadden ontwikkeld, waren in deze klasse ook veel rijken. Solon nam het
V. D. ES,
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grondbezit tot grondslag van het vermogen aan, opdat
de burgers, die uit den aard der zaak steeds naar de hoogste
staatsburgerlijke rechten streefden, zich meer en meer op
het verkrijgen hiervan zouden toeleggen, en hij juist grondbezit voor den besten grondslag van een goed burgerschap
hield. Opdat echter het grondbezit niet in de handen van
enkele rijken zou overgaan, bepaalde hij tevens de maat,
welke niemand mocht te boven gaan.
Volgens de verdeeling in deze klassen werden de staatsburgerlijke rechten en de verplichting tot krijgsdienst bepaald. AUeen de burgers van de drie hoogste klassen
waren verkiesbaar tot de overheidsambten; voor de hoogste ambten, zooals voor dat van archon, aUeen de burgers
der eerste klasse. Uit de beide hoogste klassen werd de
ruiterij gelicht; de derde was tot hoplitendienst verplicht.
De vierde klasse bezat slechts het recht om in de algemeene volksvergaderingen te stemmen en als rechter in de
groote gerechtshoven op te treden. Zij dienden als lichtgewapenden, ook als bemanning op de vloot, en kregen soldij
voor hun krijgsdienst. De overigen dienden zonder soldij ,
evenals ook aIle overheidsambten onbezoldigd waren.
Als hoogste beraadslagende macht werd door Solon een
raad ((3oiJ);h) van vierhonderd leden ingesteld, honderd
uit iedere phyle. Deze werden uit de drie hoogste klassen
door de keuze van 't yolk benoemd pn wisselden jaarlijks
af. Op dezen raad gingen de bezigheden der naucraren
over, en de negen archonten hadden er waarschijnlijk ook
zitting in. De raad moest over aHes, wat in de volksvergaderingen behandeld zou worden, voorloopig beraadslagen. De rechtspraak bleef aan de overheden, inzonderheid aan de archonten, toevertrouwd, die of zelven
vonnis velden of de zaak naar een rechter verwezen. In
beide gevaHen kon men zich echter op een hooger ge-
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recht beroepen, dat uit pen groot getal gezworenen, die
uit het geheele yolk gekozen werdp.n, bestond. Deze gezworenen heetten, althans later, de heliasten of de heliaea, en vonnisten in civiele zaken slechts wanneer men
zich op hen beroepen had, in crimineele echter waarschijnlijk als eerste en eenige rechtbank. Slechts voor de
rechtspraak over moord bleven de epheten bestaan, doch
niet geheel volgens de door Draco gemaakte bepalingen, daar
Solon het gewichtigste gedeelte van hunne rechtspraak op
den raad van den Areopagus overdroeg; dezen regelde hij
ook op nieuw en schonk hem het oppertoezicht over het
geheele staatsbestuur, de overheden en de volksvergadering.
V oor 't overige legde Solon de personeele vrijheid
der burgers en de ontwikkeling hunner krachien en vermogens niet aan banden. Zijn yolk moest op den weg
der ontwikkeling steeds voorwaarts. Daarom zorgde hij
door wijze maatregelen er voor, dat zijne wetgeving en
staatsregeling volgens de behoeften der tijden telkens
verbeterd zouden kunnen worden. Aan de beide uiterste
partijen behaagden zijne instellingen echter niet geheel.
Men had meer verlangd, en de oude strijd brak weder
uit. Dit gaf aan Pisistratus gelegenheid zich van de alleenheerschappij meester te maken, die hij, na haar
meer dan eens weder verloren te hebben, ook aan zijne
zonen naliet. In die tijden werd Solons wetgeving echter
nooit geheel op zijde gezet, maar inzooverre behouden
als zij met de alleenheerschappij overeenkwam. N a den
val der Pisistratiden zou het yolk door de overwinningen der aanzienlijken onder aanvoering van Isagoras
inderdaad gevaar geloopen hebben de vrijheid te verliezen, indien het Clisthenes niet gelukt was de eupatriden
te overwinnen (508 v. Ch.). Om de gevolgen van deze
overwinning te verzekeren bracht Clisthenes vele wijzi4*
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gingen in de staatsregeling, waardoor haar een meer
democratisch karakter gegeven werd. Vooreerst vermeerderde hij het getal del' burgers door vele in Attica gevestigde vreemdelingen onder hen op te nemen. Vervolgens
schafte hij de oude verdeeling in vier phylen eigenlijk weI
niet af, maar ontnam dezen haar vroegeren staatkundigen
invloed, terwijl hij in de districten (~iJP.OL) met hunne
tien nieuwe phylen de macht van eupatriden en yolk in
evenwicht bracht. Met deze nieuwe verdeeling ging eene
uitbreiding van den raad van 400 tot 500 leden gepaard,
en waarschijnlijk ook eene vermeerdering van het aantal
heliasten, hoewel men niet weet, of hun getal reeds toen
tot 6000 vermeerderd werd. Ook werden verscheidene gewichtige overheden, onder anderen de archonten, niet
meer door keuze, maar door het lot benoemd. Deze loting
geschiedde echter niet uit een getal van candidaten, die
zich zonder onderscheid uit aIle klassen opwierpen, maar
slechts uit burgers van de drie hoogste klassen, en voor
de waardigheid van archon waarschijnlijk slechts uit burgers
del' eerste klasse. Eindelijk moet ook nog de ostracisme, als
door Clisth~nes ingesteld, vermeld worden.
Niet lang na de hervormingen van Clisthenes begonnen de perzische oorlogen, waarin het geheele atheensche
volk zonder onderscheid bewees, welk een moed en kracht
het bezat. Hierom achtte Aristides, d~ rechtvaardige,
het billijk, dat de slagboom opgeheven werd, waardoor
de meerderheid del' burgers, die zooveel hadden bijgedragen om de perzische overheersching af te weren, van de
staatsambten uitgesloten werd. De meerderheid, de vierde
klasse, behoorde toen juist niet meer tot d~ armste burbel's. Zij bezaten weI niet zoo veel land als de burgers
del' hoogste klassen, maar waren door de spoedige ontwikkeling van handel en nijverheid tot groote wfllvaart

gekolllen. Bovendien waren ook veel gewezen grondbezitters door de verwoestingen van den oorlog tot deze
klasse teruggebracht. Het zou onbillijk geweest zijn de laatsten, die reeds zooveel verloren hadden, ook nog hun
staatsburgerlijke rechten te doen verliezen; en het gevaar
dat de arme bevolking zich van de niet bezoldigde ambten
zou llleester lllaken, was zoo groot niet, daar deze hun
tijd weI voor de zorgen voor hun levensonderhoud noodig
hadden. De wet van Aristides had dus niet ten gevolge,
dat het gepeupel het bestuur in handen kreeg. Slechts
werden de vroegere voorrechten der landeigenaars opgeheven, en het bekleeden der ambten werd ook toegf:'staan
aan hen, die door handel en nijverheid vermogen verworven hadden. Eerst na Aristides ontwikkelde de democratie
zich meer en meer. Toen begon men het yolk te bezoldigen voor zijne tegenwoordigheid in den raad, de
volksvergaderingen en het gerecht. Pericles voerde deze
bezoldigingen in, omdat hij geen ander middel zag om
Athene het hoofd van Griekenland te doen blijven. Hiertoe toch was krachtsinspanning noodig, en de gegoede klassen der burgers schuwden deze, daar zij liever in rust en
vrede wilden leven, zelfs al moesten zij daardoor hun
vijanden eenigszins toegeven. De armeren daarentegen,
die niets te verliezen hadden, vereenigden zich gaarne
met de staatkunde van Pericles, en deze moesten dus
door betaling in de volksvergaderingen gelokt worden,
waar tot die maatregelen besloten werd, welke den atheenschen staat zijne plaats onder de volkeren van Griekenland zouden doen behouden. Pericles versterkte dus het
democratisch beginsel niet als doel , maar als middel , en zoolang hij aan het hoofd van den staat was, bestuurde bij het
yolk geheel naar zijnen wil. Het was weI in naam eene democratie, maar inderdaad een bestuur van den eersten man.
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Een andere democratische maatregel van dezen tijd
was de door Ephialtes tot stand gekomen beperking van
de macht van den Areopagitenraad, die, beroofd van zijn
oppertoezicht op het staats beleid, niets dan de rechtspraak
over moord enz. overhield. Toen werden zeven nomophylakes ingesteld, die op den raad, de volksvergaderingen
en de overheden toezicht moesten houden.
Onder Pericles was de democratie op haar hoogste 'toppunt gekomen, waarop zij echter niet lang kon blijven
staan; door de uitgebreide zeevaart en handel toch was
er te Athene een groot getal van geringe lieden, die in
de volksvergaderingen juist de grootste macht in handen
hadden; de volksleiders wedijverden in het voorstellen
van maatregelen, die dienden om het yolk te winnen.
Door de valsche aanklachten der sycophanten werden vele
rijken onbillijk veroordeeld en hunne goederen verbeurd
verklaard, ten einde daardoor aan de staatskas de middelen te verschaffen, om aan de steeds hoogere eischen
des yolks te kunnen voldoen. Allengs ontstond er eene
scheiding tusschen hen, die democratisch en hen, die
oligarchisch gezind waren. De peloponnesische oorlog
bewijst echter, dat de Atheners toen nog niet geheel van
de voorvaderlijke dapperheid en wijsheid vervreemd waren.
Er waren toen ook velen, die aIleen in de beteugeling
van de democratie een middel zagen om den staat te redden
en daarom voorstelden, dat er een raad van bestuur zou
bestaan van 5000 leden, die zoo bemiddeld moesten zijn,
dat zij zich als hopliet konden uitrusten. Het leger hield
echter aan de democratie vast, en van de voorgestelde
maatregelen kwam niets. Integendeel besliste een raad
van 400 leden zelfstandig en aIleen over aIle staatsaangelegenheden (411 v. Ch.). Dit bewind werd spoedig omvergeworpen, en werkelijk werd toen de regeering der
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5000 ingevoerd. AIle bezoldigingen, zooals zij door Pericles ingesteld en later uitgebreid waren, werden afgeschaft, en vele andere maatregelen genomen, waardoor
Athene weder eene tamelijk goede staatsregeling had. Nit
den terugkeer van Alcibiades (407 v. Ch.) maakte dit
bestuur echter wederom plaats voor de democratie, die
na den ongelukkigen slag bij Aegospotami (405 v. Ch.)
weder in een oligarchisch bewind van dertig mannen
werd veranderd, die in de acht maanden van hun eigenmachtig en heilloos bestuur Athene zoo teisterden, als
geen bestuur ooit gedaan had. Toen gelukte het, door
toedoen van den spartaanschen koning Pausanias, den tegenstander van Lysander, aan eene schare ballingen den staat
de verlorene vrijheid terug te bezorgen. Eene algemeene
amnestie werd uitgevaardigd, behalve voor de dertig en
eenige weinige anderen. De wetten werden herzien en
gewijzigd. Den Areopagus werd het verloren oppertoezicht
teruggegeven; doch dat hij dit werkelijk ooit weder beeft
uitgeoefend, blijkt niet, want het yolk wilde zich door
geen aristocratische beperking in het volle genot zijner
vrijheid zien verhinderen. N og eens herleefde toen ook
Athenes oude krijgsroem, maar daarmede ook het democratische beginsel met al zijne gebreken, waarbij zich
nu nog verslapping en uitputting voegden. Hieruit kondeli vaderlandslievende mannen de Atheners slechts voor
korten tijd wakker schudden; en de laatste strijd, waartoe zij zich vermanden, de slag bij Chaeronea (338 v.
Ch.) , maakte door zijn ongelukkigen afloop aan Athene's
macht en grootheid voor altijd een einde.
De kennis, die wij over bijzonderheden van de atheensche
staatsregeling hebben, betreft voor het grootste gedeelte.
slechts dat tijdvak, waarin de door Solon gegrondveste en
door Clisthenes bevestigde volksvrijheid zich tot een vol-
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komen democratie ontwikkeIde. Maar ook toen zelfs bleef
Athene's staatsregeling, evenals alle democratii~n der
oudheid, eigenlijk slechts eene soort van oligarchie, daar
het heerschende yolk ook hier slechts eene kleine minderheid uitmaakte, en de groote meerderheid der bevolking, die uit slaven en bevoorrechte vreemdelingen bestond, volstrekt ge~m deel a~ het staatsbestuur had.
2. Des 1a v e n. Toen Athene op het hoogste top punt
van zijn bloei was, bedroeg het aantal slaven ongeveer 365000.
d. i. er waren vier slaven tegen een vrije. Eene klasse van
lijfeigenen, zooais Sparta in de Heloten had, bestond te
Athene niet, want in Attica hadden geen ingedrongen veroveraars de vroegere inwoners onderworpen. De slaven
waren of gekochte, en dan meest uit Klein-Azie, Thracie
en Scythie afkomstig, of in het land geborene. Men kon
ook door krijgsgevangenschap in siavernij geraken, hoeweI de krijgsgevangenen meestal uitgewisseld of voor een
losgeld vrij gegeven werden. Ook werden zij slaaf, die
van staatswege tot slavernij veroordeeld werden.
Ieder atheensch huisgezin, hoe armoedig ook, zal ten
minste weI een slaaf gehad hebben, maar de rijken hadden dikwijis verscheidene honderden. Deze werden echter
niet aIle voor huiselijke diensten gebezigd, maar ook als
fabrieksarbeiders, landbouwers, mijnwerkers en matrozen t
bovendien als ambachtslieden, die aan hun heeren een
zeker deel van hunne verdienstell moesten opbrengen.
Ook de kleinhandel werd meestal door slaven gedreven,
en zelfs lieten groothandelaars en geldwisselaars hun bedrijf dikwijls door hunne slaven waarnemen.
N aar de mate van die groote verscheidenheid in de
bezigheden der slaven, was er ook groot verschil in hunnen toestand. Over 't algemeen hadden de slaven te Athene
echter geen hard -lot, zelfs tamelijk veel vrijheid. Zij
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stonden onder de bescherming der wet. Geen slaaf kon
zonder gerechtelijke veroordeeling ter dood gebracht worden. Zoo zijn heer hem mishandelde, kon hij zijn toevlucht
tot den tempel van Theseus nemen en eischen aan een
ander verkocht te worden. Zoo een ander hem mishandelde, had zijn meester het recht dezen te beschuldigen
en tot een zware geldboete te doen veroordeelen. Wel
mocht hij niet in de volksvergaderingen of in de gymnasien en oefenplaatsen der vrijen komen, noch als partij
voor het gerecht verschijnen, maar tegen eenen van moord
aangeklaagde kon hij getuigen, en in iedere zaak kon
hij na foltering getuigenis afieggen. Ook was hem de toegang tot de tempels en heiligdommen en de deelneming
aan de openbare godsdienstfeesten niet verboden, en met
zijnen meester oefende hij diens huislijken godsdienst uit.
Zijne kleeding verschilde in niets van die der geringe
burgers. Slechts mocht hij geen lang haar dragen; maar
dat droegen onder de burgers ook slechts weinigen. Runne
namen ontleenden zij meest aan hun vaderland, doch zij
hadden ook weI namen, die nie,t onderscheiden waren van
die der burgers.
Dikwijls werden ook slaven genomen tot bemanning
der vloot, waar zij dan meest als roeiers en matrozen
dienden, somtijds echter ook als zeesoldaten. Om hunne
goede diensten werden zij dan dikwijls door den staat,
tegen schadevergoeding aan de eigenaars, vrijgelaten. Overigens hadden ook bijzondere vrijlatingen plaats, meestal
bij testament, somtijds ook bij het leven van den meester
door middel van eene openbare afkondiging in het theater
of in de volksvergadering, ook voor het gerecht. De vrijgelatenen gingen in de klasse der bevoorrechte vreemdelingen over; hun vroegere heer bleefhun patroon (7tpo(n:(i:r:YJ~)
en kon op sommige diensten van hen aanspraak blijven

58
maken. Vel'waarloosden zij deze plichten, dan werden zij
aangeklaagd, en bij veroordeeling weder als slaaf aan hun
vroegeren heer toegewezen, of ook van staatswege verkocht, terwijl de prijs, dien zij opbrachten, aan de vroegere meesters werd uitbetaald. Werden zij vrijgesproken,
dan verloor de patroon al zijne aanspraken, en de vrijgelatene ging over in de klasse der vrijgeboren bevoorrechte vreemdelingen.
Ook de staat had zijne slaven. Dit waren de zoogenoemde Scythen of boogschutters (ro~o't'iXt), een corps
aanvankelijk van 300, later van 600 en eindelijk van
1200 politiesoldaten. Waarschijnlijk waren de boogschutters te paard (imt'oro~briX!), 200 man sterk, ook staatsslaven. Verder behoorden de geringere dienaars der ambtenaren, als de schrijvers, gevangenbewaarders en dergelijken, ook tot deze klasse.
3. De bevoorrech te vreemdelingen. In Attica woonde een groot getal vreemdelingen (ongeveer 45000,
dus de helft van het aantal der burgers), die door de
vele voorrechten, welke een verblijf te Athene aanbood,
en door den handel gelokt, door den staat gaarne werden opgenomen en bevoorrecht. Zij droegen den naam
van metoeken «(11roll,ol). Het was hun verboden in Attica
land te bezitten en huwelijken met burgers te sluiten.
Zij waren verplicht zich onder de burgers een patroon
(1t'po".rrirYJ~) te kiezen, zonder wiens hulp zij voor de
atheensche rechtbanken geen proces konden beginnen.
Verder betaalden zij jaarlijks een hoofdgeld (p.mixtoll)
van 12 drachmen; voor vrouwen, die zonder man of zoon
op zich

zelven woonden,

was deze

30m

op de helft

bepaald. Hadden zij geen patroon of betaalden zij het
hoofdgeld niet, dan werden zij aangeklaagd en, bij veroordeeling, als slaaf verkocht. Bovendien moesten zij voor
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de uitoefening van hun bedrijf een zeker recht betalen en
eenige liturgien waarnemen. In oorlogstijden moesten zij,
evenals de burgers, ook oorlogsbE'lastingen opbrengen.
Bij pu blieke feesten, die met optochten gevierd werden,
was een gedeelte der metoeken verplicht den optocht te
begeleiden als dragers van zonneschermen en waterkruiken. Zij waren ook tot krijgsdienst verplicht, zouwel op
de vloot als bij het landleger; maar zij dienden hoofdzakelijk als hopliten.
Metoeken, die zich jegens den staat verdienstelijk hadden gemaakt, werden vrijgesteld van de betaling van het
hoofdlJeld en van de verplichting eenen patroon te hebben ;
zij mochten dan ook grondbezit in Attica verwerven.
Runne lasten ten behoeve van den staat waren dan dezelfde als die del' burgers, en hierom heetten zij ook
isoteleis; doch zij mochten geen deel nemen aan het bestuur, de volksvergaderingen en de rechtspraak.
4. Deb u r g e r s. De atheensche burgers moeten onderscheiden worden in opgenomene (ct'll!-,-07l'Ot't)'t'Ot) en geborene.
Volgens Solons wetten mocht slechts de vreemdeling, die
in Attica woonde en zich buitengewoon verdienstelijk
jegens den staat gemaakt had, onder de burgers opgenomen worden. Later werden ook dikwijls buitenslands wonende vreemdelingen met deze eer begiftigd, en wij hebben gezien, dat Olisthenes om staatkundige redenen vele
metoeken tot den burgerstand verhief. Als eene welverdiende belooning voor moed en trouw moet men het beschouwen, dat het burgerrecht aan die slaven gegeven
werd, welke de over winning bij de Arginusen (406 v.
Oh.) hadden helpen bevechten. Zoo hadden ook vroeger
de Plataeers, na de verwoesting van hunne stad (427 v.
Oh.) , in Athene een nieuw vaderland gevonden. De opgenomen burgerI:! konden geen priesterlijke waardigheden
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noeh het ambt van archon bekleeden. Het burgerrecht
werd door de volksvergaderingen geschonken, maar slechts
met eene meerderheid van tenminste 6000 stemmen, nadat
in eene voorafgaande vergadering beslis.t was, of er in
't geheel van deze zaak sprake kon zijn. Zelfs als de vergadering het burgerrecht reeds verleend had, bestonden
er nog middelen om het genomen besluit te bes trij den.
Sedert de wet van Aristides, waarbij aan alle burgers
de bevoegdheid verleend was om de staatsambten te bekleeden, was er in het staatsrecht tusschen aIle burgers
der verschillende klassen geen onderseheid; maar in het
privaatreeht stonden, reeds sedert Solon, de buiten. huwelijk geboren kinderen acliter bij hen, die uit een wettig
huwelijk geboren waren. Een wettig huwelijk kon aIleen
tusschen Atheensche burgers plaats hebben. Intusschen
was de wet, waarbij bepaald was, dat de kinderen, gesproten uit een burger en eene vreemde vrouw geen
atheensche burgers zouden zijn, door verloop van tijd in
onbruik gekomen en Pericles herstelde haar in haar volle
kracht. Was de samenwoning van man en vrouw niet
door eene plechtige verloving (e"t'li.mal~), of bij erfdochters door eene rechterlijke uitspraak (emolx.ccaicc) voorafgegaan, dan was die vereeniging niets anders dan een
concubinaat. Geen huwelijk was wegens verwantschap
verboden, dan aIleen dat tusschen ouders en kinderen
en tusschen kinderen uit dezelfde moeder geboren. De
naaste verwant had het recht eene erfdochter (E1mr.AYJpo~)
te huwen en zich met haar tevens het vruchtgebruik vall
haar vermogen toe te eigenen. De zucht om geen geslacht
te doen uitsterven was dan oorzaak dat een der zonen,
uit dit huwelijk gesproten, in het geslacht van zijnen
grootvader van moederszijde werd aangenomen. Om dezelfde reden nam ook hij, die vreesde kinderloos te zul-
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len sterven, een zoon aan, of, zoo hij aIleen dochters
had, huwde hij eene zijner dochters uit aan een man,
dien hij dan tevens tot zoon aannam, terwijl de andere
dochters uit zijne nalatenschap eene huwelijksgift kregen.
Slechta de uit een wettig huwelijk geboren of rechtmatig
geadopteerde kinderen genoten alIe rechten der verwantschap (d)'Xta"rEla), die voornamelijk de erfopvolging ab
intestato regelden. De kring der verwanten, die tot deze
erfopvolging bevoegd waren, strekte zich uit tot de kleinkinderen van broeders of zusters van den erflater.
De door Pericles herstelde wet kon in het laatst van
den peloponnesischen oorlog en in den eersten tijd na
dien krijg onmogelijk gehandhaafd worden, want toen
waren vele burgers, die, in de volkplantingen woonachtig,
aldaar met vreemde vrouwen gehuwd waren, en ook vele
uit die huwelijken geborenen der moederstad te hulp gekomen. Het zou hard geweest zijn deze allAn van het
burgerrecht uit te sluiten, en daarom werd bij de herziening der wetten onder dAn archon Euclides (403 v.
Ch.) bepaald, dat zij, die voor Euclides uit ouders geboren waren, van welke slechts een het atheensche burgerrecht bezat, voor burgers gehouden zouden worden.
De buiten echt geboren kinderen konden gewettigd
worden, doch niet zonder toestemming der verwanten,
en erfden dan slechts een bij de wettiging bepaald gedeeIte van het vaderlijk vermogen. De onechte kinderen
hadden geen aanspraak op hun vaderlijk goed, maar kregen meestal een legaat.
Eerst na zijn 30!te jaar kreeg de Athener aIle staatsburgerlijke rechten; want eerst dan kon hij deel nemen
aan den raad en de rechtspraak, en ambten bekleeden;
doch waarschijnlijk reeds na zijn 20ste jaar kon hij in de
volksvergadering verschijnen. Dan toch had hij de bij de
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wet vastgestelde tweejaren van binnenlandschen krijgsdienst
(als 7rEpi7ro),o~) volbracht. Meerderjarig werd hij reeds op
zijn 18 1e jaar, nadat hij in den demus zijns vaders opgenomen was. Onmiddellijk hierna deed hij een plechtigen
eed, waarbij hij trouw aan land en wetten zwoer. Bij
deze gelegenheid werden de kintleren van hen, die in
den krijg gesneuveld waren, met een volledige wapenrusting uitgerust.
Ret volle genot van aIle burgerrechten (e7tt't't/,-icr:) kon
op verschillende wijzen verminderd en zelfs een tijd lang
of voor altijd geheel verloren worden (d"CI/,-icr:). Zij, die
b. v. eene aanklacht hadden ingesteld en deze niet hadden doorgezet, of bij de stemming over die aanklacht
het vijfde gedeelte der stemmen niet hadden kunnen verkrijgen, verloren het recht om in het vervolg zulke aanklachten te doen. Zij, die als schuldenaars van den
staat hun schuld niet binnen een bepaalden termijn hadden afbetaald, verloren, totdat zij de schuld betaald hadden, al hun burgerrechten, terwijl de som dan tevens
verdubbeld werd. Zij, die wegens sommige misdrijven met
het geheele verlies van hunne burgerrechten gestraft
waren, werden nooit in het bezit daarvan hersteld.
5. G e n 0 0 t s c hap pen e n vol k s a f dee 1i n gen.
Er waren te Athene door den staat erkende genootschappen, wier wetsbepalingen geldig waren, wanneer zij niet
in strijd waren met de wetten des lands. 'Zoo had
men daar handels- en kapersvereenigingen; vereenigingen
van families tot gemeenschappelijk bezit van eene begraafplaats; tafelgenootschappen; genootschappen om ter
eere van een bijzonderen schutspatroon op vaste tijden
offers te verrichten en feestelijke maaltijden te vieren,
maar tevens om bij die vereenigingen tot elkanders nut
en genoegen werkzaam te zijn (.9'icr:a-ol); eindelijk veree-
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nigingen om elkander in nood bij te staan (gpllllOL). Andere
door den staat niet erkende, ten hoogste slechts geduide
vereenigingen (EttXLpeiIlL, welke naam intusschen ook weI
aan al de bovengenoemde genootschappen gegeven wordt)
hadden meestal een staatkundig doel, b. v. om de staatsregeling te veranderen of elkander in het verkrijgen van
ambten behulpzaam te zijn.
Wij hebben gezien, dat de phratrien reeds onderafdeelingen der vier ionische phylen waren. Clisthenes veranderde niets in de phratrien, doch sedert zijnen tijd zijn
zij veeleer als godsdienstige vereenigingen dan als staatslichamen te beschouwen. De phratrien oefenden inzonderheid toezicht uit op de registers der burgers, want geen
vader kon zijn kind in het boek der phratria ('t'o ltOLlIilll
of cpplX't'pLltOli ypllp-/'-tX't'eioll) doen inschrijven, dan na het zweren van den eed, dat dit zijn kind geboren was uit eene
wettig gehuwde atheensche vrouw. Hierna deed hij een
offer aan de godheid der phratria en onthaalde de phrateres op eenen maaltijd. Ook geadopteerde kinderen werden in dit register ingeschreven, en de mannen leidden
hunne jonggetrouwde vrouwen ook bij de phratria in, bij
welke gelegenheid zij insgelijks een offermaal gaven.
Toen Solon de geheele bevolking van Attica in de
vier phylen opnam, werden de vroegere eupatriden homogalacten of genneten genoemd; de overigen werden niet
in de geslachten opgenomen en heetten orgeonen. In de
geslachten, de onderafdeelingen der phratrien, werd ook
door de regeling van Clisthenes in het geheel geen verandering gebracht. De met het burgerrecht begiftigden
werden er ook nu niet in opgenomen I daar dit niet zou
hebben kunnen geschieden zonder krenking van vele
godsdienstige en privaatrechtelijke betrekkingen. De inschrijving van een burger in het register van het geslacht
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had te gelijk met de inschrijving in de phratria plaats.
leder geslacht vereerde, behalve dat Izij allen gemeenschappelijk Zeus (ipltE:io;) en ,Apollo (rrcX'1:pijlo;) vereerden,
nog in het bijzonder de eene of andere godheid.
Clisthenes verdeelde de demen van den atheenschen
staat onder zijne tien nieuwe phylen; hij nam hierbij de
ligging der verschillende demen volstrekt niet in aanmerking, daar eene phyle dikwijls demen had, die in een
geheel ander gedeelte des lands lagen. Het is waarsch\inlijk, dat hij dit gedaan heeft, opdat in de beraadslagingen der phylen bijzondere en plaatselijke belangen de
overhand niet zouden verkrijgen boven de algemeene belangen van den staat. Sederl de regeling van Clisthenes
bleef een geslacht altijd tot een bepaalden demus behooren;
zoo kon het gebeuren, dat iemand in een zekeren demus
ingeschreven was, hoewel hij zelf er noch door geboorle
noch door grondbezit toe behoorde, maar alleen omdat zijne
voorouders tijdens Clisthenes tot dien demus behoorden. AIleen zij, die door adoptie in een ander geslacht overgingen,
veranderden, zoo de adoptiefvader tot een anderen demus of
phratria behoorde, van demus en dus ook van phratria.
Tot iemands officieelen naam behoorden behalve zijn
eigen naam ook die zijns vaders en die van zijnen demus,
b. v. Demosthenes, zoon van Demosthenes uit Paeania.
De demen, oorspronkelijk plaatselijke districten, lat.er
tot staatkundige machten verheven, vormden ook eene
vereeniging, die in betrekking stond tot den godsdienst,
want bij eene zoodanige vereeniging was een godsdlenstband voor de Grieken onontbeerlijk. Onder de besturende
ambtenaren van den demus was de demarchus de voornaamste. Tot beraadslaging over gemeenschappelijke aangelegenheden, verkiezingen van de ambtenaren en dergelijke
bezigheden waren vergaderingen (rXyopat.i) der demoten
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lloodzakelijk De jonge mannen werden op hun 18de jaar,
lla onderzoek of zij wettig atheensch burger waren, in
het register van den demus ("Co A"f/~tIXPXP..Oll ,PIXfJ-p.OI."Ceioll)
ingeschreven, zoo het schijnt in de vergadering, die voor
de verkiezing der ambtenaren gehouden werd. Waarschijnlijk had de jonge man eerst twee jaren later, als hij nog
in een ander register (0 eltY.A"f/lnO:a-"Ctxo~ 7rillO:~) ingeschreven
was, het recht en tevens de verplichting de vergaderin.gen bij te wonen. Onder deze vergaderingen was nog bijzonder belangrijk die, waarop de burgerlijsten werden
nagezien , bij welke gelegenheid de namen van hen, die
zich onrechtmatig in den demus hadden ingedrongen, na
gehouden stemming der demoten uitgeschrapt werden.
Berustte men in dit vonnis, dan hield men slechts op
burger te zijn. Beriep men zich echter op de uitspraak
der heliasten, dan werd men, indien het ook hier bleek,
dat men werkelijk geen burger was, van staatswege als
slaaf verkocht.
De tien phylen, die door Clisthenes uit de demen
waren bijeengevoegd, waren mar oude inlandsche heroen
aldus genoemd: Erechtheis, Aegeis, Pandionis, Leontis,
Acamantis, Oeneis, Cecropis, Hippothontis, Aiantis, Antiochis. De beelden dier tien hero en , de eponym en , stonden te Athene op de markt, en aHe voor openbare afkondigingen bestemde zaken werden gewoonlijk daar schriftelijk bekend gemaakt. Iedere phyle vereerde haar bijzonderen eponymus, en had tot hoogsten ambtenaar een
opzichter (emfJ-ehl"CiI~.) In de vergaderingen (d"lcpor.i) werden niet alleen de aangelegenheden van de phyle behandeld, maar ook sommige van den staat, want daar werden b. v. ook de ambtenaren gekozen, die belast waren
met het toezicht op hetgeen van staatswege gebouwd werd.
Yervolgens werden daar de personen benoemd, die bij
Y. D. ES,
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de feesten eene of andere liturgie moesten waarnemen,
zooals het bezorgen van koren, het bekostigen van openbare maaltijden, enz.
Door de nieuwe verdeeling van Clisthenes waren de
naucraren niet vervallen, maar hunne bezigheden waren
op de demarchen overgegaan. De naucraren moesten echter
nog zorgen voor de vloot. Doch toen door toe do en van
Themistocles de vloot zeer vergroot was, werden de kosten voor den scheepsbouw uit de staatskas bestreden, en
tien door de phylen benoemde trieropoeen moesten onder
opzicht van den raad voor dien bouw zorgen.
Of door Clisthenes ook de trittyes (vroeger de naam
van eene vereeniging van vier naucrarien) zijn behouden, is
twijfelachtig. Later, ten tijde van Demosthenes en Aeschines,
wo:oclt er weI melding gemaakt van trittyes als derde
deelen der phylen van Clisthenes, doch slechts met betrekking tot het zeewezen en den krijgsdienst.
6. De raad der vijfhonderd. Daar het onmogelijk is, dat een geheel volk, al oefent het in de algemeene volksvergadering de oppermacht uit, alles zeH
iIi het bijzonder beheert, zoo moet het bestuur van vele
zaken aan bepaalde overheden worden overgelaten, die
dit onder opdracht en in naam des yolks waarnemen en
daarvoor aan het yolk verantwoordelijk zijn. De volksvergadering heeft echter zelf eene overheid noodig, die
de onderwerpen, waarover zij moet beraadslagen en beslissen, gereed maakt, en er voor zorgt, dat de beraadslaging zelf in den behoorlijken en door de weUen voorgeschreven vorm plaats hebbe. Zulk eene overheid was de
raad der vijfhonderd, aan welken echter bovendien, onder verantwoordelijkheid aan het volk, het zelfstandig
bestuur over vele zaken was overgelaten.
Vroeger had de raad uit 400 ledell ({3cl.I/,:;l.r:cd) bestaan,
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maar na de staatsregeling van Clisthenes werden er jaarlijks, waarschijnlijk door het lot, uit elke phyle 50 gekozen. Voor A.ristides konden slechts burgers uit de
drie hoogste klassen gekozen worden, na hem ook uit de
theten. Om gekozen te kunnen worden moest men in het
bezit van het volle burgerrecht zijn en den ouderdom
van tenminste 30 jaren bereikt hebben. Zoolang de raadsladen geen bezoldiging kregen, onthielden de armen zich
van het bekleeden van deze waardigheid. Waarschijnlijk werd
reeds in den tijd van Pericles de bezoldiging van een
drachme dagelijks ingevoerd. De oligarchie, die tegen
het einde van den peloponnesischen oorlog ingesteld werd,
schafte deze bezoldiging weI af, maar later werd zij hersteId. Bij de loting werden voor iedere plaats twee personen aangewezen, de tweede namelijk als plaatsvervanger, indien de eerste belet werd de waardigheid van raadslid te bekleeden. Zulk een beletsel kon onder anderen
ontstaan, indien bij het onderzoek (ooxt(J-lXa-ilX) van de
benoemde personen bleek, dat zij niet van echt atheensche afkomst of om eenig wangedrag deze eer niet waardig waren.
Bij de aanvaarding van hun ambt deden de raadsleden
eenen eed, die op al hunne verschillende plichten en
werkzaamheden betrekking had. In aHe vergaderingen,
zoowel bij hun eigene als b. v. bij voorstellingen in den.
schouwburg, droegen zij als kenteeken een mirtekrans.
Gedurende hun ambtsjaar waren zij vrij van krijgsdienst
en hadden eene bijzondere plaats in den schouwburg. Als
een raadslid misdaan had, kon hij door zijn ambtgenooten voorloopig verwijderd worden. Hierna had een nader
lnderzoek plaats om te beslissen, of hij nog verdere straf
moest ondergaan, dan of hij weder in den raad kon opgenomen werden. Na afloop van het ambtsjaar werd in den
5*
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tijd van Demosthenes door het yolk aan den raad, als
bewijs van tevredenheid over zijn bestuur, een gouden
krans geschonken. Had de raad zijn plichten niet geheel
vervuld, b. v. niet gezorgd voor het aanbouwen van
nieuwe oorlogschepen, dan verbood de wet zelfs dit eerbewijs aan hem te schenken.
De raad moest over alles, wat aan de yolksvergadering voorgesteld zou worden, een voorloopig besluit
(r:po~OlJAelJp.()/) nemen. Tot het zelfstandig bestuur van den
raad behoorde het beheer der geldmiddelen en der krijgszaken , voorzooverre deze van de geldmitldelen afhingen.
De verpachting der openbare inkomsten, de aanbesteding
van publieke werken en de verkoop van verbeurdverklaarde goederen hadden onder toezicht en goedkeuring
van den raad door de politie plaats. De schatmeesters
der godin Athene en die der overige goden en de ontvangers der openbare geldmidden stonden onder het opzicht van den raad. De vloot met hare uitrusting en de
ruiterij, die ook in vredestijd onderhouden en geoefend
werd, waren aan zijne voortdurende zorg opgedragen.
De negen archon ten ondergingen na hunne benoeming
voor den raad het vereischte onderzoek. Waren er zaken,
die om de eene of andere reden niet bij de gewone rechtbanken konden gebracht worden, 'dan werd de aanklacht
bij den raad gedaan. Maar slechts in zaken van weinig
gewicht kon hij een vonnis vellen, daar zijne strafbevoegdheid niet boven de 500 drachmen ging. Zwaardere
misdrijven werden door hem naar de volksvergadering
en door dezen weder dikwijls naar de heliasten verwezen.
Het gebeurde echter ook weI, dat de volksvergadering
aan den raad opdroeg over zaken, die eigenlijk buiten
zijne bevoegdheid lagen, een zelfstandig vonnis te veIlen. Alle raadsbesluiten (1tpO~OlJA£lJP.1X7:t:t.), die niet enkel
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maatregelen van bestuur waren, moesten door het yolk goedgekeurd worden. Zulke voorloopige raadsbesluiten moesten
echter door denzelfden raad, die ze genomen had, aan
de volksvergadering worden voorgedragen; indien dit
niet gebeurd was en de nieuwe raad de zaak wilde voortzetten, was er ook een nieuw besluit van dezen noodig.
De gewone vergaderplaats van den raad, die dagelijks
behalve op £eestdagen bijeenkwam, was het op de markt
gelegen raadhuis (~oUA€ln:iJptOll). De zittingen waren meestal
publiek; slechts dan, wanneer er geheime zaken behandeld moesten worden, werden de niet tot den raad behoorende personen uit de vergaderzaal verwijderd. AIle
500 leden konden niet altijd bijeenzijn; maar steeds
moest tenminste eene der afdeelingen van den raad voltallig vergaderd wezen, en weI in eene door het lot bepaalde volgorde. Daartoe was de geheele raad naar de
phylen in tien afdeelingen verdeeld; de leden dezer afdeelingen heeten prytanen, en zaten zoowel in de volle
raadszittingen als in de volksvergaderingen voor. De tijd
van hunne waardigheid heette eene prytanie en duurde
in gewone jaren 35 of 36, in schrikkeljaren 38 of 39
dagen. De plaats, waar de prytanen vergaderden. heette
eigenlijk Tholus, maar wordt dikwijls het prytanei.i.m genoemd, doch moet dan niet met het vroeger (bI. 49)
genoemde prytaneiim verward worden. Hier waren zij bijna
den geheelen dag aanwezig en spijzigden op staatskosten.
Uit hun midden werd dagelijks door het lot een opperbestuurder (emO"rc:iPl;) gekozen, die in de raads- en volksvergaderingen voorzitter was en de sleutels van den
burg en het staatszegel in bewaring had. Sedert de eerste
helft der 4de eeuw v. Ch. koos deze epistates zich door
het lot uit elk der negen andere afdeelingen van den
raad een prohedrus, van welke dan een in de raads- en
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volksvergaderingen Yoorzitter was en ook epistates heette,
zoodat den oorspronkelijken epistates slechts de yoorzitting onder de prytanen en de bewaring van de vermelde
sleutels en het staatszegel overbleven.
De dagelijksche bezigheden van den raad waren vooruit bepaald, en van deze orde werd niet afgeweken, bshalve wanneer buitenlandsche aangelegenheden te behandelen . waren. De stemming in den mad geschiedde door
het opsteken del' handen (XcIPO!Ollioc) , doch als de raad
recht sprak door' geheime stemming met stemtafeltjes
(~-nrpo,); wanneer over verwijdering van een lid gestemd
. moest worden, door stemming met olijfbladeren (e~q;lJnorpopEill)
Verscheiden raadsleden namen de betrekking van secretaris waar. Ten eerste werd uit den geheelen raad door
het lot voor iedere prytanie een persoon benoemd, welke
gedurende dien tijd aIle raadsbesluiten moest uitvaardigen.
Een tweede, die waarschijnlijk het opzicht over het archief
van den raad had, werd door den raad bij stemming gekozen, en weI denkelijk voor het geheele jaar. Een derde
was inzonderheid voor de handelingen del' volksvergaderingen bestemd. Bovendien had de raad nog eenen boekhouder, dll'C!"yPOCrpEU;, die aIle zaken, het beheer del' geldmiddelen betreffende, moest nagaan. Deze werd eerst door
keuze, later door het lot, en hoogst waarschijnlijk ook
uit de raadsleden, gekozen. Al deze personen werden
natuurlijk door ondergeschikte schrijvers bijgestaan.
Op de dagen, waarop de raad zitting zou houden, werd
op het raadhuis een teeken opgestoken, totdat de zitting,
waartoe de led en door een heraut werden opgeroepen,
begon. Hij, die na dezen tijd kwam, verloor zijne bezoldiging. De handelingen begonnen met een gebed. Bij
het begin en het einde van het zittingjaar werd een offer
gedaan (el~'''Cnploc en e~!"C)7P!oc).
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7. De volksvergadering. Algemeene volksvergaderingen, waarin de burgers hun oppergezag zelven
en onmiddeHijk uitoefenden, werden in vroeger tijd op
verre na niet zoo dikwijls gehouden als later. Toen toch
liet het yolk de bijzondere aangelegenheden met des te
meer vertrouwen aan den raad en de beambten over,
daar het, behalve door de verantwoordelijkbeid, waaraan
aHe overheden onderworpen waren, ook door het toezicht
van den Areopagus genoegzaam verzekerd was tegen
niisbruik van de aan den raad en de overheden toevertrou wde macht. Het is onbekend, of Solon eenige op bepaalde tijden regelmatig terugkeerende volksvergaderingen heeft ingesteld, maar het is waarschijnlijk, dat deze
gewone vergaderingen toen aHeen gehouden werden voor
de verkiezing der ambtenaren en voor de zoogenoemde
epicheirotonie (bI. 77) der ambtenaren en voor het herzien der wetten, terwijl het yolk tot behandeling van
andere aangelegenheden, zoo dikwijls het noodig seheen,
buitengewoon opgeroepen werd.
In de tijden, waarover wij nauwkeuriger kennis bezitten, was er oorspronkelijk slechts eene regelmatige
-vargadering in iedere prytanie, dUB jaarlijks tien (~vptact
el(l(A1)CTi~t). Langzamerhand steeg dit getal tot vier in iedere
prytanie. Tot de buitengewone vergaderingen (CTVi'xA1),Ot
of l(cc'!'o!xAm"Ot e~~A·I)CTicct) werd het yolk door herauten opgeroepen. Oudtijds werden zij op de markt gehouden,
later op de Pnyx, maar voor de uitoefening van den
ostracismus bleef de markt altijd de vergaderplaats;
eindelijk werden na den bouw van het theater (ong. 480
v. Oh. begonnen) de vergaderingen zeer dikwijls hierin gehouden. Het oproepen tot de gewone vergadering bepaaldc
zich aHeen tot eene bekendmaking van de prytanen, over
welke onderwerpen in de vergadering gehandeld zou wor-

72
den. Bij den ingang van de vergaderplaats stonden de
zes lexiarchen met hun dertig helpers, om het indringen
van met gerechtigden te beletten en hen, die te laat
kwamen, te straffen. Deze straf bestond waarschijnlijk in
het met ontvangen van het bewijs (aiJp-~aAall), waarop zij
de bezoldiging voor het bijwonen der vergadering (exxAnatiXO"nxo; p-taS'o;) konden ontvangen. Ten tijde van Pericles bedroeg deze bezoldiging slechts een obolus voor
iedere vergadering, later werd zij tot drie obolen verhoogd. Als de vergadering begon, werden de ingangen
door middel van hekken (ref-piX) gesloten, totdat die
werkzaamheden, waarbij men geen vreemdelingen wilde
toelaten, afgeloopen waren.
De vergadering werd met eene godsdienstige handeling
begonnen: onder leiding van een priesterlijk beambte
(mpuniiXpxoc;) werden jonge varkens als een reinigingoffer
rondgedragen, en de vergaderplaats met hun bloed besprengd.
Daarop volgde een reukofi'er en een plechtig gebed, waarna
de voorzitter de te behandelen onderwerpen mededeelde.
Voorzitter was v:roeger de epistates der prytanen, later die
van de negen prohedren. Gewoonlijk deed de voo~zitter
de voorstellen, maar ook andere ambtenaren konden dit
doen, als het voorstel in het bijzonder hunnen werkkring
betrof. Als de raad een probuleuma had gemaakt. werd
de vraag gedaan, of het yolk hiermede genoegen nam,
dan of het wenschte, dat er nog over beraadslaagd werd;
in dit geval verzocht de voorzitter ieder, die het woord
verlangde, zich aan te melden. In vroegere tijden hadden zij, die boven de vijftig jaren oud waren, hiertoe
in de eerste plaats het recht, dan volgden de overigen.
Later hield men zich niet meer aan deze bepaling. Ieder
hurger kon het woord vragen, inzooverre het recht daartoe hem om de eene of andere reden niet was ontnomen.

73
Hij, die het woord kreeg, beklom het spreekgestoelte en
zette een mirtekrans op. Niemand mocht hem in de rede
vallen, behalve de voorzitter, die in het algemeen de
orde in de vergadering moest handhaven, en daartoe zelfs
politiedienaars tot zijne beschikking had, en boeten, tot
het bedrag van 50 drachmen, kon opleggen. Moest er
eene zwaardere straf worden opgelegd, dan deed hij hiertoe in den raad en in de eerstvolgende volksvergadering
een voorstel. Ten tijde van Demosthenes yond men het
noodig nog eenige burgers uit eene telkens door het lot
aangewezen phyle in de nl1bijheid van het spreekgestoelte
te plaatsen en hun de handhaving der orde op te dragen.
Niemand mocht over iets anders spreken dan over het
onderwerp, dat behandeld werd, en niet meer dan eens
over hetzelfde onderwerp.
Ieder lid van de volksvergadering had ook het recht
om voorstellen te doen, echter slechts over zaken, waarover de raad een probuleuma had gemaakt; over andere
onderwerpen kon alleen inzooverre een voorstel gedaan
worden, dat men den raad verzocht hierover ~e beraadslagen en bij de volksvergadering een probuleuma in te
dienen. Er waren verscheiden middelen om te beletten,
dat er voorstellen tegen de bestaande wet gedaan werden. In de meeste gevallen werd door het opsteken der
handen gestemd (XE'pnoIlEI_). Slechts in zaken, die de
bijzondere belangen van een persoon betrofi'en, zooals
bij veroordeeling of vrijspraak, bij het verleenen van het
burgerrecht en bij den ostracismus, werd in het geheim
met stemsteenijes gestemd, en om in de laatste gevallen tot
een besluit te kunnen komen was een meerderheid van
tenminste 6000 stemmen noodig. De nitkomst der stemming werd door den epistates bekend gemaakt., en over het
volksbesluit (IJrhqItO'Il<X) werd eene oorkonde opgemaakt,
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die in het staatsarchief, dat zich in den tempel van de
moeder der goden (l':rr:p0clI) bevond, bewaard werd. Dikwijls werden de besluiten ook op steenen of metalen tafelen gegraveerd en op eene publieke plaats ten toon
gesteld. Als aIle werkzaamheden waren afgeloopen, sloot
de voorzitter de vergadering, door den heraut te gelasten haar uiteen te doen gaan j was alIes nog niet afgehandeld, dan verdaagde hij de zitting tot den volgenden
of tot een lateren dag. Als zich het eene of andere hemelteeken had vertoond, ward de vergadering, zelfs midden in de werkzaamheden, onmiddellijk verdaagd.
Werkzaamheden der volksvergadering. 'fot
de onderwerpen, die in de volksvergadering behandeld
moesten worden, behoorde eigenlijk aIles, wat voor het
belang van den staat· van genoegzame beteekenis scheen
om het aan het volk, als hoogste macht, voor te stelIen.
In de tijden van de onbeperkte democratie was de kring
dier werkzaamheden door toedoen der volksleiders zeer
uitgebreid geworden. De onderwerpen, waarover in de
volksvergadering gehandeld moest worden, bestonden in
de wetgeving, de keus der ambtenaren en de beoordeeling van de wijze, waarop deze de ambten waarnamen,
de rechtspraak en den ostracism us , en eindelijk in aIle
verdere regeeringsmaatregelen, zoowel wat binnen- als
buitenlandsche zakell betreft.
De wetgeving. De nomotheten. De wetgeving
werd nog in den tijd van Demosthenes niet door het
yolk zelf uitgeoefend, maar door een daartoe gekozen
commlSSle van nomotheten. In de eerste vergadering van
ieder jaar werd aan het yolk de vraag gedaan, of het
wenschte, dat er veranderingen in de bestaande wetten
gemaakt werden. N a toestemming ruoest ieder, die wilde
en daartoe het recht had, zijn wetsvoorstel op de markt
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voor de beelden der tien eponymen openlijk tentoonstellen. Dan werd in de derde gewone volksvergadering over
de benoeming der nomotheten, die uit de heliasten gekozen werden, beraadslaagd, namelijk over hun getal,
dat somtijds weI 1000 bedroeg, over den tijd van hun ambt
en over de bezoldiging, die aan hen zou gegeven worden.
V oordat de nomotheten benoemd waren en totdat zij hunne
zittingen begonnen, werden nog in iedere volksvergadering de gedane wetsvoorstellen voorgelezen, opdat zij met
des te grooter zekerheid aan ieder bekend zouden zijn.
Voor de nomotheten werd de wetsverandering als een
rechtsgeding behandeld. Hij, die het voorstel tot afschaffing of verandering van eene 'wet had gedaan, trad als
aanklager der oude wet op, en hij, die ze onveranderd
houden wilde, als haar verdediger. Eu opdat het niet
zoude oI).tbreken aan verdediging der oude wet, werden
door het yolk eenige verdedigers (l1lJWtIOPOt) van deze gekozen, aan wie iedereen zich ook verder mocht aansluiten. Waarschijnlijk waren de thesmotheten voorzitters in
deze zittingen. ~oor eene aanklacht van onwettigheid
(i'p'I)~1J rra.pa.~b,u.61~) kon ieder trachten eene door de nomotheten goedgekeurde wet of wetsverandering, evenals
over 't algemeen ieder volksbesluit, te doen vervallen.
Men zegt, dat Solon de'wetgeving op deze wijze geregeld heeft. En inderdaad kan men niet ontkennen, dat
Solon. den grond tot deze instelling gelegd zal hebben,
daar hij van oordeel was, dat ook de wetten steeds naar
mate van de ontwikkeling van het volk moesten gewijzigd worden. Echter is de nadere regeling duidelijk van
lateren tijd, zooals b. v. de vermelding der eponymen
bewijsi. Ret eigenlijk doel van deze instelling was te
zorgen, dat de wetgeving toevertrouwd werd aan eene
vergadering van gezworenen, en het volk geen grootere
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macht kreeg -dan in het aigemeen om aIleen te beslissen,
of er veranderingen in de wetten moesten plaats hebben
of niet; verder, dat de gelegenheid om zulke voorsteIlen te doen niet altijd, maar slechts eenmaal in het jaar
bestond, en dat op aIle mogelijke wijzen voor de openbaarheid der voorstellen gezorgd zou worden, opdat iedereen
ze zou kunnen onderzoeken; eindelijk dat de staat zou
zorgen, dat de oude wetten verdedigd en geen nieuwe
ingevoerd werden, zonder dat wellicht een tegenovergestelde oude uitdrukkelijk werd afgeschaft. Langzamerhand
echter verloren al deze voorzorgen hare kracht. Het yolk
stond toe. dat de wetgeving te allen tijde behandeid werd,
en oordeeide toen zelf over deze aangelegenheid. Hierdoor ontstond zulk eene verwarring in de wetgeving, dat
men genoodzaakt was eene buitengewone commissie tot
regeling der wetten te benoemen, die echter hiermede
nooit gereed gekomen is. Ook den thesmotheten werd bevolen de tegenstrijdigheden, die zij gedurende hun bewind
in de wetten ontdekt hadden, aan het yolk bekend te maken, opdat hierdoor de orde eenigszins zoude terugkeeren.
Keuze der overheden. Sedert de meeste ambten
bij het lot vervuld werden, geschiedde de keus van slechts
weinige overheden in de volksvergadering, voornamelijk
die van de krijgsbevelhebbers' en den hoofdambtenaar
der geldmiddelen. De kiesvergaderingen (ipX.atpelliat)
moesten noodzakelijk geruimen tijd voor het einde van
het jaar gehouden worden, daar er tijd diende te zijn
om het onderzoek van de gekozenen te doen plaats hebben. In de vergaderingen, waarin de krijgsbevelhebbers
gekozen werden, hadden waarschijnlijk de negen archonten de leiding. in dA andere denkelijk de prytanen of
prohedren. Deze moesten de namen der candidaten bekend maken, over welke dan bij cheirotonie gestemd
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werd. Tegen oll1kooping, die te Athene niet zeldzaall1 was,
bestonden gestrenge wetten; zoowel de omkooper als de
omgekochte kon door een crimineel proces vervolgd worden
(deze door de "Ipar.y·iJ ~~)PfJ)lJ of o(}Jpc~o~ilXr;, gene door de
Ipa~"iJ ~exarIp.oZl). Bij veroordeeling bestond de strat in eene
geldboete of in verbeurdverklaring van het vermogen, ook
weI in den dood. Bij, die zonder er naar gedongen te hebben
tot een ambt gekozen werd, kon het weigeren, indien hij
onder eede goede redenen voor deze weigering kon opgeven.
Toezicht over de all1btenaren. Ook oefende
het yolk door .middel van de epicheirotonie een zeker
toezicht uit over het bewind der ambtenaren. In de eerste
vergadering toch van iedere prytanie werd door de archonten aan het yolk de vraag gedaan, of het tevreden
was met de wijze, waarop de ambtenaren hun werkzaamheden waarnamen. Ieder kon dan zijne bezwaren voor
den dag brengen (r:pC~(£AAerIalXt, vandaar 7rpO~oAiJ), en yond
het yolk deze gegrond, dan werd de am Menaar voorloopig geschorst, om gelegenheid tot aanklacht te geven,
of hij werd van zijn ambt ontzet (airroXElpo'rClIEill), waarns
dan meestal eene verdere gerechtelijke vervolging plaats
had.
Rech tspraak. Ook tegen bijzondere personen werden somtijds bij de volksvergadering bezwaren ingebracht
( 7rpO~oAn), om het yolk eene voorloopige verklaring te doen
afleggen, of het eene gerechtelijke vervolging van zulk
een persoon billijkte. Bij, die eene probole wilde instellen, moest zich tot de prytanen wenden met het verzoek de zaak. in de volksvergadering voor te stellen.
Beide partijen kregen dan het woord, en het yolk besliste door cheirotonie. Was deze beslissing ongunstig
voor den aanklager, dan zal deze de zaak waarschijnlijk
weI niet verder vervolgd hebben. In het tegenovergestelde
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geval echter kon hij met des te meer hoop op goed gevolg zijne gerechtelijke aanklacht doen, daar de rechters, die ook mannen nit het yolk waren, in de meeste
gevallen jegens den aangeklaagde weI even ongnnstig
gezind zouden zijn. Het was echter mogelijk, dat bij nader onderzoek de stemming der rechters anders was dan
die der volksvergadering, en daarom gebenrde het dikwijls, dat iemand, niettegenstaande den gnnstigen afloop
der probole, zich niet aan de onzekere kansen van een
proces waagde, maar tevreden was met de schande, die
door znlk eene verklaring der volksvergadering op den
aangeklaagde kleefde.
In zeker opzicht was de epangelia gelijk aan de probole; hiermede verklaarde men in de volksvergadering
onder eede, dat men een crimineel proces tegen iemand
wilde instellen. In dit geval was men verplicht zijn woord
te honden, of 'men werd zelf als een bedrieger van het
yolk met een crimineel proces vervolgd.
Slechts bij uitzondering oefende de volksvergadering
de rechtspraak uit, namelijk dan, wanneer er aanklachten of aanwijzingen van znlke misdrijven gedaan waren,
waarmede niet op de gewone wijze gehandeld kon worden. Deze werden bij den raad der vijfhonderd aangebracht, die, wanneer ze zijne strafbevoegdheid van 500
drachmen niet te boven gingen, zelf vonnis velde. Ook
de thesmotheten mochten zulke aanklachten, als zij bij
hen gedaan waren, bij den raad of de volksvergadering
aanbrengen. De aanklachten (ei;"i'/'EAi"!) werden gedaan
door personen, die zelven het recht hadden iemand te
vervolgen, of het waren aanwijzingen (P:1l1l:J(7et<;) van vreemdelingen, slaven of medeschuldigen, die niet konden of
wilden vervolgen. In beide gevallen kon het yolk of zelf
recht spreken of de zaak aan de heliasten opdragen,
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waarbij het dan tevens bepaalde, volgens welke wetten
men moest vonnissen, en welke straf moest uitgesproken
worden, indien men den aangeklaagde schuldig beyond.
Buitendien benoemde het yolk ook staatsadvocaten (rj',jlJyryopOt), die in naam des yolks het proces voor het gerecht
brengen, of, als de aanbrenger tegelijk ook aanklager
was, dezen helpen moesten. Somtijds benoemde het yolk
ook commissarissen (~l)r1lra:i) om nader onderzoek te doen
naar misdrijven, waarvan het kennis had gekregen; ook
werd dit onderzoek weI aan den raad van den Areopagus
of van de vijf honderd opgedragen.
Os t r a cis m u s. Ook den ostracismus kan men, ofschoon zeer oneigenlijk, als eene rechterlijke beslissing
van de volksvergadering beschou wen. De harde mid del on ,
die in tyrannien somtijds gebezigd worden om gevaarlijke
personen uit den weg te ruimen, maakten bij de democratie plaats voor deze instelling, waardoor de voor den
staat gevaarlijke persoon, ter voorkoming van partijtwisten, slechts voor een zekeren tijd verwijderd werd. Jaarlijks werd daartoe in de zesde of zevende prytanie aan
het yolk gevraagd, of het wilde dat de ostracismus
plaats had. vVas het antwoord bevestigend, dan vergaderde het yolk op een bepaalden dag op de markt.
leder stemgerechtigd burger schreef dan zonder ruggespraak op eene scherf (orjrpa:l.olJ) den naam van dien burger, welken hij uit den staat wenschte te verwijderen.
Hij, wiens naum op tenminste 6000 scherven geschreven was, moest dan uiterlijk binnen tien dagen het land
verlaten. Zijn vermogen bleef ongedeerd, en na verloop
van den bepaalden tijd trad hij bij zijne terugkomst weder in al zijn vroegere rechten. Eerst was die tijd op
tien jaren bepaald, later op vijf, maar het gebeurde dikwijls, dat reeds binnen ilien tijd een nieuw volksbesluit
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den verbannene terugriep. Zulk een besluit kon echter
ook slechts met eene meerderheid van 6000 stemmen
genomen worden.
Verdere onderwerpen, die in de volksvergadering behandeld werden. Van de groote menigte andere zaken, die in de volksvergaderingen behandeld werden, noemen wij slechts de betrekkingen met buitenlandsche mogenheden, de oorlogsverklaringen, de
krijgstoerustingen, zoowel te land als ter zee, de bevelen aan de bevelhebbers, het benoemen van gezantschappen, het aanhooren en beantwoorden van vreemde gezanten, verder het sluiten van vrede, verbonden en andere verdragen. Ook bepaalde het yolk de schattingen,
die door de onderworpen bondgenooten moesten opgebracht
worden.
In iedere prytanie moest door den antigrapheus van
den raad aan de volksvergadering een staat worden overgelegd van de inkomsten en uitgaven van den staat. In
de volksvergadering werden de besluiten genomen tot het
doen van buitengewone uitgaven. en ook aIle maatregelen bepaald, die strekken moesten, om den staat geldmiddelen te verschaffen, hetgeen meestal geschiedde door
leeningen uit de tempelschatten, buitengewone belastingen (eit;rpopll;i) en door uitnoodiging tot vrij wiIlige giften (emr}olIelt;). Ook het muntwezen, het toezicht op de
maten en gewichten, op de tollen en op de bepalingen
over den in- en uitvoer was onder het beheer der volksvergadering. Maar bij dit alles moet men altijd in het
oog houden, dat de raad over alIes vooraf beraagslaagde.
Ook over den eeredienst had het yolk het opperste gezag.
Verscheidene beambten, die met de zorg hiervoor belast
waren, werden door het yolk gekozen, zooals ook de
redenaar, die de plechtige lijkrede moest uitspreken over
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hen, die in den krijg gesneuveld waren. Eindelijk moet
nog vermeld worden het toestaan van eerbewijzen en belooningen, die de volksvergadering schonk aan burgers
en aan vreemdelingen, die zich jegens den staat verdienstelijk hadden gemaakt, zooals spijziging in het prytaneiim (den Tholus), burgerkransen, eerbesluiten, standbeelden, vrijdom van liturgien, burgerrecht of isotelie
aan vreemdelingen, en~.
8. De am btenaren. De ambtenaren te Athene kunnen verdeeld worden in bezoldigde en onbezoldigde. Een
ander onderscheid bestaat hierin, dat zij of eigenlijke bestuurders (apxcllte~) waren, of slechts belast met de eene
of andere bediening (emp.ei.'l)tet:i) , of eindelijk ondergeschikte
beambten en dienaars (ilTr'llpEtet:!). Bestuurders waren zij,
aan wier zelfstandige leiding onder beperking van de
wetten en verantwoording aan het yolk een zeker deel
van het staatsbestuur was toevertrouwd, en die in den
kring van hun bewind de voorzitting in het gerecht hadden. Epimeleten waren zij, die slechts tot eene, hetzij
gewone hetzij buitengewone. bediening geroepen waren.
De ondergeschikte beambten volvoerden, als dienaren der
{)verheuen, de bevelen van dezen en hadden volstrekt
geen zelfstandig bestuur. AIleen de laatste klasse behoorde
tot de bezoldigde staatsdienaars, daar hpt waarnemen
der overige ambten als een burgerplicht werd beschouwd,
voor welks vervuIling men met de daarmede verbonden
eer genoegzaam beloond werd. Echter waren er verscheiden epimeleten, die ook bezoldigd werden.
Sedert Clisthenes kan men de beambten ook nog verdeelen in door het lot (x.A'Ilp(i)toi, cX7l'O x.lJcip.olJ, ltlJocp.wroi)
en door stemming gekozene (X€!po't"oll'l)tci, et:lpetci). De laatste werden of door het geheele yolk of door de phy len
benoemd. De loting geschiedde in den tempel van TheV. D. ES,
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seus, en weI van de meeste door de thesmotheten.
AHe ambtenaren rooesten, voordat zij hun ambt aanvaardden, een onderzoek (~oxtp.a(J'ilZ) ondergaan naar hunne
echt atheensche afkomst en de onberispelijkheid van hun
levenswandel. Dit onderzoek van de archonten, die, gelijk
ook sommige priesters, in het derde geslacht van atheensche afkomst rooesten zijn, had voor den raad plaats.
Zelfs als deze ten gunste van den benoemde beslist had,
kon ieder burger nog een nader gerechtelijk onderzoek
vorderen (~('xtp.lZ(J'ilZlI bI'IZII'DJ,EllI), en hem, die na dit onderzoek afgewezen werd, konden, behalve dat hij het
ambt niet kreeg, nog andere strafIen tre:ffen, naarmate
de reden, waaroro hij afgewezen was, dit vorderde.
Men lette volstrekt niet op de bekwaamheid, want men
veronderstelde, dat het yolk bij stemming niemand zou
kiezen, dien het niet voor geschikt hield; terwijl men
hem, die zich voor een ambt, dat door loting vervuld
werd, candidaat stelde, ook genoegzaam bekwaamheid toeschreef, daar de epicheirotonie gedurende het
ambt.<.!jaar en de verantwoordelijkheid daarna de onbekwamen van de roededinging afschrikte. Iemand, die den
staat geld schuldig was of van een vorig ambt nog geen
rekenschap had afgelegd, kon niiJt gekozen worden. Lichaamsgebreken sloten aHeen van die ambten uit, aan
welke, zooals aan dat der archonten. priesterlijke bedieningen verbonden waren.
De logisten en euthynen. De ambtenaren, die
staatsgelden in handen gehad hadden, moesten eene rekening van hun beheer bij de logisten overleggen (AOyOll Yo. i
£u;"wa; enpair.p€tlJ, i1t'or.ptp£!lI). Dit college bestond vroeger
uit dertig, later uit tien personen, die bijgestaan werden
door tien euthynen met twintig bijzitters; deze laatste
werden door de euthynen zelven tot hulp aangenomen.
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Bovendien werden hun nog tien staatsadvocaten (l1lJlIi)yOp,,)
toegevoegd. De rekening werd bij de logisten ingediend,
die ze tot onderzoek aan de euthynen gaven. Nadat dit
afgeloopen was, gaven deze haar aan de logisten terug
met de verklaring, dat zij in orde of niet in orde bevonden was. In het eerste geval ontsloegen de logisten de
ambtenaren van hunne rekenplichtigheid; in het andere
brachten zij de zaak voor het gerecht, waarin zij zelven
de voorzitting hadden, en waarbij de synegoren in naam
van den staat als aanklagers optraden. - De ambtenaren, die geen geldmiddelen te beheeren gehad hadden,
legden bij de logisten enkel de verklaring af, dat zij
niets ontvangen of uitgegeven hadden. Voor het waarnemen van hun ambt waren zij slechts inzooverre verantwoordelijk, dat de logisten binnen dertig dagen na het
nederleggen van het ambt moesten bekend maken, dat
ieder, die een afgetreden ambtenaar wilde aanklagen,
zich daartoe bij hen kon aanmelden. Was dit het geval,
dan werd door de logisten een proces tegen dien ambtenaar ingesteld, waarin onder hunne voorzitting de heliasten recht spraken.
Afgetreden ambtenaren mochten, voordat zij rekenschap
afgelegd hadden, zich niet buitenslands begeven, noch
iets van hun vermogen vervreemden, zelfs niet bij testament daarover beschikken, noch eindelijk door adoptie in een ander geslacht overgaan. Ook kon hun in dien
tusschentijd geen belooning van staatswege toegekend of
een ander ambt opgedragen worden.
Bijzonderheden aIle ambtenaren betreffende.
De vaste ambtenaren hadden elk hun eigen ambtslokaal
(dpXEi.oll). De meeste ambten werden door verscheideue
personen waargenomen, die dan de verschillende bezigheden onderling verdeelden. Als zij gemeenschappelijk
6*
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handel den , stond een hunner, als prytaan, aan hun hoofd.
Allen konden zich der zake kundige helpers kiezen; voor
sommigen was dit zelfs bij de wet bevolen j deze laatsten
waren dan echter ook aan het boven vermelde onderzoek
onderworpen en verantwoordeHik. Vele ambtenaren spijzigden op staatskosten, deels in hunne ambtslokalen, deels,
zooa1s de prytanen, in het prytaneiim (den Tholus). Ret
teeken hunner waardigheid was de mirtekrans. Slechts
de tweede archon schijnt ook eene bijzondere kleeding
gehad te hebben. Waarschtinlijk deden aHe ambtenaren
h\i het aanvaarden van hun ambt een eed en verrichtten
een offer, doch aIleen van de archonten en strategen
worrlt het eerste en vltn de gezanten het laatste vermeld.
De democratische geest der staatsregeling en het atheenRche volkskarakter gaven den ambtenaar geen overwegend gezag tegenover het publiek, want. als zij eenen
burger eene straf hadden opgelegd, kon deze zich op het
gerecht beroepen; beleedigingen van ambtenaren in dienst,
ook enkel met woorden, werden echter zelfs met atimie
gestraft.
Dell. r c h 0 n ten. Van de negen archonten droeg de
cerste b\i uitnemendheid den naam van archon (bij lateren ook van archon eponym us , omdat met zijn naam het
hurgerlijke jaar werd aangeduid). De tweede heette basileus, omdat op hem voornamel\ik de priesterlijke bedieningen des konings waren overgegaan. De derde was de
polemarchus, omdat hij oorspronkeltjk bij voorkeur met de
zaken van het krijgswezen belast was. De zes oVflrigen
heetten thesmotheten, welke naam intusschen somtijds aan
het geheele college gegeven wordt, en niet ten onrechte,
want allen waren eigpnlijk rechterlijke beambten, die door
hunne beslissing uitspraken, wat in ieder aan hun oordeel
overgelaten geval recht was. Oorspronkelijk waren allen
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belast met de deelneming aan de opperste leiding van
het staatsbestuur, doch toen na Aristides de bevoegdheid
om archoll te kunnen worden tot aHe klassen uitgebreid
WItS, werden hunne werkzaamheden beperkt tot de rechtspraak en eenige andere bezigheden van geringer beteekenis. Reeds Solon had van hunne rechtspraak beroep
op de heliasten toegestaan. Tengevolge hiervan onthielden de archon ten zich meer en meer van de beslissing
in de hun opgedragen rechtszaken en lieten deze of aan
de diaeteten of aan de heliasten over, in welk laatste
geval zij echter de instructie van het proces en de voor. zitting hadden. De rechtspraak van den archon bepaalde
zich tot geschillen van burgers over familie- en erfrecht;
die van den basileus tot het godsdienstrecht in zijne geheele uitgestrektheid, zoodat hiertoe ook de aanklachten
van moord (Oi~a:l q.clIl1..a:i) en eenige verwante misdaden
behoorden, inzooverre deze van oudsher door den Areopagus en de epheten gevonnist moesten worden, waarop
echter in later tijd uitzonderingen voorkomen. De polemarch had de geheele rechtspraak over vreemdelingen
en ook over alle het vreemdelingenrecht betreffende geschillen. De thesmotheten eindelijk hadden de rechtspraak
in alle zaken, die niet bijzonder tot den kring der werkzaamheden van een ander beambte behoorden.
Als werkzaamheden van het geheele college worden de
volgende vermeld: dfl jaarlijksche loting der heliasten,
de keus der athlotheten of kamprechters bij de Panathenaeen, de leiding van die volksvergaderingen, waarin de
strategen, taxiarchen, hipparchen en phylarchen gekozell
werden, en eindelijk het instellen van de epicheirotonie
over de staatsdienaren. Door deze laatste hadden zij ook
de voorzitting bij de processen tegen die ambtenaren,
welke door de epicheirotonie geschorst of afgezet waren.
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Wat den eeredienst betreft, vermelden wij hier slechts,
dat de eerste archon met de daartoe benoemde epimeleten moest zorgen voor de groote en kleine Dionysien en
de Thargelien; de basileus voor de feesten der mysterien,
der Lenaeen en voor alle gymnische wedstrijden; beiden
hadden ook de hierop betrekking hebbende rechtspraak.
De polemarch moest zorgen voor de offers aan Artemis
Agrotera en aan Enyalius, voor de lijkoffers aan Harmodius en Aristogiton en voor de openbare plechtige begrafenis der in den krijg gesneuvelden. Tijdens de perzische
oorlogen had deze zelfs nog met de tien strategen de aanvoering van het leger, zat met hen in den krijgsraad en
voerde het bevel over den rechtervleugel van het leger.
De drie hoogste archonten werden in hunne werkzaamheden ieder door twee door hen zelven gekozen bijzitters
bijgestaan, die aan de dokimasie onderworpen waren en
na afloop van hun ambt verantwoording moesten afleggen.
In hun ambtseed beloofden de archonten de wetten getrouw te zullen naleven en zich niet te zullen laten omkoopen; in geval van overtreding moesten zij te Delphi,
te Olympia en te Athene een gouden standbeeld van
gelijke grootte als zij zelven wijden, d. i. zij legden zich
in zulk een geval een onbetaalbare boete op, wier nietbetaling noodzakelijk atimie ten gevolge had.
De elfmannen. Bijzonder met de rechtspleging belast waren de eltmannen. Dit college bestond eigenlijk
uit tien door het lot benoemde personen met hunnen
schrijver. De elfmannen had den voornamelijk het toezicht
over de gevangenis en over het voltrekken van de doodvonnissen, hetgeen meestal in de gevangenls zelf plaats had.
Ook hadden z\i de rechtspraak over hen, die op heeter
daa~ .betrapt waren op misdaden, waartegen gevangenisof doodstraf bedreigd werd; was de schuld echter niet
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geheel bewezen, dan stelden zij een gerechtelijk onderzoek in, waarbij zij zelven de instructie en de voorzitting
hadden. Ook werden bij hen de aanklachten ingediend
iegen die personen, welke beschuldigd werden verbeurdverklaarde goederen verduisterd te hebben.
Politiebeambten. Tot de politiebeambtim, die
waarschijnlijk allen door het lot gekozen werden, behoorden de astynomen, ten getale van tien, vijf voor de stad
~n vijf voor den Piraeeus, voornamelijk belast met de
straatpolitie en de rechtspraak in zaken deze betreffende;
de opzichters over de straten en wegen (co'arcotai); de opzichters over de waterleidingen (emO"tcXtO!t t&1I urlcXtfJl1I); de
marktmeesters (rll'ap0!1Iop.ol) , ook ten getale van tien, vijf
voor de stad en vijf voor den Piraeeus, belast met de
handhaving der marktpolitie en het toezicht over den
kleinhandel; de metronomen, die zorgden voor de juistheid van maten en gewichten; onder hen stonden waarschijnlijk de prometreten, staatskoornmeters; verder de
sitophylakes, b\j wie men al het ingevoerde graan moest
aangeven, opdat de staat het opkoopen van· graan en
den woekerhandel daarmede des te gemakkelijker zou
kunnen tegengaan; deze waren ook belast met het toezicht op het gewicht en den prijs van brood en meel;
eindelijk de opzichters over het emporium (emp.EJ,Y/'t'O!l tot
ip.topiolJ) , die het toezicht hadden over den zeehandel en
de handhaving der tol- en handelswetten.
Ambtenaren, belast met het beheer der
gel d mid del en. Onder de ambtenaren, die met het
beheer der geldmiddelen belast waren, noemen wij in de
eerste plaats de tien poleten, die de staatsinkomsten
moesten verpachten, en onder toezicht van den raad belast waren met den verkoop van verbeurdverklaarde goederen en van tot slavernij veroordeelde personen. Ook
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hadden zij de rechtspraak in de processen tegen de metoeken, die te kort kwamen 'in de betaling van hun hoofdgeld. De practoren waren belast met de invordering der
gerechtelijke boeten. Bovendien werden er nog dikwijls
buitengewone commissarissen benoemd, om achterstallige
betalingen, zoowel van bijzondere personen als van schat~
plichtige bondgenooten, te innen. Algemeene staatsontvangers waren de tien apodecten, die de ingekomen gelden in tegenwoordigheid van den raad in ontvangst namen en ze in de onderscheidene kassen verdeelden Men
beweert, dat Olisthenes deze beambten heeft ingesteld,
en dat voor dien tijd de colacreten (bI. 48) de algemeene
ontvangers waren. Deze laatsten bestonden echter ook nog
na Olisthenes, maar zij hadden toen slechts het beheer over
de kas, waaruit de uitgaven voor het onderhoud der staatsdienaren en voor de bezoldiging der heliasten bestreden
werden. De tien schatmee.sters der godin Athene hadden
niet aHeen het opzicht over den tempelschat van deze
godin, maar ook over de staatskas, die insgelijks in het
achterste gedeelte van den Parthenon bewaard werd. Sedert het midden tier 90ste Olympiade (418 v. Oh.) werden er bovendien nog tien schatmeesters der overige goden benoemd, terwijl te gelijker tijd al die tempelschatten naar den Parthenon werden overgebracht. Al deze
am btenaren werden door het lot gekozen.
Geheel verschillend van al deze schatmeesters is de
opperbestuurder der geldmiddelen (en!P.eA.,{,:n~ of tap.iac;
t'ij~ lto!ll'ii~ 1rpo~odolJ, 0 erri t~ d!o!~71O'e!), die door stemming
voor eene penteteris, d. i. voor vier jaren, benoemd werd.
Hij had het beheer over de staatskas en het oppertoezicht over aIle met het bestuur der geldmiddelen belaste
ambtenaren. Oontroleur van dezen was de antigraphetis
van den raad. Ook wordt er gesproken van een militai-
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ren betaalmeester ( racp.tact; rWlI rnpac:tr.)'':tX6111) , die echter
waarschijnlijk slechts in oorlogstijden aangesteld werd.
Het is opmerkelijk, dat wij geen melding gemaakt
vinden van muntmeesters. Waarschijnlijk hadden echter
de metronomen ook het toezicht over de munt (rip,.IJPCXC7tEt~lI).
waarin staatsslaven werkten.
Am b ten are n b ij he t k r ij g s w e zen. In oudere
tijden stond de polemarch aan het hoofd van het krijgswezen, later een college van tien strategen, die jaarlijks
door het yolk bij stemming gekozen werden. Nog in den
eersten perzischen oorlog hadden allen dagelijks bij afwisseling het opperbevel en hielden zij gemeenschappelijk
krijgsraad; hieraan nam toen ook nog de polemarch deel.
Later werden de strategen zelden gezamenlijk naar den
krijg gezonden, maar slechts zoovelen als noodig scheen.
Een van hen had dan het opperbevel, of de een voerde
hier, de ander daar oorlog; het gebeurde echter ook weI,
dat allen gelijk in rang waren. Ook werd in dien tijd
somtijds een ervaren krijgsman tot buitengewoon bevelhebber benoemd. Ten tijde dat de Atheners hunne oorlogen grootendeels met huurtroepen voerden, namen Z\j
dikwijls de aanvoerders dier troepen, dus vreemde bevelhebbers; in hun dienst. In vroegere tijden gebeurde
het ook weI, dat het bevel over een leger, dat uit atheensche burgers en uit troepen der bondgenooten bestond,
aan vreemdelingen werd opgedragen, maar dan altijd
aan zulke mannen, in welke men een bijzonder vertrouwen stelde. In de tijden van Demosthenes werd gewoonlijk slechts een der tien strategen ten oorlog gezonden.
De overige hadden nu bijna niets anders te doen dan in
de stad aan de feestelijke optochten deel te nemen en
deze <Jp te luisteren. Behalve hunne werkzaamheden in
den oorlog hadden zij echter ook binnimslands vele be-
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zigheden. als het bezetten van eene of andere sterkte tot
afwering van vijandelijke aanvaHen, het regelen van de
oorlogsbelastingen en van de trierarchien en het bezorgen
van de lichtingen. Verder waren aHe rechtszaken, die hierop
betrekking hadden, aan hen opgedragen. Ook alle militaire vergrijpen, voorzooverre zij niet reeds door den
bevelvoerenden veldheer gestraft waren, behoorden tot
hunne rechtspraak, als aanklachten over het ontduiken
van den krijgsdienst ('{pa.m aarpa.reia.~), over lafhartigheid
(,{p. ~e!Aia.;). over het verlaten van den aangewezen post
('{p. Amora.~iolJ). enz. Hun ambtslokaal was het strategium,
waar zij ook gezamenlijk op staatskosten spijzigden. In
sommige omstandigheden hadden zij ook het recht de
prytanen eene volksvergadering te doen bijeen roepen.
Tot hulp van de strategen' in aI, hunne werkzaamheden dienden de tien taxiarchen, aanvoerders der tien
taxeis , waarin het geheele leger verdeeld was. Ook deze
werden door het yolk bij stemming gekozen en somtijds
zelfs in den krijgsraad geroepen. De indeeling der manschappen was aan hunne zorg toevertrouwd, waarbij zij
het register der dienstplichtige burgers (0 xcxraAc,{o;) tot
grondslag namen. Tot den dienst als ruiter ofhopliet waren
volgens Solons wetgeving aHeen de burgers der drie hoogste
klassen verplicht. De thetes waren toen daarvan nog vrij
(g~W rou xa.ra.Ao,{OlJ), maar later dienden zij ook als hopliet en zeesoldaat en ontvingen dan van den staat hunne
uitrusting en soldij. Gewoonlijk werd bij volksbesluit bepaald van welk jaar de lichting moest opkomen. Deze
lichtingen waren 42 in getal, want men was van zijn
18de tot zijn 60ste janr dienstplichtig. De beide eerste
lichtingen dienden echter gewoonlijk slechts binnenslands
(als 7tepi7tOAot). Vrijdom van krijgsdienst hadden, behalve
zij die door lichaamsgebreken daartoe ongeschikt waren,
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de leden van den raad, de tolpachters, en zij, die bij
feestelijke gelegenheden als choreuten moesten optreden.
Beide laatsten schijnen daartoe echter een bijzonder verlof
noodig gehad te hebben. Verder zullen allen, wier tegenwoordigheid op hunnen post noodzakelijk was, ook weI vrij
van krijgsdienst geweest zijn, gelijk ook de zeevarenden.
Slechts in dringenden nood werden alle weerbare manschappen opgeroepen.
De taxeis waren verdeeld in lochen; deze weder in
kleinere afdeelingen van tien en van vijf man, decaden
en pentaden; vanhier de namen der aanvoerders van deze
onderafdeelingen: lochagen, decadarchen en pentadarchen.
De sterkte en het getal der lochen hingen af van de
grootte der opgeroepen lichting of lichtingen.
Twee hipparchen, door het yolk bij stemming uit de
beide hoogste klassen gekozen, stonden aan het hoofd
der ruiterij; zij hadden tien phylarchen onder zich. Ten
tijde van Pericles was Athene's ruiterij 1000 man sterk.
ledere phyle leverde 100 ruiters, die in tien decaden en
twintig pentaden, onder bevel van decadarchen en pentadarchen, verdeeld waren. Het geheel was in twee afdeelingen, ieder onder bevel van een hipparch, verdeeld. De
ruiters werden ook in vredestijd geoefend en namen altijd
deel aan de feestelijke optochten. Slechts de burgers der
beide hoogste klassen waren tot ruiterdienst verplicht; en
deze verplichting zelf werd als eene soort van liturgie
beschouwd. De raad moest, zooals wij gezien hebben,
voortdurend toezicht op de ruiter\j houden.
Ambtenaren bij het zeewezen. Sedert de macht
van Athene bij. uitstek in de vloot bestond, was er ook
bijzondere zorg voor haar uitrusting en onderhoud noodig. Dele zorg was voornamelijk aan den raad 'opgedragen. Daarenboven hadden tien opzichters over de werven
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(€1t'tp.eA-irr.:xl !(;111 lIer,lpl'"ll) het toezicht over de gebouwde
schepen, die in de scheepshuizen (lIOW;QUtOt) bewaard werden, en ov~r aUes wat tot uitrusting van deze in de magazijnen «(TlwJo~illtGlt) voorhanden was. Men weet niet, of
deze door het lot of bij stemming gekozen werden. Van
hen kregen de trierarchen de schepen en de tuigage,
toen ook dezE.' door den staat geleverd moest worden.
Na volbrachten dienst werd alIes weder aan hen ingeleverd. Over aIle geschillen deze zaak betreft'ende hadden
zij de instructie van het proces en de voorzitting in het
gerecht.
Het opperbevel over de vloot hadden, evenals dat over
het leger, de strategen. Op ieder schip stonden de zeesoldaten ( €1tI(3Ii.7;CXt) onder bevel van bijzondere aanvoerders, terwijl de matrozen en roeiers onder dien trierarch
stonden, welke de uitrusting van het schip als eene liturgie op zich genom en had. De roeiers bestonden meestal
uit burgers der laagste klasse, hoewel hiertoe ook metoeken, slaven en gehuurde vreemdelingen gebezigd werden.
Verderc am btenaren. Voor publieke werken benoemde de staat een houwmeester (d,'-Xmlt!6.lll), die onder
toezicht van de poleten en den hoofdhestuurder der geldmiddelen met de bouwcommissie de aanbestedingen deed,
het oog over den arbeid hield en na voltooiing het werk
overnam. Ook de pachters van het theater werden architecten genoemd, daar zij voor de door hen ge'inde gelden het gebouw moesten onderhouden.
De staatsgraanpakhuizen, waaruit onder anderen de
vloot geproviandeerd werd, stonden onder toezicht der
sitonen. De hoonen moesten de offerdieren en ook het
slachtvee voor de publieke spijzigingen koopen.
Hoewel het hier de plaats niet is over den eeredienst
te spreken, vermelden wij omtrent de priesters toch het
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volgende. Sommige priesterambten waren in erfelijk bezit
van zekere geslachten, andere konden door ieder burger
van zuiver atheensche afkomst bekleed worden. Vlekkeloosheid van lichaam en onberispelijkheid van levenswandel waren voor allen vereischten. Sommigen waren voor
hun geheele leven, anderen voor een jaar, nog weer anderen
voor korter of langer tijden priester. De priesterlijke bediening was vereenigbaar met eene wereldlijke. Daarom
waren de priesters ook niet vrij van krijgsdienst. Zelfs waren
verscheiden priesterlijke bedieningAn, zooals wij gezien
hebben, verbonden aan staatsambten. Bezoldiging was er
weI niet aan het priesterschap verbonden, maar weI eene
menigte voordeelen. Daarom deden ook velen altijd groote
moeite om een priesterschap te verwerven. Het schijnt,
dat er te Athene geen beambten, belast met de waarzegging en de verklaring van voorteekens, waren. Men
vindt Achter een college van drie personen, waarschijnlijk uit de eupatriden gekozen, exegeten genaamd, tot
wie men zich om raad in aHe geschilpunten, die het
godsdienstrecht betrofl'en, en ook om uitlegging van
hemelteekenen kon wenden.
Ondergeschikte beam bten. Onder de talrijke
klasEe der, mindere beambten worden de schrijvers het
meest genoemd. ledere overheid had de hulp van deze
personen noodig. Hierbij moet men echter onderscheid
maken tusschen de verschillende soorten. Sommige toch,
zooals b. v. de schrijver van den raad en die van de
elfmannen, waren meer bijzitters 'der overheden; terwijl
andere (ook iJ1tcyplXp.p.OI:r:erc; genaamd) loondienaars waren
en meestal uit de armere klasse der burgers genomen
werden. Na de schriivers komen de herauten in aanmerking. Wij vinden deze bij den Areopagus en bi] den
raad, bij de archonten en bij de elfmannen, in de volks-
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vergaderingen en hij het gerecht, in het kort overal.
Doch in het algemeen werd deze betrekking slechts
door arme en geringe lieden waargenomen. Verder
heeft men nog een menigte dienaars (7rrxprxatdt(X.I) , die
voor het grootste gedeelte staatsslaven waren, onder
welke wij slechts den scherprechter (b ~YitJ-baIO~, b ~Y;tJ-IO~)
noemen.
9. De gel d mid del e n. Tot gewoon hetaalmiddel
hadden de Atheners zeer zuiver zilvergeld. De munt,
die het meest voorkomt, is de drachme (ongeveer f 0.44);
veelvouden hiervan werden tot decadrachmen toe gemunt,
maar het meest tetradrachmen (j 1.76). Honderd drachmen maakten eene mina (tJ-1I1i) , d. i. een at tisch pond zilver (j 44.00). Zestig mina's heetten een talent (j 2640.00).
Onderdeelen van de drachme zijn de obolus (.l- dr., dus
ongev. = f 0.075) en het hemioholium hly dr.). Deze
beide munten waren van zilver. Daarentegen waren de
nog kleinere onderdeelen van den obolus, nl. de chalcus
(j ob.), van koper. Gouden munten heeft Athene slechts
eenmaal geslagen, nl. in het laatst van den peloponnesischen oorlog. Er was echter veel buitenlandsch goud
in omloop, voornamelijk perzische staters, de zoogenoemde dariken en cyzicenen, ter waarde van twintig
drachmen.
Om eenig denkbeeld te geven van de waarde van het
geld vermelden wij, dat tijdens Solon de medimne (ongev.
54 liter) gerst eene drachme kostte, een medimne tarwe
tijdens Aristophanes drie en tijdens Demosthenes vijf
drachmen. Men kan 'berekenen, dat ten tijde van Socrates een gezin van vier personen met minder dan f 200.00
de noodzakelijkste kosten van voeding en kleeding kon
bestrijden. De gewone rente bedroeg 12 tot 18, in zeehandel zelfs 36 ten honderd.
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De uitgaven van den staat. De uitgaven van
den staat kunnen in gewone, d. i. jaarlijks terugkeerende,
en buitengewone verdeeld worden. Onder de eerste moeten
genoemd worden de uitgaven voor het onderhoud van de
staatsdienaren en voor de bezoldiging van sommige amb~
tenaren, aan wie eene bijzondere bediening was opgedragen, als staadsadvocaten, gezanten, enz., en voor die der
mindere beambten. Verder de uitgaven voor de bezoldi~
ging van de raadsleden, de leden der volksvergaderingen
en der rechtbanken. Dan de theorica, d. i. oorspronk~
lijk de gelden, die aan de minder gegoede klasse der
burgerij gegeven werden om bij de feesten, waarop too~
neelvoorstellingen plaats hadden, deze te kunnen bijwonen. Later echter heette ook aldus het geld, dat op ieder
feest aan het yolk werd uitgedeeld. Deze theorica werden betaald uit de krijgskas, die door de bondgenooten
bijeengebracht werd tot eene vergoeding voor de lasten
van den oorlog, die de Atheners in het bijzonder ten
voordeele van hunne bondgenooten te dragen hadden. Vervolgens komen in. aanmerking de ondersteuningen, die
aan zulke burgers gegeven werden, welke door lichaamsgebreken hun brood niet konden verdienen, en de kosten
voor het onderhoud en de uitrusting van de kinderen
der in den oorlog gesneu velden.
Eene niet geringe uitgave vorderde zelfs in vredestijd
het krijgswezen. Want, hoe weI de ruiterij geen soldij
trok, zoo ontving toch ieder ruiter b,j zijne intrede in
dienst eene som tot uitrusting (xct't'ciO''t'ctO't<;), en gedurende
zijnen diensttijd eene toelage voor het onderhoud van
zijn paard. De kosten voor de 200 hippotoxoten kunnen
hier ook gevoegelijk vermeld worden. Vervolgens werden
ouk in vredestijd altijd drie trieren onderhouden, de delische, de salaminische en de paralische, om door de
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heilige feestgezantschappen en ook bij andere gelegenheden gebruikt te worden.
De oorlogsvloot moest jaarlijks met een zeker getal
schepen vermeerderd worden, en hiermede moest het
materieel in verhouding toenemen. Ook moest steeds een
groote voorraad wapenen in de wapenmagazijnen (orrAo.9"iii(at)
voorhanden zijn, om in tijd van nood hen, die zich niet
op eigen kosten konden uitrusten, 1.ooals de theten en
slaven, te kunnen wapenen.
Ook de eeredienst was te Athene zeer kostbaar. De
uitgaven voor de feesten, die op staatskosten gevierd
werden (iepi ~Yl(J-o!eAii), voor optochten, voor de staatsoffers, voor de kampprijzen in de feestelijke wedstrijden,
voor de heilige geza~tschappen (OeCtlpiat) enz., bewijzen,
met welk een pracht en weelde de Atheners hunne goden vereerden. Wij noemen hier, hoewel zij eigenlijk niet
tot de gewone uitgaven behooren, ook de aanzienlijke
sommen, die voor den bouw van tempels en voor het
oprichten van beelden besteed werdlln. Als eene laatste
gewone uitgave vermelden wij nog de kosten voor gouden kransen van groote waarde, b. v. van 500 of 1000
drachmen. wegens bijzondere verdiensten aan burgers geschonken, voor de standbeelden te hunner eere opgericht,
en voor de spijziging in het prytaneiim (bI. 69), die
somtijds levenslang aan verdienstelijke burgers, ook weI
aan hunne nakomelingen, werd verleend.
Men kan slechts vermoeden, hoe groot het geheele
bedrag van al deze jaarlijksche uitgaven was. Volgens
eene vrij zuivere berekening kan men het op 400 talenten stellen; maar in jaren, waarin veel gebouwd werd
of buitengewone gelduitdeelingen en bijzondere uitgaven
voor feesten plaats hadden, is deze som weI tot ongeveer 1000 talenten opgevoerd.
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Het is onmogelijk de buitengewone uitgaven op te geven, daar deze aHeen in oorlogstijden voorkomen, en
hier dus aHes afhangt van de sterkte der legers en der
vloten en van den duur des oorlogs. Bedert den tijd van
Pericles trokken aHe burgers in krijgsdienst soldij. Een
gemeen soldaat kreeg in den regel twee obolen daags en
-even zooveel voor zijn onderhoud (al'r:YJpiatolJ)" de Iochaag
waarschijnIijk het dubbele, de strateeg het vierdubbele.
De zeesoldaten en roeiers kregen nu eens vier obolen,
dan weder eene drachme, zoodat b. v. eene vloot van
100 schepen, ieder met tweehonderd. koppen bemand,
maandeIijks aHeen aan soldij ongeveer 100 talenten kostte.
Thucydides stelt de kosten van het beleg van Potidaea
in den peloponnesischen oorlog, dat 27 maanden duurdp-,
Dp 2000 talenten.
Inkomsten van den staat. In de bIoeiendste tijden bedroegen de inkomsten van Athene jaarlijks on.geveer 2000 talenten, waarvan echter 1200 aHeen uit de
schattingen der bondgenooten voortkwamen. Ook de inkomsten kunnen onderscheiden worden in gewone en buitengewone. Gene worden verdeeld in vijf soorten.
Ten eerste moeten genoemd worden de opbrengsten der
verpachte staatseigendommen, welke voornamelijk in de
zilvermijnen van Laurium bestonden. In vroeger tijd
werden deze inkomsten onder de burgers verdeeld, doch
sedert Themistocles bijzonder voor de vloot bestemd.
Verder had de staat nog huizen, die verhuurd werden,
en van de verpachting van het theater hebben wij boven
reeds gesproken. Al deze verpachtingen werden door de
poleten onder toezicht van den raad gehouden. Eene tweede
soort van inkomsten is het hoofdgeld en de belasting op de
bedrijven, die aHeen door de metoeken werden betaald.
Bovendien waren de burgers waarschijnlijk verplicht voor
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iederen slaaf, dien zij hadden, jaarlijks een hoofdgeld
van drie obolen te betalen. Ten derde komen de in- en
uitvoerrechten, de marktgelden en de rechten, die verder op den verkoop van goederen geheven werden, van
welke laatste wij niet veel weten. De rechten van in- en
uitvoer bedroegen bet vijftigste gedeelte der in- en uitgevoerde waarde. Al deze belastingen hief de staat niet
zelf door zijne beambten, maar zij werden verpacht. Meestal
vereenigden zich daartoe verscheiden pachters (re).6>11al) ,
wier opperste de overeenkomst met den staat sloot. Hierbij werden tevens de borgen gesteld. De hefting der ge]den geschiedde door middel van bedienden der pachters.
De staat, die er belang bij had, dat de pachters in staat
waren hunne verplichtingen jegens hem te vervullen,
gaf dezen vrijheid van krijgsdienst, opdat zij hun bedrijt
ongehinderd zouden· kunnen uitoefenen. Ook beschermde
hij hen door strenge wetten tegen smokkelarij, waarvan
de Atheners in het geheel niet afkeerig waren, zooals
reeds de naam dievenhaven (qxupWl.I AIp:iJl.I) genoegzaam bewijst, dien men aan een ankerplaats van de attische kust
buiten de tolgrenzen van het emporium had gegeven.
Daarentegen was de staat ook tegen de tolpachters, die
hunne verplichtingen niet nakwamen en de betalingen
niet op den bepaalden tijd deden, en ook tegen hunne
borgen voorbeeldeloos streng. De vierde soort van gewone inkomsten waren de gerechts- en boetegelden, van
welke vooral de laatste eene aanzienlijke som bedroegen.
vooral toen de bondgenooten van het midden der vij:i:'de
eeuw tot het eindevan den peloponnesischen oorlog verplicht waren hunne recbtszaken voor de atheensche rechtbanken te brengen. Van aIle genoemde inkomsten is het
bedrag niet met genoegzame zekerheid op te geven. De
laatste, doch meest belangrijke inkomsten waren de schat-
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tingen ('POpOl) der bondgenooten. Toen de bondskas (omstreeks 460 v. Ch.) van Delos naar Athene was overgebracht, beschouwden de Atheners die als hun eigendom, en in zekeren zin te recht, daar zij voor het geld,
dat de bondgenooten betaalden, de lasten van den oorlog tegen de Perzen op zich genomen hadden. In den
beginne bracht deze schatting 460 talenten op, tegen
het begin van den peloponnesischen oorlog gewoonlijk
reeds 600. Maar nog later steeg deze som zoo weI ten
gevolge van de vt~rmeerdering van het aantal bondgenooten als door hoogere aanslagen tot 1300 talenten.
Een tiende gedeelte dezer schatting werd (als rirrrx.p"xiJ)
in den tempelschat der godin Athene gestort. De tijd der
betaling was in den regel het voorjaar. Wanneer de bondgenooten achterlijk waren met hunne betalingen, werden
deze dikwijls door daartoe gezonden commissarissen (eltA0i'e~)
ingevorderd, somtijds ook met geweld van wapenen (riPi'lJpoAci'eill). Bovendien hieven de Atheners van 411 v. Ch.
tot het einde van den peloponnesischen oorlog in den
Bosporus bij Byzantium een recht van een tiend~ der
waarde van alles, dat de Zwarte Zee in- of uitgevoerd
werd. Ret ongelukkig einde van dien oorlog deed hen
zoowel de schattingen der bondgenooten als den tol van
den Bosporus verliezen, maar, toen hunne macht zich
weder verhief, kregen zij beide terug, doch de eerste
onder den zachteren naam van bijdragen (lTwt'd~gt~). De
uit deze opbrengsten bestaande kas had in vroeger tijden
onder het bestuur van tien hellenotamien gestaan, die
iaarlijks, waarschijnlijk door het lot, maar stellig slechts
uit de hoogste klasse der burgers, gekozen werden. Later komt deze overheid niet meer voor, maar het is onzeker, welke in hare plaats getreden is. Slechts dit blijkt,
dat de bijdragen spoedig weder aan haar oorspronkelijk
i*
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doel om de krijgskas te vormen ontrukt en toen gebezigd
wer4en om de kas te vullen, waaruit aan de arme bevolking het geld om den schouwburg te bezoeken (;ter.)ptxci)
werd betaald en ook andere gelduitdeelingen plaats hadden.
Buitengewone inkomsten. In vredestijd waren
de gewone inkomsten meer dan genoeg om de uitgaven
te bestrijden, doch door langdurige oorlogen en andere
ongunstige omstandigheden werd ue staatskas dikwijls zoo
uitgeput, dat men naar buitengewone hulpmiddelen moest
omzien. Deze bestonden ten eerste in leeningen uit den
een of anderen tempelschat, inzonderheid uit dien van
de godin Athene. Dikwijls noodigde men ook de burgers
en metoeken uit om· vrijwillige bijdragen (eTw:lbaet<;) te
geven. Sedert den peloponnesischen oorlog nam men echter meestal zijn toevlucht tot eene belasting op het inkomen . (el<;rpopci). Hiertoe werd in iedere der drie hoogste
klassen het twaalfvoud van iemands jaarlijksch inkomen
aIR zijn vermogen beschouwd, zoodat men veronderstelde,
dat de burgers der eerste klasse minstens een vermogen
hadden van 6000 medimnen of drachmen (daar een medimne graan geschat werd op de waarde van eene drachme),
dus van een talent; die der tweede evenzoo een vermogen van 3600, de zeugiten een van 1800 dr. Bij de
eerste klasse werd nu voor deze belasting het geheele
vermogen in aanmerking genomen, bij de tweede klasse
t of een half talent, bij de derde klasse ~. of lOOO dr.
Van dit belastbaar vermogen (ti{J:flP.OC) moest nu, wanneer
het noodig was, de belasting betaald worden, zoodat b.v.
een hurger der hoogste klasse, wanneer eene belasting
van .,,11j was uitgeschreven, van zijne 6000 dr. eene som
van 120 dr. moest betalen, die der tweede klasse 60 van
zijne 3000, en die der derde. klasse 20 van zijne 1000
dr. De theten, die, zooals wij boven gezien hebben, toen
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niet meer aBeen arme burgers waren, zuBen ook weI
naar hun vermogen hebben moeten betalen. Het is echter
zeer waarschijnIijk, dat bij de invoering van deze belasting weI de oude namen der klassen behouden zijn, maar
dat ieder burger volgens zijn vermogen, hetzij in grondbezit, hetzij in andere eigendommen, tot zekere klasse
gerekend werd. Deze belasting wordt het eerst vermeld
in 428 v. Ch. en bleef bestaan tot 378 v. Ch., toen
onder den archon N ausinicus eene andere belasting ingevoerd werd, over welker aard wij echter zoo goed als
niets weten. Meer weten wij van de inrichting der symmorien, die in dienzelfden tijd werd ingevoerd om de
invordering dezer belasting te regelen. Uit ieder der tien
phylen werden namelijk 120 der rijksten gekozen. Deze
120 werden in twee symmorien verdeeld,. uit ieder van
welke nu weder vijftiell der rijksten, dus in het geheel300,
gekozen werden. Deze 300 waren verplicht om, bij het uitschrijven van eene bela sting , deze voor aHe burgers in eens
aan den staat voor te schieten, terwijl de medeleden der
symmorien en de overige burgers? die bij iedere symmorie
ingedeeld waren, hun aandeel aan hen moesten terugbetalen.
Deze verdeeling in symmorien had ten doel de invordering te bespoedigen, maar kon ook aanleiding tot misbruiken geven, als de leden de belasting namelijk onbillijk verdeelden. Tot het volbrengen van al hare bezigheden hadden de symmorien hare voorzitters (iryep.bllE~)
en verzorgers (emp.e);lltlXi). De geheele inrichting stond
onder het toezicht der strategen, 'omdat deze belasting
slechts tot het voeren van oorlogen werd uitgeschreven.
Deze hadden dan ook de rechtspraak in aHe geschillen,
die hieruit ontstonden, b. v. als iemand meende, dat hij
boven zijn vermogen belast was, of beweerde, dat een
ander in zijne plaats belast had moeten worden, in welk
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laatste geval hij ook eene ruiling van vermogen (a:lIri~0I71;)
kon aanbieden, waarbij de vartijen van vermogen en dus
ook van belasting moesten verwisselen. Ook de metoeken
waren tot deze oorlogsbelasting verplicht en daarom ook
in symmorien verdeeld.
Liturgien. Niet aIleen door de belastingen zijner
burgers voorzag de staat in zijne behoeften, maar ook
door vele andere diensten, die hij van hen vorderde. Hierdoor had geen vermeerdering van inkomsten, maar weI
eene besparing van uitgaven plaats. Zulke diensten heetten liturgien, en waren deels gewone of encyclische, die
ook in vredestijd jaarlijks in zekere volgorde n;toesten
worden waargenomen, deels, in tijden van oorlog, buitengewone. - Onder de eerste soort is de aa,nzienlijkste
de choregie. Door deze was men verplicht bij de feesten,
al naarmate van de bijzondere eigenaardigheid van deze,
Of een koor van zangers of fiuitspelers Of een rei van
dansers bijeen te brengen, te bezoldigen, te doen onderrichten en voor de opvoering uit te rusteD.. Deze liturgie
was niet aIleen zeer moei1ijk, maar ook kostbaar, zoodat
het, hoewel de Atheners steeds begeerig waren naar de
gunst van het yolk, ten tijde van Demosthenes moeilijk
viel altijd een genoegzaam aantal van choregen te vinden, hetgeen ten gevolge had, dat de staat zeIt de choregie op zich moest nemen, niettegenstaande vele koren,
zooals b. v. die bij het blijspel, reeds waren afgeschaft. De gymnasiarchie was de liturgie, waardoor men verplicht
was bij de feesten, die met gymnische wedstrijden gevierd
werden, op gelijke wijze te zorgen voor de kampioeuen,
en zelfs voor de inrichting en verl>iering der kampplaats.
Bij de architheorie moest men als eerste van een feestgezantschap (o!px.~ewpo~), b. v. naar Delos, vOQr een gedeelte de kosten hiervan dmgen.
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Verder hadden er ook bij de demen en phylen liturgien
plaats, als spijzigingen der demoten of phyleten bij feestelijke gelegenheden (iO"'t'tiO'el~), of choregien en gymnasiarchien bij de feesten , die in de demen zelf gevierd
werden.
Slechts hij, die een vermogen van niet minder dan
drie talenten had, was verplicht staatsliturgien W3.ar te
nemen. Maar zij, die dit vermogen alleen in mijnwerken bezaten, de archonten gedurende hun ambtsjaar,
ongehuwde erfdochters en wee zen (deze zelfs nog een jaar
na hunne meerderjarigheid) waren er vrij van.
Niemand behoefde verder gelijktijdig meer dan eene
liturgie of twee liturgien in twee onmiddellijk op elkander volgende jaren waar te nemen. Er waren natuurlijk
wettige bepalingen tot regeling van de volgorde. Wanneer
er geschillen ontstonden, had de overheid, tot den kring
van wiens werkzaamheden de bezorging van het feest
behoorde, de rechtspraak. Ook hier kon men, zooaIs bij
de eisphora en bij de trierarchie, die wij nu gaan behandeIen, eenen ruiI van vermogen aanbieden.
De trierarchie was gewichtiger en kostbaarder dan aI
deze gewone liturgien. Zij bestond in de uitrusting van
een oorlogschip. V60r de perzische oorlogen was Athene's
zeemacht zeer gering. Op raad van Themistocles werd
zij uitgebreid, en men zegt, dat door zijn toedoen honderd der rijkste burgers werden aangewezen om tegen
ontvangst van een talent eene triere te leveren. Later
bepaalden de strategen, wie de trierarchie moest waarnem6n. Hierbij werd natuurlijk eene zekere orde.in acht
genomen. Slechts de rijksten waren tot deze Iiturgie
verplicht; vandaar wordt een aanzienlijk vermogen dikwijls een trierarchisch vermogen genoemd. Maar welk
vermogen hiertoe verplichtte, weten wij niet. Ook komen
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er sedert 411 v. Oh. syntrierarchen voor, d. i. de trierarchie voor een schip werd gemeenschappelijk door twee
of meer personen bekostigd. De staat leverde het schip,
d. i. romp en mast; de trierarchen moesten al het verdere voor tuigage, enz. leveren, herstellingen doen en
het scheepsvolk werven. De soldij werd door den staat
betaald. Later lev~rde de staat, indien de trierarchen tenminste niet liever verkozen het zelven te doen, ook de
tuigage. Dikwijls verpachtten de trierarchen ook hunne
liturgien. Hierdoor werden zij echter zeer slecht waargenomen, en daarom werd omstreeks 358 v. Oh. de reeds
vroeger voor de eisphora ingevoerde regeling der symmorien ook op de trierarchie toegepast, of althans eene
geheel gelijke verdeeling in symmorien ingevoerd. Maar
natuurlijk bleven de armere burgers, die voor de eisphora.
bij de symmorien ingedeeld waren, van deze liturgie verschoond. Aan iedere symmorie werd opgedragen een zeker
getal van schepen uit te rusten, welke iaak de rijke leden
dan weder onderling verdeelden, zoodat nu eens meer,
dan weder minder personen gemeenschappelijk (O'lill't'eAEi;)
een schip uitrustten. Maar ook nu wisten de 300 rijksten,
die aan het hoofd der symmorien stonden, weder middelen te vinden, om de lasten dezer liturgie voor het grootste gedeelte op de overigen te schuiven. Daarom stelde
Demosthenes eene betere regeling voor. De waarneming
volgens symmorien werd afgeschaft, en men bepaalde,
dat aIle burgers, met uitzondering van de armen, aan
deze liturgie moesten deel nemen, en weI zoo, dat iedere
tien talenten vermogen, hetzij door een, hetzij door meerdere personen bezeten, tot de trierarchie voor een schip

verplichtten. De tijd bleef op een jaar bepaald. De kosten der trierarchie bedroegen van 40 mina's tot een talent.
N a volbrachten dienst moesien de trierarchen bij de 10-
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gisten rekenschap afleggen, daar zij voor de soldij staatsgelden in handen gehad hadden. Ret schip met toebehooren werd aan de epimeleten der neorien ingeleverd;
deze moesten hen, die hierin te kort kwaruen, voor het
gerecht roepen. Ret gebeurde echter ook weI, dat men
het schip aan een anderen trierarch als opvolger moest
overgeven. In dit geval was men verplicht zoo lang op
het schip te blijven, totdat de aangewezen opvolger kwam;
was deze niet op den bepaalden tijd verschenen, dan kon
men hem met eene aanklacht tot vergoeding van de hierdoor geleden schade (~iltYJ roil err:rpIYJpacpx'hp.aror;) vervo]gen.
Zooals wij boven gezien he bben, kon men hier ook eenen
ruil van vermogen (dllr£~,alr;) aanbieden. De strategen
hadden in al deze zaken de leiding van de rechtspraak.
Wel waren de kosten dezer liturgien zwaar, en uit
ijdelheid heeft menigeen deze boven vermogen prachtig
waargenomen en zich daardoor arm gemaakt; maar wanneer zij rechtvaardig en billijk verdeeld werden, zooals de
wetten dit voorschreven, en wanneer men zich op eene verstandige wijze bepaalde tot hetgeen door de wetten gevorderd werd, waren de uitgaven niet zoo groot, dat zij door de
inkomsten van de welvarende burgerij niet bestreden·konden worden. Rierbij moet men niet vergeten, dat het
bedrag en de renten der vermogens in de oudheid veel
grooter waren dan tegenwoordig; dat, bij het bestaan der
slavernij, de verdiensten van den vermogende in dezelfde
verhouding grooter waren aIs het aandeel van den arbeider k]einer; en dat een goed gebruikt vermogen zich
dus in weinige jaren kon verdubbelen. Als men dit aUes
in het oog houdt, komt men tot het besluit, dat de
sommen, die voor de liturgien besteed werden, in verhouding tot het vermogen van hem, die ze waarnam,
niet half zou aanzienlijk waren, als gelijke sommen bij een
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gelijk vermogen in den tegenwoordigen tijd zouden zijll.
10. Het rech tswezen. Door de instelling der volksrechtbanken had Solon eene macht in het leven geroepen, die als hoogste rechtbank over aIle geschillen, hetzij
van bestuur, hetzij van wetgeving, te beslissen had.
Er waren echter ook nog andere rechtbanken, aIle waarschijnlijk ouder dan Solon, die eene meer beperkte macht
hadden.
Dee p h e ten. De rechtspraak namelijk over moord
en dergelijke misdrijven was sedert onheugelijke tijden
aan vijf verschillende rechtbanken toevertrouwd geweest,
die zich op den Areopagus, bij het Palladium, bij het
Delphinium, bij het Prytaneiim en te Phreatto (in den
Piraeeus) bevonden. Draco stelde een college van 51
epheten (d. i. zij, die de straf opleggen), uit de voornaamste eupatriden gekozen, in, die onder voorzitting
van den archon basileus, naar mate van de verschillende
rechtszaken, op eene van deze vijf plaatsen recht spraken.
Aan welke rechters hier voor Draco de rechtspraak toevertrouwd was, weten wij niet. Solon liet het college der
epheten bestaan, maar ontnam hun het gewichtigste deel
van hunne macht, daar hij de rechtspraak over moord
met voorbedachten rade, vergiftiging, opzettelijke verwonding en brandstichting aan den door hem hervormden
raad der Areopagiten overdroeg, zoodat den epheten
slechts eenige zaken van weinig gewicht, die wij later
zullen leeren kennen, overbleven.
Wanneer een moord gepleegd was, moesten de ver··
wanten van den vermoorde dezen vervolgen. Moord op
een vrijgelatene kon door zijnen patroon, die op eenen
slaaf door zijnen meester vervolgd worden, doch het behoefde niet. Was een slaaf door zijn eigen heer vermoord,
dan bestond er eene andere wijze om dezen daarvoor tot
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verantwoording te roepen. daar dit geval niet tot de rechtspraak van den Areopagus of van de epheten behoorde.
In het algemeen waren er om een moordenaar zijne straf
te doen ondergaan in het attische recht nog andere middelen, die door ieder burger, niet alleen door de verwanten des vermoorden, konden worden aangewend.
De vervolger begon zijne aanklacht met het uitspreken
van een plechtigen ban (rrpbppYlr,Jt~), waarbij hij den moordenaar verbood eenige publieke of heilige plaats te bezoeken. Daarop werd deze voor het gerecht gedaagd. Weldra volgde het voorloopig onderzoek (dllaxptat~, rrpc(ttxlXailX),
waarbij de basileus voornamelijk beslissen moest of de
aanklacht werkelijk voor die rechtbank behoorde, bij
welke de aanklager haar gebracht had. Voor dit onderzoek waren drie termijnen in drie op elkander volgende
maanden bestemd, zoodat de zaak eerst in de vierde
maand beslist kon worden. Al deze rechtszittingen hadden' in een der vijf genoemde lokalen plaats. Deze waren
zonder dak, opdat aanklager en rechters niet met den
moordenaar onder hetzelfde dak zouden vertoeven; bij
die gelegenheid nam de basileus zich ook den mirtekrans
van het hoofd. De partijen stonden ieder op een afzonderlijk gestoelte; op den Areopagus waren dit ruwe steenklompen. Beiden, gelijk ook de getuigen, legden dan een
plechtigen eed af en moesten zelven hunne zaak bepleiten. Deze laatste handeling duurde drie dagen; nadat op
ieder der beide eerste dagen de aanklager gesproken en
de aangeklaagde zich verdedigd had, volgde op den derden dag de uitspraak. Na den eersten dag echter kon de
aangeklaagde zich aan de veroordeeling onttrekken door
vrijwillig in ballingschap te gaan. Hij zelf werd dan niet
verder vervolgd, maar zijne goederen werden verbeurd
verklaard.
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Indien de rechters een even groot aantal stemmen tot
vrijspraak als tot veroordeeling uitgebracht hadden, dan
was de aangeklaagde vrij. Werd hij veroordeeld als schuldig aan moord met voorbedachten rade, dan trof hem de
doodstraf. Zoo hij schuldig was aan opzettelijke verwonding, die den dood niet ten gevolge had gehad, dan werd
hij verbannen. In beide gevallen werden zijne goederen
ook verbeurd verklaard.
Aldus werd op den Areopagus recht gesproken. In het
wezenlijke was er in de wijze, waarop dit bij het Delphinium en het Palladium geschiedde, geen onderscheid.
Op eerstgenoemde plaats werden de gevallen van geoorloofden en onstrafbaren moord behandeld; op de tweede
de gevallen van moord zonder opzet en van moord van
slaven of niet-burgers. Ook besliste deze rechtbank over
aanklachten wegens het aanzetten tot en beramen van moord
(~oiJ).glJ(1I~); hiervan was de straf verbanning en verbeurdverklaring van het vermogen. Moord zonder opzet werd
gestraft met ballingschap voor langer of korter tijd. Hij,
die eenen geoorloofden of onstraf baren moord gepleegd
had, moest sleehts eene godsdienstige reiniging ondergaan.
De gevallen, die te Phreatto behandeld moeSten worden, kwamen sleehts zelden of nooit voor. Hier moest
namelijk hij gevonnist worden, die, wegens moord zonder opzet verbannen zijnde, voor den wettigen termijn
van terugkeer van een anderen, en weI van een opzettelijken moord aangeklaagd was. Deze mocht den vaderlandsehen grond niet betreden, en daarom beval de
wet, dat hij op een schip zoo dieht bij de gerechtsplaats
moest komen, dat hij kon hooren en gehoord worden.
Bij het Prytaneiim eindelijk werd niet zoozeer reeht gesproken, aIs weI eene godsdienstige pleehtigheid verrieht.
Hier werd namelijk, wanneer een moord gepleegd, doeh
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de dader onbekend was, over dezen de wettige straf uitgesproken. Als slechts de werktuigen van den moord,
niet de moordenaar zelf, zich in handen van het gerecht
bevonden, werden deze volgens de uitspraak der epheten
buiten het land gebracht. Ditzelfde had ook plaats met
dieren en levenlooze voorwerpen, die iemands dood veroorzaakt hadden.
.
Het schijnt, dat in den tijd van Demosthenes de epheten
aIleen nog maar de rechtspraak bij het Prytaneiim en
te Phreatto hadden, en dat hunne overige werkzaamheden op de heliasten waren overgegaan. Intusschen hadden
zij toen ook nog het onderzoek in het geval, dat iemand
eenen moordenaar, die zich buitenslands ophield en geen
verboden plaats bezocht had, toch gedood had of had
doen dooden. Dit geval werd of als moord of als het beramen van moord gestraft. Daar verder ieder moordenaar
als een onreine werd beschouwd en op hem dus behalve
den toorn der goden, wien iedere moord een gruwel was,
ook die van de naar wraak begeerige ziel des vermoorden
rustte, zoo moesten de epheten, wanneer de vermoorde
geen bloedverwanten had, door bemiddeling van tien
zijner phrateren de reiniging en verzoening des moordenaars bewerken. Hem, die zonder opzet een moord
gepleegd had, werd deze verzoening nooit geweigerd,
als hij na den bepaalden tijd uit zijn ballingschap terugkeerde ; dikwijls werd zij zelfs reeds vroeger verleend.
Hem, die schuldig was aan moord met voorbedachten
rade, dorsten de verwanten des verslagenen slechts dan
niet vervolgen, als deze hem nog voor zijnen dood vergiffenis geschonken had; dan behoefde hij nog slechts gereinigd te worden. Zoo men echter, wanneer deze vergiffenis
niet geschonken was, den moordenaar niet vervolgde, kon
men hierom door ieder daartoe gerechtigd burger aange-
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klaagd en door het gerecht met eene willekeurige straf
gestraft worden.
De d i a e t e ten, ron d g a and ere c h t e r sen n a utodiken. Uitsluitend voor private geschillen waren in
de eerste plaats de openbare scheidsrechters (~ta't'1ltai)
bestemd. De overheid, bij wien aanklachten gedaan werden, kon onmogelijk aIle zaken alleen onderzoeken en
beslissen, zelfs indien hij daartoe de macht had. Hierom
verwees hij de meeste naar de diaeteten, zooals de overheden te Rome ze naar eenen iudex of arbiter verwezen.
Tot deze betrekking werd jaarlijks een zeker aantal burgers van hoogen ouderdom gekozen, waarschijnlijk door
het lot, althans in de tijden, waarin de meeste beambten
op deze wijze benoemd werden. Vltn hun getal is ons
niets bekend, ook niet, of zij eenen ambtseed aflegden.
Voor hunne werkzaamheden werden zij eenigszins schadeloos gesteld door de gelden, die de naar hen verwezen
partijen hun moesten betalen (rrapcir:naTt;); zij ontvingen
namelijk van ieder partij dadelijk eene drachme, en bij
ieder verzoek om uitstel ook eene drachme van hem, die
dit verzoek gedaan had. In iedere zaak sprak slechta
een diaeteet recht. In de tijden, waarvan wij door de
redenaars nauwkeuriger kennis dragen, kon men met
voorbijgaan van de diaeteten zich dadelijk tot de heliasten wenden, hetgeen in vroegere tijden niet mocht geschieden, althans gewoonlijk niet geschiedde.
N adat de diaeteten hunne uitspraak gedaan hadden,
maakten zij deze aan 'de overheid, die de zaak naar hen
verwezen had, bekend; deze kondigde haar na goedkeuring
af en hierdoor kreeg zij rechtskracht. Na afloop van hun
ambtsjaar konden de diaeteten, evenals aIle andere ambtenaren, voor de logisten tot verantwoording geroepen worden, en gedurende hun ambtsjaar door eene eisangelia
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aangeklaagd worden. - Met genoemde staatsdiaeteten
moeten de bijzondere diaeteten of scheidsrechters niet verward worden, welke door twee geschil hebbende partijen
met onderling goedvinden werden gekozen. De bevoegdheid van dezen hing geheel af van den aard der overeenkomst, waarin ten tijde der redenaars tevens meestal
bepaald werd, dat men van hunne uitspraak geen beroep
op de rechtbank zou doen.
Tot gemak der bewoners van het land was er verder
een getal van rondgaande rechters (ltCl!t'!X ~YJP.OiJ; ~lltCX".t'CXt)
ingesteld, die van plaats tot plaats trokken en over kleine
zaken, tot het bedrag van 10 drachmen toe, en ook over
weinig beteekenende aanklachten van beleedigingen en
gewelddadigheden recht spraken. Vroeger was hun getal
30 geweest; na Euclides werd dit tot 40 vermeerderd;
toen werden zij ook door het lot, vroeger waarschijnlijk
bij keuze, benoemd.
Eindelijk moeten wij hier nog melding maken van de
nautodiken of handelsrechters, die in geschillen van zeehandelaars recht spraken en in processen tegen vreemdelingen, die zich het burgerrecht aangematigd hadden, met het onderzoek belast waren. In den tijd van
Demosthenes bestonden zij niet meer, en hunne rechtspraak was toen op de thesmotheten overgegaan.
De heliasten. Deze waren door Solon voor privaatzaken waarschijnlijk aIleen als hoogere rechtbank ingesteld, op welke men zich van de uitspraak der diaeteten
kon beroepen, maar voor staatsprocessen als eerste en
eenige rechtbank. De naam wordt afgeleid van de Heliaea
(YJAICXtCX), dat oorspronkelijk vergadering beteekent, maar
later ook de plaats aanduidde, waar te Athene het grootste gedeelte dier rechters, en in sommige gevaIlen het
geheele getal, zitting hield. Hoe groot ten tijde van So-
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Ion hun aantal geweest is en hoe zij toen benoemd werden, weten wij niet. Toen de democratie op haar toppunt
was, en de bondgenooten hunne rechtszaken ook voor
de atheensche rechtbanken moesten brengen, was hun
getal 6000, uit· iedere phyIe 600; toen werden zij door
de archonten bij loting gekozen. N adat allen den eed
hadden afgelegd , werden zij in tien afdeelingen, ieder
van 500 leden, verdeeld, zoodat 1000 overbleven om als
plaatsvervangers op te traden. Deze afdeelingen heetten,
evenals de voor het grootste gedeelte op de markt gelegen gerechtslokalen, dicasterien. leder heliast kreeg
als ambtsteeken een plaatje met zijnen naam ell het nommer zijner afdeeling. Wanneer gerecht gehouden moest
worden, kwamen de heliasten op de markt bijeen, en
hier werd door de thesmotheten bij loting bepaald, welke
afdeeling dien dag in ieder lokaal plaats zou nemen.
Maar voor iedere zaak zat juist niet altijd eene afdeeling, want dikwijls zat slechts een gedeelte daarvan,
somtijds ook weI eene vereeniging van meerdere afdeelingen. Bet getal rechters moest echter oneven zijn.
Over sommige zaken konden· slechts bepaalde heliasten
recht spreken, b. V. over militaire misdrijven slechts
zij, die met den aangeklaagde gediend hadden, en over
ontheiliging der mysterien slechts ingewijden.
N a deze loting kreeg ieder rechter der aangewezen
afdeeling eenen staf met de kleur en het nommer van
het lokaal, waar hij dien dag moest zitten, en, toen het
rechterambt bezoldigd werd, bij den ingang hiervan een
bewijs (UUP.~OAOll), op vertoon waarvan hij na het einde
der zitting uit de kas der colacreten zijne bezoldiging
("liAcaU'nltOt; p.tu::tbt;) ontving, die ten tijde van Aristophanes 3 obolen bedroeg. De wettige ouderdom voor de heliasten was de leeftijd van tenminste 30 jaren.
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Daar het aan ieder vrij stond zijne geschillen dadelijk
bij de heliaea te brengen en de overheden langzamerhand afstand deden van hun rechterIijke bevoegdheid,
omdat men zich van hunne uitspraak toch meestal op
de heliaea beriep , zoo werden de heliasten allengskens
ook in privaatzaken eerste en eenige rechters. Toen de
Areopagus nog het onbeperkt toezicht over de overheden, den raad en de volksvergadering had, sprak deze
nog dikwijls vonnis uit over zaken, waarover later aIleen de heliasten de rechtspraak hadden. Maar, zooals
wij gezien hebben, later werden toch ook nog vele aanldachten en aangiften bij den raad der vijfhonderd of bij
de volksvergadering gedaan, die dan of zelven hierover
recht spraken of dit aan de. heliasten opdroegen.
Staats- en privaatprocessen. Het begrip van
staatsproces had te Athene een zeer ruimen omvang,
daar over veel zaken, b. v. over diefstal, beleediging,
enz. , die elders een privaatproces ten gevolge hadden,
aldaar ook een staatsproces gevoerd kon worden, inzoo-verre niet een enkel persoon gekrenkt was, maar ook
de geheele burgerij zich beleedigd achtte door het aanranden van de zekerheid des eigendoms of het krenken
-van de burgereer van een enkele.
De verschillende uitdrukkingen voor een staatsproces
zijn deels afgeleid van het eigenaardige van het misdrijf,
deels van de wijze van procedeeren. Tegen hem, die de
tol- en handelswetten overtreden en op eenige wijze de
geldmiddelen van den staat benadeeld had of ten opzichte
van den godsdienst iets misdreven en als voogd ten nadeele van minderjarigen gehandeld had, werd eene ph a sis
ingesteld. A po g rap he, eigenlijk in het bijzonder eene
lijst van verbeurdverklaarde goederen, heette ook de aanklacht tegen hem, die zulke goederen in bezit had en
V. D. ES,
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den staat onthield. Als aan iemand de uitoefening van
het een of ander recht of het bezoeken van sommige
plaatsen ontzegd was, werd tegen dezen eene end e i xis
ingpsteld, indien hij toch die rechten uitoefende of die
plaatsen bezocht. Door de a p ago g e werden op heeterdaad
betrapte misdadigers naar de bevoegde overheid gevoerd,
door wie ~ij dan in verzekerde bewaring gesteld of gedwongen werden borgen te stellen; indien men de overheid zelf naar de plaats bracht, waar zulk een misdadiger zich ophield, heette het ephegesis.
Wij hebben reeds gezien, dat eene bij den raad of
bij de volksvergadering gedane aangift in het bijzonder
e i san gel i a heette. Maar ook werd deze naam gegeven aan
aanklachten tegen mannen, die door hen gehuwde erfdochters en tegen voogden, die hunne pupillen slecht behandelden, eindelijk tegen diaeteten wegens plichtverzuim.
Bij den raad of de volksvergadering werden ook de boven
(bI. 82) reeds genoemde euthyne en dokimasia behandeld. De algemeene naam voor aIle genoemde aanklachten is
schriftelijke aanklacht ('Ypa~YJ).
AIle volksbesluiten konden ook na eene daartoe ingediende aanklacht ('Ypa~ Trapallop.6lll) door de heliasten
voor onwettig verklaard worden. Door de belofte van
zulk eene aanklacht te zullen doen werd ten eerste de
stemming over een aan de volksvergadering gedaan voorstel verhinderd, en vervolgens ook de geldigheid van een
reeds genomen besluit tot aan het vonnis van het gerecht geschorst. De aanklacht moest binnen een jaar personeel tegen hem gericht worden, die het voorstel gedaan had. Als het gerecht tegen hem besliste, verviel
hij in eene lichtere of zwaardere straf. Ook. na verloop
van een jaar kon nog eene dergelijke aanklacht gedaan
worden, doch dan slechts tegen het besluit zeIt.
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Met de instelling van deze aanklacht had Solon hetzelfde doel als met de ins telling der nomotheten bedoeld
was, om namelijk de overhaasting der veelhoofdige volksvergadering zoo onschadelijk mogelijk te maken. Maar toen
later ook de heliaea uit mannen van de geringste volksklasse bestond, miste zij haar doel geheelenal.
AIle staatsprocessen hadden drie kenmerkende eigenschappen. Ten eerste konden zij door ieder, die het volle
burgerrecht had, dus ook door hem, die niet in persoon
beleedigd was, ingesteld worden. Vervolgens waren zij aIle strafzaken en de boete was ten voordeele van den
staat, niet van den aanklager, behalve bij de phasis en
de apographe, waarbij de aanklager een deel der boete
kreeg. Eindelijk gold bij aIle staatsprocessen de regel,
dat de aanklager, als hij de ingestelde aanklacht niet
doorzette, of als bij de stemming minder dan het vijfde
gedeelte der stemmen voor hem was, in eene boete van
1000 drachmen verviel en bovendien het recht verloor
in het vervolg zoodanige aanklachten te doen.
De privaataanklachten, wier doel het was of schadeloosstelling voor geleden onrecht (rJl>tCXt ltcx't'i 't'tlIO~) of vaststelling vall een betwist recht (rJixcxt 1tp6~ ttl/cx) te erlangen, waren dus of strafzaken of enkel rechterlijke beslissingen. De laatste sood had nog eene onderafdeeling,
waarbij gehandeld werd over het toewijzen van eene zaak
of van een recht, waarop meerdere personen aanspraak
maakten, of van eene verplichting, die door den een
op den ander geschoven werd. Zij konden slechts ingesteId worden door den betrokken persoon, inzooverre
deze het recht had om met dit doel voor het gerecht te
verschijnen. Wanneer de aangeklaagde tot eene boete
veroordeeld werd, verviel deze aan den aanklager.
Beide soorten van aanklachten waren voor 't overige
8*
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of schatbare (il'6ille~ ":tp.rrcoi) of niet schatbare (il" i1;ip.r)'rot).
Tot de laatste soort behoorden aIle, waarover in de
wet eene straf bepaald was, terwijl voor de eerste eene
straf geeischt werd overeenkomstig de zwaarte van het
misdrijf of de grootte der geleden schade.
W ij z e van pro c e dee r e n. De gang van het proces is bij staats- en privaatprocessen niet verschillend.
Voordat de aanklacht gedaan werd, moest de aanklager
op eene publieke plaats in het bijzijn van getuigen (X)"I)1;Yipe~)
zijne tegenpartij voor het gerecht dagvaarden. Gaf deze
geen gehoor aan de dagvaarding, dan werd hij bij verstek
veroordeeld. Slechts vreemdelingen waren verplicht voor
hunne verschijning voor 't gerecht borgen te stelleIi,
burgers alleen bij de' apagoge. De aanklacht (bij privaatprocesseu gewoonlijk AYi~t;, en wanneer zij geen zakelijke,
maar eene personeele was, eyxAnllO( geheeten; bij staatsprocessen deels evenzoo, deels I'pacp'h; ook r.piO'!,,;, ellr}et~!,,;,
!X.7rO("l6lI'YJ, ei,,;O(neAiO( naar de verschillende wijzen van aanklagen) werd schriftelijk bij de overheid ingediend, en
wanneer zij aangenomen werd, openlijk bekend gemaakt.
Zij kon b. v. geweigE'rd worden, als niet door getuigen
bewezen werd, dat de aangeklaagde behoorlijk gedagvaard was. N a de aanneming werd een termijn bepaald,
waarop de instructie ( il/ixp!O'!,,;) van het proces zoude
plaats hebben. BE'iden partijen legden daarbij den eed af
en betaalden het gerechtsgeld. Dit was in privaatzaken,
als het eene zaak van meer dan 100 dr. waarde betrof
(behalve bij eene aanklacht over mishandeling, r}. O(lxiO(,,;) ,
de zoogenaamde prytanie, die in zaken beneden de 1000
dr. drie, in grootere zaken dertig dr. bedroeg. Beide
partijen moesten dit geld storten, maar na het vonnis
werd het door de veroordeelde partij aan de andere terugbetaald. Bij staatsprocessen waren er geen prytanien.
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Alleen werd bij zulke aanklachten, waarbij de aanklager, als hij het proees won, eenig voordeel erlangde,
door deze eene prytanie gestort. In andere gevallen gaf
de aanklager sleehts eene kleine som (7rlXpda'"ClXut;), missehien niet meer dan eene dr., en bij de eisangelia zelfs
deze niet. Bij proeessen over erfenissen werd het tiende
deel van deze, bij processen tegen den staat over verbeurdverklaarde goederen het vijfde deel hiervan (als
7rlXpOl.XIX'IX~oAiJ) gestort, welke gelden ongetwijfeld aan deu
aanklager teruggegeven werden, als hij het proees won.
en in het tegenovergestelde geval aan den aangeklangde
vervielen.
Bij de instruetie van het proees braehten beide partijen
alles bij", wat dienen kon om de wettigheid van hunne
vordering of van hunne weigering of om de waarheid
van hunne verklaring te bewijzen. Hiertoe dienden, behalve de plaatsen uit de wetten en de tot bewijs strekkende oorkonden, getuigenissen van aanwezige vrije personen ({J-lXp'"ClJpilXt) en verklaringen van afwezigen (exfJ-lXp'"ClJpictt). Slaven legden sleehts door middel van foltering
(~dacxlJo;) verklaringen af. Eindelijk dienden ook tot bewijsmiddel de eeden, waartoe de partijen zieh of zelven
aanboden of waartoe de eene door de andere werd genoodzaakt. Al deze bewijzen werden bij .de instructie
bijeengebraeht, om later bij de publieke behandeling
der zaak gebezigd te worden. In den tijd van Demosthenes was voor sommige proeessen (als voor ~ixcxt eplXlJtxlXi, iP.7rOptl..lXi, (J-e'"C()ntlt~i, 7rpOtltO;) bepaald, dat zij binnen eene maand afgeloopen moesten zijn (~ilf.OI.t E{J-{J-YJlJOt).
Over andere zaken duurde het proees somtijds weI jaren
lang. Proeessen over handelszaken werden aIleen in de
wintermaanden gevoerd.
Op den voor de openbare behandeling bepaalden dag
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(YJ xlJpilX) werden de partijen voor het gerecht gedagvaard.
Bleef de aanklager zonder wettige reden weg, dan hield
men dit voor een bewijs, dat hij de zaak opgegeven had;
was dit het geval met den aangeklaagde, dan werd hij bij
verstek veroordeeld. Zoo er wettige redenen voor dit niet
verschijnen bestonden, dan werd een nadere termijn bepaald.
De handeling begon met eene bepaalde godsdienstplechtigheid; daarop werd door den schrijver de aanklacht
en de tegenverklaring van den aangeklaagde voorgelezen; eindelijk werden de partijen opgeroepen om te spreken. De wet vorderde, dat men zelf zijne zaak bepleitte;
hierom lieten zij, die hiertoe niet bekwaam genoeg waren, zich door anderen pleiliooien opstellen, die zij
dan voor het gerecht voordroegen. Men mocht echter
helpers medebrengen, die zelfs dikwijIs, slechts na eene
zeer korte rede van den aanklager of aangeklaagde, de
hoofdrede hielden. De tijd tot spreken werd den sprekers
door middel van een waternurwerk, de clepsydra, toegemeten. In de meeste zaken volgde op de eerste rede
van beide partijen nog eene tweede. AIle bij de instructie bijeengebrachte bewijsmiddelen werden telkens op den
behoorlijken tijd door den schrijver voorgelezen. Vronwen en kinderen, hulpelooze ouders en vrienden van aanzien trachtten ook door hunne beden om verschooning
en medelijden op het gemoed der rechters te werken.
De stemming geschiedde in het geheim. Bij staking van
stemmen was de aangeklaagde vrij. De aanklager, die
minder dan het vijfde gedeelte der stemmen voor zich
had, verviel bij privaatprocessen meestal in de straf der
epobelie, d. i. van iedere drachme. waarde van de zaak,
waarover gehandeld werd, moest bij eenen obolus, dus
het zesde gedeelte van de geheele waarde, betalen. Wat
in zulk een geval bij staatsprocessen gebeurde, hebben
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wij (bI. 115) reeds gezien. Was de rechtszaak eene schatbare,
dan moest na de veroordeeling nog eene tweede stemming
over de straf volgen. Reeds in de aanklacht had de aanklager deze geeischt (in(J:tmx:!o), de aangeklaagde deed
een tegeneisch (ook enp.iJq(X7;o of dll7;€7;IP.i)r}'(X7;O) , en de rechters beslisten (e7;ip.'I)rJ'Iz.lI). De voorzittende overheid kondigde de uitspraak af en deed het gerecht uiteengaan.
Als een hemelteeken waargenomen was, werd de vergadering onmiddellijk verdaagd.
Straffen en middelen om het vonnis te doen
v ern i e t i gen. In crimineele zaken waren de straffen
de dood, verbanning, gevangenis, verlies van de vrijheid, verlies van burgerlijke rechten of van het geheele
burgerrecht, verbeurdverklaring van het vermogen en
geldboeten. De doodstraf werd gewoonlijk in de gevangenis voltrokkenj haar zachtste vorm was de gifbeker.
De lijken van zware misdadigers werden in eenen afgrond,
het Barathrum of Orygma, geworpen of onbegraven over
de grenzen des lands gebracht. De verbanning, waarmede
altijd verbeurdverklaring van de goederen gepaard ging,
werd voor een zeker aantal jaren uitgesprokenj kwam
men binnen dien tijd terug, dan kon men met den dood
gestraft worden. De gevangenisstraf werd meestal slechts
gebezigd om andere strafi'en te verzwaren j bovendien
werd zij gebruikt als dwangmiddel om staatsschuldenaars
tot betaling te dwingen en eindelijk als middel om zich
van den persoon des aangeklaagden tot aan de uitspraak
van het vonnis te verzekeren. Verlies van vrijheid trof
slechts niet-burgers, die zich het burgerrecht hadden
aangematigd. Hij, die met atimie gestraft was, stond,
als hij gebruik maakte van het hem ontnomen recht,
bloot aan de endeixis of de apagoge en kon ten gevolge
hiervan zeUs met den dood gestraft worden. Bij verbeurd-
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verklaring maakten de demarchen van den demus, waartoe de veroordeelde behoorde, somtijds ook weI andere
daartoe in het bijzonder benoemde personen, een register van diens goederen op en de poleten waren met den
verkoop belast. Dikwijls werd echter een gedeelte van
het vermogen aan de kinderen van den veroordeelde gelaten. Geldboeten werden, naarmate zij aan de staatskas
of aan de tempelschatten vervielen, door de practoren of
door de schatmeesters der tempelschatten ingevorderd.
Tot aan de betaling was de veroordeelde eerioos. Betaaide hij niet binnen den bepaalden termijn, dan werd
de som verdubbeld; en als hij ook nu nog niet betltalde,
dan ging men over tot verbeurdverklaring van zijn vermogen. Was dit niet groot genoeg om de schuld geheel
af te doen, dan bleef de veroordeelde eerloos, en na hem
zijne nakomelingen, totdat de schuld afgedaan of geschonken was. Bleef er echter bij den verkoop van zijne
goederen iets over, dan werd hem dit overschot teruggegeven. - In privaatprocessen gaf het attisch recht aan
de winnende partij naar den verschillenden aard der zaken
ook verschillende middelen om de tegenpartij te dwingen datgene, waartoe zij veroordeeid was, te volbrengen,
Indien de veroordeelde hierin achterlijk bleef, konden
zijne vaste goederen door zijne tegenpartij in bezit worden
genomen, of deze kon eene aanklacht tegen hem (0/)(:1)
e;oilA1l~) instellen, die ten gevolge had, dat de veroordeelde
gelijke som aan den staat moest betalen, ais waartoe
hij reeds ten voordeele van den aanklager veroordeeld
was; hierdoor was hij dus staatsschuldenaar en bij gevolg, zoolang hij niet betaalde, eerloos. Niet-burgers,
en in handelszaken ook burgers, konden tot aan de betaling in verzekerde bewaring genomen of tot borgstelling genoodzaakt worden.
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Van de uitspraak der heliasten was geen beroep. Maar
er bestonden middelen om een onrechtvaardig vonnis
te doen vernietigen. Hij, die het proces verloren had,
omdat hij niet voor het gerecht verschenen was, mocht,
indien hij bewijzen kon, dat de wettige verontschuldiging
van zijn wegblijven buiten zijn schuld niet bij de rechtbank aangebracht of ten onrechte verworpen was, herstel eischen (rYlv EpiJP.r.V cill't't).IXXEtV). Hij, die beweerde in
het geheel niet gedagvaard te zijn, had het recht eene
aanklacht in te stellen tegen de opgegeven getuigen der
dagvaarding (,p. ~Eti~oxh)tEilX~). Deze aanklacht had, indien zij door hem gewonnen werd, natuurlijk de vernietiging van het uitgesproken vonnis ten gevolge; maar
hij kon zijne vroegere tegenpartij ook nog om schadeloosstelling aanspreken (door eene a. xlXxonXlltWII); of hij
kon tegen hem eene crimineele aanklacht van sycophantie
(,p. o"tixorplXv't'ilX~) indienen, ten gevolge waarvan de veroordeelde partij van staatswege lichter of zwaarder werd
gestraft, Ilaar deze aanklacht tot de schatbare behoorde.
Zoo men meende zijne zaak door toedoen van valsche
getuigen verloren te hebben, kon men deze (door eene
a. ~EtiaOP.lXp't'tiPtWv) vervolgen. Ook deze aanklacht had,
indien men haar won, vernietiging van het vonnis ten
gevolge, of zij gaf (door een a. XlXltOnXlItWII) aanleiding
tot een eisch van schadeloosstelling.
11. Het oppertoezicht van den Areopagus.
Door de staatsregeling van Solon was aan den Areopagus
het oppertoezicht over het geheele staatsbestuur toevertrouwd. Ten tijde van Pericles werd deze macht van dien
raad gefnuikt, en dus valt het toppunt van zijn aanzien
juist in die tijden van Athene's geschiedenis, over welke
slechts weinige bijzonderheden tot onze kennis gekomen
zijn. Men mag met recht veronderstellen, dat, terwijl
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de heliasten slechts na eene aanklacht recht konden spreken, de Areopagus het recht en de verplichting had de
hem ter kennis gekomen misdrijven zelfte vervo1gen. Ook
moet hij bij de euthyne en dokimasia eenigen 'inv1oed
uitgeoefend hebben. Zeker weten wij echter, dat de Areopagus het recht had zijn veto uit te spreken over besluiten van den raad of van de vo1ksvergadering, indien
deze hem nadee1ig of onwettig toeschenen. Hoe dit echter
geschiedde, weten wij niet, waarschijn1ijk door eene aank1acht van onwettigheid (rp. nap:Jtllc(J-6lll), door een zijner
1eden tegen dat besluit in te stellen. We1 had de Areopagus geen d wangmidde1en tot zijn dienst om iets tegen
den wi1 van den raad, de vo1ksvergadering of de heliasten door te zetten, maar hij genoot eene a1gemeene achting bij het yolk. Hij bestond toch slechts uit mannen,
die als archon zich onberispelijk gedragen hadden, en tot
deze waardigheid konden eerst slechts burgers uit de
hoogste klasse gekozen worden.
Bovendien stond de Areopagus in nauwe betrekking
tot den godsdienst, en weI juist tot dat gedeelte van den
godsdienst, hetwelk eigenlijk aHeen in staat was een zedelijk weldadigen inv10ed uit te oefenen. Want de Areopagiten waren in zeker opzicht dienaars van die godheden, welke in het bijzonder den naam van Semnen,
d. i. eerwaardigen, droegen, omdat zij verplicht waren
de achting voor het eeuwig recht en de waarneming van de
heilige plichten onder de menschen te bewaken, en a1s
verstoorde Erinyen den misdadiger te strafl'en, maar ook
a1s we1willende Eumeniden den brave. te beschermen. Na Euclides werd de Areopagus in zijne macht hersteld,
wij vinden echter nergens eenig spoor, dat hij deze toen
heeft uitgeoefend. Slechts dit blijkt, dat hij toen een
zeer beperkt strafrecht had, waarom hij bij zware mis-
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drijven van overheden niet anders kon doen dan de zaak
bij het yolk of de heliasten bekend maken. Ook tegen
gewone burgers kon hij deels uit eigen beweging, deels
ns opdracht van het yolk een onderzoek instellen. Zelfs
tot in later tijden vinden wij eenige voorbeelden I dat de
Areopagus het 'recht uitoefende om iemand wegens een
ergerlijk leven tot verantwoording te roepen (voornamelijk door de 'Ipcx'fYJ dpyicx; en de '1.0. '!OU )tcx'!EclYlclo~€lICXI d
7tOl.,!pcilcx). Evenzoo zorgde hij voortdurend voor de zuiverheid van den staatsgodsdienst. Voor 't overige was de
raad van den Areopagus I voorzooverre hij geld te beheeren had I evenals andere overheden in zulk een geval I verplicht bij de logisten rekenschap af te leggen. Ieder lid kon natuurlijk om het een of ander misdrijf tot
verantwoording geroepen worden I en evenals de raad der
vijfhonderd het recht had onwaardige medeleden te verwijderen I zoo zal ook de raa,d van den Areopagus weI
hetzelfde recht tegenover zijne medeleden gehad hebben. Het schijnt echter I dat de verwijderden door de uitspraak der heliasten in hunne waardigheid konden hersteld worden.
12. Levenswijze der burgers. - Opvoeding
en 0 n d e r w ij s. Te Athene bestond geen door strenge
voorschriften geregelde opvoeding I zooals te Sparta. De
atheensche burgers waren in hunne betrekking tot den
staat vrijer dan de spartaansche I en hierdoor konden zij
zich ook vrijer en edeler ontwikkelen dan het in Sparta
mogelijk was.
Hoe ver zich in vroegere tijden de macht des vaders
over .zijne kinderen uitstrekte I kan niet bepaald· worden I
daar hierover slechts duistere berichten tot ons gekomen
zijn. Solon verbood I dat vaders hunne kinderen verpanden of verkoopen mochten. Met hem begint dus ep,ne meer
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gematigde vaderlijke macht, die dan ook in den tijd,
waarover wij nauwkeuriger berichten bezitten, zoo gering
is, dat zelfs het woord om deze macht uit te drukken
in het grieksch ontbreekt. - pe wet zorgde tenminste
inzooverre voor de behoorlijke opvoeding van de kinderen,
dat zij in het algemeen beval, dat ieder zijn zoon in de
l11uziek en de gymnastiek moest doen onderrichten. Verder moest ieder Athener, die aan zijn kinderen geen voor
hun levensonderhoud toereikend vermogen kon nalaten,
hen een bedr~if laten leeren; zoo niet, dan waren zulke
kinderen ook niet verplicht hunne ouders in hunnen oude~
dom te ondersteunen. Onder den naam muziek is alles
begrepen, wat tot de opvoeding van den geest behoort.
Bij de armeren was dit natuurlijk beperkt tot de noodzakelijkste beginselen van lezen, schrijven en rekenen, waarin
de grammatistes onderwijs gaf. Open bare , door den staat
aangestelde, onderwijzers waren er te Athene evenmin
als in de meeste overige grieksche staten, Dit eerste
onderricht begon gewoonlijk in het 7de jaar en bestond
voor het grootste gedeelte in leesoefeningen uit die dichters, van welke men een nuttigen invloed op de vorming
van het verstand en het gemoed der kinderen verwachtte,
zooals Homerus, Hesiodus, Theognis en anderen. Zelfs
liet men de knapen plaatsen uit deze dichters van buiten
leeren. Onderricht in de spraakkunst komt niet voor den
tijd van Socratfls voor. lets later dan het onderwijs van
den grammatistes begon dat in de toonkunst, die de Grieken niet alleen als eene aangename bezigheid in ledige
oogenblikken beschouwden, maar als een wezenlijk middel om den geest tot ware harmonie te vormen. Door dit
onderricht werd men tevens bekend met de beste voortbrengselen der lyrische poezie, daar het niet slechts bestond in het leeren bespelen van een of ander instrument,
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meestal de lyra, maar ook in het zingen. De Atheners
oefenden zich niet in de toonkunst om deze als beroep
uit te oefenen, daar zij dit een vrij man onwaardig rekenden en zelfs uitstekende kunstenaars door hen als lieden van eene mindere soort werden aangezien. De toonkunstenaars, die werkelijk algemeene achting en eer
genoten, waren deze niet aan hun kunstig spel verschuldigd, maar aan hunne wetenschappelijke behandeling van
de toonkunst. Deze kunst verloor later haar vormend beginsel, toen men muziek zonder woorden, enkel spel
met tonen, begon in te, voeren, en slechts het streelen
van de ooren, geenszins. de veredeling van het hart tot
doel had.
Ret onderwijs in de gymnastiek begon waarschijnlijk
gelijktijdig met dat in de muziek, en was een niet minder wezenl\jk deel der opvoeding. Ret doel van dit onderricht was niet alleen het lichaam tot dien arbeid geschikt
te maken , welken de roe ping des· mans zoowel in vrede
als in oorlog medebrengt, maar ook het die schoonheid
en volmaaktheid te geven, voor welke het vatbaar is;
want de ware menschelijke voortreffelijkheid (xaAOy.dya;ria)
bestond slechts in eene overeenstemmende vorming en
ontwikkeling van ziel en lichaam.
De scholen voor dit onderricht waren de palaestren,
waarin de paedotriben de hun toevertrouwde knapen eenvoudige lichaamsbewegingen lieten uitoefenen. De hoogere
gymnastiek daarentegen had de versterking en oefening
van aHe lichaamskrachten van volwassenen ten doel. Deze
werd in de gymnasien door gymnasten onderwezen. Rier
werden ook die jongelingen, welke zich door gymnische
wedstrijden voorbereidden, geoefend. In de bloeiendste tijden had Athene drie gymnasien: de Academie, het Lyceum
en het Cynosarges; later kwamen hier nog de gymnasien
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van Ptolemaeus (waarsch. Philadelphus, 275 v. Ch.) en
van Diogenes (een bouwmeester en beeldhouwer onder
Augustus) bij.
De wetten over het onderwijs te Athene bevatten slechts
bepalingen tot handhaving van orde en tucht en tot wering
van onzedelijkheid in de verschillende oefenscholen. De
sophronisten, cosmeten enz., beambten, wier benamingen
een toezicht op de tucht en de zedelijkheid der jeugd in de
scholen en gymnasien aanduiden, behooren allen tot later
tijden, en geen van hen komt v60r de 115<1e 01. (317 v.
Ch.) voor. Toen werd Athene, dat staatkundig bijna niets
meer beteekende, voor de studie door veel buitenlandsche
jongelieden bezocht, wier ouders licht geaarzeld zouden
hebben hen daarheen te zenden, indien er niet voor goede
tucht gezorgd werd. Uit vroeger tijd (324 v. Ch.) vinden
wij nog de epimeleten der epheben vermeld, die waarschijnlijk het opzicht over deze jongelieden hadden. Als wij verder over epimeleten en epistaten der gymnasien hooren spreken, moeten wij waarschijnlijk aan geen anderen dan aan
opzichters over die plaatsen denken.
Het eigenlijk onderricht van de jeugd eindigde met het
zestiende, of als men er de tweejarige oefening in de gymnasien bij rekent, met het achttiende jaar. Dan begon de
jongeling zijn krijgsdienst als peripolus. De armere burgers
zullen hunne kinderen weI reeds voor dien leeftijd van de
school genomen hebben en tevreden geweest zijn, indien zij
slechts de eerste beginselen van lezen, schrijven en rekenen geleerd hadden, en bovendien een weinig gymnastiek,
waartoe in het bijzonder ook de zwemkunst behoorde. Bij
de gegoede klasse, die naar hooger ontwikkeling streefde,
duurde het leeren veel langer en begon eigenlijk eerst in
den jongelingsleeftijd. Bij den kring der algemeene vorming (SYXVX/.!O; 7!(xt~ei(X), die wij besproken hebben, kwa-
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men in den tijd van Socrates nog verscheiden andere zaken.
Wij vinden de hoplomachie, d. i. eene meer grondige aanwijzing van het gebruik der wapenen dan de gewone militaire oefening kon geven, als een yak van onderwijs. Zij,
die zich bepaald aan de militaire loopbaan wilden wijden,
werden ook in de tactische en strategische wetenschappen
onderwezen. Ook de teekenkunst begon meer algemeen onderwezen te worden. Verder gaven de sophisten onderwijs
in aIle wetenschappen; voornamelijk echter in de welsprekendheid en redekunst, daar deze vakken voor ieder, die
in den staat tot aanzien wilde geraken, hoogst noodzakelijk
waren. Onder deze sophisten waren eerst zeer achtenswaardige mannen, zooals b. v. Prodicus van Oeos; maar weldra
ook bedriegers, die onder den schijn van wetenschap vele
iongelieden misleidden. De leer der sophisten, die alle menschelijke en goddelijke dingen voor de rechtbank van het
verstand brachten, deed te Athene de achting voor de overleveringen van den godsdienst en het geloof en daarmede
ook de gehoorzaamheid aan den staat te niet gaan; maar
men moet daarom de sophisten niet te hard vallen ; de richting. die zij aan de ontwikkeling van het yolk gaven, was
onder de aanzienlijker standen reeds voorbereid door de
vroegere philosofen; het was hun schuld niet, dat in het
door den oorlog en de pest verzwakte Athene het jongere
geslacht veel verder ging dan oorspronkelijk door hun leer
bedoeld was.
De opvoeding van het vrouwelijk geslacht was geheel
huiselijk, en het onderwijs bepaalde zich hier geheel tot de
vrouwelijke bezigheden van spinnen, weven, naaien, enz.
Bij de aanzienlijker burgers leerden de dochters ook lezen
en schrijven. Wat zij verder wisten, werd alles door den
huiselijken omgang met vrouwelijke verwanten en vriendinnen geleerd. Het vrouwenverlrek vormde een afzonderlijk
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gedeelte van het huis, hetzij op de bovenste verdieping,
hetzij in het aehterhuis. Door vreemde mannen werd dit
niet dikwijls. betreden. Op straat of op publieke plaatsen
kwamen zelfs getrouwde vrouwen, als zij niet tot den alIergeringsten stand behoorden, nooit zonder geleide van een
slaat of slavin. Sleehts bij de godsdienstfeesten en bij huwelijken en begrafenissen hudden er vereenigingen van mannen en vrouwen plaats, doeh ook hier waren de vrouwen
meestal van de mannen afgezonderd. Geen wet verbood
vrouwen tooneelvoorstellingen bij te wonen, doeh bij blijspelen kwamen zij niet, weI bij treurspelen. De verdere
vorming van de vrouw was eehter voor een groot gedeelte in
de handen van haren man, daar de atheensehe meisjes
zeer vroeg, dikwijls reeds op haar 15de jaar, trouwden.
He t h u weI ij k. Bij de afzondering der beide geslaehten kon er te Athene bijna geen spraak zijn van liefdesbetrekkingen tussehen jongelingen en meisjes. Den ouders
was het overgelaten voor hunne kinderen die keuze te doen,
welke hun het gesehikst voorkwam om een goed huishouden tot stand te brengen. Daarna werd de huwelijksovereenkomst opgemaakt, waarbij de noodige sehikkingen over
de huwelijksgift getrofi'en werden. De naaste aanverwant
had het reeht eene vaderlooze erfdoehter (irrixAYJpcl;) te huwen; was zij arm, dan was bij daartoe verplicbt of kon haar
met eene bepaalde huwelijksgift uithuwen. Ret huwelijk
werd onder vele godsdienstpleehtigbeden voltrokken.
Deze voltrekking werd door den jongen man pleehtig
aan de leden zijner phratria aangekondigd, bij welke gelegenbeid hij een offer en een maaltijd gaf. De huwelijksgift
werd nooit eigendom van den mau; hij had er sleehts het
vruchtgebruik yap. en moest daarvoor een onderpand geyen, opdat de vrouw of hare verwanten, wanneer het huwelijk ontbonden was, de huwelijksgift terug zouden kunnen
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krijgen. Buiten deze huwelijksgift bracht de vrouw ook nog
wei andere goederen mede, waarover zij, hoewel zij haar
personeel eigendom bleven, niet beschikken mocht, want
de wet bepaalde, dat de vrou w geen overeenkomsten boven
de waarde van een medimne gerst mocht sluiten.
Stierf de man voor de vrouw, dan keerde zij , als het huwelijk kinderloos geweest was, met hare huwelijksgift tot
hare betrekkingen van vaderszijde terug. Waren er kinderen, dan was het aan hare keus overgelaten aidus te,doen ot
met hare kinderen in het huis van haar overleden man
te blijven. Ret vermogen, zoowel dat van de moeder
als van den overleden vader, kwam aan de zonen, zoodra zij meerderjarig waren, en werd tot dezen tijd door
voogden bestuurd. Ontbinding van het huwelijk door
echtscheiding had plaats, ten eerste aUeen door den wil
van den man, waarbij hij de huwelijksgift moest terugbetalen; ten tweede door wangedrag, b. v. door echtbreuk, van de vrouw; in dit geval verloor zij het recht
op de huwelijksgift. Ook de vrouw kon om wettige redenen echtscheiding verzoeken, doch hiertoe was eene
rechterlijke beslissing noodig. De erfdochters stonden onder bijzondere bescherming van de wet; ieder kon eenen
man, die eene door hem gehuwde erfdochter mishandelde
(door de yp. Xa:XWO'E~), aanklagen.
Bijzonderheden omtrent het leven der burg e r s. Was de opvoeding van den man voltooid, waartoe, behalve het reeds genoemde onderricht, ook het
voortdurend aanschouwen van de voortbrengselen der
beeldende kunst, waaraan Athene zoo rijk was, evenzeer
als de invloed van het staatkundige lev en veel medewerkte, was hij dus burger in den voUen zin des woords,
dan bracht hij zijn leven voor het grootste gedeelte buitenshuis door, hetzij met eigen bezigheden op zijne goeV. D. ES.
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deren of in zijne zaken, hetzij met werkzaamheden voor
den staat. - Met den toenemenden bloei van Athene
begon men ook de woningen kostbaarder te bouwen,
terwijl men vroeger slechts voor tempels en staatsgebouwen groote sommen besteedde. In het huisraad vermeerderde de weelde evenzeer als in de woningen, en in aIle
overblijfselen van dien aard bewonderen wij nog den fijnen
smaak der Atheners. - In kleederdracht verschilden de
atheensche mannen veel van de spartaansche. De lange
chiton, meest van linneJl, maakte echter langzamerhand
plaats voor den korteren dorischen, die van wol gemaakt
was. De slaven en de arbeiders droegen meestal eenen
chiton met eene opening voor den linkerarm (i~r.)p.i~). Over
den chiton droeg men het opperkleed (ip.ai'l:tG)J). Maar met
deze beide stukken stelden de Atheners zich des winters
niet tevreden j dan bedekten zij zich nog met een wollen doek of mantel (xAai)Ja). Verwijfde mannen droegen
ook in warmer jaargetijden een lichteren mantel (xAtX)Ji<;).
De korte krijgsmantel (xAap.iI<;) was de gewone dracht
der epheben. Het hoofd was, behalve op reis, in den
oorlog, enz. ongedekt. Aan de voeten droegen zij schoenzolen (u7rOo-np.a'l:lX, (3Aaurat). ook weI schoenen ( x.pYJ7rioe<;) ;
dikwijls was men ook geheel ongeschoeid. Evenals de Spartanen droegen ook de Atheners meestal een stok. De lange,
ruime kleeding der vrouwen was door sierlijkheid en opschik van die der dorische vrouwen zeer onderscheiden.
Zij hadden ook nog eene menigte voorwerpen om zich
op te tooien, als gouden ringen, oorringen, armbanden,
kettingen, haarsieraden, enz. - De Atheners aten gewoonlijk driemaal daags. Onder den hoofdmaaltijd ( Oei7rlloll) •
waarbij men aanlag, werd niet gedronken, maar het nagerecht was een waar symposium, d. i. drinkgelag, waarbij men niet zelden de grootste buitensporigheden beging.
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Gedurende dit nagerecht werden tafelliederen (O'XOAta:)
gezongen en allerlei spelen uitgevoerd, terwijl fluit- of
citerspeelsters de ooren der gasten streelden. - Was
een Athener overleden, dan rustte de zorg voor de laatBte
hem te bewijzen eer (to! lIoP.tp.a:) op zijne naaste mannelijke verwanten. Het lijk werd tentoongesteld (rrpoti9'sO'9'a:!),
en bij den ingang van het huis werd een vat water geplaatst, opdat zij, die het huis verlieten, zich door besprenging dadelijk zouden kunnen reinigen. Volgens Solons wetgeving moest het lijk daags na het overlijden
begraven worden, en mocht dit niet met veel misbaar
plaats hebben. Klaagliederen met begeleiding van fiuitspel kwamen echter voortdurend voor. De begrafenisstoet
bestond zoo weI uit mannen als uit vrouwen in rouwkleederen. De lijken werden begraven of verbrand; in het
laatste geval verzamelde men de asch in een urn. Op
de graven werden somtijds zeer kostbare marmeren gedenkteekens geplaatst; zelfs de arme kreeg altijd eene
zuil, met zijnen naam voorzien. Zij die in den krijg gesneuveld waren, werden van staatswege plechtig begraven, bij welke gelegenheid door een daartoe door het
yolk verkozen redenaar eene lijkrede werd uitgesproken.
Middelen om de goede zeden te bewaren.
Nadat den Areopagus de macht ontnomen was om als
zederechter op te treden, was het eenige wettige middel
om grove onzedelijkheid te beteugelen het recht, dat aan
ieder burger gegeven was, om elk, die met de zedelijkheid strijdende handelingen verrichtte, aan te klagen.
Uit, de soort van misdrijven, welke op deze wijze vervolgd konden worden en voor het grootBte gedeelte met
atimie gestraft werden, kan men eenigszins opmaken,
uit welk zedelijk oogpunt de wetgeving het leven der
burgers beschouwde. Zulke misdrijven waren onder an9*
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deren verwaarloozing van de kinderlijke plichtenjegens de
ouders, verkwisting van het vermogen door een liederlijk gedrag, het omkoopen van ambtenaren en rechters,
het afleggen van valsche getuigenis, het weigeren van
krijgsdienst, enz. De ~etten waren te Athene streng genoeg, het lag niet aan haar, maar weI aan het gebrek
van eene krachtige en onpartijdige handhaving van het
recht, dat zulke met de zedelijkheid strijdende handelingen toch zoo dikwijls ongestraft bleven. Door velen
wordt het blijspel als een plaatsvervanger der zedenpolitie beschouwd, maar zijn geesel trof even dikwijls den
onschuldige als den schuldige, en het volgde, om de door
de Dionysusfeesten min of meer geoorloofde dartelheid
en grootere vriJheid in zijne uitdrukkingen, bovendien
dikwijls het oordeel der groote menigte, in plaats van
deze te leiden en tot betere gevoelens te brengen, zooaJs
het treurspel door zijne veredeling van de gezindheid
van hiertoe ontvankelijke toehoorders deed.
Handel en nij ver heid. Attica, een schiereiland
en rijk aan havens, was voor handel en zeevaart bijzonder goed gelegen. Deze had het nog des te meer noodig, omdat de eigen grond niet genoeg voortbracht om
de talrijke bevolking te onderhouden. Een derde gedeelte
van het benoodigde gra,an moest uit het buitenland aangevoerd worden, en weI voornamelijk van de kusten der
Zwarte Zee, van de taurische en thracische Ohersonesus,
uit Aegypte, Libye, Syrie en Sicilie. Om zich een genoegzamen tOflvoer te verzekeren bezigde men allerlei maatregelen, die de handelsvrijheid beperkten. Geen atheensch
koopman mocht b. v. graan naar eene andere plaats dan
naar Athene voeren. Zelfs was het verboden op een schip.
dai zulks deed, geld te h~enen. Teder schip, dat met
graan beladen het atheensche emporium binnenliep, moest
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hier twee derde zijner lading verkoopen. Geen bijzonder
lJersoon mocht meer dan vijftig phormen (eene maat, ongeveer gelijk een medimne) graan opkoopen, en het met
niet meer dan met eenen obolus winst verkoopen. Overtreding van deze wetten werd met zware straffen, somtijds
zelfs met den dood, gestraft. N a het graan was scheepstimmerhout het voornaamste invoerartikel. Dit, evenals
ook pek en huiden, kwam inzonderheid uit Macedonie
en Thracie. Verscheidene eilanden van de aegaei:;;che zee'
in het bijzonder Oyprus en ook Euboea, leverden ijzer
en koper. Fijne wollen stoffen kwamen uit Miletus, en
verder uit Phrygie. Van fijne wijnen werd Athene ruim
voorzien door Ohios en Lesbos, verder ook door Thasos.
Lemnus, Oyprus en eenige andere eilanden. Gezouten
visch, het hoofdvoedsel der armere burgers, kwam uit
Pontus. Ten gevolge van dit levendig handelsverkeer
was Athene eene stapelplaats, waarheen al het begeerlijke en nuttige stroomde, dat het buitenland opleverde, zoodat vreemde voorwerpen daar niet moeilijker
te verkrijgen waren dan de inheemsche. Tegen al die
invoerartikelen had Attica slechts weinig uit te voeren.
Het leverde olie, vijgen, honing, marmer, zilver, lood,
de scharlakenbes (x6xlto;) en berggeel. De zee was rijk
aan heerl\jke visch. Maar aIleen de eerste dne artikelen
waren voor den uitvoer bestemd. - Daarentegen leverden de voortbrengselen der nijverheid vele uitvoerartikelen voor den attischen handel. Wapens, gouden en
zilveren werken, vazen, kleedingstukken, allerlei huisraad, en later zelfs boeken werden uit Athene naar aIle
deelen der beschaafde wereld uitgevoerd.
De zeevaart bestond niet enkel uit den handel van en
op Athene, maar ook uit doorvoerhandel. Met dit bedrijf hielden zich zoowel burgers als bevoorrechte vreem-
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delingen bezig! hetzij als schipper, hetzij als koopman,
hetzij als reeder. Dezelfde persoon was meestal schipper
en koopman tegelijk, dikwijls ook reeder. Daar de geldschieters (O'avwl't'ai) het gevaar van het mogelijk verlies
droegen, leenden zij slechts op hooge renten ('t'6xo~ vau't't)(.b~); dertig, ja zes en dertig ten honderd was niet
ongewoon. Deze hooge rente bewijst tevens, hoe groote
winsten de koopman onder gunstige omstandigheden kon
maken. - Wegens hun gewicht voor den handel en het
geldverkeer moeten wij hier ook melding maken van de
bankiers ('t'pa7t'g~'t'at), die tegen matige renten geld opnamen en het tegen hooge renten weder uitzetten. Zij,
die hun vermogen niet zelven wilden of konden beheeren.
leenden dit tegen matige rente aan zulk een bankier.
Deze kon met het hem toevertrouwde geld tot zijn eigen
voordeel handelen, terwijl de kapitalist zijn geld ieder
oogenblik, als hij het noodig had, kon terugkrijgen.
Ook betalingen kon men het best door middel van deze
bankiers doen, daar men eenvoudig in hun boek eene
80m op den naam van hem, die de betaling ontvangen
moest, deed overschrij yen. Zoo werden de bankiers langzamerhand bewaarders niet aIleen van gelden, maar ook
van bewijsschriften. Ook werden de overeenkomsten voor
hen als getuigen gesloten. De meeste bankiers waren bevoorrechte vreemdelingen; verscheidene hunner hebben
om hunne verdiensten jegens den staat het burgerrecht
verkregen. - De kleinhandel werd veel door slaven gedreven en was voor het grootste gedeelte in handen der
bevoorrechte vreemdelingen. 1). Deze betaalden daarvoor
') Onder de maten en gewiehten zijn de volgende de meest gebruikelijke.
Lengtemaat: de stadie CariaIO., ongev. 188 meters) heeft 6 nUS-po< van 100
voeten, of 100 "P7ulo<l (vademen) van 6 voeten; 1 voet(nous, ongev. 0.31
meter) heeft 4 lIrxlCUaTDli (palmen) of 16 ;;.cx,.ulol (duimen). De el (lIJJXU;,
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eene belasting, waarvan de burgers in hetzelfde geval
vrij waren. - De geringere burgerklasse voorzag door
een of ander handwerk in hare levensbehoeften. WeI had
Solon de klasse der handwerkslieden niet van het staatsbestuur uitgesloten, daar aHe burgers de voorrechten
van hilt burgerschap genoten, maar over het algemeen
oordeelde men toch, dat handenarbeid afbreuk deed zooweI aan de lichamelijke als aan de zedelijke degelijkheid,
en dat de kleingeestige zorg voor het levensonderhoud
niet overeenkwam met de ontwikkeling, welke nuttig is
voor eene staatsburgerlijke werkzaamheid. Het is dus niet
te verwonderen, dat later, ~en de bezoldiging voor het
bijwonen van de volksvergadering de talrijke arbeidende
klasse daarheen lokte, dikwijls besluiten genomen werden,
die zoowel gebrek aan beleid en aan vaderlandsliefde, als
lichtzinnigheid en onverschilligheid verrieden.
13. L ate reg esc hie den i s van A. the n e. In de
laatste helft der 4e eeuw v. Ch. poogde Demosthenes de
A.theners tot het nemen van krachtige maatregelen op te
wekken. Maar meestal waren zijne hoorders doof en luisterden zij al naar hem, dan werd de goede uitslag van
zijn raad toch door halve maatregelen verijdeld. Toen
eindelijk het gevaar zoo groot en zoo nabij was, dat
niemand er de oogen langer voor sluiten kon, gelukte
het hem het yolk tot een mannelijk besluit, tot een beslissenden strijd voor de vrijheid en de eer op te wekken.
Het was te laat. De eenige voldoening, die hij voor zijn
streven erlangde, was, dat hij den staat, die in macht
ongev. 0.42 meter) heeft 6 7r/ltl/ltLO'T/lt' of twee I17rL!!1/ltp.OI.i (spann en) ; de 117r!!!1/ltP.>j
heeft 12 odcx'I'uloL. Voor vlaktemaat werden van het 0 plethrum (ongev.
964 0 meter) af aHe lengtematen in het vierkant gebruikt. Inhoudsmaat:
voor droge waren: 1 P.iOLP..OS Congev. 54 liter) heeft 6 i~'I'.i,; 1 exnu, 8
XGi.LX.'; 1 )/oi.. ; 4 XO'l'Ul/ltL (1 xO'l'ul'l is iets minder dan 0.29 liter); voor
vloeistoffen: 1 p.''I'fT'/'I'1J. Congev. 39 liter) heeft 12 XO.,. 1 )CO", 12 xO'l'ul/lt'"
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en eer eens de eerste van Griekenland geweest was, de
schande bespaarde lafhartig en zonder weerstand te bieden voor den machtigen Philippus te bukken. Sedert
dezen tijd (338 v. Oh.) was Athene geheel onder den
invloed van Macedonie. Van zijne kolonien behield het
aIleen het eiland Samos. In de staatsregeling werd weI
niets veranderd, maar allengskens, vooral na den slag
bij Oranon, in Thessalie, (322 v. Oh.) verviel het aanzien van Athene meer en meer. Nog eens had het een
korten tijd van bloei en welvaart in de eerste jaren van
het bestuur van Demetrius Phalereus, den stadhouder
van Oassander. Onder hem steeg de bevolking weder tot
21000 burgers, 10000 metoeken en 400000 slaven, en
de staatsinkomsten klommen tot 1200 talenten (309 v.
Ch.). Maar Demetrius bleef zich niet gel\jk en was
hierdoor zelf de oorzaak van zijnen val. In 307 v. Oh.
ondernam Antigonus den oorlog tegen Oassander. De
zoon van Antigonus, Demetrius Poliorcetes, trok als
overwinnaar en bevrijder Athene binnen. Demetrius Phalereus kreeg vrijen aftocht. Bij deze gelegenheid werd
het getal der phylen met twee vermeerderd, die hare
plaats voor de oude kregen en naar de bevrijders Antigonis en Demetrias genoemd werden. Men ging zelfs zoover,
dat men Antigonus en Demetrius Poliorcetes als reddende goden vereerde. Voor hun dienst werd bij stemming jaarlijks een priester gekozen, naar wien men voortaan het jaar noemde, en die ook voor het overige in
de plaats van den eersten archon trad, welken naam hij
ook weI droeg.
Toen Antigonus in den slag bij Ipsus, in Phrygie,
(301 v. Ch.) gesneuveld en zijn zoon Demetrius overwonnen was, vielen de Atheners van dezen af. Zij hadden besloten voortaan vrij te zijn, doch vervielen nu
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onder de tyrannie van Lachares (296 v. Oh.), een hunner mede burgers.
N og eenmaal bevrijdde Demetrius hen, en hij gedroeg zich
jegens de afvalligen gematigder dan men verwacht had.
Lachares was gevlucht en in Boeotie gedood. Later, toen
Demetrius den troon van Macedonie verkregen, doch dezen
ook weder verloren had, vielen de Atheners wederom van
hem af en genoten weder eene zekere vrijheid. De namen der
beide phylen schijnen toen veranderd te zijn in dien van
nieuwe ErechtheYs en nieuwe AegeYs. Na nog eenigejaren
van dubbelhartige staatkunde, waarin zij door de koningen van Aegypte en door Attalus, koning van Pergamus, tegen Macedonie beschermd werden (de nieuwe
phylen werden nu PtoleruaYs en Attalis genoemd), begonnen zij zich meer en meer aan de Romeinen aan te
sluiten en hielden zich. behalve in den mithridatischen
oorlog, trouw aan deze wereldveroveraars. De in Rome
ontwakende liefde voor grieksche kunst en grieksche wetenschap maakte Athene langen tijd tot de school, waarin
de romeinsche jeugd hare beschaving en ontwikkeling
zocht, en dit was de oorzaak, dat Athene tot aan de
verdeeling van het romeinsche keizerrijk den naam van
vrije stad bleef behouden.

D. Betrekkingen tusschen de verschillende staten van
Griekenland.

1. Algemeene bepalingen van het volkenrech t. Wij hebben reeds gezien, dat de volkeren van
Griekenland den tocht naar Troje gemeenschappelijk ondernomen hebben, niet omdat zij door een staatkundigen
band vereenigd waren, maar krachtens eeden en verbon-
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den. Griekenland was in die dagen evenmin als later
een staat. Slechts tegenover de barbaren waren zij door
taal, godsdienst en vrijheidszin vereenigd. De trojaansche oorlog werd tegen een buitenlandschen vijand ondernomen, maar er hadden ook weI oorlogen van grieksche volkeren onder elkander plaats, die noodzakelijkerwijze moesten ontstaan, als burgers van eenen staat door
die van een an.deren beleedigd waren en aan den eisch
van schadeloosstelling niet voldaan was.
Bepaling!ln om tren t oorlog en vrede. ZooweI bij den thebaanschen als bij den trojaanschen oorlog wordt reeds van eene handeling gesproken, die haren
grond in de erkenning van het volkenrecht heeft. Naar
beide plaatsen waren gezantschappen gezonden om te beproeven de grieven op vriendschappelijke wijze uit den weg
te ruimen. Ditzelfde had in later tijden altijd plaats. Een oorlog te beginnen zonder middelen tot verzoening beproe£d
te hebben, werd voor onrecht gehouden. Dikwijls onderwierp men de geschillen ook aan eenen scheidsrechter,
b. v. aan het orakel van Delphi of aan een of anderen
verstandigen en onpartijdigen man, ook weI aan een met
beide partijen bevriendt>n onzijdigen staat. Bij vredesverdragen, die meestal niet voor eeuwig, maar voor een
bepaald aantal jaren gesloten werden, omdat men de nakomelingschap niet wilde binden, werd dan ook gewoonlijk bepaald, dat geschillen, die in dien tusschentijd
mochten opkomen, niet met de wapenen, maar door eenen
scheidsrechter beslist zouden worden. Intusschen werd
hierdoor de oorlog slechts zelden voorkomen, daar de in
het ongelijk gestelde partij zich meestal niet hield aan
de uitspraak van den scheidsrechter. ~ Waren de grieven niet zoo gewichtig, dat er volstrekt een oorlog om
moest uitbreken, dan vergenoegde de beleedigde staat
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zich met het nemen van wraak door aan zijne burgers
verlof te geven jegens de onderdanen van den staat, die
onrecht had bedreven, zoowel te land als ter zee rooverij tP. plegen (rruAIX~ of rrUAIX (MollIXt). Dit verlof werd
ook gedurende eenen oorlog gegeven. De buit, dien de
roovers of kapers maakten, was hun eigendom. Te Athene
besliste de volksvergadering of de prijzen wettig of
onwettig gemaakt waren. - Ook wanneer een burger
van den eenen staat in het gebied van den anderen vermoord en geen gehoor gegeven was aan den eisch tot
bestraffing of uitlevering van den moordenaar, hadden
die verwanten des verslagenen, welke tot bloedwraak verplicht waren, het recht zich, als zij konden, van een of
meer burgers van den anderen staat meester te maken
(dvd'pOAY]~iIX, dlld'poAiJ~IOll) volgens het attische recht
van niet meer dan drie - en deze als gijzelaars te houden, totdat aan gezegden eisch voldaan was.
Was het besluit tot den oorlog genomen, dan mochten
volgens het volkenrecht de vijandelijkheden niet begonnen worden zonder eene voorafgaande aankondiging door
middel van een heraut, wiens persoon heilig en daarom
zelfs bij vijanden onschendbaar was. Een oorlog, waarbij
men geen herauten zond of aannam (7t'OAer-~ cCx:t\pVlt't'o;
Y..IX( &rr7tOIlc1'o~), kwam in letterlijken zin slechts zeer zelden voor. Integendeel werden er dikwijls maatregelen
genomen om de nadeelige gevolgen van den krijg te
verzachten, b. v. door het doen strijden van een ofmeerdere kampioenen uit elk leger. Er was verder eene soort
van krijgsrecht (7tOA€P.OU lIOP.Ot), dat in den regel in acht
genomen werd. Een vijand b. v., die de wapenen nederlegde en om lijfsgenade smeekte, werd niet gedood. Maar
hierop worden vele uitzonderingen gevonden, en wij hebben zelfs in de geschiedenis van Athene voorbeelden van
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wreedheid (in den pelop. oorlog Melos en :.vlytilene), die,
weI verre van verschoond te kunnen worden, aIleen aan
de lichtzinnigheid en wuftheid der volksvergadering geweten moeten worden. Meestal werden de krijgsgevangenen uitgewisseld of tegen een losgeld vrijgelaten. Gebeurde dit niet, dan werden zij slaven. - Aan de lijken
der in den slag gesneuvelden werd de begrafenis niet
onthouden. Hiertoe werd door de overwonnenen meestal
aan de overwinnaars een wapenstilstand verzocht (rnrolldcd
oi; lIoxp&llI oiwxipo(],LlI). Zelfs indien deze niet verzocht, of
ook indien hij geweigerd was, zorgden de overwinnaars
voor het begraven van de lijken, niet aIleen als maatregel
van gezondheid, maar ook uit een godsdienstig gevoel. Door den overwinnaar werd op het slagveld een zegeteeken (t'pnra;:~lI) opgericht en den goden gewijd. Dit bestond uit een houten zuil, ook weI uit een boomstam,
met buitgemaakte wapenen behangen en van een opschrift
tot wijding voorzien. Tropeeen van metaal op te richten
was niet geoorloofd, want men wilde niet, dat lIulke gedenkteekenen der vijandschap langen tijd zouden blijven
bestaan. Ook mocht een overwinnaar, die ni.et in 't bezit
van het slagveld gebleven was, geen zegeteeken oprichten. - De buit werd meestal verdeeld, nadat een tiende
gedeelte aan de goden gewijd was. Ook de staat kreeg
zijn aandeel. - Veroverde steden hadden doorgaans een
hard lot te duchten. De overwonnene behoorde met alles
wat hij had aan den overwinnaar, die naar willekeur met
hem handelde. De weer bare manschap werd dikwijls gedood, vrouwen en kinderen als slaven verkocht en de
stad omvergehaald. Zelfs bij capitulatie werden dikwijls
zeer harde voorwaarden gesteld. De heiligdommen werden echter, zelfs in vijandelijke landen, altijd gespaard.
Heilige personen, zooals b. v. de koningen, de pyrpho-
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ren en waarzeggers bij de Spartanen, werden gewoonlijk
ontzien, zoodat men met de uitdrukking .ook geen
pyrphorus, geen waarzegger is gespaard" een algemeen
bloedbad te kennen gaf. - Voor godsdienstfeesten werd
een wapenstilstand (txEXE!piCl) gegeven, waarbij aan hen,
die tot de feesten opgingen, zelfs een vrijgeleide werd
toegestaan. Dit had voornamelijk bij de olympische, pythische, isthmische en nemelsche spelen plaats. - Bet
sluiten van den vrede gebeurde onder plechtige eeden,
offers en plengingen (vanhier de naam (J'1!oli~cxi). De verdragen werden op metalen of steenen tafels of zuilen
gegraveerd en niet alleen in de beide betrokken sta~en
tentoongesteld, maar ook in de door alle Grieken even
hoog vereerde tempels van Olympia en Delphi. Tot meerdere zekerheid van de vervulling der punten van het
verdrag werden ook dikwijls gijzelaars gegeven.
Bepalingen 0 m tren t het ver keer in vreemdes tat e n. Het vreemdzaam verkeer der Grieken werd
sedert de oudste tijden door het gastrecht verzekerd, dat
onder de bijzondere hoede van Zeus Xenius, d. i. den
beschermer der vreemdelingen, stond. De vreemdelingen
hadden geen deel aan de rechten der burgers en soonden daardoor meer dan dezen bloot aan beleedigingen,
welke echter nooit als billijk beschouwd, integendeel dOOl
de straffende goden ten zeerste gewroken werden. Sparta
zag niet gaarne vreemdelingen, te Athene daarentegen
waren zij zeer welkom. Het reizen was, althans voor die
dagen, door de goede wegen, die onder bescherming van
Hermes en Hecate stonden, vrij gemakkelijk.
Men had herbergen (ltCl't'cxAu(J'et~, xcx't'CXYWytCl), zoowel van
staatswege als door bijzondere personen (1!Cllic}oxeicx) opgericht. Bovendien was er bijna geen grieksche staat, in
welken een burger van een anderen staat niet den een of
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ander vond, die van staatswege verplicht was hem bij te
staan, indien hij bescherming of bijstand voor het gerecht noodig had (rrpb~ello;). - Staten, tusschen welke
een levendig verkeer plaats had, waren gewoon bijzondere
verdragen (aup.~oAa) te sluiten, waarbij bepaald werd,
hoe in geval van processen tusschen die beide staten
gehandeld moest worden (~ixat arro alJp.~bAwll). Nauwer
bevriende staten gaven hun burgers wederkeerig velerlei voorrechten, zooals de bevoegdheid om zich in den
anderen staat neer te zetten zonder de Iasten dragen,
die overigens op de metoeken drukten; het recht om in
den anderen staat grondbezit te verkrijgen (eyx,7)at;) , en
het recht om met. burgers van dien staat een rechtsgeIdig huwelijk aan te gaan (eTCt,,/ap.ilX). Aan deze drie rechten heb ben wij te denken, als er sprake is van het schenken van het burgerrecht (7:oAmiC() aan een vreemden
staat. Maar tegeIijk met deze rechten werd somtijds ook
weI het recht om in de volksvergaderingen te stemmen
en tot ambten verkozen te worden toegestaan, al was
dit laatste dan ook meer beperkt dan de eigen burgers
het hadden (iaorroAmilX).
2. De amphictionien. De naam Amphictionen beteekent eigenlijk omwonenden, dus in het algemeen buren. Meer in het bijzonder wordt hij van zulke volkeren
gebruikt, die bij een in hunne nabijheid gelegen heiligdom op bepaalde tijden bijeenkomen om een gemeenschappelijk godsdienstfeest te vieren en hunne belangen
te bespreken. De beroemdste vereeniging van dezen aard
was die, welke haar godsdienstig middelpunt in den tempel van Apollo te Delphi had. Van de overige amphictionien weten wij bijna niets meer dan dat zij bestaan
hebben.
De delphische of pythische amphictionie had nog een
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antler gemeenschappelijk heiligdom in de onmiddellijke
nabijheid van Pylae of Thermopylae, nl. den tempel van
Demeter te Antheia in het land der Maliers. Deze vereeniging was reeds in de grijze oudheid ontstaan. De legende noemt Amphictyon, den broeder van Hellen, als
den stichter van het pylische verbond (vandaar ook de
schrijfwijze Amphictyonen), terwijl men beweert, dat Acrisius,
koning van Argos, het delphische gesticht hef'ft. Intusschen heetten de vergaderingen, ook als zij te Delphi gehouden werden, altijd de pylische, en sommige gezanten
der bondstaten droegen voortdurend den naam van pylagoreno In de meer bekende tijden behooren tot het verbond
der Amphictiqnen de volgende twaalf volkeren: de Maliers,
de phthiotische Achaeers, de Aenianen of Oetaf'ers, de
Doiopiers, de Magneten, de Perrhaebiers, de Thessaliers,
de Locriers, de Doriers, de Phocensen, de Boeotiers en de
Ioniers. Al deze twaalf volkeren hadden in de amphi0tionie
oorspronkelijk gelijke rechten, maar later bestond in dit
opzicht groot verschil. Reeds in den beginne was de vereeniging niet enkel met een godsdienstig, maar ook met
een staatkundig doel gesticht, om zich nl. tegen gemeenschappelijke vijanden te versterken en onderlinge tweespalt
langs vriendschappelijken weg te verefl'enen of althans al te
vernielende oorlogen te voorkomen. De eenige bepaling
betreffende dit punt, die uit den eed der Amphictionen
overgebleven is, beveelt uitdrukkelijk geen amphictionische
stad te verwoesten, geen van het drinkwater af te snijden,
in ooriog evenmin als in vrede; indien een staat hiertegen handelt, moeten de overige tegen hem te velde
trekken en hem verdelgen.
In later tijd was staatkundige werkzaamheid voor de
Amphictionen niet meer mogelijk, zoodat het verbond
toen nog slechts eene godsdienstige beteekenis had, en
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weI in het bijzonder met betrekking tot den delphischen
tempe!. Zoo iemand het heil~gdom van den god berooft,
aldus beloofden de Amphictionen iu hunnen eed, of van
zulk eene onderneming tegen het heiligdom bewust is of
daartoe aanspoort, dien zuIlen wij straffen met' hand en
voet, met woord en macht. AIle maatregelen en besluiten van de Amphictionen, die wij kennen, hebben dan
ook voor het grootste gedeelte betrekking op den delphis chen tern pel. Zij hadden ook de leiding der pythische spelen. Slechts zelden overschreden zij deze grenzen, hoewel er enkele voorbeelden zijn, dat de vergadering der .A.mphictiollen zich tot een gerechtshof opwierp, hetwelk onder de volkeren van Gri~kenland moest
waken voor de handhaving van het volkenrecht. Runne
bemoeiingen in dit opzicht hadden echter meestal zeer
weinig gevolg.
In den regel hadden de vergaderingen der Amphictionen jaarlijks tweemaal plaats, in den herfst en in de
lente. Waarschijnlijk gingen de gezanten eerst naar Thermopylae, of liever naar Anthela, en vandaar naar Delphi.
Er werden ook buitengewone vergaderingen gehouden.
leder staat werd op de vergadering door twee gezanten
vertegenwoordigd, die den naam droegen van hieromnemonen, d. i. bezorgers van de heilige aangelegenheden. Er
moeten bepalingen gewees.t zijn om de volgorde te regelen, waarin verschillende tot een amphictionenvolk behoorende staten het recht hadden de hieromnemonen te
benoemen. Aan dezen werden de zoogenoemde pylagoren
toegevoegd, om hen met raad en daad bij te staan. Deze
pylagoren hadden het recht de vergaderingen bij te wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen. Stemrecht
hadden echter aIleen de hieromnemonen.
Buitendien werden de vergaderingen bijgewoond door
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gezanten van die amphictionische staten, welker beurt
11et niet was een hieromnemon te zenden. Hopwel deze
geen deel mochten nemen aan de zittingen, kondeu zij
ioch door hunne tegenwoordigheid eenigen invloed op
den gang der zaken uitoefenen. Bij de vergaderingen te
Delphi kwam altijd eene groote menigte burgers uit
ane staten van Griekenland te zamen, en wij weten, dat
bij die gelegenheid daar ook markten gehouden werden.
Ten tijde van Demosthenes lieten de Amphictionen
zich verleiden om, onder het voorwendsel van de heilige belangen des tempels te beschermen, de gewichtigste
nationale belangen in de waagschaal te stellen. Den tweeden heiligen oorlog (354 tot 346 v. Oh.) tegen de Phoeensen konden zij zonder de hulp van Philippus van
Macedonie, die, evenals vroeger Sparta en Athene, naar
de hegemonie streefde, niet tot een goed einde brengen.
Met dezen overwonnen zij dan ook de Phocensen, wier
steden verwoest werden. De twee stemmen van de nu
uit het verbond gestooten· Phocensen werden aan Philippus gegeven, die hierdoor gelegenheid kreeg om zich
met de binnenlandsche aangelegenheden van Griekenland
te bemoeien. Aan Philippus, het nieuwe bondslid, werd
nu weldra de aanvoering' gegeven in den door hem zelf
aangestookten oorlog tegen de Locriers van Amphissa.
Reeds bezette hij de vesting Elatea, die hem den toe.gang van Phocis naar Boeotie verschafte. Het bleek echier spoedig, dat hij zijn aanval niet zoozeer tegen Amphissa richtte, als weI tegen de Atheners, de eenigen
Qnder de Grieken, die zijn heerschzuchtige plannen in
den weg stonden en geen deel hadden genom en aan het
besluit tegen Amphissa. Met hen verbonden zich nu ook
de Thebanen, wier oogen door Demosthenes geopend waren.
In den beslissenden slag bij Chaeronea (338 v. Cb.) was
V. D. ES,

Gr. Alltiq., 3e druk.
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Philippus overwinnaar en Griekenlands onafhankelijkheid
verloren. Sedert dien tijd kan er nog minder dan vroeger sprake zijn van eene staatkundige beteekenis van
het Amphictionenverbond. Wel maakte Philipp us het
tot gerechtshof over hen, die zich niet gedroegen naar
de bepalingen van. het bondsverdrag, dat de Grieken n&
den slag bij Ohaeronea hadden moeten sluiten, maar van
zijne werkzaamheid als zoodanig hooren wij niets. Slechts
als beschermers van den delphischen tempel traden de
Amphictionen bij voortduring op. Doch ook deze werd
hun door de Aetoliers ontrukt (reeds voor 290 v. Oh.).
In 279 v. Oh. drongen de Galliers Griekenland binnen,
maar werden bij Delphi door de vereenigde Grieken geslagen. Bij deze gelegenheid streden ook de Phocensen
zoo dapper, dat hunne uitsluiting uit de amphictionie
herroepen werd. Ook schijnt het, dat de Aetoliers om
hunne hulp in dit gevaar als leden der amphictionie erkend zijn, zoodat het aantal der staten van de Amphictionen thans veertien was, daar ook de Macedoniers hun
lidmaatschap behielden. Onder Augustus werd het verbond op nieuw geregeld door vereeniging van eenige
staten en bijvoeging van eenige nieuwe. Ten tijde van
Pausanias (2 de eeuw n. Oh.) bestond de vergadering der
Amphictionen uit dertig afgevaardigden.
3. Het orakel van Delphi. Meer invloed op de
staatkundige . betrekkingen dan het verbond der Amphictionen had het orakel van Delphi, dat sedert de oudste
tijden op den Parnasus bestaan en voor Apollo reeds
Gaea of Themis of Poseidon tot zijne godheid gehad had.
En toch zon het orakel van Delphi wellicht zoo grooten
invloed niet gekregen hebben, indien het niet door de
betrekking, waarin het tot de Amphictionen stond, op
eene gemakkelijke wijze tot een algemeen nationaal hei-
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ligdom geworden was. Als godsdienstig middelpunt van
de dikwijls verdeelde Grieken, was het de band, die hen
tenminste in enkele opzichten tot elkander bracht. Tot den
tijd der perzische oorlogen was de in vloed van het delphische
orakel groot en dikwijls weldadig. Bij het aanrukken
der Perzen was het echter vreesachtig en dubbelzinnig.
Men hield de overmacht der Perzen toen dan ook voor
onoverwinnelijk, en deze meening was zoo algemeen,
dat de houding van het orakel zich hieruit zeer goed
laat verklaren en verontschuldigen. Toen daarentegen
vooral de slag bij Salamis bewezen had, dat deze meening ongegrond was, gaf het meer bemoedigende antwoorden.
De invloed, dien het orakel had, doet zich ten eerste
hierin zien, dat geen volkplanting gesticht werd, zonder dat men zijnen raad gevraagd had. En terecht, want
de priesters, die in naam der godheid spraken, hadden
de grootste kennis van vreemde landen. Ook de binnenlandsche aangelegenheden der grieksche staten werden
dikwijls naar de te Delphi gegeven aanwijzingen geregeld.
Lycurgus en Zaleucus, Solon en Clisthenes hadden hun
gezag aan Delphi te danken. In het kort: voor alle
grieksche staten was dit orakel de hoogste raadsman,
van wiens raad men zich in de gewichtigste omstandigheden bediende. Sparta vooral was zeer nauw met Delphi
verbonden, en wij hebben reeds gezien, dat aldaar de
zoogenoemde pythiers bepaalde ambtenaren waren om het
verkeer met het orakel te onderhouden. Maar ook in het
buitenland had het grooten invloed. Phrygiers en Lydiers,
Etruscen en Romeinen vroegen zijn raad, en de god
wilde geen bijzondere god zijn, maar een god voor aIle
menschen, en hij was voor allen, die hem geloovig naderden, inderdaad een raadsman en helper. Indien het
10*
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orakel dit aanZlen had weten te handhaven en onpartijdig, zoowel voor het buitenland als voor de Grieken
zelven, steeds gesproken had wat met het recht en het
algemeen welzijn overeenkwam, dan zou het op de staatkunde voordurend een meer weldadigen invloed gehad
hebben. Maar zij, die met het toezicht op het orakel
en de leiding daarvan belast waren, hadden zelven vele
bijzondere belangen, waardoor zij verleid werden partij
te kiezen en in plaats van het goddelijk recht hun
eigen voordeel tot richtsnoer voor hunnen raad aan te
nemen. In de twisten eu oorlogen tusschen Sparta en
Athene begunstigde het steeds de Spartanen, omdat deze
(448 V. Oh.) de Phocensen. na hunne verovering van
Delphi en van den tempel, gedwongen hadden te wijken.
In den tijd van Demosthenes was het gezag van het
orakel althans in staatkundige aangelegenheden geheel
in verval gekomen, want in allen deele koos het toen
partij voor Philippus.
4. De nationale feesten. Ook de godsdienstfeesten zouden inzonderheid geschikt geweest zijn om het
gevoel van eenheid onder de Grieken levendig te houden,
maar wij zuIlen zien, dat dit niet altijd het geval geweest is. Buiten de vier groote feesten (de olympische,
pythische, nemeische en isthmische), die zulk een aanzien kregen, dat zij nationale feesten geworden zijn,
waren er nog eene groote menigte plaatselijke, die, hoe
aanzienlijk zij voor het overige waren, toch bij de vier
genoemde verre achter stonden. Zulke feesten waren b.v.
bij Plataea de Eleutherien, welke op voorstel van Aristides na de overwinning aldaar (479 V. Ch.) ter eere
van Zeus Eleutherius (den bevrijder) ingesteld zijn. Verder .de Panathenaeen en Eleusinien in Attica, de Heraeen en Hecatombaeen te Argos, enz.
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De olympische spelen werden ter eere van Zeus
in het den Eleers toebehoorende landschap Pisatis (ten
z. van de stad Elis) gevierd. Men zegt, dat Heracles,
Pisus, de stichter van Pisa, Pelops of nog anderen ze
hebben ingesteld. Zonder twijfel is dit in zeer ouden
tijd geschied. Maar tot den tijd, waarop Lycurgus te
Sparta en Iphitus in Elis aan het hoofd van hunne staten stonden, werden zij slechts door de inwoners van
Pisa en eenige naburige volkeren gevierd. Iphitus herstelde op raad van het orakel, om twist, oproer en ziekte
af te wenden, de in vergetelheid geraakte olympische
spelen en bepaalde met Lycurgus, dat voortaan gedurende de feestviering aIle vijandelijkheden tegen hen,
die aan het feest deel namen, zouden rusten (el(EXElpi~).
Diezelfde godsvrede deed ook het land, waarin het heiligdom lag, beschouwen als een den goden behoorend
eigendom, dat onder hun bijz;ondere bescherming stond
en daarom onschendbaar was. Maar de inwoners zelven
hielden zich niet aan deze bepaling. De Eleers toch hadden kort na de dorische volksverhuizing Olympia aan
de Pisaten ontnomen. In de achtste en zevende eeuw v.
Oh. deden de Pisaten verscheidene pogingen om hun
vroeger eigendom terug te krijgen, en somtijds met goed
gevolg. Eindelijk echter gelukte het den Eleers met hulp
van Sparta de Pisaten geheel te qverwinnen en hunne
stad te verwoesten. De Eleers overwonnen nu langzamerhand al hunne naburen en richtten (433 v. Oh.) zelfs
den tempel van Zeus met het beeld van dien god, het
bewonderenswaardig werk van Phidias, uit den buit van
deze oorlogen op. De andere bepalingen van den godsvrede
werden beter gehandhaafd. Wanneer de tijd van het feest
naderde, zonden de Eleers naar aIle staten van Griekenland boden om dit te verkondigen. Als deze wapenstil-
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stand door den een of anderen staat geschonden was,
werd aan dezen eene boete opgelegd.
In de bIoeiendste tijden van Griekenlands geschiedenis
was het olympische feest in waarheid een algemeen grieksch
feest. Niet aIleen stroomden van aIle kanten strijders en
toeschouwers daarheen, maar van staatswege werden er
ook theorien of feestgezantschappen heen gezonden. Ret
was toen een penteterisch feest, d. i. na verloop van vier
jaren werd het telkens in het vijfde jaar gevierd, en
weI beurtelings bij het einde en bij het begin van een
jaar, waarschijnlijk gedurende den tijd van volle maan
na den zomerzonnestilstand. De plaats was een heilig
woud in eene viakte aan de ri vier Alpheiis, Altis geheeten (ten Z. van Pisatis). Van de hoogten in den
omtrek had de eene .-len naam van Olympu~, de andere
dien van Cronium. Ret woud zelf bevatte eene menigte
heiligdommen, zoo weI aan goden als aan heroen gewijd.
Ret feest bestond uit godsdienstplechtigheden en wedstrij den. De eerste, hoe weI eigenlijk hoofdzaak, zijn het
minst bekend. Van de wpdstrijden (dyW:iE~) was de eerste
de wedloop «(}'po(J-o~) in het stadium ofderenbaan,dieeene
lengte had van 600 olympische voeten (ong. 188 meter).
In de 14de olympiade werd ook de dubbele loop (r}iCl:liAO~)
ingevoerd, waarbij men de baan van het begin tot het
einde en vandaar weder tot het begin moest afloopen.
In de 15de 01. werd de dolichus ingevoerd, waarbij men
de lengte van het stadium zevenmaal doorloopen moest.
Vroeger was het de gewoonte, dat de loopers met een
schod om de lendenen voorzien waren j sedert dezen tijd
echter werd ook dit weggelaten. In de 65ste 01. werd de
wedloop van mannen in volle wapenrusting, d. i. met
schild, helm en beenharnas (orrAit1J~ r}pop.o~), ingevoerd.
Later, toen het geslacht zwakker geworden was, werd
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alleen het schild behouden. In de 18de 01. voerde men
het pentathlum in, dat in springen, loopen, werpen met den
discus en de werpspiets en worstelen bestond (aAl1-oc , ~p0I1-0~ ,
t!io"lto~ I axwli, miAYJ). In de 23ste 01. kwam er ook het vuistgevecht (7IU),I1-11) bij; in de 33ste het pancratium, d. i. eene
vereeniging van worstelen en vuistgevecht. Sedert de
37 ste 01. kampten niet aIleen mannen I maar ook knapen
in den wedloop en het worstelen; sedert de 88ste ook in
het pentathlum, dat echter spoedig weder werd afgeschaft ;
sedert de 41 ste 01. in het vuistgevecht, en sedert de 1458te
ook in het pancratium. In de 25ste 01. werd de wedren
met een viers pan (oi,C:l1I tmrtlto<;, te;,pm1tOli) ingesteld in den
hippodromus, die waarschijnlijk de dubbele lengte van
het stadium had. De wagens (apl1-oc!oc) moesten, als zij
met volwassen (teAetOt) paarden bespannen waren, de baan
iwaalfmaal van het begin tot het einde en terug afieggen. Later werden ook we drennen met jonge paarden
(1t(dAOt) ingesteld, die de baan achtmaal moesten afleggen.
Bovendien kwamen er ook wedrenne1,l met tweespannen
(O"lJlJc.lpi~E<;) en rijpaarden (lt€A"Ilte~) voor ,ook met muildieren (-np.iolJOt).
AIle Grieken, op wie geen bloedschuld rustte of die
zich aan geen ander zwaar misdrijf hadden schuldig gemaakt I werden zonder onderscheid tot den wedstrijd toegelaten. Hiertoe moest men zich bij de overheden van
Elis aanmelden en een eed doen, dat men zich tenminste
iien maanden had voorbereid voor den kamp I dien men
wilde ondernemen. Hiertoe bood Elis zelf in verscheidene
gymnasien gelegenheid aan; men kon zich echter ook
elders geoefend hebben. Bovendien moest men toch in
Elis gedurende dertig dagen voor het feest zich voor
den wedstrijd voorbereiden. De kamprechters heetten
HeIlanodiken; eerst komt er slechts een voor, later was
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dit getal zeer verschillend, en na vele veranderingen.
is het sedert de 108ate 01. tot tien gebracht. Onder keizer Theodosius (494 n. Oh.) zijn de olympische spelen
afgeschaft.
N a afloop van de wedstrijden werden de namen der
overwinnaars en van hun vaderland door den heraut
uitgeroepen. Eerst bestond de prijs in een voorwerp van.
waarde, later in een olijfkrans. De overwinnaar werd bij
de terugkomst in zijn vaderland door zijne medeburgers
met groote .eer ontvangen. Zelfs werd, b. v. te Athene,
hem de prohedrie, d. i. bet recht op een eereplaats bij
aHe publieke schouwspelen, en levenslange spijziging in
het prytaneiim geschonken; bovendien nog eene som van
500 drachmen.
Daar ten tijde der feestviering te Olympia steeds eene
talrijke menigte uit aHe grieksche staten bijeenkwam t
zoo vonden ook anderen bier eene geschikte gelegenheid
om hunne kunstvoortbrengselen, die voor openbaarmaking
bestemd waren, spoedig in grooteren kring bekend te
maken. Zoo zegt men, dat Herodotus een gedeelte van
zijn werk te Olympia heeft voorgelezen, en de leontijnsche sophist Gorgias (omstr. 427 v. Ch.) hield hier zijne
beroemde olympische rede. Ook schilders stelden hier
hunne stukken ten toon 1).
1) Sedert 776 v. Ch. heeft men eene Iijst del' overwinnaars in de oIympische spelen. Deze lijst van olympiad en werd naderhand (waarscbijnlijk
het eerst door Timaeus, 856 v. Ch.)gebezigdtotvaststellingvandejaartelling. De olympische spelen hadden om de vier jarcn plaats tegen
het begin van onze maand J uli. Wanneer men dus zegt, dat cene gebeur.
tenis hp.eft plaats gehad in het ade jaar der 6de olympiade, moet men
5 X.4 + a (d. i. vijf geheele 01. en a jaren van de zesde) aftrekken
van 777 (want bet jaar 776 is reeds het ccrstejaar der.eerste olympiade),
en dan krijgt men het jaar 754 v. Ch., n1. Juli 764 tot Juli 758. Is het
product en de 80m del' jaren grooter dan 776, dan trekt men dit Iaatste
cijfer van het product en de 80m af en krijgt het jaar n. Cll.
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De pythische spelen werden ook ieder vijfde jaar
bij Delphi in de aan den voet van den Parnasus liggende
vlakte van Crisa gevierd. N a den eersten heiligen oorlog
(die omstreeks 568 v. Oh. na een duur van tien jaren
eindigde met de verwoesting van Orisa) werden zij naar
het voorbeeld der olympische speleu ingesteld. Eigenlijk
kwamen zij echter slechts in de plaats van een musischen
wedstijd, die hier reeds vroeger om de acht jaren gehouden werd. Deze musische wedstrijd werd bij de nieuwe
regeling als hoofdzaak van het feest behouden en uitgebreid, want nu kampten niet aHeen, zooals vroeger,
citerspelers om den prijs, maar ook fluitspelers en zangers onder begeleiding van fluitspe1. Reeds spoedig na
de nieuwe regeling werd de prijs, die vroeger uit een
voorwerp van waarde bestaan had, door een lauwerkrans
vervangen, en weI van den heiligen laurier in het dal
Tempe, in Thessalie tusschen den Olympus en de Ossa.
De kamprechters werden door de Amphictionen benoemd.
De neme'ische spelen werden gevierd in het dal
Nemea, dat in het gebied van de argivische stad 01eonae
lag. Oudtijds had hier een treurfeest ter eere van Archemorus plaats, waarschijnlijk eenen natuurgod. die het
zinnebeeld was van de voor winterkoude' en zomerhitte
onderdoende groeikracht. Door Heracles, dat is waarschijnlijk door de Doriers, werd hier de dienst van Zeus
ingevoerd. Ter eere van dezen god werd dan ook later
een feest gevierd, waarbij seden de 51 ste 01. naar het
voorbeeld der olympische spelen een wedstrijd werd gevoegd. Hierbij had later ook een wedstrijd van citerspelers plaats. Eerst werden slechts aHe bevriende staten
tot de deelneming uitgenoodigd, later werd het langzamerhand een algemeen grieksch feest. Het feest werd in
iedere penteteris tweemaal, dus om de twee jaren, gevierd,
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eens des zomers en eens des winters. Een krans van
eppe bekroonde den overwinnaar.
De isthmische spelen. Ook deze waren, voordat
zij een algemeen grieksch feest geworden waren, een
plaatselijk feest geweest voor de bij den corinthischen
Isthmus wonende volkeren, en weI ter eere van Melicertes (den phoenicischen Melkarth, den beschermer der
zeevarenden), dien de Grieken ook Palaemon noemden.
Het lijdt geen twijfel, dat zich in zeer vroegen tijd
Phoeniciers bij dien Isthmus gevestigd hebben. Later
werd de dienst van Melicertes door dien van den ionischen
Poseidon verdrongen. Sedert ongeveer 584 v. Ch. werden
de isthmische spelen om de twee jaren gevierd, en weI
omstreeks den tijd van den zomerzonnestilstand. De Atheners hadden bij dit feest de eer der prohedrie, omdat
Theseus er, zooals men meende, den dienst van PosAidon
ingevoerd had. Deze gaven dan ook aan hunne burgers,
die in deze spelen overwonnen hadden, eene som van
100 drachmen. De Eleers waren van dit feest geheel
uitgesloten. De wedstrijden waren zoowel gymnische en
hippische als musische. De prijs der overwinning was een
krans van eppe, later gedurende eenigen tijd een van
vijgebladeren. Na de verwoesting van Corinthe door Mummius (146 v. Ch.) kregen de Sicyoniers de leiding van
het feest; maar toen Corinthe door Caesar hersteld was,
werd deze aan de Corinthiers teruggegeven.
Algemeene beschou wingen over de nation ale fee s ten. Het schijnt vreemd. dat de Grieken bij
feesten, waarbij de godsdienst hoofdzaak was, zulke wedstrijden gevoegd hebben, bij welke voornamelijk slechts
op lichamelijke kracht en vlugheid gelet werd. Maar
men moet in het oog houden, dat de Grieken oordeelden, dat de vorming van het lichaam evenzeer als die
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van den geest tot de ware menschelijke voortreflelijkheid
behoorde. Dus konden zij op die feesten, waarbij men
in 't algemeen de goden met het schoonste en het beste,
wat men had, naderde, ook zeer goed die voortrefIelijke
gaven voor hen tentoonspreiden, welke zich juist bij
deze wedstrijden het meest moesten openbaren. Volgens
hunne meening was het den goden welgevallig de hoogste
proeven van lichamelijke ontwikkeling te aanschouwen.
Zoo kan men zich dan ook gemakkelijk de groote eer
verklaren, die den overwinnaars in deze wedstrijden bewezen werd. Het werd met recht voor iets groots gehouden onder zoovelen, die uit aIle staten bijeengekomen
waren, de eerste te zijn. Voor den edelaardigen, godsdienstigen Griek was de eer der overwinning waarlijk
groot.· Hij kreeg immers een krans van 't loof, dat den
god lief was, en deze werd hem namens den god toegereiktj zijn naam werd in tegenwoordigheid van geheel
Griekenland uitgeroepen, en zijne overwinning dikwijls
bezongen of door een gedenkteeken aan de vergetelheid
ontrukt j inderdaad belooningen, die de begeerte van een
edel gemoed rijkelijk moesten voldoen. Bij dit alles kan
men toch de hooge achting, welke in deze wedstrijden
aan kracht en vlugheid bewezen werd, niet geheel van
eenzijdige overdrijving vrij pleiten. Reeds onder de ouden
oordeelden sommigen zoo hierover, en zij beklaagden
zich te recht, dat lichaamskracht hooger geschat werd
dan kunst en wetenschap. Dit va1t nog meer in 't oog,
wanneer men in aanmerking neemt, dat zoo groote eer
ook hun bewezen werd, die niet door eigen werkzaamheid, maar, terwijl zij zelven dikwijls afwezig waren,
door hun rijkdom de overwinning behaalden, of ook door
de snelheid hunner paarden of eindelijk door de ervarenheid hunner wagenmenners. Grooten invloed hadden deze
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nationale feesten op het nationaal bewllstzijn der Grieken
kUllllen uitoefenen; hier toch konden zij zich zonen van
een vaderland voelen. hier konden oude veeten uitgewischt, verbonden van vriendschap hernieuwd en nieuwe
gesloten worden; maar de geschiedenis bewijst ons veeleer,
dat, wat de Grieken verdeelde, altijd sterker was dan
hetgeen hen vereenigde.
5. V er bo n d en va n e nk e Ie s ta ten. Onder aIle
landschappen van Griekenland is Attica het eenige,
waarin aIle deelen, d. i. aIle grootere of kleinere steden
en dorpen, zoo tot een wezenlijk geheel ineengesmolten
waren, dat aIle als leden van een staat gelijke rechten
hadden. In aIle overige staten vinden wij Of eene heerschende en eene overheerschte bevolking, Of ecne nauwere of lossere vereeniging van verscheidene kleine staten.
Van de inrichting der meeste aldus tot staten verbonden
limdschappen kennen wij echter slechts weinige bijzonderheden, zooals b. v. van de bondstaten der Acarnaniers, Aetoliers, Locriers en Phocensen.
D e The s s a lie r s. De Thessaliers vormden in de door
hen bewoonde landstreek een aantal staten, die bijna gelijke staatsregelingen en ook gemeenschappelijke belangen hadden. Overal stonden zij als heerschende bevolking
tegenover de overwonnen vroegere bewoners, die, in
dezelfde betrekking als de Reloten bij de Spartanen,
deels als Penesten (boeren) het land bebouwden, deels
in de steden zich als handwerks- en ambachtslieden bezig
hielden.
De thessalische krijgsmacht bestond hoofdzakelijk uit
ruiterij, en deze was in de oudheid zeer beroemd. AlIe
thessalische staten hadden tezamen een verbond tot onderlinge verdediging. Wanneer de leiding van een persoon noodig was, kozen zij een opperaanvoerder, die den
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naam van tagus droeg. Deze moest de troepen der verbonden staten oproepen en de schatting. van de onderworpen volkeren invorderen. De tagi werden slechts uit de
aanzienlijkste geslachten gekozen, onder welke de Aleuaden en Scopaden de voornaamste waren. Kort voor het
begin der vierde eeuw v. Oh. verhief zich echter een
machtig man uit Pherae, Lycophron, die opperheer van
geheel Thessalie trachtte te worden. Hoewel hij zijne
tegenpartij in een slag overwon, mislukte hem dit. Later
gelukte het aan lason van Pherae, waarschijnlijk een
zoon van Lycophron, zich tot tagus te doen benoemen.
Deze waand.e zich met zijn macht reeds sterk genoeg
om geheel Griekenland te onderwerpen en dan den oorlog tegen Perzie te beginnen; maar hij werd vermoord,
voordat hij zijne plannen ten uitvoer kOll brengen. Zijne
opvolgers te Pherae konden de opperheerschappij over
Thessalie niet verkrijgen. De nu ontstane twisten gaven
aan Philippus van Macedonie gelegenheid zich van een
gedeelte van Thessalie meester te maken, terwijl het
overige gedeelte van hem afhankelijk werd. In deze
afhankelijkheid van Macedonie bleven de Thessaliers,
totdat de Romeinen hen in naam vrij verklaarden, maar
tevens aan de vroeger van hen afhankelijke volkeren
hunne zelfstandigheid teruggaven.
DeB 0 e 0 tie r s. De voornaamste stad van Boeotie,
welker gebied ongeveer het derde gedeelte van het geheele
land omvatte, was The be. Dit vormde met de groote steden
als Erchomenus (meestal verkeerd Orch.), Haliartus, Oopae,
Thespiae, Tanagra, Plataea en eenige andere, een verbond.
Ret getal der steden van dit verbond was zeer afwisselend, daar somtijds eenige zich er van afzonderden, zooals Eleutherae en Plataea, die zich reeds vroeg aan
Attica aansloten, en op andere tijden weder kleinere
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steden in het verbond werden opgenomen. Oropus was
sedert de Pisistratiden nu eens boeotisch, dan weder
attisch, totdat het eindelijk aan Attica bleef. Ten tijde
van den peloponnesischen oorlog schijnen er tien verbonden steden geweest te zijn, zooals men kan opmaken
uit het getal van elf boeotarchen, onder welke twee uit
Thebe, als de aanzienlijkste stad. Het ambt der boeotarchen duurde slechts een jaar, maar zij konden dadelijk
herkozen worden. Zij waren aanvoerrlers in den oorlog,
en verder ook opperbestuurders. De bondsraad bestond
uit afgevaardigden der verschillende steden, die waarschijnlijk bij het heiligdom van de godin Athene Itonia,
bij Ooronea, hun vergaderingen hielden, waar dan ook
het bondsfeest, de Pamboeotien, gevierd werd. In hun
eigen zaken handelden de bondsteden zelfstandig, en de
staatsregeling was bij allen volstrekt niet gelijk. N a
den peloponnesischen oorlog treedt vooral Thebe's oppermacht op den voorgrond. Later, tijdens den vrede
van Antalcidas (387 Y. Oh.) , beweerde het zelfs het
recht te hebben alleen geheel BoeoWi te vertegenwoordigen. Dit duldde echter het overige Griekenland niet,
en bij dien vrede werd uitdrukkelijk de zelfstandigheid
van aIle steden bedongen. Toen spoedig hierop de Oadmea, de burg van Thebe, door de Spartanen bemachtigd
was en de spartaansche partij daar aan het bewind kwam,
kon van eene oppermacht van Thebe geen spraak meer
zijn. Na den slag bij Leuctra (371 v. Oh.) was Thebe
weer de eerste stad van Boeotie. Later was het geheel
in de macht van Macedonie; Alexander verwoestte het
zelfs. Eenige jaren hierna werd het door Oassander weder
opgebouwd, maar het had zijne beteekenis verloren. Gedurende de oorlogen, die de Romeinen tegen Macedonia
voerden, bestond nog een boeotisch verbond, dat door
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deze wereldveroveraarsgeduld werd, daar het hun volstrekt niet gevaarlijk toescheen.
De Arc a die r s. Toen door de overwinningen van de
Thebanen en hun bondgenooten de macht der Spartanen
in de Peloponnesus gefnuikt was, wilden de Arcadiers,
die tot dusverre nog niet vereenigd waren, een verbond
oprichten om op deze wijze eene zelfstandige macht te
vormen. De voornaamste van hunne steden waren Tegea,
Mantinea en Orchomenus. Dit verbond kwam echter niet
tot stand. Maar door de onderhandelingen en twisten
hierover werden de inwoners van het zuid westelijk gedeelte, waar slechts kleine en opene plaatsengevonden
werden, aangespoord zich tot een nauw verbond te vereenigen en als gemeenschappelijke hoofdstad voor allen
eene nieuwe stad, M~galopolis, te stichten (368 v. Oh.).
Deze stad was de zetel van de bondsoverheden en van
de hoogste bondsregeering, eenen grooten raad, die
den naam van de tienduizend (01 p:uptOt) voerde. Ook
werd een staand leger van 5000 man opgericht, dat van.
staatswege soldij trok. Een groot verbond van alle Arcadiers was dus niet tot stand gekomen; maar zelfs de
staten, die zich aanvankelijk daaraan hadden aangesloten,
bleven er niet trouw aan. Toen het achaeische verbond
zich uitbreidde, vereenigde het megalopolitaansche zich
hiermede, terwijl Tegea en Mantinea zich bij de tegenstanders van de Achaeers, de Spartanen of Aetoliers t
voegden.
Andere statenverbonden. Andere statenvereenigingen vinden wij in Griekenland niet, althans in de
tijden, waarvan de geschiedenis ons meer bekend is. N a
de volksverhuizing der Doriers hadden de door dezen
in bezit genomen argivische steden Argos, Troezen en
Epidaurus, en bovendien nog Phlius, Sicyon en Corinthe
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zich met Argos aan het hoofd tot een verbond vereenigd. Na de zesde eeuw v. Ch. hoort men echter niets
meer van dit verbond, want sedert dien tijd komen die
staten afzonderlijk voor of in aansluiting nu met dezen,
dan met genen. - Elis vormde met Pisatis en Triphylie
veel meer een staat dan een statenverbond. Elis was
echter het hoofd, de beide andere waren ondergeschikt.
Ook in de streken over zee treffen wij geen voortdurende statenvereenigingen aan, weI verbonden tusschen
enkele staten voor zekeren tijd. De steden op Creta
verbonden zich in geval van Dood tot verdediging tegen
buitenlandsche vijanden, en deze vereeniging heette s y n-cretism us. Toch schijnt hieruit in later tijd een zeker
verbond ontstaan te zijn: althans in de derde of tweede
eeuw v. Ch. hooren wij van een gemeenschappeIijk gerechtshof (XOLlI~~iY..tOll) tot beslissing van geschillen tusschen verschillende staten of tusschen hunne onderdanen.
In Klein-Azie heeft tusschen de Aetoliers nooit een
verbond bestaan. - De zes dorische steden (Cnidus en
Halicarnasus op het vasteland, Lindus, Ialysus en Camirus op Rhodus, en Cos; de tweede werd echter wegens
overtreding van de hei1ige wetten van het verbond uitgesloten) vierden op het voorgebergte Triopium, in Carie,
een feest ter eere van Apollo, en dit kan weI aanleiding
gegeven hebben om daar gezamen1ijk over staatkundige
aangelegenheden te beraadslagen, maar· van een verbond
is nergens sprake. - De twaalf ionische stflden (Miletus,
Myus, Priene, Ephesus, Colophon, Lebedus, Teos, C1azomenae, Phocaea, Erythrae, Samos en Chios, waarbij
naderhand als dertiende de aeolische stad Smyrna gevoegd is) vierden ter eere van Poseidon Heliconius de
Panionia; ook werden afgevaardigden ('rrpb(3ouJ.ot) tot hun
hei1igdom, het Panionium, aan den voet van den berg
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Mycale, niet ver van Ephesus, gezonden, om over de
gemeenschappelijke belangen te beraadslagen; maar dikwijls ook beoorloogden de afzonderlijke sta~enelkander,
zoodat ook deze vereeniging geen nauw verbond kon
heeten. Runne afhankelijkheid van de Lydiers was niet
drukkend, evenmin die van de Perzen, tegen wie zij zich
veeltijds ieder afzonderlijk, en daarom altijd zonder goed
gevolg, verzetten. Zij moesten aan deze schatting, schepen en krijgsvolk leveren, maar behielden hun eigen bestuur. Darius I zorgde er echter voor, dat overal perzischgezinde mannen aan het bestuur kwamen, die door
de gesehiedschrijvers tyrannen genoemd worden. De poging der Ioniers om zich aan deze onafhankelijkheid te
onttrekken, waaraan Athene deel nam, gaf aanleiding
tot de perzische oorlogen, die eene groote verandering
in de betrekkingen zoo weI der staten van Griekenland
als in die der volkplantingen ten gevolge hadden.
6. De volkplantingen. Nadat de Doriers zich in
de Peloponnesus gevestigd hadden, moesten de volkeren, die hierdoor uit hunne land en verdrongen waren,
nieuwe woonplaatsen zoeken en deze vonden zij op de
eilanden der aegaelsche zee en op de kusten van KleinAzie. Dit was eens door dezelfde stammen als Griekenland bevolkt geworden, en de nieuw aangekomenen vonden
dus in de Ioniers, zooals zij door de overige bewonerl:l
van Azie genoemd werden, nog een talrijk overblijfsel
van een hun• verwant volk, waarmede zij zeer gemakI
kelijk samensmolten. N a deze eerste stichting volgde een
geheele reeks van volkplantingen (ci1t'Ot)(iIXt), waardoor de
verdere kusten de aegaelsche zee, ook in Griekenland,
die van de westelijke zee tot op Sicilie en zelfs tot aan
Gallie, en in het zuiden de kust van Libye door Grieken bevolkt werd. - De redenen tot stichting van eene
v.
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volkplanting waren van verschillenden aard. Somtijds
waren de volkplanters inwoners van een veroverd land,
die niet onder hunne overheerschers wilden leven, zooals b. v. de Ioniers van Phocaea zich op deze wijze aan
de perzische heerschappij onttrokken en naar Velia, op
de kust van Zuid-Italie, gingen, en vandaar later naar
Massilia, aan den mond van den Rhodanus. Ook waren
binnenlandsche twisten en partijschappen dikwijls oorzaak, dat een ontevreden of overwonnen partij het land
verliet om elders eene woonplaats te zoeken. Aldus ging
Archias met zijn partij uit Oorinthe naar Sicilie, waar
hij Syracuse stichtte (785 v. Oh.). In oligarchische staten was het uitzenden van een volkplanting een welkom
middel om zich van een al te talrijke arme bevolking
te ontdoen, en daardoor tevens omwentelingen te voorkomen en voordeelige betrekkingen met het buitenland
aan te knoopen. Zulke stichtingen hadden somtijds ook
weI plaats in den vorm van een den goden gewijden menschentiende. Zoo kregen b.v. de Ohalcidiers, op Euboea,
bij misgewas en hongersnood van het orakel ten antwoord het tiende deel der burgerij den goden te wijden;
dit tiende deel werd toen op bevel der godheid nltar
Rhegium gezonden. Maar verreweg het grootste gedeelte
der volkplantingen werd met het oog op den handel gesticht, om het verkeer met verwijderde streken te verzekeren of gemakkelijker te maken.
De verschillende oorzaken, waarom eene volkplanting
uitgezonden was, wijzigden ook de betrekkingen tusschen
deze en het moederland. Over 't algemeen werd het echter
meestal als eene betrekking van onderlinge toegenegenheid
beschou wd, zooals de namen van moeder en dochter, waarmede beide dikwijls genoemd worden, genoegzaam aanwijzen. Volkplantingen, die niet sterk genoeg waren om
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geheel op zich zelven te staan , hadden de ondersteuning
der moederstad voortdurend noodig , en lieten zich daarom
een grooter ondergeschiktheid welgevallen dan andere,
die zich krachtiger ontwikkeld hadden. Deze achtten het
ook niet meer dan billijk o nderlinge gelij kheid van rechten te eischen. -- Geschillen tusschen moedersteden en
volkplantingen werden meestal langs vriendschappelijken
weg beslecht, en oorlog met elkander werd slechts om
allerdringendste redenen verontschuldigd.
Wij hebben reeds gezien , dat niet dikwijls eene volkplanting werd uitgezonden, voordat men het orakel had
geraadpleegd. Had het orakel een gunstig antwoord gegeven , dan was de eerste zorg hen bij een te brengen ,
die aar de toekoinstig e stichting wilden of moesten deel
nemen. Indien geen bepaald gedeelte der bevolking bereid was te vertrekken , deed men hiertoe eene uitnoodiging, somtijds evenwel slechts aan bepaalde klassen

der burgerij. Ook werd wel eens uit ieder huisgezin,
waar meerdere zonen waren, een door het lot aangewezen. De leiding van de volkplanters werd aan een stich.ter (cimgr^C.) toevertrouwd, die verscheidene helpers had
bij het opmeten en verdeelen van het land en bij den aanleg van de stad, althans wanneer dit laatste noodig was.
Want dikwijls gingen ook volkplantingen naar steden, waar
of behoefte of gelegenheid voor eene nieuwe bevolking
was. Onder de begeleiders van den stichter behoorden
altijd ook een of meer uitleggers van voorteekenen (.Lc),
omdat men bij alle voorkomende omstandigheden den wil
der goden moest kennen. Verder werd het heilige vuur ook
van den staatshaard der moederstad, in het prytaneum ,
medegenomen , om daaraan in de nieuwe stad het vuur op
den ,staatshaard te ontsteken. Ieder der volkplantelingen
nam ook zijne bijzondere heiligdommen mede; in het nieuwe
11*
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vaderland toch lnocht hij in de godsdienstplechtigheden
van zijn geslacht geen veranderingen brengen. Zoo werden ook de, hoofdgoden der moederstad in de volkplanting bij voortduring vereerd. Dikwijls werden er echter

nieuwe eerediensten bij gevoegd , als er namelij k op de
plants , waar de volkplanting aangelegd was , een bestond , welke aanspraak op erkenning kon waken. De
stichter werd in iedere volkplanting als heros vereerd.
De stichtingsbrief (i ano^xLa) der volkplanting bevatte
de algemeene voorschriften over hare inrichting en over
hare betrekking tot de moederstad. Wanneer de volkplanters alien burgers der moederstad geweest waren,
werd de nieuwe staat zooveel mogelijk naar Naar voorbeeld geregeld. Maar als zij uit verscheidene staten genomen en hun - alien geen gelijke rechten verzekerd waren, moest er in de volkplanting natuurlijk ook eene
klasse van bevoorrechte burgers ontstaan. Dit was ook
het geval, als naar eene reeds bestaande stad nieuwe
bewoners (Ei"7ruxot) met ongelijke rechten gezonden werden. — Er waren volkpl antingen , die verplicht waren
aan de moederstad schatting to betalen en van deze
hare hoogste overheden ontvingen. Doch dit was volstrekt
niet algemeen. Wel was het de gewoonte, dat de volkplantingen naar de groote feesten der moederstad theorien zonden en bij deze gelegenheid offers aanboden,
en evenzeer, dat, als hun eigen feesten door gezanten
of in 't algemeen door burgers der moederstad werden
bij gewoond , deze hierbij. de eereplaats bekleedden. Als
eene volkplanting zelf weder eene nieuwe volkplanting
stichtte, geschiedde dit niet zonder dat de moederstad
er deel aan nam; tenminste werd om een stichter vandaar verzocht. Er zijn echter ook voorbeelden, dat de
volkplantelingen zich zelven een stichter kozen; zoo ook
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dat, bij verdeeldheid tusschen volkplantingen en moederstad , de vroeger vereerde stichter werd afgezet , d. i.
dat men ophield hem te vereeren en een anderen in zijn
plaats nam ; in 't algemeen geeft de geschiedenis ons
recht tot de uitspraak , dat de band tusschen moedersteden en volkplantingen somtijds zeer los was.
D e k 1 e r u c h i e n. Eene bijzondere soort van volkplantingen waren de kleruchien , die voortdurend in de nauwste betrekking bleven met den staat , die ze had gesticht.
Wij kennen slechts atheensche kleruchien, maar zonder
twijfel hadden ook andere Staten deze soort van volkplantingen ; althans de bezittingen der Spartanen in Messenie b.v. waren inderdaad niets anders dan kleruchien ,
al droegen zij dezen naam niet. Eenige jaren voor de

perzische oorlogen werd door de Atheners na eene overwinning op het euboische Chalcis het veroverde land in
400 aandeelen (x,'A^pot) verdeeld en aan even zoovele van
hunne arme burgers geschonken. Spoedig daarna werd

door Cimon het eiland Scyros aan de om hunnen zeeroof
beruchte Dolopiers ontnomen en met attische kleruchen
bevolkt. Ook Lemnos en Imbros werden vroeg kleruchien.
Andere ontstonden deels in den tijd van Pericles, deels
later, hetzij in het gebied der barbaren, hetzij op de
eilanden, waar afvallige bondgenooten een gedeelte van
hun land verloren of ook wel van hun geheele gebied
beroofd werden. Het lot der overwonnen vroegere bewoners was niet altijd hetzelfde. Nu eens werden alle volwassen mannen gedood en geraakten vrouwen en kinderen in slavernij. Dan weder moest de geheele bevolking
het land verlaten, of men liet haar blijven om pachters
of huurlingen te worden of om zich als pelaten, waarschijnlijk eene soort van lijfeigenen, een nog drukkender
toestand te laten welgevallen. Ook bleef somtijds onder
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hen eene soort van eigen bestuur bestaan , nlaar natuurlijk in zeer strenge of hankelijkheid van Athene en altij d zoo , dat zij een klasse uitmaakten , die minder rechten had dan de in hun land wonende kleruchen. De kleruchen zelven bleven, hoewel zij eene burgerlijke gemeente uitnlaakten en hunne plaatselijke aangelegenheden door eigen overheden bestuurden , toch altij d atheensche burgers. Zij bleven leden hunner phylen, demen
en phr. atrien , vervulden hunne burgerplichten , en , als
zij to Athene waren , oefenden zij alle burgerrechten uit.
In alle zaken van gewicht moesten zij zich van de rechtspraak van Athene bedienen. Ook vinden wij voorbeelden,
dat hun uit Athene priesters en burgerlijke beambten
werden gezonden, en dat zij de in hunne vergaderingen
genemen besluiten ter goedkeuring naar Athene inoesten
zenden. In al deze zaken werd echter naar omstandigheden verschillend gehandeld. Athene verloor zijne kleruchien na het einde van den Peloponnesischen oorlog.
Toen het echter later zijne heerschappij ter zee herwonnen had, vestig de het ook weder eenige kleruchien , hoewel niet zoovele als vroeger.
Eindelijk moeten wij nog gewag maken van eene
soort van vestigingen , die volstrekt niet als volkplantingen kunnen beschouwd worden. Dikwijls gebeurde het
nanlelijk, dat burgers zich om den handel buiten hun vaderland gingen nederzetten. Wanneer het getal van dezen
gering was , leefden zij als metoeken onder die voorwaarden, welke in de Staten, waar zij zich hadden neergezet, van kracht waren voor deze soort van inwoners.
Als zij echter talrijk waren, vormden zij een bijzondere
vereeniging, waaraan door de regeering van dit land meerder of minder rechten en vrijheden werden toegekend.
Zoodanig waren in Aegypte de vestigingen van Iouie-rs,
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Doriers en Aeoliers uit Klein-Azie , aan welke koning
Amasis toestond zich in Naucratis (in het N.W. van
Aegypte) te vestigen. Ook in de grieksche staten vinden wij zulke vereenigingen van vreemdelingen , en in
Griekenland zelf hadden zich bier en daar voornanlelijk
Phoeniciers , op deze wijze gevestigd.
7. Het spartaansche bondgenootschap. Wij
llebben reeds boven gezien, dat de Spartanen hunne oppermacht in de Peloponnesus na de overwinning der iVlesseniers en hunne gelukkige oorlogen met Argos als gevestigd konden beschouwen. Twee vijfde der geheele
Peloponnesus was then in hun bezit. Hunne pogingen
om ook de Arcadiers te onderwerpen leden schipbreuk
op den krachtigen tegenstand der Tegeaten , en zij zelven
waren verstandig genoeg om in te zien , dat eene verdere
vergrooting van hun grondgebied niet in het belang van
hun eigen staat was. Hierom sloten zij liever een verbond van vriendschap met de Tegeaten. Reeds vroeger
hadden zij zich met de Eleers verbonden, met wie zV
de olympische spelen op nieuw regelden en aan wie zij
in hunne oorlogen tegen de Pisaten ook hulp verleenden,
zoodat zij zich ook in het westen van de Peloponnesus
en in de aan Elis grenzende westelijke streken der Areadiers grooten invloed verzekerden. Ook de bewoners van
Argolis hadden in Sparta een natuurlijken bondgenoot,
die hen tegen de afhankelijkheid van Argos beschermde,
zonder hunne vrijheid te bedreigen. Eindelijk sloot in alle
staten de aristocratische en behoudende partij zich aan
de Spartanen aan, wier staatkunde hoofdzakelijk er naar
streefde het democratisch beginsel overal te beteugelen
en de hierdoor ontstane tyrannien , zooals te Sicyon,
Corinthe en elders, te onderdrukken.
Het verdrag tusschen Sparta en Tegea was gegrift op
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eene zuil aan den Alpheus , bij de grenzen van beider
gelded. Onder de bepalingen daarvan kwam onder anderen deze voor , dat de Tegeaten geen hunner burgers
het begunstigen der spartaansche politiek (laconismus)
tot misdrijf zouden toerekenen. Over den inhoud der verdragen van Sparta met andere staten zijn geen berichten
tot ons gekomen. Wij moeten ons dus vergenoegen met
het volgende. Ongeveer sedert het midden der zesde
eeuw v. Ch. stond Sparta aan het hoofd van een verbond , dat met uitzondering van Argolis alle dorische
staten van het schiereiland met inbegrip van het eiland
Aegina omvatte , daarenboven het dryopische Hermione
in Argolis , verder Tegea en de meeste overige Areadiers , eindelijk Elis , en buiten de Peloponnesus ook het
dorische Megara. De vergaderingen , tot welke alle staten
afgevaardigden zonden, hadden gewoonlijk te Sparta plaats,
bij uitzondering ook elders , b. v. te Olympia. Alle staten
hadden een gelijk stemrecht, en de besluiten der meerderheid hadden voor alien verbindende kracht, behalve
wanneer er van wege de , goden of heroen eenige verhindering plaats had, welke beperking geschikt als voorwendsel gebruikt kon worden en ook gebruikt werd, wanneer men zich niet aan de besluiten der meerderheid
Wilde onderwerpen. Op die vergaderingen werd inzonderheid over het ondernemen van oorlogen en het sluiten
van vrede en verbonden beraadslaagd. Het gebeurde ook
wel , dat Sparta, als hoofd van het verbond, zonder eene
vergadering bijeengeroepen te hebben, de bondgenooten
ten oorlog opriep. Dit was echter altijd gevaarlij k , - daar
de bondgenooten zich, als het hun toescheen, dat de
oorlog niet rechtmatig ondernomen was, zonder schending
van het verbond , hieraan konden onttrekken. Wanneer
echter het besluit tot een oorlog genomen was en een
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staat weigerde mede te doen , kon Sparta dezen eene
geldboete opleggen. Iedere staat kon verder , wanneer hij
zich daartoe sterk genoeg rekende , voor zich zelf oorlogen
voeren , maar de Spartanen waren niet verplicht zich tegen hun wil met een door alle anderen ondernomen oorlog
in te laten. De onderlinge verhouding der troepen, die
iedere staat moest leveren , en der bijdragen voor het voeren van den oorlog , dit alles was bij het verdrag bepaald , en Sparta had de macht te beslissen , hoeveel
manschappen telkens moesten opkomen en hoegroote bijdragen betaald moesten worden. In vredestijd had dit
laatste niet plaats, en er was dus geen bondskas. De
Spartanen benoemden den opperbevel hebber uit hun midden. Ook de bevelhebbers der verschillende legerafdeelingen (^E=700 werden door hen benoemd , gelijk ook
de rechters (hellanodiken) , die in het leger de rechtspraak hadden. In den slag kwam volgens het verdrag
den Tegeaten de plaats in den linkervleugel toe. In hun

binnenlandsch bestuur waren de bondstaten geheel zelfstandig , en als de Spartanen hierop eenigen invloed uit -

oefenden , was dit alleen ten gevolge van bet overwegend
aanzien, dat hunne macht hun gaf. Gesehillen tusschen
de bondstaten moesten door eene scheidsrechterlijke uitspraak beslist worden, daar er geen bondsgerecht bestond.
Hoofd van dit verbond zijnde, beschouwde Sparta zich
ook als hoofd van geheel Griekenland. Ook de overige
staters erkenden het als zoodanig, en bij het uitbreken
der perzische oorlogen hielden alien het voor billijk,
dat de hegemonie, d. i. de opperste leiding, aan de Spartanen werd toevertrouwd. Hoewel de Atheners met recht
aanspraak hadden kunnen maken op het opperbevel over
de vloot, zoo gaven zij op dit punt toch vrijwillig aan
Sparta toe. In de eerste jaren van den oorlog breidde het
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verbond zich zoo uit , dat het bij na alle staten van Griekenland omvatte. Maar de onderlinge verhouding dezer
nieuwe bondgenooten was niet dezelfde als die der oude
symmachie geweest was. Zij hadden zich voornamelijk
slechts tot den oorlog tegen de Perzen verbonden, Welke
na den slag bij Plataea (479 v. Ch.) niet zoozeer tot
afwering van gevaar als tot bevrijding van de aziatische
staingenooten. gevoerd werd. Het gedrag van Pausanias
deed de Spartanen de hegemonie verliezen ; deze ging
Coen op de Atheners over. Maar, ook wanneer men geen
rekening houdt met de handelingen van Pausanias , dan moet
men toch erkennen dat de houding der Spartanen niet zoo
geweest was , dat zij aanspraak konden maken op groote
toegenegenheid en groot vertrouwen. De Atheners daarentegen hadden veel meer voor de gemeene zaak gedaan
en verdienden daardoor met meer recht aan het hoofd der
Grieken te staan. Aldus ging het groote verbond zijn
ontbinding snel te gemoet. Den Spartanen bleven hunne
peloponnesische boudgenooten getrouw; maar de eilanden
en de van de perzische heerschappij bevrijde kuststeden
sloten zich aan Athene aan. Tusschen Athene en Sparta
bestond evenwel tot op den derden messenischen oorlog
(464-454 v. Ch.) een bondgenootschap; maar in dezen oorlog
onttrokken de Atheners, door de Spartanen gekrenkt,
zich hieraan en fverbonden zich met Argos. Sedert lien
tijd stonden in Griekenland twee partijen tegenover elkander,, de spartaansche en de atheensche; slechts zeer
weinigen hielden zich onzij dig.
8. Het atheensche bondgenootschap. Dit
bondgenootschap breidde zich na 479 v. Ch. zeer spoedig
ver uit buiten den kring, then het oorspronkelijk gehad had.
Op weinige uitzonderingen na omvatte het alle eilanden
en kuststeden der aegaeische zee, op het vasteland Me-
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gara , Troezen , in Argolis , de Achaeers , en in de ionische zee de eilanden Corcyra , Cephallenia en Zacynthus.
Maar de betrekking van deze was anders als die van de
oorsponkelijke bondgenooten. Athene, aan het hoofd van
een zoo uitgebreid bondgenootschap , kon zich in waarheid voor den eersten staat van Griekenland houden,
en indien de afgunst van Sparta het niet verhinderd had,
zou Pericles wellicht door dit bondgenootschap Griekenland tot een groot en machtig yolk gemaakt hebben.
Toen echter het gevaar voor de Perzen voorbij was , begonnen reeds dadelijk eenige bondgenooten of te vallen,
het eerst Naxos in 466 v. Ch. , vervolgens ook anderen,
zoodat men geweld moest gebruiken onz hen bijeen te
houden. Zoo werd Athene langzamerhand , in plaats van
aanvoerder van gewillige bondgenooten , het opperhoofd
van tegen hunnen wil gehoorzamende onderdanen. Want
in het begin waren alle bondgenooten autonoom , d. i.
zelfstandig, en over de gemeenschappelijke maatregelen
werd in vergaderingen gehandeld, tot welke ieder zijn
afgevaardigden zond. De plaats, waar deze vergaderingen
gehouden werden, was Delos, waar ook de bondskas bewaard werd. Met algemeen goedvinden was het aandeel
aan schepen en manschappen, en de bij dragen , die ieder
voortdurend aan de bondskas moest leveren , door Aristides
bepaald. Waarschijnlijk was er ook een bondsgerecht om
de geschillen tusschen de verschillende staten te beslissen.
Spoedig echter, nadat sommige bondgenooten om hun
afval getuchtigd waren en andere uit gemakzucht in plaats
van hun aandeel aan schepen en manschappen grooter
bij dragen in geld verkozen te geven, veranderde deze
betrekking. Zoo gaven de bondgenooten zelven de wapenen uit de handen, en de Atheners werden tegenover
hen des te machtiger. Weldra brachten deze dan ook de
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bondskas naar Athene over (ong. 460 v. Ch.) en beschikten naar eigen goedvinden over de gelden. Verreweg het grootste gedeelte der bepalingen tot regeling
van de schatting , die door ieder bondgenoot moest opgebracht worden , werd nu naar willekeur door de Atheners
gemaakt. De bondgenooten moesten in het voorj aar hunne
betalingen doen ; wanneer zij dit verzuimden , werden
commissarissen (E'XXCYEi;) uit Athene gezonden , somtij ds
zelfs met troepen om ze met geweld in te vorderen
(a'p7VpOXC7dV). Volgen8 de bepaling van Aristides bedroeg
de som der schattingen 490 talenten ; maar deze steeg,
en door het toetreden van nieuwe bondgenooten en door
het verhoogen van de bij dragen , in den Peloponnesischen
oorlog zelfs tot 1300 talenten. In 413 v. Ch. voerden
de Atheners in plaats van deze schatting in de bondstaten eene belasting van -2'o van alle ter zee in- en uitgevoerd waarde in , doch zij bedrogen zich in hunne
verwachting hierdoor meer te zullen krijgen, daar juist
door dezen maatregel de handel en daardoor ook de bloei
dier staten begon te kwijnen. Spoedig werd deze belasting
weder afgeschaft.
Tegenover dit stoffelijk voordeel van eenige honderden talenten had Athene zware verplichtingen. Het moest
de aegaelsche zee schoon houden, zijne bondgenooten
tegen de perzische heerschappij beschermen en hun in
't algemeen een vrij verkeer, een ongestoorden handel
en hierdoor verhooging van hunne welvaart verzekeren.
De Atheners streden dus, volgens de meening van Pericles bij Thucydides, voor hun bondgenooten en mochten
hiervoor dan ook wel inzooverre beloond worden, dat
zij in de gelegenheid gesteld werden door prachtige gebouwen hunne stad op waardige wijze te verfraaien en
zich door gelduitdeelingen schadeloos te stellen voor hunne
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aan het bondgenootschap bewezen diensten. Verder was
het voor de bondgenooten ook niet nadeelig , dat zij op
deze wijze een band kregen , waardoor zij voor onderlinge oorlogen bewaard bleven. Dat Athene afval van het
verbond als verraad, aan de gemeenschappelijke zaak
gepleegd , strafte door den afvallige voortaan in strenger
afhankelijkheid te houden , was billij k , want als opperste
van het verbond moest Athene waken voor de instandhouding daarvan. Die of hankelij kheid werd in staten,
waarin een aristocratische reg eeringsvorm bestond , het
meest gevoeld door de bevoorrechten , die altijd meer tot
de Spartanen dan tot de Atheners overhelden. Daarom
streefde Athene er ook altijd naar overal het democratisch beginsel te versterken. Ook de bepaling , dat de
bondstaten slechts in geringe zaken eigen rechtspraak
hadden , maar zaken van meer gewicht voor de atheensche rechtbanken moesten brengen, werkte niet ongunstig
op den politieken toestand der staten, daar hierdoor
verhinderd werd, dat aan den partijgeest gelegenheid
werd gegeven zich bij zulke processen te doen gelden.
Hoe meer naijver de toenemende macht der Atheners
bij de Spartanen en hun bondgenooten, inzonderheid
bij de Corinthiers , opwekte, des te grooter ontevredenheid
en wantrouwen begon er ook in het atheensche bondgenootschap te heerschen. Vele bondgenooten Loch waren
stamverwanten of volkplantingen van Athene's vijanden,
en overal waren de aristocraten aan de zij de van Sparta.
Toen nu in den Peloponnesischen oorlog de lang gevoede
wrok uitbarstte , waren de Atheners genoodzaakt nog veel
meer dan vroeger zorgvuldig toe te zien , dat geen der bondgenooten afviel. Zij namen allerlei drukkende maatreg elen
en oefenden door agenten (?U' oac DES , E rI xo not) , en zelfs door
geheime spionnen (prto) een streng toezicht over hen
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uit. De toestand der bondgenooten werd bij na ondragelij k , en nadat Athene's inach t door de nederlaag op Sicilie een zwaren stoot gekregen had, luisterden zij gaarne
naar de stem der Spartanen , die zich als hun bevrijders
voordeden. Toen mocht Athene nog slechts op die bondgenooten rekenen, welke het door zijne overmacht in
gehoorzaamheid kon houden. Na het einde van den peloponnesischen oorlog moest het zich bij het spartaansche
bondgenootschap voegen, en over alle vroegere bondgen.00ten van Athene kreeg Sparta nu de hegemonie. Bij
dezen ruil wonnen de bondgenooten niet. Want zij moesten nu niet minder schatting opbrengen dan vroeger aan
de Atheners. In plaats van de zelfstandigheid, die zij
zich voorgesteld hadden , kregen zij van Lysander een
oligarchischen regeeringsvorm , die des to drukkender
was , naarmate ijveriger partij gang ers der over winnaars de macht in handen hadden. In den regel waren
deze bestuurders colleges van tiers personen' (decadarchien) , tot wier ondersteuning een spartaansche bezetting, met een harmost aan het hoofd , diende , en die
zich de allerergste mishandelingen veroorloofden. Eindelijk, zoolang de bondgenooten onder Athene gestaan
hadden, waren zij tenminste vrij geweest van de overheersching der Perzen , maar de Spartanen hadden reeds
voor hunne overwinnina niet geaarzeld zich den bij stand
van den perzischen koning tegen overgave van de aziatische Grieken te koopen. Toen later de door Lysander
ingestelde regeeringen afgeschaft werden en Sparta de
bondgenooten zachter begon te behandelen, poogden zij
ook de vrijheid der aziatische steden tegen de Perzen
in bescherming te nemen. Hierdoor werden de Perzen,
in plaats van bondgenooten, tegenstanders van de Spartanen.
Maar nu bleek het weder spoedig, hoe weinig den Spar-
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tanen aan de vrijheid der aziatische Grieken gelegen
lag , want , nadat zij door den Athener Conon , die toen
in perzischen dienst was, bij Cnidus (394 v. Ch.) een
nederlaag gelegen hadden en tot de overtuiging gekomen
waren , dat zij niet in staat waren de hegemonie ter zee
te behouden , hielden zij het , om Athene niet rnachtiger te doen worden, voor raadzaam de aanspraken van
den perzischen koning te erkennen. De vrede van Antalcidas (387 v. Ch.) toch bepaalde , dat de steden in Azieen de eilanden Clazomenae en Cyprus aai den koning
van Perzie onderworpen, maar alle overige Grieken aufonoom zouden zijn ; Lemnos , Scyros en Imbros werden
echter aan Athene gelaten.
Ook de Atheners namen dezen vrede aan, omdat zij
hem niet konden beletten. Maar tegen verdere aanmatigingen der Perzen wierpen zij spoedig een dam op door
een nieuw bondgenootschap tot stand te brengen. Dit
werd op dezelfde wijze als het vroegere bij zijn begin
geregeld en strekte zich reeds spoedig over een gedeelte
der kuststeden van Klein-Azie uit. Aan alle bondgenooten werd de autonomie verzekerd en een bondsraad
ingesteld, waarvan de zetel te Athene was en waarin
alien gelijke rechten hadden. De betalingen (ouvr€tc),
die iedere staat voortaan moest doen, werden volgens
een billijken maatstaf geregeld. Eindelijk werden er verscheidene maatregelen genomen , waardoor de vroegere
harde behandeling der bondgenooten voorkomen zou worden. Maar spoedig veranderde de vrijheid weder in afhankelijkheid en onderdanigheid. Wij kunnen moeilijk beslissen of de heerschzucht der Atheners hiervan alleen
de schuld geweest is, dan ook de onmogelijkheid om het
verbond anders dan door dwang in stand te houden. De
ontevredenheid der bondgenooten over Athene vermeer-
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derde nog door de afptrsingen , die zij van de atheensche
legerhoofden ondergingen. Want de atheensche legers
bestonden then meestal uit huursoldaten en de slechte
toestand der geldmiddelen veroorzaakte , dat den bevelhebbers de noodige middelen ontbraken om hunne troepen te betalen , zoodat ze wel gedwongen waren dit door
de bondgenooten te laten doen. Nauwelijks had het verbond twintig jaar bestaan , of de eilanden Chios, Cos,
en Rhodus en de stad Byzantium vielen of (358 v. Ch.).
Na een driejarigen oorlog zag Athene zich gedwongen
de onafhankelijkheid van deze staten, bij welke zich
intusschen nog meerdere hadden aangesloten , te erkennen. Zoo ging langzamerhand het geheele bondgenootschap te niet, en spoedig trad voor de Atheners in Philippus van Macedonia een gevaarlijker vijand op dan de
koning van Perzie ooit geweest was , een vij and , die
hen eindelijk zelfs van alle macht beroofde.
Na het verlies van de hegemonie ter zee was Sparta aan
het hoofd van het peloponnesische bondgenootschap gebleven en had zelfs pogingen gedaan om zijne macht op
het vasteland weder uit te brei Jen. De verraderlijke bezetting van Thebe's burg (383 v. Ch.) moest Sparta
echter bij Leuctra (371 v. Ch.) en Mantinea (362 v.
Ch.) door zoo zware nederlagen boeten, dat het verder
niet meer aan de hegemonie kon denken. De pogingen
der Thebanen om in Griekenland eene overmacht te verwerven hadden geen vermeldingswaardig gevolg.
Toen Philippus zich na den slag bij Chaeronea tot den
oorlog tegen Perzie uitrustte, riep hij gezanten van alle
grieksche staten naar Corinthe op, waar hij de betrekkingen van deze regelde en zich zelf tot opperbevelhebber liet benoemen van het leger, waartoe elke staat
zijn bepaald aandeel moest leveren. Na den dood van Philip-
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pus liet zijn zoon Alexander zich eerst door de Amphictionen bij Thermopylae , vervolgens door eene te
Corinthe samengeroepen vergadering hetzelfde opperbevel.
•opdragen. Sedert lien tijd was Griekenland van zijne zelfstandigheid beroofd. De voormalige hoofdstaten , Athene,
Sparta , Thebe , traden op den achtergrond , en in hunne
plaats trachtten de Aetoliers en later ook de Achaeers
de vrij heid van Griekenland tegen Macedonia te verde-digen of te herwinnen.
9. Het aetolisch verbond. Over de Aetoliers
wordt in de bloeiendste tijden van Griekenlands geschied enis nauwlij ks gesproken. Nog ten tij de van Thucydides werd in eenige van hunne staten eene voor de overige
Grieken bijna onverstaanbare taal gesproken. Het land,
hoewel voor het grootste gedeelte woest en bergachtig,
had toch aan den zeekant groote , vruchtbare vlakten,
rijk aan edele vruchten en voortreffelijke paarden. De
inwoners waren raw en onbeschaafd , maar begunstigd
door de natuurlijke gesteldheid van hun land hebben zij
nooit voor vreemde heerschappij gebukt. — Na den slag
bij Chaeronea vergenoegdeu zij er zich niet mede de pogingen, die tot hunne onderwerping in bet werk gesteld
werden , of te weren , maar vereenigden zij ook zoovelen
der overige Grieken als slechts mogelijk was tot den
gemeenschappelijken strij d voor de vrij heid. Dit verbond
omvatte niet alleen de naburige Locriers , Phocensen,
Acarnaniers en verscheidene thessalische staten, maar
ook de eilanden van de ionische zee , en in de Peloponnesus Messenie en een deel van Arcadia. Wij vinden
zelfs het eiland Ceos , tegenover Sunium in Attica, en
eenige steden op de kust van Klein-Azie, zooals Chalcedon en Cios, beide in Bithynie" , en op de thracische
kust Lysimachia voor korter of lan ger tij d met hen in
V. D. Es
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verbond. De verbonden staten bleven in hunne binnenlandsche aangelegenheden volkomen zelfstandig , maar
over oorlog , vrede en verdragen kon geen staat afzonderlijk beslissen. De Aetoliers waren de kern van dit
verbond, en het bondsleger bestond hoofdzakelijk uit
hunne troepen.
Eene algemeene bondsvergadering ('70 rtavaL c Lov) werd
regelmatig eens in het jaar
omstreeks den tij d der herfstnachtevening te Thermum , in Aetolie , gehouden. Buitengewone vergaderingen werden zoo dikwijls as het noodig
scheen ook elders gehouden. Ieder burger van eenen bondstaat mocht deze vergaderingen bij wonen en aan de beraadslagingen deel nemen. Buitendien was er een
kleinere bondsraad , die uit afgevaardigden (a776VX -,O'rOE)
van iederen staat bestond. De bondsraad hield voortdurend zitting , nu hier , dan daar , en besliste in weinig
belang rijke zaken alleen ; voor gewichtige zaken , die
volstrekt geen uitstel duldden, beriep hij eene buitengewone vergadering. -- De bonidsambtenaren werden in de
herfstvergadering te Thermum gekozen. De hoogste overheid was de strateeg, die niet alleen aanvoerder van het
leger, maar ook voorzitter in de algemeene vergaderingen
en in die der afgevaardigden was. Bij de beraadslaging
over het ondernemen van een oorlog moest hij zich, zonder zelf zijn oordeel uit te spreken, slechts vergenoegen
te vrag en , of de vergadering het noodig vond den oorlog te ondernemen. Hiertoe poogde men te verhinderen ,
dat personeel belang eenigen invloed op de beraadslagingen uitoefende. De hoogste ambtenaar na den strateeg
was de hipparch , wiens titel hem als bevelhebber der
ruiterij doet kennen. Later trad hij ook bij andere bezigheden als helper en plaatsvervanger van den strateeg
op. De derde ambtenaar was de grammateus, de secretaris
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van het verbond. Bovendien wordt er nog gesproken van
nomographen , waarschijnlij k eene van tijd tot tijd benoemde commissie, belast met de zorg voor de wetgeving.
Het aetolische verbond ontwikkelde zijne grootste kracht
in den strijd tegen de Macedoniers onder Antigonus Doson
en diens opvolger Philippus V (na 229 v. C.). Maar
eene vereeniging van alle Grieken om voor hunne vrijheid te strijden was Coen even onmogelijk als vroeger.
Aan de meesten scheen het zelfs beter toe zich naar de
Macedoniers to schikken. Velen echter hielden zich ook
onzijdig. In de oorlogen van Rome tegen de Macedoniers
waren de Aetoliers eerst met de Romeinen verbonden,
maar • spoedig geraakten zij met deze in vij andschap ,
en eindelijk (189 v. Ch.) werden zij gedwongen van hen
een foedus aan te nemen , d. i. onderdanen van Rome
te worden.
10. Het a c h a e i s c h v e r b o n d. De Achaeers, eens
het inaehtigste yolk van de Peloponnesus, werden door

de Doriers deels onderworpen, deels gedwonge a hun land
te verlaten. Een gedeelte ging naar Klein -Azie , een ander
naar de noordelijke kust van de Peloponnesus , waar de
Ioniers woonden. Deze werden door hen verdrongen en
gingen daarop naar Attica en vandaar later ook naar
Klein-Azie. Het land , dat de Achaeers nu bewoonden ,
vroeger Aegialus of Aegialea geheeten, werd sedert naar
hen Achaia genoemd. Het bevatte twaalf groote steden,
door vorsten geregeerd, van welke een als opperkoning
aan het hoofd van allen schijnt gestaan te hebben. Na
den laatsten opperkoning, Ogyges , vestigde zich overal
eene zeer gematigde democratie. De twaalf steden waren
wel tot een verbond vereenigd, hetwelk althans voortduren d vrede en eendracht onder hen deed bestaan ,
maar Achaia was volstrekt niet hetgeen men een staat
12*
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noemt , daar iedere stad in buitenlandsche aangelegenheden, waarmede de Achaeers zich voor 't overige zeer
weinig bemoeiden , voor zich zelf partij kon kiezen. Toen
in later tij d de M acedoniers de oppermacht in Griekenland
kregen, deden de Achaeers ook onder voor hunnen invloed, daar zij deels macedonische bezettingen moesten
dulden , deels onder eigen tyrannen geraakten , die met
de Macedoniers heulden en door deze ondersteund werden. Hiermede was de vereeniging der staten ontbonden,
en deze toestand duurde voort tot 280 v. Ch. , toen de
verwikkelingen, waarin zich het macedonische rijk bevond , den Achaeers eene gunstige gelegenheid aanboden
om hunne onafhankelijkheid te herwinnen. Werkelijk
kwam dan ook een verbond tusschen Lien steden (want
twee waren of geheel of gedeeltelijk te niet gegaan) tot
stand. Hierbij werd bepaald , dat de Achaeers in alle betrekkingen tot het buitenland een ondeelbaar geheel
zouden uitmaken. Oorlog te voeren , vrede en verdragen
te sluiten was niet aan een enkelen staat , maar slechts
aan alien tezamen veroorloofd. Onder elkander hadden
alien gelijke rechten; maar in het binnenlandsch bestuur
bleef iedere staat volkomen vrij. De staatsregeling van
alle achaeische staten was echter in 't algemeen onderling
vrij gelijk, en toen later het verbond zich buiten de
grenzen van Achaia uitbreidde , werd de staatsregeling
van iederen staat, die zich aansloot, aan de achaeische
gelijk gemaakt.
Tot behandeling van de bondsaangelegenheden werden
j aarlijks twee algemeene vergaderingen gehouden, de eene
kort na de voorj aarsnachtevening , de andere in den herfst.
Als de omstandigheden het vorderden, werden er buitengewone vergaderingen belegd. De gewone vergaderingen
werden in de nabijheid van Aegium, de boofdstad van
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Achaia , in het zoogenoemde Homarium , gehouden , in
een heilig woud van Zeus Homarius of Homagyrius. In
de nabijheid hiervan was ook een heiligdom der panachaeische Demeter. Vroeger werden hier ook de buitengewone vergaderingen gehouden , maar later , toen het
verbond zich ver buiten eigenlijk Achaia uitstrekte,
ook elders , b. v. te Sicyon , te Argos of te Lerna , in
Argolis. Philopoemen (ongeveer 190 v. Ch.) stelde wel
voor de ' vergaderingen naar eene bepaalde volgorde beurtelings in alle steden van het verbond to doen plaats
hebben, maar men vindt niet vermeld of dit voorstel
aangenomen is. De wet bepaalde , dat buitengewone vergaderingen niet anders belegd zouden worden dan om
over oorlog , vrede en verdragen te beraadslagen. Hierom
moesten de strategeu, als zij zulk eene vergadering wilden
bij eenroepen , ook de redenen opgeven , waarom zij dit
wenschten. Later werd bepaald , dat ook wegens schriftelijke bevelen van den romeinschen senaat een buitengewone vergadering zou gehouden worden.
Alle burgers der bondstaten hadden na hun dertigste
jaar het recht de vergaderingen bij te wonen; het was
niet te vreezen, dat deze door alle onaanzienlijke Achaeers zouden bij gewoond worden, daar zij voor de meesten
te ver van hunne woonplaatsen gehouden werden. Maar
het kon Loch gebeuren, dat de aanzienlijken, die opgekomen waren , in aantal werden overtroffen door de geringe
burgers der nabijliggende plaatsen; hierom werden op
de vergaderingen de stemmen niet naar het aantal hoofden, maar naar de steden geteld. Alle bondstaten hadden.
gelijk stemrecht. Ieder lid der vergadering kon aan de
beraadslaging deel nemen, maar ni emand mocht over een
onderwerp spreken, dat niet te voren was opgenomen onder
de zaken , die behandeld zouden worden. Op deze verga-
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deringen werd over alle bondsaangelegenheden zonder
eenige uitzondering beraadslaagd, dus zoowel over oorlog
en vrede als over verdragen met het buitenland en bepalingen van de wetgeving. Verder koos men daar ook
de overheden van het verbond. Eindelij k werd er recht
gesproken over vergrijpen tegen het verbond. De duur
der algemeene vergaderingen was regelmatig tot drie dagen
beperkt.
'), geBovendien was er nog een bondsraad (P, ,A
die
woonlijk te Aegium zitting hield, maar zich ook naar
die plaatsen begaf, op welke vergaderingen van het geheele verbond gehouden werden. Evenals de apocleten
bij de Aetoliers , had ook deze bondsraad te beslissen
over zaken van weinig gewicht, terwijl hij over aangelegenheden van grooter belang moest beraadslagen , voordat
zij in de algemeene vergadering behandeld werden.
Onder de overheden van het verbond was de strateeg
de voornaamste. Zijn ambt duurde slechts een jaar. Volgens de wet mocht hij niet dadelijk herkozen worden;
hierop komen echter uitzonderingen voor, en herkiezing
na een kort tijdsverloop was in het geheel niet zeldzaam.
Aratus (ongev. 250 v. Ch.) bekleedde b. v. de strategie
zeventien malen, telkens meestal na verloop van een
jaar. De strateeg was opperbevelhebber van het bondsleger
en voorzitter van den bbndsraad en van de algemeene
vergaderingen. In zijne handen beyond zich ook het staatszegel , zoodat geen staatsstuk buiten hem kon uitgevaardigd worden. Op den strateeg volgde de hipparch, wiens
werkzaamheden echter van zuiver militairen aard waren,
zoodat niet de hipparch, maar de strateeg van het vorige
jaar de plaatsvervanger van den strateeg was. De aanvoerders der onderafdeelingen van het leger heetten hypostrategen. Voor het bestuur stond een grammateus den
-
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strateeg ter zij de. Bovendien was er nog een regeeringscollege van Lien demiurgen , over wier keuze en werkzaamheden wij bij na niets weten. Alle ambten waren wat
den tijd betreft aan dezelfde bepalingen als de strategie
onderworpen, en niemand mocht gekozen worden, voordat hij den leeftij d , waarop men de vergadering mocht
bijwonen, bereikt had. Ook hierop komen echter uitzonderingen voor , want Aratus was b. v. 27 jaar oud , toen
hij voor het eerst tot strateeg gekozen werd.
Ongeveer dertig jaren bleef het verbond tot eigenlijk Achaia beperkt. Toen sloten zich de Sicyoniers bij
hen aan , nadat zij eerst hunne door de Macedoniers ondersteunde tyrannie hadden doen vallen. Aratus , de bevrijder van Sicyon , bewerkte deze aausluiting. Hij bevrij dde
acht jaren later ook Corinthe van de macedonische bezetting , waarna ook dit zich bij het verbond voegde. Hierna
inaakte Megara zich van Macedonia los en sloot zich bij
de Achaeers aan. Zoo kreeg het verbond voor allen, wier

doel het was de Peloponnesus van Macedonischen invloed
to bevrij den, eene groote beteekenis. Vele tyrannen, die
hunne macht slechts met geweld en met macedonische
hulp hadden kunnen behouden, legden ze vrijwillig neder. Andere steden bevrijdden zich met hulp der Achaeers
van de macedonische bezetting. Geheel Arcadia werd zoo
voor het verbond gewonnen, en dit omvatte daardoor
meer dan de helft van de geheele Peloponnesus. Elis
evenwel voegde zich bij de Aetoliers , met wie ook de
Spartanen en, uit vrees voor deze, de Messeniers het
hielden. Nadat Sparta echter door toedoen van Cleomenes III (241-220 v. Ch.) weder herrezen was, wilde
het zich aan het achaeische verbond aansluiten, doch slechts
onder voorwaarde , dat het aan het hoofd daarvan zou
staan; maar dit aanbod werd door de Achaeers afge-
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slageu , en daar zij zich alleen niet sterk genoeg gevoelden om Cleomenes weerstand te bieden , versmaadden zij
het niet hulp te vragen bij hem , tegen wien het verbonct
oorspronkelijk was opgericht. Aan den macedonischen
koning Antigonus Doson werd voor zijne hulp de Acrocorinthus , de sleutel van de Peloponnesus , overgeleverd.
Cleomenes werd nu bij Sellasia (221 v. Ch.) verslagen ,
en daarmede was de oppermacht van Macedonia op nieuw
bevestigd, totdat de Romeinen, bij wie de Achaeers zich
in den oorlog tegen Perseus hadden aangesloten, er een
einde aan maakten (slag bij Pydna, 168 v. Ch.). Deze
werden then echter de overheerschers van hunne bondg enooten. De herhaalde geschillen , die telkens tusschen de
onder Rome's bescherming staande Grieken uitbraken en
den Romeinen gelegenheid gaven zich voortdurend met
hen te bemoeien , leveren een onaangenaam en verward
schouwspel op; eindelijk voerden zij tot het door de dwaze
daden der achaeische aanvoerders wel verhaaste , maar
voor het overige onvermijdelijke besluit der Romeinen,
om met geweld aan dezen toestand een einde te maken.
Na de verwoesting van Corinthe (146 v. Ch.) werden
de betrekkingen der overwonnenen door eene uit Rome
gezonden commissie van Lien mannen geregeld. Het achaeIsche verbond werd opgeheven. De democratien werden
overal afgeschaft en timocratische staatsregelingen ingevoerd. Tot nadere regeling en tot wegruiming van voorkomende zwarigheden werd Polybius achtergelaten, aan
wien het gelukte een toestand in het leven te roepen, bij
welken men zich inderdaad gelukkiger gevoelde dan bij tie
vroegere verwarring. In het algemeen werd Griekenland
door de Romeinen niet hard behandeld. Wel verloor het
de vrijheid, maar deze wisten de Grieken ook zelven niet
te gebruiken. Zelfs waren de oude stedenverbonden , als
-
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zij den Romeinen onschadelijk voorkwamen , weder veroorloofd. Eerst onder Augustus werd Griekenland eene
provincie onder het bestuur van een propraetor. Het
kreeg toen den naam Achaia, die zich langzamerhand
over het geheele land had uitgebreid. Zelfs toen behielden de beroemdste steden nog gedurende langen tij d den
naam van vrij e steden en bleven daardoor van vele verplichtingen , die anders op de provinciales rustten, verschoond.

AANIIANGSEL OVER DEN GODSDIENST.

1. Het karakter van den griekschen godsd i e n s t. Reeds een- en andermaal hebben wij gelegenheid
gehad op te merken , dat het leven der Grieken voortdurend ten nauwste met hun godsdienst verbonden en
daardoor ook zeer rij k aan godsdienstplechtigheden was.
Indien die godsdienst voortdurend een weer reinigenden
en heiligenden invloed gehad had , zou het grieksche
yolk tegelijk met den eernaam van godsdienstig met recht
ook Bien van zedelijk gedragen hebben. Maar dit was,
althans na de perzische oorlogen , het geval volstrekt
niet. Alleen de eed, als steunende op een godsdienstig
beginsel, bewijst iets voor het zedelijke van hun godsdienst.
De wetgevers der Grieken hebben zich ook nooit be
ij verd instellingen te geven, welke de ware godsvrucht
moesten bevorderen; zij waakten slechts voor den uiterlijken eeredienst, tegen tempelroof en tegen verontreiniging of verwaarloozing van den godsdienst; in het
algemeen ook tegen ongeloof en tegen het invoeren van
nieuwe godsdiensten door bij zondere personen, hoewel
dikwijls van staatswege vreemde eerediensten werden ingevoerd.
Oorspronkelijk was de godsdienst der Grieken eene
polytheistische vereering van de natuurkrachten. Op dezen
trap kan de mensch echter niet lang blijven staan. Spoe-
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dig stet hij zich die krachten als wezens voor , zooals
hij zelf is , wezens , die ieder in het hem ten deel gevallen gebied werkzaanl zijn en regeeren , maar toch niet
zoo beperkt, dat zij de grenzen van dat gebied niet kunnen overschrij den. Bij Homerus h ouden de goden zich
reeds veel meer bezig met het bestuur van de menschelijke
aangelegenheden dan met de leiding van het natuurleven.
Zoowel over de menschen als over de natuur oefenen
zij eene onbeperkte macht uit; vandaar, dat de mensch
door den goden welgevallige daden hunne toegenegenheid zoekt to verwerven. — De kloof tusschen de eerste
oorzaak aller dingen , die de Grieken zich niet als een
persoonlijk wezen konden voorstellen , en den mensch
werd op die wijze aangevuld met goden. Welke goden
en hoe men deze vereeren moest, leerde ieder in het
bijzonder in zijnen staat en in zijn huis. Zoo vinden wij
wel bijkans overal eene vereering van twaalf goden, maar
d.it twaalftal is niet overal hetzelfde. Vervolgens heeft

dezelfde god op verschillende plaatsen ook verschillende
attributen en bijnamen. Boven alle goden is Zeus de
machtigste. Hij, de vader van menschen en goden, regeert met vaderlijke liefde. Buiten deze goden heeft
men nog een soort van bovennzenschelijke wezens (ax4ove;) ,
die als dienaren der goden op de lotgevallen der menschen
grooten invloed uitoefenen. Eindelijk maken de halfgoden
(pc), menschen van hooger of komst, ook nog een middelsoort tusschen goden en menschen uit. In later tijd
kende men ook aan deze invloed toe op het leven der
menschen en vereerde hen daaror als goden. Iedere stad
had een of meer heroen, dikwijls ook als beschermers
des lands (pc Eyxcpcoc) . Over het algemeen geloofde
men aan de onsterflijkheid der ziel en aan een toekomstig leven, waar de deugd beloond en de boosheid ge-
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straft zou worden. Vandaar ook het geloof aan het verschijnen van de schimmen der afgestorvenen.
2. Tempe 1 s. De tempels (Vaci) werden meestal op
die plaatsen gesticht, Welke , naar men geloofde , den
goden geliefd waren. Had men zulk eene plaats niet,
dan bouwde men ze , verwij derd van 't gewoel en gedruisch
der menschen, daar, waar zij zooveel mogelijk van alle
kanten gezien konden worden. Om dit doel nog beter te
bereiken omgaf men ze dikwijls met een ringmuur (7r.epiPo^cq of Epxo;) , en bouwde ze altijd eenige voeten boven
den beganen grond. De eigenlijke tempel (va6;, ox )
ontving zij n licht meestal slechts door de dubbele , naar
buiten openslaande deur, tegenover Welke, dikwijls in.
eene nis (w.d•o-oc) , op een voetstuk (&,apov ) het beeld.

der godheid stond. Hiervoor beyond zich een_
altaar ( dat voor offers , die niet behoefden verbrand te worden , bestemd was. Het altaar voor brandoffers
stond buiten den tempel onder den blooten hemel. Som-mige grootere tempels hadden eene opening in het dak ;
andere hadden zelfs in het midden in het geheel geen
dak (u"iratapot). De eigenlijke tempels waren meestal door
verlenging der zijmuren naar voren uitgebouwd, zoodat
(fya:;kz)

zij een langwerpig vierkant vormden. Dit voorste gedeelte
(r.p6vaoc) was van voren niet door een muur afgesloten,
maar met zuilen voorzien (Trp(b7 :uXc;) . Zoo werd ook achter
den tempel onder het dak dikwijls eene rij zuilen geplaatst (vans c^rPo^zvAoc). Wanneer men door het verlengen der zijmuren naar achteren een achtervertrek
(67rtc-,S' 6aoao;) gekregen had, werd dit aan de buitenzij de
dikwijls ook nog door een muur afgesloten, hetgeen in
het bijzonder dan plaats had, as het moest dienen tot het
bewaren van kostbaarheden en schatten. Het dak strekte
zich meestal ver buiten de zijmuren uit en werd daar
,

-
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gesteund door eene rij van zuilen , waardoor een zuilengang om den tempe] (vans it pr rrr po;) ontstond ; somtij ds
was deze rij dubbel (vans ,EPos). Het van het midden
naar beide zij den schuin afloopende dak vormde van voren en van achteren een driehoek (€rôç , afzw^ua) , meestal
met beeldhouwwerk voorzien. Ook waren de friezen en metopen dikwijls op deze wijze versierd. De meeste tempels
dienden slechts voor een god. Men had er ook , waarin
meerdere tegelijk vereerd . werden. Eindelijk waren er ook
dubbele tempels (vaol 3orAoi) , die zoo gebouwd waren, dat
de voorzij de van den eenen juist naar den tegenovergestelden kant als die van den anderen gericht was.
De grootste tempel is waarschijnlijk die van Artemis
te Ephesus geweest. Deze was 450 voet lang en 220
voet breed. De onder Pericles gebouwde Parthenon op de
Acropolis te Athene , welks overblijfsels nog ieders bewondering gaande maken, heeft bij eene breedte van 100
eene lengte van 227 voet.

3. 0 r a k el s. De wensch naar openbaring van het
verborgene deed de Grieken reeds vroeg naar middelen
omzien om den wil der goden te leeren kennen. Behalve
door droomen , hemelteekenen , wonderen, geluiden en
door middel van vogelwichelarij en van bij bet offeren verkregen voorteekens, meenden zij dit doel in het bij zonder
ook te kunnen bereiken door den een of anderen god om
raad te vragen. De priesters meenden in alien ernst,
dat de meerdere kennis, die zij ten gevolge van den tempeldienst verkregen, eene gave der goden was en spraken
dus te goeder trouw van goddelijke ingevingen en openbaringen. De godspraken (Iiavreia, xpia .oi) kunnen verdeeld worden in drie soorten: nl. die door teekens, die
door woorden en die door droom.en worden aangeduid.
Onder de eerste soort is het orakel (^uavzE ov , Xp o pwov )
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van Zeus te Dodona in Epirus het beroemdst. De door
de profetes uit het ruischen van den heiligen eik opgevangen godspraak , die den wil van . Zeus bevatte , werd
door de priesters (1;JXci of v7roc^TaL) uitgelegd. Zeer dikwijls wordt later ook gesproken van het metalen bekken
van Dodona. De Corcyraeers hadden her namelijk een
wijgeschenk geplaatst, bestaande uit een koperen bekken
en een daar naast staanden knaap, die in de hand eene
uit drie koperen kettingen gemaakte zweep hield , waaraan metalen knoppen hingen. Wanneer de wind deze
knoppen in aanraking met het bekken bracht, leerde men
uit dezen klank den wil van Zeus kennen. — Het orakel
van Apollo te Delphi is het meest merkwaardige van de
tweede soort van orakels. Over zijne staatkundige beteekenis hebben wij vroeger reeds gesproken , zoodat wij
thans slechts de inrichting zelf te beschouwen hebben.
In het binnenste van den tempel stond boven den mond
van den kolk , waarin zich de beek Cassotis wierp, een
hooge drievoet ^, waarop de profetes, de pythia , nadat zij
uit de Cassotis gedronken en eenige laurierbladeren in
den mond genomen had, geplaatst werd. In geestvervoering uitte zij dan eenige woorden of klanken , die door
de priesters opgevangen en meestal in dichtmaat aan
den belanghebbende werden meegedeeld. Ten tij de van
Plutarchus (80 n. Ch.) werden slechts eenmaal in de maand
orakelspreuken medegedeeld ; maar vroeger had dit bijna
dagelijks plaats, want er waren slechts eenige dagen in
de maand als hiertoe ongunstig (ahrorppaaec) aangewezen.
Echter moesten altij d offervoorteekens (xppt) worden waargenomen om te zien of een dag gunstig 010 ia)
was. Geen der overige orakels van Apollo heeft het delphische in beroemdheid geevenaard , en toch waren er
van hem nog verscheidene andere , als dat van den didy-
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nlaeischen Apollo , in de nabijheid van Miletus , met welks
leiding het geslacht der Branchiden belast was ; verder
dat te Abae in Phocis , te Clarus bij Colophon , enz. —
Van de orakels , die door middel van droomen den wil
of den raad der godheid te kennen gaven , is het meest
bekend dat van Asclepius te Epidaurus in Argolis,. waar
zieken door in den tempel te slapen (zcLnç) van den
god kennis kregen of en hoe zij zouden herstellen.
4. De eleusinische mysterien. Bijna in iederen
griekschen staat waren mysteries of geheime eerediensten
Waarom deze eerediensten j uist geheim gehouden wer
den, is moeilijk te bepalen. Wellicht had dit plaats ten
gevolg e van de meening , dat het Neil van den staat en
de zegen der goden ten nauwste met dezen eeredienst
verbonden was , en wilde men dus door geheimhouding
voorkomen, dat vreemdelingen of kwaadwilligen de goden
in een of ander opzicht van den staat afkeerig maakten.
.

-

Onder alle mysterien der oudheid hebben geene grooter

roem gehad dan de eleusinische. Reeds in de vroegste
oudheid te Eleusis ingesteld , werden zij nadat de A theners onder hun koning Erechtheus Eleusis veroverd hadden, hoofdzakelijk door deze gevierd. Langzamerhand
breidde de roem dezer mysterien zich ook in het buitenland uit, vooral nadat Athene de eerste stad van Griekenland geworden was.
De zorg voor deze mysterien berustte bij de hoogste
overheden van Athene , en wel, na de instelling der negen
archonten, bij den basileus, die hierbij door vier epime leten werd bij gestaan , van welke twee bij stemming uit
de geheele burgerij gekozen werden, verder een uit het
geslacht der Eumolpiden, en een uit dat der Keryken.
hit deze beide geslachten werden ook de voornaamste
priesterlijke beambten gekozen, althans uit het eerste
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de hierophantes , wiens ambtsnaam reeds aanduidt , dat
hij aan de ingewij den de geheime heilige voorwerpen van
dezen dienst moest laten zien. Eene hierophantis uit het
geslacht der Phylliden stond hem hierbij ter zij de. hit
het geslacht der Keryken werd de heraut gekozen. Verder had men er nog verscheidene andere priesterlijke
ambtenaren. Hij , die tot de deelneming aan de mysterien
wilde toegelaten worden, moest daartoe. de bemiddeling
van een reeds ingewij d atheensch burger (die daarom
!.va- ray(yos heette) gebruiken. Slechts Hef lenen , vrij van
bloedschuld of eenige andere zware misdaad, geen barbaren
mochten toegelaten worden. De Romeinen werden later
niet voor barbaren gehouden, en zelfs aan slaven mocht,
zoo zij geen barbaren waren , de toelating niet geweigerd
worden.
De mysterien bestonden uit twee met elkander in verband staande , maar door een tusschenruimte van een half
jaar van elkander gescheiden feesten. Het eerste , de
zoogenoemde kleine mysterien , werd in de maand Anthesterion gevierd, in het bij zonder ter eere van Core (Persephone) en wellicht ook ter eere van Dionysus of, zooals hij bij de mysterien heette, Iacchus. Dit feest was
slechts eene voorbereiding tot de groote mysterien , waarbij
niemand werd toegelaten, zonder vooraf in de kleine ingewijd to zijn. De ingewijden heetten mysten
Epopten (ftco' nTac) , toeschouwers, werden zij eerst na hunne
inwij ding in de groote mysterien. Het begin van dit feest,
dat waarschijnlijk twaalf dagen duurde, viel omstreeks
het midden van de maand Boedromion. De eerste dag
heette agyrmus (ayv p .thc) , dag der vereeniging. Op dezen
vergaderden de mysten. Den volgenden dag moesten zij
op den roep ,, naar zee, mysten !" (avaor, de dag
zelf droeg ook dezen naam) eene voorbereidende reiniging
,
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in zeewater ondergaan. De dan volgende dag of dagen
werden waarschijnlijk met allerlei godsdienstige en stichtelijke oefeningen doorgebracht. Op den 20sten der maand
had de plechtige optocht van Athene naar Eleusis plaats,
een afstand van ruim vier ureic , waarvoor echter een
geheele dag besteed werd , omdat men geen tempel of
heiligdom voorbijging zonder daar een of andere godsdienstplechtigheid te verrichten. Het doel van dezen optocht was het beeld van Iacchus uit zij nen tempel te Athene
naar Bien van de beide godinnen, Demeter en Core, te Eleusis
te brengen. Het is onmogelijk de feestelijke handelingen
der volgende dagen nauwkeurig te beschrijven. Zij bestonden waarschijnlijk in het vertoonen van geheime heilige
voorwerpen en in mimische voorstellingen uit het leven
dier goden , b. v. van de schaking van Persephone en
Karen terugkeer naar de bovenwereld. Eerst onder
keizer Valentinianus I (370 n.! Ch.) zijn deze mysterien
afgeschaft.

De goden, ter wier eere de mysterien gevierd werden,
Demeter, Persephone en Iacchus , zijn goden van veel
omvattende beteekenis en werkzaamheid. Zij regeeren
zoowel in de boven- als in de benedenwereld. Zij zenden
uit de diepte der aarde een volheid des levens, en nemen het leven slechts terug om het opnieuw terug te
geven. De benedenwereld is volgens die voorstelling niet
meer alleen het rijk des doods , maar ook dat van het
Leven. De viering van de mysterien stelde dit zinnebeeldig
voor. Aldus werden de Grieken door deze feestviering
gesterkt in hunne hoop op een leven na dit leven en
op eene vergelding na den dood. Zoo konden de mysterien , althans in den goeden, vromen tij d , een weldadigen
invloed op de zedelijkheid des yolks hebben en troost
geven in het lij den en de tegenspoeden des levens.
V. D. ES,

Gr. Antiq. 3e druk.

13

194
5. P r i e s t e r s. Een eigenlijke priesterkaste bestond
bij de Grieken niet. Hunne priesters waren niet anders
dan opzichters over een tempel , en het beroep van priester bestond slechts in het waarnenien van den dienst
van eene godheid in zijnen tempel. Het ontstaan van
het priesterschap ligt in bet duister. Waarschijnlijk echter
was hij , die een heiligdom ter eere van eene godheid
stichtte , van zelf daarbij priester , of zoo meerderen dit
gedaan hadden, een van dezen. Behalve de eigenlijke
priesters waren er nog verscheidene ambtenaren bij den
eeredienst , b. v. in sommige states de koningen of de
in hunne plaats gekomen overheden , zooals te Athene
de archonten , en wel bij zonder de archon basileus , wiens
vrouw , de basilissa , ook bij het feest der Lenaeen eenige
heilige plechtigheden te verrichten had. Verder had men
de Neocoren of Zacoren , van welke er bij grooter tempels somtij ds verscheidene waren. Hun naam doet hen
kennen als beambten, die moesten zorgen voor de reiniging en versiering van de heiligdommen. De parasiten
(eig. dischgenooten der priesters) moesten in het bijzonder
zorgen voor de stofl'elijke belangen van den tempel. De
herauten moesten onder anderen de gebeden uitspreken
en de offerdieren slachten. Verder was er eene groote
menigte van dienaren, van welke de eene deze, de ander
gene bezigheid verrichten moest.
Priester (L'spEL;) in den eigenlijken zin was hij, die
het ambt en het recht had in het heiligdom van den
god, welken hij diende, deels op bepaalde tijden en volgens de voorgeschreven plechtigheden zelf de vereischte
offers te offeren en de verdere heilige handelingen te verrichten , deels, wanneer anderen in het heiligdom der
godheid wilden offeren, dezen daarbij behulpzaam te zijn.
Sommige priesterlijke bedieningen waren erfelijk in een
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geslacht ; andere werden bij keuze vervuld. Als namelijk
het heiligdom door een persoon gesticht was , bleef het
priesterschap waarschijnlijk erfelijk in zijn geslacht; zoo
waren b. v. de Eteobutaden te Athene in het bezit van
het priesterschap van Athene Polias en Poseidon-Erechtheus. Stierf zulk een priestergeslacht uit, dan werd het
priesterschap meestal in erfelijk bezit aan een ander ge slacht overgedragen. — Van eene bij keuze benoemde
priesteres hebben wij bij Homerus reeds een voorbeeld in
Theano , de priesteres der godin Athene. Bij de Grieken is
de keuze uit alle . burgers in democratische staters aan
te nemen ; en dan nog slechts voor priesterschappen van
nieuwere stichting en voor zulke , die niet voor het geheele Leven , maar slechts voor eenigen tij d werden opgedragen. Het behoeft nauwlij ks gezegd te worden , dat
sommige priesterlijke bedieningen door manners, andere
door vrouwen werden waargenomen. — De vereischten
voor het priesterschap waren : echt burgerlijke geboorte,
somtijds zelfs met de bepali ng , dat het burgerschap reeds
sedert eenige geslachten bezeten was; volkomen zuiverheid van levenswandel, en daarmede het bezit van alle burgerrechten; eindelijk moesten de priestess vrij van lichaamsgebreken zijn. Verder moesten eenige priesterlijke bedieningen door ongehuwden worden waargenonien, sommige
zelfs door nog niet huwbare personen. Tot het priesterambt was geen bijzondere opleidin g noodig; wat men moest
weten van de heilige handelingen was gemakkelijk te
leeren, en in twijfelachtige gevallen kon men bij de
exegeten, over wie wij boven (bl. 93) gesproken hebben, raad
vragen. De inkomsten der priesters waren zeer ongelijk.
De priester van een rijken , aanzienlijken tempel had veel
grooter voordeelen dan die van een arm, zelden door de
godvruchtigen bezocht heiligdom. Van de offers kregen
13*

196
ze hun aandeel ; somtij ds ontvingen zij uit de inkomsten
des tempels ook eene bezoldiging in geld. Ook het aanzien , waarin de verschillende priesters stonden, was zeer
verschillend. In eenige staten werd het jaar genoemd
naar den priester der hoofdgodheid.
6. I)e eeredienst van den staat. Slechts over
den atheenschen staatseeredienst zijn wij eenigszins nauwkeurig onderricht, zoodat wij hier dan ook over andere
staten bijna geheel zullen zwij gen. Bij de Atheners was
evenmin als bij de andere Grieken eene instelling gelijk
aan de sabbats- of zondagsviering, maar ongetwijfeld
kreeg iedere godheid , voor welke de staat een heiligdom
gewijd en priesters ingesteld had , ook op een bepaalden
dag in naam van den staat een offer. Zoo was te Athene
bijna iedere dag van het jaar een offerdag, maar daarom
waren al die offerdagen nog geen feestdagen. Slechts ter
eere van eenige goden werden zekere dagen zoo gevierd,
dat alle openbare en bijzondere bezigheden rustten. Deze
feesten (Eop-cat', 7rav•/)yvp .t;) werden door eene talrijke menigte gevierd en waren, althans voor het grootste gedeelte, oorspronkeljk natuurfeesten, die betrekking hadden op de of wisseling der jaargetijden. Hierom moest
gezorgd worden, dat zij werkelijk in die maanden en op
die dagen gevierd werden, welke met de oorspronkelijke
beteekenis van het feest overeenkwamen. Het jaar
der Grieken bestond uit 12 maanmaanden, te zamen
334 dagen bevattende. Hierdoor was het bij het zonnej aar ongeveer 11 dagen te kort. Om dit maanjaar met het
zonnej aar in overeenstemming te brengen had men in vroeger tij den allerlei middelen te baat genomen. Waarschijnlijk
door Solon werd ingesteld, dat men in ieder tij dvak van 8
jaren drie maanden, ieder van 30 dagen, zoude inschuiven , en wel in ieder derde, zesde en achtste jaar. Ein,
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delijk stelde Meton ten tijde van Pericles voor in ieder
tijdvak van 19 jaren 7 maanden in to schuiven. Deze
regeling is , hoewel eerst langen tijd daarna , ten sl otte
algemeen gevolgd. De maanden van het attische j aar
hadden bij afwisseling 30 en 29 dagen. Zij werden in

drie decaden , ieder van 10 dagen , verdeeld , daar de ouden
waarschijnlijk niet vier, maar slechts drie schijngestalten
der maan onderscheidden. De maanden van 29 dagen
hadden 2 decaden van 10 en de laatste decade van 9
dagen. De dagen der derde decade , waarin de maan afneemt , werden van achteren of geteld , zoodat de 2lste
dag der maand de lode der afnemende maan (or TaivcvToc , ook th- v7TE' pa) was , de 22ste de 9de enz. In de
maanden van 29 dagen (tA^VE - xoiAoc) heette de 28 8 te dag
ook , evenals in de maanden van 30 dagen (.t;
de 3de der afnemende maan (:pizy^ cpaivovtos) , zoodat de 2de
dan geheel ontbrak , en op den 3den onmiddellijk de laatste
,

dag (E"v-4 vac via) volgde. De dagen der eerste decade (Iz4v
io-zauEvos of a o' l-tEvo;) werden evenals die der tweede (^L^u
te6&v , ook wel E'rri air 2) volgens de rij geteld. De eerste dag

der maand was de nieuwe maan (iozith). -- De Atheners
begonnen hun jaar met de eerste nieuwe maan na den
zomerzonnestilstand. De 1Ste maand heette bij hen He-

catombaeon , de 2de Metageitnion, de 3` e- Boedromion ,
de 4 4 e Pyanepsion , de 5de Maemacterion, de Ode Poseideon (in schrikkelj aren werd er een 2de Poseideon ingeschoven) , de 7de Ganlelion , de BSte Anthesterion, de
9de Elaphebolion, de lode Munychion, de 11^ie Thargelion, de 12de Scirophorion. Bij de overige Ioniers werden
sommige dezer namen voor andere maanden gebruikt,
terwijl de Doriers geheel andere namen aan hunne maanden gaven.
De feesttij den (EPOP-4W'OU) in deze maanden waren zeer
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ongelijk van duur. Sommige feesten duurden verscheidene
dagen , andere slechts een. Voor zulke feesten , waarbij
ook vreemdelingen kwamen, zooals b.v. voor de Eleusinien , werd ook een godsvrede afgekon digd , waarbij
voor alien , die naar het feest opkwamen , vrij geleide verzocht werd.
Hadden de Atheners oudtijds bij hun feesten hunne
vroomheid door eene nauwgezette waarnering van de voorvaderlij ke , heilige gebruiken getoond , later was de godsdienst bij die feestviering meestal bij zaak geworden. Toen
waren de prachtige optochten , de wedstrij den , de tooneelvoorstellingen, de feestelijke maaltijden voor het yolk
hoofdzaak, terwijl slechts de priesters met eenige weinige
vromen die godsdienstplechtigheden verrichtten , welke al
deze bekoorlijkheden misten. Onder deze feesten verdienen vooral de volgende onze belangstelling.
D e P a n a t h e n a e e n. Dit feest werd wel jaarlijks ter
eere van Athene, de beschermgodin der stad, gevierd,
maar sedert Pisistratus om de vier jaren met bijzondere
pracht, waarom dit penteterisch feest tot onderscheiding
van de jaarlijksche de groote Panathenaeen genoemd werd.
Deze werden ieder derde jaar eener olympiade gevierd,
en wel van den 23st tot den 289t1 van Hecatombaeon. Op
de eerste dagen hadden zoowel musische als gymnische
en hippische wedstrij den plaats, waarbij later nog een
gevoegd werd. De
wedloop met fakkels
zorg voor de spelen en hunne leiding was aan tiers athlotheten (kamprechters) opgedragen, die telkens voor den
tij d van vier j arendoor het volk gekozen werden. De
kampprijzen waren deels gouden kransen, deels, in vazen
van sierlijken vorm, olie van de heilige olijf boomen der
godin, deels ook metalen drievoeten. Het slot en de eigenlijke hoofdzaak van het feest maakte op den 28sten der
(
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maand de feestelijke optocht uit, die aan de godin in
haren tempel op de acropolis den peplus bracht, een
groot prachtkleed tot versiering van haren tempel of
haar beeld.
D e T h e s m o p ho r i e n werden in de maand Pyanepsion , de vierde van het attische j aar , dus na het eindigen van den veldarbeid , ter eere van Demeter alleen
door gehuwde vrouwen gevierd. Het geheele feest duurde
vijf dagen. Op den eersten dag begaven de vrouwen zich
in feestelijken optocht naar den demus Halirus, bij het
voorgebergte Colias. her werd, waarschijnlijk gedurende
twee nachten, in den tempel van Demeter en Core het
eigenlijke feest gevierd , waarna de vrouwen zich den
derden dag weder naar Athene begaven. De vierde dag
werd zonder offers met vasten en treuren doorgebracht,
terwij 1 op den laatsten , de Calligeneia , feestelij ke maaltijden plaats hadden , gepaard gaande met allerlei dansen
en spelen, die betrekking hadden op de mythische ge-

schiedenis van Demeter en hare dochter.
De feesten ter eere van Dionysus. Onder deze
komen er drie voor, welke vooral onze aandacht moeten
bezig houden, de landelijke of kleine Dionysian (Atov^a-ta
za tat' aipovs) , de Lenaeen (ro^ A5va^a) en de stedelijke
of groote .Dionysian (A. za za r' rzo ru). Het eerstgenoemde
feest, dat in de maand Poseideon, nadat de druiven geperst ware. , in de demen van Attica plaats had, vierde
men uit dankbaarheid voor de pas geoogste gave van den
god onder landelijke vermakelijkheden. Reeds vroeg
hadden hierbij vroolijke optochten (waarbij de dragers
van den phallus, het zinnebeeld der voortbrengende natuurkracht, eene groote rol vervulden) en inimische voorstellingen plaats, welke laatste in den demus Icaria het
eerst eene zekere regelmatigheid kregen. Deze regelmatig-
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held bestond echter slechts hierin , dat eenige personen
zich tot een koor vereenigden en met elkander een bepaald plan tot een voordracht maakten, waarvan de uitwerking in bij zonderhedeti echter aan de improvisatie bleef
overgelaten. Daar er dikwijls verscheidene koren optraden,
die elkander trachtten te overtreffen , ontstond er een
wedstrij d , waarbij aan het overwinnend koor een kleine
prijs werd toegekend. Men zegt, dat zekere Susario omstreeks de 50ste ol. het eerst deze meerdere regelmatigheid
heeft ingevoerd. Thespis , een Iearier , ging spoedig hierop
eene schrede verder en voerde in plaats van de improvisatie een te voren geheel opgestelde voordracht in,
waarbij naast het koor iemand in de rol van dezen of
genen persoon optrad en met den aanvoerder hiervan
eene samenspraak hield. De prijs , dien de overwinnaar
nu bekwam , was waarschij nlij k een uitgelezen bok (zpa'YO; ,
vanhier misschien de naam tpayTaia) die door den overwinnaar aan Dionysus werd geofferd, waarna een offermaaltij d gehouden werd; tenzij men eerder aan de met
bokkevellen als Satyrs vermomde leden van het koor moet
denken. Van de reien vroolij ke , uitgelatene j ongelingen ,
die ' ter eere van den god j ubelend dansten (x6jtct) , is de
naam dezer eenvoudige voordrachten (xcojiTaia) afgeleid. De
stukken van Thespis konden met even veel recht tragoedien als comoedien heeten; spoedig echter heeft men met
den eersten naam de ernstige, met den tweeden de boertige soort aangeduid.
Deze voorstellingen vonden grooten bij val en werden
weldra in de andere demen nagevolgd. Ook in de hoof'dstad werden zij nu bij de Lenaeen en groote Dionysian
ingevoerd. Voortreffelijke dichters volgden den door Thespis aangewezen weg, de een in de comoedie, de ander
in de tragoedie, bij welke laatste men als naspel dikwijls
,
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een satyrdrama voegde. Uit deze kleine beginselen ontstond het beroemde tooneelspel der Grieken.
In tijdsorde volgden op de landelijke Dionysian de
Len aeen , die in de . maand Gamelion , oudtij ds Lenaeon
geheeten , in de stad gevierd werden. De naam beteekent
eigenlijk het persfeest. Dat dit feest eerst zoo laat in het
jaar plaats had, nadat het persen van de druiven overal reeds
lang afgeloopen was , kwam hierdoor , dat het een gemeenschappelijk feest voor het geheele land was , en daarom
niet kon plaats hebben , voordat alle demen hunne Dionysien gevierd hadden. Het feest der Lenaeen werd op dezelfde
wijze als de landelijke Dionysian gevierd , maar met grooter pracht en met minder ruwheid. Terwijl bij de landelijke Dionysian de phallusliederen een hoofdbestanddeel
van het feest uitmaakten , stond bij de Lenaeen de dithyrambus (een woord afgeleid van de j ubelkreten op de Dionysusfeesten) meer op den voorgrond , een lied dat door een
koor van vijftig personen werd voorgedragen , die ±e gelijker tijd om het altaar van Dionysus dansten. Sedert
men bij de koorliederen dramatische voordrachten begon to
voegen, werden de tooneelvoorstellingen ook bij de Lenaeen
hoofdzaak. De kosten voor de koren werden door de
rijke burgers als eene liturgie bestreden. Maar de bezoldiging der tooneelspelers en der dichters en de prij zen ,
welke aan de overwinnaars gegeven werden, betaalde de
staat. Deze gaf seders Pericles ook aan de arme burgers
het geld tot bijwoning van tooneelvoorstellingen (t a €CJpLx ),
opdat niemand door armoede van het genot hiervan zou
verstoken zij n. De dichters, die hunne stukken wilden
doen opvoeren, meldden zich daartoe bij die overheid
aan, welke voor het feest moest zorgen. Bij de Lenaeen
was dit de basileus. Deze wees den dichter een koor en
tooneelspelers aan. Voor Sophocles was er gewoonlijk
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slechts een tooneelspeler noodig, daar de stukken zoo
ingericht waren , dat alle rollers zonder bezwaar door twee
personen konden gespeeld worden, en de dichter zelf
gewoonlijk een der spelers was. Sedert Sophocles echter
moest de staat drie spelers geven , daar de stukken toen
dit . getal vorderden en de dichter zelf meestal niet medespeelde. Tot rechters werden door iedere phyle aan den
raad der vijfhonderd eenige personen voorgesteld. Nadat
de raad onder deze zijne keus gedaan had, werden uit
dit getal op den dag der opvoering door het lot de rechters gekozen. De komische koren bestonden uit 24 personen,
de tragische uit 50 ; maar , daar in iedere tragedie het koor
slechts uit 15 choreuten bestond , zoo mag men aannemen,
dat deze vij f tig voor eene geheele trilogie dienden , d. i. voor
drie bij elkander behoorende tragedies , en , zoo noodig,
ook voor het daarbij behoorende satyrdrama ; deze laatste
vereeniging van vier stukken droeg den naam van tetralogie.
Nadat vervolgens in de inaand Anthesterion ter eere
van Dionysus de Anthesterien gevierd waren , h adden
in Elaphebolion, den tijd waarin de wij nstok bloeit, de
stedelij ke of groote Dionysian plaats. In den bloeitij d
van Athene duurde dit feest waarschij nlij k zes dagen, en
eindigde op den 15den dag der maand. Wedstrij den , knapenkoren , dithyramben en dramatische voorstellingen luisterden de groote Dionysian evenzeer op als de in den
winter gevierde Lenaeen, maar het geheel was nog prachtiger,, daar het jaargetijde nu eene groote menigte vreemdelingen naar Athene lokte. De schouwburg (CO ae'arpov)
kon 30000 menschen bevatten. In de 70 8te ol. begonnen,
is dit gebouw eerst onder den schatmeester Lycurgus , den
tij dgenoot van Demosthenes, voltooid; maar reeds vroeger
werden er tooneelvoorstellingen in gegeven.
Het is moeilijk van dit theater eene nauwkeurige be,
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schrij ving to geven , daar het wel in 1862 aan de zuidelijke helling van de acropolis opgegraven is , maar
slechts voor een gedeelte. Er zijn echter verscheiden
andere van die gebouwen, althans gedeeltelijk, bewaard
gebleven, voornamelijk in de aziatische steden. Bij de
meeste doet zich echter de romeinsche invloed niet onduidelijk zien , en men moet daarom zeer voorzichtig
zij n , indien men zich volgens deze eene voorstelling van
de zuiver grieksche inrichting van een theater en vooral
van het tooneel wil waken. Den geheelen schouwburg
kan men het gemakkelijkst in drie deelen verdeelen : de
orchestra, de ruimte voor de toeschouwers en het tooneel. De orchestra was bijna cirkeirond en had aan de
eene helft in steeds wij der wordenden kring de ruimte
voor de toeschouwers (TO xoia.ov) , aan de andere zijde het
tooneel (r`; 7x)5v-). De ruimte voor de toeschouwers, die
zich in den vorm van een halven cirkel gelijkmatig om
de eene helft van de orchestra verhief, was meestal tegen
de helling van een berg aangelegd; hierdoor kreeg men
van zelf de noodige verhooging der zitplaatsen, die in
twee rangen afgedeeld waren. De orchestra was de plaats,
waarop zich het koor bewoog. In het midden hiervan
was de thymele, wellicht het altaar van Dionysus. Het
geheele tooneel was in verscheidene afdeelingen verdeeld. De plaats, waarop zich de tooneelspelers bevonden (7rpoax*4'vtcv), was veel hooger dan het onmiddellijk
daarvoor gelegen gedeelte der orchestra. De voorzij de
van dit proscenium was voor een gedeelte zichtbaar voor
de toeschouwers, en heette, evenals ook de geheele ruimte
onder den houten bodem van het proscenium, het hyposcenium. Dit bevatte de voor de opvoering der tooneelstukken noodige machinerien , enz. De beide vooruitspringende gedeelten van het tooneelgebouw, welke
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het proscenium rechts en links insloten , heetten parascenia , terwij 1 de verschillende galerij en , waarinede de
achterzij de van het proscenium bij na altij d voorzien was,
den naam van episcenia droegen.
Bij de stedelijke Dionysian had eindelijk ook nog een
plechtige optocht plaats , waarbij een beeld van Dionysus
uit zijn tempel in het Lenaeum naar den kleineren tempel bij de Academie gebracht en vanhier weder naar
het Lenaeum teruggevoerd werd.
Over eene groote menigte andere feesten , als de Thargelien ter eere van Apollo , de Scirophoriin ter eere van
Athene , de Diipolien en Olympian ter eere van Zeus,
enz. , kunnen wij hier niet spreken , evenmin als over
de godsdienstfeesten bij de overige Grieken. Alleen willen wij nog met een enkel woord gewag maken van een
paar zulke feesten te Sparta. In de maand Hyacinthius ,
die overeenkwanl met de atheensche maand Hecatombaeon , werden te Amyclae ter eere van Apollo de Hyacinthien gevierd ter herinnering aan den door Apollo met
zijn discus gedooden Hyacinthus. Dit feest duurde drie
dagen , en was eene zinnebeeldige voorstelling van den des
zomers door de verzengende hitte wegstervenden plantengroei. Apollo is de god, die de hitte zendt, zijn discus
is de zon, en Hyacinthus is eene persoonlijke voorstelling van den in het voorj aar door den vruchtbaren regen
gevoeden plantengroei. Op den eersten dag, die aan roues
gewij d was, werd een lij !offer aan Hyacinthus gebracht;
op den tweeden werden optochten en wedstrijden gehouden; over de feestviering van den derden dag wordt
niets zekers bericht. In de volgende maand, Carneus,
die met Metageitnion overeenkwam, werden gedurende
negen dagen ter eere van Apollo Carnetis , d. i. waarschijnlijk den beschermer der kudden, de Carneen ge-
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vierd. Langzamerhand echter trad bij dit yolk van krijgslieden de oorspronkelijke beteekenis van dit feest geheel
op den achtergrond, de god der kudden werd een god
des legers, en het feest stelde geheel en al een beeld
voor van het leven in de legerplaats. Hierbij hadden
wedloopen plaats, maar sedert de 26ste ol. voegden de
Spartanen er ook een musischen wedstrij d bij, waarheen
zich steeds vele beroemde kunstenaars uit geheel Griekenland begaven. — Eindelijk moeten wij bier nog het
eigenaardig spartaansche feest der Gymn opaedien vermelden, hetwelk zoowel ter eere van Apollo als ter eere
van andere goden en wel inzonderheid van Dionysus
gevierd werd. Bij dit feest voerden spartaansche knapen,
jongelieden en manners allerlei gymnische en waarschijnlijk ook andere wedstrijden uit. Denkelijk was het omstreeks de 28ste ol. ingesteld ter eere van de bij Thyrea , in Argolis, gesneuvelden. Later werden bij dit
feest ook die heldhaftige Spartanen herdacht, welke bij

Thermopylae hun leven voor de vrijheid van Griekenlan d gegeven hadden.
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135.

tepee;,

/uE.^aECpEves, 36.

^aa

lAeTOtxcov, 58.
ueTOCxoc, 58.
p. 'rp-4T^s, 135.
/ui^v apXo,uEvos, 197.

13, 194.
cEpoNcr^via , 197 .
laoctyEV^j , 11 .

JAIaCOv ( luzv), 197.
8.

35.

i/curcoy, 130.
^nncxos a c^v
151.
innoro oTrw,^58.

- /LO' 197.

lao rco lcTECa , 142.
TaEvos (/u2v),

xo'c.1os , 197.
- ^u.E6&v, 197.
- naip4s, 197.

-

197.

iaTu,p, 10.

- p,Sivcuv, 197.

xaloxa,'z L', 125.
xaTayc Lov, 141.

,' *vucc; , 78.

xckxArTo5 IXXan?La , 71.

r' p ov , 74.

XETaaoyo;, 90.
rot), 90.
x,XTaao y o

Mcvwizac, 42.
94.

xaTaauats, 141.

;uuptoc (oc), 159.
µv6Ta yw yos , 192.

XGCTUQ'TOc61r ,

95.

orm;, :.92.

xdlr);, 151.
x k po;, 42.

vocicxos, 188.
vzbs, 188.
vavzcxo; row, 134.
vEUisocxos, 92.
voSEla , 11.

x lipos, 42, 165.

x) 1pwro; , 81.
x lirr p, 116
xociov (TO), 203.
xoclos (v), 197.

V. D. ES,

Gr. Antiq.

3e druk.
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vo^oc, ii.
Yo/.4t/La (T6c) , 131.
voiµr^via, 197.

1Lp06TuAoc , 188.
1TpoTi3/1c^at, 131.
nvy, 151.
7tw.to5 , 151.

avayos, 169.
^dvoAa6ia,

37.

000,totos, 87.

obcays

9.

o1XL5T7 S, 163.
oiwvcaT)s, 13.
otwvono:tos , 13.
oµocoL , 27.
avatpon6;toc , 13.

o7rL

o o/Los, 188.

14Tpac, 28.
190.
677x6s , 183.
13.
atTr?pE6tov, 97.

5X UO.^72xr7, 92.
Qx^v^ , 203.
cXflrTOUXos, 8.

ax^1Tpov, 7, 8.

bn;iT'; opoµos, 150.
07TAO *77 , 96.
opyJca , 134.

QxolLa, 131.
, 33.

ocTpaxov, 79.

InapTCaTat, 25.
afro xl , 141.
QTOcOCOv, 134.
av yxTO; ixx6ia , 71.
Qt lac (Z ') dcdovac, 139.
cuper3oAa, 142.

nacoiia eyxux:ttos, 126 .

134, vlg.
151.
ia.+acrc iwO^, 178.
Tcav;oxacov, 141.
itxvrrppts, 196
TtapaxaTa ^3^Ar^ , 117.

7r2 Aat6T) ,

=U ,

mcpa6TaQt5, 110, 117 .
nocpxaraT'n;, 94 .
naTpo"vxos, 30.
?iaTpWos ( ' Aitoitwv) , 64.
it

L to , 15.

7reir os, 15.
irapij3o:tos, 188.
7rip17ro:to; , 62, 90.

Qncaa a)j , 135.

72, 112.
auveyopoc, 75, 79, 83.

avvTa4L, , 99.
6uvTcAj; , 104.

auvwpts , 151.
xotv^Js 7Lpos60ou , 88.

TcC^u.tas T

aT parLWTCXfiv , 89.

- r

TgSpt7r7rov, 151.
TatXtoacs , 14.

TECOs , 151.

98.

nepinTepos, 189 .
7r pt6ztapxoc, 72 .

TEAW-0- c ,

nae pov , 134 , vlg .

Tapas ,

nivl pis (µyin), 197.

Tt^uav, 119.
Ttµa6.9at, 119.

gyro AL/hov ?O/.Lot, 139.

Ti/AM5,

7.

13.

100.

7roc , 14.

noi^cr^ca, 142 .

TLIAVIT05 aIwv, 116.

sow, 134.

Toxoc vairtx6s , 134.

Tfpoat, 7 7.

.58.

200.

npo,soAr , 77.

Tpocyos,

wpoAouAssu ua , 68.
n pogov:tos , 160.

Tpaywdix , 200.
134.

7rpodcxacia , 107.
ttpovaos, 188.
7rp6^avos, 142.
1rpoppv7ats, 107.
Trpoaxivtov, 203.
irpocr&T7s, 57, 58.

Tporrxiov,, 140.
vnaL&pos , 188.
uttj^coos, 42.
v7rr^pET-4; , 81.
vnoypapcpcaTSUc, 93.
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uTroor,,ua , 130.
b7roµ=iwv, 27.
b7i0?jTrs

,

190.

9xpoc, 15.
?acct' , 116.
F 9ivwv (,v), 197.
^cdiTCa, 36.
opo , 99.
FFxTPcxov ypa^uµxTacov, 63.
?Ooc^, 173.
Fwpw;i )ç .o , 98.
X^•F°O'v, 73.

xlcpotovrrTOc , 81.
x^cPorodfa, 70.

;^iTwv, 15.
XAaiva, 15, 130.
XA2/uuy, 130.
Xaavic , 130.
xo1vc
135.
Xo"v; , 135.
Xprc,- 6c, 189.
xPr,QTr,'PLo'), 189.
^^:s

70.

73.

14*

ZAAKREGISTER.

De zaken , waarbij niet uitdrukkelijk gezegd is tot welken staat,
enz. zij behooren, hebben betrekking op Athene.
aanbesteding, 68.
aangenomen kinderen, 60, 63, 64.
aanklacht, 116.
- van onwettigheid, 75.

aanklachten bij den raad, 68, 114.
- bij de volksvergadering, 78, 114.
Abae , 191.
Academie, 125, 204.
Achaeers, 2, 17, 23, 26, 28, 177, 179.
Achaeisch verbond, 179.
- door de Rom opgeheven, 184.
Achaia, 179.
Achaia , naam van Griekenland onder de Romeinen , 185.
Achilles, 11.
Acrisius , 143.
Acrocorinthus , 148.
acropolis van Athene, 199.
adel bij Horn., 6.
adoptie, 60.
Aegeis (nieuwe) , 137.
Aegialea, 179.
Aegialus, 179.
Aegicoreis, 46.
Aegium, 180, 182.
Aegospotami (slag bij), 55.
Aeoliers , 17, 160.
Aetolie , 177.
A etoliers , 146, 177.
aetolisch verbond, 177.
- door de Romeinen onderworpen , 197.
afdeelingen van het leger to Sparta, 37.

afgetreden ambtenaren, 83.
afval van het ath. bondg., 171, 176.
Agamemnon, 6.
agenten der Ath. bij hunne bond-

gen., 173.
Agesilaiis , 29, 30.
Agiaden, 28.
Agis, 28.
Agis III, 41.
agyrmus, 192.
Alcibiades, 55.
Aleuaden, 157.
Alexander de Groote, 158, 177.
Alpheus, 150.
altaar, 188.
Amasis , 167.
ambtenaren , 19.
- van het ach. verbond, 182.
- van het aetol. verbond , 178.
- bij den eeredienst, 194.
- bij het zeewezen, 91.
- (colleges van)) , 84.
- (onderscheid tusschen de) , 81.
ambtseeden , zie eed.
ambtslokalen , 83 , 84.
amnestie van Solon, 49.
Amphictionen, 143, 153, 177.
- (vergaderingen der) , 144
amphictionien , 142.
Amphictyon , 143.
Amphissa, 145.
Amyclae , 22, 204.
Antalcidas (vrede van), 158 175.
Anthela , 143, 144.
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antidosis , 102, 105.
Antigonis, 137.
Antigonus , 136.
Antigonus Doson, 179, 184.
antigrapheus , 70.
— van den raad , 80, 88.
apagoge, 114, 116, 119.
apodecten, 88.
apographe , 113.
Apollo, 30, 146, 204, 205.
— te Abae, 191.
- Carneiis , 204.
- te Clarus , 191.
— te Delphi , 190.
— (de didymaeIsche), '190.
Aratus, 182, 183.
arbeidersklasse, 19, 20.
arbiter te Rome, 110.
Arcadie , 183.
Arcadiers, 39, 159, 167.
Archemorus, 153.
Archias, 162.
architheorie, 102.
archon (eerste), 136.
archonten, 48, 50, 52, 84, 103, 113.
— (onderzoek over de), 68.
Areopagus, 46, 48, 51, 54, 55,

Athene, 40.
— (oppermacht van), 171 , 173.
— onder Demetrius Phalereus, 136.
— (latere geschiedenis van) , 135.
— eene stapelplaats van alle voortbrengselen , 133.
— (godin) 38, 195, 198, 204.
— beschermgodin der stad Athene,
195, 198.

— Itonia, 158.
— Polias , 195.
Atheners , 145.
— machtig ter zee, 159.
— onder de Romeinen, 137.
athlotheten . 85.
— bij de Panathenaeen, 198.
atimie, 119, 120, 131.
Atreus, 3.
Attalis , 137.
Attalus, 137.
Attica, 2, 44, 156.
autonomie der ath. bondgenooten,
171.

ban, 107.
bankiers , 134.
Barathrum, 119.
barbaren, 3, 192.

71, 79, 106, 107, 113, 131.

— (oppertoezicht van den), 121.
— (samenstelling van den), 122.
Argadeis , 46.
Arginusen (slag bij de) , .59.
Argiven, 39.
argivische steden, 159.
Argolis, 22, 167.
Argos, 167, 181.
Aristides, 52, 53, 60, 67, 85, 171,
172.

aristocratie , 19.
aristocratisch-conservatieve partij ,
39, 167.

Aristodemus, 22, 28.
Aristophanes , 112.
Artemis Agrotera, 86.
Artemis (tempel van) te Ephesus,
189.

artsen bij Horn , 9.
Asclepius te Epidaurus, 191.
astynomen , 87.
atheensch bondgenootschap, 170.
— (nieuw — bondgenootschap ,
)

175, 176.

atheensche godsdienstfeesten, 198.

basileus , 84, 86, 106, 107, 191,
194, 201.

basilissa, 194.
bastaarden bij Horn., 11.
beambten (ondergeschikte), 81 , 93.
bedrieger van het yolk, 78.
bedrij ven , 133.
— bij Horn., 9, 15.
— der Perioeken , 24.
beelden der goden, 188.
begrafenis . 131.
— bij Horn., 17.
— van de gesneuvelden , 131 , 140.
begrafenisstoet, 131
bekken (het metalen) te Dodona, 190.
belasting op Creta, 43.
— op den in- en uitvoer bij de ath.
bondgen., 172.
— (buitengewone), 80.
beleedigingen van ambtenaren, 84.
belooningen, 81.
bemanning van de vloot , 50.
benoeming tot priesterl i jke bedieningen , 195.
berggeel, 133.
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beslissing der rechters , 118.
besluit (voorloopig) , 68.
bestuurders , 81.
betaalmeester (militaire) , 89.
betalingen der ath. bondgen., 172.
- bij bankiers gedaan , 134.
beteekenis der eleusinische mysterien, 193.

bevelen (schriftelijke) der ephoren
aan de spart. legerhoofden, 32.
beveihebbers (buitengewone) , 89.
bewijsmiddelen bij een proces, 117.
bezigheden der Atheners, 135.
bezittingen der helden en koningen

bij Horn., 8, 13.
bezit van goud en zilver te Sparta,
26, 40.

bezoldigde staatsdienaars, 81, 82.
bezoldiging der heliasten, 88, 112.

- der raadsleden, 53, 54, 67.
- voor het bijwonen van de volksvergadering, 53, 72, 135.
bijdragen der ath. bondgen ., 99, 175 .
- (vrij willige) , 100.

bijzitters der archonten, 86.
- der euthynen, 82.
binnenlandsche dienst, 90.
blijspel, 132.
bloedwraak, 106.
bodemerij , 134.
boekhouder van den raad, 0.

borgstelling, 120.
Bosporus, 99.

bouwkunst , 3, 18.
bouwmeester, 92.
bovenmenschelijke wezens, 187.
Branchiden , 191.
bruidschat te Sparta, 36.
bruiloftsmaal bij Horn., 11.
bruiloftszan gen bij Horn., 12.
buit , 140.
buitenland (betrekkingen met het),
80.

burgerkransen, 81.
burgerlijke rechten (verlies van), 62,
119, 120.

burgerlijsten (hetnazien van de), 65.
burgerrecht , 142.
- (aangematigd) , 65.
- ^geschonken), 59, 73, 81.
- (verlies van het) , 119, 120.
- te Sparta, 24, 27.

burgers , 59.
- (opgenomen) , 59, 63.

burgerschap (voorwaarden voor het),
20.

burgerstand , 20.
Byzantium (tol bij), 99.
Cadmea bezet door de Spartanen,
158, 176.

Cadmus, 3.

boeotarchen, 158.

Caiadas , 34.

Boeotiers , 157.

Calligeneia, 199.
candidaten voor een ambt, 76.
capitulatie, 140.
Carneen , 204.
Cassander, 136.
Cassotis , 190.

boeten , 115.
bondgenooten (rechtszaken der
ath.) , 112.

bondgenootschap (ath.) , 170, 175,
176.

- (spartaansch), 167.
bondskas van het ath. bondgen., 99,
171, 172.

Cecrops, 3.
Chaeronea (slag bij) , 55, 136, 146,
176, 177.

bondsleger van het ach. verb., 182.
-- der Aetoliers , 178.
bondsraad van het ach. verbond, 182.
- der Aetoliers, 178.
- der Boeotiers, 158.
bondsregeering der Arcadiers, 159.
boogschutters, 58.
- te paard, 58.
boomvruchten bij Horn., 14.

Chalcis, 165,
chalcus, 94.
Charilaiis, 28.
cheirotonie , 70.

boonen, 92.

Clarus, 191.

borgen voor het vei-schijnen voor het

Cleomenes III, 41, 183.

gerecht, 116.

chiton ; 130.
choregie , 102.

choreuten, 91.
cilicische zeeroovers , 44.
claroten op Creta, 42.
Cleonae, 153.
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clepsydra, 118.
Clisthenes, 51, 63, 64, 66,81 ,88, 147.
Cnidus (slag bij), 175.
Cnosus, 42.
Codrus , 45.
colacreten , 48, 88.
commissarissen tot het innen van
de schattingen der bondgenoo
ten, 99.
— tot het innen van verschuldigde gelden, 88.
— tot het onderzoeken van misdrijven, 79.
comoedie, 200.
concubinaat, 60.
Conon overwint de Spartanen bij
Cnidus, 175.
Corcyraeers , 190.
Core, 193, 199.
Corinthe, 184.
— door Mummius ingenomen, 154.
184.

— (vergadering van alle Grieken
te), 176, 177.
Coronea , 158.
cosmeten, 126.
Cranon (slag bij), 136.
Creon, 45.
Cresphontes, 22.
Creta, 41.
— (steden op), 160.
Crisa, 153.
Cronium in Elis., 150.
crypteia, 23, 32, 35.
Cydonia, 42.
Cylon, 47, 48.
Cynosarges, 125.
cyzicenen, 94.
daemonen, 187.
dagvaarding voor het gerecht , 116,
121.

dak der tempels, 188.
Danaiis , 3.
dariken, 94.
decadarchen, 91.
decadarchien , 174.
decaden (afdeelingen des legers), 91.
— (deelen der maanden) , 197.
delische (de — triere) , 95.
Delos, vergaderplaats van het ath.
bondgen., 171.
delphische amphictionie , 143.

Delphi (orakel van Apollo te), 13,
138, 146, 190.

Delphi (partijdigheid van het orakel
te) , 148.
— (tempel van, 141, 142, 143,
144, 147.

Delphinium, 106, 108.
demarchus, 64, 66, 120.
demen, 52, 64, 65.
Demeter, 143, 193, 199.
— (panachaeische) , 181.
Demetrias , 136.
Demetrius Phalereus , 136.
Demetrius Poliorcetes , 136.
demiurgen, 46.
— bij Horn., 9.
— bij het ach. verbond , 183.
Demosthenes (tijd van) , 102, 104,
109, 111, 135, 145, 148.

demus te Sparta, 27.
democratie , 19, 53, 54, 55.
— op Creta, 44.
democratische richting, 39.
dertig (de) , 55.
Deucalion , 2.
deuren der tempels, 188.
Diacriers , 47.
diaeteten, 110, 114.
- (bijzondere), 111..
dicasterien , 112.
dichtkunst, 3.
dienstplichtige burgers, 90.
Diipolien , 204.
Diogenes (gymnasium van), 125.
Dionysian, 86, 132, 199, vlgg.
Dionysus, 193, 199, vlgg.
dischgenooten te Sparta, 36.
discus van Apollo, 204.
dithyrambus, 201.
dodecapolis (ionische) , 160.
Dodona (orakel van Zeus te) , 13,
190.
dokimasia, 82, 114, 122.
dolichus, 150.
Dolopiers, 165.
doodstraf, 119.
- te Sparta, 34.
Doriers , 2, 17, 22, 153.
- op Creta, 41, 42.
— (volksverhuizing der), 159.
dorische hexapolis, 1 C 0.
drachme , 94.
Draco, 47 , 48, 106.
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dramatische voorstellingen bij de
Dionysusfeesten, 199, vlgg.
drievoet te Delphi, 190.
droomen, 189, 191.
droomuitleggers bij Horn., 13.
dubbele tempels, 189.
Dymanes, 26.
echtbreuk , 129.
echte kinderen , 60.
- bij Horn., 11.
echtscheiding, 129.
- te Sparta, 36.
edelen bij Horn., 6.
eed , 186.
- der ambtenaren, 84.
- der archonten, 86.
- der epheben, 62.
- der heliasten., 112.
- van procedeerenden , 116, 117,
- der raadsleden , 67.
- van een atheensch vader bij het
doen inschrijven van zijne kinderen in de phratria, 63.

eerbesluiten , 81.
eerbewijs aan den raad, 68.
eerbewijzen, 81.
eeredienst, 80 , 86, 92, 96, 194.
- van den staat, 196.
eergevoel (militair) der Spartanen,
-

38.

eerste dag der maand , 197.
eigendom (personeel) der vrouw,
129.

eik (de heilige) te Dodona, 190.
eisangelia, 114.
eisch voor het gerecht, 119.
eisphora, 100.
Elatea , 145.
Eleers, 149, 154.
Eleusinien , 148.
eleusinische mysterien , 191.
- (viering van de), 192.
Eleusis, 191.
Eleutherien bij Plataea, 148.
Eleutherolaconen, 41.
elfmannen , 86.
Elis , 149, 151, 160, 167, 183.
emporium, 132.
- (opzichters over het) , 86.
encyclische liturgien , 102.
endeixis, 114, 119.
enomotarchen te Sparta, 33.

Enyalius, 86.
epangelia, 78.
ephegesis, 114.
epheten, 48, 51, 106, 109.
Ephialtes , 54.
ephoren, 31, 32, 33.
epicheirotonie, 71, 77, 82 , 85.
epiclerus, 128.
Epidaurus, 191.
epimeleten , 81.
- der eleusinische mysterien, 191.
- der epheben, 126.
- voor de godsdienstfeesten, 86.
- der gymnasien, 126.
episcenia, 204.
epistates der gymnasien , 126.
- der prohedri, 70.
- der prytanen, 69.
epistoleis te Sparta, 33, 39.
Epitadeus, 27.
epobelie , 118.
eponymen (tien) , 65, 7 5.
,

eponymus, 84.
epopten } 192.

Erechtheis (nieuwe) , 137.
Erechtheus , 12, 191.
erfdochters, 60, 103, 128, 129.
- bij Hom. , 11.
erfenissen (processen over) , 117.
erfopvolging ab intestato, 61.
erfrecht, 85.
- op Creta, 43.
Erinyen, 122.
Eteobutaden , 195,
Etruscen , 147.
Euclides, 61, 111, 122.
Eumaeus, 6.
Eumeniden, 122.
Eumolpiden, 191.
eupatriden, 47.
Eurypon, 28.
Eurypontiden, 28.
Eurysthenes, 28.
euthyne, 114, 122.
euthy nen , 82.
exegeten, 93, 195.
exercitie der Spartanen, 38.
fabrieksslaven , 56.
fabrikaten (laconische) , 25.
familierecht, 85.
feestdagen , 196.
feesten (godsdienst-) , 148, 153.
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feesttijden, 196, vlgg.
Gaea, 146.
Gallie , 161.
Galliers in Griekenland , 146.
gebed in den raad, 70.
gebeden bij Horn., 13.
geld, 94.
- (waarde van het) , 94.
geldboeten, 120.
geldmiddelen, 94.
- (ambtenaren bij de) , 87.
- (opperbestuurder van de) , 88.
- (de raad belast met het toezicht
over de) , 68.
geldschieters, 134.
gelduitdeelingen aan de Atheners,
172.

Geleontes, 46.
gelijkheid van bezitting te Sparta,
26, 27.

genneten , 63.
genootschappen , 62.
geomoren , 46.
gerechtsgelden, 116.
gerechtshof (gemeenschappelijk) op
Creta, 160.
- over gemaakte prijzen, 139.
gerechtslokalen, 106, 112.
geslachten, 46, 63.
gesneuvelden (begrafenis van in den
krijg) , 131, 140.
- (kinderen der) , 62.
getuigen der dagvaarding, 116.
getuigenissen voor het gerecht , 117.
gevangenis, 119.
gevangenisstraf, 119, 120.
- te Sparta, 34.
gewichten, 4, 134.
gezantschappen , 80.
- (heilige) , 96, 102.
giften (vrij willige) , 80, 100.
gijzelaars , 141.
goden bij Homerus, 187.
godsdienst der Grieken, 21, 187.
godsdienst (weldadige invloed van
den) , 122.
- (toezicht van den Areopagus
over den) , 122.
- (verval van den), 198.
godsdienstfeesten te Athene, 198,
vlgg.
- te Sparta, 204.

godsdienstplechtigheden bij Horn.,
8, 112.
godsdienstrecht, 85.
godspraken, 189.
godsvrede, 149, 198.
Gorgias, 152.
Gortyn, opschrift van, 42.
gouden munt, 94.
gouden en zilveren werken , 133.
graan, 132.
grafteekens, 131.
grammateus bij het ach. verb., 182.
- bij het aetol. verbond, 178.
grammatistes, 124.
graphe, 114.
Griekenland nooit een staat, 138.
- onder de Romeinen , 184.
groenten bij Horn., 14.
grondbezit (in het algemeen), 20,
142.

- in Attica , 49.
- te Sparta, 26.
gunstige dagen voor het raadplegen
van het orakel, 190.
gymnasiarchie, 102.
gymnasien , 125.
- in Elis, 151.
gy mnasten , 126.
gymnastiek, 124, 125.
- (hoogere) , 125.
Gymnopaedien te Sparta, 204.
Halimus , 199.
handel , 19, 44, 132, vlg.
- op Creta, 43.
- bij Horn., 9.
- te Sparta, 25, 27.
han delsrechters , 111.
handelsverdragen, 142.
handelswetten , 132, vlgg.
handelszaken (processen over) , 117.
handenarbeid, 135.
- bij Hom. , 9.
handwerkslieden , 135.
- bij Horn., 9, 15.
Harmodius en Aristogiton , 86.
harmosten , 33, 174.
Hecate, 141.
hecatomben , 13.
Hecatombaeen te Argos, 148.
heffing van de belastingen , 100.
hegemonie van Athene, 145, 170.
- van Sparta, 145, 169, 176.
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heilige personen, 140.
helden bij Horn., 3, 5.
heldentijd, 5.
Heliaea , 111.
heliasten, 51, 65, 85, 110, 111,
113, 121.

hellanodiken , 151, 169.
Hellas, 1.
Hellen , 1.
Hellenen , 1, 2.
hellenotamien , 99.
Helos, 23.
Heloten, 23, 27, 29, 37, 41, 56.
Helotenj acht , 24.
helpers der ambtenaren, 84.
hemelteekenen , 74, 189.
Heracliden, 22, 28.
- (tocht der) , 45.
Heraeen , 148.
herauten, 93, 139.
- bij den eeredienst, 194.
- bij Hom. , 8, 9.
- te Sparta, 33.
Heracles, 153
herbergen , 141.
Hermes , 141.
Herodotus , 152.
heroen , 187.
heros , 6, 164.
Hesiodus , 18, 124.
hexapolis (dorische) , 160.
hieromnemones , 144.
hierophantes , 192.
hierophantis , 192.
hippagreten te Sparta, 33.
hipparch, 91.
-- bij het ach. verbond, 182.
- bij het actol. verbond, 178.
hippeis, 49.
- te Sparta, 33.
hippotoxoten, 58, 9 5.
Homarium, 1.17.
Homerus, 3, 5, 37, 124.
Homoeen , 27, 30.
homogalacten, 63.
honing, 133.
hoofdgeld der metoeken, 58, 97.
Hopletes , 46.
hopliten, 90.
- te Sparta, 24, 25, 33, 38.
hoplomachie, 127.
huisraad , 130, 133.
- te Sparta, 37.

huurtroepen, 89.
huurtroepen van Cretensers, 44.
huwelijk , 60, 61, 128, 142.
- op Creta, 43.
- bij Hom. , 10.
- te Sparta, 36.
- (buiten - geborenen) , 60 , 61.
huwelijken (verboden), 61.
huwelijksgift, 128, 129.
huwelijksovereenkomst, 128.
Hyacinthien , 204
Hyacinthus, 204.
Hylleis, 26.
hyposcenium, 203.
hypostrategen bij het ach. verbond,
182.

Iacchus , 192, vlgg.
Iason , 157.
Icaria , 199.
ijzer, 133.
Ilias, 5.
Imbros , 165.

ingevingen (goddelijke), 189.
inhoudsmaat, 134.
inkomen (belastingen op het) , 100.
inkomsten (buitengewone) , 100.
- en uitgaven van den staat, 80, 95.
- der koningen te Sparta, 30.
- der priesters, 93, 195.
inschrijving in den demus, 65.
- in de phratria, 63.
instructie van een proces, 117.
invloed van den griekschen godsdienst, 186.
invoer, 80.
- van graan, 132.
invoerartikelen, 132, vlg.
invoerrechten, 98.
inwijding in de mysterien, 192.
inwoners van Attica, 44, 46.
- (oudste) van Griekenland , 1.
Ioniers , 17.
Ioniers , afhankelijk van de Lydiers
en Perzen, 161.
Ioniers en Doriers (onderscheid tusschen), 17, 44.
ionische dodecapolis, 160.
Iphitus , 149.
Ipsus (slag bij, 136.
Isagoras, 51.
isopolitie, 142.
isoteleis, 59, 81.

219
isthmische spelen, 141 , 154.
Ithaca , 6.
iudex te Rome, 110.
jaar bij de Grieken , 196.
jacht bij Horn., 14.
kalender (regeling van den) te Sparta , 32.
kampprij zen , 96.
kamprechters bij de Dionvsusfeesten , 202.
- bij de olyrpische spelen, 151.
- bij de pythische spelen, 153.
kaperij, 139.
karakter van den griekschen godsdienst, 186.
kenteeken der ambtenaren , 84.
- der raadsleden, 67
Keryken , 191.
kiesvergaderingen, 76.
kinderen, 128, 129.
- bij Horn., 11.
kleederdracht, 130.
- op Creta , 43.
- bij Horn., 15.
- der slaven, 57.
- te Sparta, 27, 36.
- der jonge Spartanen, 35.
- der Spartanen in den oorlog, 38.
Klein-A zie , 2.
kleinhandel, 56, 134.
kleruchen , 166.
kleruchien , 165.
- (toestand der), 165, 166.
klimaat van Attica, 44.
knapenafdeelingen te Sparta, 35, 36.
kolonien te Athene , 136.
komische koren , 202.
konin g , 19.
- bij Hom. , 6, 7,
koningen te Sparta, 28.
koninginnen bij Horn., 9.
koningschap te Athene , 45.
- bij Horn., 6.
- (dubbel) te Sparta, 28.
kooplieden, 134.
koor bij de Dionvsien , 200, 202.
koper, 133.
koperen count, 94.
kunst (beeldende) , 129.
- (grieksche) , 137
kunsten te Sparta, 37.

kunstenaars bij Horn., 9.
kunstliefde der Atheners, 44.
krijgsdienst, 50, 67.
- als peripolus, 126.
krijgsdienst (vrijdom van), 90.
krijgsgevangenen , 140.
krijgslieden bij Horn., 16.
krijgsmacht, 19.
krijgsmantel, 130.
krijgsrecht, 140.
krijgstoerustingen, 80.
krijgswezen te Sparta, 37.
- (beambten bij het) , 89.
- (uitgaven voor het) , 95.
laatste dag der maand , 197.
Lachares, 137.
Lacon ie , 22.
laconismus , 168.
land en stad bij Horn., 14.
landbouw bij Horn., 14.
- te Sparta, 27.
Laurium (zilvermijnen van), 97.
leeningen, 80.
Leeuwenpoort, 3.
leger te Sparta, 37.
-- (aanvoering van het) te Sparta, 29.

- (staand) te Sparta, 33.
- (verdeeling van het) 91.
- (-) te Sparta, 37.
legerplaats bij Hom. , 16.
- bij de Spartanen, 38.
Lemnos, 165.
Lenaeen , 86, 199, vlgg.
Lenaeum , 204.
lengtemaat, 134.
leptum , 94.
Lerna , 181.
letterkunde , 18.
letterschrift , 4.
Leuctra (slag bij) , 158, 176.
levenswijze, 20.
- der burgers, 123.
- der helden bij Horn., 15.
- te Sparta, 34, 41.
lexiarchen , 72.
Libye, 16 .
lichtgewapenden te Sparta, 24.
lichtingen te Sparta, 37.
lijfeigenen op Creta, 42.
lijfsgenade, 140.
lijken , 131.
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lijkrede op de in den krijg gesneuvelden, 80, 131.
liturgien , 66, 102, 201.
- bij de demen en phylen , 103.
liturgien (vrijdom van) , 81.
lochaag, 91, 97
- te Sparta, 33.
lochen, 91 .
logisten, 82, 104, 110.
lood , 133.
lot (bij het) gekozene ambtenaren, 81.
loting der heliasten, 112.
- der raadsleden , 67.
Lyceum, 125.
Lycophron , 157.
Lyctus , 42.
Lycurgus, 26, 28, 147, 149.
- (ath. schatmeester) , 202.
Ly diers , 147.
lyra, 125.
lyrisch e poezie , 124.
Lysander, 174.
maaltijden , 130.
- op Creta, 43.
- bij Horn., 7, 15.
- (gemeenschappelijke) te Sparta,
27, 36, 41.

maanden bij de Grieken, 197.
maanj aar , 196.
Macedonia, 136, 145, 147, 157.
manslag , 109.
Mantinea (slag bij) , 176.
marktgelden, 98.
marktmeesters , 87.
marmer,, 133.
Massilia, 162.
maten , 4, 134.
- en gewichten (toezicht op de), 80.
matrozen , 92.
meerderjarigheid, 62.
Megalopolis, 159.
Megara, 49, 183.
Melanthus , 45.
Melicertes, 154.
Melkarth , 154.
Melos, 140.
menschenroof, 139.
menschentiende, 162.
Messenie , 22, 165, 177, 183.
metoeken, 58, 97, 102.
- (plichten der) , 58.
Meton, 197.

metronomen , 87.
militaire misdrijven , 12
mimische voorstellingen bij de eleusinische mysterien , 193.
mina, 94.
Minos, 41.
mirtekrans, 67, 73, 84.
Mithridates, 44, 137.
Mnoiten op Creta, 42, 43.
moedersteden , 162.
monarchie , 19.
moord bij Horn., 10
- (straf op) , 108.
- (aanklachten van) 95.
- (rechtspraak over), 51, 54, 106.
Mothakes , 24.
munt, 89, 94.
- (ijzeren) te Sparta , 37.
muntmeesters, 89.
muntwezen, 80.
muziek, 18, 20, 124, 125.
- bij Horn., 11.
- zonder woorden, 125.
Mycene , 3.
mysten, 192.
mysterien , 191.
- (ontheiliging van de,, 112.
Mytilene, 140.
naam (officieele) , 64.
nauarchen te Sparta, 33, 39.
naucraren, 48, 50, 66.
naucrarien , 48.
Naucratis, 167.
Nansinicus , 101.
nautodiken, 110, 111.
Naxos valt van het ath. bondgen.
af , 171.
nederlaag der Atheners op Sicilia,
174.

Neliden, 45.
nemeIsche spelen , 141, 143.
Neocoren, 194.
Neodamoden, 24.
niet-burgers , 20.
niet-schatbare aanklachten, 116,
119.

niet-vrijen, 20.
- bij Horn., 6, 9,
nijverheid, 19, 132, vlg.
nomographen bij het aetol. verbond,
179.

nomophylakes , 33, 54.
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nomotheten , 74.
oben, 26, 28.
obolus , 94.
ochlocratie , 19.
Odyssea, 5.
Odysseus, 6, 15.
Oedipus, 11.
offerdagen, 196.
offerdier bij Horn., 12.
offers bij Horn., 12.
- in den raad, 70.
offervoorteekens voor het raadplegen van het orakel, 189.
Ogyges, 179.
olie, 133.
oligarchie , 19.
olijfboomen (heilige), 198.
Olympia, 141.
olympiaden (berekening der) , 152.
Olympien te Athene, 204.
olympische spelen, 141, 149, 167.
Olympus in Elis, 150.
omgang tusschen ouderen en jongeren te Sparta, 35.
- tusschen de beide geslachtcn
bij Hom. , 11.
- tusschen de standen bij Hom., 6.
omkoopen van ambtenaren en rechters , 132.
omkcoping (wetten tegen), 77.
onderhandelingen ter voorkoming
van eenen oorlog, 138.
onderhoud van de ambtenaren, 84,
88, 95.
onderpand voor de huwelijksgift,
129.
ondersteuning aan arme burgers, 95.
- van hulpelooze ouders door
hunne kinderen, 1.24.
onderwijs , 20, 124.
- 'hooger) , 127.
- (lager) , 124, 125.
- bij Horn., 11.
- te Sparta, 35.
opvoeding te Sparta, 27, 35, 36.
onderwijswetten, 126.
onderzoek over ambtenaren, 82.
- over de archonten, 68.
- over de helpers der ambtenaren,
84, 86.
- van een proces, 107.
- over de raadsleden , 67.

onechte kinderen , 61.
- bij Hom. , 11.
ongunstige dagen voor het raadplegen van het orakel, 190.
onsterfelijkheid , 187 , 193.
ontaarding te Sparta , 40.
ontbinding des huwelijks, 129.
ontslagenen (uit de slavernij) te
Sparta , 24.
ontwikkeling (geestelijke) , 20.
- (lichamelijke) , 20.
onwettigheid (aanklacht van) , 114,
122.
onzedelijkheid , 132.
oogstfeest bij Hom. , 12.
oorlog (eerste heilige) , 153.
- (tweede heilige) , 145.
- (eerste messenische) , 24.
- (derde messenische) , 170.
oorlogen (messenische) , 39.
oorlog (peloponnesische), 40, 54, 61.
140, 173.
oorlogen (perzische) , 52, 147, 171.
- (aanleiding tot de -) , 161.
oorlog (thebaansche) , 138.
- van Sparta tegen Tegea, 39.
- (troj aansche) , 5, 6, 16, 138.
oorlogschepen 'uitrusting van) , 48.

oorlogsverklaring, 80, 139.
oorlogsvloot, 97.
oorlogsvoering bij Horn., 8, 16.
openbare behandeling van een pro.
ces , 117.
openbaringen (goddelijke), 189.
opperbevel over de vloot, 92.
opperkleed, 130.
optocht bij de Panathenaeen , 199.
- bij de eleusinische mystericn,193.
optochten bij de godsdienstfeesten,
199, 204.
opvoeding (in het algemeen) , 20.
- 123, 124.
- op Creta, 42
- bij Horn., 11.
orakel, 163, 189.
- door middel van het opruepen
van schimmen der afgestorvenen,
13.
orakel van Delphi, 13, 138, 146, 190.
orchestra, 203.
orde (handhaving van de - in de
volksvergadering) , 73.
orgeonen , 63.
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Oropus, 158.
Orygma, 119.
ostracismus, 52, 73, 74, 79.
overbevolking tegengegaan, 162.
overeenkomsten (door vrouwen gesloten) , 129.
overheden op Creta, 42.
— (keuze van de) , 76.

165, 171, 172, 189, 201.

Perioeken, 23, 24, 25, 27 , 28, 32,
38, 39.

— (steden der) , 25.
peripolus, 126.
Perseus, 184.
Persephone, 192, vlgg.
Perzen (de — in verbond met Spay ta), 174.

paarden bij Horn., 9.
pachters van de belastingen, 98.
-- van het theater , 92.
paedonomen, 33.
paedotriben , 125.
Palaemon, 154.
palae ztrae , 125.
Palladium, 106, 108.
Pamboeotien , 158.
Pamphyli, 26.
Panaetolium , 178.
Panathenaeen , 85, 148, 198.
pancratium, 151.
,

Panionia, 160.
Panionium , 160.

Paraliers , 47.
paralische (de — triere) , 95.
parascenia , 204.
parasiten bij den eeredienst, 194.
parastasis, 110 , 117.
Paris, 11, 15.
Parnasus , 146, 153.
Partheniers , 24.
Parthenon, 88, 189.
partij (aristocratische) , 39, 167.
— (behoudende), 21.
— (democratische) , 39.
partij schappen , 21.
Pausanias (de schrij ver) , 146.
Pausanias (v. Sparta) , 170.
Pediaeers, 47.
pek , 133.
Pelasgen, 1.
pelaten, 165.
Pelopiden, 22.
Peloponnesus, 2, 22, 183.
Penesten, 156.
pentacosiomedimnen, 49.
pentadarchen, 91.
pentaden, 91.
pentathlum , 151.
penteconteren, 33.
peplus voor de godin Athene, 199.
Pericles (tijd van), 53, 91, 97, 121,

phallus, 199.
phasis , 113.
Phidias, 149.
Philoetius, 6.
Philippus II van Macedonia, 136,
145, 148, 157, 176.

— V van Macedonia, 179.
Philopoemen, 181.
Phocaea, 160.
Phocensen, 145, vlgg.
Phoeniciers , 3, 154, 167.
phorminx , 12.
phrateren , 109.
phratren, 9.
phratria, 45, 63, 128.
Phreatto, 106, 108.
Phrygiers , 147.
phyle, 45, 48, 50, 63, 64, 65, 137.
phylen (namen der tien) , 65.
-r-- (nieuwe) , 137.
— bij Horn., 9.
— te Sparta, 26, 28.
Phylliden, 192.
Pisatis , 149.
Pisistratiden, 51, 158.
Pisistratus, 50, 198.
Plataea (slag bij) , 170.
Plataeers , 59.

plechtigheden bij het overlijden van
een koning te Sparta, 29.
pleidooi, 118.
plengoffers bij Horn., 12.
Plutarchus, 190.
plutocratie, 19.
Pnyx, 71.
polemarchus, 84, 89.
— te Sparta, 30, 33.
poleten, 88, 92, 97, 120.
Polias (Athene), 185.
politiebeambten , 87.
politiek (buitenlandsche) van Sparta, 39.
politieke beginselen, 18.
Polybius, 184.
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Polydorus, 31.
polytheisme der Grieken, 186.
Poseidon, 146, 154.
Poseidon-Erechtheus , 195.
Poseidon Heliconius , 160.
Potidaea (het beleg van) , 97.
practoren, 88, 120.
priester van Antigonus en Demetrius Poliorcetes, 137.
priesters, 93, 189, 194.
- bij Horn., 8.
- chet ambt der) bij Hom. , 12.
- te Sparta, 33.
priestergeslachten , 195.
priesterlijke bedieningen, 194.
priesterschap (vereischten voor het),
93, 195.

prijzen door kapers gemaakt, 139.
- der overwinnaars in de ol. en
andere spelen , 152 , vlgg., .198,
200, 201.

prijzengerechtshof, 139.
privaataanklachten, 113, 115.
privaatprocessen, 51, 115, vlgg.
probole, 77.
probuleuma, 68, 73.
procedeeren (wijze van), 116.
Procles , 28.
Procliden, 28.

Prodicus van Ceos, 127.
prohedri in den raad, 69.
prohedri, 152, 154.
prom etreten , 87.
proscenium , 203.
protocosmus op Creta, 42.
proxenus , 142.
- te Sparta, 33.
prytanen , 69.
- der natucraren, 48.
prytaneum , op de acropolis, 49,
106 , 109.

prytaneum (Tholus1 , 69, 81, 84, 96.
prytanie (gerechtsgeld) , 116.
prytanien, 69.
Ptolemaeiis (gymnasium van) , 126.
Ptolemais, 137.
Pydna (slag bij), 184.
Pylae , 143.
Py lagoren , 144 , vlgg.
pylische amphictionie, 143.
pyrphorus , 33, 38.
Pytho, 13.
pythia, 190.

pythii te Sliarta , 33, 147.
pythische amphictionie, 143.
pythische spelen , 141, 144, 153.
raad van Clisthenes, 52, 6 7 , vlgg.
raad voor Clisthenes, 50, 66.
- op Creta, 42.
- bij Horn., 6.
- van Solon, 50.
- te Sparta, 28, 30.
- der 400, 54.
- der 5000, 54.
- der 500, 67, vlgg.
raadsleden , 90.
recht bij Horn:, 9.
rechten der vier klassen te Athene
;

50.

rechters (rondgaande) , 110, 111.
rechterlijke macht, 19, 21.
rechtspraak, 51.
- der archont en , 85.
- van den Areopagus, 106.
- over de ath. bondgen., 173.
- der elfmaunen , 86.
- der ephoren, 32.
- bij Horn., 6.
- van de opzichters over de werven , 92.

- der overheden, 113.
- der poleten, 88.
- te Sparta , 30, 32, 33.
- der strategen, 90.
- der volksvergadering, 77, vlgg.
rechtswezen , 106.
redekunst, 127.
reeders, 134.
regent te Sparta, 29.
reiniging van een moordenaar, 100.
reinigingsoffor, 72.
rekenplichtigheid der ambenaren ,
82.

- van den Areopagus, 123.
rente, 94, 134.
reukoffers bij Horn., 12.
Rhegium, 162.
rhetren van Lycurgus, 28.
ridders op Creta, 42.
ringmuur om de tempels, 188.
roeiers, 57, 92, 97.
- te Sparta, 24, 39.
Rome , 137.
Romeinen, 147.
- op Creta, 44.
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- in Griekenland , 137, 146, 157,
158, 179, 184, 192.

- in Laconie , 41.
- (oorlogen der) tegen de Macedoniers , 179, 184.
- bij de eleus. mysterien , 192.
romeinsche invloed op den bouw
van de grieksche theaters, 203.
romeinsch keizerrijk, 137.
rooverij, 139.
ruiling van vermogen, 102, 105.
ruimte voor de toeschouwers in het
theater, 203.
ruiterij, 91, 95.
- (thessalische), 156.
- (uitrusting der) , 48.
- (het toezicht over de), 68.
salaminische (de - triere), 95.
Salamis, 49.
- (slag bij), 147.
Samos, 136.
saty rdrama , 201, 202.
schadeloosstelling, 121.
scharlakenbes, 133.

schatbare aanklachten, 116, 119.
Schatkamer van Atreus, 3.
schatkamer der tempels , 188.
schatmeesters der goden, 88.
-- der godin Athene, 88.
schatting der ath. bondgen., 80, 99,
171, 1?2.

scheepstimmerhout, 133.
scheidsrechters, 110.
- (bij zondere) , 111.
- tusschen vijandige Staten, 138.
schepen, 92, 95.
- bij Hom. , 16.
- te Sparta, 39.
schepter, 7, 8.
scherprechter, 94.
schimmen der afgestorvenen, 13,
188.

schijngestalten der maan, 197.
schippers, 133.
schoeisel , 130.
schouwburg te Athene, 202.
schrijfkunst, 4, 124, 127.
schrijvers , 70, 93.
schrikkelmaanden van Meton, 197.
- van Solon, 196.
schuldenaars niet meer verpand, 49.
Scias , 31.

Scirophorien , 204.
Scopaden, 157.
Scyros door Cimon veroverd , 165.
Scythen , 58.
secretarissen van den raad , 70.
seisachtheia, 49.
Sellasia (slag bij), 41, 184.
Semnen , 122.

Sicilie, 161 , 174.
Sicyon, 159, 181, 183.
sieraden , 130.
sitonen , 92.
sitophylakes , 87.
slag bij de Spartanen, 38.
slagen voor Troje, 16.
slaven , 20, 56.
- bij Horn., 9.
- te Sparta, 25.
- (verklaring van - voor het
gerecht), 117.
slavernij , 56.
smokkelarij , 98.
Socrates, 124, 127.
soldij, 97, 104.
Solon, 49, 71, 75, 85, 106, 111,
113, 115, 121, 135, 147.
sophisten , 127.
sophronisten , 126.

Sophocles , 201.
spionnen der Ath. bij hunne bondgen., 173.
Sparta, 22, 147, 177, 183.
- onder de Romeinen , 41.
spartaansch bondgenootschap, 167,
173.

- (nieuw), 170.
spartaansche godsdienstfeesten, 204.
Spartanen, 23, 25.
spijzigingen der demoten en phyleten, 103.
- in het prytaneum , 81.
spraakkunstig onderwijs, 124.
sprekers in de volksvergadering, 73.
staand leger te Sparta, 37.
staat (het begrip van een) 19.
staatsadvocaten, 75, 79, 83.
staatsarchief,, 74.
werkzaamheid ,
staatsburgerlijke
135, 129.

staatseeredienst , 196.
staatseigendommen (verpachte) , 97.
staatsgebouwen , 130.
staatskas , 88, 100.
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-- op Creta, 43.
-- te Sparta 32.
staatslanderijen te Sparta, 26, 28.
staatsoffers, 96.
bij horn., 7 8.
staatsprocessen, 51 113, vlgg.
-- (eigenschappen der), 115.
staatsrecht, 18.
staatsrecht te Athene 61.
staatsregeling, 18 19.
-- (ontwikkeling van de) 21.
vary Solon, 50.
staatsschuldenaars 62 119 120.
staatsslaven 58 94.
staatstoezicht op de levenswijze, 20.
te Sparta, 34.
staatswezen 18 19.
staatszegel 69.
van het ach. verbond 182.
te Sparta, 32.
stad en land bij horn., 13.
stadium 150.
staking der stemmen 118.
stammen der Gricken 1 7.
standbeelden 81.
standen op Creta, 4.2.
statell bij Horn., 6.
stater 94.
,

,

-

,

,

132.
sycophanten 54.
sycophantic, 121.
symmorien 101 102 104.
symposium, 130.
syncretismus, 100.
svntrienarchen, 104.
Susario, 200
Syracuse lstichting van), 162.
,
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,
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,

-
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-

,
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,

,

,

stemmen (het niet hebben van cen
vijfde der), 115 , 118.

stemming, 118.
(wijze van) in den rand 70.
(i'vijze van) in de volksverg., 73.
stemming (bij) gekozen ambtenaren 81.
stemreclit in de volksverg 61.
bij het ach. verbond 181.
stichter van eene volkplant., 164, 165.
stichtingsbriet eener volkplanting
164.
strafeIu 1 1 9.
-- te Sparta, 34.
strafrecht van den Areopagus 85,
106.
van den read 68.
strateeg bij het ach. verbond, 182.
bij het aet. verbond, 178.
strategen (tien), 89, 90, 92 101.
strategische wetenschappen, 127.
strategium, 90.
straten en wegen (opzichters over),
87.
sstrengheid der atheensche wetten,
V. D. ES, Gr. Antiq. 3de druk.
-

,

-

,

-

,

,

,

-

-

,

taal 17.
tactische wetenschappen, 127.
tafelliederen 131.
tagus 157.
talent 94.
Talthybiaden 26.
Talthvbius 26 33.
taxiarcheri 90.
Taygetus, 35.
teekellkunst, 127.
'I'egea 167, 169.
tegeneisch voor het gerecht 119.
tegellverklaring -, 118.
Teleontes 46.
Temenus 22.
Tempe, 153.
tem pels 130, 188.
tempelschatten 80, I20.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tetralogie

,

202.

Thargelien, 86, 204.
Theano, 195.
theater `02.
Thebe, 145, 157 177.
--- (oppermacht van) 158.
(verwoesting van), 158.
Themis, 146.
Themistocles, 66, 97, 103.
Theodosius, 152.
Theognis 124.
Theopompus, 31.
theorica, 95.
theorien 150, 164.
Thermopylae, 143, 144, 205.
Thermum 178.
Thersite,s
Theseus, 45, 154.
Thesus (tempel van) 57, 81.
Thesmophorien, 199.
thesmotheten, 81 85, 111, 112.
Thespis, 200.
Thessaliers 156.
theten, 49, 52, 100.
Tholes, 09, 81 84, 96.
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thy mete, 203.
Thyrea, 205.
tijdrekening volgens Meton, 197.
timocratie, 19.
Tiryns, 3.
toezicht over de ambtenaren, 77.
- over de ruiterij , 68, 92.
- over de vloot, 66, 68, 92.
tol bij Byzantium, 99.
tollen , 80.
tolpachters, 91 , 98.
tooneel , 203.
tooneelspelers, 201, 203.
tooneelvoorstellingen, 128.
-- bij de godsdienstfeesten, 200.
- te Sparta, 37.
toonkunst, 124.
toonkunstenaars, 125.
tragische koren, 202.
tragoedie , 200.
treurspel, 132.
trierarchen, 90.
- te Sparta, 39.

trierarchie , 90, 103.
trieropoeen , 66.
trilogie, 202.
Triopium, 160.
trittys, 48, 66.
troonsopvolging te Sparta, 29.
tropaeum , 140.
tweegevechten bij Horn., 16.
twisten (binnenlandsche), 21.
tyrannen in de ionische steden, 161.
tyrannie, 19, 22, 32.
tyrannien (val der) in de Peloponnesus door het ach. verbond, 183.
uitgaven van den staat , 95.
-- (buitengewone), 97.
uitspraak der diaeteten , 110.
-- van het gerecht, 118.
uitvoer, 80.
uitvoerartikelen , 133.
uitvoerrechten, 98.
uitwisseling van krijgsgevangenen ,
140.
urn, 131.
vaderlijke macht, 124.
vaderlijk vermogen, 198.
Valentinianus I, 193.
valsche getuigen , 121.
veestapel bij Hom., 14.

veldslagen bij Hom., 16.
Velia , 162.
verantwoordelijkheid der ambtena
ren , 71 , 82, vlgg.
verbanning, 119.
verbeurdverklaarde goederen , 119.
verbeurdverklaring, 68 , 119.
verbond (het achaeisch) , 17 9.
- (het aetolisch) , 177.
- tusschen Athene en Sparta, 170.
- der Doriers , 40.
- (het megalopolitaansche) , 159.
- tusschen Sparta en Tegea, 167.
verbranden (het) van lijken, 129.
verdaging van het gerecht, 119.
- van de volksverg., 74.
verdedigers voor het gerecht , 118.
verdeeling van de landerijen te
Sparta, 28.
verdragen, 141.
vereenigingen , 62.
vereering van de goden op verschillende plaatsen, 187.
vereischten om tot een ambt gekozen te kunnen worden, 81.
- om lid van den raad te kunnen zijn, 67.
-- voor het priesterschap, 93, 195.
vergaderingen van het ach. verbond, 180.
--- van het aetolische verbond,178.
- van het spartaansche bondgenootschap, 168.
- der demen, 64.
- der phylen, 64, 65.
vergaderplaats van den raad, 69.
- der volksverg., 71.
verkeer in vreemde staten, 141.
verkwisting van het vermogen, 132.
vermogen (belastbaar) , 100.
- (tricrarchisch) , 103.
-- (waarde van het), 105.
verontschuldiging wegens het niet
verschijnen voor het gerecht, 121.
veroverde steden, 140.
verpachting, 68.
verplichtingen van den raad, 68.
verval van Athene , 135.
- van Sparta , 40.
vervolging van een moordenaar,
106, 108.

verwaarloozing van de kinderlijke
plichten jegens ouders, 132.
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verwantschapsrechten , 61.
verwijdering van een raadslid, 70.
verzoek om uitstel voor het gerecht,
110.
vestigingen van een groot aantal
vreemdelingen , 166.
vestingwerken van Mycene, 3.
--- van Tiryns, 3.
veto van den Areopagus, 122.
viering van de eleusinische mysterien , 192.
vijgen, 133.
visch , 133.
- (gezouten) , 133.
vischvangst bij Horn., 14.
vlaktemaat, 134.
vloot, 66, 92, 97.
- (het toezicht over de' , 68, 91.
voeding van de jonge Spartanen, 35.
voetknechten bij Horn., 16.
vogelwichelaars bij Horn , 13.
vogelw;wichelarij , 189.
yolk bij Horn., 6.
volkenrecht, 138.
volkplantelingen (het bijeenbrengen
van) , 163.
(toestand del), 163.
volkplantingen, 147, 161.
- (redenen tot stichting van) ,
161.

- ( nieuwe - door oude - gesticht), 164.
(verhouding tusschen - en
moedersteden ' , 164, 165.
-- (leiding van de) , 163.
- (godsdienst van de) , 164.
- van Phoeniciers en Aegyptenaars , 3.
volksafdeelingen, 62.
volksbesluit, 73.
volksbesluiten (aanklacht tegen) ,
114.
volksleiders , 54.
volksvergadering, 71, vlgg., 85, 114.
135.
- (oppermacht der) , 66.
- (plaats der) , 71.
- op Creta, 42.
- bij Horn., 6.
- te Sparta, 31.
volksvergaderingen (gewone en buitengewone), 71.
volksverhuizing, 2.

voltrekking van het huwelijk, 129.
- van een vonnis, 119.
voltrekking van een vonnis te
Sparta, 34.
vonnis (middelen om een) ten uitvoer te leggen, 120.
- (--) te doen vernietigen, 121.
voogden , 113.
voogdij, 129.
voorstellen in de volksverg., 73.
voorteekenen , 189.
- bij Horn., 13.
voorzitter in den mad, 69.
- in de volksverg. , 69, 72.
voorzitters der symmorien , 101.
vrede, 141.
- (het sluiten van) , 80, 141.
vredesverdragen, 141.
vreemdelingen, 85, 141.
- (bevoorrechte) , 58.
- te Sparta, 37.
- op Creta, 43.
vreemdelingenrecht, 85.
vrije steden onder de Romeinen,185.
vrijen bij Horn., 8.
vrijgeleide gedurende de godsdienstfeesten , 141, 149, 198.
vrijheid (verlies van de) , 119.

vrijspraak, 108.
vrijverklaring van slaven, 57.
vrouw bij Horn., 10.
vrouwen (atheensche), 127.
- (spartaansche) , 35.
vrouwelijke bezigheden, 127.
- bij Horn, 9.
- te Sparta, 36.
vrouwelijk geslacht (opvoeding
van het), 127.
- (opvoeding van het) te Sparta,
35.
vrouwenvertrek , 127.
vuistgevecht, 151.
vuur der moederstad, 163.
waarzeggers , 163.
- bij Horn., 13.
- te Sparta, 32.
wagenstrijden bij horn., 16.
wapens , 134.
wapenmagazijnen , 96.
wapenrusting bij Horn., 16.
- te Sparta , 38.
wapenstilst-ind, 140.
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gedurende de godsdienstfecsten,
141, 149, 198.

waterleidingen (opzichters over), 87.
wateruurwerk, 118.
wedloop, 150.
wedren, 151.
wedstrijden bij de godsdienstfeesten, 150, vlgg., 198, vlgg.
weezen, 103.
wegblijven van een der partijen voor
het gerecht, 118.
wegen, 141.
- (opzichters over straten en), 87.
weigering van een opgedragen ambt,
77.
weigering van krijgsdienst, 132.
welsprekendheid , 20, 127.
m erkzaamheden der archonten, 84,
vlgg.
- der priesters, 194.
--- van den raad, 68, 202.
- - te Sparta , 30.
- der strategen, 89, vlgg.
-- der volksvergadering, 71, 74.
- - te Sparta, 31.
«rerven , 91.
- (opzichters over de) , 91.
wetgeving, 21, 74.
- (verhouding tusschen - en
godsdienst) , 186.
- (verwarring in de) , 76.
wetsverandering , 75.
wetsvoorstel , 75.
wetten te Sparta, 34.
wettiging van onechte kinderen, 61.
wijgeschenken bij Horn., 13.
wijn, 134.
wijnbouw bij Horn., 14.
wijsbegeerte, 17.
wollen stollen, 134.

wonderteekenen , 189.
woningen , 130.
- bij Horn., 15.
- te Sparta, 3 7.
worstelen, 151.
wraak voor beleediging van een
burger van een anderen staat,
139.

Xuthus, 2, 45.
Zacoren, 194.
Zaleucus , 147.
zang, 125.
- bij Horn., 12.
zangen van Homerus, 5.
zangers bij Homerus , 9, 12.
- voor Homerus , 5.
zeemacht der Atheners, 66, 69, 103,
169, 172.

- der Spartanen, 39.
zeeroof bij Horn., 9.
zeesoldaten , 92, 97.
te Sparta , 24.
zeevaart , 133.
- bij Horn., 15.
zegeteeken, 140.
zeugiten , 49.
Zeus, 38 , 149, 153, 187, 204.
- Agetor, 38.
- te Dodona, 190.
-- Lacedaemon , 29.
- Uranius, 29.
- Xenius , 141.
zilver, 134.
zilveren count, 94.
zitplaatsen in het theater, 203.
zittingen van den raad, 69.
zwemkunst, 126.
-
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INLEIDING.

De oude schrijvers over romeinsche geschiedenis, wier werken
wij gedeeltelijk nog bezitten, hebben langen tijd onvoorwaardelijk
geloof gevonden. Eerst vrij laat trokken allerlei onwaarschijnl!jkheden en tegenstrijdigheden in hun geschriften de aandacht en
prikkelden tot een nauwkeurig onderzoek. Allengs is toen aan
het licht gekomen, dat deze schrijvers niet geput hebben uit oorspronkelijke bronnen, maar dat zij tot grondslag hebben genomen
een weinig betrouwbare overlevering van jeugdigen datum, die
bovendien door hen zelf kwistig is vermeerderd en verrijkt.
Bij de Romeinen is de belangstelling voor hun geschiedenis
niet eerder ontwaakt dan tegen het einde van den geweldigen
2den Punischen oorlog. Toen ontbraken evenwel betrouwbare
berichten van tijdgenooten over de vorige eeuwen en de oude
oorkonden waren verloren gegaan. De eerste kroniekschrijvers
hebben dan ook den vroegsten tijd zeer oppervlakkig behandeld ;
gaandeweg, naarmate zij hun eigen tijd naderden, werd het
verhaal breeder. Deze oudste schriftelijke overlevering is ter
dege onder handen genomen, uitgebreid en opgesierd, eerst
door de annalisten tijdens de Gracchen en Sulla, daarna door de
oudheidkundigen van het einde der republiek en het begin van
het keizerrijk. Ten slotte heeft Livius de kroon op 't werk gezet
door aan zijn landgenooten een volledige, fraai geschreven geschiedenis aan te bieden van de stichting der stad tot op zijn tijd toe.
De Romeinen waanden zich nu in het bezit van een roemrijk ver HOERSTxA, Rom. Antiq.

6e dr.
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leden ; de waarheid is dat omtrent hun geschiedenis tot ongeveer
300 v. C. nagenoeg alle historische zekerheid ontbreekt.
In de volgende bladzijden, die telkens met de traditioneele
geschiedenis in tegenspraak komen, kan niet in elk afzonderlijk
geval worden aangetoond, hoe na zooveel eeuwen door scherpzinnige geleerden het spoor der vervalsching is ontdekt. Wel
kan, om een denkbeeld te geven van de wijze, waarop de zoogenaamde romeinsche geschiedenis tot stand is gekomen, gewezen worden op enkele praktijken, waarvan de oude schrijvers
zich bij hun arbeid stelselmatig bedienden.
Het was voor hen een groot bezwaar, dat voor de eerste
eeuwen de stof nagenoeg ontbrak. Uit deze moeilijkheid trachtten
zij zich te redden door gebeurtenissen uit een later tijdperk
eenigszins gewijzigd over te brengen in een vroeger en dus
tweemaal te verhalen. Zoo werden ten minste eenige leege
plekken gevuld ; een heele oorlog vol heldendaden en overwinningen, de zoogenaamde lSte Samnietische oorlog, is op die
wijze de romeinsche geschiedenis binnengesmokkeld.
Omdat de geschiedschrijving zoo laat was begonnen, was de
chronologie van het weinige, dat men uit den ouden tijd wist,
hoogst onzeker. Alle instellingen, wier oorsprong onbekend was,
alle wetten en feiten, waarvan de tijd niet meer kon worden vastgesteld, plaatsten de schrijvers in den tijd der koningen of in de
eerste jaren der republiek. Wanneer achteraf bleek, dat zulk
een vroege tijdsbepaling onhoudbaar was, werd daarvoor soms tot
tweemaal toe een latere genomen; men behield evenwel ook de
vorige en zoo komt dan nu herhaaldelijk dezelfde gebeurtenis
twee- en zelfs driemaal in de geschiedenis voor.
Met voorliefde luisterden de schrijvers hun werken op door het
inlasschen van redevoeringen en romantische episodes. De'overgroote meerderheid der albekende verhalen uit de oude romeinsche
geschiedenis zijn zonder twijfel verdicht en van de meeste kan
worden aangetoond naar welke grieksche of latijnsche voorbeelden
zij zijn bewerkt. Niet minder werd al vroeg de geschiedenis
vervalscht -- reeds Cicero en Livius klagen er over — door het.
,
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verzinnen van heldendaden en eerambten voor leden van aan
geslachten. Natuurlijk kregen de Romeinen steeds de-zienljk
mooie rol en dat de buitenlandsche vijand en de politieke tegen
er geregeld slecht afkwamen, spreekt bij zulk een-stander
opvatting der geschiedschrijving van zelf.
Men heeft lang gemeend, dat wegens de grootere standvastigheid
der staatsrechtelijke traditie, de berichten omtrent het ontstaan
en de ontwikkeling der staatsinstellingen meer vertrouwen zouden
verdienen dan de overige. Maar ook deze zijn aan een grondige
bewerking niet ontkomen. In later tijd wisten de Romeinen
niet veel meer van hun vroegere staatsregeling. Daarom zijn
de geleerden van de iste eeuw v. C. op de gedachte gekomen
er reconstructies van te ontwerpen, waarbij zij uitgingen van
de instellingen van hun eigen tijd. Op deze, uit den aard der
zaak onbetrouwbare gegevens, berust voornamelijk de kennis
der schrijvers, zoodat ook hier de zekerheid zeer gering is te
achten.
De uitkomsten van het in deze richting gevoerde historisch
onderzoek zijn derhalve veelal negatief. Maar de geschiedvorschers hebben het bij afbreken niet gelaten. Zij zijn onvermoeid
bezig door scherpzinnige combinatie van de feiten, die als vaststaand mogen gelden, daarbij gesteund door de resultaten der
archaeologische studiën, de romeinsche geschiedenis op nieuwe
grondslagen te vestigen. Aan hun arbeid is het te danken, dat
wij, al moge ons positief weten betrekkelijk gering en onvolledig
zijn, van de ontwikkeling van den romeinschen staat beter en
nauwkeuriger voorstellingen hebben dan de latere Romeinen zelf.

1*
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HOOFDSTUK I.

Rome onder de Koningen.
§ 1. OUDSTE TIJDEN.

In het begin van den geschiedkundigen tijd werd een groot Latium.
gedeelte van Italië bewoond door den tak van den indogermaanschen stam, waaraan de naam van italische volken is
gegeven. Deze volken bestonden uit twee hoofdgroepen, de
umbrisch-sabellische en de latijnsche. De laatste, de kleinste
der twee, was hoofdzakelijk gevestigd in Latium, de vlakke
kuststreek ten zuiden van den Tiber. Aan de overzijde van
den Tiber woonden de Etruscen, wier herkomst nog niet is
opgespoord en die eens het heerschende volk op het schiereiland zijn geweest.
In Latium bestonden reeds in overouder tijd tal van staatjes Latlinsehe
later waren er dertig — die een bond vormden, met Alba bond.
Longa tot middelpunt. Een dezer staatjes was Rome, volgens
de overlevering een kolonie van Alba Longa. Het is waarschijnlijk, dat Rome eens tot den latijnschen bond heeft behoord,
maar zoodra de geschiedenis begint, staat het er naast en na
de verovering en verwoesting van Alba Longa heeft het de
leiding van den bond.
Omtrent den tijd van de stichting, of liever van het ontstaan Oorsprong en
van Rome, bestaat geen zekerheid. De ouden wisten het zelf uitbreiding
niet. Sedert het begin van den keizertijd werd overeenkomstig van Rome.
de berekeningen van M. Terentius Varro als stichtingsdatum
aangenomen 21 April 754.
1 De streek, waar Rome werd gebouwd, is sedert onheugelijke tijden bewoond geweest, zooals de in en om de stad gevonden praehistorische graven
bewijzen. Maar er is geen reden om aan de stad een hoogeren ouderdom
dan het midden der 8ste eeuw toe te schrijven. De verwachtingen, dat het
bewijs daarvoor geleverd zou worden door de vondsten bij de opgravingen
van het forum in 1899, zijn niet vervuld.
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Het oudste Rome was een nederzetting op en om den door
een muur omringden Palatinus (Roma quaclrata). Op den
Capitolinus bevonden zich de burcht en enkele kleine heiligdommen (fana sacellaque); in de laagte tusschen beide was de
markt, het forum. Spoedig bevatte het gebied zeven buurtschappen, zoogenaamde monies. Ter herinnering aan deze ver
werd jaarlijks een godsdienstig feest gevierd, het-enig
Septimontium, dat nog in den keizertijd bestond. Later werden
bij den Palatinus en den Capitolinus nog vijf naburige heuvels
getrokken : Quirinalis, Viminalis, Esquilinus, Caelius en Aventinus. Deze zeven heuvels werden in den koningstijd door een
wal (agger) omringd, die daarna is vervangen door den geduchten
muur, waarvan nog enkele stukken staan.'
De bewoners heetten Quirites, voluit populus Romanus Quirites,
een naam die in enkele formules en bij het toespreken der burgerij bleef voortleven. 2
Meestal wordt aangenomen, dat Rome ontstaan is uit de
vereeniging van drie oorspronkelijk zelfstandige stammen Tities,
Ramnes en Luceres, de eerste van sabijnsche, de tweede van
latijnsche, de derde van latijnsche of etruscische afkomst. Deze
opvatting, die te Rome eerst in den laatsten tijd der republiek
is opgekomen, is op zich zelf weinig waarschijnlijk. Ook de
overlevering kent Tities, Ramnes en Luceres niet als stammen,
maar als door Romulus ingestelde ruitercenturiën. Veeleer is
aan te nemen, zooals ook de Romeinen zelf het zich gewoonlijk
voorstelden, dat de stad van oudsher een ongedeelde eenheid was.
De zeven Van de oudste geschiedenis van Rome valt alleen met zekerheid
koningen. te zeggen, dat de stad door koningen werd geregeerd. De verhalen omtrent de zeven koningen, die evenals de talrijke stichtingslegenden, verzinsels zijn van grieksche en romeinsche geleerden, hebben geen ander doel dan om het ontstaan van Rome
, Ten onrechte beweerden de Romeinen, dat deze muur gebouwd was door
Servius Tullius ; vermoedelijk is hij uit den tijd der Samnietische oorlogen.
2 Volgens sommigen is Quirites afgeleid van quiris = lans ; volgens anderen
van curia, zoodat het zou beteekenen curiegenooten. Volgens Madvig, Verf.
u. Verw. I. 14 is het de oude, eigenlijke volksnaam, die later plaats moest
maken voor den van dien der stad afgeleiden naam Romani ; zoo droegen de
inwoners van Ardea den naam Rutuli.

en van zijn instellingen te verklaren. In hoofdzaak wordt het
volgende omtrent hen medegedeeld.
Romulus sticht de stad, stelt den senaat in, grondvest de
burgerij met haar onderscheid in standen (patres en plebs) en
verdeelt haar in 30 curiae. Numa Pompilius regelt den eeredienst; Tullus Hostilius breidt evenals Romulus het gebied uit
en verovert Alba Longa ; Ancus Martius bedwingt de Latijnen
en sticht de havenstad Ostia; Tarquinius Priscus uit de stad
Tarquinii in Etrurië naar Rome gekomen, schept grootsche
bouwwerken; zijn schoonzoon en opvolger Servius Tullius omgeeft de stad met een sterken ringmuur en verdeelt de burgerij
in tribus, classes en centuriae. De laatste koning Tarquinius
Superbus wordt wegens zijn dwingelandij verjaagd.
Met de laatste koningen worden door de overlevering de Etrus- De Etruseen
een in de romeinsche geschiedenis ingevoerd en na de ver- te Rome.
drijving van Tarquinius Superbus laat zij Porsena, koning van
Clusium, optreden om hem in zijn regeering te herstellen. Deze
etruscische vorst schijnt een historische persoon te zijn geweest,
maar evenmin als zijn rol tegenover Rome, kan de juiste tijd van
zijn optreden worden bepaald. Niet kan betwijfeld worden,
dat de Etruscen, die in de 6de en 5de eeuw v. C., toen zij het hoogte
hun macht hadden bereikt, Campania bezet hielden,-puntva
ook een tijdlang Rome en Latium hebben overheerscht. Met
hulp van Cumae zijn, waarschijnlijk omstreeks het begin der
5de eeuw, de Etruscen uit Rome en Latium verdreven.
Omstreeks denzelfden tijd heeft te Rome het koningschap het
veld moeten ruimen voor een regeering van den adel. Rome
was toen reeds een stad van eenige beteekenis, die met uitmuntend gevolg, eerst van de beschaving der Etruscen, later van die
der naburige grieksche kolonie Cumae, partij had getrokken.
§ 2. BEVOLKING.
De bevolking van Rome bestond uit patriciërs, plebejers en
clienten.
De patriciërs (patres) maakten den regeerenden adel uit, want Patriciërs.
alleen uit hun geslachten werden de leden van den raad des
konings, den senaat, gekozen en zij alleen konden overheids- en
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priesterambten bekleeden. Het patriciaat was dus de romeinsche
adel. Er waren oudere en jongere geslachten (patres maiorum
en minorum gentium), waaruit volgt, dat sommige geslachten
later in den adelstand waren opgenomen. De koning moet dus
het recht hebben gehad aan aanzienlijke mannen uit den burgerstand en voorname vreemdelingen, door hen in zijn raad te
roepen, het patriciaat tej verleenen. Zoo zouden door Tullus
Hostilius, na de verovering van Alba Longa, albaansche geslachten het patriciaat hebben verkregen en eveneens zou dit
voorrecht geschonken zijn aan de gens Claudia, die uit het
sabijnsche land gekomen, zich te Rome had gevestigd. Maar
tijdens de republiek is het patriciaat een gesloten stand gebleven.

(lentes. Ieder patricisch geslacht (gens) vormde op zich zelf een gesloten
geheel, waarvan het eerste kenmerk was, dat de gentiles een
gemeenschappelijken geslachtsnaam droegen. In den beginne
woonden de leden der geslachten bijeen; zij hadden gemeenschappelijke sacra, gemeenschappelijk erfrecht en konden besluiten nemen in hun eigen familieaangelegenheden. Zoo was
in de gees Fabia het caelibaat en de expositio infantum verboden en mocht in de gens Manlia, sedert de veroordeeling van
M. Manlius Capitolinus (384), niemand meer het praenomen
Marcus dragen. Door dit alles kregen de gentes een groote
zelfstandigheid en gingen bij de patriciërs de belangen hunner
gens boven die van den staat.
Clienten. De patriciërs hadden clienten (cluere), halfvrijen of hoorigen, die
het burgerrecht misten. Zij woonden meest op het land als
afhankelijke pachters en daglooners. De client was zijn meester
(patronus) eerbied verschuldigd, moest hem heerendiensten bewijzen en hem volgen in den oorlog. Daar stond tegenover, dat hij
de bescherming genoot van zijn patronus en dat deze hem voor
1 Patres duidt den geheelen stand aan, patricius den enkeling. Bij de
romeinsche schrijvers komt patres voor als : 1°. patriciërs, 20 . de senaat der
koningen, 30 • de patricisch -plebejische senaat. Wanneer er sprake is van den
patricisch -plebejischen senaat, beteekent bij Cicero patres steeds het patricisch
deel van den senaat ; den geheelen senaat noemt hij, evenals Caesar, senatus
of patres conscripti. Daarentegen gebruikt Sallustius soms, Livius dikwijls
patres in • den zin van den geheelen senaat.
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het gerecht moest bijstaan. Reeds in het laatst van den
koningstijd begonnen de clienten zich vrij te maken ; zij zijn
opgegaan in de plebs.
Plebejers, gezamenlijk plebs, heetten de burgers, die een ge- Plebejers.
ringer burgerrecht hadden dan de patriciërs. Zij hadden geen
zitting in den senaat en konden geen ambten bekleeden, maar
zij hadden stem in de volksvergadering. De patriciërs hielden
hen op een afstand door hen te beletten door huwelijk in hun
gentes te komen. In de stad dreven zij handel en oefenden zij
beroepen uit. Sommigen woonden als eigenerfde boeren op het
land ; ten deele behoorden deze plebejers tot dezelfde geslachten
als de adellijke families. Er waren namelijk geslachten met
patricische en plebejische takken, zooals de Claudii, de Cornelii,
de Servilii. Klaarblijkelijk hadden sommige families van deze
geslachten den adel verkregen, andere niet.
In den historischen tijd hadden de plebejers even goed ge- Latere ellenslachten en clienten als de patriciërs. Deze latere clienteel tel•
droeg een geheel ander karakter dan de oude hoorigheid, waarmede zij evenwel de erfelijkheid der verhouding gemeen had.
Zij ontstond of door applicatio (pag. 45) of door vrijlating, maar
zij was geen machtsverhouding meer, daar zij alleen berustte
op den eerbied, dien de client zijn patrones verschuldigd was.
Deze clienten waren vrije zelfstandige burgers, die, als het hun
goed dacht, alle verplichtingen der verhouding konden afschudden,
slechts den naam niet.
Velen zijn de meeping toegedaan, dat oorspronkelijk de patri_ Oorsprong der
ciërs de eenige burgers waren en dat langzamerhand naast] hen plebs.
zich de plebs heeft ontwikkeld. Over de wijze waarop dit zou
zijn geschied, zijn tal van gissingen gemaakt. Volgens sommigen zou de plebs ontstaan zijn uit vrij geworden clienten,
volgens anderen uit de inwoners van onderworpen steden of uit
de afstammelingen van naar Rome getrokken vreemdelingen.
Het is mogelijk, dat al deze elementen onder de plebs vertegenwoordigd waren, maar de juiste toedracht kan niet meer worden
nagegaan. Het onderscheid van standen zal te Rome wel zoo
oud geweest zijn als de stad zelve, naast den patriciër zal wel
altijd de plebejer hebben gestaan. Zoo stelden de Romeinen het
zich ook voor, toen zij aan Romulus de stichting der plebs toe-
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schreven en daarmede in overeenstemming worden door de
overlevering de plebejers steeds beschouwd als burgers van
oudsher.
§

3.

STAATSINRICHTING.

Met volkomen zekerheid kunnen wij omtrent de staatsinstellingen van het koninkrijk niets weten. De uitvoerige. mededeelingen van de geschiedschrijvers komen, ontdaan van de
tastbare onwaarschijnlijkheden en anachronismen, in het kort
hierop neer.
Koning.
Ret hoofd van den staat was de koning, naast wien een raad
(senatus) en de volksvergadering (comitia) stonden. De koning
verkreeg zijn waardigheid niet door erfopvolging maar door de
keuze del' volksvergadering. Hij wordt geschilderd als opperpriester, opperrnagistraat en opperveldheer. Als opperpriester
had hij de leiding van den eeredienst. Evenals de huisvader
het gezin voarging met offer en gebed, onderhield de koning
vaal' den staat het verkeer met de goden. Hij alleen had het
recht van staatswege naar den wil del' godheid te vragen, de
auspicia te houden. In aangelegenheden betreffende den eeredienst werd de koning bijgestaan door de poniitices, de auquree
en de [etialee.
Als opperste magistraat handhaafde de koning de wetten en
riep hij senaat en volk samen. Een gewichtig deel van zijn ambt
was de uitoefening del' rechtspraak. Voor het opsporen en instrueeren van halszaken stelde hij II quaeeiores parricidii aan.
Als opperbevelhebber van het leger benoemde hij de aanvoerders van het voetvolk (tribuni militum) en van de ruiterij (tribuni
celerumi. De ruiterij bestond eerst uit drie, daarna uit zes

ceniuriae.
Senaat.

De senaat (patres) werd door den koning gekozen uit de

seniores, (mannen boven de 46 [aar, die dus niet te velde behoefden te dienen) del' patricische geslachten. Hij telde 001'spronkelijk 100, later 300 leden. In de eerste plaats was hij
een consilium regium. Verder was voor alle besluiten del"
volksvergadering de goedkeuring van den senaat (patrum auctoritas) vereischt, Op den senaat gingen bij den dood des konings
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de regeering en de auspicia voorloopig over (res ad patres redit).
De regeering werd evenwel tot het optreden van den nieuwen
koning gevoerd door een telkens voor vijf dagen door loting
uit de patres aangewezen interrex.
Het volk was van oudsher verdeeld in 30 curiae, die zoowel Curiae.
de patriciërs als de plebejers omvatten. Voor het houden harer
sacra curionia hadden de curiae een eigen gebouw, waarin voor
ieder een afzonderlijk lokaal (curia) was bestemd. Aan het hoofd
eener curia stond een curio; over de curiones had de curio
maaimus het oppertoezicht. De vergaderingen der curiae, de
comitia curiata, werden samengeroepen door den koning om te
stemmen over door hem gedane voorstellen.
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HOOFDSTUK II.
Ontwikkeling der staatsinstellingen.

§ 1. HOOFDTREKKEN DER STAATSREGELING.

Karakter der De republiek verving den koning door twee jaarlijks door het
staatsrege- volk gekozen overheidspersonen, maar behield overigens in hoofd ling. zaak den ouden staatsvorm. Deze staatsregeling berustte niet
op een algemeene grondwet en is nimmer aan een nauwkeurige
herziening onderworpen. Wijzigingen werden stilzwijgend opgenomen door den di ang der omstandigheden of door afzonderlijke
wetten, die zich evenwel bij het bestaande aansloten. Want in
de ontwikkeling der staatsinstellingen trad de eerbied van den
Romein voor het overgeleverde, den mos maiorum, sterk op den
voorgrond, zoodat niet licht een oude inzetting geheel verdween.
De aard van het volk, dat hoogen prijs stelde op vrije afkomst,
op geslacht en familie, op vermogen en persoonlijke onafhankelijkheid, drukte op den regeeringsvorm een aristocratischen
stempel, terwijl aan de geheele staatsregeling een hoogere
wijding werd gegeven door haar te plaatsen onder de hoede
der godheid.
De politieke functies waren verdeeld onder overheid, senaat
en volk, maar de beide eersten maakten feitelijk de regeering
uit en stonden als zoodanig tegenover het volk. Het gewicht
dezer drie faktoren en hun organisatie heeft zich in den loop
der tijden zeer gewijzigd. Door hun toenmalige onderlinge ver
maakte deze in grieksche landen onbekende vorm van-houding
staatsregeling op Polybius den indruk van een mengeling te
zijn van monarchie, aristocratie en democratie.
Het ambtsgezag, dat de koning alleen had uitgeoefend, werd
Overheid.
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gesplitst onder een telkens toenemend aantal magistraten, gekozen uit de vermogende burgers. De overheid had de uitvoerende macht, het initiatief bij de wetgeving, de leiding der senaatsen volksvergaderingen, de civiele- en oorspronkelijk ook de
crimineele rechtspraak, benevens de handhaving van recht en wet.
De senaat, door zijn samenstelling een vergadering van zeer Senaat.
aristocratischen aard, was in beginsel niet meer dan de raadgever der overheid. Hij kreeg evenwel de leiding der zaken
(rummi consilii gubernatio) vooral ten gevolge der gestadige
wisseling van de magistratuur, die hij afhankelijk van zich
maakte. Binnen de door gewoonte en wetten bepaalde grenzen
bewaarde de senaat den samenhang en het evenwicht in den
staatsvorm, waaraan hij het conservatieve karakter verleende,
dat meer dan iets anders heeft bijgedragen tot de duurzaamheid
der romeinsche staatsinstellingen.
Het volk had wetgevende macht, besliste over oorlog en Volk.
vrede, koos de magistraten en oefende een tijdlang de crimineele rechtspraak uit. Oogenschijnlijk zeer uitgebreide bevoegdheden, maar de burgerij heeft al deze rechten eigenlijk nimmer
geheel zelfstandig kunnen uitoefenen. Nauwelijks was de lange
strijd met de patriciërs in het voordeel der plebejers beslist of
de nobilitas, belichaamd in den senaat, bemachtigde zich van
het staatsgezag. In de laatste eeuw der republiek werd luide
de leer gepredikt, dat de wil des volks de bron was van alle
macht en recht. De groote menigte hoorde gaarne de maiestas
populi roemen; zij voelde zich gevleid en gestreeld wanneer
haar leiders verkondigden : nemo potestatem habet nisi a populo,
of haar voorhielden : omnis vis in vobis, Quirites, est. Maar toen
werkelijk de volkssouvereiniteit zegevierde was de tijd voor de
monarchie aangebroken.
Beslissend voor de ontwikkeling der staatsregeling was de
instelling van het tribunaat. Door de stuwkracht der tribuni
plebis was de regeering menigmaal genoodzaakt de banen van
behoudzucht en eigenbelang te verlaten. Maar sedert de Gracchen
betraden zij dikwijls terreinen, die de senaat als de zijne
mocht beschouwen en ontwikkelden zij een wetgevende werkzaamheid, die de grondslagen der republiek aantastte en haar
eindelijk ten val bracht.
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§ 2. UITBREIDING VAN DEN STAAT.

Instelling der Het koningschap is omstreeks het begin der 5de eeuw v. C.
republiek. afgeschaft en vervangen door een aristocratische republiek.
Omdat de consulslijsten beginnen met 510 of 509, toen de
tempel van Iuppiter Capitolinus werd ingewijd, beschouwt men
dit jaar als het eerste van den nieuwen regeeringsvorm.
In plaats van den koning kwamen nu twee jaarkoningen,
eerst praetoren, later consuls genaamd, die in de volksvergadering werden gekozen. Soms werd in geval van nood boven
dezen een dictator aangesteld.
In werkelijkheid berustte de macht bij den senaat, die uit de
hoofden der adellijke geslachten bestond. Op de consulskeuzen
oefende hij een overwegenden invloed uit en elk besluit der
volksvergadering had zijne goedkeuring (patrum auctoritas)
noodig.
Het volk had onder deze staatsregeling, evenmin als onder
de koningen, veel in te brengen. De volksvergadering werd
aanvankelijk, zooals vroeger, naar curiae bijeengeroepen ; zij
koos, naar het heet, van het begin af aan de magistraten, besliste over oorlog en vrede en stemde over de wetten, die
haar door de consuls werden voorgesteld.
Tribus.. en Later was het volk ten behoeve van de lichting der weerbare
kiassenin- mannen en voor het innen der belastingen ingedeeld in 4 tribus.
deeling. De burgers in deze tribus waren naar hun vermogen, ouderdom
en weerplicht gesplitst in 5 classes; tot deze klassen behoorden
alle burgers, die een vermogen van eenige beteekenis hadden.
Op deze indeeling berustte de samenstelling van het leger en
van een nieuwe volksvergadering, de comitia centuriata, die de
comitia curiata geheel naar den achtergrond drong.
De overlevering schrijft dezen maatregel zonder voldoende
zekerheid toe aan koning Servius Tullius. Waarschijnlijk is
deze indeeling der burgers naar hun vermogen ingevoerd, toen
men op geregelde tijden het vermogen der burgers begon te
schatten en daarvoor een afzonderlijk ambt, de censuur, instelde.
De ons bekende censusgrenzen der 5 klassen gaan in geen
geval verder terug dan tot kort voor den laten Punischen oorlog.
Hoe zij oorspronkelijk zijn geweest, kan niet meer worden vast-
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gesteld, maar omdat in den beginne het geld zeer schaarsch
was, moet toen het grondbezit als maatstaf zijn genomen.
Overigens zijn wij omtrent deze regeling vrij nauwkeurig
onderricht, omdat zij in den tijd van de geschiedschrijvers, hoewel in gewijzigden vorm, nog steeds den grondslag uitmaakte
der comitia centuriata. Klaarblijkelijk was de bedoeling dezer
regeling het leger te hervormen op den grondslag van algemeenen
dienstplicht en om den zwaarsten en kostbaarsten dienst op te
leggen aan de gegoeden. Tevens werd aan den dienstplicht
het stemrecht verbonden met dien verstande, dat in de volksvergadering de grootste invloed werd toegekend aan de burgers,
aan wie ten opzichte van den dienstplicht de hoogste eischen
werden gesteld.
De 5 klassen, waarin de burgers naar hun census waren Legerorgani
afdeelingen (centuriae) satie.
-geplats,dnirbepalt
en wel evenveel centuriae iuniorum (mannen van 18-47 jaar)
als centuriae seniorum (mannen van 47-61 jaar). De eerste
klasse had van ieder dezer twee kategoriën 40, de tweede, derde
en vierde klassen elk 10, de vijfde klasse 15 centuriae. De
iuniores vormden het veldleger, de seniores waren bestemd om
diensten te doen als bezetting. Bovendien waren er 2 centuriae
fabrum en 2 centuriae tubicinurn et cornicinum, bestaande uit
mannen, die niet tot de klassen behoorden. De overigen, wier
census bleef beneden dien der 5de klasse, waren vereenigd tot
de centuria adcensorum velatorum; zij werden gebezigd als reserve
en voor dienstverrichtingen. 1 Zij die tot de klassen behoorden,
moesten hun eigen uitrusting bekostigen, maar alleen de iste
klasse was volledig gewapend ; met iedere volgende klasse werd
de wapening lichter en minder kostbaar.
De ruiterij werd van 6 tot 18 centuriae vermeerderd. Tot
aanschaffing van een paard ontving de ruiter van den staat
10.000 as (ace equestre) en jaarlijks als voedergeld (acs hor (l earium)
1 Deze afdeelingen telden natuurlijk geen van alle juist honderd man, maar
zij werden cenuriae genoemd, omdat daaruit de legercenturiae werden gekozen.
Men zou de centuria adeensorum velatoruc'n die der armen kunnen noemen.
In deze centurie was samengevoegd de geheele menigte der velati (niet-militair gekleede personen), die, omdat zij afzonderlijk, naast de gewapende weerbare mannen, opgeschreven waren, adcen8i heetten.
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2000 as. Deze kosten werden gedragen door de viduae, weduwen
en in het algemeen door alle onder voogdij staande vrouwen. De
ruiterij vormde het staande gedeelte van het leger; zij bestond
uitsluitend uit iuniores en werd gerecruteerd uit de voornaamste
families. Tot kort voor den 2den Punischen oorlog dienden in
de 6 oudste centuriae uitsluitend patriciërs.
Alle mannelijke burgers waren dus sedert hun 18de jaar als
volgt ingedeeld :

centuriae centuriae I
iuniorum. • seniorum. Totaal

Classes.
Equites
Pedites

Totaal

^

j

^

18

1" klasse

40

40

80

2e klasse

10

10

20

3e klasse

10

10

20

4° klasse

10

10

20

5 `klasse

15

15

30

85

85

188

Hierbij kwamen dan nog, buiten de klassen staande, 2 een
en de centuria-turiaefbm,2cntui eorcnm
adcensorum velatorum. Het geheele aantal centuriae bedroeg
dus 193.
Het is niet aan te nemen, dat ooit de zoo ingedeelde burgerij
in haar geheel onder de wapens is geroepen, ook niet alle
iuniores. Er moet in geval van oorlog uit de beschikbare mannen van iedere afdeeling een lichting hebben plaats gehad, ter
vorming van het veldleger. Zoo ging het ten minste aanvankelijk; toen werd uit de door de censoren in classes en centuriae
verdeelde burgerij een dilectus gehouden, waarna met de uitgekozen manschappen het leger werd samengesteld, zonder dat
er gelet werd op hun politieke indeeling. Welke maatregelen
er genomen werden om bij deze wijze van legerformatie onbillijkheden te voorkomen, is onbekend. Later, misschien bij
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de invoering der manipelslagorde (± 400), is de lichting naar
centuriae afgeschaft en vervangen door de lichting naar tribus.
Maar de hierboven beschreven exercitus qu-inquennalis of cen.turiatus, waartoe alle volwassen mannelijke burgers behoorden,
functionneerde in zijn geheel als politieke instelling. Het burgerleger der 193 centuriae is als comitia centuniata de voornaamste vergadering van het romeinsche volk gebleven.
Eerst toen de Romeinen bevrijd waren van den druk der Onderwerping
Etruscen, kon hun staat zich vrij ontwikkelen. Zij hernieuw- van Italië.
den in 493 het verbond met de Latini, waartoe in 486 de
Hernici toetraden en voerden met hen gezamenlijk langdurige
00rlogen tegen de hen omringende krijgshaftige stammen, vooral
tegen de Aequi en Volsci, die zij voet voor voet onderwierpen.
Daarop wendden zij zich tegen de Etruscen en veroverden na
,een tienjarig beleg het sterke Vei. Maar toen zij op het punt
stonden om verder in Etrurië binnen te dringen, werden zij
vrij onverwacht gestuit door een inval der Galliërs, die in 390
Rome innamen en eenigen tijd bezet hielden. Spoedig herstelden de Romeinen zich van dezen tegenslag en vooral na
het in 354 met den krachtigen stam der Samnieten gesloten
verbond, herwonnen zij hun verloren macht. Daarop kwam
het (340) tot een oorlog met de Latini, die in 338 overmand
werden. Van nog grooter belang was dat, waarschijnlijk in
334, Capua een verbond met de Romeinen aanging, waardoor
het tot Rome in dezelfde verhouding kwam als vroeger Latium.
Hierdoor werd Rome's gebied bijna verdubbeld. Maar nu kwamen
de Romeinen in botsing met hun vroegere bondgenooten de
Samnieten, die het verliezen van hun invloed in Campania niet
konden verkroppen. In twee met groote krachtsinspanning
gevoerde oorlogen (326-304 en 298-290) behielden de Romeinen
de overhand, zoodat zij meester werden in geheel Midden-Italië.
Ook de tegenstand der IEtruseen, die zich in den strijd hadden
gemengd, werd gebroken (284) ; sinds dien verdween dit volk
allengs uit de geschiedenis. De spoedig gevolgde gelukkige
oorlog tegen Tarentum en Pyrrhus (280-272) breidde Rome's
oppermacht uit over het geheele schiereiland, dat hiermede een
politieke eenheid werd. Rome deed zijn intrede onder de groote
mogendheden.
2
HOEKSTRA, Rom. Antiq. 6e dr.
,
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§ 3. STRIJD DER PATRICIËRS EN PLEBEJERS.

Oorzaken van Te midden en tengevolge van al deze oorlogen, waarin de
den strijd. Romeinen menig bang uur hadden beleefd, maar waardoor hun
krachten waren gestaald, was op het einde dezer periode Rome
van een kleine landgemeente een aanzienlijke stad geworden.
Met den bloei der stad en de uitbreiding van haar gebied moest
de ontwikkeling van haar staatkundige instellingen gelijken tred
houden. Rome's omstandigheden brachten mede, dat deze ontwikkeling plaats greep in democratische richting. De aanhoudende oorlogen noodzaakten de regeering om voortdurend bedacht te zijn op deugdelijke samenstelling en versterking van
het leger. Voor dit doel moesten steeds hooger eischen aan
de burgerij worden gesteld, maar deze werd zich daardoor van
haar kracht bewust en verlangde voor de offers, die zij ter
wille van de landsverdediging moest brengen, met klimmenden
aandrang, maatschappelijke en staatsrechtelijke gelijkstelling
met den overmatig bevoorrechten adel. Zoo ontstond de strijd
tusschen de patriciërs en plebejers, die twee eeuwen lang den
staat heeft geschokt. In deze worsteling hebben de patriciërs,
hetzij door den nood gedrongen, hetzij uit wijze gematigdheid
en verstandige politieke berekening, al hun voorrechten een
voor een prijs gegeven.
Volkstribu- Van het verloop van dezen strijd heeft de jongere overlevering,
naat. die zich daarbij den troebelen tijd sedert de Gracchen voor
oogen stelde, een geheel verkeerd beeld geteekend. Bij Livius
en Dionysius die deze' overlevering volgen, worden de plebejers
nu eens geschilderd als onschuldige verdrukten, dan weer als
gewetenlooze onruststokers ; de patriciërs treden op als voorvechters van orde en wet, maar even dikwijls zijn zij lage
eigenbelangzoekers, hoogmoedig zich vastklemmend aan hun
aangematigde voorrechten. De soms tastbaar onjuiste voorstellingen dezer schrijvers, hun hinderlijke herhalingen en onwaarschijnlijke anekdotes maken, dat men zich slechts met
behoedzaamheid aan hun leiding kan toevertrouwen.
Zij verhalen dat in 494, kort na de instelling der republiek,
de plebejers, tot wanhoop gebracht door de vele oorlogen, die
hen in armoede dompelden en door de harde, willekeurige be-
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handeling der patriciërs en der consuls, uitweken naar den
heiligen berg en dat zij eerst in de stad terugkeerden toen de
patriciërs beloofden, dat tot bescherming hunner rechten twee
onschendbare plebejische overheidspersonen, tribuni plebis, zouden worden ingesteld. Geloofwaardiger is evenwel de oudste
overlevering, volgens welke eerst in 471 vier tribuni plebis werden benoemd, één voor iedere tribus. Zij werden voortaan
gekozen in een vergadering van de plebs, het consilium plebis,
die hiervoor tengevolge van een voorstel van den tribunes plebis
Publilius Volero tr'ibutim bijeenkwam. Naast het ius auxilii
hadden de tribunen ook de bevoegdheid om de plebs bijeen te
roepen voor de verkiezing hunner opvolgers en die hunner
helpers, de aediles plebis, alsmede het ius agendi cum plebe,
het recht om de plebejers te laten stemmen over voorstellen
betreffende hun eigen aangelegenheden.
Twintig jaar later kreeg de sedert lang uitgesproken wensch Decemviraat.
der plebejers naar geschreven recht zijn beslag. Volgens de
overlevering werden in 451 in de comitia centuriata tien patriciërs gekozen onder den naam X viri consulari imperio legibus
scribundis ten einde de wetgeving tot stand te brengen en
om voor deze taak de handen geheel vrij te hebben, tevens
aan het hoofd van den staat te staan. Consulaat en tribunaat
werden daarom geschorst. De tienmannen kweten zich voor
hun opdracht en de door hen opgestelde wetten-treflijkvan
maakten zij bekend op tien tafels. Maar hun opvolgers, voor
de helft nog wel plebejers, lokten door het gewelddadig optreden
van enkelen hunner een opstand uit en de plebs trok weer naar
den heiligen berg. Met moeite werd de menigte tot bedaren
gebracht. De vroegere orde van zaken werd hersteld ; consuls
en tribunen kwamen terug en de wetgeving werd voltooid door
de nieuwe consuls M. Horatius Barbatus en L. Valerius Potitus,
die bij de reeds bekend gemaakte tien nog twee nieuwe wetstafels voegden (leges XII tabularum). 1
1 Deze consuls brachten, naar het heet, een verzoening tot stand door drie
wetten, bekend als de leges Valeriae-Horatiae :
10.

ne

quis ullum maaistratum sine provocatione crearet.

2 °. ut qui tribunis plebis, aedilibus, iudicibus decemviris nocuisset, eius

2*
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Van dit lang uitgesponnen verhaal, waarvan de tragische
Virginia-episode het middelpunt vormt, kan niet veel meer
historisch zijn dan dat omstreeks het midden der ode eeuw
door een commissie van tienmannen de eerste geschreven wetgeving te Rome is tot stand gebracht. Het is echter zeer de
vraag of de verzameling van wetten, die Cicero en zijn tijdgenooten kenden als de leges XII tabularum en die de fons omreis
publici privatique iuris heette, het werk was van de decemviri.
De fragmenten, die van deze zoogenaamde leges XII tabularum
nog over zijn, bevatten een mengelmoes van rechtsregels op
allerlei gebied en die afkomstig moeten zijn uit zeer uiteen
tijden. Zeer waarschijnlijk is deze verzameling een-lopend
compilatie van oudere en nieuwere rechtsregels, die ongeveer
200 v. C. is vervaardigd.
Omstreeks dezen tijd is de staatsinrichting een nieuw stadium
van ontwikkeling ingetreden. Het aantal tribuni plebis werd
tot tien vermeerderd en hun ambt werd van uitgebreider bevoegdheden voorzien. Voortaan konden zij intercedeeren tegen
wetsvoorstellen en senaatsbesluiten, terwijl de voorstellen, die
zij in het concilium peblis deden aannemen, wanneer de senaat
daaraan vooraf zijn goedkeuring had verleend, kracht van wet
voor het geheele volk kregen. Een nieuwe vergadering van het
geheele volk, de comitia tributa, wordt in dezen tijd voor het
eerst vermeld, in 447, bij de keuze der q u aestoren, die vroeger
door de consuls werden benoemd.
Conubium. Terzelfder tijd kregen de plebejers tengevolge eener lex Canuleia van 445 het huwelijksrecht (conuu,bium) met de patriciërs.
Bij gemengde huwelijken, die, sedert veel plebejers tot welvaart
waren gekomen, meer en meer voorkwamen, was het nadeel
vooral aan de zijde der patriciërs. Want de patriciër, die een
caput Iovi sacruin esset, familia ad aedem Cereris, Liberi, Liberaeque venum

iret.
3 0 . ut quod tributim plebs iussisset totum populum teneret.

De eerste wet verbood dus het instellen van magistraten, die niet aan de
provocatio zouden gebonden zijn, zooals onlangs de decemviri ; de tweede waar

opnieuw de onschendbaarheid van tribunen en aedilen ; de derde gaf-borgde
aan het plebisciet kracht van wet. Historische zekerheid hebben deze wetten
niet de minste.
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plebejische vrouw trouwde, had niet de vaderlijke macht over
zijn kinderen, die bovendien den staat hunner moeder volgden,
derhalve plebejers werden. Dezen eisch konden dus de patriciërs
gemakkelijk inwilligen.
Het eerste bedrijf van den strijd was hiermede afgespeeld.
De plebejers gordden zich nu aan tot de verovering der overheid - en priesterambten.
Aan hun wensch om het hoogste ambt te kunnen bekleeden, Tribuni mil.
werd op de volgende wijze voldaan. De consuls werden in 444 cons. pot.
vervangen door tribuni militum consulari potestate en tot deze
waardigheid zouden ook de plebejers, die steeds den officiersrang
hadden kunnen verwerven, benoembaar zijn. Eerst in 400 gelukte het evenwel eenen plebejer, den ouden senator, P. Licinius
Calvus, te doen verkiezen. Gewoonlijk komen zes tribuni miiitum consulari potestate voor, maar ook drie, vier, acht en negen.
Niet alleen waren zoo de plebejers voorloopig bevredigd, maar
op deze, wijze konden ook, zoo noodig, meer zelfstandige
kommando's worden ingesteld, dan wanneer er slechts twee
consuls waren. De senaat kon evenwel, als het hem goed
dacht, consuls doen verkiezen en hij maakte van deze bevoegdheid in het tijdperk 444-367 niet minder dan 29 maal
gebruik.
Tevens moeten de plebejers recht van zitting in den senaat Plebejers In
hebben gekregen. Immers nu een plebejer het hoogste staats- den senaat.
ambt kon bekleeden, dat hem het recht gaf den senaat bijeen
te roepen, konden zijn standgenooten, wanneer zij overigens
daarvoor in aanmerking kwamen niet langer uit dit lichaam
worden geweerd.
Waarschijnlijk werd het volgende jaar (443) voor het houden Censuur.
van den census, hetgeen tot nu toe door de consuls was geschied,
een afzonderlijk ambt, de censuur, ingesteld. Een gevolg van
het nieuwe ambt was misschien de boven beschreven legerorganisatie en het optreden der comitia centuuriata.
Er volgt nu een langdurig tijdperk van rust. Maar daarop Eerste plebebegon de worsteling heftiger dan ooit, waarbij ongetwijfeld het jische consul.
leger herhaaldelijk aan de eischen der plebejers klem heeft bijgezet. De overlevering verhaalt van een tienjarigen strijd
(377-367) dien de telkens herkozen tribuni plebis C. Licinius
;
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Stolo en L. Sextius Lateranus voerden, tengevolge waarvan
zelfs vijf jaar lang (375-371) geen magistraten konden gekozen
worden (solitudo magistratuum). Historisch is alleen, dat in 366
voor het eerst een plebejer, L. Sextius Lateranus, het consulaat
heeft bekleed. 1
Nieuwe voorEen aanzienlijk deel van de bevoegdheid der consuls, de leideelen der ding der civiele rechtspraak, werd hun nu onttrokken en opgeplebs, dragen aan een praetor. Tevens werd een andere patricische
magistratuur, de curulische aedilit€it, in het leven geroepen,
vooral ter betere handhaving der orde in de stad en voor de
rechtspraak in handelszaken. Spoedig werden evenwel de plebejers niet alleen tot deze beide nieuwe maar ook tot alle
andere ambten toegelaten. De lex Ovinia (± 312) verschafte
hun de meerderheid in dery senaat, terwijl de patrum auctoritas
(pag. 14) een b!oote vorm werd.
Vermoedelijk is in dezen tijd aan alle burgers een gewichtig
recht verzekerd, maar dat in de eerste plaats den plebejers ten
goede kwam, het beroemde provocatierecht. De overlevering
plaatst de invoering van dit recht reeds in het eerste jaar der
republiek. Waarschijnlijker is, dat de consuls in den regel den
burgers veroorloofden zich van hun vonnissen te beroepen op
het volk, maar dat deze gewoonte eerst door de lex Valeria de
provocations (300) tot wet is verheven.
Ook de hooge priestercolleges werden nu voor de plebejers
opengesteld ; door de lex Ogu-lnia (300) kregen zij zelfs de meerderheid in de colleges der pontifices en augures.
Eindeevan den Kort hierop zouden nieuwe troebelen zijn ontstaan, die een
strijd.
derde secessii'o ten gevolge hadden. Deze twist werd beslecht
1 Livius geeft bij deze gelegenheid weer een reeks van wetten ten beste,
die den vrede zouden hebben hersteld, de leges Liciniae-Sextiae :
1 0 . ut consulum utique alter ex plebe crearetur.
2 0 . ne quis plus quingenta iugera agri publici possideret.
3 0 . ut deducto eo de capite quod usuris pernumeratum esset, id quod superesset
triennio aequis portionibus persolveretur.
40 . ut pro duumviris sacris faciundis decemviri crearentur, ita ut pars ex
plebe, pars ex patribus fieret.
Ook deze wetten zijn verdicht. Met voldoende zekerheid kan alleen worden
aangenomen, dat in 366 voor het eerst een plebejer als consul optrad en het
priestercollege der X viri sacris faciundis voor de plebejers werd opengesteld.
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door den dictator Q. Hortensius, door wiens lex Hortensia (287)
het plebisciet kracht van wet kreeg voor het geheele volk.
Dit was het eindpunt van den geweldigen strijd.
Tegen de democratische strooming, die in deze geheele periode Reactie.
de bovenhand had, ontstond meer dan eens reactie. Sporen
daarvan zijn misschien te vinden in de dramatische verhalen
omtrent Coriolanus en Camillus, die wegens hun verzet tegen
het volk in ballingschap moesten gaan. Ook wordt gewag gemaakt van de pogingen van drie mannen, Spurius Cassius (486),
Spurius Maelius (439) en M. Manlius Capitolinus (384) om het
oppergezag te bemachtigen. De latere overlevering maakt van
deze mannen, die een gewelddadigen dood stierven, demagogen
in den trant der Gracchen en ten deele kan dit wel juist zijn.
Raadselachtig is het optreden van Appius Claudius, den be- Appius
roemden censor van 312, den aanlegger van de via, Appia en Claudius.
van de aquae Appiae. Eensdeels wordt hij als een despotisch
man geschilderd, die eigenmachtig gelden van den staat besteedde voor zijn openbare werken. Maar de staatkundige
maatregelen, die van hem worden vermeld, schijnen hem eerder
tot een volksman te stempelen. Hij veroorloofde de vrijgelatenen zich te laten inschrijven in de tribus rusticae; ook nam
hij in den door hem samengestelden senaat, met goedkeuring
van zijn ambtgenoot, in strijd met het oude gebruik, zonen van
vrijgelatenen op. Verder wist hij door te zetten, dat zijn scriba
Cn. Flavius, de zoon van een vrijgelatene, tot aedilis curulis
werd gekozen ; op zijn aansporing zou deze in 304 de dies fasti
en de legis actiones, die de patriciërs tot dien tijd zorgvuldig
geheim hadden gehouden, bekend hebben gemaakt. Reeds voor
de ouden was Appius een problematische persoonlijkheid ; of hij
een reactionair dan wel een adellijk demagoog is geweest, kan
wegens de zeer onvolledige overlevering niet meer worden uit
-gemakt.
De plebejers konden met zelfvoldoening op den strijd terug- Einduitslag.
zien. Niet alleen hadden zij over de geheele lijn gezegevierd,
maar van hun overwinning plukte het geheele volk de vruchten.
Want in dezen fel bewogen tijd, was het den staat gelukt zijn
constitutie te voltooien en zijn gezag te plaatsen boven dat der
gedeemoedigde adellijke geslachten. Rome had de kracht ge-
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wonnen om glansrijk het hoofd te bieden aan de moeilijke jaren,
die voor de deur stonden.
Nieuwe partij- De toenadering tusschen de patriciërs en rijke plebejers, die
vorming. reeds tijdens den strijd der . standen herhaaldelijk was gebleken,
werd veel grooter toen het pleit beslecht was. De families, zoowel patricische als plebejische, waaruit de curulische magistraten werden gekozen, vereenigden zich tot een kring, waarin het
moeilijk was binnen te dringen en vormden zoo een nieuwe
aristocratie, de nobilitas, die door den naam „ambtsadel" het
best wordt gekarakteriseerd. Die tot den kring behoorden,
heetten nobiles, de anderen ignobiles. De nobiles spanden alle
krachten in om alleen voor zich en de hunnen de hooge ambten
te behouden, hetgeen meestal uitstekend gelukte.
Om de nobilitas groepeerden zich burgers uit alle standen.
maar vooral de grondeigenaars en kapitalisten. Zoo ontstond
een politieke partij, die zich zelf gaarne die der boni, optimi,
optimates noemde en die den staat geheel beheerschte.
§ 4. BLOEITIJD VAN DEN SENAAT.
De democratische geest, die aan de plebejers de overwinning
democratisch had verschaft, werd ook later nog bevorderd door de langdurige
streven. oorlogen in Italië en de daardoor ontstane vergrooting van het
staatsgebied. Onder de bekwame voorvechters der burgerij
treedt het meest op den voorgrond C. Flaminius Nepos, de consul
van 223 en 217, die na zijn Gallische overwinningen, tegen den
wil van den senaat, de verdeeling van den alter Gallicus doorzette. Waarschijnlijk valt in het jaar van zijn censuur (220)
een wijziging . in de samenstelling der comitia centuriata, waardoor in deze vergadering de meest vermogenden niet meer den
doorslag konden geven.
Met de grieksche demagogie had evenwel de romeinsche
Aard der
romeinsche democratie niets gemeen. De Romeinsche burgers waren van
democratie. oudsher gewoon de overheid te gehoorzamen en te eerbiedigen.
Zij kwamen alleen samen onder leiding der magistraten en dezen
zorgden er voor, dat de dagelijksche regeering niet kwam in
de handen der daartoe volkomen ongeschikte volksvergaderingen. Bovendien legde de geringe stedelijke bevolking, die be
Voortgezet
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perkt was tot de tribus urbanae, zoo goed als geen gewicht in
de schaal. Het volk, dat in dezen tijd in de volksvergaderingen
verscheen, was de welgestelde burgerij, ongeveer wat later de
ridderstand was. Maar ook aan deze democratie werd in de
bange jaren van den 2den Punischen oorlog het zwijgen opgelegd.
Toen kwam er in het wezen der staatsregeling een verandering,
waarvan de voorboden zich reeds lang hadden vertoond.
Het orgaan der optimatenpartij was de senaat. Het gezag be- Oppermacht
van
rustte in beginsel bij de consuls ; hun raadgevend lichaam was de
den
senaat.
senaat, wiens adviezen zij evenwel niet behoefden te volgen.
Maar twee omstandigheden belemmerden een krachtig persoonlijk optreden der consuls; de korte duur van het ambt en het
beginsel der collegialiteit, waardoor ieder van hen het gezag in
zijn vollen omvang kon uitoefenen. Om met klem te kunnen
regeeren moesten dus beide consuls het eens zijn en dit was
lang niet altijd het geval. De meesten zagen daarom af van eigen
initiatief en handelden liever in overeenstemming met den senaat,
waaruit zij waren voortgekomen en waarin zij na afloop van
hun ambtsjaar voor hun geheele leven terugkeerden. Zoo daalden de consuls, trots het verzet van enkelen hunner, tot den
rang van voorzitters van den senaat en uitvoerders van diens
besluiten. De leiding der zaken kwam bij den senaat, die reeds
vroeg het beheer der financiën tot zich had getrokken en eer
administratieve lichaam in den staat werd.-langheto
In den 2den Punischen oorlog is de heerschappij van den senaat
tot volle ontwikkeling gekomen.
Ook het volk geraakte door de steeds aangroeiende macht Beperkte Invan den senaat op den achtergrond. Op wetgevend gebied is vloed van
de macht der volksvergaderingen altijd beperkt geweest. Zij het volk.
hingen af van het initiatief der magistraten, die op hun beurt
door den senaat op de vingers werden gezien, terwijl al haar
besluiten de goedkeuring noodig hadden van den senaat, later
van het patricisch gedeelte van den senaat (patrum auctoritas).
Daarentegen kon het volk, door mannen van zijn keuze tot de
hooge ambten te roepen, langen tijd op den algemeenen gang
van zaken grooten invloed uitoefenen. Maar van lieverlede
beheerschte de machtige senaatspartij de verkiezingen en tengevolge van de buitengewoon snelle uitbreiding van den staat
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kon het volk over de steeds meer ingewikkelde vraagstukken
van binnen- en buitenlandsche politiek geen zelfstandig oordeel
vellen. Daarom legde de burgerij zich neer bij het gevoelen
van den senaat, aan wiens oordeel de magistraten hun wetsvoorstellen onderwierpen, en die dan ook geregeld werden aangenomen. Het was dus de senaat, die regeerde en op de
eendrachtige samenwerking van de overheidspersonen met dit
oppermachtig lichaam berustte de kracht van den staat.
Regeering van Eeuwenlang heeft de senaat met omzichtigheid en beleid de
den senaat. teugels gevoerd. Hij vestigde de romeinsche hegemonie over
Italië en organiseerde na den gelukkig geëindigden laten punischen oorlog, te beginnen met Sicilië en Sardinië, het provinciaal bestuur. In den 2den Punischen oorlog handhaafde hij
zijn roem van wijsheid, opoffering en vaderlandsliefde. Zijn
veldheeren veroverden Spanje en Macedonië, breidden de romeinsche machtssfeer uit over het grieksche Oosten en vernietigden den aartsvijand Carthago.
De romeinsche staat was een wereldstaat geworden, Rome
een wereldstad. De handel, vooral de geldhandel, bracht grooten
rijkdom en de bevolking legde haar ruwen, boerschen aard af.
In de hoogere kringen ontwaakte de zin voor grieksche beschaving. Een nationale letterkunde kwam op onder den invloed
van den griekschen geest. die zich krachtig deed gelden op het
godsdienstig leven en zelfs op staatsregeling en rechtsvorming.
Maar het hellenisme nam romeinsche vormen aan en is romeinsch eigendom geworden.
Een reactie tegen deze door de Scipio's en hun kring bevorderde strooming kon niet uitblijven. De voornaamste verte
dit verzet was M. Porcius Cato, wien de-genwordiva
hooge plaats van deze mannen een doorn in het oog was en
die zijn geheele leven gestreden heeft tegen de overheersching
der voorname geslachten. Niet zonder zijn volkomen instemming moet de lex Villia annalis (180) tot stand zijn gekomen,
waardoor grenzen werden gesteld aan eerzuchtige bekwame
mannen, die door de bepalingen dezer wet den senaat niet
boven het hoofd konden groeien.
De schaduwzijden van dit zoo streng doorgevoerd oligarchisch
bewind konden niet uitblijven. Eerst werden de belangen van
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het land vereenzelvigd met die der partij, spoedig werden zij
daaraan opgeofferd. De provincies, waar de magistraten de
macht, die zij te Rome hadden verloren, weer konden ontplooien, hadden bij goed beheer de schatkist kunnen vullen.
In plaats daarvan vloeide de opbrengst der wingewesten grootendeels in de zakken van de stadhouders, die daarmede de
stemmen hunner kiezers moesten betalen, van de aanhangers
der regeering en van de kapitalisten, die overal hun geldhandel

dreven.
Noodlottiger nog waren de fouten in het binnenlandsch beheer Binnenlandbegaan, vooral de verwaarloozing van den economischer toe- sehe toestand. Van oudsher waren landbouw en veeteelt de eenige standen.
bedrijven, die te Rome in eere stonden. Vermogen was altijd
gelijkluidend met grondeigendom. Handwerk, nijverheid en
kleinhandel waren veracht ; alleen voor den groothandel werd
een uitzondering gemaakt en deze werd door de lex Claudia
den senatoren belet. Zulke meeningen konden zich alleen dan
vestigen wanneer de meerderheid van het volk eenigen grondeigendom had en dat was werkelijk het geval. De welgestelde
boer was de vertegenwoordiger van den middelstand te Rome
en de staatslieden, die het belang van hun land begrepen,
streefden voortdurend naar het behoud van dezen kern der
burgerij.
Op den duur werd het echter voor deze klasse van burgers
onmogelijk zich staande te houden. Hun akkers gingen over
aan de groote grondeigenaars, die door hun tallooze slaven den
op bescheiden schaal gedreven landbouw geheel overvleugelden.
Behalve de slavernij, die kanker der oudheid, bewerkte ook het
overlaten van den alter publicus als possessio aan een betrekkelijk klein getal vrienden der regeering, dat de grond grootendeels
in de handen van enkelen kwam. Daardoor nam het aantal
kleine boeren gestadig af, het proletariaat groeide voortdurend
op onrustbarende wijze aan. (IX § 3). Het uitzenden van ver
naar kolonies in Italië trof weinig doel en bleek-armdebugs
dikwijls de kwaal te verergeren.
Zonder twijfel waren er mannen, die de misstanden en gebreken van staat en maatschappij inzagen, maar tot verbetering
door een grondige herziening der staatsregeling kon de senaats-
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partij, die daardoor een goed deel van haar macht zou verliezen,
niet besluiten. Vandaar groote ontevredenheid met het bestuur
der nobiles en tegen de senaatspartij verhief zich de partij der
populares, hoofdzakelijk uit de lagere klassen bestaande, gewoonlijk aangevoerd door tribuni plebis, die dikwijls zelf tot de
heerschende families behoorden. Deze volkspartij won na den
2den Punischen oorlog gestadig aan kracht en zou spoedig
dreigend het hoofd opsteken.
§ 5. BURGEROORLOGEN.

Tib. Gracehus. De senaat had gedurende langen tijd zich bij zijn politiek
bediend van de hulp van het tribunaat, dat hij met zijn aan
bezette. Deze steun ontviel hem toen Tib. Gracchus-hangers
als tribunes plebis (133) door zijn akkerwetten den boerenstand
uit zijn verval wilde opheffen om zoo de sociaie kwestie op te
lossen. Zijn pogingen faalden, maar de gevaarlijke theorie der
absolute volkssouvereiniteit, die hij in den strijd met zijn standgenooten had opgeworpen, overleefde hem en werd de grondslag
der monarchie. (IX § 3)
Na den val van Tib. Gracchus kreeg de strijd een nog meer
ingewikkeld karakter door de. inmenging der Italische bondgenooten, die het romeinsche burgerrecht verlangden. Dat het
inwilligen van dezen alleszins gewettigden eisch, voor den staat
zelf van zegenrijke gevolgen moest zijn, schenen slechts enkele
Romeinen in te zien. Het meest meenden de bondgenooten
weerklank te vinden bij de volkspartij, waarbij zij zich daarom
voornamelijk aansloten.
C. Graeehus. Tiberius' broeder, 0. Gracchus, een man van buitengewone
talenten, trad als tribuun (123-121) op met een reeks van
wetsontwerpen, waarvan de bedoeling allereerst was om aan de
aristocratie de leiding van den staat te ontrukken. Hij won
door zijn lex frumentaria de gunst van het volk, dat door deze
wet den weg zag geopend om zich zelf uit de staatskas te
beloonen voor zijn deelneming aan 's lands zaken. Vervolgens
zaaide hij verdeeldheid onder de aristocratie. Hij bracht de
equites (pag. 40) op zijn hand, eensdeels door een wet, die het
stelsel der belastingverpachting ook op de pas verworven pro-
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vincie Asia toepaste, anderdeels door zijn lex iudiciaria (pag. 42)
die de crimineele rechtspraak in hun handen bracht. Verder
maakte hij inbreuk op de rechten van den senaat door een wet,
die bepaalde, dat de provinciae consulares nog voor de comitia
consular -ia moesten aangewezen worden en nog meer door in
het concilium pleb is een wet tot het stichten van kolonies te
Capua, Tarentunl en Carthago door te drijven. Maar zijn voor
stel om aan de Latini het burgerrecht te schenken, joeg alle
partijen tegen hem in het harnas, omdat nobiles en plebs beiden
zich daardoor in hun belangen bedreigd achtten. Toen Gracchus
om het leven gekomen was, hief de senaat terstond zijn kolonies op: ook de akkerwetten werden spoedig geheel gewijzigd.
Maar de korenwet, de rechterwet, de wet op de belastingverpachting in Asia durfde de senaat niet afschaffen en van den
mededinger, dien C. Gracchus hem in den ridderstand had ter
zijde gesteld, werd hij niet weer bevrijd.
De democratie was volledig geslagen, maar de nobiles toonden Saturninus
hoe langer hoe meer, dat hun de veerkracht begon te ontbreken. en Glaucia.
De gelegenheid na den dood van C. Gracchus om het tribunaat
te breidelen lieten zij voorbijgaan ; in den Jugurthijnschen en
den Cimbrischen oorlog bleek de onbekwaamheid hunner staats
hunner veldheeren. Toch had-liednvahtmrel
de senaat nog voldoende weerstandsvermogen, want door het
mislukken der omvangrijke kolonisatie-plannen van den tribuun
I.. Appuleius Saturninus en den praetor C. Servilius Glaucia,
tegen wie hun eigen bondgenoot, de consul C. Marius, gewapenderhand moest optreden, leed de democratie opnieuw een
jammerlijke nederlaag (100).
Reeds vroeger had Marius (consul 107 en 104-100) een nood- Marius.
lottigen maatregel • genomen door de capite censi (pag. 37) in
het leger toe te laten. Het burgerleger werd daardoor een
huurleger, dat spoedig een ;willig werktuig zou worden in de
handen zijner overwinnende veldheeren. De regeering had vroeger, zonder moeite, een krachtig burgerleger kunnen scheppen
uit de bondgenooten. Maar toen eindelijk aan dezen het burgerrecht werd verleend, was het te laat; de- strijd had hun
kracht gebroken en de republiek was niet meer te redden.
De gematigden van beide partijen trachtte M. Livius Drusus, M. Livius
Drusus.
,

-
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tribunes plebis in 91, te winnen door hervorrningsplannen van
verre strekking. Maar ook nu weer verzette de kortzichtige
senaat zich tegen zijn streven om de socii als burgers in den
staat op te nemen en liet hem in den steek. Zijn gewelddadige dood was het sein tot den bondgenootenoorlog (90), die
spoedig aan de socii het burgerrecht verschafte, doch met de
beperking, dat zij in slechts 8 van de 35 tribus zouden worden
ingedeeld, waardoor hun stemrecht zoo goed als waardeloos
Sulpicius Ru-werd. Reeds in 88 evenwel deed de tribuun P. Sulpicius Rufus
rus. het voorstel hen in alle tribus toe te laten. Deze gewezen patriciër die zich opgeworpen had tot hoofd der democratische
oppositie, had zich verbonden met C. Marius en mengde zoo
voor het eerst het leger in de politiek. Een onmiddellijk gevolg
van deze verbinding was het revolutionaire voorstel van Sulpicius om den consul L. Cornelius Sulla het dezen door den
Marius en senaat opgedragen kommando in den oorlog tegen Mithradates
Sulla. te ontnemen en er Marius mede te bekleeden. Maar Sulla beantwoordde geweld met geweld en verdreef zijn tegenstanders
uit Rome. Nadat hij ten opzichte der comitia centuriata de
oude regeling voor de hervorming van 220 had hersteld (pag. 24)
en de wetgeving der tribunen afhankelijk had gemaakt van
den senaat, begaf Sulla zich naar zijn post in Azië. Nu keerde
Marius naar Rome terug en vereenigd met den consul van 87,
L. Cornelius Cinna, deed hij den eersten burgeroorlog ontbranden tegen Sulla's aanhangers, die op gruwelijke wijze werden
verdelgd. Vijf jaar lang hadden nu de democraten het roer in
handen, maar ook zij hebben geen kans gezien om in staat en
maatschappij een nieuw leven te scheppen.
Staatsregeling Sulla landde, na afloop van den oorlog tegen Mithradates, in
van Sulla. 82 in Italië en vernietigde de volkspartij. Hij zelf liet zich
benoemen tot dictator legibus scribundis et reip. constituendae
met onbeperkte bevoegdheden voor onbepaalden tijd, terwijl hij
niet aan de provocatie zou gebonden zijn. Zijn werk was nu
een algeheele reactionaire wijziging van den regeeringsvorm
door een aantal leges Corneliae, die alle gezag legden in handen
van den senaat. . Allereerst werd voor de tribunen de toegang
tot de verdere ambten gesloten, hetgeen gevoegd bij de bovengenoemde beperking van 88, aan het tribunaat zijn grootste
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beteekenis ontnam. De senaat zou voortaan bestaan uit 600
leden, welk getal verkregen werd door de jaarlijksche benoeming
van 20 quaestoren, die na afloop van hun ambtsjaar in den
senaat zitting zouden hebben en houden. De magistratuur te
Rome werd geheel onderworpen aan den senaat door de bepaling,
dat consulaat en praetuur ambten zouden zijn van tweejarigen
duur, terwijl consuls en praetoren gedurende hun eerste ambtsjaar te Rome moesten vertoeven. Tevens werd het getal praetoren vermeerderd tot 8 ; de censuur werd door Sulla, zoo
het schijnt, als overbodig beschouwd. Een uitgebreide, zeer
verdienstelijke herziening van het rechtswezen onttrok tevens
de crimineele rechtspraak geheel aan het volk ; het spreekt van
zelf, dat voortaan de rechters uitsluitend uit den senaat moesten genomen worden. De vroeger afgeschafte coöptatie der
priestercolleges werd hersteld, daarentegen werd de lex frumentaria van Gracchus ingetrokken. In het belang van het pas
bij het rijk gevoegde Italië was de dictator werkzaam door een
regeling van het bestuur der gemeenten, waarvan evenwel de
bijzonderheden onbekend zijn. Voor zijn veteranen zorgde hij
door het stichten van militaire kolonies.
Deze wetgeving, die eensdeels de oligarchie opnieuw beves- Herstel der
tigde, anderdeels tal van Misbruiken ophief en lang gewenschte oude staats
hervormingen invoerde, had Sulla zelf mis- regeling. -verbting
schiep in stand kunnen houden. De senaat vermocht dat niet.
Nauwelijks had Sulla zich teruggetrokken (78) of er openbaarde
zich verzet van allen, wier belangen door den nieuwen staat
van zaken waren gekwetst. Stuk voor stuk werd nu zijn werk
afgebroken, vooral door Pompeius en Crassus, die met behulp
der democratische partij in 70 het consulaat hadden verkregen.
Van Sulla's wetgeving bleef spoedig niets meer over dan de
nieuwe samenstelling van den senaat, de bepalingen omtrent
consulaat en praetuur, de militaire kolonies en de gewijzigde
vorm der rechtspraak.
De oude versleten staatsregeling, die volstrekt ongeschikt
was voor een wereldrijk en wier gebreken nog meer voelbaar
werden toen de tribunen het volk een rol lieten spelen, trad
derhalve weer in werking. Evenals alle instellingen te Rome
berekend waren op een kleinen staat, gingen ook de volksver-
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gaderingen van het denkbeeld uit, dat iedere burger deel kon
nemen aan de beslissing over 's lands belangen. Maar met de
vergrooting van het rijk, vooral sedert den bondgenootenoorlog,
was dit onmogelijk geworden. De eenige goede oplossing der
moeilijkheid, een stelsel van vertegenwoordiging, heeft Rome
evenmin als de andere staten der oudheid toegepast. In de
volksvergaderingen verschenen eigenlijk alleen de bewoners der
hoofdstad en afgeschrikt door de menigvuldige tooneelen van
geweld bleef thans de rustige burger thuis. De tribunen in
hun vorige macht hersteld, meestal handlangers van eerzuchtigen, ondermijnden door hun wetten den door twisten ver
staat, wiens instellingen door niemand meer werden-scheurdn
geëerbiedigd of ontzien.
Crassus,
Van de drie mannen, die in dezen tijd het meest op den
Pompeiu3 en voorgrond traden, Crassus, Pompeius en Caesar, en die zich in
Caesar. 60 en later in 56 opnieuw vereenigden, was Pompeius reeds
vroeger tot een buitengewone plaats in den staat gekomen.
Een botsing tusschen hem en Caesar, het hoofd der democratie,
kon niet uitblijven. In den tweeden burgeroorlog moest Pompeius met de senaatspartij het onderspit delven en onder den
titel van dictator verkreeg Caesar het koninklijk gezag.
Nog was het fel geteisterde Rome niet aan het einde van
Dictatuur
van Caesar. zijn rampen. De moord door de republikeinsch- aristocratische
partij op Caesar gepleegd verwekte nieuwe burgeroorlogen.
IIlviri reip. Toen de pogingen tot het herstellen van den ouden aristocraconstituendae. tischen regeeringsvorm waren mislukt, lieten Lepidus, Antonius
en Octavianus zich met buitengewone volmachten bekleeden
en als IIlviri reip. constituencdae aan het hoofd van den staat
plaatsen. Van deze drie machthebbers, tijdens wier bewind de
republikeinsche instellingen veelal door willekeur werden vervangen, bleef ten slotte alleen Octavianus over, die 13. Januari
27 de monarchie grondvestte en daarmede den staat rust en
vrede schonk.
,
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HOOFDSTUK III.
Bevolking.
§ 1. BURGERS.

a. Burgerrecht.
Volle
Het burgerrecht (ius Quiritium, ius civitates of kortweg civitas)
werd verkregen door geboorte, maar kon ook worden verleend : burgerrecht.
(ut sit civis quis, aut natas sit oportet aut factus). Zij, die uit
een matrimonium iustum waren geboren, hadden van rechts
civitas en heetten ingenui. Verleend werd het burger--wegd
recht : door manumissio iusta, door een volksbesluit of door
overheidspersonen, meestal veldheeren of triumviri coloniae deducendae, wien daartoe door een wet de bevoegdheid was gegeven.
De rechten, die een romeinsch burger bezat, waren naarmate zij op het bizonder of op het staatkundig leven betrekking
hadden, iura privata of iura publica. Onder de koningen en in
de eerste eeuwen der republiek bezaten alleen de patriciërs
deze rechten in hun vollen omvang (cives optimo lure). Overigens is er altijd verschil blijven bestaan tusschen de rechten
der patriciërs en die der plebejers.
Ten opzichte der uitoefening hunner Tura privata waren de Iura privata.
burgers sui iuris of alieni iurts. Swi iuris (pater familial) was
de burger, die van niemand afhankelijk was en de vrije beschikking had over zijn persoon en goederen. Alieni iuris daar
waren de burgers, die niet volkomen hun eigen meester-entg
waren, dus de kinderen in potestate patris of in mancipio en de
vrouwen in manu mariti. Slechts zij, die sui iuris waren, genoten alle iura privata in hun vollen omvang.
3
HOEKSTRA, Rom. Antiq. 6e dr.
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De Tura privata bestonden hoofdzakelijk in conubium en commercium.
Conublum. Conubium was het recht een wettig romeinsch huwelijk (matrimonium iustum) aan te gaan. Daartoe was voor de lex
Canuleia (445) noodig burgerrecht en gelijkheid van stand, sedert
deze wet alleen het burgerrecht. Natuurlijk kon ook iemand,
die alieni iuris was een wettig romeinsch huwelijk aangaan,
maar eerst na toestemming van hem in wiens macht of onder
wiens voogdij hij stond. Conubium tusschen burgers en vreemdelingen bestond eerst dan, wanneer dit bij verdrag met een
anderen staat was bepaald. In dit geval volgden de kinderen
den staat des vaders en badmen dus, wanneer de vader een
Romein was, het romeinsch burgerrecht. Ontbrak dergelijk
verdrag dan volgden, overeenkomstig het ius pentium, de kinderen den staat der moeder. De kinderen van een romeinsche
burgeres en een vreemdeling zouden dus het romeinsche burgerrecht hebben, maar een lex Minicia, van onbekenden datum,
bepaalde, dat bij zulke gemengde huwelijken de kinderen den
staat zouden volgen van dengene der ouders, die het slechtste
recht had, zoodat zij in geen geval het romeinsche burgerrecht
verkregen.
Commereium. Commercium gaf de bevoegdheid om volgens romeinsch recht
eigendom te kunnen verwerven, houden en vervreemden en omvatte dus het ius emendi et vendendi, het ius obligationum, het
ius testamenti factionis, het recht om bij testament over zijn
vermogen te beschikken, en het ius hereditatum, het recht om
te erven (VII § 2 d).
Tura publica. Tot de iura publica behoorden vooral: het ius provocationis,
het recht om zich van een vonnis van den magistraat te beroepen op het volk ; het ius sufragii, het recht om in de comitia
te stemmen ; het ius honorum, het recht om de hooge staatsambten te bekleeden en het ius sacerdotiorum, het recht om
zitting te nemen in de voorname priestercolleges.
De cives optimo iure waren dienstplichtig en belastingschuldig.
De minimum-census voor dienstplicht bedroeg oorspronkelijk
11.000, sedert het midden der 2de eeuw v. C. 4000 as. Soms
werd de grens uitgestrekt tot 1500 en zelfs tot 375 as ; sedert
Marius verviel iedere censusgrens (pag. 29).
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De burgers, wier bezitting op minstens 1500 as werd geschat

(assiduui, locupletes) waren belastingplichtig.
Oudtijds heette het burgerrecht caput. De juristen noemden Caput.
caput de rechtspersoonlijkheid van den burger, den geheelen
omvang zijner rechten als zoodanig, en capitis deminutio iedere
verandering van zijn rechtstoestand.
Deze deminutio was drieërlei:
1 0 . De capitis deminutio maxima. Zij was een gevolg van Deminutio
het verlies der vrijheid, waardoor tevens burgerrecht en familie- capitis
maxima,
rechten verloren gingen en werd toegepast op :
a. de krijgsgevangen burgers ; dezen kregen, krachtens een
juridische fictie, het ius postliminii, hun rechten terug,
zoodra zij zich weer op romeinsch gebied bevonden;
b. de dediti, d. i. burgers, die wegens schending van het
ius legationis (het mishandelen van vreemde gezanten) of
wegens het sluiten van een verdrag met den vijand,
waaraan senaat en volk hun goedkeuring onthielden,
werden uitgeleverd ;
c. de incensi en de burgers, die zich aan den dienstplicht
onttrokken ; zij werden trans Tiberim als slaven verkocht
(trans Tiberim peregre venom ibant) ;
d. de addicti, die trans Tiberim werden verkocht (pag. 37) ;
e. de fures manifesti;
f. de door hun vader trans Tiberim verkochte kinderen.
2°. De capitis deminutio media werd veroorzaakt door het media,
verlies van het burgerrecht en vond plaats:
a. door reiectio civitates, het vrijwillig prijsgeven van het
burgerrecht door zich in een anderen staat te laten opnemen ; zoo lieten soms, burgers, terg wille van de daaraan
verbonden voordeelen, zich inschrijven in een latijnsche
kolonie (duarum civitatum civic esse nostro lure civili nemo

potest) ;
b. door verbanning, hetzij tengevolge van een door de comi-

tia centuriata uitgesproken vonnis (aquae et ignis interdictio), hetzij vrijwillig voor de veroordeeling. De comitia
konden iemand terugroepen en in zijn vroegere rechten
herstellen (restitutio in integrum).
3 0 . De capitis deminutio minima kwam voor bij hem, die los- minima.
3*
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gemaakt werd uit zijn familieverband, die van afhankelijk zelfstandig werd of omgekeerd, of van de eene macht overging in
de andere. Zij ontstond door : adrogatio, adoptio, emancipatio,
conventio in manum én mancipio datio. (VII § 2b.)
b. Beperkt burgerrecht.
Personen
Verschillende klassen van burgers hadden slechts een onvol'net beperkt ledig burgerrecht (cives minuto iure). Het burgerrecht werd
burgerrecht. beperkt:
1 0 . door natuurlijke oorzaken. Dit beperkte recht hadden:
b. impuberes;
a. feminae;
c. furiosi.
De vrouwen waren verstoken van alle politieke rechten en
misten zelfstandigheid voor civiele daden. Zoo ook de minderjarigen en krankzinnigen.
2°. door staatsrechtelijke bepalingen. Hierdoor stonden bij
de cives optimo iure achter:

Aeraril.

a. aerarii ;
e. f lii fam. in patria potentate;
b. proletarii;
f. flii fam. mancipio dati;
c. addicti en nexi ;
g. libertini.
d. infames;
Aerarius was de burger, die niet tot een tribus behoorde en
niet aan de gewone belasting (tributum) was onderworpen.'
Misschien moest hij geregeld belasting betalen. Zoowel wat stemrecht als wat belasting betreft stond dus de aerarius achter
bij den tribulis. De aerarii moesten evenwel, ten minste in
den lateren tijd, hun dienstplicht volbrengen ; meermalen komen
zij in de legioenen voor.
Aerarii waren:
1 0 . de door den censor uit de tribus verwijderde burgers;
1 Volgens romeinsch spraakgebruik dat een lagere klasse noemt naar
de functie, die zij met een hoogere gemeen heeft, beteekent aerarius die
alleen belasting betaalt, ofschoon de dienstplichtige dit ook doet. Zoo is
proletarius, hij, die alleen voor de proles in aanmerking komt, ofschoon dit
bij de adsidui ook het geval is ; capite census, hij, wiens caput alleen geschat
wordt, niettegenstaande iedere burger een caput heeft ; municeps, de in de
mania deelende niet-burger, ofschoon ook iedere burger munus capit ; pedarius,
de senator, die alleen aan de discessio deel neemt, ofschoon ook de anderen
stemmen (Mommsen, Str. III. 2. p. 840 A. 2).
:
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2°. de inwoners der municipia, steden met beperkt b'_nrgerrecht ;
deze kategorie van aerarii verviel toen langzamerhand alle municipia het volle burgerrecht kregen.
Proletarii heetten de burgers, wier vermogen minder dan 1500 Proletarii.
as bedroeg. Zij, die een hoogeren census hadden, heetten adsidui
of locupletes. De proletarii betaalden geen belasting en werden
slechts bij uitzondering opgeroepen om te dienen ; zij kregen
dan hun wapens van den staat. Hun stemrecht in de comitia
centuriata is altijd zoo goed als waardeloos gebleven. De
proletarii werden ook capite censi genoemd ; dit laatste schijnt
eigenlijk de naam geweest te zijn van hen, die minder dan
375 as bezaten.
Addicti en nexi waren beiden gevangenen voor schuld, maar Addicts.
de schuldeischer had uitgebreider rechten op den addictus dan
op den nexus hetgeen voortvloeide uit het verschil der contracten.
Het contract, dat de addictus had aangegaan, was een mutuum.
Iemand, die aan de uit dit contract voortspruitende verplichtingen niet voldeed, werd bij vonnis (actdictio) van den magistraat aan zijn schuldeischer toegewezen, die hem, zoo hij
binnen 60 dagen zijn schuld niet had betaald, kon verkoopen
trans Tiberim en zelfs laten dooden. 1
Bij het contract (nexum) dat de nexus had aangegaan gold Nexi.
de debiteur als veroordeeld. De schuldeischer behoefde dus
niet eerst een vonnis tegen hem te verkrijgen, maar kon zich
terstond van zijn persoon meester maken en hem laten werken
om zijn schuld af te betalen. De nexus mocht echter niet verkocht of ter dood gebracht worden. Feitelijk was hij dus servi
loco, rechtens behield hij de vrijheid en de civitas en hij kon
zelfs opgeroepen worden om in het leger te dienen. Eveneens
1 Het mutuum (verbruiksleening) was een zoogenaamd reëel contract (con.
tractus re) waarbij iemand aan een ander ter leen afstond een zekere hoeveel-

heid vervangbare zaken, meestal een geldsom (pecunia numerata) met beding,
dat deze evenveel zaken van dezelfde soort zou terug geven.
Het nexum was een geldleening in den vorm van een contract. De handeling waarmede deze overeenkomst - gesloten werd, heette nexus. Hierbij werd
het contract mondeling aangegaan (contractos verbis); de overgave geschiedde
in den vorm eener mancipatio. Hij, die zulk een contract aanging, heette
terstond nexus ; in werkelijkheid werd hij dit eerst bij het niet nakomen zijner
verplichtingen.
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behield hij in theorie de patria potestas over zijn kinderen en
den eigendom over zijn vermogen, maar in werkelijkheid waren
ook zijn kinderen en zijn vervlogen verpand, zoodat zijn rechten
als pater familias geschorst waren.
De harde behandeling, waaraan addicti en nexi bloot stonden,
gaf in de eerste tijden der republiek herhaaldelijk aanleiding
tot gevaarlijke onlusten en opschuddingen. De lex Poetelia-

Papiria (326) : ut pecuniae creditae bona debitoris non corpus
obnoxium esset schafte het nexum af en verzachtte den toestand
der addicti. Tot in den keizertijd komt gevangenschap wegens
schuld meermalen voor.
Infames. Infames, eerloos, waren zij, die een onteerend beroep, dat
van leno, histrio of gladiator uitoefenden, of zij, die een iudicium
turpe tot hun last hadden. Het leger en de hooge ambten
waren voor hen gesloten. Wettelijke bepalingen hieromtrent

bestonden echter niet.
De fzlii familias worden behandeld VII, § 2 b.
Libertini. Tegenover de vrijgeboren burgers (ingenui) stonden de vrijgelatenen (libertini). Volgens de overlevering kregen de slaven
sedert Servius Tullius bij hun vrijlating het plebejisch burgerrecht, ofschoon zij de clienten bleven hunner gewezen meesters.
_Alleen de vormen der manumissio iusta gaven iusta libertas en
civitas, maar ook de op deze wijze vrijgelaten slaven stonden in
menig opzicht beneden de ingenui. Zij genoten de iura privata,
maar tot Augustus was hun het conubium met ingenui ontzegd.
Van de iura publica hadden zij in de comitia centuriata het
stemrecht in de centuria adcensorum velatorum. Van oudsher
schijnen zij geplaatst te zijn in de tribus urbanae, waartoe zij
bij herhaling uitdrukkelijk beperkt werden. 1 Feitelijk had dus
1 De censoren van 312 Appius Claudius en C. Plautius Venox hebben,
misschien om partij te trekken van hun stemmen voor de patriciërs, aan de
libertini toegestaan zich te laten inschrijven in de tribus hunner keuze.
Maar de censoren van 304 beperkten hen weer tot de tribus urbanae. Later
werd de staatsrechtelijke toestand der vrijgelatenen een der vele twistappels
in den partijstrijd. De censoren van 220 herhaalden, omdat het meermalen
aan vrijgelatenen gelukte zich in de tribus rusticae te doen opnemen, de uitsluitende bepaling ; die van 168 kwamen na eenigen strijd overeen om alle
libertini, behoudens een paar uitzonderingen, te plaatsen in de daartoe door
het lot aangewezen tribus Esquilina. Het schijnt, dat zij spoedig weer tot
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hun stemrecht geen waarde. Het recht om hooge ambten en
priesterlijke waardigheden te vervullen hebben zij tijdens de
republiek niet kunnen verwerven. Zelfs op hun zoons bleef de
smet der onvrije geboorte kleven.
De libertini werden evenals de proletarii slechts in tijd van
nood voor den krijgsdienst gebruikt; in den regel dienden de
libertini, ten minste de niet-grondeigenaars, alleen op de vloot;
te velde werden zij, zooals in den bondgenootenoorlog, in afzonderlijke cohorten ingedeeld.

c. Bevoorrechte klassen.
Tijdens de republiek kwamen, zij het ook op verschillende
tijdstippen en op zeer verschillende wijze, als bevoorrechte
klassen voor: het patriciaat, de nobilitas, de senatoren en de

equites.
De patriciërs waren bij de vestiging der republiek in 't bezit Patriciaat.
der volgende rechten, die zij nagenoeg alle hebben verloren:
1 0 . De zes oudste centuriae equitum (sex sufragia) waren hun
voorbehouden tot ongeveer den 2den Punischen oorlog.
2°. De priesterambten werden langen tijd uitsluitend door hen
bekleed ; steeds bleven hun voorbehouden de drie flaminaten,
terwijl ook de rex sacrorum altijd een patriciër is geweest.
3°. De magistraturen konden in den beginne alleen door
patriciërs worden bekleed. De interrex was steeds een patriciër.
4°. In den senaat hebben zij gedurende eeuwen in verschillende
opzichten een bevoorrechte plaats gehad. Daarentegen hadden
zij geen toegang tot het concilium plebis en waren zij uitgesloten
van het tribunaat, de plebejische aediliteit en van de tweede
consuls- en censorsplaats.
De nobiles konden niet als indertijd de patriciërs rechten doen Nobilitas.
gelden op de staatsambten. Maar hun invloed en de macht der
alle tribus urbanae werden toegelaten. In 88 kregen zij, op voorstel van
P. Sulpicius Rufus, die hun stemmen noodig had voor de volkspartij, recht
van toegang tot alle tribus. Sulla herstelde natuurlijk den ouden toestand
en herhaalde pogingen van volkstribunen om de uitsluiting op te heffen,
mislukten. Augustus liet de libertini in de tribus urbanae, maar ontnam hun,
hoogst waarschijnlijk voor altijd, het stemrecht.
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gewoonte waren hun groote bondgenooten bij het staan naar
de honores, die zij met de grootste zorg trachtten te behouden
voor hun angstvallig bewaakten kring.
Hij, Wien het gelukte in dezen kring te geraken door als de
eerste van zijn geslacht een curulisch ambt te bekleeden,
was strikt genomen nog niet nobilis; hij werd homo novas
of auctor generis genoemd wanneer hij plebejer, princeps nobilitatis wanneer hij patriciër was. Een voorrecht der nobilitas
was het ius imaginum, dat altijd aan het bekleeden van een
curulisch ambt was verbonden. Dit ius imaginum gaf den nobilis
het recht om de imagines, wassen maskers, van diegenen zijner
vaderen, die een curulisch ambt bekleed hadden, in zijn atrium
te plaatsen.
Senatoren. De senatoren genoten de volgende voorrechten:
1 0 . Alle belangrijke ambten werden alleen door hen bekleed.
2°. Als indices konden tot 123 v. C. uitsluitend senatoren
worden benoemd.
30 . Zij waren in het==bezit van enkele onderscheidingsteekenen
en hadden afzonderlijke plaatsen in den schouwburg bij spelen
en volksfeesten.
Equates. Een klasse van bevoorrechte burgers, die vooral sedert de
Gracchen een rol speelden, was die der equites.
Uit de ruiterij heeft zich te Rome de ridderschap ontwikkeld,
zoodat een oorspronkelijk zuiver militaire instelling aanleiding
heeft gegeven tot het ontstaan van een afzonderlijken stand
van groote maatschappelijke en staatkundige beteekenis.
Equites De 18 centuriae equitum werden uit de voorname iuniores geRom. equo kozen en voltallig gehouden door de consuls, later door de
publico. censoren (recognitio equitum). Wegens de geldsom (pag. 15), die
aan de equites werd toegekend voor den aankoop van een paard
(equus publicus), heetten zij voluit equites Romani equo publico.
In de comitia brachten deze 1800 equites het buiten alle ver
getal van 18 stemmen uit, terwijl zij bovendien-houdingrte
het eerst stemden (centuriae praerogativae).
Equates. Reeds spoedig — volgens de overlevering sedert het beleg van
equo privato. Vei ± 400 komen herhaaldelijk vrijwillige ruiters voor, die op
eigen paarden (equo privato) dienden. Om hiervoor in aanmerking
te komen waren vereischt : vrije geboorte tot in het derde geslacht,
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onbesproken gedrag en, misschien sedert den 2den Punischen
oorlog, een census van 400.000 sestertiën. Aan deze voorwaarden
moesten nu ook de equites equo publico, voor wie oorspronkelijk
geen vaste census bestond, voldoen.
Gaandeweg werden de equites niet meer opgeroepen voor den De equates
werkelijken dienst, maar stelden de socii de ruiters. Voor het het officierskorps.
leger bleven zij evenwel van beteekenis, omdat uit de equites
van beide kategoriën de officieren werden gekozen. De burgerruiterij was het officierskorps geworden en eques Romanus stond
voortaan tot eques als ridder tot ruiter. Naar oud gebruik
sedert 304 trokken de equites equo publico alle jaren op
15 Juli in volle uitrusting te paard van den tempel van Mars
bij de Aorta Capena door de stad naar het forum, waar zij bij
den Castortempel een offer brachten aan hun beschermgoden
Castor en Pollux en vandaar naar het Capitool, waar de stoet
ontbonden werd (transvectio equitum).
Met het ophouden van den werkelijken dienst voor de equites
begonnen de censoren bij de recognitio equitum in plaats van
op lichamelijke geschiktheid meer te letten op politieke oogmerken. Het schijnt, dat reeds vroeg equites, die den leeftijd
(35 jaar) hadden overschreden, op hun verzoek in de centuriae
werden gelaten en de eques equo publico, die senator werd, behield geregeld zijn paard en daarmede zijn gewichtig stemrecht
in de 18 centuriae. Dit paste echter niet in het politiek systeem
van C. Gracchus en hij liet dus door een wet vaststellen, dat
de kwaliteiten van eques en senator onvereenigbaar waren.
Het is niet uit te maken op welke wijze, sedert Sulla de De equites
censuur feitelijk had afgeschaft, de 18 centuriae voltallig werden sedert Sulla.
gehouden. Waarschijnlijk heeft Sulia bepaald, dat de zonen
der senatoren rechtens equites equo publico waren en misschien
ook, dat aan de tribuni militum de ridderrang toekwam. De recognitio verviel en het vaste getal van 1800 was dus moeilijk te
handhaven.
De titel eques Romanus, die eigenlijk alleen toekwam aan de
equites equo publico, ook nadat zij uit de centuriae waren getreden, werd langzamerhand eveneens gegeven niet alleen aan
hen, die op eigen paarden dienden of gediend hadden, maar
ook aan hen, die daarvoor in de termen vielen, al hadden zij

42
ook den dienstplichtigen leeftijd overschreden. Deze verschillende elementen vormden de geldaristocratie, waartoe, sedert
door de lex Claudia (219) aan de senatoren alle quaestus was verboden, de bankiers behoorden, die de staatsinkomsten pachtten,
de publicani. De senaat ontving geregeld versterking uit den
kring der equites, die met de senatorenfamilies de regeerende
Lex Sem- optimaten-partij vormden. C. Gracchus wilde deze partij, waarin
pronia iudi- natuurlijk de senatorenfamilies de eerste rol speelden, verdeelen.
ear a. Zijn gedachte was om naast den heerschenden senatorenstand
een anderen stand te plaatsen en van de staatsfuncties een deel
uitsluitend aan den eenen, een ander deel uitsluitend aan den
tweeden te geven. Daarom dreef hij zijn lex Sempronia (123)
door, die in plaats van senatoren uitsluitend equites op het album
iudicum bracht. Door deze wet kwamen senatoren en equites
aanhoudend in botsing vooral in de provincies, waar meermalen
de stadhouders paal en perk moesten stellen aan de knevelarij
der publicani. Nu gaf de wet van Gracchus een scherp wapen
aan de equites tegen de senatoren, want terwijl dezen vroeger
zooveel mogelijk hun standgenooten vrijspraken, werden thans
de stadhouders en hunne onderhoorigen gewoonlijk veroordeeld.
De lex Sempronia iucdiciaria bakende tevens den ridderstand
nauwkeuriger af door aan den eenen kant de senatoren uit te
sluiten en aan den anderen kant ingenuitas tot in het derde geslacht en een census van 400.000 sestertiën te eischen. Van dezen
tijd af kwam de benaming ordo equester algemeen in zwang.
Voorrechten De equites Romani equo publico hadden de volgende voorrechten.
en insignia. Hun 18 centuriae genoten het bevoordeeld stemrecht; zij alleen
stonden op het album iudicum. Terwijl zij vroeger evenals de
senatoren een breeders purperen zoom aan hun tunica droegen,
moesten zij na de strenge scheiding, die Gracchus tusschen de
senatoren en de equites had gemaakt, zich vergenoegen met de
tunica angusticlavia. Daarentegen kregen zij het recht, dat tot
nog Jtoe alleen de senatoren hadden gehad, een gouden ring te
dragen. Verder hadden zij vaste plaatsen in den schouwburg.
Dit recht, hun ontnomen door Sulla, herkregen zij door de
lex Roscia (67), die hun de veertien eerste rijen achter de
orchestra, waar de senatoren zaten, aanwees (sedere in quattuor

decim, spectare in equite).
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De anulus aureus en de tunica angusticlavia werden, naar
het schijnt, de onderscheidingsteekenen van allen, die tot den
ordo equester gerekend werden.
d. Tribus.
De oorspronkelijke indeeling van het romeinsche volk in Instelling.
curiae is te eeniger tijd verdrongen door een andere in tribus.
De curiae bleven wel bestaan, want de Romeinen schaften een
bestaande instelling niet gemakkelijk af, maar zij verloren
haar staatkundige beteekenis.
De overlevering vermeldt, dat Servius Tullius de stad en haar
bewoners verdeelde in vier districten, tribus, waarbij later nog
17 zouden gekomen zijn. De verwarde en tegenstrijdige berichten over deze vermeerdering bewijzen, dat de schrijvers
hiervan evenmin iets wisten als van het tijdstip der instelling.
Zeker is alleen, coat de tribusinrichting bestond in 387 ; in dat
jaar werden, tengevolge van de verovering van Zuid-Etrurië, aan
de toen bestaande 21 tribus nog 4 toegevoegd. Herhaal
werd later, tengevolge van de uitbreiding van het ge--delijk
bied, het getal vermeerderd, tot dat in 241 het getal 35
werd bereikt, dat niet is overschreden. De daarna verworven
streken werden met haar bewoners bij de bestaande tribus
ingedeeld.
De vier oudste tribus heetten urbanae, de latere rusticae. Benaming.
De tribus urbanae droegen de namen : Suburana, Palatina,
Esquilina, Collina. De 17 latere kregen, behoudens één uitzondering (de Crustumina, naar Crustumerium) gentilicische namen
als Aemilia, Cornelia, Fabia, Claudia ; de daarna ingestelde
dragen bijna alle geographische namen.
De tribus vormden den grondslag voor den census, voor Doel.
belastingheffing en lichting. Maar zij waren vooral van
belang als kies- en stemdistricten, omdat de burgerij in de
comitia tributa en het concilium plebis tribusgewijze bijeenkwam.
Iedere burger werd dan ook officieel genoemd naar de tribus,
waartoe hij behoorde, b. v. M. Tullius M. fllius Corn(elia)
Cicero.
Alle mannelijke burgers, zonder onderscheid van stand of Tribus.
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vermogen, waren in een tribus ingedeeld (tribules). De tribus
was erfelijk, zoodat de zoon ingeschreven werd in de tribus van
zijn vader. In den beginne woonde ieder in de tribus, waartoe
hij behoorde; de groote grondeigenaars zullen wel ingeschreven
zijn in de tribus, waar hun voornaamste bezittingen lagen.
Maar deze toestand bleef uit den aard der zaak niet lang bestaan. De burgers konden zich natuurlijk naar welgevallen
verplaatsen; zoo woonden alle senatoren en veel ridders te Rome,
ofschoon zij meest allen behoorden tot een tribus rustica. Op
deze wijze verloren de tribus haar oorspronkelijk plaatselijk
karakter en werden zij, zooals boven is gezegd, kies- en stemafdeelingen tevens dienstig aan administratieve doeleinden.
De band die oorspronkelijk tusschen de tributes onderling bestond, moest daardoor zeer verslappen, maar uit verschillende
aanwijzingen blijkt, dat hij in de laatste eeuw der republiek
nog niet geheel was verdwenen.
Verschil De tribus rusticae werden van hooger rang dan de tribus
tusschen de urbanae. Dit kwam omdat tot de laatste slechts enkele aan tribus. zienlijke families behoorden, terwijl alle geringe bewoners der
hoofdstad, de kleine handeldrijvenden en neringdoenden, ook de
liberlini, die meerendeels geen vermogen hadden, bij de tribus
urbanae waren ingedeeld. Met betrekking tot de volksvergadering, waar tributim werd gestemd, had het stemrecht in een
tribus rustica veel grooter waarde dan in een tribus urbana^
Iedere tribus bracht namelijk ééne stem uit, maar in de tribus
rusticae was het getal stemmers, omdat zij meest op het land
woonden en daardoor lang zoo talrijk niet opkwamen als de
bewoners der hoofdstad, veel geringer dan in de tribus urbanae.
Bij botsing van belangen bleven de tribus urbanae, wier aantal
zooveel geringer was, steeds in de minderheid.

,

1 Mommsen, o. a. Str. II, p. 402 vlgg., neemt aan, dat oorspronkelijk uit.
sluitend grondeigenaars in de tribus waren, maar dat in 312 de censor Appius
Claudius iederen burger veroorloofde zich te laten inschrijven in een tribus
zijner keuze. De censoren van 304 zouden dezen maatregel zoo gewijzigd
hebben, dat wel de niet - grondeigenaars het stemrecht behielden, maar dat dit
recht van geringer waarde werd gemaakt, door hen te beperken tot de tribus
urbanae, terwijl de vrijgeboren grondeigenaars geplaatst werden in de tribus
rusticae. Deze opvatting is onjuist. De bedoeling van Appius was de tribus
rusticae ook open te stellen voor de libertini (pag. 38.)
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Na den burgeroorlog werd geheel Italië opgenomen in de 35 De tribus na
tribus ; waarschijnlijk kwamen alle cives ingenui in de tribus den bondgerusticae, alle libertini in de tribus urbanae. Tevens werd iedere notenoorlog.
gemeente in haar geheel gevoegd bij dezelfde tribus, hetgeen
vroeger niet altijd het geval was, zoodat voortaan de tribus
van den burger bepaald werd door zijn geboorteplaats. Alle
vrijgeboren burgers van Arpinum behoorden b.v. tot de tr-ibus
Cornelia. Ieder Romein had dus naast de communis patria Roma
zijn vaderstad in engeren zin (domus of origo). Uitgezonderd
waren natuurlijk de oud-patricische families en de plebejers
te Rome, die niet uit municip -ia waren gekomen, want voor hen
was de stad Rome zoowel patria als domus.
Aan het hoofd van iedere tribus stonden tien curatores tribuum. Curatores
Zij werden waarschijnlijk telkens voor één jaar gekozen door tribuum.
de tribus en waren herkiesbaar. Oudtijds heetten zij tribuni
aerarii, omdat zij de soldij uitbetaalden, uit de door hen geïnde
belasting (tributum) en als deze niet voldoende was uit het
aerarium. Ook namen zij van de viduae het aes equestre en het
aes hordearium in ontvangst, dat zij betaalden aan de equites
equo publico (pag. 40). Deze functie verloren zij omstreeks het
midden der 3de eeuw ; sedert dien tijd geschiedde de uitbetaling der soldij door de quaestoren in de legerplaats.
Verder was de taak der curatores tribuum om de magistraten
bij hun administratieve werkzaamheden te ondersteunen door
hun kennis van personen en toestanden.
§ 2. PEREGRINI.

Ieder vrij man, die bet romeinsch burgerrecht miste, heette Toestand
oorspronkelijk hostis, later peregrinus. Tegenover de romeinsche der
burgers waren peregrini niet alleen de inwoners der van Rome Peregrine.
geheel onafhankelijke staten, maar ook de aan Rome onderworpen volken, aan wie het burgerrecht niet was verleend.
Oudtijds was de burger van een vreemden staat, wanneer hij
zich op romeinsch gebied bevond, geheel zonder rechten. Hij
kon zich echter de bescherming van een Romein verzekeren
door een hospitium privatum met hem aan te gaan, of zich in
diens clienteel te begeven (ius applicationis).
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Verbetering. Tusschen Rome en de naburige staten werden ook verdragen

gesloten, waarbij van weerszijden aan de inwoners bescherming
door de wet werd gewaarborgd. De toestand van den peregrinus
te Rome verbeterde, toen meer en meer de regels van het ius
gentium ingang vonden, vooral sedert de aanstelling van den
praetor Peregrinus (241).
Ook de inwoners van onderworpen landen waren voor de
Romeinen, zooals gezegd is, peregrini. Hun toestand hing geheel
af van het verdrag, dat zij bij hunne onderwerping met Rome
hadden gesloten. De bewoners der provincies werden gewoonlijk
exterae nationes genoemd, die van Italië socii. Onder de socii hadden
de Latini, ofschoon zij peregrini bleven, een bevoorrechte plaats.
§ 3. SLAVEN.

ius civile of volgens het ius
gentium. Volgens het ius civile in de gevallen waarin capitis
deminutio maxima plaats greep. Volgens het ius gentium waren

Slavernij. Slavernij ontstond volgens het

slaven de krijgsgevangenen (met uitzondering natuurlijk der in
burgeroorlogen gevangen Romeinen) en de kinderen eener slavin.
Het woord servos duidt den slaaf aan als onvrije, mancipium
als eigendom van zijn meester, venalis als koopwaar, familiaris
of poer als behoorende tot het huis zijns meesters, verna als
in het huis des meesters geboren.
De slavenstoet heette familia. De familia rustica bebouwde
de landerijen en was werkzaam in de fabrieken van den meester;
de familia Urbana vormde het zeer uitgebreide dienstpersoneel
van den rijken Romein. Dikwijls werden slaven, nadat hun een
handwerk of beroep was geleerd, door hun eigenaar verhuurd.
Toestand. Daar de slaaf als een zaak werd beschouwd, namelijk als
der slaven. een res mancipi, had hij geen caput. Hij werd dus niet door
het recht beschermd en kon door zijn meester gepijnigd en
gedood worden. Hij kon niets in eigendom hebben, maar bezat
alleen het bruikleen van hetgeen zijn meester hem liet behouden (peculium). Aan den anderen kant kon het feit, dat de slaaf
een mensch was, niet worden weggecijferd. Daarom bond het
contract door den slaaf aangegaan zijn meester, wanneer hij
het in diens naam had gesloten, en de slaaf werd, wanneer hij
een misdaad had gepleegd, voor het gerecht vervolgd.
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Alleen na gepijnigd te zijn kon de slaaf voor de rechtbank
getuigenis afleggen (gzuaestionem habere de servis). Slechts bij
hooge uitzondering mocht hij tegen zijn meester getuigen. Wanneer de meester in zijn huis was vermoord, werden vetere ex
more alle slaven ter dood gebracht, qui sub Bodem tecto fuerunt.
Huwelijk bestond tusschen slaven niet ; hun echtgemeenschap
(contubernium) moest door den meester worden goedgekeurd.
De slaaf had wettig geen naam, servis nomen nullam ; oudtijds
werd hij naar 't praenomen zijns meesters genoemd : Marcipor
(poer), Lucipor enz. Later heetten zij naar hun afkomst, Syrus,
Lydus, Afer, Davus of droegen namen alleen voor slaven in
gebruik : Dama, Stichus.
Vroeger waren de meeste slaven krijgsgevangenen uit Italië,
maar bij de steeds toenemende vraag werden telkens grooter
scharen dezer ongelukkigen uit alle landen van Azië, uit Thracië,
Illyrië en zelfs uit Aethiopië te Rome aan de markt gebracht.
Ook de staat had slaven (servi publici). Zij werden gebruikt
als ondergeschikten der overheidspersonen of als tempeldienaars

(servi fanorum, fanatici).
De slavernij werd opgeheven door vrijlating (manumissio), die iwanumissio.
kon zijn iusta of minus iusta.
1 0 . Er waren drie vormen der manumissio insta : vindictd,

censu, testamento.
a. De manumissio vindictd was de vrijlating door het middel
der in iure cessio en had plaats voor een magistraat cum imperio
(gewoonlijk den praetor) in tegenwoordigheid van den manumissor, den manumittendus en een burger, den assertor in liber
waarvoor dikwijls een lictor fungeerde.
-taem,
De handeling was drieledig. Eerst legde de assertor een staf
(vindicta) 1 op het hoofd van den slaaf, terwijl hij de vindicatio
in libertatem uitsprak : hunt ego hominem liberum esse aio. In
plaats van zich door het uitspreken eener contra-vindicatie te
verzetten, liet de heer de hand van den slaaf, die hij tot nog
toe had vastgehouden. los met de woorden : hunt ego hominem
1 Bij elke vindicatio bediende men zich van een vindicta of festuca om
daarmede zijn eigendomsrecht te kennen te geven op het betwiste voorwerp.
Later werd daarvoor ook door den assertor aan den manumittendus een oorvijg
(slapa) gegeven.
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liberum esse volo. Ten slotte wees de magistraat den slaaf de
vrijheid toe (addicere libertatem), waarop de aanwezigen hem
gelukwenschten : cum to liber es gaudeo. Als teeken zijner vrijlating werd den gewezen slaaf een hoed (pileus) op zijn kaal
geschoren hoofd geplaatst.'
b. Censu werd een slaaf vrijgelaten, wanneer zijn meester
hem toestond zich bij de censoren als burger op te geven.
c. Testamento kon de vrijlating plaats grijpen op twee manieren. De; meester kon namelijk een slaaf bij uitersten wil vrijverklaren (libertus Orcinus) of hij kon zijn erfgenaam verzoeken
dit te doen. In het laatste geval werd de slaaf de libertus heredis.
2°. De manumissio minus iusta kon b. v. geschieden:
a. per epistulam, een schriftelijke verklaring van den meester;
b. per mensam, een uitnoodiging tot de tafel van den meester;
c. inter amicos, een mondelinge verklaring van den meester
in tegenwoordigheid zijner vrienden.
Door de manumissio iusta kreeg de slaaf met de vrijheid tevens
het beperkte burgerrecht; de manumissio minus iusta gaf wel
feitelijk, niet rechtens de vrijheid. Een op deze wijze vrijge.
laten slaaf pro libero eraf, morabatur in libertate.
Sedert de lex Manlia (357) moest van iederen vrijgelaten slaaf
5 % van zijn waarde betaald worden (vicesima manumissions).
Het aurum vicesimarium werd gestort in het aerarium sanctius).
Vrijgelatenen. De vrijgelatene heette met betrekking tot zijn staatsrechtelijken toestand libertines; ten opzichte van zijn vrijlater libertus.
Hij nam het nomen gentile aan van zijn vroegeren meester
(patronus), omdat hij tot diens gees behoorde en in de eerste
eeuw v. C. in den regel ook diens praenomen benevens een
cognomen. Zoo kreeg de bekende vrijgelatene van Cicero den
naam M. Tullius Tiro.
De rechtsverhouding tusschen patroon en libertus (patronatis)
was bij de wet geregeld. De libertus was zijn patroon gehoor
eerbied schuldig ; hij moest hem bij bepaalde ge--zamheidn
1 Oorspronkelijk hadden alleen de burgers het recht een hoed te dragen op
hun kort geknipte haren, terwijl de slaven blootshoofds gingen. Sedert de
burgers dit ook deden, werd de hoed beschouwd als het teeken der burgerlijke vrijheid.
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legenheden geschenken (dona, manera) aanbieden en diensten
(operae) voor hem verrichten. Hij mocht alleen met toestemming van den praetor urbanus een civiel proces tegen hem beginnen en in een civiel proces mocht hij zelfs niet als getuige
tegen hem optreden.
Bij den dood van den patroon gingen de Tura patronatus op
zijn zoons over. De verhouding van de kinderen van den libertus
tot de familie van den vrijlater was die der latere clienteel
(pag. 19).
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HOOFDSTUK IV.
Magistraten.

§ 1. ALGEMEEN GEDEELTE.

a. Indeeling. Verkiesbaarheid. Promagistratuur.
Aard der ma-

Magistratus beteekende in den tijd der republiek : 1°. een door

gistratuur. het volk verleend ambt ; 2°. den persoon, die zulk een ambt be-

kleedde. Het was dus onnauwkeurig, dat de interrex, de dictator
en de magister equitum, ofschoon zij niet door het volk werden
benoemd, toch tot de magistraten werden gerekend. Ook de
tribuni plebis waren eigenlijk geen magistratus, maar toen het
onderscheid tusschen plebs en populus verdween, werden zij als
zoodanig beschouwd en betiteld.
De magistratuur heeft zich ontwikkeld uit het koningschap.
Maar tusschen den koning en de magistraten bestond het volgende
verschil:
1 0 . De magistraten bekleedden hun ambt slechts voor een
bepaalden tijd ; de ordinarii, behalve de censoren, voor één jaar..
2°. De bevoegdheden van het ambt werden als regel ter zelfder
tijd door minstens twee magistraten uitgeoefend (collegium).
3 0. De magistraten waren verantwoording schuldig aan het.
volk, uitgezonderd de dictator, de censor ten opzichte zijner
potestas censoria en de tribunes plebis.
4°. De ambten waren onbezoldigde eereposten (honorer).
Klassen van
De magistraten kunnen naar verschillende gezichtspunten
magistraten. gebracht worden tot de volgende kategorieën :
1 0 patricii, de magistraten van het geheele volk, waarvoor
vroeger het patriciaat vereischt was en plebei, de tot bescherming der plebs ingestelde overheden;
,

.

51
2©. cum imperio en sine imperio;
maiores en minores, naarmate zij de auspicia maxima of
menora hadden ; de in de comitia centuriata gekozen magistraten
benevens de met consulaire of praetorische macht bekleede
buitengewone magistraten worden maiores genoemd, de in de
comitia tributa gekozene minores; tusschen beiden in stonden de
aediles curules (pag. 85) ;
40 . curules zij, die als ambtzetel de sella curulis hadden, en
non-curules;
50• ordinarii en extraordinarii, een indeeling, die de Romeinen
zelf niet hebben gemaakt, maar die gemakkelijk is voor het overzicht ; ordinarii worden genoemd de magistraten, die elk jaar
werden gekozen benevens de censoren, extraordinarii degene, wier
keuze door bizondere omstandigheden werd bepaald.
30•

Overzicht der voornaamste Magistraten.

Magistratus Patricii.
Ordinarii.

I Consul.
Praetor
Censor.
Aedilis curulis.
Quaestor.

cur. cum. imp.
„

„

„
„ sine
(pag. 85)
„
non-cur. sine imp.

XXVIviri.
Extraordinarii.

Interrex.

Praefectus urbi.
Dictator.
Magister equitum.
Decemviri legibus scribundis.
Tribuni militum consulari potestate.
Triumviri reip. constituendae.
I

„

cur. cum. imp.
,,

,,

,,

„

»

>,

ff

Magistratus Plebei.
Tribunus plebis.
Aedilis plebis.
4*
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Sedert de gelijkstelling der beide standen kon ieder Romein, die
het volle burgerrecht had, een magistratuur bekleeden. Vrijgelatenen waren rechtens uitgesloten, zonen van vrijgelatenen feitelijk.
Herkiezing,. Omtrent iteratio, het tweemaal bekleeden van hetzelfde ambt,
continuatio, het tweemaal achtereen bekleeden van hetzelfde
ambt en cumulatio, het tegelijk bekleeden van twee vaste jaarambten, bestonden in den beginne geen bepalingen. In 342
schreef een plebisc-itum voor: ne quis eundem magistratum intra

decem annos caperet, neve duos magistrates uno anno gereret.
De plebejers wilden door dit besluit beletten, dat steeds
dezelfde personen de hooge ambten zouden bekleeden en
daardoor tot ongewenschte macht zouden komen. Aan den
anderen kant strookten deze bepalingen volkomen met het
oligarchisch karakter der senaatsregeering. Er werd dan
ook streng de hand aan gehouden. Alleen in de Samnietische en Punische oorlogen komen afwijkingen voor, waarschijnlijk steeds tengevolge van een plebiscitum ex auctoritate
senatus. In de verwarde tijden van het einde der republiek werd
er niet meer op gelet.
Leeftijd. Evenmin schijnt er aanvankelijk iets bepaald te zijn geweest
omtrent den leeftijd voor het aanvaarden der verschillende
ambten. Eerst de lex Villia annalis (180) behelsde voorschriften
omtrent de legitima aetas en een certus ordo magistratuum en
wel de volgende : om te dingen naar een ambt moest men tien
achtereenvolgende jaren beschikbaar zijn geweest voor den
krijgsdienst ; het bekleeden der quaestuur moest voorafgaan aan
de praetuur, het bekleeden der praetuur aan het consulaat ; tusschen het bekleeden van twee patricische ambten moest een
biennium verloopen. Daar men op zijn 17de jaar in dienst kon
treden, kon de quaestuur aanvaard worden met het 28$te jaar;
voor de praetuur werd de ouderdom van 40, voor het consulaat
derhalve die van 43 jaar vereischt. Dikwijls werd tusschen
quaestuur en praetuur Of aediliteit Of tribunaat, - ook wel beide,
bekleed. Cicero beroemt er zich gaarne op, dat hij al zijn
ambten heeft bekleed suo anno, op den vroegsten wettigen
leeftijd. Het kwam herhaaldelijk voor, dat van deze bepalingen
vrijstelling werd verleend (legibus solvi); zoo aan Scipio Minor,
Marius, Pompeius, Octavianus.

53
De lex Cornelia van Sufla (81) stelde voor de quaestuur den
leeftijd van 30 jaar vast. Cicero, die den 3 Jan. 76 dertig jaar
was geworden, aanvaardde de quaestuur den oden Dec. van dat
jaar.
De Romein, die zich candidaat wilde stellen voor een ambt Petitio.
(petere, petitor), moest zich opgeven bij den voorzitter der comitia,
waarin de verkiezing zou plaats hebben (professio nominis). 1
Het schijnt, dat deze magistraat het recht had om candidaten
te weigeren. Het aannemen als candidaat heette rationem habere
alicuius. Voor de verkiezing werden, om stemmen te winnen,
geoorloofde en ongeoorloofde middelen in praktijk gebracht. De
candidaat in een toga candida gekleed, (candidates), ging rond
(ambire, ambitus), en wendde zich persoonlijk tot de kiezers.
Een slaaf, de nomenclator, fluisterde hem de namen in der
burgers, die hij dan hartelijk toesprak en de hand drukte (prensare, prensatio). Dikwijls werden maaltijden gegeven of toegangskaarten voor den schouwburg uitgedeeld. Het koopen van
stemmen was strafbaar, maar geschiedde bij verreweg de meeste
verkiezingen; het daartoe benoodigde geld werd bij een tusschenpersoon (sequester) gestort en door divisores verdeeld. Ook waren
kiesvereenigingen (sodalitates, sodalicia) verboden. Op ambitus,
onwettig ambtsbejag, waren strenge straffen gesteld. Een lex
Cornelia, waarschijnlijk van Sulla, dreigde met. uitsluiting van
alle ambten gedurende 10 jaar ; de lex Calpurnia (67) met boete
en levenslange uitsluiting van ambten; Cicero's lex Tullia (63)
verbood het geven van maaltijden en spelen, op straffe van
tienjarige ballingschap, maar toch noemt Verro de wedijver der
candidaten zoo groot „ut vel caelum ruere, modo magistratum
adipiscantur, exoptent".
De gekozen magistraat heette tot de aanvaarding van zijn Ambtsaanvaarding.
1 Vroeger kwam het meermalen voor, dat iemand werd gekozen tijdens zijn
afwezigheid. Later moesten de candidaten in de stad zijn en was absens
petere ongeoorloofd. De meermalen overtreden wet werd herhaald door een
plebiscitum in 52, maar met een gunstige uitzondering ten opzichte van Caesar.
Kort daarna in hetzelfde jaar stelde Pompeius de wet opnieuw voor zonder
de bepaling omtrent Caesar. De senaat besloot nu, dat Caesar, zoo hij naar
het consulaat wilde dingen, naar Rome moest terugkeeren om zich persoon..
lijk aan te melden.
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ambt designates. Door twee handelingen werd de magistraat
in zijn ambt bevestigd. Zijn eerste daad op den dag der ambtsaanvaarding was door het houden der auspicia de goden te
bidden hem door een gunstig teeken (fulmen sinistrum) de
verzekering te geven, dat hij hun als magistraat welgevallig
was. Verder verplichtte hij het volk tot gehoorzaamheid door
de lex curiata de imperio. In elk geval sedert 200 v. C. moest
iedere magistraat binnen vijf dagen na zijn ambtsaanvaarding
een eed afleggen (iurare in leges) voor den tempel van Castor in
handen van den quaestor urbanus. Behalve deze noodzakelijke
handelingen was de ambtsaanvaarding vergezeld van verschil
-lend
plechtigheden.
Onafzetbaar- De magistraat heeft het recht binnenstijds afstand te doen
held. van zijn ambt (abdicare se magistratu) en dit is om verschillende
redenen dikwijls geschied. Maar hij is onafzetbaar en behoudt
zijn ambt tot de daarvoor gestelde termijn is verstreken. 1
Alleen aan promagistraten kan het imperium ontnomen worden.

(imperium abrogare).
Aftreding. Bij het neerleggen van zijn ambt, gewoonlijk op den laatsten

dag zijner bediening, riep de magistraat een contio samen, waarin hij zwoer, overeenkomstig den door hem bij zijn ambtsaanvaarding afgelegden eed, de wetten nauwgezet in acht te hebben
genomen (eiurare leges).
Prorogatio. De burger, die zonder magistraat te zijn met de bevoegdheden
van een ambt was bekleed, was pro magistratu. Het ambt
zelf werd dan in den regel door een ander bekleed. Voor het
eerst komt de promagistratuur voor in 327, tijdens het voorspel
van den isten Samnietischen oorlog. In dat jaar wilde de senaat
den consul Q. Publilius Philo, die Palaepolis belegerde, aan het
hoofd van zijn leger laten en verzocht daarom aan de tribuni
plebis om bij het concilium plebis een daartoe strekkend voorstel
in te dienen, hetgeen werd aangenomen. Q. Publilius Philo was
dus de eerste proconsul. Sedert werd door het verlengen van
het imperium, (prorogatio imperil) dat eigenlijk niets anders was
1 Dat Tib. Gracchus zijn ambtgenoot M. Octavius bij plebisciet liet afzetten,
was een revolutionaire daad. De praetor TLentulus legde in 63 zijn ambt neer
alvorens de doodstraf te ondergaan. In het jaar 87 zette de senaat den consul
L. Cornelius Cinna af, maar toen was de constitutie een doode letter geworden.

55

dan het verleenen van een buitengewoon kommando, dikwijls
in een tekort aan beschikbare ambtenaren voorzien. De promagistratuur kon alleen voorkomen in het ambtsgebied militiae
en ontstond van zelf, wanneer bij afloop van den ambtstijd van
een magistraat, diens opvolger nog niet gekomen was. In den
beginne werd het imperium verlengd door een volksbesluit,
sedert den 2den Punischen oorlog door den senaat. Door Sulla
werd de prorogatio voor het consulaat en de praetuur tot regel
gemaakt (pro consule, pro praetore).
Soms werd door het volk, later ook door den senaat, het
imperium opgedragen aan privaatpersonen of aan magistraten,
die dit krachtens hun ambt niet hadden (privati cum imperio).
Ook deze waren dan pro magistrate. Zoo werden in 211 Scipio
Major en in 77 Pompeius, die nog nimmer een ambt hadden
bekleed, naar Spanje gezonden pro consule en in 58 Cato Minor,
die quaestor was geweest, naar Cyprus met den titel pro quaestore ,pro praetore.
De stadhouder kon op deze wijze een opengevallen ambt in
zijn provincie bezetten (legatus pro quaestore).
b. Ambtsgezag.
De geheele omvang van het ambtsgezag van een magistraat Omvang,
heette potestas, b. v. potestas consularis, aedilicia, quaestoria. In
engeren zin werd potestas gebezigd van de bevoegdheden, die
allen magistraten eigen waren, terwijl slechts enkele hoogere
magistraten imperium hadden. Vandaar kwam het, dat potes tas vooral gezegd werd van het ambtsgebied der lagere magistraten en ontstond er een tegenstelling tusschen cum imperio
esse en cum potestate esse.
De potestas omvatte :
Potestas.
1 0 . het ius auspiciorum;
2°. het ius edicendi, het recht van iederen magistraat om
verordeningen te maken binnen den kring van zijn bevoegdheid;
3°. het ius habendi contionem;
4°. het ius multae dictionis en het ius pignoris capionis.
Het imperium verleende :
Imperium.
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1 0 . het recht om een leger aan te voeren en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden (suis auspiciis rem gerere) :
2°. crimineele en civiele rechtspraak;
30• het ius cum populo agendi;
40• het ius cum patribus agendi;
50• het ius coercitionis, het recht van bestraffing.
Slechts twee magistratus ordinarii vereenigden de potestas en
het imperium in vollen omvang n.l. de consul en de praetor.
Ambtsgebied
Het ambtsgebied der magistraten was of beperkt tot de stad
doms en
en haar banmijl, die zich mille passus buiten den stadsmuur
militiae.
uitstrekte (imperium domi), of het bevond zich buiten de banmijl (imperium militiae). Of de ambtshandelingen van burgerlijken of militairen aard waren, kwam hierbij niet in aanmerking.
Sommige magistraten konden zoowel domi als militiae werkzaam
zijn (dictator, consul, praetor, quaestor), andere alleen domi (de
censoren, tribunen en aedilen), andere alleen militiae (de quaestoren in Italië, de pro-magistraten in de provincies, de buitengewone commissiën). Het volle imperium, dat het ius vitae ac
necis in zich sloot, kon reeds uitgeoefend worden buiten het
pomerium 1 ), maar in dit opzicht had de gewoonte de banmijl
tot grens gemaakt. Binnen het pomerium moesten de lictoren

1 Het pomerium was de voor, die bij de stichting der stad onder ritueele
ceremoniën om den voet van den Palatinus was getrokken. Daarbinnen werd
een breede strook grond om de stad door de augures tot een templum gewijd.
Op deze strook werd de stadsmuur gebouwd ; zoowel binnen als buiten den
muur werd een ruimte (circamoerium Liv. I, 44) onbebouwd gelaten voor de
verdediging der stad. Het verleggen van het pomerium (pomerium proferre)
was een koninklijk recht. Dit heette het eerst geschied te zijn door Servius
Tullius, die wel de zeven heuvels binnen zijn muur trok, maar den Aventinus
niet in het pomerium opnam. Na hem heeft Sulla het pomerium verlegd.
Wij kennen zijn lijn niet, maar de Aventinus bleef er buiten tot keizer Claudius
hem ook insloot, zoodat toen pomerium en muur weer evenwijdig liepen.
In den historischen tijd gold in het staatsrecht de muur van Servius als
pomerium. Het pomerium was de grens der auspicia Urbana en van het

imperium militare.

De banmijl was een strook om de stad, die van iedere poort van den stadsmuur gemeten, een breedte had van duizend passus. Het ambtsgebied domi
strekte zich, in het algemeen gesproken, ook over dit terrein uit en omvatte
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der magistraten de bijlen uit de fasces nemen ten teeken, dat
deze de provocatie eerbiedigden.
De behoefte om in mogelijke conflikten der magistraten te Verhouding
voorzien, gaf aanleiding tot het scheppen der volgende ver - der mag.
onderling.
houdingen :
1 0 . maior potestas. Alle magistraten cum imperio hadden
maior potestas tegenover hen, die het imperium misten, behalve
tegenover den censor. Onder de magistratus cum imperío had de
dictator maior potestas tegenover den consul, deze tegenover
den praetor, de werkelijke magistraten tegenover de pro-magistraten. De macht van den tribunus plebis heeft langzamerhand
de waarde gekregen van een maior potestas tegenover alle magistraten, uitgezonderd den dictator. De censoren hadden tegen
magistratus cum imp. de maior potestas niet, evenmin-overd
de aedilen tegenover de quaestoren.
2 ° . par potestas. De republiek bracht in de magistratuur het
beginsel der collegialiteit. Een ambt werd namelijk in den regel
door twee of meer personen bekleed, maar ieder had voor zich
de geheele macht en kon die in al haar omvang uitoefenen
(par potestas). Om moeilijkheden, die hierdoor licht konden ontstaan, te vermijden vond men twee uitwegen : het wisselen van

dus urbs et propius urbem passus M. Er werd evenwel een scherper onderscheid gemaakt. Binnen het pomerium waren bevoegd de stedelijke magistra.
ten ; provocatie en intercessie waren daar van kracht. Aan gene zijde der
banmiji waren alleen de pro- magistraten bevoegd ; provocatie en intercessie
golden daar niet. In het gebied der banmijl, de strook tusschen pomerium
en den eersten mijlsteen, waren bevoegd de stedelijke magistraten maar ook
de pro- magistraten ; provocatie en intercessie waren van kracht, behalve tegen
den magistraat met het veldheersimperium. Evenwel een vertrekkend veldheer -stak eerst buiten de banmijl de bijlen in de fasces en eerbiedigde daardoor tot zoover provocatie en intercessie. Maar terugkeerende verloor hij
eerst bij het overschrijden van het pomerium zijn veldheersimperium. Om
die reden werd op dit gebied, waartoe de campus Martius behoorde dikwijls
een senaatszitting gehouden, die de veldheer kon bezoeken zonder zijn veldheersimperium te verliezen. Deze strook kan in zekeren zin een onzijdig
terrein genoemd worden, bestemd voor stedelijk - militaire handelingen : de
legervorming door de censoren, velddienstoefeningen en de vergaderingen der
comitia centuriata.
;
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het gezag onder de ambtgenooten en het verdeelen del" bevoegdheid, hetzij door het lot, hetzij bij onderling goed vinden. Maar
zooveel mogelijk gaf men de voorkeur aan gemeenschappelijk
hat.delen,
Recht van ver- De maior potestas kon zich uiten in het recht van verbod (vis
bod.
maioris imperii). Krachtens dit recht kon een hoogere magistraat,
een maior potesias, aan een lageren magistraat een nog te verrichten handeling verbieden. Door het verbod kon niet aIleen
een enkele handeling van een lageren magistraat worden getroffen, bij voorbeeld de speciio, maar ook zijn geheele ambtelijke werkzaamheid (vetari quicquam agere pro magistratu). Zelfs
konden alle lagere magistraten hierdoor worden geschorst, hetgeen bij het iustitium het geval was.
Intereessio.
Ret invoeren del" collegialiteit deed bij de par potestas de interceseio ontstaan. Bij het ambtelijk verkeer van magistraten
met dezelfde potestas gold als regel, dat het verbod ging boven
het gebod (potestas maior est vetantis). Daardoor had de magistraat het recht een door zijn ambtgenoot begonnen en nog
aan den gang zijnde handeling te verhinderen. Dit tusschenbeiden komen (intercedere) kon alleen door persoonlijk optreden
worden uitgeoefend. Bet gevolg del' inierceesio was het staken
der gewraakte handeling, die evenwel later kon hervat worden.
Er bestonden geen middelen om den magistraat te dwingen aan
de inierceseio te gehoorzamen; alleen kon hij bij het neerleggen
van zijn ambt tel" verantwoording worden geroepen. De intercessio, die overigens betrekkelijk zeldzaam voorkomt, heeft zich
vooral ontwikkeld bij het· tribunaat.
Interceesio en recht van verbod strekten beide orn misbruik
van am btsgezag te voorkomen. Daartegen dienden ook de verantwoordelijkheid del" magistraten en de tusschenkornst van den

senaat.
Voorrechten.

Aan de overheidspersonen werden door de burgers blijken van
eerbied betoond: adsurgere, decedere de eemita, adaperire caput,
descendere ex equo. Bovendien hadden zij enkele onderschei.
dingsteekenen. AIle magistraten, behalve de plebejische en de
quaestor, droegen de toga praetexta, waartoe ook de gewezen
magistraten bij de spelen gerechtigd waren. De magistratus
cum imperio hadden lictoren met fasces cum securibus; hun
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ambtszetel was de sella turnlis (wagenstoel), een ivoren vouwstoel zonder rug of leuningen. Allen hadden eereplaatsen bij
feesten en spelen en verwierven, te beginnen met den aedilis
curulis, het ius imaginum.
C.

Auspicia der Magistraten.

Het gevoel van afhankelijkheid van cie goden, waarvan eer- Leer der
tijds de Romeinen waren doordrongen, komt vooral uit in hun auspicia.
bijzonder ontwikkelde leer der auspicia. Aan deze leer lag het
denkbeeld ten grondslag, dat elke gewichtige handeling behoorde
te geschieden in overeenstemming riet den wil der godheid.
Alvorens zulk een handeling te beginnen vroeg men daarom
de teekens der goddelijke toestemming (augur-ia, auspicia impetrativa) en wanneer gedurende de handeling de godheid door dui.
lelijke teekenen (auguria, auspicia oblativa) de toestemming
terugnam, werd deze terstond gestaakt.
In het bijzonder leven werden de auspicia van lieverlede ver
te gewichtiger was hun rol in het openbaar leven.-warlosd,e
De romeinsche magistraten vertegenwoordigden den staat Ius auspieitegenover goden en menschen ; daarom werd de geheele omvang orum.
van hun ambtsgezag naar beide richtingen kernachtig samen gevat in de formule auspicium i-mperiumque 1
Het eerste recht van den magistraat was derhalve het ins
auspiciorum, het recht om de toestemming der godheid te vragen
voor een handeling, die hij ten behoeve van den staat wilde
verrichten. Deze godheid was de hoogste god van den staat
Iuppiter optimus maaimus ; van hem gingen alle teekens uit.
Den oorsprong van het ins auspiciorum, dat een noodzakelijk Oorsprongvan
deel van het gezag uitmaakte, verklaarde het romeinsche staats- het ius ausrecht op de volgende wijze. Romulus had het genomen toen piciorum.
hij zijn stad wilde stichten en het groote teeken, dat hem daarop
werd gezonden, wettigde zijn daad. Uit dit teeken leidde hij
.

1 Deze veel voorkomende formule werd alleen gebruikt van magistraten
met het militair opperbevel bekleed, omdat alleen op deze imperium van toepassing was. De bevoegdheid van iederen magistraat kan evenwel verdeeld
worden in res divinae, dat is zijn auspicium en res humanae, dat is zijn
imperium of potestas.
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verder de machtiging af om Rome te stichten benevens het
recht om voortaan in het belang van zijn stad te vragen naar
den wil van Iuppiter optimus maximes. Dit eens aan den stichter
der stad geschonken recht kon niet verloren gaan. Bij den dood
des konings keerden de auspicia terug tot den staat, d. w. z.
tot diens vertegenwoordigers, de patres, de toenmaals uitsluitend
uit patriciërs bestaande senaat (auspicia ad patres redeunt). Dezen
droegen ze over aan een uit hun midden door het lot aangewezen
tusschenkoning (interrex), die vijf dagen regeerde en dan het
bewind overdroeg aan zijn op dezelfde wijze voor vijf dagen
aangewezen opvolger en zoo verder tot eindelijk de keuze van
den nieuwen koning was geschied. Tijdens de republiek ging
het recht de auspicia te houden, tengevolge van de telkens opnieuw
auspicato plaats grijpende verkiezingen, van den aftredenden
magistraat op zijn opvolger over. Bij ontstentenis der magistraten
keerden de auspicia terug tot de patres, het patricische deel van
den senaat, waardoor een interregnum intrad. De daarop gekozen magistraten ontvingen ze dan weer uit handen van den
interrex. Zoo bleven de auspicia populi romani onafgebroken
in het bezit van den staat als een duurzame waarborg van den
zegen van den oppersten god.
Aanwending. De magistraat behoorde het ius auspiciorum, dat op een af
geval toegepast ook spectio heette, aan te wenden-zonderlijk
voor iedere gewichtige handeling. In vier gevallen was dit zelfs
noodzakelijk : bij het benoemen van overheidspersonen (interrex,
dictator), bij ambtsaanvaarding van een magistraat, bij het vertrek van een veldheer of stadhouder en bij volksvergaderingen.
De patriciërs beweerden, dat zij alleen de auspicia konden
houden en dat om die reden een plebejer niet aan het hoofd
van den staat kon staan, maar toen eens dit bezwaar was overwonnen, werd er geen onderscheid gemaakt tusschen de auspicia
der patricische en die der plebejische magistraten. Consul, praetor en censor benevens de magistratus extraordinarii en de promagistraten met consulaire of praetorische macht hadden auspicia maxima ; de overige magistratus ordinarii hadden auspicia
minora. Het onderscheid tusschen deze auspicia is niet bekend.
De auspicia der maior potestas hadden den voorrang : maiora
auspicia magic rata sant quam aliorum. Bij de par potestas
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moest wanneer zich tegenstrijdige auspicia vertoonden, de handeling waarschijnlijk achterwege blijven.
De auspicia waren impetrativa, die op een in bepaalden vorm Auspicia
gekleed verzoek (legum dictio) gegeven werden, quae optata impetrativa,
veniunt of oblativa die zich toevallig voordeden, quae non pos -

cuntur.
De auspicia impetrativa konden zijn:
P. ex avibus, uit de vlucht of het geschreeuw van vogels;
2 1 e caelo, uit het waarnemen van donder en bliksem (auspicia caelestia) ;
3 0 . e tripudiis, uit het eten der heilige hoenders.
De auspicia oblat'iva waren in later tijd altijd ongunstig ; zij
konden zijn :
1 0 . ex quacdrupedibus, uit de geluiden en het loopen van sommige dieren, b. v. honden, vossen, wolven, paarden;
2°. e diris, waarschuwingen. Tot de signa e diris (sc. avibus)
werden gerekend alle door de Romeinen als ongunstig beschouwde teekens, vooral alles wat de stilte bij het waarnemen
der teekens stoorde : het struikelen van den auspicant, het
kraken van zijn zetel, die daarom uit éen stuk bestond (sella
solida), het barsten van een schoenriem, geluiden van nachtvogels, het flikkeren van het licht in de lamp en dergelijke
meer ; verder bij comitia een donderslag of bliksemstraal en
een geval van epilepsie (morbus comitialis).
De auspicia moesten genomen worden op den dag, waarop Waarnemen
en de plaats, waar de handeling zou plaats grijpen. Derhalve der auspicia.
voor de comitia curiata binnen, voor de comitia centuriata buiten
het pomerium, voor den senaat in het vergaderlokaal, voor den
veldslag op of bij het slagveld. Zij moesten gehouden worden
in een templum, d. i. een door de augures voor het houden van
auspicia gewijde plaats (templum minus). Te Rome waren tem
onder anderen de porti Scipionis, die buiten het pomerium-pla
lagen, voor de comitia op den campus Martins; verder het auguraculum, het voor de handelingen der augures bestemde lokaal,
dat zich in arce bevond, de meeste aedes sacrae (tempelgebouwen), de curia Hostilia, het comitium en de rostra. De magistraat sloeg 's avonds te voren in zulk een templum een tent
(tabernaculum) op, waar hij zich te ruste legde. Terstond na
1.
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middernacht stond hij op, zette zich op de sella solida en vroeg
Iuppiter binnen het door hem aangeduide gedeelte des hemels
(eveneens templum genoemd), dat hij wilde gadeslaan om het
verlangde teeken. Een augur was hierbij niet tegenwoordig.
Alleen de magistraat besliste of een teeken, dat hij zelf waarnam of door een ander (qui in auspicio adhibetur) gewoonlijk
een dienaar (pullarius), liet waarnemen, gunstig was of niet. Het
verkregen auspicium gold slechts voor éen dag, van middernacht
tot middernacht. Indien de teekens ongunstig waren, konden
voor dezelfde handeling de auspicia op een volgenden dag weer
geraadpleegd worden.
Wanneer het bleek of zelfs, wanneer het vermoeden bestond,
Repetere
auspicia.
dat bij het waarnemen der auspicia voor het vertrek van een
veldheer naar het oorlogstooneel een fout (vitium) was begaan,
dan keerde hij naar de stad terug om de auspicia te hernieuwen.
De toepassing van de leer der voorteekens op staatszaken
Latere toepassing van was een uitvloeisel geweest van den eerbiedigen schroom der
het ius aus- Romeinen voor den wil der goden. Maar reeds tegen het einde
pieiorum. der 3de eeuw V. C. werd het ius auspiciorum gebruikt op een
wijze die weinig strookte met den vromen zin waaraan het
zijn ontstaan te danken had.
Oorspronkelijk wendden de magistraten alleen de auspicia ex
avibus aan. Evenwel het verklaren dezer auspicia, een voornaam deel van de werkzaamheid der augures, was uiterst moeilij k en ingewikkeld, terwijl bij het optreden van auspicia oblativa
zich allerhande lastige gevallen konden voordoen. Daardoor
kwamen in de stad als auspicia impetrativa in plaats van de
aicspicia ex avibus de veel gemakkelijker te hanteeren auspicia
caelestia in zwang. De voornaamste rol speelde daarbij het blik
(fulmen), waartoe ook gerekend werd fulgur en tonitru.-semtkn
Het fulmen was eigenlijk een auspicium oblativum van onAuspicia
gunstiger aard. Toen he tot een auspicium impetrativum was
caelestia.
gemaakt kon dit betrekkelijk zeldzaam verschijnsel alleen door
fictie dienst doen. De magistraat bad bij ambtsaanvaarding
om een fulmen sinistrum, dat als het krachtigste teeken van de
goedkeuring van Iuppiter werd beschouwd ; in omgekeerde richting
(fulmen dextrum) was de bliksemstraal ongunstig. Spoedig nam
de magistraat niet eens de moeite de auspicia te houden, maar
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liet dit doen door zijn pullarius, wiens verklaring, dat hij een
fulmen sinistrum had gezien, voldoende was.
Het bliksemteeken bleef ten opzichte der comitia een ongunstig auspicium oblatiivum fulmen sinistrum auspicium optimum quod habemus ad omnes res praeterquam ad comitia.
Voor volksvergaderingen werd de toestemming van Iuppiter
optimus maximus opgemaakt uit het ontbreken van ongunstige
teekens (silentium).
Ieder kon een door hem waargenomen ongunstig teeken den Nuntiatio.
magistraat melden (nuntiare) maar deze behoefde alleen te letten
op de nuntiatio van een augur, op wiens woord alio die de
comitia terstond moesten opgeheven worden.
Eveneens werd verdaging eener volksvergadering veroorzaakt Obnuntiatio.
door de verklaring van een magistraat, dat hij de hemelteekens
geraadpleegd had (se de caelo servasse) hetgeen niets anders beteekende dan dat hij een ongunstig teeken, een bliksemteeken,
had waargenomen. Zulk een verklaring moest geloofd worden
en heette obnuntiatio. Om nu aan magistratus minores te beletten op deze wijze een door hem belegde volksvergadering
te verhinderen, voegde de leidende magistraat bij zijn oproeping : ne quis magistratus minor de caelo servare velit.
In de 2de v. C. begon de regeering de obnuntiatio te gebruiken Lex Aelia en
als een middel om de wetgeving der tribunen binnen zekere Lex Fuga.
grenzen te houden, Door twee wetten, de lex Aelia en de lex
Fufia (± 155), wier inhoud niet nauwkeurig bekend is, werd
daarom het aanwenden der obnuntiatio geregeld.' Hoofdzaak
was dat de obnuntiatio beperkt werd tot wetgevende vergaderingen door het aanwenden tegen - kiescomitia uitdrukkelijk te
:

1 Het is niet eens zeker of men hier met een dan wel met twee wetten te
doen heeft. Cicero zegt uitdrukkelijk van Clodius 8ustulit duas leges Aeliam
et Fufiam ; herhaaldelijk noemt hij beide wetten afzonderlijk, maar hij spreekt
ook van lex Aelia et Fufia. Waarschijnlijk bepaalde de lex Aelia, dat obnuntiatio magistraten van den zelfden rang onderling toekwam, dus consul tegen
consul, praetor tegen praetor en naar het schijnt, ook aan de praetoren tegen
de consuls, wier collegae minores zij waren. Ook de tribunen konden nu
obnuntiatio aanwenden, niet alleen onderling maar ook tegen de consuls en de
praetoren. Omgekeerd werden de concilia plebis onderworpen aan de obnuntiatio
van consuls en praetoren. De lex Fufia bevestigde waarschijnlijk de lex Aelia
en verbood obnun tiátio tegen verkiezende volksvergaderingen.
:
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verbieden. Voortaan konden ook de tribunen, die dit recht
vroeger niet hadden omdat zij de spectio misten, obnuntiatio
aanwenden zoowel onderling als tegen de andere magistraten.
Maar dezen hadden nu een middel om de wetgeving van het
concilium plebis te belemmeren. In den politieken strijd kon elke
partij in deze bepalingen wapens vinden tegen ongewenschte
wetten. Ook de tribunen gebruikten veelvuldig de obnuntiatio
in plaats van de intercessio, omdat deze eerst tijdens de ver
kon aangewend worden, terwijl de obnuntiatio tot den-gaderin
voorzitter moest gericht worden even voor den aanvang. Soms
werd zij dagen vooruit bij edict aangekondigd (se eo die de caelo
servaturum esse) om den leidenden magistraat te nopen alsnog
zijn wetsvoorstel in te trekken.
Een lex Clodia (58) van den bekenden tribuun P. Clodius
Pulcher schafte de obnuntiatio af. Maar zijn tegenstanders, die
de geldigheid dezer wet betwistten, stoorden er zich niet aan
en zoo ontstond een schromelijke verwarring. Tot het laatst
der republiek worden nog gevallen van obnuntiatio vermeld.
Auspicia e In de legerplaats had men vroeger dan in de stad de auspicia
tripudiis. ex avibus opgegeven om over te gaan tot de auspicia e tripudiis.
Dit augurium, dat niet alleen van hoenders, maar ook van
andere vogels en zelfs van viervoetige dieren kon uitgaan, was
oorspronkelijk een gunstig augurium oblativum geweest. Het
werd veranderd in een augurium impetrativum, omdat het op
deze wijze gemakkelijk was de gewenschte teekens te ver
pullarius, de bewaker der heilige hoenders, had-krijgen.D
hierbij de zaak geheel in zijn hand. Het gulzig eten der hoenders, zoodat hun de brokken (offae pultis) uit den snavel vielen,
was een gunstig teeken, dat door vasten en week voer zonder
moeite was te bereiken.
Extispicium. Sedert den 2den Punischen oorlog kwam te velde het gebruik
op om omtrent den uitslag van een onderneming de ingewanden
(exta) van een offerdier te raadplegen, waarbij haruspices hun
hulp verleenden. Ook in de stad drong het extispicium door,
maar voor volksvergaderingen is het nooit aangewend.
Auspicia Het kwam dikwijls voor, dat er twijfel ontstond of bij het
vitiata. nemen der auspicia alle regels zorgvuldig in acht waren genomen. In zulke gevallen werd de zaak door den senaat onder-
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worpen aan het oordeel van de augures. Wanneer dezen ver
dat bij de benoeming van een magistraat een fout-klarden,
(vitium) was begaan, spoorde de senaat den magistraat, die
-vitio creates was, aan om te bedanken. Hoewel deze daartoe
niet gedwongen kon worden, in den regel magistratu se abdicavit.
Indien het oordeel der augures omtrent een wet luidde, dat zij
was vitio of contra auspicia facta, waarvan eerst in de lste eeuw
v. C. voorbeelden voorkomen, werd zij door den senaat ongeldig
verklaard.

d. Coercitio en Rechtspraak der Magistraten.
De magistraten hadden het recht de burgers tot eerbied en Coercitio.
gehoorzaamheid aan hun verordeningen te dwingen (coercere).
De dwangmiddelen, die hun ten dienste stonden, waren : dood
boete, hechtenis en pignoris capio. Alleen de-straf,gelin
magistraten cum imperio benevens de tribuni plebis konden al
deze straffen aanwenden ; de censoren en 'de aedilen hadden
-slechts de multae dictio en de pignoris capio. De quaestor had
geen strafrecht.
Tengevolge van de invoering der provocatio vervielen binnen
de banmijl doodstraf en geeseling als dwangmiddelen, terwijl
voor boeten een maximum werd bepaald. Hechtenis (abductio
in carcerem, in vincula) kon in geen geval langer duren dan het
ambtsjaar van den magistraat, die haar had opgelegd. Het wegnemen van een voorwerp als pand werd in den regel door de
vernietiging van het pand gevolgd (pignora caedere).
Zij, die bij den census of den dilectus achterbleven, konden
door de consuls, later door de censoren, trans Tiberim als slaaf
worden verkocht (pag. 35). Deze straf verviel mettertijd.
De hoogere magistraten hadden het recht door middel van Vocatio.
hun dienaren hun bevelen aan de burgers te doen toekomen
en hen voor zich te roepen (vocatio) ; de tribuni plebis, die dit
recht oorspronkelijk misten, omdat zij persoonlijk behoorden
,op te treden, hebben het zich allengs aangematigd.
De mag. cum imperio hadden de coercitio tegen de magistraten, Coercitio tegen
wier imperium geringer was dan het hunne en tegen de mag. magistraten.
.pine imperio. De tribunen hadden dit recht tegen alle magistraten,
5
HOEKSTRA, Rom. Antiq. 6e dr.
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later zelfs tegen den dictator, terwijl zij aan niemands coercitia
onderworpen waren.
Rechtspraak. De magistraat had 1°. crimineele rechtspraak, bij misdrijven,
die hetzij direkt tegen , den staat gericht waren, als hoogverraad
(perduellio) en desertie, hetzij indirekt als moord en brandstichting ; • 2°. civiele rechtspraak, die het beslissen van geschillen
tusschen burgers, later tusschen de te Rome wonende personen
ten doel had ; 3°. administratieve rechtspraak, bij geschillen
tusschen den staat en een burger.
Crimineele De crimineele rechtspraak stond met de coercitio in nauw
rechtspraak. verband. In den koningstijd en in het begin der republiek vielen
beide samen, omdat toen het straffen van ongehoorzaamheid
en van misdaden zich in één hand bevond, en ook later kon in.
verschillende gevallen dezelfde handeling of als ongehoorzaamheid jegens den magistraat of als vergrijp tegen den staat beschouwd worden. Maar terwijl de coercitio allereerst tot gehoorzaamheid wilde dwingen, had de crimineele rechtspraak het handhaven der bestaande rechtsorde ten doel.
Instelling der Bij vergrijpen tegen den staat kon de magistraat doodstraf
provocatio. of boete opleggen. De onbepaalde toepassing dezer straffen werd
echter verhinderd door de invoering van de provocatio, het recht.
van beroep van een vonnis op het volk. Alleen burgers konden
natuurlijk het provocatierecht aanwenden, doch uitsluitend tegen
de coercitio en de crimineele rechtspraak der magistraten binnen
de banmijl der stad ; niet derhalve tegen het imperium van den
consul of den praetor in krijgszaken, evenmin tegen de consuls,
die door het s. c. ultimum met het hoogste gezag waren bekleed.
Binnen de banmijl kon voortaan de doodstraf alleen worden uit
comitia centuriata en de boven de wet ge--gesproknd
plaatste magistraten : de decemviri legibüs scribundis, den dictator,.
de dictatores reip. constituendae (Sulla, Caesar) en de III viri reip.

constituendae.
Volgens de overlevering werd terstond na de verdrijving der
koningen door de lex Valeria van den consul P. Valerius Publicola : ne quis magistratus civem romanum advorsus provocationem necaret reeve verberaret, beroep van een vonnis, dat doodstraf uitsprak, op de comitia centuriata toegestaan. De lex XIl
tabuularztm zou door de bepaling : de capite civic nisi per comiti-
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atom maximum ne ferunto, dit recht uitdrukkelijk hebben erkend,
terwijl het door een lex Valeria-Horatia (449): ne quis ullum
magistratum sine provocatione crearet nogmaals heette gewaarborgd te zijn.
Ongetwijfeld schreven de latere Romeinen aan hun provocatie recht een veel te hoogen ouderdom toe. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de trotsche en oppermachtige adel reeds zoo vroeg
de crimineele rechtspraak aan het volk zou hebben overgelaten.
Maar het was langzamerhand gewoonte geworden, dat de consuls
van hun vonnissen beroep op het volk toestonden ; om afwijkingen, die zeker dikwijls voorkwamen, te beletten, is ten slotte
dit gebruik vastgelegd in een wet. Met groote waarschijnlijkheid kan als zoodanig worden beschouwd de lex Valeria de provocatione (300) van den consul M. Valerius Corvus, een wet, die
volgens Livius gemaakt is „quuod plus paucorum opes quam li
;

1
-bertasplio".
Het provocatierecht werd uitgebreid door drie leges Porciae,
waarvan tijdstip noch inhoud nauwkeurig bekend zijn en die
steeds als één wet worden aangehaald. Zij vallen tussehen den
2den Punischen oorlog en den tijd der Gracchen. Een bepaling
der leges Porciae bedreigde gravem poenam si quis verberasset
necassetve civem Romanum. Zij moeten de geeseling op bevel
van den magistraat hebben verboden lex Porcia pro tergo civium
fata (Liv. X. 9.) De doodstraf hebben zij niet afgeschaft ; misschien hebben zij den magistraat voorgeschreven in bepaalde
gevallen geen doodstraf maar verbanning te eischee. Bovendien strekten zij de provocatio uit over de burgers in het
geheele rijk.
Het boeterecht der magistraten werd beperkt tot een multa
suprema van 3020 as. Wilden de magistraten hooger boete opleggen dan moesten zij zich wenden tot het volk; de tribuni en
;

1 De beide vorige leges Valeriae zijn slechts anticipaties van die van het
jaar 300. Dat de traditie het provocatierecht reeds in het eerste jaar der
republiek doet ontstaan, bewijst geenszins, dat het werkelijk overoud is, maar
alleen, dat de Romeinen het beschouwden als een hunner oudste en voor
rechten, cf. Ed. Meijer, Gesch. des Alterth. V p. 141 en Rhein. Mus.-namste

XXXVII p. 625.
5*
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aediles plebis tot het concilium plebis, de overige tot de comitia
tributa. 1
Door de instelling der provocatio werd aan de consuls, wier

Crimineele
rechtspraak oordeel niet in botsing mocht komen met dat van het volk, de
der quae- crimineele rechtspraak feitelijk onttrokken ; zij behielden die
storen, alleen over voorname vreemdelingen en slaven. In gevallen van

hoogverraad traden voortaan op de II viri perduellionis, bij
andere halsmisdaden de quaestoren. Daar deze overheidspersonen
het recht misten comitia samen te roepen, geschiedde dit voor
hen door tusschenkomst van een magistraat cum imperio. Sedert
ook boeten boven de multa suprema onder de provocatie vielen,
omvatte de rechtspraak der quaestoren het geheele gebied van
het strafrecht met uitzondering der politieke misdaden.
der tribunen, De tribuni plebis vervolgden vergrijpen tegen hun persoon of
tegen de plebs. Daar ook zij aan de provocatie onderworpen
waren, werden bij een halszaak voor hen, eveneens door tusschenkomst van een magistratus cum imperio, de comitia centuriata
samengeroepen. Sedert de lex Hortensia (287) werden de tribunen
competent voor politieke misdrijven, waarvoor vroeger waarschijnlijk II ziri perduellionis werden benoemd (pag. 82).
der aedilen. De aediles plebis konden van oudsher boeten opleggen en die
bij overschrijding der provocatie-grens voor het concilium plebis
rechtvaardigen. Sedert de vervorming van hun ambt in 367
vervolgden zoowel de aediles plebis als de aediles curules verschillende misdrijven, waarschijnlijk ten gevolge van ons onbekend gebleven wetten (pag. 86). Ook in deze gevallen kon
provocatie aangewend worden.
De leiding der civiele rechtspraak (iurisdictio inter privatos)
Civiele
rechtspraak. ging in 366 van de consuls over op den praetor, die haar in Italië
1 De overlevering wil, dat in 454 een wet de multa suprema vaststelde op
2 schapen en 30 ossen en dat een wet van 434 de waarde van een schaap op
10, die van een os op 100 as bepaalde. De eerste wet wordt gewoonlijk genoemd de lex Aternia-Tarpeia, de tweede de lex Iulia-Papiria. Beide wetten
zijn apocrief. Vooreerst worden zij ook aan anderen toegeschreven, hetgeen
reeds wijst op de onzekerheid der overlevering. Ten tweede is eerst omstreeks
350 v. C. te Rome munt geslagen en al zal er vroeger wel vreemd geld in
omloop zijn geweest, hoe kon men, bijna een eeuw voordat men assen had,
daarin de boeten bepalen?
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liet waarnemen door praefecti iuri dicundo. De aediles curules
hadden rechtspraak in handelsgeschillen.
Verwant met de civiele is de administratieve rechtspraak Administra(iurisdictio inter populism et privatos). Bij eigendomsgeschillen tieve rechttusschen den staat en burgers, bij schulden en vorderingen van spraak.
den staat, traden voor den staat op de magistraten tot wier
ambtsgebied de zaak behoorde : de censoren, de aedilen of de
quaestoren. Hier was dus de eene partij tevens rechter, terwijl
hooger beroep uitgesloten was. Deze rechtspraak bleef, hoewel
men haar op verschillende wijzen trachtte te verzachten, b.v.
door den magistraat te vervangen door scheidsrechters (recuperatores) een hard karakter behouden.
Tegenover den werkelijken rechtsstrijd, de iurisdictio contentiosa, Iurisdietio
stond de vrijwillige rechtspraak, de iurisdictio voluntaria, later voluntaria.
ook legis actio geheeten. Zij had niet de vereffening van een
geschil ten doel, maar het tot stand komen van een rechts
partijen in den vorm van een proces (manu--handeligtusc
missio, emancipatio, adoptio). Deze rechtspraak werd uitgeoefend
door eiken magistraat cum imperio (die in dit opzicht ook wel
werd genoemd penes quem legis actio est).
Het was regel, dat ieder, die een gewichtige beslissing te nemen Consilium.
had, zich bediende van raadslieden (consilium). Zoo liet de
huisvader zich bijstaan door zijn buren en hadden de magistraten
te Rome den senaat, te velde den krijgsraad, in zaken van
eeredienst de pontifices en augures tot bijstand. Bij crimineele
rechtspraak zonder provocatio was de magistraat verplicht zich
van een consilium te bedienen en ook bij de civiele en administratieve rechtspraak bleef deze gewoonte in eere.
§ 2. CONSULAAT.
De koninklijke macht ging, met uitzondering der priesterlijke Instelling.
waardigheid, op de consuls over ; hun imperium was echter
annuum et duplex, en bovendien waren zij verantwoordelijk.
Eerst droegen zij als veldheer den titel praetor (qui praeit populo),
ook werden zij naar hun rechtersambt iudices genoemd. Sedert
het decemviraat kreeg consul de bovenhand.
De consulskeuzen hadden plaats in de comitia centuriata, Verkiezing.

onder voorzitting van een consul, interrex of dictator. Bij het
overlijden van een consul moest zijn ambtgenoot zoo spoedig
mogelijk een opvolger (consul sufectus) laten kiezen. Een enkele
maal komen op dezen regel uitzonderingen voor.
De eerste plebejische consul was L. Sextius Lateranus in 366;
voor het laatst werd in 343 het consulaat door twee patriciërs
bekleed. In 215 werden twee plebejische consuls gekozen, maar
de augures verklaarden, dat de laatst gekozene, de beroemde
M. Claudius Marcellus, cui ineunti consulatum cum tonuisset, was
vitio creatus, zoodat hij magistratu se abdicavit. In 172 traden
voor het eerst twee plebejers als consuls op.
De insignia der consuls waren : de toga praetexta, de sella
curulis en 12 lictores met fasces cum securibus.
Ambtsaan- De eerste dienaren van den staat aanvaardden hun ambt op
vaarding. plechtige wijze. Na in den vroegen morgen de auspicia te hebben
gehouden, ontvingen zij, met de toga praetexta bekleed, de gelukwenschen hunner vrienden, die hen daarop in plechtigen optocht naar het Capitool geleidden, waar zij een witten stier
offerden aan Iuppiter Capitolinus en geloften deden voor den
staat. Terstond daarop had een senaatszitting plaats, waarin
de consul maior voorzat en den datum der onder zijn consulaat
te houden feriae Latinae voorstelde. Na afloop werden zij door
den stoet, die hen had afgehaald, huiswaarts geleid.
Met den dag, waarop de consuls hun ambt aanvaardden,
begon het burgerlijk jaar, dat naar hen werd genoemd. Aanvankelijk was deze dag misschien de 13° September ; tijdens den
2den Punischen oorlog was het de 15e Maart, sedert 153 voor goed
1 Januari. De magistratus ordinarii behalve de quaestoren en de
tribunen aanvaardden hun ambt op denzelfden dag als de consuls.
Ambtsgezag : Ofschoon door de provocatio, het tribunaat, de censuur, de
praetuur en vooral door de toenemende macht van den senaat
beperkt, bleef het consulaat het eerste ambt in den staat
(suprema potestas, mains imperium, populi honorum finis).
domi, Het consulaat vereenigde oorspronkelijk het volle imperium
domi et militiae. Krachtens hun imperium domi hadden de consuls de intercessio en de coercitio tegenover alle magistraten,
met uitzondering der tribuni plebis. De leiding der binnenlandsche
aangelegenheden en het uitvoerend bewind berustte in hun
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handen ; zij zaten derhalve voor in de comitia en in den senaat
en zorgden voor de uitvoering en handhaving van wetten en
besluiten. Zij benoemden den dictator en hadden tot de lex
Ovinia de lectio senatus. De beschikking over de schatkist
werd hun onttrokken door de invoering der censuur, maar
bij ontstentenis der censoren namen zij hun financieele werk
waar. De civiele rechtspraak verloren zij door-zamhedn
de instelling der praetuur, de crimineele door het invoeren der
provocatio. Op de verhouding met het buitenland hadden zij
grooten invloed,. omdat de onderhandelingen met vreemde vorsten
-en volken door hen werden gevoerd. Van de priesterlijke functies
,der koningen waren sommige op hen overgegaan ; zij konden
b.v. de procuratio prodigiorum en supplicationes leiden en zaten
voor bij de luili Romani en de feriae Latinae.
Het imperium militiae gaf aan de consuls het opperbevel over militiae.
het leger. In verband daarmede hielden zij den dilectus, gewoonlijk
na voorafgaand senaatsbesluit, namen den soldaten den krijgseed af (sacramento adigere) en benoemden de tribuni militu.m.
In den beginne bleven de consuls meestal de eerste maanden
te Rome en vertrokken dan naar het oorlogstooneel om hetzij
afzonderlijk, hetzij te samen op te treden. Toen later de senaat
de provinciae, militaire kommando's, aanwees, had gewoonlijk
ieder consul een afzonderlijk bevel in Italië. In tijd van nood,
zooals in 216, vereenigden zij zich ; het opperbevel wisselde
dan om het etmaal. Bij het uitbreiden van Rome's macht voerde
de eene consul den oorlog in, de andere buiten Italië. De consuls
verdeelden de provinciae consulares met onderling goedvinden
(comparare provincias inter se) of lieten het lot beslissen (sortiri
provincias). Sinds het midden der 2de eeuw v. C. werd het regel,
dat de consuls na afloop van hun ambtsjaar aan het hoofd van
een wingewest werden geplaatst.
Tengevolge van de wet van Sulla (pag. 31) bleven de consuls
tijdens hun ambtsjaar te Rome en eerst dan, prorogato imperio,
gingen zij pro console naar hun provincies. Voor hun vertrek
uit Rome raadplegen de consuls de auspicia, doen geloften aan
Iuppiter Capitolinus en verlaten, door hun vrienden begeleid,
in den veldheersmantel (paludamentum) gedost, de stad (paludati
votis nutincupatis exeunt). De lictoren, die de toga met het oor,
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logskleed (sagum) hebben verwisseld, steken buiten de banmiji
de bijlen in de roedenbundels, ten teeken, dat thans het volle
imperium der consuls, dat hun het ius vitae ac necis geeft, in
werking treedt.
Consul maior, Ieder der beide consuls kon het gezag in zijn vollen omvang
minor. uitoefenen. Om botsingen, die door deze regeling onvermijdelijk
waren, te voorkomen, wisselde, als beide consuls te Rome vertoefden, de leiding der zaken om de maand. Hij, die dezen
voorrang had, heette consul maior; zijn twaalf lictoren gingen
voor hem uit. De oudste in jaren had het eerst dit recht. De
andere consul werd alleen voorafgegaan door een accensus en
had geen lictoren ; vandaar heette de consul maior ook is penes
quem fasces sant. Het schijnt evenwel, dat reeds vroeg beide
consuls steeds de fasces voerden. Caesar herstelde het oude
gebruik en liet, als hij de maandbeurt niet had, zijn lictoren
achter zich aan gaan. De wisseling van het gezag verdween
mettertijd en in alle belangrijke zaken handelden beide consuls
zooveel mogelijk gemeenschappelijk.
§ 3. PRAETUUR.

Instelling. De civiele rechtspraak werd in 367 gescheiden van het consu-

laat en opgedragen aan een afzonderlijken magistraat, den
praetor. Indien het de bedoeling der patriciërs is geweest om
dit ambt uitsluitend voor zich te houden, dan heeft die maat
hun weinig gebaat, want reeds in 337 werd een plebejer,-regl
de bekende Q. Publilius Philo, tot praetor gekozen.
Omdat een deel van het imperium op hem was overgegaan,
was de praetor de collega, hoewel de collega minor der consuls.
Als zoodanig werd hij gekozen in de comitia centuriata onder
voorzitting van een consul of dictator, en had hij het ius cum
patribus agendi benevens het ius agendi cum populo.
Werkkring. De eigenlijke werkkring van den praetor was de handhaving
van het ius privatum. Hij maakte in zijn edictum bekend, hoe hij
in het algemeen het recht zou toepassen ; in ieder bijzonder geval
zette hij alleen de zaak op, en liet de uitspraak over aan een
of meer door hem aangewezen rechters.
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In 241 werden twee praetoren benoemd, en had een splitsing Praetor urbader iurisdictio plaats in iurisdictio of provincia urbana en pere- nus, pers
grina. De praetor, wien de iurisdictio urbana, de civiele recht- grinus.
spraak onder de burgers, ten deel was gevallen, heette praetor
urbanus. De iurisdictio inter cives et peregrinos benevens die
inter peregrinos werd uitgeoefend door den praetor qui inter peregrinos ius dicit. Eerst omstreeks het midden der 2de eeuw n. C.
kwam de naam praetor peregrines op; provincia peregrina wordt
echter reeds door Livius geregeld gebruikt. Potestas en imperium
van beide praetoren waren volkomen dezelfde, maar de praetor
urbanus was de eerste in rang ; hij droeg den naam van praetor
maior, omdat bij afwezigheid der consuls aan hem de custodia
urbis werd opgedragen.
In 277 werden twee nieuwe overheidspersonen met den titel Uitbreiding.
van praetor benoemd, nu evenwel niet voor de rechtspraak maar
om het stadhouderschap te bekleeden der eerste romeinsche
wingewesten : Sicilië en Sardinië. Na de verovering van Spanje
werden in 197 met hetzelfde doel op nieuw twee praetoren benoemd. Voorloopig werd het getal praetoren niet vermeerderd,
ofschoon het getal wingewesten toenam. Men nam zijn toevlucht
tot de prorogatio imperii (pag. 54), door deels consulares, deels
praetorii aan het hoofd van provincies te plaatsen. De senaat
bepaalde elk jaar hoeveel provinciae praetoriae, behalve de provincia urbana en peregrina, er zouden zijn. De verschillende
provinciae werden door sortitio onder de nieuw benoemde praetoren verdeeld.
Door de instelling der quaestio perpetua de repetundis ( 149), Quaestiones
later door andere gevolgd, kreeg de praetuur een voornaam perpetuae.
aandeel aan de crimineele rechtspraak. Voorzitters dezer rechtbanken waren de praetoren, die vroeger terstond naar de provincies gingen. Sedert bleven zij gewoonlijk evenals de beide
praetoren, die de civiele rechtspraak leidden, tijdens hun ambtsjaar te Rome. Sulla maakte hiervan een vasten regel. Hij bracht
het getal praetoren op acht, die gedurende hun ambtsjaar met
de rechtspraak te Rome waren belast en het volgende jaar pro
praetore aan het hoofd eener provincie stonden. Tijdens Caesar
waren er eerst 10, later 14 en 16 praetoren.
De praetor kon, krachtens zijn imperium, het opperbevel over
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een leger voeren. Sedert de 2de eeuw v. C. kwam dit zelden voor;
in 71 bedwong de praetor M. Licinius Crassus Dives den slaven
-opstand
onder Spartacus.
Sedert de instelling der ludi Apollinares was de zorg voor
deze spelen opgedragen aan den praetor urbanus.
De praetor droeg de toga praetexta ; zijn sella curulis stond
op een verhevenheid (tribunal). Te Rome had de praetor urbanus
twee, in de provincie hadden alle praetoren zes li ctoren.
§ 4. CENSUUR.

Het houden van den census, volkstelling en schatting van
het vermogen der burgers, werd waarschijnlijk in 443, aan het
consulaat onttrokken en opgedragen aan twee daarvoor benoemde patricische magistraten, de censores. Denkelijk was, wegens
de steeds toenemende ambtsbezigheden der consuls, vooral
wegens hunne gedurige afwezigheid te velde, deze afscheiding
noodzakelijk geworden, maar bij deze reden kan zich ook de
wensch der patriciërs gevoegd hebben om den census niet aan
plebejers toe te vertrouwen, In 351 werd de censuur voor het
eerst bekleed door een plebejer, C. Marcius Rutilus, die ook de
eerste plebejische dictator was geweest, en in 339 bepaalde een
lex Publilia Philonis, dat een der beide censoren steeds een plebejer moest zijn.
Na voorafgaand senaatsbesluit werden de censoren onder
Keuze, duur
van het ambt. voorzitting van een der consuls gekozen in de comitia centuriata.
Terstond na hun verkiezing aanvaardden zij hun ambt. Toen
het bleek, dat de werkzaamheden aan den census verbonden,
niet in éen jaar konden worden volbracht, werd door de lex
Aemilia (434) de duur van het ambt op anderhalf jaar gebracht.
Soms werd deze termijn door den senaat verlengd ter voltooiing
der door de censoren begonnen bouwwerken.
De census werd besloten met een reinigingsoffer (lustrum),
Lustrum.
welke naam ook gegeven werd aan de periode van den eenen
census tot den volgender. In den regel was de duur van zulk
een periode vijf jaar, maar men vindt ook lustra van drie en
vier jaar.
Potestas eeuw De censoren waren de eenige magistrates maiores, die het
sorla.
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imperium misten. Dit was een gevolg van den aard van hun
ambt, dat geen bemoeiing met regeeringszaken met zich meebracht. Maar behalve de gewone rechten der potestas hadden
zij nog een bizondere bevoegdheid noodig, de zoogenaamde
censoria potestas, die hun door een lex centuriata de censoria
potestate werd verleend. Deze potestas censoria gaf hun het recht
het volk voor zich te roepen tot den census en daarnaar de
burgers te verdeelen in tribus, classes en centuriae. Van den
census hingen dus de politieke rechten en de dienstplicht der
burgers af en Livius, die de censuur res a parva origine orta
noemde, heeft daarmede ongetwijfeld deze oorspronkelijke bevoegdheid onderschat. Maar het aanzien van het ambt steeg
zeer toen zich uit de schatting het regimen morum had ontwikkeld en aan de censoren de lectio senatus benevens de recognitio
equitum was opgedragen. De Romeinen beschouwden sedert
het ambt als een sanctissimus magistratus, dat met enkele uit
consulares werd bekleed. De censoren-zonderigst
waren aan niemand verantwoording schuldig en alleen aan de
intercessio collegae onderworpen. Zij droegen de toga praetexta,
hadden als ambtszetel de cella curulis en werden in een purperen gewaad begraven.
De ambtsbezigheden der censoren bestonden :
Ambtsbezig1 0 in het houden van den census, waaraan verbonden werd heden.
het regimen morum, verder van de lectio senatus en van de
.

recognitio equitum;
2°. in financieele werkzaamheden.
Gewoonlijk werd het eerst door de censoren de lectio senatus Lectio senatus.
volbracht, die door de lex Ovinia van de consuls op hen was
overgegaan.
Daarop vaardigden zij een edict uit (formula census) waarin Census.
zij bekend maakten, op welke wijze en naar welken grondslag
de census door hen zou gehouden worden. De census had plaats
op den campus .Martius in de open lucht, bij de villa publica,
het ambtslokaal der censoren in de nabijheid van hun archief
in aerie Nympharum. In den nacht, die voorafging, hielden de
censoren de auspicia en lootten wie van beiden het lustrum zou
verrichten. De census werd geopend met een plechtige contio.
Daarop begonnen de werkzaamheden, waarbij de censoren werden
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bijgestaan door praetoren, tribunen, de curatores tribuum en
taxateurs (iuratores). Als ondergeschikten waren hun scribae,
viatores, praecones en nomenclatores toegevoegd.
In den census waren begrepen alle burgers zonder onderscheid
van geslacht, ouderdom en stand, benevens de inwoners van
die municipia, welke een eigen bestuur misten en die derhalve
te Rome moesten gecenseerd worden. Opgeroepen werden alle
burgers, die nog dienstplichtig waren, en ook zij die om ouderdom
of gebreken van den dienst waren vrijgesteld. Niet opgeroepen
werden : vrouwen, kinderen en filii familias in patria potestate;
dezen werden door hun echtgenooten, voogden of vaders opgegeven. Van de knapen, die niet in patria potestate stonden,
en van de vrouwelijke personen, die noch in potestate noch in
mane waren, dus zich in tutela bevonden, waartoe ook de viduae
behoorden, (orbi et orbae) werd een afzonderlijke lijst opgemaakt.
De opgeroepene behoorde persoonlijk te verschijnen, maar men
kon zich, zoo noodig, laten vertegenwoordigen. Door de lex
munic'ipalis van Caesar (45) werd de census uitgestrekt over
geheel Italië; toen moest in alle municipia de census gehouden
worden door het stedelijk bestuur, dat de lijsten naar Rome zond.
Het eerst werden opgeroepen, naar een bepaalde volgorde
der tribus, allen, die tot een tribus behoorden, daarop de aerarii
(pag. 36). Ieder moest ex animi sententia opgeven : zijn naam,
ouderdom, woonplaats, vader of vrijlater, tribus, vrouw, kinderen, vermogen en vervulde dienstjaren. Tevens werd een onderzoek ingesteld naar den levenswandel. Bij de opgave van het
vermogen kwam oudtijds alleen in aanmerking : de ager privates
censui censendo d. i. tot een tribus behoorende belastbare landerijen, verder slaven, trek- en lastvee ; later ook het overige
vermogen.
Reeognitio Na afloop van den census had de recognitio equitum plaats
equitum. op het forum, waar de censoren een tweede ambtslokaal hadden,
het atrium Libertatis. Een praeco riep de namen op ; ieder eques
moest met zijn paard aan den teugel voor de censoren verschijnen. De formule „traduc equum" zeide hem, dat hij in de
gelederen kon blijven ; „vende equum" sprak de censor wanneer
de eques zijn dienstjaren had volbracht of senior was geworden
of, hetzij wegens lichaamsgebreken, hetzij wegens onwaardig
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gedrag of slechte verzorging van zijn paard, van de lijst werd
afgevoerd. Schrapping in de vier laatste gevallen heette equum
adimere. Ten slotte werden de centuriae weder voltallig gemaakt.
Volgens de aldus verkregen opgaven werden opgemaakt : Resultaat van
1 0 . het register der belastingschuldigen, waarop zich bevon- den census.
den : de tribules, de aerarii en de orbs, et orbae.
2°. het register der dienstplichtigen, dat alle burgers behelsde,
welke tot een tribus behoorden, boven de 17 jaar, ingedeeld
in iuniores en seniores volgens tribus, classes en centuriae.
De censoren leverden bij het nederleggen van hun ambt hunne
stukken (tabulae censoriae) uit aan de quaestores urbani, die ze
in het aerarium bewaarden.
Met den census ontwikkelde zich het zedemeesterschap (regimen Regimen
morum), waaraan de censuur haar groote beteekenis ontleende. morum.
Drie middelen stonden den censoren ten dienste om de burgers
te straffen : senatu movere, equum publicum adimere, tribu movere.'
Dit laatste heette ook aerarium facere of in tabvlas Caeritum referre,
omdat Caere als de eerste stad gold, die tot een municijium
zonder eigen bestuur was vernederd en haar inwoners dus tot
aerarii waren gemaakt.
Soms waarschuwden de censoren bij edikt tegen hetgeen hun
strafbaar voorkwam, vooral tegen weelde. = Overigens liepen
de gestrafte tekortkomingen zeer uiteen. Gewoonlijk straften zij
vergrijpen, die buiten het bereik der strafwet vielen : slecht beheer van vermogen, verwaarloozing van landerijen, poging tot
zelfmoord, overdadige leefwijze, maar ook lafheid in 't gevecht,
misbruik van ambtsbevoegdheid, meineed en andere meer. In
den regel behoorden de gestrafte burgers tot de hoogere standen.
De bestraffing der censoren heette nota, notatio, naar de aan1 De volle uitdrukking is tribu movere et aerarium facere ; nooit staat tribu
movere alleen. Klaarblijkelijk is het eerste de noodzakelijke voorwaarde van
het tweede en voornaamste. Het tegenovergestelde is ex aerariis eximere.
2 Van geheel anderen aard waren de weeldewetten (leges sumptuariae), die
door consuls of tribunen werden voorgesteld, en bepaalde overtredingen strafbaar stelden. De eerste was de lex Oppia (215) tegen de overdrijving der
vrouwen in sieraden en kleederen. Een reeks van dergelijke wetten, van de
lex Orchia (181) tot de lex Iulia (46) van Caesar, was gericht tegen overdaad
bij feestmalen.
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merking, the met opgaaf van reden (subscriptio) achter den naam
van den getroffene werd gevoegd. De gestrafte burger kon zich
echter verantwoorden en zoo aan de schande (ignominia) ontkomen, die de nota censoria op hem laadde. De straf verviel
wanneer de volgende censoren haar niet uitdrukkelijk op nieuw
uitspraken. Van de wijze, waarop de censoren het regimen morum
uitoefenden, behoefden zij niemand rekenschap te geven, maar
de openbare meening was krachtig genoeg om tegen misbruiken te waken.
Lustrum. De census werd besloten met een plechtig reinigingsoffer
(lustrum condere). Het geheele onlangs geformeerde burgerleger
van de laatste vijf jaar te voet en te paard schaarde zich met
de censoren aan het hoofd op den campus Martius. Driemaal
werden nu rondom het leger de drie offerdieren, een zwijn, een
schaap en een stier (suovetaurilia) gevoerd, die daarop door den
censor, die de plechtigheid bestuurde, bij de ara Martis in cameo
aan Mars werden geofferd. Hiermede had hij de gelofte zijns
voorgangers vervuld, terwijl hij op zijn beurt dezelfde gelofte
deed voor het nieuwe lustrum. Het vaste gebed daarbij luidde:
ut dii immortales res populi romani meliores amplioresque facerent,
doch het werd door Scipio Africanus Minor bij zijn censuur
vervangen door de formule : ut dii immortales res populi romani

perpetuo incolumes servarent.
Finaneieele De staat moest zijn uitgaven, waartoe in de eerste plaats die
werkzaam- voor openbare werken behoorden, bestrijden uit zijn gewone
heden. inkomsten. Slechts als deze ontoereikend waren werd de belasting geheven, die den census tot grondslag had. Daarom
werden aan de censoren de financieele werkzaamheden opgedragen, die vroeger door de consuls werden verricht. Deze
werkzaamheden kunnen eenigermate vergeleken worden met
het opmaken van het budget, omdat zij de inkomsten vaststelden, waarnaar de voornaamste uitgaven werden geregeld.
Dientengevolge waren de censoren belast met:
1 0 . vectigalia fruenda locare, de verpachting der inkomsten en
eigendommen van den staat : de belasting (vectigal) die betaald
moest worden van den ager publicus, en de opbrengst der tollen,
mijnen en andere staatseigendommen. De verpachting geschiedde
te Rome in het begin van het ambtsjaar der censoren summis
-
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pretiis. Ominis causa werd een begin gemaakt met de oester
laces Lucrinus.
-bankeid
2°. ultrotributa locare, de aanbesteding, im ftmis pretlis, der leve
aan den staat en vooral die van het onderhoud en den-ranties
bouw en aanleg van staatsgebouwen, waterleidingen, bruggen
en wegen (sarta tecta tueri) 1 . Eigenlijk behoorden de censoren
voor al deze werken te zorgen in den geheelen staat, maar metterdaad bepaalden zij zich tot Rome en de heerwegen in Italië.
De senaat stond voor dit alles een bepaalde som toe, maar
liet aan de censoren de keuze der uit te voeren werken over.
De verschillende contracten der censoren konden door den senaat
worden gewijzigd of verbroken.
In de geschillen, waartoe deze werkzaamheden aanleiding
konden geven, b.v. tusschen de publicani en de belastingschuldigen of tusschen de publicani en den staat, hadden de censoren
het recht te beslissen. Wanneer de staat bij het geschil was betrokken, oordeelden de censoren zelf: in andere gevallen benoemden zij een scheidsrechter (pag. 69).
De censuur werd door Sulla feitelijk opgeheven. Door zijn
lex Cornelia (pag. 31) en door het ophouden van het tributum
sedert 168, had zij haar voornaamste reden van bestaan ver
overige werkzaamheden van het ambt konden door-lorend
de consuls, praetoren en aedilen worden waargenomen, zooals
reeds geschiedde wanneer de censoren waren afgetreden. Evenwel
werden in 70 weer censoren benoemd en ook later traden zij
nog herhaaldelijk op.
§5. TRIBUNAAT.

In 471 kregen de plebejers het recht jaarlijks vier tribuni te Instelling.
kiezen om hen te beschermen tegen de willekeur der consuls.
1 Ultro tcibuta volgens Mommsen : vrijwillige aanwijzing van gelden door
den senaat, is veeleer : vrijwillig door de pachters aanvaarde verplichtingen.
Het onderhoud der staatsgebouwen, heette voluit : sarta tecta aedium sacrarum
locorumque publicorum tueri ; gewoonlijk wordt alleen gezegd : sarta tecta tueri.
Het opnemen der herstellingen heette sarta tecta exigere ; het overnemen der
nieuwe gebouwen opera probare. In sarta tecta tueri is waarschijnlijk sarta
een subst. pl. en beteekent de geheele uitdrukking : de wanden en het dak
der gebouwen in stand houden.
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Ter uitoefening van hun beschermingsrecht (ius auxilii) werden
de tribunen onschendbaar (sacrosancti) verklaard, zoodat degene,
die zich aan hun persoon vergreep, vogelvrij (lacer) werd.
De tribuni werden door de plebs in het daartoe tributim bij
concilium plebis gekozen. Alleen plebejers waren-engkom
verkiesbaar ; de patriciër, die het tribunaat begeerde, moest
vooraf door adrogatio of transitio ad plebem aan dezen allereersten
eisch voldoen. In familiekronieken werd dikwijls van zulk een
overgang tot de plebs melding gemaakt, klaarblijkelijk met de
bedoeling om aan een plebejische familie patricischen oorsprong
toe te schrijven, maar alleen van P. Sulpicius Rufus, P. Clodius
Pulcher en P. Cornelius Dolabella staat het vast, dat zij het
patriciaat hebben opgegeven.
De tribunen misten de auspicia impetrativa en hadden geen
insignia ; als ambszetel hadden zij een houten bank (subsellium),
waarop voor allen plaats was. Het ambtslokaal der tribunen
bevond zich bij de basilica Porcia. Hun werden twee aediles
plebis als helpers toegevoegd ; later hadden zij viatores en scribae.
Aanvankelijk zullen wel mannen van rijperen leeftijd tot dit
moeilijk ambt geroepen zijn. Toen de strijd tusschen de standen
was beslecht werd het gewoonlijk bekleed na de quaestuur. De
ambtsaanvaarding had plaats op 10 December, den traditioneelen
dag der instelling.
In de hitte van den strijd tegen de patriciërs werden de
tribunen dikwijls herkozen. Het plebisciet van 342 (pag. 52)
belette herkiezing binnen de tien jaar, maar na den dood van
Tib. Gracchus werd, tusschen 133 en 123, door een wet deze beperking van het tribunaat opgeheven. Daardoor kon C. Gracchus
het ambt bekleeden in 123 en 122 en L. Apuleius Saturninus
in 103 en 100.
Oorspronke- Oorspronkelijk hadden de tribuni plebis drie rechten : het ius
lijke rechten. auxilii, het ius coercitionis en het ius agendi cum plebe. Het voornaamste was het ius auxilii, het recht om op verzoek (appellatio)
van een burger, zoowel patriciër als plebejer, persoonlijk voor
hem op te treden tegen den magistraat. Dit recht, gewaarborgd
door hun onschendbaarheid, konden zij handhaven door het ius
coercitionis, waardoor zij ieder, ook den magistraat, die niet
lette op hun verzet of zich aan hun persoon of aan de plebs ver-
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greep, konden beboeten, gevangen nemen en zelfs dooden. Uit
het ius auxilii ontwikkelde zich later het ius intercedendi, het
recht om zich te verzetten tegen edicten van magistraten,
wetsvoorstellen en senaatsbesluiten.
Het ius apendi cum plebe, het recht om de plebejers samen te
roepen voor de verkiezing van tribuni en aediles plebis en om
hen te laten stemmen over voorstellen betreffende hun eigen
.aangelegenheden, hebben de tribunen van den beginne af gehad.
De tribunen konden hun ambt alleen uitoefenen binnen de
banmijl der stad. Om hun auxilium steeds te kunnen verleenen
mochten zij zich, behalve tijdens de feriae latinae, des nachts
niet buiten de banmijl begeven en moest hun deur dag en nacht
geopend zijn. In de uitoefening hunner rechten werden zij alleen
beperkt door de provocatio en de intercessio collegae; zij waren
geen verantwoording schuldig.
Vermoedelijk zijn de tribuni meermalen buiten hun bevoegd- Vermeerderde
heden gegaan. In elk geval zijn hun oorspronkelijke rechten rechten.
belangrijk uitgebreid. Volgens de overlevering moet dit bij hun
wederinstelling na het decemviraat (pag. 19) gebeurd zijn. Hun
getal werd vermeerderd tot tien. Voortaan konden zij zich onmiddellijk verzetten tegen edicten van magistraten ; vroeger
konden zij dit slechts indirect doen door bekend te maken, dat
zij een burger, die niet aan een verordening van den magistraat
wilde gehoorzamen, persoonlijk zouden te hulp komen. Ook
werd nu hun intercessio toegelaten tegen wetsvoorstellen en
.senaatsbesluiten. Toen zij tegen senaatsbesluiten konden intercedeeren, lieten zij hun subsellium voor de deur der curia plaatsen om terstond te kunnen optreden. Spoedig schijnen zij
-evenwel de zittingen in het lokaal zelf te hebben bijgewoond
en tengevolge der lex Hortensia (287) kregen zij het recht den
senaat bijeen te roepen benevens het ius referendi. De lex Atinia
t ± 102) verleende hun het recht om na afloop van hun ambts,jaar in den senaat zitting te nemen.
Eveneens verwierven de tribuni na het decemviraat de be Wetgeving.
voegdheid om, behoudens voorafgaande goedkeuring van den
.senaat, aan het concilium plebis voorstellen te doen, die bindend
zouden zijn voor het geheele volk. Nadat op deze wijze een
.aantal hunner wetten ex auctoritate senatus waren aangenomen,
,
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bevrijdde de lex Hortensia (287) hun wetgeving van deze belemmering. De lex Hortensia stelde het plebiscitum met de lex
populi gelijk, zoodat het nu ook dikwijls lex werd genoemd ; de
tribunen werden daardoor metterdaad magistrates populi. Het
ontbreken der insignia onderscheidde hen uiterlijk van de andere
magistraten; het wezenlijk onderscheid was het ontbreken van
de auspicia impetrativa en van het imperium.
Vervolgen van Sedert plebs en popudus rechtens gelijk gesteld waren, pasten
ambtsmis- de tribunen hun bevoegdheid om hun aangedane beleedigingen
drijven. te straffen, toe op misdaden tegen den staat gepleegd, met name
op ambtsmisdrijven. Het vervolgen van zulke misdrijven was.
niet aan een bepaalden magistraat opgedragen; vermoedelijk
werden voor elk afzonderlijk geval duoviri perduellionis benoemd.
In deze leemte werd nu door het optreden der tribunen voorzien..
Wanneer zij een afgetreden magistraat wilden straffen, legden
zij hem een boete op ; bij het overschrijden der provocatiegrens.
wendden zij zich tot het concilium plebis, terwijl zij halszaken
brachten voor de comitia centuriata, die daartoe door een magis-tratus cum imperio werden samengeroepen. Onder de door -hen
vervolgde misdrijven komen voor: eigenmachtig oorlogvoeren,
onbillijke verdeeling der buit, verwaarloozing der auspicia, verduistering van staatsgelden, partijdige rechtspraak, omkooping.
Later werden al deze processen gevoerd voor quaestiones perpetuae; de meeste voor de quaestio maiestatis.
Eindelijk werden in later tijd nog aan de tribunen werkzaamheden opgedragen van zeer uiteenloopenden aard, die aan hun
ambt vreemd waren : het wijden van tempels, het toezicht over
begraafplaatsen, het benoemen van voogden, zelfs het leiden
van spelen.
Het trib. na Voortaan werd het tribunaat veelal door jonge nobiles bekleed,.
de lex Hor- in den regel na de quaestuur. De optimaten begrepen welk een
tensia. partij er van dit ambt was te trekken en zij legden er beslag
op om de magistraten geheel te onderwerpen aan den senaat.
De wetgevende werkzaamheid der tribunen werd allengs dienst- baar gemaakt aan de inzichten van den senaat en hun intercessie was een welkom dwangmiddel tegen al I e zelfstandige
magistraten. Zoo werd het tribunaat de groote steun van de.
senaatsregeering tot het door Tib. Gracchus weder het orgaan_
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der revolutie werd. Sulla wist voor korten tijd den overmoed
der volksmenners te breidelen. In den loop van zijn consulaat
in 88 belette hij de tribunen buiten de toestemming van den
senaat wetsvoorstellen in te dienen, maar nog verder ging hij
tijdens zijn dictatuur in 82. De auxilii latio der tribunen liet
hij bestaan, ook hun gekortwiekt recht van wetgeving, maar
overwegende, dat juist de heftigste tribunen tot de nobiliteit
hadden behoord, sloot hij voor de tribucniciii den toegang tot de
overige honores. Hierdoor vernederde hij het ambt en werden
de nobiles belet om mede te dingen. Imago sine re wordt niet
ten onrechte het dus besnoeide tribunaat genoemd.
De lex Aurelia (75) van den consul C. Aurelius Cotta hief de
uitsluiting der tribunen van de verdere ambten weder op en
de consuls van 70, Pompeius en Crassus, herstelden de vorige
macht van het tribunaat.
Door al de rechten, die de tribunen langzamerhand hadden
verworven, was hun ambt feitelijk het machtigste in den staat
geworden. Toch heeft het betrekkelijk zelden een daaraan geevenredigde werkzaamheid ontwikkeld. Dit kwam in de eerste
plaats omdat de tribunen geen geregelde ambtsbezigheden hadden
te vervullen, doch niet minder was dit een gevolg van het
eigenaardig negatief karakter, dat in hun ambt de overhand
had, waardoor zij Of op buitengewone wijze in den loop van
zaken moesten ingrijpen Of zich in de schaduw moesten houden.
Maar alle partijen hebben beurtelings zich bediend van dit
merkwaardig ambt, dat voortgekomen uit de revolutie, eindelijk
een der grondslagen is geworden van de monarchie.
Ten slotte eene korte uiteenzetting over de aanwending der Aanwending

intercessio. der intereessio.
De intercessio collegae, zooals die bij het consulaat bestond,
had den vorm aan de hand gedaan, waarin de tribunen hun

its auxilii uitoefenden. Intercessio werd aangewend op verzoek
(appellatio) van een burger of uit eigen beweging der tribunen
en wel tegen handelingen en besluiten van magistraten, wetsvoorstellen en senaatsbesluiten.
Omdat iedere tribuun het ambtsgezag in zijn vollen omvang
kon uitoefenen, was het voldoende zich tot één of desverkiezende tot meer tribunen te wenden.
6*
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Gewoonlijk werd echter de appellatio gericht tot het geheele
collegium, dat na gehouden beraadslaging zich voor of tegen
de auxilii latio verklaarde (pro colleg-io, ex collegii sententia pronuntiare). Bij volksvergaderingen spraken de tribunen hun intercedo uit voor of tijdens de stemming, niet na de renuntiatio,
omdat zij zich dan zouden hebben verklaard tegen den uitgesproken wil van het volk. Tegen alle handelingen der comitia
en van het concilium plebis kon 'intercessio worden aangewend,
behalve tegen de verkiezing der tribunen. In den senaat oefenden
de tribunen, sedert zij de vergaderingen bijwoonden, de intercessio uit tijdens de stemming of bij de formuleering van het
senaatsbesluit ; zij werd evenals bij de comitia en het concilium
plebis gericht tegen den voorzittenden magistraat.
Intercessio tegen de intercessio als zoodanig was niet mogelijk
wel tegen de tot handhaving der intercessio aangewende coercitio.
Wanneer derhalve alle tribunen besloten te intercedeeren, konden
zij den magistraat terstond tot gehoorzaamheid dwingen. Maar
iedere tribuun, die het met zijn ambtgenooten oneens was, kon
hun intercessio krachteloos maken daar als regel gold : unum
vel adversum omnes satis esse. Indien namelijk de overigen hun
intercessio wilden handhaven door de coercitio, kon hij daartegen
intercedeeren. Wanneer evenwel de magistraat zeker was van
de bescherming der overigen, werd op het verzet van éen tribuun
in den regel niet gelet.
§ 6. AEDILIT EIT.
.

Van all de romeinsche ambten heeft geen enkel in den loop
Instelling en
bevoegdheden. der tijden zich zoo zeer vervormd, en zoo weinig zijn oorspronkelijk karakter bewaard als de aediliteit. Bij de instelling der
tribuni plebis werden hun twee aediles plebis toegevoegd. De
aedilen hadden de tribunen in de uitoefening van hun ambt ter
zijde te staan, en als zoodanig waren zij onschendbaar. Zij
waren echter vooral belast met de zorg voor het plebejisch
archief, dat in aede Cereris werd bewaard; waarschijnlijk hebben
zij om die reden hun naam aan het woord aedes ontleend.
Aan de aediles plebis werd bij buitengewone omstandigheden
De aediliteit
een staats- herhaaldelijk met goed gevolg de handhaving van rust en orde
ambt.
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in de stad toevertrouwd. Daardoor schijnt men op de gedachte
te zijn gekomen om, daar handel en verkeer beter toezicht ver
te veranderen in een staatsambt en zoo-eischtn,dal
tevens te ontdoen van haar karakter van oppositie. In 366 werd
de aediliteit losgemaakt van het tribunaat en verheven tot een
zelfstandige magistratuur. Tevens werden in dat jaar twee nieuwe
aedilen benoemd, aediles curules, uit de patriciërs.
Er waren dus voortaan 4 aedilen. De aediles curules stonden Aediles
tusschen de magistratus maiores en minores in. Zij werden in de curules.
comitia tributa gekozen en behoorden daardoor tot de magistratus
minores, maar wegens hun rechtspraak hadden zij eenig deel aan
het imperium, dat aan de magistratus maiores toekwam. Om
die reden was hun toegestaan de sella curulis, de toga praetexta
en het ius imaginum. De afstand tusschen hen en den quaestor
was veel grooter dan die tusschen aediliteit en praetuur. Spoedig
kregen ook de plebejers toegang tot dit ambt in dier voege, dat
het eene jaar patriciërs, het andere plebejers optraden en deze
wisseling duurde langen tijd voort. Het onderscheid tusschen*
beide soorten van aedilen bleef echter bestaan.
De aediles plebis werden als voorheen gekozen in het concilium
plebis en hadden geen insignia.
De wijze, waarop beide aediliteiten zich naast elkander ontwikkelden zonder ineen te smelten, geeft een uitmuntend bewijs
van de lenigheid der romeinsche instellingen. Een collegium is
de aediliteit niet geworden ; het bleef een magistratuur verdeeld
in twee collegia; de vorm van beide was verschillend, de bevoegdheid was wezenlijk dezelfde.
In de rangorde der ambten stond thans de aediliteit boven
het tribunaat. De lex Ovinia gaf aan de aediles curules het ius
sententiae cdicendae in den senaat, dat later ook tot de aediles
plebis werd uitgestrekt. De verhouding der plebejische aedilen
tot het tribunaat werd nooit uitdrukkelijk opgeheven, maar
hun onschendbaarheid verviel van zelf ; herhaaldelijk zijn zoowel
aediles plebis als aediles curules voor een hoogeren magistraat

gedaagd.
De werkkring der aedilen wordt kort samengevat door Cicero,
die hen noemt: curatoren urbis, annonae ludorumque sollemnium.
De cura urbis, waarvoor de gezamenlijke aedilen de vier stads- Cura urbis.
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kwartieren onder elkander bij het lot verdedlden, kan in 't algemeen politietoezicht genoemd worden. De aedilen zorgden
voor veiligheid en orde in de straten, die zij tevens moesten
onderhouden (procuratio viarum), voor den goeden staat van openbare gebouwen en waterleidingen (procuratio aedium); zij traden
op bij brand en hielden toezicht op balneae en popinae. Voor
dit alles hadden zij het ius multae dictionis; wanneer de op te
leggen boete de provocatiegrens (pag. 67) overschreed, wendden
de aediles curules zich tot de comitia tr'ibuta, de aediles plebis tot
het concilium plebis. Bovendien konden zij behoudens de provo
boeten opleggen voor sommige misdrijven van niet -poli--catio
tieken aard : woeker, overtreding der weeldewetten (pag. 77),
der wet op den ader publicus enz. Het bedrag der boeten (pecunia multaticia) behoefden zij, hetgeen een uitzondering was,
niet in de schatkist te storten, maar zij konden deze gelden
besteden voor hun spelen, voor openbare werken, voor versiering
van tempels of voor wijgeschenken.
Cura annonae. De cura annonae sloot in zich toezicht op het handels verkeer,
op koop en verkoop in 't algemeen ; daarom weerden de aedilen
valsche maten en gewichten, en vervalschte levensmiddelen.
Vooral hadden zij te zorgen dat te Rome de korenprijzen door
graanspeoulanten (frumentarii) niet bovenmatig werden opgevoerd. Soms kochten zij op last van den senaat koren aan
voor de uitdeelingen aan het volk (frurnentationes).
Aediles Voor de cura annonae stelde Caesar twee nieuwe aedilen in,
Ceriales. die plebejers moesten zijn en in het consilium plebis werden gekozen. Zij heetten aediles Ceriales en waren ook belast met
het geven der ludi Ceriales.
Cura ludorum. De cura ludorum werd in later tijd de voornaamste bezigheid
der aedilen. Livius geeft, als' hij gewag maakt van de instelling der aediles curules, als aanleiding ten beste, dat, toen in
366 de ludi romani met één dag waren verlengd en de aediles
pl. zich hierover bezwaard gevoelden, jonge patriciërs zich aan
om die taak van hen over te nemen, Deze voorstelling-boden
is geheel onjuist. De werkelijke reden voor de instelling dezer
nieuwe magistratuur is boven opgegeven. De leiding der ludi
romani, die destijds de eenige spelen waren, berustte toen en
nog lang daarna bij de consuls. Waarschijnlijk hebben in den
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beginne de aediles curules daarbij hun bijstand verleend en later
de uitvoering op zich genomen. De consuls waren evenwel
:steeds eerevoorzitters. Verder gaven de aediles curules de Megalesia (ingesteld 204), de aecliles plebis de lucli plebei (ingesteld
222), de Cerialia en de Floralia. De vergoeding, die de senaat
voor de spelen toestond, was spoedig op verre na niet voldoende
tot bestrijding der steeds stijgende onkosten. Menig aedilis
zette, om zich bij voorbaat de volksgunst te verzekeren voor
het verkrijgen van de hoogere honorer, aan zijn spelen een
luister bij, die hem zijn geheele vermogen kostte.
De aediles curules hadden bovendien rechtspraak in handels- Rechtspraak
geschillen en in damhum iniuria datum. In deze processen, der aediles
gevoerd volgens de bepalingen van het edictum aedilicium, dat curules.
door de aediles curules bij hun ambtsaanvaarding werd afgekondigd, gaven zij, evenals de praetor in de andere civiele zaken, een rechter. Hoofdst. VII § 2e en § 3a.
§ 7. QUAESTUUR.

Misschien hebben reeds de koningen II quaestores parricidii Aantal.
gehad ten behoeve hunner crimineele rechtspraak. In elk geval
komen reeds vroeg quaestoren voor als ambtenaren ondergeschikt aan de consuls, door wie zij ook werden benoemd. Ver
werden sedert 447 de quaestoren gekozen in de co--moedlijk
mitia tributa, zoodat zij toen magistrates populi werden. In 421
werden nog 2 quaestoren benoemd, terwijl bepaald werd, dat
zij voortaan zouden gekozen worden promiscue de plebe ac patribus. In 267 werd het getal quaestoren verdubbeld. Toen waren
er derhalve 8, namelijk : 2 quaestores urbani, 2 die de consuls
in den oorlog vergezelden, 4 in Italië. Met het aantal provincies werd ook dat der quaestoren vermeerderd. Tijdens Sulla
waren er 20, tijdens Caesar 40 quaestoren. Gezamenlijk vormden
zij een collegium; de verschillende provinciae, verdeelden zij
onder elkander bij het lot.
1 0 . De quaestores urbani waren belast met het opsporen Quaestores
en vonnissen van halsmisdaden van niet-politieker aard. Zij urbani.
oefenden deze rechtspraak uit als lasthebbers der consuls. Bovendien waren zij werkzaam ten behoeve van de schatkist (aera-
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rium). Toen zij door de instelling der quaestionesperpetuae van
lieverlede hun crimineele rechtspraak verloren, werd hun voornaamste functie het beheer der schatkist Zij inden sedert het
midden der 3de eeuw v. C. de belasting der burgers (tributa)
verder de belasting der bondgenooten (stipendia), de inkomsten
der bezittingen van den staat (vectigalia), benevens de boeten
(bona damnatorum) en de opbrengst van den oorlogsbuit (manubiae), en deden uitbetaling van alle voor den dienst van den
staat vereischte gelden. De rekening en verantwoording der
door hen beheerde gelden moesten zij in het aerarium, dat
zich in aede Saturni bevond, neerleggen (rationes ad aerarium.
deferre) waar zij dan in de staatsboeken werden overgenomen
(rationes deferre). In het aerarium waren aan hun hoede toevertrouwd niet alleen de stukken, die betrekking hadden op
'S lands geldmiddelen, maar ook de wetten, de senaatsbesluiten r
het album iudicum en andere gewichtige staatsstukken. Men
zou hen dus irijksbetaalmeesters en archivarissen kunnen
noemen. In deze laatste hoedanigheid waren zij tegenwoordig
bij het afleggen van den ambtseed door de magistraten, waarvan door hen aanteekening gehouden werd. Tevens bewaarden
zij de veldteekenen. Bovendien was aan de quaestores urban
opgedragen de zorg voor het onthaal van vreemde vorsten en
gezanten.
Voor hun omvangrijk beheer waren hun scribae toegevoegd,
op wie hoofdzakelijk de geheele dienst bij het aerarium dreef.
Aan het hoofd der scribae stonden de zoogenaamde sex primi.
Quaestores in 20 . De twee sedert 421 benoemde quaestoren waren ten diende provincies. ste der consuls, begeleidden hen naar het oorlogstooneel en
voerden het beheer over de krijgskas. Toen de consuls gedurende hun ambtsjaar te Rome bleven, behielden zij toch hun
quaestoren, die door hen met verschillende opdrachten konden
belast worden. De stadhouders in de provincies hadden ieder
één quaestor, behalve die van Sicilië, welke er twee had. Het
aantal dezer quaestoren nam dus met het vermeerderen der
provincies gestadig toe.
Quaestores in 3°. Het instellen van 4 nieuwe _quaestores in - 267 was een
Italië.
gevolg van de uitbreiding der romeinsche heerschappij over
Italië. Er is van deze quaestoren weinig ' bekend, zoowel van
-
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hun functiën als van hun standplaats. Waarschijnlijk moesten
zij toezicht houden op het leveren van troepen en schepen en
het betalen der belastingen door de bondgenooten. Het meest
wordt de quaestor te Ostia genoemd, wiens hoofdbezigheid schijnt
geweest te zijn de zorg voor het ontvangen en het vervoeren
van het koren naar Rome, voornamelijk ten behoeve der uit
hoofdstad.
-deling
De quaestuur was de primus grades honorum en verleende
sedert de lex Ovinia toegang tot den senaat.
§ 8. MAGISTRATUS MINORES ORDINARII.

Magistratus minores heetten in engeren zin de overheidspersonen XX V I vfri.
beneden den quaestor, die saamgevat werden onder den naam
XXVIviri. De door hen bekleede posten zijn, met uitzondering
van die sub 5 ° en 6 ° , eerst geruimen tijd na de instelling, tengevolge der keuze in de comitia tributa, magistraturen geworden.
Gewoonlijk ging de vervulling van een dezer ambten aan de
quaestuur vooraf; onder Augustus werd dit regel.
1 0 . de Xviri stlitibus iudicandis (VII § 3a).
2 ° . de Illviri capitales of nocturni of kortweg tresviri. Zij
werden door den praetor urbanus benoemd doch na 242 in de
comitia tributa gekozen. Hun taak was de hoogere magistraten
bij te staan bij hun civiele en crimineele rechtspleging. Zij
spoorden misdaden op (male fzcia conquirere), bevalen voorloopige
inhechtenisneming en leidden de eerste instructie der zaak; zij
moesten zorgen voor de veiligheid der straten bij nacht en hadden
het toezicht over de gevangenissen en de daarin voltrokken
terechtstellingen. Als hoofden van nachtwacht en brandweer
waren zij ondergeschikt aan de aedilen.
3°. de IVviri iuri dicundo of praefecti Capuam Cumas werden
eerst door den praetor urbanus, en later door het volk benoemd.
Zij spraken recht in naam van den praetór urbanus in de steden
van het sedert 338 onderworpen Campanië.
4°. de Illviri A. A. A. F. F. (aeri, argento, auro, flando, feriundo), muntmeesters, sloegen munt in opdracht van den senaat
in den tempel van Iuno Moneta, van waar zij ook Illviri monetales werden genoemd.
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50• de IVviri viis in urbe purgandis, hadden de zorg voor de
reiniging van de straten der stad binnen den muur.
6 ° . de IIviri viis extra urbem purgandis, waren met hetzelfde
toezicht belast buiten den stadsmuur tot aan den eersten mijlsteen, en stonden als de vorigen onder de aedilen. De beide
laatste collegia komen eerst sedert Caesar voor. Augustus
schafte de IVviri iuri dicundo en de IIviri viis extra u. p. af;
voor de overigen werd toen de naam XXviri gebruikt.

§ 9. MAGI STRATUS EXTRAORDINARII.

Onder de magistrates extraordinarii moet een onderscheid
gemaakt worden tusschen hen , wier benoeming in bepaalde gevallen was voorgeschreven, en degenen, die tengevolge eener bizondere aanleiding optraden. Tot de eersten
behoorden:
Mag. extra- 1°. de dictator (pag. 92).
ordinarii In 2 ° . de interrex. Bij den dood des konings werd, volgens de
voorziene overlevering, een der senatoren door het lot tot interrex aangegevallen. wezen (pag. 11 en 60). Tijdens de republiek was het regel,- dat,
wanneer er geen consuls of dictators waren, hetgeen een gevolg
kon zijn van sterfgeval of verhindering der comitia, de patricische
magistraten hun ambt neerlegden om zoodoende een interregnum te scheppen. Door de patricische senatoren, in de laatste
eeuwen hiertoe samengeroepen door de tribuni plebis, werd dan
uit hun midden een interrex benoemd (interregem prodere). De
interrex was altijd een patriciër ; hij had de volledige consulaire
macht, bekleedde zijn ambt vijf dagen en benoemde dan zijn
opvolger. De taak van den interrex was het houden der comitia
consularia. De eerste interrex mocht dit niet doen. Voor het
laatst komt een interrex voor in het jaar 52.
3 0. de praefectus urbi. Wanneer beide consuls zich voor eenigen
tijd uit Rome verwijderden, wees degene, die het laatst vertrok, een senator aan als praefectus urbi voor de custodia
urbis en het samenroepen van den senaat. Sedert de instelling der praetuur werd alleen een praefectus urbi benoemd
feriarum latinarum causa, die door alle magistraten werden
bijgewoond.
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Mag. extraTengevolge van bizondere omstandigheden traden op :
ord. voor on
1°. de Xviri consulari imperio legibus scribundi, (pag. 19).
voorziene
2°. de tribunzi militares consulari potestate (pag. 21).
3 0 . de dictatores legibus scribundis et rei publ'icae constituendae. gevallen.
Tot deze waardigheid liet zich Sulla tegen het einde van 82
tengevolge eener lex TValeria, die hem tevens met de meest uit
volmacht bekleedde, benoemen door den interrex L. Va--gebrid
lerius Flaccus. Van dergelijken aard waren de dictaturen, die
Caesar werden opgedragen. In het jaar 49 werd hij na een
volksbesluit door den praetor M. Aemilius Lepidus benoemd tot
dictator. Na elf dagen legde hij deze dictatuur neer, doch in 48
werd zij hem op nieuw opgedragen voor onbepaalden tijd ; in 46
werd dit ambt verlengd voor den tijd van 10 jaren ; in 44 werd
hij dictator in perpetuum. Na zijn dood werd door een lex Antonia (44) dit ambt voor altijd afgeschaft.
4°. de IIlriri rei publicae constituendae. Onder dezen titel
werden door eeil lex Titia van den tribunus plebis P. Titius tegen
het einde van 43 Lepidus, Antonius en Octavianus voor den
tijd van vijf jaar aan het hoofd van den staat geplaatst. In
38 verlengden zij zelf hun volmacht ; Lepidus moest in 36
aftreden, Antonius werd in 32 door het volk afgezet, Octavianus
behield het ambt alleen tot 13 Jan. 27.
Caesar vereenigde in zijn dictatuur de bevoegdheden van het
consulaat het tribunaat en de censuur (praefectura morum), terwijl hij reeds sedert 63 de waardigheid van pontifex maximus
bekleedde. Door tal van volks- en senaatsbesluiten had hij de
beslissing over oorlog en vrede, de beschikking over de schat
recht de stadhouders te benoemen, voor de magistra--kist,he
turen een bepaald aantal candidaten voor te stellen en zelfs
niet-magistraten tot senator te benoemen ; intercessio en provocatio kon niet tegen hem worden aangewend. Den titel Imperator voerde hij sedert senaatsbesluit van 45 onmiddellijk achter
zijn naam ; in 44 kreeg hij - dien van pater patriae. De geheele
regeering was vereenigd in den persoon van den dictator. De
magistraten waren zijn ambtenaren en de senaat, van zijn vroegeren luister beroofd, had zich te buigen voor den alleenheer
-scher.
De Illreip. constituendae hadden dezelfde macht als Caesar.
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Bovendien waren zij door senaat noch volksvergadering gebonden. Over de stadhouderschappen beschikten zij eigenmachtig. Doordat zij de staatsambten naar welgevallen vergaven
hadden zij de samenstelling van den senaat geheel in handen.
Ook brachten zij den nieuwen maatregel in toepassing om den
ambtstijd te verkorten, sedert 39 zelfs dien del" consuls. Zoo
traden in 33 niet mindel" dan acht consuls Ope Kortorn de
instellingen van den staat waren vervangen door willekeur, die
alleen haar grenzen Yond in den naijver del" drie machthebbers.
Mag. extraMagistratus extraordinarii minores kunnen genoemd worden:
ord. minores.
10. de IIviri perduellioni iudicandae, die recht te spreken
hadden over misdrijven tegen den staat gepleegd. Zij werden
voor ieder bizonder geval eerst door de consuls, later door de
comitia benoemd; bij provocatio moesten zij hun vonnis voor
het Yolk verdedigen. De bekende gevallen, waarin zij optreden,
gelden alleen hoogverraad (perduellio). Sedert de lex Hortensia
(287) bemoeiden zich de tribuni plebis met deze rechtspraak
(pag. 82), die daarna op de quaestiones perpeiuae overging.
2°. de door de comitia tributa benoemde commissies tot het
uitvoeren van bepaalde opdrachten: b. v, IIIviri coloniae deducendae, IIIviri agris dandis assignandis, IIviri aedi dedicandae,
IIviri navales.
§

Instelling.

10.

DICTATOR.

MAGISTER EQUITUM.

Korte jaren na de vestiging del" Republiek benoemden de
Romeinen in een benarden tijd een buitengewonen magistraat,
een dictator, am tijdelijk het oppergezag alleen uit te oefenen.
Wie de eerste dictator is geweest, wanneer en onder welke omstandigheden hij tot dit ambt geroepen werd, wisten de oude
schrijvers niet meer en het doet oak weinig tel" zake. Spoedig
werd het echter regel am in asperioribus bellis aut in civili motu
ditficiliore tot dezen maatregel zijn toevlucht te nemen (ultimum

auxilium).
De beteekenis van den naam dictator schuilt in het duister;
de oudste titel van dezen overheidspersoon, magist~r populi,
schijnt hem te zijn gegeven, omdat hij oudtijds in den strijd
het voetvolk, de kern van het leger, aanvoerde. De senaat
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besliste wanneer de aanstelling van een dictator noodig was ;
de benoeming zelve kwam uitsluitend toe aan dengene der beide
consuls, die door comparatio of sortitio daartoe werd aangewezen.
Het sprak van zelf, dat alleen aanzienlijke mannen tot de
dictatuur behoorden geroepen te worden ; in den lateren tijd
werden uitsluitend consulares benoemd. De eerste plebejische
dictator was C. Marcius Rutilus in 356.
De benoeming van den dictator geschiedde bij voorkeur te Benoeming.
Rome, maar moest plaats grijpen in agro Romano. Zij werd
door den consul na middernacht auspicato verricht door het
uitspreken van een mondelinge verklaring (oriens nocte, silentio
dictatorem dicebat) en in den loop van den dag aan den benoemde medegedeeld. Terstond na zijn benoeming liet de dictator
zich door een lex curiata het imperium opdragen. De duur van
zijn ambt ging den tijd van zes maanden niet te boven, en het
was regel, dat hij zijn ambt neerlegde wanneer hij de taak,
waarvoor hij was benoemd, had volbracht.
De dictatuur kan een tijdelijke terugkeer tot het koningschap Ambtsgezag.
genoemd worden, want de dictator vereenigde het ambtsgezag
der beide consuls. Hij was aan provocatio noch intercessio gebonden en was geen verantwoording schuldig. Ten teeken zijner
waardigheid had hij, ten minste te velde, 24 lictoren, die, omdat
de provocatio niet tegen hem kon worden aangewend, de bijlen
in de fasces droegen. De overige magistraten behielden hunne
ambten, maar zij waren den dictator ondergeschikt. De consul
diende, wanneer hij met den dictator ten strijde trok, als diens
onderbevelhebber, sub auspiciis dictatoris, en mocht in zijn tegen
geen lictoren voeren : ook in vredestijd handelde-wordighe
hij naar de bevelen van den dictator.
In den 2den Punischen oorlog nam men na langen tijd weder De diet. in den
zijn toevlucht tot de dictatuur. Toen na den slag bij het Trasu- 2den Pun.
meensche meer de consul C. Flaminius Nepos was gesneuveld oorlog.
en zijn ambtgenoot Cn. Servilius oorlog voerde in Gallië, werd
Q. Fabius Maximus door het volk tot dictator gekozen (pro
dictatore wordt hij daarom door Livius genoemd) en M. Minucius
Rufus tot zijn magister equitum. De wijze, waarop Fabius den
oorlog voerde, beviel het volk niet, zoodat tegen alle regels door
een lex Metilia: de aequando magistri equitum ac dictatoris iure
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(216) het gezag van Minucius gelijk gesteld werd met dat van
Fabius.
Verzwakking
Deze handelwijze kon geenszins strekken om het aanzien der
der dicta- dictatuur te verhoogen, maar ook in andere opzichten was thans
tuur. de dictator niet meer de onbeperkte gezaghebber van vroeger.
Hij moest zich onderwerpen aan de provocatio en aan de intercessio der tribunen; van dit laatste komt het eerste voorbeeld
voor in 209. Verder kreeg hij evenals de andere magistraten
instructies van den senaat w,ien hij verslag gaf van zijn ambtshandelingen. Het ambt was daardoor geheel van karakter ver
omdat bovendien de dictator te kort in functie was-ander
om oorlog te voeren buiten Italië, geraakte de dictatuur op
nieuw in onbruik. De laatste dictator rei gerundae causa was
M. Junius Pera 216. Toen waren er, hetgeen zonder voorbeeld
is, twee dictatoren, want terwijl Pera oorlog voerde werd Q. Fabius
Buteo benoemd tot dictator senatus legendi causa.
Diet. voor be- Sedert de Ode eeuw werd de dictatuur, oorspronkelijk ingepaalde tune- steld rei gerundae of seditionis sedandae causa, herhaaldelijk
tien. aangewend om bij ontstentenis der consuls te voorzien in een
hunner functies, waarvoor het imperium van den praetor niet
voldoende was b. v. clavi figendi c., dilectus habendi c., comitiorum

habendorum c., ludorum faciendorum c., senatus legendi c., feriarum
latinarum habendarum causa. 1 Sedert 202 komt ook voor der-

Magister
equitum.

gelijke doeleinden een dictator niet meer voor.
De naam dictator werd weder in het leven geroepen voor de
aan Sulla en Caesar verleende onbeperkte volmachten (pag. 91).
De dictator benoemde terstond na zijn ambtsaanvaarding een
magister equitum, die hem ter zijde stond en bij zijn afwezigheid
verving. De titel van dezen magistraat geeft aanleiding om te
vermoeden, dat hij aanvankelijk bevelhebber der ruiterij was;
later fungeerde hij als onderbevelhebber van den dictator.
1 Het was een oud, waarschijnlijk uit Etrurië afkomstig gebruik, om aan
het einde eener eeuw (saeculuin) op plechtige wijze een spijker te slaan in een
zijwand van de Cella Ioz+is van den tempel van Iuppiter Capitolinus op 13
Sept. den inwijdingsdag van den tempel. Voor het eerst wordt deze plechtigheid vermeld in 364 (Liv. VII 3).
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§ 11. DIENAREN DER MAGISTRATEN.

Voor de dienaren der magistraten werd de algemeene naam Apparitor..

apparitores gebruikt (apparent, parent magistratibus). Zij werden
door de magistraten benoemd, genoten bezoldiging en moesten
vrije burgers zijn. De magistraten behielden in den regel de
dienaren hunner voorgangers, waartoe zij later verplicht waren,
want de apparitores konden toen plaatsvervangers stellen en
zelfs hun ambt verkoopes. De voornaamste klassen der apparitores waren ingericht als corporaties (collegia) en verdeeld in
decuriae; aan het hoofd stonden decem primi of sex primi.
Verreweg de aanzienlijkste waren de scribae en onder hen Seribae.
namen de scribae quaestorii de eerste plaats in. Deze rekenden
hun stand onmiddellijk na dien der equites (ordo honestus).
Lictores waren toegevoegd aan de magistraten cum imperio. Lietores.
De lictoren gingen met fasces cum securi één voor één (longa
serie) voor den magistraat uit en maakten ruim baan voor hem
(turbam submovere). De lictor die onmiddellijk voor den magistraat ging heette lictor proxumus. Met de roeden der fasces voltrokken zij de geeseling (virgin caedere), met de bijl de dood
(securi ferire). Te Rome droegen zij de toga, te velde het-straf
nagum. Ook sommige priesterlijke waardigheidsbekleeders hadden
lictoren, eveneens de 30 curiae; dezen misten natuurlijk de fasces.
Viatores, boden, komen voor bij alle magistraten, ook bij Viatores.
sommige magistratus minores, maar vooral bij de tribunen.
Praecones werden gebruikt voor alle bekendmakingen ; zij Praecones.
riepen de comitia en soms den senaat samen, geboden stilte en
maakte den uitslag van de stemmingen der comitia bekend.
Ieder magistraat had bovendien een accensus voor zijn per• Aecensi.
soonl i j ken dienst. De accensi verloren met het aftreden van den
magistraat hun betrekking; zij waren de geringste onder de

apparitores.
Verder hadden de magistraten een menigte servi publici tot
hunne beschikking.
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HOOFDSTUK P.
Senaat.

§ 1. SAMENSTELLING.

Aanvulling

Bij de vestiging der republiek kregen de consuls het vroeger

door de con- door den koning uitgeoefende recht, om den senaat voltallig te

suis.

houden. Zij kozen aanvankelijk uitsluitend uit de patriciërs;
de afgetreden curulische magistraten werden het eerst opgenomen. Evenals onder de koningen hadden de senatoren gedurende hun geheele leven zitting ; wanneer er een plaats openviel werd deze terstond door de consuls weder bezet (sublegere).
Plebejische
Het bericht, dat reeds in het eerste jaar der republiek
senatoren. plebejische senatoren zouden zijn opgenomen, klinkt zeer verdacht. Er is veeleer alle reden om aan te nemen, dat de patriciërs zoo lang mogelijk de plebejers uit dit bolwerk hunner macht
hebben geweerd. Eerst toen, na langen strijd, het recht der plebejers op het hoogste staatsambt was erkend, derhalve bij de
instelling der tribuni militum consulari potentate, was het niet
meer mogelijk hen uit te sluiten. Sedert 444 hebben dus plebejers
recht van zitting gekregen. Zij werden evenwel niet gelijkgesteld
met hun patricische ambtgenooten. Deze laatsten kozen uit
hun midden den interrex en bekrachtigden door hun patrum
auctoritas de besluiten van het volk. De patriciërs vormden
derhalve een afzonderlijke corporatie in den senaat en dit is,
al verdween de scherpe afscheiding, steeds zoo gebleven. Deze
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verhouding tusschen de patricische en plebejische senatoren
wordt uitgedrukt door den titel patres conscripti, waarmede
sedert de senaat werd toegesproken. Zeer waarschijnlijk is deze
formule een asyndeton, waarin patres de patricische senatoren,
conscripti de mede - opgeschrevene, de plebejische senatoren aanduidt.'
Door het plebiscitum Ovinium (± 312) werd de samenstelling Lek- OYInia.
van den senaat geheel gewijzigd. De taak om den senaat voltallig te houden werd daardoor aan de consuls ontnomen en
aan de censoren werd opgedragen hem bij het begin van ieder
lustrum opnieuw te vormen (legere). De lex Ovinia bepaalde
namelijk : ut censoren ex omni ordine +optimum quemque iurati
in senatum legerent. Met de ordines, waaruit de censoren gehouden
waren onder eede te kiezen, waren bedoeld de verschillende
klassen der gewezen magistraten, de quaestoren ingesloten.
Door deze regeling werd" ten eersten de senaat* een lichaam
samengesteld uit oud - magistraten, verder bepaalde zich voortaan
de taak der censoren tot het controleeren der volkskeuzen, ten
slotte kregen op deze wijze de plebejers, daar zij de meeste
posten te bezetten hadden, de meerderheid in den senaat.
Sedert de lex Ovinia bestond de senaat uit senatoren, quibusque Bestanddeelen
in senate sententiam dicere licet. Senatoren waren zij, wier namen van den
door de censoren op de lijst waren geplaatst. Met quibus in senatu senaat.
sententiam dicere licet werden de gewezen curulische magistraten
aangeduid, die in den loop van een lustrum waren afgetreden
en dientengevolge niet terstond na hun ambtsjaar hadden
kunnen gekozen worden, maar eerst bij de volgende lectio
in aanmerking konden komen. Zij hadden volkomen dezelfde
rechten als de eigenlijke senatoren. Dit recht om na afloop
van het ambtsjaar zitting te nemen (ius sententiae dicendae)
werd uitgebreid tot de aediles plebis (± 123), later tot de tribuni
plebis (± 102), eindelijk tot de quaestoren (81). Ook had recht
van zitting de flamer Dialis, die, tot de senatoren curules werd
1 Dionysius vertaalde den titel door 7raTepE; é7^rpac^oc, Hooft
door „beschreven
vaderen ". Maar reeds de formule : qui patres qui conscripti (cunt), toont dat
deze verklaring, die nog veel aanhangers vindt, geen steek houdt. Conscripti
is veeleer een oudere uitdrukking voor adscripti.

HOEKSTRA, Rom. Antiq.
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gerekend. Zij, die geen curulisch ambt hadden bekleed, heetten

pedarii. Misschien was de voorzitter niet verplicht hun meening

Ranglijst.

te vragen ; in den regel was voor de beurt aan hen kwam het
onderwerp reeds voldoende toegelicht, zoodat hun rol zich bepaalde tot het deelnemen aan de stemming ; ibant pedibus in
sententiam alienam, vanwaar hun naam.
De ranglijst der senatoren, overeenkomstig hun hoogste waar
digheid, was als volgt:
10. Consulares
2°. Praetorii
3°. Aedilicii curules
4°. Aedilicii plebei
5°. Tribunicii
6°. Quaestorii

i Curules.
Pedarii.

Indien personen, die nog geen ambt hadden bekleed, in den
senaat zitting hadden, dan kwamen zij in rang na de quaestores.'
In iedere klasse gold ancienniteit en bij overigens gelijke
omstandigheden stond een patriciër boven een plebejer. Sedert
het einde der 2de eeuw v. C. werd alleen op ancienniteit gelet.
Bovenaan op de lijst stond de princeps senates; dit was de
oudste patricische oud-censor. Sedert 209 werd hij gekozen
uit de patricische censorii. Sulla schafte deze eereplaats af.
Leetio. Ieder lustrum, gewoonlijk dus om de vijf jaar, werd door de
censoren de senaat opnieuw gevormd en weder gebracht op
het normale getal van 300 leden. Bij de lectio schrapten de
censoren van de lijst (album senatorium) de namen der overledenen en van degenen, die zij onwaardig achtten (movere n
eicere senate, praeterire) en vulden de opengevallen plaatsen aan
met hen, die sedert de laatste lectio een ambt hadden bekleed
tot en met de quaestuur. Wanneer de censoren iemand van
dezen voorbijgingen, of een senator uitstieten, schreven zij gewoonlijk de reden achter den naam van den getroffene (subs1 Dit geval heeft zich, in elk geval in de drie laatste eeuwen der republiek,
alleen voorgedaan tengevolge van de lectio van Q. Fabius Buteo na den slag
bij Cannae (216), van die van Sulla in 81 en van de benoemingen van Caesar
tijdens zijn dictatuur.
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criptio) 1 . Zoowel over het opnemen als over het verwijderen
van leden moesten de censoren eenstemmig zijn. De wil van
éen censor was derhalve voldoende om een senator te handhaven, maar om iemand, die geen zitting had, toe te laten was
beider toestemming noodig. De afgetreden magistraat met het
ius sententiae dicendae, die daardoor gelijk gesteld was met den
werkelijker senator, had dus slechts de bescherming van éen
censor noodig om als senator te worden ingeschreven. De
magistraat, die het ius sententiae niet had, kon alleen met toe.
stemming van beide censoren gekozen worden. Vandaar de
groote beteekenis van het verleenen van het ius sententiae
dicendae aan de magistratus minores.
Nadat het nieuwe album sanatorium was opgemaakt, werd
het door de censoren van de rostra voorgelezen en in het openbaar aangeslagen.
Om verkiesbaar te zijn waren civitas en ingenuitas onontbeerlijk; Verkiesbaarook zonen van vrijgelatenen werden steeds geweerd. Een census held.
senatorius bestond er tijdens; de republiek niet, maar wie een
ambt bekleedde, dat toegang gaf tot den senaat, moest nood
een vermogend man zijn of uit een vermogende familie-zakelij
stammen. De aetas senatoria was sedert de lex Villia annalis
(180) 28, sedert Sulla 30 jaar.
Uitgesloten waren zij, die door een iudicium turpe tot infames
waren gestempeld, en zij, die een geminacht beroep uitoefenden:
opifices (handwerkers) mercennarii (loontrekkers) negotii gerentes
(kleinhandelaars). Het pachten van staatsinkomsten en het
aannemen van openbare werken was den senatoren verboden.
Het drijven van groothandel was geoorloofd, maar werd beperkt
door een lex Claudia (219) : ne quis senator cuive senator pater
,

esset, maritimam navem, quae plus quam trecentarum amphorarum
esset, haberet. Dit plebisciet • beoogde de provincialen te beschermen tegen onbillijke concurrentie door handeldrijvende senatoren.
1 Een lex Clodia (58) van den tribuun P. Clodius Pulcher bepaalde, dat de
censoren niemand zouden voorbijgaan of verwijderen, die niet formeel bij
hen was aangeklaagd en door hen beiden schuldig was bevonden. De bedoeling van het voorschrijven van dezen procesvorm was om aan de censoren
het regimen morum over den senaat te ontnemen. De wet werd evenwel reeds

in 52 weer opgeheven.
7*
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Caesar hernieuwde dit verbod door de lex Iulia repetundarum
(59). Het besturen en productief maken van zijn landerijen
werd als het meest eervol voor den senator beschouwd. Veleft
dienden in het leger als legati, of oefenden de rechtspraktijk
uit, anderen waren, vooral als stille vennooten, in handelsondernemingen betrokken, hetgeen eigenlijk een ontduiking was.
De senaat Sulla hield in 81 als dictator resp. constituendae een lectio senatus,
onder Sulla, en bracht tevens het aantal leden op 600. Voortaan werden
jaarlijks 20 quaestoren gekozen, die de opengevallen plaatsen
zouden bezetten, waardoor het verdubbelde getal senatoren ten
naastenbij kon gehandhaafd worden. Zoodoende was voor de lectio
senatus de censuur overbodig geworden, maar verscheidene der
door Sulla benoemde senatoren betoonden zich, vooral bij de
uitoefening der rechtspraak, hunne onderscheiding zoo weinig
waardig, dat een zuivering van den senaat luide verlangd werd.
Dientengevolge werden in 70 weer censoren benoemd, L. Gellius
Poplicola en Cn. Cornelius Lentulus, qui asperam censuram
egerunt, want zij stootten niet minder dan 64 leden uit, waar
vorige jaar.'-onderP.CliusLtdencovah
onder Caesar Caesar, die 40 quaestoren liet benoemen, herzag sedert 47 als
en de IIIv. dictator reip. constituendae jaarlijks den senaat. Hij benoemde,
reap. consti- zonder op de herkomsten te letten, een menigte zijner aanhangers:
tuendae. centuriones, Galliërs en zelfs zonen van vrijgelatenen
tot leden
van het hoogste staatslichaam. Het getal senatoren steeg daar
willekeuriger ging Antonius, de consul van-dort90.Ng
44, te werk, die den senaat vulde, zooals hij voorgaf, volgens
de nagelaten beschikkingen van Caesar. Orcini noemden de
Romeinen deze nieuwelingen spottend, omdat zij, evenals de
1 Na 70 werden er censoren gekozen in 65 en 64, die het evenwel niet tot
een lectio brachten. De censoren van 61 sloten niemand uit. Die van 55
waren gebonden aan het plebiscitum Glodiurn omtrent hun lectio zijn geen
bijzonderheden bekend. De censoren van 50 waren App. Claudius Pulcher
en L. Calpurnius Piso, de schoonvader van Caesar. App. Claudius, een
vurig aanhanger van Pompeius, was veel strenger dan zijn ambtgenoot. Hij
dreef onder anderen de uitzetting door van Sallustius en van alle zonen van
vrijgelatenen. Deze censoren zijn de laatste die tijdens de republiek een
lectio senatus hebben gehouden. Caesar, de IIlviri reip. constituendae en
eindelijk Octavianus vulden den senaat aan door het benoemen van magistraten,
die door hun ambt recht van zitting kregen.
;
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bij testament vrijgelaten slaven,patronum habebant in Orco. Onder
de triumviri re'ip. constituendae telde de senaat meer dan 1000 leden.
De senatoren waren in het genot van eenige onderscheidings- Insignia.
teekenen en voorrechten, die meerendeels uit lateren tijd dagteekenden. Zij hadden een afzonderlijk schoeisel, den caiceus of
mulleus, een hoogen schoen meest van rood leer, op de wreef
vastgehouden door een ivoren gesp (lunula) en met zwarte riemen
(corrigiae), die tot de kuit gingen, voorzien. Tot het dragen
van dit schoeisel waren oorspronkelijk alleen de patricische
senatoren gerechtigd (calceus patricius), later ook de plebejers,
die een curulisch ambt hadden bekleed en in de laatste eeuw
del" republiek alle senatoren (calceus senato'rius). Evenwel bleef
de tunula steeds aan de patricische senatoren voorbehouden; de
plebejische consul had het recht dit versiersel bij den triomf
te dragen. Verder hadden de senatoren het ius anuli aurei en
droegen zij de tunica laticlavia, een onderkleed met een breede
purperen streep (clavus) van den hals tot beneden toe.
De senatoren had den sedert 194 op aansporing van Scipio Maior, Voorreehten.
den consul van dat jaar, bij de ludi plaatsen op de eerste rijen;
in den schouwburg waren de plaatsen in de orchestra hun
voorbehouden.
Een zeer gewaardeerd voorrecht del' senatoren was het ius
leqationis liberae d. i. zonder nadere plaatsbepaling. Aan den
senator, die zich buiten Italie wilde begeven, werd de titel toegekend van legatus senaiue, waardoor hij kon optreden aIR vertegenwoordiger van Rome en recht had op huisvesting en vervoer van wege den staat, in welks gebied hij zich bevond ;
gewoonlijk ontving hij van den stadhouder del" provincie lictoren.
Wegens het misbruik, dat van de legat'io libera werd gemaakt,
stelde Cicero in den senaat voor om ze te doen vervallen. Zijn
voorstel werd niet aangenomen, maar de duur del" legatio libera
werd tot een jaar beperkt.
Uitsluitend senatoren waren onderbevelhebbers (legati),. tot
123 stonden zij alleen op het albium iudicum.
§

2. SEN A AT S ZIT TIN GEN.

Ret ius cum potribue aqerai! d. i. het recht den senaat samen Samenroete roepen (cogere, oocarei, waaraan verbonden was het 'ius referendi pende maglstraten.
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d. i. het recht den senaat onderwerpen ter behandeling voor te
stellen (referre, relationem facere) hadden oorspronkelijk de consuls en de praetoren later ook de tribuni plebis. Van de magistratus extraordinarii waren hiertoe bevoegd : de decemviri legibus
scribundis, de tribuni militum consulari potentate, de dictator, de
magister equitum, de interrex en de praefectus urbi. De praetor
urbanus nam bij ontstentenis der consuls het voorzitterschap
waar; overigens komen weinig gevallen voor van senaatsvergaderingen door een praetor geleid.
Tijden plaats. De senaat werd samengeroepen door een edictum, dat tijd,
plaats en somtijds onderwerp der vergadering aangaf; in spoed
gevallen door praecones of viatores. De zitting had-eischnd
plaats tusschen zonsop- en ondergang, gewoonlijk in de curia
Hostilia, die door Tullus Hostilius heette gebouwd te zijn. Soms
werden elders vergaderingen gehouden b. v. in den tempel van
Iuppiter Capitolinus, van Castor, van Concordia. Altijd moest
de vergaderzaal een templum zijn, een voor het houden van
auspicia gewijde plaats. Dit was noodzakelijk omdat de voorzitter voor den aanvang der zitting de goedkeuring der godheid
vroeg door de auspicia ex avibus te raadplegen, hetgeen in het
vergaderlokaal moest kunnen geschieden. In later tijd werd de
toestemming der godheid opgemaakt uit de exta van een offerdier. Buiten het pomerium kwam de senaat bijeen, hoofdzakelijk
om gehoor te verleenen aan een stadhouder cum imperio, die door
de heilige grens der stad te overschrijden, zijn imperium zou
verliezen. Gewoonlijk diende dan tot vergaderplaats de tempel
van Apollo, van Bellona of de curia Pompeia, een zaal behoorende bij het in 55 door Pompeius gebouwde theatrum.
De senaatszittingen waren strikt genomen niet openbaar.
Alleen de dienaren der aanwezige magistraten bevonden zich in
de zaal. De deuren waren evenwel geopend ; en daar wachtten de
zonen der senatoren hunne vaders af en zaten oudtijds de tribuni
plebis. Ook bevond zich dikwijls voor de deuren (in vestibulo) een
groote menigte, die niet alleen door luide teekenen van goed- of
afkeuring toonde, dat zij met belangstelling de discussies volgde,
maar soms zelfs de stemming trachtte te beletten. In enkele
gevallen werden de deuren gesloten en de dienaren verwijderd;
het dan genomen besluit heette senatus consultum tacitum.
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Zonder geldige redenen mochten de senatoren de zitting niet Opkomst.
verzuimen. De voorzitter kon tegen achterblijvers het ius
pignoris capionis aanwenden, dat later in een boete werd veranderd, maar uiterst zelden werd toegepast. Tijdens de republiek
was, naar het schijnt, slechts bij de behandeling van enkele
onderwerpen de tegenwoordigheid van een bepaald getal senatoren vereischt. De oudste bepaling hieromtrent komt voor in
het s. C. de Bacchanalibus (186), tengevolge waarvan veranderingen in dat besluit alleen konden gebracht worden, wanneer
minstens 100 senatoren, derhalve een derde der leden, aanwezig
waren. Met de termen frequens en infrequens, die dikwijls voorkomen, wordt in het algemeen een druk of slecht bezochte
senaatszitting bedoeld. Cicero noemt de vergadering, waarin
tot zijn terugroeping werd besloten en die door 417 leden, behalve de magistraten, werd bezocht, senatus frequentissimus.
Midden in de vergaderzaal tegenover de deur stonden naast Gang eener
elkaar de curulische zetels der beide consuls of die van den zitting.
praetor, wanneer deze voorzat, of het subsellium der tribuni
plebis. In de beide door een breeden gang= gescheiden zijruimten
namen de senatoren op banken plaats, naar welgevallen en
zonder onderscheid van rang. Ook de magistraten schijnen
geen vaste plaatsen te hebben gehad, maar zich te midden der
overige senatoren te hebben gezet.
De- senaat wordt door den magistraat samen geroepen om
dezen omtrent een bepaald punt van advies te dienen. Dit
wordt in de volgende vier deelen der zitting bereikt. De voor
stelt het onderwerp aan de orde, waarover hij raad ver--ziter
langt (relatio) ; vraagt in bepaalde volgorde het gevoelen der
senatoren (sententias rogare) ; rangschikt daarop de verschillende
adviezen (pronuntiare sententias) en laat daarover een voor een
stemmen (discessio). Op deze wijze blijkt het gevoelen van de
meerderheid van den senaat omtrent de zaak, waarover de
magistraat raad wenschte.
Een reglement van orde had de senaat tijdens de republiek
niet; de regels, die bij de leiding der vergadering in acht
werden genomen, berustten op den mos maiorur.
Wanneer de voorzitter op zijn zetel had plaats genomen, deed Relatio.
hij eerst indien daartoe aanleiding was, mededeelingen omtrent
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loopende staatszaken, berichten van stadhouders en dergelijke.
Daarop stelde hij een onderwerp aan de orde (relationem facit). Het
onderwerp kon zijn infinite de republica, omtrent den algemeenen
politieken toestand (hetgeen alleen de consuls mochten doen), of de.
singulis rebus finite, omtrent een bijzonder punt. Als regel gold:

de rebus divinis Arius quam humanis ad senatum referendum esse.
De aanhef van iedere relatio luidde : quod bonum faustum
felixque . sit populo Romano Quiritium, referimus ad vos patres
conscripts; daarop volgde de omschrijving van het onderwerp,
de eigenlijke relatio en ten slotte : de ea re quid fieri placet.
Rondvraag. Bij uitzondering deed de leidende magistraat na het onderwerp te hebben toegelicht (verba facere) zelf een voorstel en
noodigde de senatoren uit hierover tot stemming over te gaan.
Het genomen besluit heette dan s. c. per discessionem factum.
Gewoonlijk kwam het senaatsbesluit tot stand na rondvraag

(s. c. per relationem factum).
De voorzitter opende de beraadslaging omtrent het aan de
orde gestelde punt door het gevoelen der senatoren te vragen
volgens een vaste rangorde (ordine consulere senatum, sententias
rogare, interrogare). Eerst werd gevraagd de princeps senatus,
dan de consulares, de praetorii en zoo verder. In de laatste
eeuw der republiek was het gewoonte om de magistratus designati het eerst te vragen en met recht, want zij moesten dikwijls
de genomen besluiten uitvoeren. De magistraten werden- niet
ordine gevraagd, maar allen tot en met den quaestor konden
het woord nemen wanneer het hun behaagde.
De voorzitter wendt zich tot de leden nominatim : dic M.
Tulli, quid tenses ? Allen zijn verplicht te antwoorden en de
eerst gevraagde senator moet omtrent het aan de orde zijnde
onderwerp een voorstel doen. Daartoe staat hij op en houdt
een rede (stans sententiam dicit); ook geschreven redevoeringen
komen voor (de scripto sententiam dicere). Zijn conclusie of zijn
voorstel leidt hij in door censeo of decerno of mihiplacct. Degenen,
die daarop gevraagd worden, kunnen of een ander voorstel doen
of amendementen voorstellen of zich verklaren voor een reeds
gedaan voorstel: (Cn. Pompeio adsentior). Ook kan de senator
opstaan en zich plaatsen bij iemand, die reeds gesproken heeft
en wiens gevoelen hij deelt (pedibus ire in sententiam alienam).
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De gevraagde senator kon buiten de orde gaan (egredi relationem) en spreken zoo lang het hem behaagde (quidquid vellet
aliae rei et quoad vellet). Soms werd dit middel aangegrepen
om het nemen van een besluit te beletten, want met zonsondergang werd de zitting opgeheven (diem dicendo consumere,
eximere). Deze beide bevoegdheden kwamen derhalve eenigszins
tegemoet aan het gemis van het recht van initiatief der senatoren en van het recht om verdaging der vergadering te vragen.
Ofschoon dus de gang van zaken een geheel andere was dan
in onze parlementen, heerschte toch bij de senaatszittingen
dikwijls de grootste levendigheid. Omdat de magistraten konden
spreken wanneer zij wilden en de senator, die het woord voerde,
verlof kon krijgen om vragen te richten tot den voorzitter en
andere magistraten, ontstonden er menigmaal opgewonden
woordenwisselingen (altercationes) en interrupties. De redevoeringen droegen vaak een sterk persoonlijk karakter en werden
meermalen ontvangen met luide kreten van bijval of afkeuring

(multae et secundae murmurationes, maxima acclamatio, clamor
senatus).
Wanneer de voorzitter het onderwerp voldoende besproken Pronuntiatio
achtte, sloot hij de beraadslaging en stelde de orde vast. waarin sententiade verschillende voorstellen in stemming. zouden gebracht worden rum.
(primam, secundam enz. sententiam pronuntiat. In dit opzicht
had hij groote vrijheid ; ook kon hij een voorstel, dat hem
volstrekt mishaagde, terzijde laten (non pronuntiare, tollere
sententiam). Noch hij zelf, noch de fungeerende magistraten
mochten aan de stemming deelnemen.
De, voorzitter noodigde de senatoren tot stemming uit met Stemming.
de woorden : qui hoc censetis illuc transite, qui alla omnia
(ominis causa voor qui hoc non censetis) in hancpartem. Deze wijze
van stemmen heette dan ook discessio (discedere, pedibus ire in
sententiam). De voorzitter maakte den uitslag der stemming
bekend met de formule : haec pars maior videtur.. Eenstemmigheid heette : sine alla varietate, ad unum omnes consentiunt.
Wanneer de voorzitter verder geen onderwerpen ter behandeling had voor te stellen, konden andere magistraten met het
ius referendi op hun beurt relationes doen.
De zitting werd door den voorzitter opgeheven (dimittere
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senatum) met de woorden : nihil vos tenemus (moramur), patres
conscripti.
Senatus con- Het genomen besluit werd op schrift gebracht door den voorsultum. zitter, bijgestaan door eenige senatoren, qui scribundo adfuerunt.
Het droeg den naam senatus consultum of senatus auctoritas. In
engeren zin heette senatus auctoritas een besluit, dat door intercessio was getroffen en waarvan dus de uitvoering achterwege
bleef. De intercessio kon uitgeoefend worden door magistraatspersonen, qui eadem potestate qua ii qui s. c. facere vellent, maioreve
essent en door de tribuni plebis. Het s. c. werd neergelegd in het
aerarium in den *tempel van Saturnus. De aediles plebis konden
er voor hun archief in aede Cereris een afschrift van maken.
Caesar voerde in zijn consulaat (59) het gebruik in de handelingen
van den senaat te doen opteekenen door snelschrijvers (notarii)
en ze door de zoogenaamde acta senatus openbaar te maken.
§ 3. BEVOEGDHEID EN WERKKRING.
De senaat als De senaat was het raadgevend lichaam der magistraten, die
raadgevend bevoegd waren hem samen te roepen. Volgens de oorspronlichaam. kelijke opvatting hadden deze magistraten wel het recht, niet

den plicht, den senaat omtrent bepaalde ambtshandelingen te
raadplegen. Dit blijkt voldoende uit den vorm, waarin de senaat zich tot de magistraten wendde, die niet de vorm is van
een bevel, ' maar van een aanbeveling : si eis videbitur of ita ut
eis e republica suave fide videbitur. In nauwkeurig spraakgebruik
werd ook het iubere van magistraat en volk steeds zorgvuldig
onderscheiden van het eensere en placere van den senaat.
De senaat en Er waren een aantal ambtshandelingen, die de magistraten
de magistra- zelfstandig verrichtten zonder het oordeel van den senaat in
tus maiores. te winnen. Daartoe behoorden : rechtspraak, legeraanvoering,
de ambtsplichten van de censoren, het auxilium ' der tribunen,
het heffen van het tributum en het houden der lichting. Daar
stonden : wetgeving, het uitschrijven van tributum-tegnovr
en lichting, de buitengewone maatregelen op het gebied van
1 De schrijvers, vooral Livius, gebruiken bij beslissingen van den senaat
dikwijls iubere. Maar iubere beteekent ook uitnoodigen en in dezen zin moet
het in al die plaatsen opgevat worden.
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den eeredienst en in het algemeen alle handelingen, die de
magistraat kon verrichten, maar die niet behoorden tot zijn
gewone ambtsbezigheden. Omtrent dit alles behoorde hij overleg te plegen met den senaat, wiens uitspraak voor hem bindend
was. Zoo werden de magistraten in plaats van raadvragende
regeerders, lasthebbers van den senaat, die zich als de eigenlijke regeering beschouwde.
Over de andere magistraten strekte de senaat zijn gezag uit De senaat en
door gebruik te maken van het coercitierecht der hoogere de magistramagistraten. Door de consuls liet hij aan de aedilenen quaestoren tus minores.
gelasten de door hem gewenschte maatregelen te nemen. Op
dezelfde wijze deed hij mededeeling van zijn besluiten aan de
promagistraten, die daaraan steeds gevolg gaven, want hun bij
senatuus consultum verkregen ambt konden zij langs denzelfden
weg verliezen. De senaat kon zelfs een magistraat, bij voorbeeld een praetor, schorsen door een consul te verzoeken zijn
recht van verbod op hem toe te passen (vetare eum - qucicquam

altere pro magistrate).
De magistraten waren zedelijk verplicht den senaat te ge- De magistraat
hoorzamen — nnefas est tendere adversus auctoritatem se)natus was afhankelijk
de leer der optimaten -- maar rechtstreeks gedwongen konden van den
zij daartoe niet worden. De senaat beschikte evenwel over senaat.
verschillende middelen om verzet der magistraten te breken.
Oudtijds besloot hij tot de benoeming van een dictator. Later
bediende hij zich van het recht van intercessie van den anderen
consul of van dat der tribuni plebis. Soms gebeurde het, wanneer
de consuls nalieten een door den senaat gewenscht onderwerp
aan de orde te stellen, dat deze alle verdere samenwerking
weigerde door te verklaren : se (n.l. patres) nihil Arius referri

passuros.
Aan den anderen kant was de senaat in menig opzicht af- De senaat
hankelijk van den magistraat. Deze alleen kon hem samen- afhankelijk
roepen en hem onderwerpen ter behandeling voorstellen. Hij van den
stond onmiddellijk alleen in betrekking tot den magistraat, die mistraat.
hem raadpleegde, niet tot de andere magistraten, noch tot de
burgers, noch tot het buitenland. Hij kon derhalve den quaestor
niet gelasten een uitbetaling te doen noch de tribuni plebis
aansporen tot het indienen van een wetsvoorstel, maar hij
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kon alleen de consuls uitnoodigen het eerste te gelasten en
het tweede te verzoeken. Zelf kon hij geen schrijven uitvaardigen of ontvangen, maar de magistraat schreef namens hem
zelf en den senaat en evenzoo werd aan den senaat geschreven:
consulibus. praetoribus, tribunis plebis, senatui. Verder had de
senaat rekening te houden met den grooten invloed van den
magistraat- relator op het te nemen besluit. Met medewerking
van den senaat „maakt" deze het besluit (s. c. facit) en al keerde
ook later de verhouding om, de magistraat heeft altijd de bevoegdheid behouden de relatio te formuleeren zooals hij verkoos
en om een sententia, die hem onaannemelijk scheen, niet in
stemming te brengen.
Samenwerking Het was dus ook voor den senaat van belang op goeden
tussehen se- voet te blijven met het in elk geval invloedrijk uitvoerend benaat en ma- wind. Botsingen tusschen beide machten komen dan ook begistraat. trekkelijk zeldzaam voor. De magistraten wilden liever mede
gezag van den senaat, waarin-werkntohvgae
zij na hun ambtsjaar als regel voor hun leven terugkeerden,
dan zich de vijandschap op den hals halen van dit machtig
lichaam. De korte duur van hun ambt was het grootste beletsel voor een zelfstandig optreden van de magistraten tegen
den 'senaat, die bleef en die juist daardoor aangewezen was
om eenheid van inzichten en opvattingen in het staatsbeleid
te handhaven en de drager te zijn van vaste regeeringsbeginsels.
Zijn alles beheerschende plaats in de staatsregeling, die niet
berustte op wettelijken grondslag, alleen op den mos maiorum,
duidden de Romeinen aan met het woord auctoritas, dat even
moeilijk te omschrijven is als het gezag van den senaat zelf.
Door de beleidvolle wijze, waarop hij dit naar omstandigheden zich uitzettend of inkrimpend gezag wist uit te oefenen,
heeft de senaat over Rome en door Rome over de wereld
geregeerd.
Rechten der
Bij - het bespreken van den werkkring van den senaat komen
patricische eerst in aanmerking de afzonderlijke rechten der patricische
senatoren. senatoren, die zij als erfelijke rechten beschouwden. De
patricische senatoren hadden zich namelijk voorbehouden:
1 0 . het recht om uit hun midden een interrex te verkiezen;
2°. het recht om door hun patrum auctoritas de wetten en
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keuzen der comitia te bekrachtigen. Mettertijd verloor dit recht,
zijn waarde.
Vergeleken met de ingewikkelde staatsinrichtingen van onzen Bevoegdheden
tijd, was die der Romeinen uiterst eenvoudig. Zij was oor- van den gespronkelijk berekend voor een kleinen staat en dat karakterheelen senaat.
heeft zij altijd behouden. Bovendien maakten een aantal nu
zeer belangrijke onderdeelen van beheer : handel, nijverheid
onderwijs. armenzorg en alle andere instellingen van sociaal
nut geen deel uit der staatszorg. Daarbij kwam verder dat de
republiek geen staand leger had, dat de civitates in Italië een
groote mate van zelfbestuur genoten, terwijl voor de ontwikkeling
der despotisch geregeerde provincies en het welzijn van haar inwoners zoo goed als niets gedaan werd. Deze groote beperking
der regeeringstaak is een der redenen geweest, die den senaat
in staat hebben gesteld in de meeste en voornaamste deelen
van het staatsleven de leiding te nemen en in andere zijn grooten
invloed tot gelding te brengen. Uit 'dit oogpunt zullen achter
worden aangeduid of eenigszins uitvoerig worden-envolgs
behandeld : beheer, wetgeving, magistraatskeuzen, rechtspraak
en buitenlandsche zaken, terwijl ten slotte de rol van den senaat
in tijd van nood ter sprake zal komen.
Tot het uitgestrekte gebied van het beheer behoorden voor- Beheer.
al: eeredienst, financiën, krijgswezen en het beheer van Rome
en van Italië.
De magistraten moesten waken voor het instandhouden der Eeredienst.
sacra van den staat en vreemde eerediensten (superstitio externa)
weren. Maar reeds vroeg kreeg de senaat in dezen grooten
invloed. Wanneer de consuls mededeeling deden van 2p-rodigia,
onderwierp 'de senaat de zaak aan het priestercollege tot wiens
bevoegdheid zij behoorde. Hij kon dan besluiten tot het nemen
der door dit college voorgestelde maatregelen : lustratio, suppl icationes, beloften van 'spelen of van tempelbouw. Op deze wijze
werden dikwijls nieuwe sacra ingevoerd, vooral tengevolge der
Sibyllijnsche boeken, die alleen op last van den senaat mochten
geraadpleegd worden; soms werden op senaatsbesluit bestaande
sacra afgeschaft, zooals in 186 de Bacchanalia (VIII § 3).
In den beginne hadden de consuls de beschikking over de Financiën.
schatkist. Maar tengevolge der gewoonte om bij buitengewone
,
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uitgaven den senaat te raadplegen, krecg deze spoedig het opperbestuur over de geldmiddelen \.dispensatia aerarii). De senaat
schreef wanneer het nocdiz was een tributum ex censa uit en
had zijn toestemming te veneenen tot alle uitgaven. Derhalve
geschiedde het bewilligen van gelden aan de censoren (ultro
tributa) en andere ambtenaren ten behoeve van openbare werken, het uitbesteden van leverantien voor het leger, benevens
het bepalen der krijgsschatting, de beslissing over den buit, het
aankoopen van graan voor de uitdeelingen, het toestaan van
gelden voor de ludi enz. bij senaatsbesluit. Verder had de
senaat feitelijk de controle over het muntwezen. Ret oppertoezicht over de flnancien breidde zich spoedig uit tot alle
eigendommen van den staat, in het bizonder tot den ager publicus (XI § 2, 3).
Krijgswezen.
Sedert de senaat de geldmiddelen bestuurde en de prorogatio
uitoefende, beheerschte hij ook het krijgswezen. Ret besluit
tot een lichting der burgers, het bepalen van het contingent der
bondgenooten, het benoemen van veldheeren in buitengewone
gevallen en het aanwijzen van het oorlogstooneel (provincias
nominare, decernerei ging uit 'van den senaat, Aan den overwinnenden veldheer stond hij supplicationes en ovatio of triumphus toe.
Provincien,
Een veroverd land werd namens den senaat door tien legati
ingericht tot een wingewest. Ret nemen van beslissingen in
alle belangrijke zaken de provincien betreffende bleef steeds
den senaat voorbehouden (X).
Rome en
Bij de vele onvoorziene omstandigheden die zich in het beItalie. heer van een groote stad als Rome voordeden, werd de senaat
geregeld door de maglstraten geraadpleegd. Evenwel bemoeide
hij zich ook meermalen uit eigen beweging met het beheer del"
stad door daaromtrent verordeningen te maken, die dan door
de consuls aan de aedilen werden overgebracht,
In Italie beschermde de senaat met kracht de romeinsche
belangen. Hij had een voornaam aandeel in de stichting en
het inrichten van latijnsche- en burgerkolonies en hij hield op
haar, evenals op de municipia, voortdurend toezicht. Ook de socii
in Italic verloor hij niet uit het oog. In hun steden bevorderde
hij het tot stand komen van een romeinsch-gezinde partij en van
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een aristocratischen regeeringsvorm, naar den trant van dien
te Rome. Hij kwam tusschenbeide bij de onderlinge geschillen
tusschen de steden in Italië, berispte of strafte haar wegens
verzuimen, bijv. wegens het weigeren van contingent, samen
verraad of afval van Rome. Het onderzoeken en-zwering,
straffen geschiedde door een magistraat (een praetor, consul of
dictator) aan wien de senaat dit had opgedragen.
De lex is een bevel van het volk, waaraan zoowel de ma- Wetgeving.
gistraten als de burgers moeten gehoorzamen ; het senatus
consultum is een advies van den senaat, dat alleen gehandhaafd Onderscheid
kan worden door den wil van het uitvoerend gezag, de ma- tusschen lex
Bistraten. Het s. c. heeft dus geen kracht van wet ; wanneer en sen. conde senaat aan zijn besluiten een voor allen bindende kracht wil sultum.
geven, laat hij ze door een volksvergadering tot wet verheffen.
Een s. C. kan door een wet worden te niet gedaan, zooals in de
laatste eeuw v. C. herhaaldelijk ten opzichte van militaire
kommando's is gebeurd. Maar een wet kan noch geheel noch
gedeeltelijk door een s. c. worden opgeheven.
Ook het verleenen van vrijstelling van een wet of wetsbepa- Legibus
solvere.
ling (solvere legibus) was een recht van het volk en geschiedde
tot den tijd der Gracchen uitsluitend door een plebiscitum ex
senatus auctoritate. Deze vrijstellingen hadden steeds betrekking
op het dingen naar het' consulaat of de praetuur, hetgeen de
tusschenkomst van den senaat verklaart. Maar sedert de senaat
niet meer door de tribunen werd gesteund, matigde hij zich het
recht aan over deze vrijstellingen te beschikken. Een voorstel
van den tribuun C. Cornelius (67) ne quis nisi per populism
legibus solveretur vond zulk een heftigen tegenstand bij den
senaat, dat hij het als volgt wijzigde. Voortaan zou het initiatief
tot deze vrijstellingen uitgaan van den senaat, maar zij zouden
verleend worden bij plebiscitum. Hierbij is het tot het einde
der republiek gebleven. De toepassing van het ius solvendi
legibus is een der aanleidingen geweest van den burgeroorlog
tusschen Caesar en Pompeius.
Hoewel de senaat geen wetgevende macht had, was hij in Invloed van
zijn bloeitijd meester op dit gebied. Hierdoor al dadelijk, omdat den senaat
de magistraten hun wetsvoorstellen, alvorens deze in de volks- OP het tot
vergaderingen te brengen, onderwierpen aan de goedkeuring stand komen,
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van den senaat. Wanneer deze zelf, zooals dikwijls voorkwam,
eenig onderwerp bij de wet wilde vaststellen, spoorde hij een
bevoegden magistraat aan om een daartoe strekkend wetsvoorstel in te dienen. Voor den tijd der Gracchen waren het
vooral de tribuni, die door een plebiscitum ex auctoritate senatus
aan zulk een wensch tegemoet kwamen. Op deze wijze maakte
de senaat van het wetgevend initiatief der magistraten gebruik,
niet alleen om zaken te regelen, die overigens buiten zijn be-

voegdheid lagen, maar ook om bestaande wetten te wijzigen
of af te schaffen.
Daarentegen kwam niet licht een wet tot stand tegen den
het tegenhouden,
zin van den senaat, die verschillende middelen tot zijn beschikking had om dit te beletten : in de eerste plaats de intercessie
van een tribuun of van een ambtgenoot van den voorsteller.
het uitvoeren In de laatste eeuw v. C. verhinderde de senaat de uitvoering
van wetten. van een aangenomen wet door een fout te zoeken in den vorm,
meestal auspicia vitiata en dientengevolge ' te verklaren : ea lege
non videri populum tenen. Deze verklaring schafte natuurlijk
de wet niet af, maar een magistraat kon er zich op beroepen,
wanneer hij de wet niet wilde uitvoeren.'
Het bezetten der vaste jaarambten behoorde niet tot de beMagistraatskeuzen.
voegdheid van den senaat. Maar hij besliste of de toestand
van den staat het optreden van een dictator eischte en de
benoeming had hij feitelijk in handen. De senaat stelde het
tijdstip vast voor het kiezen van censoren en bepaalde in het
tijdvak 445-367 of er consuls dan wel tribuni militum consulari
potestate benoemd zouden worden. Hij zorgde, dat de magistraatskeuzen te rechter tijd geschiedden en den magistraat, die vitio
creatus was, noodigde hij uit om te bedanken. Sedert den 2den
Punischen oorlog oefende hij de prorogatio imperil uit.
Rechtspraak. Tot de lex Sempronia (123) stonden uitsluitend senatoren op
het album indicum. Dit verhoogde natuurlijk het aanzien en
den invloed van den geheelen senaat, maar als lichaam had
hij geen rechtspraak. Hij deed zich echter ook op dit gebied
gelden door zijn invloed op het tot stand komen der hiertoe
1 Op deze wijze werden de plebiscita van L. Appuleius (100) de lex Titia
agraria (99) en de plebiscita van M. Livius Drusus (91) feitelijk afgeschaft.
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behoorende wetten. In buitengewone gevallen werd meermalen
-op aansporing van den senaat bij volksbesluit een bijzonder
gerechtshof (quaestio extraordinaria) ingesteld, waarvan hij
meestal den voorzitter benoemde. Sedert den 2den Punischen
oorlog benoemde herhaaldelijk de senaat zulk een quaestio extraaordinaria zonder tusschenkomst van het volk.
De betrekkingen niet het buitenland werden door den senaat Buitenlandonderhouden, die daartoe gezantschappen uitzond en ontving. sche zaken.
Aan vreemde vorsten en volken schonk hij eeretitels als : rex,

.socii atque amici populi Romani.
De onderhandelingen, die aan een oorlogsverklaring voorafgingen, werden door den senaat gevoerd, hoewel de beslissing
:aan de comitia centuriata stond. Het hiertoe strekkend wetsvoorstel werd natuurlijk vooraf aan zijn oordeel onderworpen.
Vredesverdragen werden gesloten door den veldheer, doch niet
zonder goedkeuring van den senaat en bij het vaststellen der
voorwaarden werd de veldheer gewoonlijk bijgestaan door legati
uit den senaat. De bevestiging der aldus tot stand gekomen
verdragen door het volk, schijnt dikwijls achterwege te zijn
gebleven.
Wanneer in hachelijke omstandigheden op besluit van den De senaat in
senaat een dictator was benoemd, verklaarde deze, dat er een tijd van nood.
.tumultus was, d. i. oorlog of oproer in Italië. Hij schreef ver- Tumultus.
volgens een buitengewone lichting uit en om het houden daar
van te vergemakkelijken werd steeds een iustitium afgekondigd : lustitium.
stilstand van de openbare zaken met name staking der civiele
rechtspraak, waarschijnlijk ook der senaatszittingen en sluiting
van het aerarium. In den regel stonden dan ook de bijzondere
zaken stil. Een tumultus en een iustitium konden ook door een
-consul of praetor worden uitgeschreven, maar alleen op machtiging van den senaat.
In de troebele tijden der Gracchen nam de senaat niet meer Wording van
zijn toevlucht tot de benoeming van een dictator seditionis het s. c. ulti,sedandae causa. Na den dood van Tib. Gracchus verklaarde mum.
Ie senaat, dat hij met recht, als vijand van den staat, was
gedood (hostis iudicatus). Wel liet C. Gracchus (123) uitdruk
hernieuwen, die verbood de doodstraf uit te-kelijdwt
spreken zonder medewerking van het volk, maar bij de onlusten,
HOEKSTRA,
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in de laatste dagen van dezen tribunus plebis ontstaan, gaf de
senaat den consul L. Opimius volmacht om alle maatregelen
te nemen, die het heil van den staat eischten : ut rempublicam
defenderet of zooals Cicero elders zegt : videret ne quid respublica
detrimenti caperet. L. Opimius is dus de eerste consul geweest,
die sedert de invoering der provocatie het imperium sine provo
heeft uitgeoefend. Ofschoon hij na zijn aftreden terstond -catione
door een tribuun werd vervolgd, quod indemnatos cives in carcerem
coniecisset, werd hij vrijgesproken. Uit deze vrijspraak kon de
senaat de gevolgtrekking maken, dat het volk de buitengewone
maatregelen, waartoe hij was overgegaan, goedkeurde en dat
hij in soortgelijke omstandigheden eveneens kon handelen.
Inderdaad werd later een besluit van deze strekking, dat den
naam kreeg van senates consultum ultimum, herhaaldelijk genomen. Het werd in dezen vorm gekleed : videant consoles
(praetores, tribuni plebis enz.) ne quid respublica detrimenti capiat.
Het voorzag de daarin aangewezen overheidspersonen met
buitengewone volmachten en deed in anderen vorm de in onbruik geraakte dictatuur herleven. Met dit s. c. ultimum ging
gewoonlijk de verklaring gepaard, dat er een tumultus was en
tengevolge daarvan werd steeds een iustitium uitgeschreven.
Hostie Derhalve werden de maatregelen, die vroeger genomen werden
iudicatio. tegen den buitenlandschen vijand, nu toegepast op oproerige
burgers. Dikwijls werd dan ook aan het s. c. ultimum een
besluit toegevoegd, waarbij bepaalde personen tot vijanden van
den staat werden verklaard d. i. het burgerrecht en hun ambt,
indien zij magistraten waren, werden hun ontnomen terwijl
zij vogelvrij verklaard werden. 1
Contra remp. Nadat het s. c. ultimum was genomen, veroordeelde de senaat
factum. dikwijls de handelingen, die daartoe aanleiding hadden gegeven,
door de verklaring contra rempublicam factum videri. Soms
was deze verklaring een bedreiging met het s. c. ultimum, in1 Eenige andere gevallen van het s. c. ultimum : tegen Appuleius en Glaucia
(100) ; tegen Sulpicius 'Rufus (88) ; tegen Marius (84) ; tegen Sulla (83) ; tegen
Catilina (63) ; tengevolge van den moord op Clodius (62) ; tegen den proconsul
Caesar (49) ; tegen Sertorius (43) en in datzelfde jaar tegen Octavianus en
daarop tegen de republikeinsche partij.
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dien de gewraakte handeling niet werd gestaakt (contra rempublicam eicm videri facere). Ook werd zij uitgesproken om magistraten zoowel als privati te doen afzien van door den senaat
gevreesde daden (qui id fecisset contra rempublicam esse facturum).
De wettigheid van het s. c. ultimum is steeds door de popu- Verzet tegen
fares bestreden, niet ten opzichte van het recht van den senaat het s. C.
om tumultus en iustitium uit te schrijven, maar wat betreft de ultimum.
hostis iudicatio. Terecht. Niets veroorloofde den senaat inbreuk te maken op de persoonlijke vrijheid van een burger en
hem van zijn provocatierecht te berooven. Dit belette evenwel
de populares niet om, wanneer hun partij in den senaat bovendreef, met dit zelfde middel hun tegenstanders onschadelijk
te maken.

8*
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HOOFDSTUK YI.
Volksvergaderingen.

§ 1. ALGEMEEN OVERZICHT.

De vergaderingen van het volk heetten concilium, contio of
Concillum.

comitia.
Concilium was de algemeene naam voor een volksbijeenkomst,

maar duidde in engeren zin de vergaderingen der plebs aan
Contio.

Comitia.

(concilium plebis).
Contio heette een vergadering, waartoe het volk bijeengeroepen
werd door een magistraat, niet volgens een zijner politieke indeelingen en waar geen stemming plaats greep. Zij werd door
den magistraat belegd om een mededeeling aan de burgerij te
doen, of ter toelichting van een eerstdaags door hem in stemming te brengen wetsvoorstel, ook wel ter bespreking van de
politiek van den dag en door de tribuni plebis vooral om kritiek
uit te oefenen op de regeering. De leidende magistraat opende,
ten minsten oudtijds, de contio met een sollemne carmen precationis ; daarop hield hij zijn rede en verleende dan, zoo het
hem goed dacht, het woord aan magistraten en privati. De
magistraten hadden recht op het laatste woord.
Van anderen aard
zooals beneden zal blijken waren de
contiones, die aan alle comitia voorafgingen en waarmede zij
als het ware een geheel uitmaakten.
Comitia waren vergaderingen, waar het volk samenkwam
volgens een zijner politieke indeelingen, na het waarnemen der
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auspicia en waar een stemming plaats greep. Het recht zulke
vergaderingen samen te roepen en te leiden (ius agendi cum
populo) kwam alleen aan de hoogere overheidspersonen toe.

Er waren drie soorten van comitia : curiata, centuriata en tributa.
Zij Waren toegankelijk zoowel voor patriciërs als voor plebejers.
De laatsten hadden bovendien een afzonderlijke vergadering, het

concilium plebis.
De volksvergaderingen werden samengeroepen voor magis- Bevoegdheid.
traatskeuzen, wetgeving en rechtspraak. Haar bevoegdheid in
zake magistraatskeuzen en rechtspraak was voldoende omschreven, maar op wetgevend gebied was de grens niet scherp
getrokken. Tenzij door gewoonte of wet anders was bepaald,
konden de magistraten hun wetsvoorstellen brengen zoowel in
de comitia centuriata, als in de comitia tributa. Het volk was ten
opzichte der wetgeving geheel afhankelijk vanj den magistraat.
Alleen deze had het recht wetsvoorstellen te doen (ferre ad
populum, rogare populum) ; de eenige taak der burgerij was
hierover te stemmen.
Ten opzichte van het samenroepen en leiden van alle volks- Formaliteiten.
vergaderingen werden de volgende regelen in acht genomen.
Zij werden door den voorzittenden magistraat aangekondigd
(edicere, indicere comitia) ten minste een trinundinum (124 dagen)
vooraf; afwijkingen van dezen termijn komen evenwel meer
voor. Tegelijkertijd werd bekend gemaakt : bij kies -malen
namen der candidaten ; bij wetgevende comitia de-komitënde
text der wet (promulgatio rogationis) ; bij rechtsprekende comitia
de aanklacht - en de geëischte straf. De vergadering moest
gehouden worden op een dies comitialis; zij begon gewoonlijk
prima lute en mocht niet langer duren dan tot zonsondergang. l
1

Er waren in den romeinschen kalender twee hoofdgroepen van dagen:

dies nefasti en dies faxti. De dies nefasti waren uitsluitend bestemd voor
godsdienstige handelingen. De dies faxti waren aangewezen voor burgerlijke
handelingen, de meeste voor het houden van volksvergaderingen. De dies
fasti, die bestemd waren voor het houden van volksvergaderingen heetten
dies comitiales. De praetor sprak recht 1 0 . op de dies fasti, die niet voor
volksvergaderingen waren aangewezen 20 . op de dies fasti die voor volksvergaderingen waren aangewezen, indien zij er niet voor werden gebruikt.
Ook de marktdagen (nundinae) waren aanvankelijk nefasti, derhalve dies
non-comitiales. Het concilium plebis werd evenwel juist op deze dagen gehou-
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De vergaderplaats was altijd een tempplum, omdat de voorzitter
daar de auspicia moest kunnen raadplegen ; het concilium plebis
werd evenwel inauspicato gehouden. Tegenwoordigheid van een
of meer augured was in den lateren tijd regel, zelfs bij een
concilium plebis. Zij konden dan den magistraat terstond van
advies dienen, wanneer zich eenig ongunstig teeken mocht ver
hun nuntiatio de vergadering opheffen (pag. 63).-tonedr
Wanneer de voor de vergadering bestemde dag was aangebroken, raadpleegde de voorzitter terstond na middernacht de
auspicia en liet bij gunstigen uitslag door een praeco het volk
ter vergadering roepen.
Alle comitia werden ingeleid door een contio. Deze werd door
den voorzitter geopend met een sollemne carmen precationis.
Daarop richt hij tot de burgers de vraag of zij verlangen en
bevelen : bij kiesvergaderingen, dat de door hem genoemde
personen de betreffende magistraturen zullen bekleeden ; bij
wetgevende vergaderingen, dat zijn voorstel, hetgeen hij voorleest of laat voorlezen, wet worde ; bij rechtsprekende vergaderingen, dat de door hem geëischte straf worde uitgesproken.
De vorm, waarin hij zijn vraag kleedt, is de volgende : velitis
iubeatis uti ... vos Quirites rogo.
Bij kiesvergaderingen werd hierop terstond tot stemming overgegaan ; bij wetgevende kon de voorzitter eerst zijn wetsvoorstel
motiveeren en ook aan andere magistraten of ambtelooze burgers het woord geven ad suadendum of ad dissuadendum; bij
rechtsprekende werd, nadat de magistraat de straf had geëischt,
terstond daarover gestemd, omdat het eigenlijke proces reeds
was afgeloopen (pag. 128).
Stemming. De contio veranderde bij het overgaan tot de stemming in
comitia. Er werd gestemd curiatim, centuriatim of tributim, in
iedere afdeeling viritim; de uitslag werd dadelijk bekend gemaakt renuntiatio. Oorspronkelijk was de stemming openbaar,
den, totdat zij door de lex Hortensia (287) tot die soort van dies fasti werden
gebracht, op welke geen volksvergaderingen mochten gehouden worden.
In de late eeuw v. C., vóór de kalenderhervorming van Caesar, waren er
235 dies fasti, waarvan 192 dies comitiales en 43 dies fasti in engeren zin d. i.
uitsluitend ten behoeve der civiele rechtspraak.
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doch sedert de laatste helft der ?de eeuw v. C. werd achtereen
volgens door verschillende wetten voor alle zaken geheime stemming ingevoerd. Tengevolge dezer leges tabellariae kreeg ieder bij
kiesvergaderingen een tabella voor de namen zijner candidates;
bij wetgevende comitia twee tabellae, de eene met V (ti) R(ogas),
voor, de andere met A(ntiquo), tegen ; bij rechterlijke comitia
insgelijks twee, een met L(ibero) en een met D(amno).
Wanneer de stemming nog niet was aangevangen, kon de Verhindering.
vergadering worden gestuit:
1 0. door nuntiatio van een der bij de comitia steeds tegen
augures, wegens een door hem waargenomen ongunstig-wordige
teeleen : hij gebruikte dan de formule allo die.
2°. door obnuntiatio van een magistraat met de verklaring
se servasse of servaturum cle caelo (pag. 63 en 64).
30• door de intercessio van een ambtgenoot van den voorzitter
of van een hoogeren magistraat.
4°. door de intercessio van een tribunes plebis.
Niet alleen vóór, maar zelfs tijdens de stemming werd de
vergadering ontbonden, door:
1 0 . auspicia e celiris, met name vallende ziekte, die daarom
morbus comitialis heette.
2°. auspicia e caelo, vooral een donderslag of bliksemstraal.
Een wetsvoorstel (rogatio) kreeg na aangenomen en bekend Lex.
gemaakt te zijn (renzuntiata) kracht van wet (perferre legem, lex
perlata). De lex werd genoemd naar het nomen gentile van den
voorsteller (lator).
Lex aut rogatur id est fertur, ant abrogatur id est prior lex
tollitur, aut derogatur id est pars primae legis tollitur, aut subrogatur id est adicitur aliquid primae legi, aut obrogatur id est
mutatur aliquid ex prima lege.
Tijdens de koningen moesten de besluiten der comitia curiata Patrum auobekrachtigd worden door de patrum auctoritas (augere) van den toritas.
toen uitsluitend patricischen senaat. Bij het toelaten van plebejers in den senaat eischten en verkregen de patricische ]eden
dit recht voor zich, omdat, bij hen alleen de auspicia populi
Romani zouden berusten. De magistraat, die in een volksvergadering eenig besluit had doen aannemen, moest dit daarna
aan de patricische senatoren voorleggen, die op deze wijze alle
-
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wetten en keuzen der comitia curiata, centuriata en tributa konden vernietigen, zoo deze, naar hun oordeel, in strijd waren
met de auspicia of 's lands wetten. Er wordt geen melding
gemaakt van weigering der patrum auctoritas. Wel wordt.
enkele malen over het verleenen eener bekrachtiging in af
keurenden zin gesproken.
De patrum auctoritas is later tot een blooten vorm gemaakt.
Vermoedelijk is dit geschied bij verschillende wetten, maar er
zijn slechts twee bekend, die beide betrekking hebben op besluiten der comitia centuriata (pag. 129). Het zou rationeeler
geweest zijn de patruna auctoritas voor goed op te heffen, maar
uit de geschiedenis van de staatsregeling der Romeinen blijkt
overal, dat zij slechts ongaarne er toe overgingen om bestaande
instellingen af te schaffen. Oude herkomsten liet men bestaan,
maar zoodra zij begonnen te knellen, verwrong men ze of rekte
ze uit. Zoo bleef ook de patrum auctoritas tot het principaal
bestaan.
§ 2. COMITIA CURIATA.

Lex curiata de Door het optreden der comitia centuriata werden de curiata
imperio.

geheel op den achtergrond gedrongen. In staatszaken bleef
hun alleen de lex de imperio.
De vergadering had plaats op het comitium, het vierhoekig
plein ten noorden van het forum. De 30 curiae stemden tegelijk
waarna de uitslag werd bekend gemaakt in de door het lot
bepaalde volgorde. De curia, wier stem het eerst werd opgeroepen, heette principium.
Door de lex curiata de imperio verplichtte het volk zich tot
gehoorzaamheid jegens den nieuw gekozen magistraat. Het
daartoe strekkend voorstel werd door den consul major gedaan
voor zich zelf en zijn ambtgenoot ; door den praetor urbanus
voor zich en de overige praetoren ; voor de overige magistraten
door den magistraat, die de verkiezing geleid had. Den wettig
gekozen magistraat mocht de lex de imperio niet geweigerd
worden. Daarom kwam spoedig het volk niet meer op, maar
werd het vertegenwoordigd door de lictoren der 30 curiën.
Toch was het verleenen dezer lex geen overtollige plechtigheid
„
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geworden, want Cicero zegt nog : consuli si legem curiatam non
habet, attingere rem militarem non licet. In de laatste eeuw der
republiek verzetten zich de tribunen herhaaldelijk tegen de lex
de imperio, om hetzij aan de regeering, hetzij aan een gehate
persoonlijkheid moeilijkheden te veroorzaken.
Vanouds vereenigde zich het volk curiatim ten behoeve van Comitia
zekere godsdienstige en burgerlijke handelingen, die ten over- curlatadalata.
staan van het collegium der ponti flces moesten plaats grijpen.
Deze curiënvergaderingen heetten comitia curiata calata, omdat
zij niet vooraf werden aangekondigd, maar alleen op den dag
zelf door afroeping (calare) werden bekend gemaakt, hetgeen
oudtijds bij alle comitia het geval was. Zij hadden plaats voor
de curia calabra op het Capitool en werden vroeger geleid door
den koning als opperpriester van den staat, tijdens de republiek
door den pontifex maximus.
Voor de volgende handelingen werden deze comitia belegd:
1 0 inauguratio van den rex sacrorum en der flamines, waarbij
het volk getuige was ; een augur vroeg dan, op verzoek van
den pontifex maximus, op plechtige wijze om de toestemming
der goden op de gedane keuze.
2°. testamentum comitiis calatis factum, waarvoor tweemaal
'S jaars aan de burgers gelegenheid werd gegeven.
3°. adrogatio, het aannemen van iemand, die sui iuris was,
als zoon, waartoe de toestemming der curiae vereischt werd.
40• transitio ad plebem, waarbij de patriciër uit zijn stand trad
zonder over te gaan in een plebejische familie en waarvoor een
verklaring voor de comitia curiata noodig was ; de gewezen
patriciër behield alsdan zijn nomen gentile. Zoowel adrogatio als
transitio ad plebem hadden de goedkeuring der pontifices noodig,
omdat hierbij de instandhouding der geslachten en van hun sacra
in 't spel kwam. Degene, die in een ander geslacht of tot de
plebs overging, moest door een detestatio sacrorum in de comitia
calata afstand doen van zijn vroegere sacra gentilicia.
5°. het bekendmaken der Nonae, hetgeen op de Kalendae
geschiedde, en van de feesten der loopende maand, waarvoor
de Nonae waren aangewezen. Dit gebruik bleef bestaan ook
toen door de leges XII tabularum en het ius Flavianum (pag.
134) de kalender algemeen bekend was geworden.
.
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§ 8. COMITIA CENTURIATA.

Instelling. De volksvergadering, waar de naar classes en centuriae op
militaire wijze ingedeelde burgerij samenkwam, de comitia
centuriata (pag. 14 vlgg.), werd terstond bij haar instelling de
voornaamste vergadering van het romeinsche volk. Zij kreeg
de hoogste wetgevende en rechtsprekende macht en koos de
opperste magistraten, de legeraanvoerders. Haar staatkundige
beteekenis blijkt uit de haar gegeven benamingen : comitiatus
maximes, comitia iusta, verus populus in campo 1Vlartio.
Samenstelling In het volgende overzicht van de samenstelling der comitia

centuriata geven de achter iedere klasse geplaatste sommen het
vermogen aan, dat men minstens moest hebben om in deze
klasse geplaatst te worden.'
centuriae
iuniorum.

^^

centuriae
seniorum.

census.
100,000 as

Equites.

18

late klasse

40

40

2de klasse

10

10

75,000 as

3de klasse
4de klasse
5de klasse

10
10
15

10
10
15

50,000 as
25,000 as
11,000 as

2

—

—

2

—

—

1

—

cent. fabrum
cent. tubicinum
et cornicinum
cent. adcensorum velatorum
Totaal ....

—

—

193

1 Vroeger (pag. 15) is reeds gezegd, dat in den beginne de census moet
uitgedrukt zijn in grondeigendom. De hierboven gegeven sommen zijn hoogst
waarschijnlijk uit den laten Punischen oorlog ; de as is dan die van het in
269 ingevoerde muntsysteem, de triëntale as, die de waarde had van 111 .
denarius (Hoofdstuk XI § 1). cf. Mommsen, Str. III, pag. 249.
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De 18 centuriae equituryn bestonden oorspronkelijk alleen uit
iuniores (pag. 40). De zes oudste (pag. 16) droegen den naam
sex suffragia. De census der equites schijnt aanvankelijk die der
eerste klasse te zijn geweest; later (pag. 41) bedroeg hij 400,000
sestertiën. De klassen telden evenveel centuriae iuniorumm2 als seniorum. De - eerste klasse, die der volledig gewapenden (pag. 15)
heette classis, de daartoe behoorende burgers classici; de overigen
waren infra classem. Alle burgers wier census lager was dan
die der 5de klasse waren, met uitzondering van de fabri, de
tubicines en de coy°nicines, vereenigd in de centuria adcenz,sorurn
z elatorun. 1
De oude schrijvers noemen het stemrecht in de comitia eentuu-riiata een algemeen, hoewel ongelijk stemrecht. Alleen het
laatste is volgens onze begrippen juist. Omdat iedere centurie
één stem uitbracht, konden de equites en de eerste klasse, die
altijd het eerst ter stemming werden opgeroepen, terstond den
doorslag geven. Feitelijk hadden dus in deze cwnitia- alleen de
vermogenden stemrecht. Verder was ook de leeftijd bevoorrecht, omdat de centuriae der seniores, naar men mag aannemen,
ongeveer de helft kleiner waren dan die der iuniores, zoodat
hun stemmen dubbele waarde hadden.
Een gewichtige verandering ondergingen de comitia centuriata Hervorming.
na 241, waarschijnlijk in het jaar 220. In 241 was het getal der
tribus definitief gebracht op 35 en met de tribus hangt deze
regeling ten nauwste samen. In iedere tribus werden de burgers
van ieder der 5 klassen verdeeld in twee centuriae, die der -iuniores
en die der seniores, zoodat elke tribus 10 centuriae had. De 18
centuriae equitum, de centuriae fabrum, tibicinurn et cornicinun
en adcensorum velatorum bleven bestaan. Er waren dus (35 x 10)
+ 18 + 2 + 2 + 1 = 373 centuriën. De meerderheid was nu 187,
zoodat, daar iedere klasse evenveel centuriae (35 X 2 = 70) telde,
de derde klasse aan iedere stemming moest deelnemen. Daar
1 Ten onrechte wordt de centuria adcensorum velatorum ook wel genoemd
de centuria proletariorum. De proletarii zijn de burgers wier vermogen minder bedraagt dan 1500 as, de niet- belastingbetalers. Deze naam behoort dus
thuis bij de belastingen, terwijl de benaming adcensi velati bij deze militaire
organisatie juist op haar plaats is (pag. 15). cf. Mommsen, Str. III, p. 285 A 6.
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iedere centurie alleen burgers van dezelfde tribus bevatte, vormden voortaan niet de klassen den grondslag der comitia centuriata,
maar de tribus, het beginsel, dat ook de comitia tributa beheerschte.
Op deze wijze verloren de meest vermogenden hun vroeger overwicht, omdat zij nu in plaats van over de helft slechts over ruim
een vijfde deel der stemmen beschikten. Ook werd aan de equites
het recht van voorstemming ontnomen en waarschijnlijk kregen
tevens de plebejers toegang tot de sex sufiragia. Deze hervorming
kan een democratische genoemd worden, omdat zij de rechten
der nobiles inkortte ; voor het eigenlijke volk had zij geen
beteekenis. l
Gang der ver. De gang van de vergaderingen der centuriata herinnert telkens
gadering. • aan hun oorspronkelijk militair karakter. Omdat de burgers
in deze comitia samen gekomen, den exercitus vormden, moest
de vergadering gehouden worden buiten het pomerium; gewoonlijk
had zij plaats op den campus Martius. Om dezelfde reden kon
de vergadering alleen geleid worden door een magistraat met
het imperium bekleed, in den regel een consul of dictator. Tijdens
de schorsing van het consulaat was dit de taak der decemviri
en der tribuni militares cons. potestate. De interrex kon het volk
centuriatim samenroepen voor magistraatskeuzen.
Wanneer op den vroegen morgen van den dag der comitia
de auspicia gunstig waren uitgevallen, liet de voorzittende magistraat door een praeco de burgers oproepen ter vergadering.
Hoorngeschal in arce en om de stadsmuren herinnerde de burgers
aan hun plicht om te verschijnen. Gedurende de vergadering
wapperde in arce en in Ianiculo een roóde vlag (vexillum rus
werd deze ingehaald dan moest de vergadering terstond-seum);
1 Weinigen zullen nog genoegen nemen met deze verklaring door Oct. Pantagathus t 1561 van de hervorming gegeven. Maar ook de latere oplossingen
van het probleem zijn niet afdoende. Scherpzinnig is de uiteenzetting van
A. Rosenberg, Untersuchungen zur römischen Zenturien-verfassung, die aan
de hand van Liv. I 43 en Phil. II 33 tot het volgende schema koet : centuriae
equitum 18 ; lste klasse 70 ; 2de klasse 20 ; 3de, 4de en 5de klasse gezamenlijk 80 ; bijcenturiae 5 stemmen ; totaal 193 ; meerderheid 70 + 18 + 20 = 108.
Het zwakke punt in deze overigens schrandere proeve van oplossing is, dat
Rosenberg den samenhang tusschen tribus en classis alleen voor de lste classis

heeft kunnen bewijzen.
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ontbonden worden. Dit was een gebruik uit den ouden tijd ter
waarschuwing bij een vijandelijken overval.
Alvorens de inleidende contio te openen, verrichtte de voorzitter een offer en sprak het precationis carmen. Hierop werden
al naar den aard der vergadering de namen der candidaten
bekend gemaakt of de aanklacht of het wetsontwerp voorgelezen.
De voorzitter kon omtrent een wetsvoorstel het woord verleenen

ad suadendum of ad dissuadend2-um.
Daarna volgde de stemming, waartoe de contio overging in
comitia. De magistraat leidde de stemming zittend op een
verhooging, waarop ook andere magistratus maiores konden plaats
nemen. Eerst beval hij zijn accensus : Calpurni vota inlicium
omnes Quirites huc ad me 1 , waarop deze met luider stemroe
verkondigde : Omnes Quirites visite huc ad indices. De burgers
schaarden zich nu naar centuriae en begaven zich in een door
een staketsel omheinde ruimte (ovile, saepta) van den campus
Martius en de magistraat beval hun tot de uitoefening van hun
stemrecht over te gaan met de woorden : impero qua convenit
ad comitia centuriata. 2 Het ovile had evenveel uitgangen (pontes)
als er centuriae tegelijk stemden. Hier moest ieder zijn stem
afgeven aan stemopnemers (rogatores); de tabellae werden geworpen in een stembus (cista) die zich bij iederen uitgang bevond.
Er werd gestemd centuriatim, in iedere centurie viritim. Eerst
stemden de equites, daarop de eerste klasse. Gewoonlijk waren
dezen het eens en was de volstrekte meerderheid, nadat de eerste
klasse gestemd had, verkregen. In dat geval werden de overige
klassen niet opgeroepen. Bij de hervorming van 220 werd echter
het recht der voorstemming, waaraan ominis causa te Rome
groot gewicht werd gehecht, aan de equites ontnomen. Het eerst
stemde voortaan een centurie der eerste klasse door 't lot aan
(centuria praerogativa). Wanneer deze stem was be--gewzn
kend gemaakt, stemden de 69 overige centuriën der eerste
1 De formule vocare populum inlicium en ook populum inlicere komen herhaaldelijk voor. De oorspronkelijke schrijfwijze zal geweest zijn in licium.
Het oude woord licium, dat gordel beteekent, is hier klaarblijkelijk = saepta,
ovile; in licium vocare komt dus neer op : ter vergadering roepen.
2 Dit is niet recht duidelijk. Daarom stelt v. Wilamowitz-Möllendorff voor
te lezen : impero, Quirites, convenite ad comitia centuriata.
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klasse en met haar tegelijk 12 centuriae equitum en een der
vijf bijcenturiae; daarna de sex suffragia, waarop de 2de klasse
volgde en dan de overige, elk vermeerderd met een der bijcenturiae. De renuntiatio volgde zoodra een klasse had gestemd,
centuria na centuria totdat de meerderheid was verkregen.
Het openen van de stembussen en het schiften der stemmen
geschiedde door diribitores. De rogatores deelden den uitslag
aan den voorzitter mede, die dezen door zijn praeco aan de
menigte liet bekend maken (renuntiatio), waarop hij de ver
sloot (remittere exercitum).
-gaderin
Magistraats In de comitia centuriata werden gekozen:
keuzen. 1°. alle magistratus maiores ordinarii: consuls, praetoren en
censoren;
2°. van de magistratus maiores extraordinarii de decemviri
legibus scribundis en de tribuni militares consulari potestate.
Deze verkiezingen werden alleen geldig door de patrum auctoritas. De lex Maenia (± 290) * bepaalde evenwel, dat deze bekrachtiging moest voorafgaan, in incertum comitiorum eventum.
Rechtspraak. De rechtspraak der comitia centuriata berustte op het provo
Zij kwam betrekkelijk zelden voor, alleen bij poli--catierh.
tieke processen, was beperkt tot halszaken en verviel door de
instelling der quaestiones perpetuae.
Een proces voor de comitia centuriata had het volgende verloop. De magistraat (quaestor of Ilviri perduellionis) (pag. 91)
bepaalde den beschuldigde (reus) een termijn (diei dictio) om
zich te verantwoorden (prima accusatio) en riep tevens daarvoor
een contio samen. Wanneer de reus geen borgen (vades) stelde,
kon hij in hechtenis genomen worden. Hierop hadden plaats
een secunda en een tertia accusatio, eveneens contiones, voor
getuigenverhoor en verdediging. Bleef de magistraat van de
schuld des aangeklaagden overtuigd, dan werd een quarta
accusatio bepaald, in welke hij het voorwaardelijke vonnis (of
de strafeisch) uitsprak. Terstond daarop opende hij de tot dat
doel een trinundinum vooraf, tegelijk met de quarta accusatio
door tusschenkomst van een magistraat cum imperio aangekondigde comitia, en liet daarin over zijn eisch stemmen.
Hiermede was de behandeling der zaak in laatste instantie
afgeloopen. De aangeklaagde kon, als de stemming nog niet
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was afgeloopen, zich door de vlucht aan de straf onttrekken.
Soms liet het volk de behandeling van een rechtsgeding over

aan een daartoe benoemde rechtbank, quaestio extraordinaria.
In de comitia centuriata werden tot 357 (pag. 128), alle door Wetgeving.
consuls en praetoren voorgestelde wetten behandeld. Sedert
werden vooral de comitia tributa het wetgevend orgaan, terwijl
na de lex Hortensia (287) de wetgeving hoofdzakelijk overging
op het concilium plebis. Steeds bleven aan de centuriata voor
lex de bello indicendo, het besluit tot het voeren-behoudn
van een aanvallenden oorlog, en de lex de censoria potestate, die
de censoren met hun eigenaardig gezag bekleedde en een nav olging was van de lex curiata de imperio.
Het verleenen der patrum auctoritas aan de in de comitia centuriata aangenomen wetten werd tot een formaliteit gemaakt
door de lex Publilia Philonis (339) : ut legcm quae comitiis centuriatis ferrentur ante initum su fragium patres auctores fieren t.
§ 4. COMITIA TRIBUTA.

Het ontstaan der comitia tributa wordt niet uitdrukkelijk ge- Ontstaan.
meld ; het eerst worden zij genoemd in 447, toen de quaestors keuzen voor het eerst in deze vergaderingen geschiedden.
Patriciërs zoowel als plebejers bezochten deze vergaderingen;
zij heetten steeds comitia tributa, de besluiten leges, het verzamelde volk populus; nooit concilium, plebiscitum, plebs. De
'besluiten moesten door de patrum auctoritas worden bekrachtigd.
De comitia tributa werden gehouden auspicato op dies comitiales, Formaliteiten.
onder voorzitting van een consul, praetor of aedilis curulis. Plaats
van samenkomst was de area Capitolina, de afgesloten ruimte,
waarbinnen de tempel van Iuppiter Capitolinus stond, soms
het forum, later voor de verkiezingen altijd de campus Martius.
De stemming geschiedde tributim, in iedere tribus viritim. Eerst
werd uitgeloot de tribus, waarin de te Rome gevestigde Latini
stemden. Daarop stemde de 35 tribus tegelijk. De tribus,
wier stem volgens het lot het eerst bekend werd gemaakt,
heette principium; de burger, die daarin het eerst had gestemd,

princeps.
In de comitia tributa werden gekozen : sedert 447 de quaestores, Magistraatskeuzen.
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sedert 366 de aediles curules, verder de XXVIviri, de magistratus
minores extraordinarii, en sedert 362 zes, later zestien en vier
en twintig tribuni militum.
Rechtspraak. De patricische magistraten moesten, nadat aan de comitia
centuriata uitsluitend de halszaken waren voorbehouden, zich
wenden tot de comitia tributa, wanneer zij een hoogere boete
dan het door de malta suprema bepaalde maximum wilden
opleggen (pag. 67). Bij al de bekende gevallen van rechtspraak
in deze comitia zijn nooit consuls of praetoren, maar alleen
aediles curules voorzitter.
Wetgeving. De consuls dienden van ouds hun wetsvoorstellen in bij de
centuriata. Het eerste voorbeeld van een wet door een consul
in een tribusvergadering voorgesteld, is de lex de vicesima manumissionis, waarover de consul Cn. Manlius 357, in het kamp
voor Sutrium, tribusgewijze liet stemmen. Voortaan brachten
de consuls en praetoren hun wetsvoorstellen meer en meer in de
comitia tributa, denkelijk omdat deze comitia leviora niet gebonden
waren aan de omslachtige militaire formaliteiten der centuriata.
Comitia saver- Sedert de 3de eeuw v. C. werd ook aan de tribus het bezetten
dotum. overgelaten van sommige der hooge priesterambten in de zoogenaamde comitia sacerdotum. Het kerkelijk recht wilde, dat
de priestercolleges zich zelf door coöptatie (bijkeus) voltallig
hielden. Om dit beginsel niet te schenden, en toch de keuzen
door het volk te laten geschieden, vond men den volgenden
uitweg, die kenmerkend is voor de wijze, waarop de Romeinen
hun instellingen wisten te plooien. In plaats der 35 tribus
werden onder voorzitterschap van een aer pontifices slechts 17
tribus (minor pars populi), door het lot aangewezen, ter stemming opgeroepen ; daarop coöpteerde het betrokken college den
door de tribus gewilden persoon. Aldus werd het nieuwe beginsel gehuldigd, en bleef het oude recht geëerbiedigd, want
de 17 stemmende tribus waren het volk niet, en de coöptatie
bleef plaats grijpen.
Op deze wijze werden gekozen:
1 0 . de pontifex maximes, en wel uit de pontifices. Dit moet
reeds geschied zijn voor 212.
2 10 . de curio maximus, denkelijk uit de curiones. Voor het
eerst wordt dergelijke verkiezing vermeld in 209.
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30• sedert de lex Domitia (104) de colleges der pontifices,
augures, Xviri sacris faciundis en Vllviri epulones. Ieder college

stelde een zeker aantal candidaten, waaruit door de 17 tribus
moest worden gekozen.
§ 5. CON CILIUM PLE$IS.

Sedert de instelling der tribuni plebis in 471 kwamen de Ontstaan.
plebejers tribusgewijze bijeen ter verkiezing der tribuni en aediles
plebis en om te stemmen over voorstellen der tribunen betref
fende hun eigen aangelegenheden. Van groote beteekenis werd
deze vergadering toen door de lex Hortensia (287) haar besluiten
bindend werden voor het geheele volk.
Ten allen tijde waren van deze vergaderingen de patriciërs
uitgesloten. De leiding berustte bij de tribunen, voor de recht
ook bij de aediles plebis. De officieele naam is altijd ge--sprak
bleven concilium plebis, al worden zij ook dikwijls minder nauw
comitia tributa genoemd ; de besluiten heetten plebiscite,-keurig
sedert de lex Hortensia (287) ook lex plebivescitum of kortweg lex 1 .
Het concilium plebis werd ten gerieve der landelijke bevolking Formaliteiten.
=op nundinae gehouden. Een gevolg der lex Hortensia (287) die
de nundinae maakte tot dies fasti, was, dat ook de concilia plebis
op deze dagen niet mochten gehouden worden. Voortaan hadden deze plaats op een dies comitialis volgende op den derden
marktdag na de aankondiging.
De vergadering had plaats inauspicato binnen de banmijl op
de area Capitolina, soms op het forum; de verkiezingen in de
laatste eeuw v. C. gewoonlijk op den campus Martius. De 35
tribus stemden tegelijk ; de tribus, wier stem volgens het lot
het eerst bekend werd gemaakt, heette principium; degene, die
,daarin het eerst had gestemd (qui primus scivit) heette princeps.
In de concilia plebs$ werden gekozen de tribuni en aediles plebis. Keuzen.
Het recht der tribunen om boeten op te leggen wegens be- Rechtspraak.
,

-

1 Comitia tua zegt Cicero van het concilium plebis, waarin zijn schoonzoon
Dolabella tot tribunes plebis werd gekozen, en eveneens gebruikt Livius zeer

dikwijls populus, waar klaarblijkelijk plebs wordt bedoeld. Spoedig namelijk
werd populus gezegd voor de volksmenigte tegenover den senaat en de
magistraten.
HOEKSTRA, Rom. Antiq. 6e dr.

9
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leediging van hun persoon en waardigheid werd sedert de lex
Hortensia (287) uitgestrekt tot ambtsmisdrijven (pag. 82). Indien het bedrag der boete de malta suprema overschreed, kon
provocatio worden aangewend. Daarom wendden zich de tribunen
in dat geval terstond tot het concilium plebis. De aediles plebis,
die in bepaalde gevallen boeten konden opleggen (pag. 86)
moesten eveneens, wanneer deze boven het maximum gingen,
de beslissing overlaten aan het concilium plebis.
Wetgeving. Sedert het decemviraat werd het plebisciet, mits het ex senates
auctoritate genomen was, bindend voor het geheele volk (pag. 20).
Door de lex Hortensia (287) : ut quod plebs iussisset omnes Quirites
teneret kreeg het plebisciet kracht van wet. De lange strijd
tusschen patriciërs en plebejers was hiermede geëindigd en het
concilium plebis werd voortaan het voornaamste wetgevend
lichaam in den staat (pag. 81).

,

1 Het beginsel der lex Hortensia was volgens de overlevering, reeds tweemaal vroeger in een wet vastgelegd, eerst door de lex Valeria-Horatia (449) ;
ut quod plebs tributim iussisset totem populum teneret; daarna door de lex
Publilia Philonia (339) ut plebiscita omnes Quirites tenerent. Deze beide wetten
zijn niet historisch, maar anticipaties der lex Hortensia. cf. Ed. Meijer,
Rhein. Mus. XXXVII, p. 625.
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HOOFDSTUK

VII.

Rechtswezen.

1. HET RECHT. BRONNEN VAN HET RECHT.

Het recht (ius) in den romeinschen zin van het woord, is Ius.
het geheel der algemeen aangenomen gewoonten en door den
staat gegeven voorschriften, met de bedoeling om ieders rechten
te bepalen en te waarborgen. Dientengevolge onderscheidden
de Romeinen ius publicum (staatsrecht en strafrecht) en ius
privatum (burgerlijk recht in den ruimsten zin). Bij de Romeinen
is, evenals bij alle volken, het gebied van het publiekrecht en
van het privaatrecht niet steeds hetzelfde gebleven. Het zal
blijken, dat de grenzen tusschen beide bij ons in menig opzicht
anders getrokken zijn dan bil de Romeinen het geval was.
Ius publicum ad statum rei Romanae spectat. Het omvat dus Ius publieum,
zoowel de inrichting van den staat als de regeling van de verhouding der burgers tot den staat. Tot het ius publicum behooren : staatsregeling en staatsbestuur, benoeming van overheidspersonen, regeling van krijgs- en financiewezen, de eeredienst (ius sacrum, ritueel recht) en de strafrechtspleging.
Ius privatum ad singulorum utilitatem pertinet. Het bepaalt Ius privatum.
derhalvé de rechten en verhoudingen der te Rome levende
personen onderling. Het ius privatum heeft als onderdeelen
het ius civile en het ius pentium.

Quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est, vocaturque ius civile, m. a. w. ius civile is het recht,
dat alleen geldt voor hen, qui eiusdem civitates Bunt; het ius
civile Romanorum alzoo is het recht, dat alleen gold voor Gives
Romani. Aan het ius civile waren uitsluitend eigen : het ro9*
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meinsch huwelijk, de patria potestas, de adgnatio, de mancipatio,
de usucapio, het erfrecht en enkele obligationes.
Ius gentium. De rechtstoestand der vreemdelingen, die zich te Rome ophielden, berustte in den beginne op foedera met verschillende
staten gesloten. Toen echter bij het toenemend verkeer deze
regeling onvoldoende bleek, is men er toe overgegaan een gedeelte
van het romeinsche recht ook op peregrine van toepassing te
verklaren, door het, zooals de Romeinen dit uitdrukten, tot
een ius commune omnium hominum te maken. Daartoe behoorden de potestas dominorum, de traditio en verreweg de meeste
obligationes. Op dezen grondslag steunde het verkeer der peregrini te Rome onderling, en dat der Romeinen met de peregrini.
Voor dit onderdeel van het romeinsche recht kwam de naam
ius gentium in zwang, omdat men zich voorstelde, dat de daartoe behoorende rechtsinstellingen gemeen goed waren der geheele
menschheid, een recht dus, waarvan men zeggen kon: aped

omnes populos peraeque custoditur. 1
(ius strictum), de letter der wet,
stelden de Romeinen de billijkheid (aequitas), d. w. z. de onmiddellijke uitspraak van het rechtsgevoel (ut inter bonos bene
agier. oportet et sine fraudatione). De romeinsche opvatting der

Aequitas. Tegenover het strenge recht

rechtspraak, gelijk de romeinsche inrichting van het rechtswezen,
lieten toepassing der aequitas, zelfs met ter zijde stelling van
het ius strictum op ruime schaal toe.
Als bronnen van het recht tijdens de republiek kwamen in
aanmerking : wetten, plebiscieten, edicten van magistraten en

responsa prudentium.
Lex XII Het romeinsche recht berustte op gewoonte en werd voor
tabularum. het eerst door de decemviri (pag. 20) geformuleerd. De rechtsregels van de verzameling, die onder den naam van lex XII
tabularum voor hun werk doorging, vonden in de twee laatste
eeuwen der republiek geen toepassing meer. Zij waren door vele
wetten van jongeren datum en verdere rechtsbronnen vervangen.
Edietum Onder deze jongere rechtsbronnen neemt in de laatste eeuw
praetorium.
1 Met den naam ius gentium werden ook bestempeld de in het internationaal
verkeer aangenomen regels, die nauwkeuriger worden aangeduid met den naam
jus belli ac pacis, volkenrecht.
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der republiek het praetorisch edikt de eerste plaats in. Betrekkelijk zelden werd te Rome het een of ander punt van het
privaatrecht bij de wet geregeld. Ten einde nu toch dit recht
te doen beantwoorden aan de eischen des tijds, nam de praetor,
hoewel zijn wettelijke bevoegdheid zich eigenlijk bepaalde tot de
handhaving van het bestaande recht, maatregelen vel adiuvandi
vel supplendi vel corrigendi inns civilis gratin en maakte krachtens
zijn ins edicendi, bij zijn ambtsaanvaarding, de regels bekend,
welke hij diensvolgens nevens het bestaande recht of zelfs in
strijd daarmede zou toepassen. ) Het geheel dezer regels, het
edictum praetorium, edictum perpetuum, dat tot stand kwam
onder den invloed van bekwame rechtsgeleerden, en steeds werd
gecontroleerd door het rechtsgevoel der openbare meening, groeide
gaandeweg aan tot een belangrijken omvang. Wel was het edictum
van iederen praetor alleen geldig gedurende zijn ambtsjaar, daar
het alleen berustte op den wil van den magistraat, (lex annua
wordt het daarom door Cicero genoemd), maar de kern werd
door iederen praetor geregeld herhaald en droeg den naam edictum
translaticium. Nieuwe bepalingen heetten nova edicta, novae
clausulae. Soms vaardigde de praetor in den loop van zijn
ambtsjaar met het oog op bizondere gevallen bepalingen uit,
die edicta repentina werden genoemd. De lex Cornelia (67) ver
om zich strikt te houden aan het eens-plichtednrao
door hem uitgevaardigde edictum perpetuum.
Allengs deed zich het praetorisch recht meer gelden. De reden
van den grootera invloed van den praetor op het recht is zijn
machtsvolkomenheid in zake rechtsbedeeling. Hem was als
wettelijke taak de handhaving van het iusprivatum opgedragen;
niemand was aangewezen om het te handhaven tegenover hem.
Daardoor heeft hij een eigen ordening kunnen scheppen in die
stoffen, waarbij zijn rechtspraak gemoeid was, met name het ver1 Hoe het praetorisch recht werkte zal later blijken. Hier vinde het volgende voorbeeld een plaats. Volgens de XII tafelen kon de fur manifeslus,
tenzij hij zich vrijkocht, den bestolene als slaaf toegewezen worden. Het
praetorisch edict bepaalde de afkoopsom op het viervoudige der waarde van
het gestolene : improbata est asperitas poenae et . . . . quadrupli actio praetoris
edicto constituta eat. Gaius III. 189. De billijkheid dezer wijziging springt
in het oog.
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mogensrecht. Zoo kreeg men voor die stoffen twee rechtsorde
ius civile en die van den praetor, het ius-nige,dvaht
honorarium (ambtsrecht, van honor, eerambt), van welke de
praetorische het won, omdat de praetor op zijn gebied almachtig was en even goed rechtshulp kon verleenen aan hen, die
z. i. de billijkheid aan hunne zijde hadden, al was ook het ius
civile tegen hun verlangen gekant, als wel ontzeggen aan hen,
die hun recht uitsluitend afleidden van het ius civile, zonder de
billijkheid op hun zijde te hebben. Aanvankelijk eerbiedigde de
praetor het oude landrecht en gaf hij slechts voorschriften ter
aanvulling der bestaande rechtsbepalingen, doch reeds aan 't
einde der republiek gaf hij bij conflict tusschen zijn ordening
en de civiele de voorkeur aan de zijne.'
Het edikt van den praetor 1peregrinus ontwikkelde zich op
dezelfde wijze als dat van den praetor urbanus.
Behalve de wetten, plebiscieten en edikten had ook de arbeid
Responsa
prudentium. der rechtsgeleerden grooten invloed op de ontwikkeling van het
romeinsche recht. Hunne adviezen (responsa prudentium), hoewel rechtens niet verbindend, hadden feitelijk nochtans grooten
invloed.
Rechtsgeleerde De rechtsgeleerde litteratuur dagteekent sedert de uitgave
studiën.
van een boek, dat Cn. Flavius, vrijgelatene en scriba van Appius
Claudius, hetzij met, hetzij buiten diens voorkennis, in 't jaar
304 het licht deed zien, waarin de legis actiones benevens de dies
fasti waren opgenomen en dat later ius Flavianum werd genoemd.
De grondslag voor een openlijk onderricht in het recht werd
gelegd door Tib. Coruncanius, den eersten plebejischen pontifex
maximus (consul 280), die bij zijn adviezen auditores toeliet.
Meer en meer nam de studie van het recht in bloei toe en het
scheen wel, dat in sommige geslachten, die der Mucii, Aelii, Porcii,
Sulpicii daarvoor aanleg en voorliefde erfelijk waren. Naam
maakten zich Sext. Aelius Paetus (consul 198), wiens werk Tripertita, 1 °. den vermeenden text der XII tafelen, 2°. de gebruikelijke
1 Een voorbeeld zal dit ophelderen. Gesteld iemand overlijdt zonder testament, nalatende een filius emancipatus en een broeder. Volgens het iu.4 civile
zou de broeder als adgnatus proximus moeten erven, volgens het praetorisch
recht wordt den filius emancipatus de erfenis toegewezen.
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interpretatio, 3°. de legis actiones inhield, wat dit laatste deel
betreft een verbeterde editie van het ius Flavianum; verder de
leermeesters van Cicero : de augur Q. Mucius Scaevola en diens
neef de pontifex maximus Q. Mucius Scaevola.
§ 2. .IUS PRIVATUM.

a. Indeeling.
Inhoud.
Het privaatrecht omvatte :
0
1 . het ius de personis, betrekkelijk de personen met opzicht
tot hun vrijheid, hun burgerrecht en hun stelling tot de familie;
2°. het ius de rebus, betrekkelijk het vermogen;
3°. het ius de actionibus, betrekkelijk de handhaving van
rechten.

b. Personen- en Familierecht.
a. DE PERSOON.

Het voornaamste omtrent den persoon is reeds vroeger mede- De persoon en
gedeeld (III § 1). De rechts- en handelingsbevoegdheid van zijn rechten.
den romeinschen burger was in de eerste plaats afhankelijk
van geslacht en leeftijd. Zoo stonden de vrouwen, voor zoover
zij niet als dochters onder de potestas des vaders of als echt
onder de manus mariti geplaatst waren, onafhankelijk-genot
van den leeftijd, onder de tutela van een voogd, buiten wiens
medewerking zij naar het ius civile niet geldig konden handelen.
Deze voogdij is echter tijdens het keizerrijk vervallen.
Mondig werd de Romein ten opzichte van het openbaar leven,
stemrecht en dienstplicht, met zijn 17de jaar. Ten aanzien van
het privaatrecht trad de mondigheid eerder in, en wel, voor zoover
een vaste leeftijd werd aangenomen, (hetgeen alleen door de
Proculiani, niet door de Sabiniani gedaan werd) met het 14de jaar.
Tot op dezen leeftijd stond hij, die niet in patria potestate was,
onder een voogd.
P•

DE FAMILIE. ADGNATIO. COGNATIO.

Voorts werd de rechtsbevoegdheid bepaald door de plaats De familie.
die men in de familie innam. De familie berustte niet in de
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eerste plaats op het huwelijk en de natuurlijke afstamming, maar
op een band, dien het ius civile schiep, den band der „macht".
De vrouw, echtgenoote van den man, moeder der kinderen,
stond in later tijd in den regel buiten de familie. EvenzoG
konden kinderen vreemd zijn aan de familie, (dochters-kinderen.
geëmancipeerde kinderen) terwijl omgekeerd personen, die door
het bloed niet tot de familie behoorden, (aangenomen kinderen).
er deel van konden uitmaken.
De oud-romeinsche familie had tot hoofd den pater familias,.
Wien als zoodanig absoluut gezag tegenover de leden toekwam
(ius vitae ac necis). Dit gezag werd gaandeweg door wet en
gewoonte getemperd. De pater familias verrichtte als hoofd
van het gezin de sacra der familie.
Adgnatio en De Romeinen onderscheidden natuurlijke verwantschap (cogCognatio. natio) en burgerlijke verwantschap (adgnatio). Cognatio omvatte
allen, die uit hetzelfde bloed gesproten waren. Adgnatio daar
een civielrechtelijk begrip. Zij berustte op de-entgwas
vaderlijke of echtelijke macht van den pater familias en was
derhalve beperkt tot degenen die aan dezelfde vaderlijke of
echtelijke macht waren onderworpen of dit zouden geweest
zijn, indien de gemeenschappelijke machthebber nog leefde. 1
Broeder en zuster waren dus adgnati, maar de kinderen der zuster
behoorden niet tot den agnatenkring hunner moeder, maar tot
dien huns vaders. Halve broeders van vaderszijde waren adgnati,
halve broeders van moederszijde daarentegen cognati. Door datia
in adoptionem en door emancipatio ging natuurlijk de adgnatio
verloren. Het oude romeinsche recht lette bijna uitsluitend op
de adgnatio.
7. HUWELIJK.

Matrimonium Om een wettig romeinsch huwelijk (matrimonium iustum) te
lustum. kunnen aangaan was vereischt : conubium tusschen beide partijen, een bepaalde leeftijd, toestemming der beide partijen en
die hunner ouders of voogden. Bepaalde graden van bloed1 De adgnatische familia in engeren zin omvatte dus degenen, die onder
dezelfde patria potestas stonden, in ruimeren zin hen, die onder dezelfde patria
potestas gestaan hadden, in den ruimsten zin de yens.
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verwantschap, waaromtrent in verschillende tijden verschillende
regels bestonden, waren een beletsel voor het huwelijk.
Het. is opvallend, dat er niet minder dan vier romeinsche
huwelijksvormen zijn geweest die op een gegeven tijdstip naast
elkaar hebben bestaan, een verschijnsel dat zijn verklaring
vindt in het geleidelijk ontstaan an nieuwe toestanden en
daarmede gepaard gaande verandering van begrippen. Deze
vier vormen waren : het huwelijk door confarreatio, door coemptio,
door usus en het huwelijk zonder manos; de drie eerste waren
de oudste, de vierde is van lateren tijd. Kenmerkend voor
alle vormen waren : de verloving (sponsalia), de bruiloft (nuptiae)
met haar ceremoniën en de bruidsgift (dos), die de vrouw
mede kreeg.
Van bovengenoemde vier vormen waren de huwelijken door
confarreatio en coemptio manushuwelijken, dat door usus kon
manus doen ontstaan, terwijl de vierde vorm de manus uitsloot.
Bij de strenge vormen kreeg de echtgenoot over de vrouw rechten,
die manus heetten.' Door de manus trad de vrouw uit haar
familie om over te gaan in die van den man filiae loco. Zij
werd door de wet beschouwd als de adgnaat (soror consanguinea)
harer eigen kinderen ; zij kon geen eigendom hebben, want
wat zij verwierf behoorde den man terwijl zij erfde als een
dochter. Ter onderscheiding van de vrouw, die niet in mane
mariti was, heette zij materfamilias.
De oudste en plechtigste vorm was de confarreatio, het gewijd Confarreatio.
of sacraal huwelijk, dat zeer waarschijnlijk het oorspronkelijk
patricisch huwelijk was. Daarbij werd onder andere plechtigheden
in tegenwoordigheid van tien getuigen aan Iuppiter Farreus een
panfis farreus geofferd, van waar de naam. Het overschot der
offerspijs zal daarop door het jonge paar genuttigd zijn als symbool van de inwijding in sacrale gemeenschap. Bij dezen vorm
ontstond de manus tegelijk met het huwelijk, want de confarreatio maakte een deel uit van het bruiloftsritueel.
De coemptio berustte op de manicipatio, den oud-romeinschen Coemptio.
vorm van verkoop (pag. 142). De vader deed op deze wijze
1

De hand was het zinnebeeld van macht en bezit. Men vergelijke : man-

cipium, mancipatio, emancipatio.
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afstand van zijn rechten op zijn dochter ten behoeve van haar
aanstaanden echtgenoot. De dochter gaf evenwel, nog voor de
eigenlijke handeling der coemptio geschiedde, op de vraag van
haar aanstaanden echtgenoot haar toestemming tot het huwelijk,
zoodat zij door de mancipatio niet in den toestand eener slavin
kwam, maar een vrije door wederzijdsche overeenkomst gewaar
plaats verkreeg. Zonder twijfel is de coemptio een over--borgde
oude huwelijksvorm ontstaan in den tijd toen werkelijk de vrouw
van haar vader werd aangekocht. Bij de coemptio kwamen
huwelijk en manus tot stand door twee afzonderlijke handelingen,
de coemptio en het bruiloftsritueel.
Usus. Tegenover deze vormen stond de usus in zoover hier geen
daad noodig was om de manus te doen ontstaan. Zij ontstond
van zelf door den tijd, wanneer namelijk de vrouw een geheel
jaar onafgebroken met den man samenwoonde. De vrouw kon
de conventio in manum verhinderen door telkens na afloop van
den verjaringstermijn een trinoctium afwezig te zijn. In dit
geval werd dus de usucapio, het verjaringsrecht (pag. 142) toegepast. Bij het sluiten van het huwelijk stond de vader het
meisje af aan den man, die na de verrichting van het bruiloftsritueel haar als zijn wettige uxor naar huis voerde, maar die
afstand was geen afstand van rechten. Evenals de slaaf, door
bloote traditio in handen van een nieuwen meester overgegaan,
eerst na een jaar diens volledig eigendom werd (pag. 142), zoo
werd ook de vrouw eerst door een onafgebroken bezit van een jaar
de materfamilias van haar man en daardoor een deel van zijn
familie.
Misschien -lis de usus uitgevonden om het huwelijk tusschen
patriciërs en plebejers gemakkelijk te maken. Een patricische
kon op deze wijze de vrouw zijn van een plebejer zonder dat
zij ophield lid van haar geslacht te zijn ; zij had hiertoe slechts
noodig telken jare een trinoctium bij haar verwanten te vertoeven.
In elk geval bereidden deze huwelijken door usus de huwelijken
sine in manum conventione voor.
Vrijehuwelijk. Voor dit vrije huwelijk was alleen noodig de toestemming
van beide partijen en hun ouders. De vrouw bleef toebehooren
aan het geslacht, waarvan zij door haar geboorte deel uitmaakte,
zij bleef in de potestas van haar vader en grootvader en werd
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door het afsterven van die mannelijke ascendenten si iuris
(pag. 33), slechts weinig beperkt in haar onafhankelijkheid door
haar voogd, haar naar oud gebruik toegevoegd, wiens macht
spoedig tot een blooten schijn werd. Kortom in dezen jongeren
vorm van huwelijk, was er zoo goed als geen onderscheid in den
rechtstoestand van de gehuwde en dien der ongehuwde vrouw.
Het schijnt, dat reeds in de 2de eeuw v. C. de manushuwelijken
in onbruik begonnen te raken en vervangen werden door het
vrije huwelijk sine in manum conventione. Van de drie wijzen
van ontstaan der manus gold ten tijde van Gaius alleen nog
de coemptio en ook deze kwam zelden voor. De usus had
deels door de wet deels door de gewoonte zijn kracht ver
confarreatio werkte volgens een senaatsbesluit van-loren;d
23 n. C. nog slechts met betrekking tot het ius sacrum. Met
echt romeinsche handigheid had men dezen uitweg verzonnen,
omdat het anders niet mogelijk zou geweest zijn de hooge
priesterambten te bezetten, die alleen bekleed konden worden
door personen uit nuptiae cone farreatae gesproten.
Het huwelijk gesloten door confarreatio kon worden_ontbonden Scheiding.
door een ceremonie, die difarreatio heette, het door coemm21ptio
gesloten huwelijk door remancipatio. In de eerste vijf eeuwen
schijnt echtscheiding (divortium) zeldzaam geweest te zijn, ofschoon reeds vroeg formules voorkomen, bij het verstooten der
vrouw uitgesproken : claves adimere, exigere; tuas res tibi habeto;
tuas res tibi agito en dergelijke. De man behoorde, zoo hij zijn
vrouw verstiet, een consilium amicorum te raadplegen. Met het
toenemen der vrije huwelijken kwam ook echtscheiding veelvuldig
voor. Deze huwelijken werden eenvoudig ontbonden door onderlinge overeenkomst of door het opzeggen der echtverbintenis
door een van beide partijen (repudium, nuntiumn mittere, rernittere,

•cribere, dicere, nuntiare).
0.

PATRIA POTESTAS. ADOPTIO. ADROGATIO.

Kinderen geboren uit een matrimonium iustum waren in patria Patria potes
-potesa,
eene macht, die in beginsel geheel onbeperkt was. tas.
Evengoed als over zijne slaven had de vader over zijne kinderen
het ins vitae ac necis, ofschoon ten aanzien van laatstgenoemden
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de publieke opinie ieder misbruik krachtiger te keer zal hebben
gegaan. Achtte de vader de doodstraf of een andere zware
straf verdiend, dan behoorde hij een consilium amicorum te raadplegen. In den keizertijd was zelfs de tusschenkomst der overheid noodig. 1
Ten aanzien van pasgeboren kinderen golden bizondere voorschriften. Mismaakte kinderen kon de vader volgens het recht
der XII tafelen terstond dooden. Expositio infantium komt in
later tijd dikwijls voor; eerst in den keizertijd wordt zij als
strafbaar aangemerkt.
Verder kon de vader zijn kind verkoopen, om een schuld te
voldoen of een schade te herstellen, hoewel niet meer dan
driemaal. Een oude regel, die in de wet der XII tafelen voor
bepaalde : si pater ilium ter venom duuit filius a patre-kwam,
liber esto. De toestand van den door zijn vader verkochten zoon
heette : in mancipio esse; bij vrijlating ex mancipio herleefde de
patria potestas tot tweemalen toe; de derde maal echter werd
de zoon sui iuris overeenkomstig het medegedeelde voorschrift.
De zoon, die in patria potentate was, kon geen eigendom hebben,
wel kon de vader hem eenig goed ten gebruike afstaan onder
den naam peculium. Augustus bepaalde, dat de filius familias
de vrije beschikking zou behouden over hetgeen hij in den
krijgsdienst verworven had (peculium castrense).
De patria potestas eindigde eerst met den dood van den pater
familias, want men werd niet sui inns door het bereiken van een
bepaalden leeftijd. Was een filius familias gehuwd, dan kwam
de patria potestas over zijne kinderen, de manes over zijne vrouw,
niet hem maar zijnen vader toe. Op de staatkundige rechten
en stelling van het kind had de vaderlijke macht geen invloed.
Emancipatio. Opgehevenwerd de patria potestas door de emancipatio, een
handeling waaraan het ins vendendi des vaders ten grondslag
lag. Wanneer iemand zijn zoon wilde emancipeeren, dan verkocht hij hem, in den vorm der mancipatio, tot driemaal toe
aan een tusschenpersoon (extraneus, emptor fiduciarius), die hem
echter telkens weêr uit het mancipium ontsloeg. De derde
1 Van de weinige gevallen, die overgeleverd zijn, waarin een vader zijn kind
liet dooden, is het meest bekend het door Sallustius (Cat. 39) vermelde : in

eis Brat Fulvius, se^,atoris filius, quem retractum ex itinere paren necari ius8it.
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maal was hij, volgens den boven aasgehaalden regel, sui iuris.
Wilde de vader zelf de definitieve vrijlating verrichten, dan
moest de zoon na de derde mancipatio eerst nog aan zijn vader
ge-remancipeerd worden (parens manurnissor).
Ter tegemoetkoming aan het streven om familie, en naam in Adoptio.
stand te houden, liet de wet het aannemen van een zoon toe uit
een ander gezin. Het aannemen van iemand, die alieni iuris
was, behoorde tot het privaatrecht en heette adoptio. De adoptio
had plaats door een schijnproces over het vaderschap, meestal
voor den praetor urbanus, waaraan eene verbreking der oorspronkelijke patria potestas door drie mancipationes vooraf had
te gaan (adoptio per aes et libram). De films adoptivus trad uit
zijn familie, maar ging terstond over in die van dengene, die
hem aannam (pater adoptivus), onder wiens patria potestas hij
ook kwam, en wiens naam hij voortaan droeg, ofschoon hij
zijn vroeger nomen gentilicium, gewoonlijk met den uitgang anus,
bleef voeren. Zoo heette de zoon van L. Aemilius Paullus sedert
hij door een zoon van Scipio Africanus Maior was aangenomen
P. Cornelius Scipio Aemilianus, de andere sedert zijn adoptie
door een Fabius, Q. Fabius Maximus Aemilianus.
Het aannemen van iemand, die sui iuris was, heette adrogatio Adrogatio.
en viel onder het ius publicum (pag. 121). Adrogatio had plaats
in de comitia curiata nadat de pontifices een gunstig oordeel hadden
uitgebracht over de redenen, die tot de adrogatio leidden en zich
hadden verzekerd van het blijven bestaan der sacra gentilicia
van den adrogandus.

c. Zaken- of Eigendomsrecht.
Men onderscheidt eigendom (dominium, proprietas) en bezit Eigendom,
(possessio).

Eigendom is het volledige recht op een zaak ; bezit is feitelijke
heerschappij over de zaak. Het verschil komt vooral hierin uit,
dat de bezitter, die niet tevens eigenaar is, slechts voorloopig
1 Zij, die geadopteerd werden op een leeftijd, waarin zij reeds als zelfstandig
bekend waren, behielden in het dagelijksch leven hun eigen naam. Zoo noemt
Cicero zijn vriend T. Pomponius Atticus slechts eenmaal Q. Caecilius (ad
Att. III, 20).

Bezit.
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in de heerschappij over de zaak wordt gehandhaafd. Hij moet
wijken, zoodra eene tegenpartij optreedt, die het bewijs levert,
eigenaar te zijn. Bezit kan echter, wanneer de bezitter zich
niet bewust is dat een ander meer recht op de zaak heeft dan
hij, door verjaring leiden tot eigendom.
Res mancipi, Het oud-romeinsche recht kende twee soorten van zaken:
nee mancipi. res mancipi (voor mancipatio vatbare zaken) en res nee mancipi 1

„Mancipi res suet praedia in Italico solo tam rustica, qualis et
fundus, quam urbana, qualis domus, item Tura praediorum rusticorum velut via, iter, actus, aquaeductus 2 item servi et quadrupedes, quae dorso collove domantur, velut boves, muli, equi, asini."
Res nee mancipi zijn alle overige zaken.
Het eigendomsrecht op res mancipi werd verworven door:
Verwerving
1°. mancipatio, den oud-romeinschen vorm van verkoop.
van eigen- Deze greep plaats ten overstaan van kooper, verkooper, vijf

domsrecht. getuigen en den libripens, den houder der weegschaal, waarop
vroeger, toen men nog geen gemunt geld kende, de koopprijs
werd toegewogen. In later tijd werd het voldoende geacht indien
de kooper met een raudusculum de schaal aanraakte en dit vervolgens den verkooper ter hand stelde. De werkelijke betaling
had dan vooraf plaats of bleef geheel achterwege, indien partijen
een schenking (imaginaria venditio) bedoelden.
2 °. in iure cessio, een schijnproces over het eigendomsrecht
voor den praetor.
3°. usucapio, verjaring, waardoor onroerende goederen na een
onafgebroken bezit van twee jaar, roerende goederen na verloop van éen jaar eigendom van den bezitter werden.
De handeling, waardoor res nee mancipi werden overgedragen,
heette traditio; zij bestond in bloote overgifte van het bezit;
evenwel was ook de in iure cessio en de usucapio op deze zaken
van toepassing.

1 .lancipi(i), Gen. van mancipium = overdracht ; o. 1. mancupium (manuscapio), waarvoor later mancipatio in gebruik kwam.
2 Deze Tura praediorum (servituten) zijn rechten op eens anders land of erf
(erfdienstbaarheden). Via, iter, actus : het recht om te gaan, te rijden, vee te

drijven over het land van een ander, aquaeductus het recht om water te leiden
uit of over het erf van een ander. Zij worden ren mancipi genoemd, omdat
zij door eene mancipatio in het leven kunnen worden geroepen.
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De verdeeling in res mancipi en net mancipi werd door Iustinianus afgeschaft. Deze keizer namelijk maakte alle zaken tot
res net mancipi.
Ten opzichte van het eigendomsrecht had men reeds onder Dominium ex
de republiek de tegenstelling van civiel eigendomsrecht (dominium lure Quiex iure Quiritium) en praetorisch eigendomsrecht (in bonis esse ritium.
alicuius). Het dominium ex iure Quiritium kon alleen verkregen
worden op een wijze door de wet (ius civile) erkend. Daartoe
moesten beide partijen commercium (pag. 34) hebben en de zaak
zelve moest in commercio zijn d. i. niet ten algemeenen nutte
extra commercium gesteld.'
In bonis had men de zaak wanneer de praetor de heerschappij In bonis esse.
over die zaak als eigendom handhaafde (d. w. z. niet bloot
voorloopig), ook al was de wijze van verkrijging volgens de
wet ongeldig. Met name indien res mantipi waren overgedragen
niet door mancipatio, maar door enkele traditio (inbezitstelling).
Dit was bijvoorbeeld het geval, wanneer een res mancipi ten
geschenke was ontvangen zonder aanwending der mancipatio
of wanneer men iets had gekocht van een peregrinus, die geen
commercium had. Het praetorisch eigendomsrecht ging door
usucapio over in dominium ex iure Quiritium. Daardoor verkreeg men echter niet zoozeer een nieuw recht, als wel een
wettelijken grondslag voor zijn recht.
d. Erfrecht.
Erfopvolging ontstond krachtens testament (hereditas testa- Streng rom.
mentaria) of zoo er geen testament was gemaakt (ab intestato) testamenten.
krachtens de wet (hereditas legitima).
Er waren drie streng romeinsche testamenten:
Het testamentum in comitiis calatis, waartoe tweemaal 's jaars
in de comitia calata gelegenheid werd gegeven ; het testamentum
in procinctu, dat de soldaten voor den slag konden maken,
waarbij het leger getuige was en het testamentum per aes et
libram, waarbij op de nalatenschap de mancipatio werd aangewend.
1 Res extra commercium waren : res divini iuris en res publicae, met name
de ager publicus in Italië en de geheele ager provincialis, behals e de grond
der civitates aan wie het ius Italicum was verleend.
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Bij dezen laatsten vorm verkocht de erflater zijn goed
voor een- schijnprijs aan den erfgenaam, later aan een tusschenpersoon (familiae emptor), die na den dood des erflaters de
nalatenschap volgens diens wil verdeelde. Het werd daarbij
gebruikelijk den wil op schrift te brengen (tabulae testamenti).
De praetor gaf aan zulk een geschreven testament rechtskracht,
ook al waren de formaliteiten der mancipatio daarbij verzuimd,
indien het stuk maar voorzien was van de zegels van zeven
getuigen (testamentum praetorium).
Wanneer iemand stierf zonder een testament te hebben gemaakt, dan verviel de nalatenschap aan zijn aanhoorige erfgenamen (heredes sui). Dit waren degenen, die het naast in de
macht van den overledene hadden gestaan: vrouw (mits in
mane mariti staande) en kinderen, zoowel de eigen kinderen als
de geadopteerde. Uitgesloten waren zij, die door uithuwelijking
met in manum conventio, door emancipatio of door datio in adoptionem uit de patria potestas getreden waren. Bij ontstentenis
der sui traden de naaste adgnati op (van de adgnatae alleen de
zusters) en als ook deze ontbraken de gentiles.
Test. prae- Het erfrecht, volgens het strenge ius civile, dat geen acht
torium. sloeg op bloedverwantschap maar alleen lette op de adgnatio,
gaf aan 't praetorisch recht herhaaldelijk gelegenheid om met
mildere bepalingen op te treden. Langs dezen weg werden de
aanspraken der geëmancipeerde kinderen behartigd. In de eerste
plaats lette de praetor op de heredes legitimi, maar hij vulde de
rij aan en schoof die personen in, wier uitsluiting onbillijk werd
geacht. Op deze wijze werden hoe langer hoe meer de rechten
der cognati erkend.
Bonorum pos- Het recht van hem, die slechts naar praetorisch recht eene
sessio. nalatenschap had verworven, heette bonorum possessio. De
bonorum possessor was niet eigenlijk erfgenaam, maar heredis
loco, en hetgeen hij dus had verkregen was niet zijn eigendom
ex iure Quiritium, maar werd dat door usucapio. In den tusschentijd had hij de zaak in bonis.
his heredita- Om een erfenis te kunnen aanvaarden moest er commercium
turn. bestaan tusschen den erflater en den erfgenaam ; een peregrinus
kon dus niet van een Romein erven. Ieder mondige burger
kon een testament maken ; de vrouwen tijdens de republiek in
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't algemeen slechts met de auctoritas harer voogden. Het ius
testandi hadden ook van oudsher de Vestaalsche maagden, die,
daar zij uit haar familie waren getreden, niet ab intestato konden
erven, en wier vermogen, wanneer zij zonder testament stierven,
aan den staat verviel. Het erfrecht was den vrouwen niet gunstig. De lex TVoconia (169) verbood, dat iemand, die geschat
werd op een vermogen van 100,000 as en daarboven, een vrouw
tot erfgenaam zou instellen of meer zou vermaken dan de helft
van zijn vermogen bedroeg. Zelfs voor dochters golden deze
ongunstige bepalingen. Er werden dan ook middelen gevonden
om ze te ontgaan.

e. Obligationes.
De leer der verbintenissen (obligationes) beslaat in het romeinsche Karakter der
recht een breede plaats. Obligatio est iuris vinculum quo netes- obligations.

sitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis
Tura. Met andere woorden : obligatio duidt aan een verhouding
tusschen twee personen, waarvan de een jegens den ander gehouden is tot een op geld waardeerbare praestatie. De recht
heet creditor, hij die zich verplicht heeft, debitor.
-hebnd
Er zijn drie bronnen van obligationes : contractus, delicta en Bronnen van

variae causarum figurae.
De obligationes ex contractu ontstaan door een door de wet
erkende overeenkomst ; hiertoe behooren : koop, huur, leening enz.
De obligationes ex delicto ontstaan door onrechtmatige daden.
Tot deze soort worden gerekend : damnum iniuria datum, beschadiging van eigendom; iniuria, persoonlijke beleediging door
woorden of daden; furtum, diefstal; rapina, roof, d. i. diefstal
met geweld. Veel misdrijven, die volgens de tegenwoordige
opvatting gericht zijn tegen de openbare rechtsorde, werden
-derhalve te Rome uit een privaatrechtelijk oogpunt beschouwd.
Obligationes ex variis causarum figuris worden de obligaties
genoemd, die zonder onder een der beide kategoriën te vallen,
zich deels aan die ex contractu, deels aan die ex delicto aansluiten.
Hiertoe behoort b.v. de aansprakelijkheid van den rechter, die
een partijdig vonnis heeft geveld, qui litem suam fecit.
HOEKSTRA,

Rom. Antiq. 6e dr.
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obligationes.

146
§ 3. IUDICIA PRIVATA.

a. Rechters. Rechtbanken.
Overeenkomstig het onderscheid van ius privatum en ius puOmvang der
iudieia pri- blicum waren er te Rome iudicia privata en iudicia publica. 2
vats. Tot de eerste behoorde ook de rechtsvordering uit hoofde van
de zoogenaamde delicta privata : damnum iniuria datum, iniuria,
furtum, rapina. In den keizertijd konden evenwel de delicta
privata ook voor den strafrechter gebracht worden.
De iurisdictio, d. w. z. de taak om voor de handhaving van
het ius privatum zorg te dragen, ging van den koning over op
de consuls en van deze op den praetor (urbanus), gedeeltelijk
ook op de aediles curules (pag. 87).
Iudex. De magistraat velde het vonnis niet zelf, maar wees daartoe
een rechter aan (iudicis datio). Van oudsher werden de rechters
gewoonlijk uit den senaat genomen. Augustus liet een album
iudicum selectorum opmaken voor de iudicia privata uit de
senatoren en equites. De rechter heette iudex of arbiter, al naar
gelang de aard van het geschil meer de toepassing van het
strenge recht, dan wel der billijkheid medebracht.
Recuperatores. Somtijds werd de taak van den unus iudex opgedragen aan
eene commissie van drie of vijf personen (recuperatores). Waar
geschiedde dit oorspronkelijk in handelszaken met-schijrlk
vreemdelingen om een spoedige beslissing te krijgen ; men
behoefde dan namelijk- niet te wachten tot de zaak aan de
beurt kwam.
De persoon van den rechter werd door den praetor aangewezen, die echter zooveel mogelijk op den wensch van partijen
had te letten. Waren deze omtrent een bepaalde keuze overeen
dan was die overeenkomst voor den praetor bindend.-gekomn,
De iudex datus had slechts over één bepaald geschil te beslissen. Voor ieder geschil werd een afzonderlijk iudex, arbiter
of commissie van recuperatores aangewezen.
1 Hoe de iudicia privata, die als alle romeinsche instellingen slechts op een
kleinen staat waren berekend, zich langzamerhand hebben ontwikkeld, is nagenoeg onbekend. In 't algemeen zijn de berichten over de iudicia privata
zeer spaarzaam. Van al de redevoeringen van Cicero betreffen slechts vier

het ius privatum.
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Sommige geschillen kwamen niet voor een iudex dates, omdat Hoven.
zij aan vaste gerechtshoven waren voorbehouden. Er bestonden
voor iudicia privata twee vaste hoven : de decemviri en de

centumviri.
De decemviri stlitibus iudicandis waren, naar het schijnt, oor
een plebejisch rechterlijk college, ingesteld omstreeks-spronkelij
denzelfden tijd als het tribunaat. Tegen het einde der republiek
was hun rechtspleging beperkt tot processen over den status
(libertas en civitas).
De rechtbank der centumviri telde 105 leden, drie uit iedere
tribus, waarschijnlijk door het volk gekozen ; de leiding berustte bij een quaestorius. Deze rechtbank deed uitspraak in
kwesties over eigendom en nalatenschap.

b. Legis actiones. Formulae.
De oudste procesvorm bij de Romeinen droeg den naam Legis actiones.

legis actio (lege agere). Ook de formules, die hierbij te pas
kwamen, heetten legis actiones, omdat zij zich ten nauwste
aansloten bij de bewoordingen der wet.
Het kenmerkende der procedure per legis actiones bestond
namelijk hierin, dat partijen verplicht waren hun rechtsbeweringen in te kleeden in vaste formules, die mondeling voor den
praetor (in iure) moesten worden opgezegd en vaak gepaard
gingen met symbolische handelingen. 1
Zoo spreekt bijvoorbeeld de eischer : dico te mihi decem milia
1 Cicero deelt, terwijl hij spot met de omslachtigheid der legis actiones, de
handelingen mede, die plaats grepen bij rei vindicatio (handhaving van eigen
Bij de vindicatio behoorde het betwiste voorwerp aanwezig te zijn,-domsrecht).
later was een kluit van den akker, een steen van het huis, een vlok wol van
het schaap voldoende. De eischer zegt bij Cicero : Fundus qui est in agro qui

Sabinus vocatur, eum ego ex iure Quiritium meun esse aio, inde ego te ex iure
manu consertum voco. De gedaagde antwoordt : unde to me ex iure manu
consertum vocasti, inde ibi ego te revoco. Hierop spreekt de praetor : suis utrisque

superstitibus praesentibus istam viam dico, finite viam. Nu zoude men zich

naar den betwisten akker moeten begeven, doch daar deze werd voorgesteld
door de aanwezige kluit, vervolgde de praetor onmiddellijk : redite viam".
In plaats van dezen omhaal had de zaak, meent Cicero, uitstekend als volgt
kunnen behandeld worden : Fundus Sabinus meus est" „Immo meus" en daarop
de uitspraak des rechters (pro Murena 12).
10*
„

„
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dare oportere, waarop de gedaagde antwoordt met een ontken
recht van den eischer. Vervolgens dagen zij-nigvahet
elkander uit tot een weddenschap over de juistheid hunner
bewering. Ieder hunner stort namelijk in een tempel als onderpand voor de waarheid zijner bewering een geldsom (sacramentum)
die 50 of 500 asses bedroeg, naarmate de waarde der betwiste
zaak minder of meer dan 1000 asses was. De verliezer verbeurde dit geld ten behoeve der schatkist. De regelmatige
legis actio droeg met het oog op dit sacramentum den naam
legis actio per sacramentum. Waar het niet gevorderd werd
sprak men van een legis actio per iudicis arbitrive postulationem.
Na de XII tafelen is hieraan nog toegevoegd eene legis actio
per condictionem. Deze vorm was toepasselijk wanneer eene
bepaalde geldsom of eene bepaalde zaak ex contractu gevorderd
werd. Zij kenmerkte zich door eene aanzegging (condictio) van
den eischer aan den gedaagde om na 30 dagen voor den praetor
te verschijnen ad iudicem capiendum. Ook hier viel het sacramentum weg.
Hoofdvereischte bij deze processen was het nauwkeurig opzeggen der voorgeschreven formules. De geringste afwijking
deed , het proces verliezen. Zoo zegt Gaius : eum qui de vitibus
succisis ita egisset, ut in actione vites nominaret reperimus causam

perdidisse, quia debuisset arbores nominare.
Formulae. Ten gevolge dezer nimia subtilitas werd achtereenvolgens door
de lex Aebutia (± 200) en door twee leges Iuliae, denkelijk van
Augustus, deze procedure voor de meeste gevallen afgeschaft
en vervangen door het proces per formulam. De partijen waren
nu niet meer aan vaste woorden en handelingen gebonden, maar
de praetor stelde, na hen te hebben gehoord, een geschrift op
(formula) waarin hij na aanwijzing des rechters de zaak kortelijk
uiteenzette en den rechter zijn instructie gaf. 1
1 Iedere formula bestond dus uit ten minste drie afdeelingen : 1°. de benoeming van den rechter (iudicia datio), 2°. de uiteenzetting der rechtskwestie
(intentio), 3 °. de machtiging aan den rechter om den eisch toe te wijzen of te
ontzeggen (condeinnatio). Om deze reden werd ook gezegd, dat de rechtspraak
van den praetor samengevat was in de drie woorden d o (iudicem) d i c o (ius)

a d d i c o (iudici litem).
(Iaius geeft onder meer de volgende formule : — iudex esto. „Si paret Aulum
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Het groote onderscheid tusschen de processen door middel
van legis actiones en formulae bestond hierin, dat in het eerste
geval de partijen zelve het geding omschreven, en in het tweede
de praetor uit de gegevens van partijen het geschilpunt opmaakte
en in de formula begrensde. Het formulierproces verschafte
dezen bovendien het middel, om den rechter te dwingen in plaats
van het ius civile de voorschriften van het ius honorarium aan
zijne beslissing ten grondslag te leggen.
C.

Het getting.

Ieder proces bestond uit twee afdeelingen : in iure, de behandeling der zaak voor den praetor, en in ittdicio, de behandeling voor den index.
De eischer (actor) moest zelf zijn tegenpartij voor den praetor Dagvaarding.
dagen (in ins vocatio) ; dit geschiedde mondeling op den openbaren weg door uitdrukkingen als : veni in ius, in ins ambula,
sequere me ad tribunal. Bij onwil van den gedaagde kon de
eischer hem met geweld voor den praetor brengen (manum inicere). Hij behoorde dan een of meer voorbijgangers tot getuigen aan te roepen (antestatio) met de woorden : licetne antestari,
en raakte bij toestemmend antwoord de auricula van den getuige aan.
Voor den praetor gekomen zeide de actor de legis actio op of In iure.
vroeg een formula. Over de redactie dezer laatste ontstond
meestal veel verschil, zoodat dikwijls voor haar definitieve vaststelling een tweede verschijning van partijen noodig was. Daartoe wees dan de praetor een dag aan, waarop de gedaagde (is
cum quo agitur) zich door een borgtocht (vadimonium) verplichtte
om te verschijnen. Vadimonium obire of sistere heette het
verschijnen ; het wegblijven, onder verbeurte der borgtocht,

vadimonium deserere.
De behandeling van een zaak door middel van een legis actio
werd gesloten met de litis contestatio, oorspronkelijk een aan
getuigen door beide partijen, ten einde te laten-roepingva
Agerium apud Numeriuni Negidium mensam argenteam deposuisse eanzque dolo
?Halo Numerii Negidii Aulo Agerio redditam non esse, quanti ea res erft, tanta
pecunia Numerium Negzdiu in Aulo Agerio condemnato. Si non paret absolvito.

In iudicio.

vaststellen, dat de formaliteiten behoorlijk in acht waren genomen en welke de inhoud der legis actio was, opdat later voor den
index omtrent het geschilpunt geen twijfel zou bestaan. In het
formulier-proces was deze handeling overbodig, omdat de geschreven formula hiervoor een meer betrouwbaar middel was.
Evenwel bleef ook hier het woord litis contestatio in gebruik om
aan te duiden het oogenblik van de definitieve vaststelling van
het geschilpunt.
Op den bepaalden dag heeft de behandeling der zaak in iudicio
plaats. Voor den i uclex, die zich altijd laat bijstaan door eenige,
door hem zelf gekozen deskundigen (consilium), verschijnen de
partijen met hun advokaten. Van beide zijden wordt de zaak
kort uiteengezet (causae coniectio), daarop volgen het getuigen
bijbrengen van bescheiden en ten slotte de plei--verho,t
dooien (causae peroratio).
Het vonnis des rechters (sententia) is eerst onder de keizers
aan hooger beroep onderworpen. Voor de uitvoering van het
vonnis heeft de praetor te waken ; volgens de XII tafelen richt
zij zich tegen den persoon. De eischer, die zich op het vonnis
beroept, brengt de tegenpartij voor den praetor (in ins), zegt daar
eene bepaalde formule op (legis actio per manes iniectionem) en
ontvangt vergunning den iudicatus te gijzelen, tenzij een derde
het bestaan van een vonnis bestrijdt (vindex). De gijzeling moet
zestig dagen duren. Heeft zij niet ten gevolge dat den eischer
het verschuldigde betaald wordt, dan heeft hij het recht den
addictus te dooden of als slaaf trans Tiberim te verkoopen. Dit
strenge recht werd sedert de lex Poetelia-Papiria (pag. 38) door
toedoen des praetors vervangen door beslag en verkoop van het
geheele vermogen van den veroordeelde (missio in bona) gevolgd
door bonorum venditio.
,

Vonnis.

§ 4. IUDICIA PUBLICA.

a. Delicta publica. Quaestiones perpetuae.
Delicta publica.

Het gedeelte van het recht, dat betrekking had op de misdrijven tegen den staat en de veiligheid der burgers werd te
Rome bedorven door de inmenging der politieke partijen, die
van het recht om te straffen, dat den staat toekwam, zooveel
mogelijk gebruik maakten, om tegenstanders onschadelijk te
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maken. De grenzen tusschen delicta publica en del iota privata
waren volstrekt niet scherp getrokken, evenmin bestond er een
nauwkeurige indeeling der misdaden. 1 Zelfs sedert de quaestiones
perpetuae werden dikwijls ongelijksoortige misdaden onder één
wet vereenigd, zoodat meermalen aanklachten en misdrijven niet
met hun eigen naam werden aangeduid, maar met dien der wet
waaronder zij vielen ; zoo werd in plaats van caedis accusari
gezegd : teneri, accusari lege Cornelia de sicariis.
De crimineele rechtspraak, die evenals de civiele bij den koning Quaestione
had berust, werd tijdens de republiek uitgeoefend door het volk perpetuae.
in zijn verschillende vergaderingen. Herhaaldelijk benoemde
echter het volk tot het onderzoeken (quaerere) van en het vellen
van een vonnis over een misdrijf, een commissie (quaestio), waarvan dan de senaat den voorzitter aanwees. Deze tijdelijke recht
gaven het denkbeeld aan de hand om voor bepaalde mis -banke
vaste hoven op te richten, een maatregel die sedert de-drijven
vergrooting van den staat na 89 noodzakelijk werd. Het eerste hof
van dien aard was de quaestio perpetua de repetundis door de lex
Calpurnia (149) van den tribunus plebis L. Calpurnius Piso Frugi
in 't leven geroepen, omdat afpersing, een misdaad alleen tegen
provincialen gepleegd, in het volk een veel te genadigen rechter
vond. Enkele andere quaestiones volgden, maar eerst Sulla
onttrok de geheele crimineele rechtspleging aan het volk door ze
aan quaestiones perpetuae te brengen. Tijdens Cicero komen de
volgende quaestiones perpetuae voor : inter sicarios (moord), veneficii (vergiftiging), falsi (vervalsching), maiestatis (hoogverraad),
ambitus (kuiperij bij verkiezingen), repetundarum (knevelarij),
peculatus (verduistering van staats- en tempelgoederen), de vi
(geweld). Deze namen duiden alleen de voornaamste misdaden
aan, die voor een quaestio perpetua werden behandeld. De
quaestio inter sicarios nam niet alleen kennis van moord maar
ook van brandstichting en omkooping, de quaestio falsi van valschheid in geschriften en bovendien van valsche munterij, meineed
en het verleiden tot meineed.
1 Een woord geheel overeenkomende met ons „misdaad" hebben de Romeinen langen tijd niet gehad ; delictum publicum is een woord van den keizertijd.
Nog bij Cicero- beteekent crimen niet de misdaad als zoodanig maar beschuldiging, punt van aanklacht : teneri, accusari crimine aliquo.
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De leden eener quaestio perpetua, het consilium, werden ge
nomen uit den senaat. Daar evenwel de onpartijdigheid der
senatoren, vooral bij de processen de repetundis, om licht te
begrijpen redenen, veel te wenschen overliet, bepaalde C. Gracchus door zijn lex Sempronia iudiciaria (123), dat jaarlijks een
lijst van rechters (album iudicum) moest worden opgemaakt uitsluitend uit den ridderstand. Door deze wet won hij de equites,
maar de rechtspraak verbeterde er niet op, omdat nu de schaal
geregeld oversloeg ten voordeele der equites, de pachters der
belastingen. De lex Servilia (106) van den consul Q. Servilius
Caepio stelde voor korten tijd het album iudicum samen uit
senatoren en equites. De lex Plautia (89) liet iedere tribus 15
iudices uit haar midden kiezen," zoodat het geheele getal 525
bedroeg. Kort daarop bracht Sulla door zijn lex Cornelia (81)
de rechtspraak weer in handen van den senaat. De lex Aurelia,
(70) van den praetor L. Aurelius Cotta deed het album iudicum
bestaan uit drie decuriae, uit drie standen genomen : senatores r
equites en tribuni aerarii (pag. 45). De laatsten werden door
een lex Iulia (46) van Caesar geschrapt; Antonius stelde in 43
weer een derde decuria in, bestaande uit centuriones en veterani,
die reeds het volgende jaar werd afgeschaft.
Album tudi•
Het getal der in het album opgenomen personen heeft in vercum.
schillende tijden afgewisseld tusschen 300, 450 en 600. Sedert
de lex Aurelia (70) werd het album jaarlijks opgemaakt door den.
praetor urbanus volgens de vigeerende leges iudiciariae. Voor
iedere nieuwe zaak werd door den voorzitter der quaestio door
sortitio uit het album een rechtercollege gevormd. Het aantal
leden van iedere quaestio werd bepaald door de wet, die haar
had ingesteld of gereorganiseerd ; het hoogste getal, dat medegedeeld wordt, is 75, het geringste 32. Er werden evenwel
boven het vereischte getal iudices nog zooveel uitgeloot als aanklager en beschuldigde mochten wraken (reicere). Wanneer tijdens
het proces rechters uitvielen, wegens ziekte of benoeming tot een
magistratuur, werd het consilium door subsortitio aangevuld.
De iudices spraken alleen schuldig of onschuldig uit ; de quaestiones perpetuae droegen derhalve geheel het karakter der tegen
rechtbanken van gezworenen.
-wordige
Voorzitters.
Het voorzitterschap eener quaestio werd waargenomen door

Leges ludi-

ciariae.
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den praetor, die daartoe bij den aanvang van zijn ambtsjaar
door het lot was aangewezen. Soms overtrof het getal der quaestiones dat der beschikbare praetoren of werd wegens den toevloed
van rechtszaken een quaestio in verschillende afdeelingen gesplitst. In die gevallen werd uit de aedilicii van 't vorige jaar
een voorzitter uitgeloot, die dan den titel droeg van iudex quaestionis. In lure moest echter de zaak altijd geleid worden door
een praetor. De voorzitter stemde niet mede en legde, daar hij
magistraat was, den eed niet af.

b. Het proces voor de qucaestiones perpetuae.
Bij de quaestiones perpetuae kwam ambtelijke vervolging niet Aanklagers.
voor; ieder burger, die sui iuris was en geen iudicium turpe
te zijnen laste had, kon bij deze hoven aanklagen. Velen
spoorde de belooning aan, die de staat uitloofde, gewoonlijk
het vierde deel van het vermogen des veroordeelden. Zulke
aanklagers van beroep (quadrzuplatores) waren veracht ; daaren
tegen gold het voor eervol iemand te doen veroordeelen in een
voor den staat gewichtige zaak. De aanklager moest zweren,
dat hij niet valschelijk (calumniae causa) aanklaagde ; den calumniator werd volgens de lex Remmia de letter K (alumniator) op
't voorhoofd gebrand. Eveneens was praevaricatio, het heulen
van den aanklager met den aangeklaagde, strafbaar.
De aanklager moest zich tot den praetor wenden om van hem Aanklacht.
vergunning tot een aanklacht te bekomen (postulatio). Wanneer
tegelijkertijd verschillende aanklagers zich aanmeldden om afzonderlijk tegen denzelfden persoon op te treden wegens 't zelfde
misdrijf, dan besliste een consilium, samengesteld en gepresideerd door den praetor, bij wien de aanklacht was ingebracht,
na hen te hebben gehoord, wie tot de aanklacht zou worden
toegelaten. Deze handeling heette div-inatio.
Was de aanklager toegelaten, dan diende hij een geteekende
acte van beschuldiging in (nominis delatio). Gewoonlijk waren
er medeaanklagers (subscriptores), die ook de aanklacht moesten
onderteekenen (subscriptio). Daarop volgde het verhoor (interrogatio) van den aangeklaagde door den praetor, die, als het
hem wenschelijk voorkwam, de zaak op de rol bracht (nominis
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receptio) en tevens den dag van het proces bepaalde. Hiermede
was de behandeling in iure afgeloopen en begon de behandeling
in iudicio.
Rechtszitting. De rechtszitting heeft plaats op het forum of in een basilica.
De praetor is gezeten op zijn sella curulis op het tribunal, om hem
heen zitten op subsellia de gezworenen. Eveneens nemen op
subsellia plaats de aanklager, benevens de aangeklaagde (reus)
met zijn advokaten (patroni) en vrienden. Zoodra iemand reus
wordt, trekt hij in den regel rouwgewaad aan (toga pulla) en
laat baard en hoofdhaar groeien (sordidus, squalidus). De aanzienlijke vrienden, die hem vergezellen, (advocati) wenschen door
hun tegenwoordigheid het hof tot een gunstig oordeel te stemmen.
Het eerst spreekt de beschuldiger, daarop de beschuldigde of
diens advokaten. De tijd voor aanklacht en verdediging is beperkt binnen zekere grenzen (tempus legitimum). Zoowel tijdens
als na de pleidooien kunnen schriftelijke bewijzen worden bij
getuigen worden gehoord. Op de pleidooien volgt-gebrachtof
een wisseling van vragen en antwoorden (altercatio) tusschen
beide partijen. Na deze verhandelingen, waarmede gewoonlijk
verscheidene dagen gemoeid waren, werden bij een proces de
repetundis meestal zoowel door aanzienlijke burgers als uit naam
van provincies, laudationes op den aangeklaagde gehouden.
Hierop vraagt de voorzitter of de iudices voldoende zijn ingelicht. Wanneer meer dan een derde in ontkennender zin
antwoordt (sibi non liquere) door te stemmen met 1\T(on) L(iquet),
dan moet het geheele geding op nieuw worden gehouden (ampliatio) 1 . Er kunnen verscheidene ampliationes plaats hebben.
Zoo echter twee derde der gezworenen verklaren, dat zij in staat
zijn een vonnis te vellen, wordt tot stemming overgegaan. Zij,
die een N. L. hebben uitgebracht, blijven buiten stemming.
Ieder gezworene ontvangt een met was bestreken tafeltje, aan
den eenen kant voorzien van de letter A(bsolvo), aan den anderen
kant van de letter C(ondemno). Na een dier letters te hebben
uitgewischt werpt hij de tabella in een urn (sitella) . De voorDe stemming omtrent het N. L. geschiedde hoogst waarschijnlijk mondeling.
Volgens anderen ontvangt de rechter een blanco tafeltje en heeft hij dus
de letter zelf te schrijven.
1

2
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zitter opent de stembus en waakt den uitslag bekend. Meerderheid van stemmen beslist.
De lex Servilia (111) schafte de ampliatio voor de quaestiones
de repetuncdis af, en stelde de comperenclinatio in. Tengevolge
daarvan moest de zaak worden behandeld in twee termijnen,
waarvan ieder verscheidene dagen kon duren, maar die minstens
door één dag moesten gescheiden zijn. Sedert de lex Aurelia (70)
is er noch van ampliatio noch van comperendinatio meer sprake.
Wanneer de aangeklaagde schuldig was bevonden, begon een Vonnis.
nieuwe handeling in iure. Dan werd door den praetor de straf
oven eenkomstig de bestaande wetten bepaald en uitgesproken.
Zoo de straf in een boete bestond of door schadevergoeding was
verzwaard, stelde de praetor, gewoonlijk ter zijde gestaan door
een deel van het consili tm, het bedrag vast (l fitis aestimatio).

c. Straffen.
Er bestonden eigenlijk slechts twee straffen voor veroordeelde
burgers : doodstraf (poena capitalis) en geldboete (mnulta).
De gewone vorm der doodstraf was onthoofding, voorafgegaan Vormen der
door geeseling (virgis caedi securique feriri). In de verhalen van den doodstraf.
oudsten tijd komt de deiectio de rupe, Tarpeia meermalen voor
en in de overlevering omtrent de rechtspleging der tribuni speelt
deze straf een groote rol; in later tijd werd zij ook toegepast
op overloopers, weggeloopen gijzelaars, slaven en vrijgelatenen,
die hun meester of patroon hadden verraden. Van worging
(strangulatio) wordt alleen gewag gemaakt bij het voltrekken
van het doodvonnis aan de Catilinar'ii. Vadermoordenaars werden
in een leeren zak (culleus) in den Tiber geworpen. De gewone
straf voor slaven was het kruis, waaraan in de provincies ook
misdadigers van geringen stand werden geslagen.
Toen alleen de comitia in halszaken oordeelden en uitslui- Exsilium.
tend een overheidspersoon kon aanklagen, werd, zoo het schijnt,
de beschuldigde terstond in hechtenis genomen, tenzij hij een
borg stelde. Langzamerhand werd jhet gebruikelijk den aangeklaagde op vrije voeten te laten ; vooral toen bij de quaestiones
perpetuae, ieder burger het recht van aanklacht kreeg, scheen
voorloopige hechtenis onbillijk. Tengevolge hiervan kon de
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beschuldigde voor het vonnis geveld was en, sedert de quaestiones perpetuae, zelfs na het uitspreken van het vonnis, zich door
de vlucht aan de doodstraf onttrekken (exsilium, solum vertere
exsilii causa). Dikwijls werd deze vrijwillige ballingschap uit
bevestigd door een volksbesluit, dat over den voort--drukelij
vluchtige de aqua et igni interdictio uitsprak. Afgeschaft bij de
wet werd de doodstraf niet, maar daar men haar door in
ballingschap te gaan vermeed, werd het exsilium als poena
capitalis beschouwd en aldus genoemd.
Er moet evenwel een lagere crimineele rechtspraak voor
misdadigers uit het volk hebben bestaan, vooral wanneer zij op
heeterdaad waren betrapt. Waarschijnlijk werd deze rechtspraak
geleid door de Illviri capitales (pag. 89). De grenzen tusschen
hun rechtspraak en die der quaestiones perpetuae zijn niet bekend. Maar ongetwijfeld is reeds tijdens de republiek het onderscheid gemaakt tusschen honestiores en humiliores, dat onder de
keizers onomwonden werd uitgesproken.
Als straf kende de wet de ballingschap niet, tot Cicero, door
zijn lex Tullia (63), ambitus met tienjarige ballingschap bedreigde.
De Romeinsche ballingen moesten den aver Romanus mijden.
Zij konden zich dus in een naburige stad b.v. Tibur of Praeneste, ophouden en bij de slechte inrichting der politie slopen zij
zeker dikwijls te Rome rond. Maar na den bondgenootenoorlog
moesten zij Italië verlaten. Bij voorkeur verbleven zij toen te
Massilia of te Athene ; daar waren zij volkomen vrij, zoodat
de grootste misdadigers in den regel over de strengheid der wet
niet hadden te klagen.
Boete. De comitia legden dikwijls geldboete als straf op. In de
laatste eeuw der republiek komt evenwel boete als straf voor
delicta publica zelden voor. De lex Calpurnia (67) stelde boete
op ambitus. Het doodvonnis werd echter menigmaal verzwaard
door verbeurdverklaring van het vermogen.
Gevangenisstraf werd niet toegepast. Eerst onder de keizers
werden verschillende misdrijven met gevangenis gestraft.
Eerloosheid ('infamia) werd zelden uitgesproken, maar een
crimineele veroordeeling werd als een iudicium turpe beschouwd.
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VIII.

Eeredienst.

§ 1. DE ROME1NSCHE GODSDIENST.

a. Eeredienst van den koningstijd.
De romeinsche eeredienst was volgens de overlevering een Karakter van
schepping der koningen, die in hun handen wereldlijke en geeste- den rom.
lijke macht vereenigden. Ook tijdens de republiek was de eere- godsdienst.
dienst een tak van het staatsbestuur, de priesters waren dienaren
van den staat, de tempels met hun kassen en gronden waren
staatseigendom.
Aan een overzicht van den eeredienst van den staat behoort
een vluchtige beschouwing over den aard en de ontwikkeling
van den romeinschen godsdienst vooraf te gaan. Deze ontwikkeling is merkwaardig, omdat zij niet een normaal, natuurlijk
verloop heeft gehad, maar beheerscht is geworden door grieksche
godsdienstige opvattingen, die, toen zij eenmaal te Rome ingang
hadden gevonden, de inheemsche goden en hun vereering hebben
vervormd en verdrongen.
In dezen ontwikkelingsgang zijn vier perioden te'onderscheiden :
de tijd van de naïve godenvereering tot nagenoeg het einde van
den koningstijd ; de drie eerste eeuwen der republiek, waarin de
schitterende eerediensten van een wereldrijk zich ontwikkelden;
de periode van het verval van den staatsgodsdienst, die reeds in
het midden der 2de eeuw v. C. zich openbaarde ; eindelijk de tijd
van herleving onder de keizers, die evenwel het verval niet kon
keeren en die door de zege van het Christendom wordt afgesloten.
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Kenschetsend voor den praktischen, nuchteren volksaard der
Romeinen is de wijze, waarop zij zich de verhouding van den
znensch tot de goden voorstelden. Zij beroemden er zich op
religiosissimi mortalium te zijn. Maar hun vroomheid was van
bijzonderen aard. Met godsdienstige bespiegelingen hielden zij
zich weinig of niet bezig. De goden beschouwden zij als de
beschermers van hun stoffelijke belangen ; het was dus in de
eerste plaats zaak den wil der goden te leeren kennen en hen
gunstig te stemmen door offers en gebeden. In deze vereering
der goden en in het angstvallig in acht nemen der daarbij voorgeschreven vormen, den cultus deorum, daarin bestond volgens
romeinsche opvatting de religio. Het gebed was een plechtig
verzoek tot de godheid, gewoonlijk vergezeld van een gelofte.
Bij verhooring van het gebed werd de gelofte met de grootste
nauwkeurigheid vervuld, bleef deze achterwege, dan verviel ook
de gelofte. Evenals de burgers handelde ook de staat. Bij
geen ander volk komen in het openbaar en bijzonder leven
zooveel sakrale handelingen voor en de Romeinen waren vast
overtuigd, dat hun heerschappij over de wereld een belooning
was voor de nauwgezetheid, waarmede zij zich kweten van de
vereering der goden.
Oudste goden In hoever de goden en de godenvereering der Romeinen in den
en goden- vroegsten tijd van algemeen italischen aard waren of meer in het
vereering. bijzonder in Latium of te Rome thuis behoorden, kan niet meer
nauwkeurig worden nagespoord. Wel is het duidelijk, dat de
godsdienstige opvattingen der Romeinen van zeer primitieven
aard waren. Hun goden en hun godenvereering waren die van
eenvoudige landbouwers en veehoeders, levend onder harden
arbeid en in gestadigen krijg met hun naburen. Ieder dezer
goden werd werkzaam gedacht op een nauwkeurig begrensd
gebied : de omgeving van den Romein, zijn leven en dagelijksch
bedrijf. De drie voornaamste waren Iuppiter, de almachtige
hemelgod, die zonneschijn en regen zond, Mars en Quirinus,
oorlogsgoden, voorvechters in den strijd, maar die ook het verderf over de akkers konden brengen en afweren. Bij dit drietal sloot zich het overoude godenpaar aan : Ianus, de god der
deuren en Vesta, de godin van het haardvuur. De opvolging was:
Ianus, Iuppiter, Mars, Quirinus, Vesta, zooals blijkt uit de
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steeds bestaande rangorde der priesters (pag. 173). Ook bij
het aanroepen van een rij van goden moest steeds Janus de
eerste, Vesta de laatste plaats innemen. Verder behoorden tot
de oudste godheden: Tellus, de vruchtgevende aarde, Saturnus,
de zaaigod, Ceres, de godin van den wasdom der planten, Consus en Ops, oogstgodheden , Faunus een bosch- en veidgod,
Pales de beschermgodin van herders en kudden. Maar er waren
een menigte andere en hun aantal nam steeds toe. De Romeinen
stelden zich namelijk voor, dat niet alleen alle plaatsen, huizen,
bosschen, bergen, bronnen, weiden, maar ook alle gebeurtenissen
in het leven en alle menschelijke handelingen onder de hoede
stonden eener bepaalde godheid. Deze overoude godheden van
den staat werden later di indigetes (indiçjenae) genoemd.
Wegens het oneindig getal dezer goden was het dikwijls
moeilijk uit te maken tot wien men zich in bepaalde omstandigheden om hulp moest wenden. Aan den anderen kant was
voor het slagen van een godsdienstige handeling, voor de verS
hooring van een gebed een eerste vereischte, dat de godheid op
de voorgeschreven wijze werd aangeroepen. Daarvoor bestonden
vaste door de pontifwes bewaarde formulieren (indigitamenta).
Om zich in elk geval te vrijwaren voor vergissingen, werd na
het noemen van alle namen der in aanmerking komende goden
nog een algemeene formule toegevoegd als : sive quo alio nomine
[as est appellare of indien men niet zeker was van den naam
en het wezen der godheid, die hulp kon brengen, vermeed men
het noemen van den naam en verving dien door wendingen als
quisquis es; sive dens sive dea.
De romeinsche landman zag vol schroom op tot deze geheimzinnige machten, die zijn arbeid konden zegenen, maar ook al zijn
inspanning konden verijdelen. Hij waagde het niet zich een persoonlijke voorstelling van hen te maken. Daarom hadden de oude
Romeinen godenbeelden noch tempels ; evenmin kon bij hen van een
mythologie met godenhuwelijken, zooals bij de Grieken, sprake zijn.
Ook bestond bij hen geen afzonderlijke priesterstand. De
huisvader verrichtte de offers voor het gezin; de koning voor
den staat. Wegens het ingewikkeld ritueel van de talrijke eere
door colleges van deskundigen,-dienst,lhjzcban
waaronder de pontifces en de augures de voornaamste waren.
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b. Uitbreiding van den godenkring.
Ommekeer in De uitbreiding van den staat door het inlijven der omliggende
den eere- streken en de daarmede gepaard gaande verruiming van den
dienst
gezichtskring bleven niet zonder invloed op den eeredienst van
tijdens de den staat. Naast de oude goden werden nieuwe opgenomen;
Tarquinii.
kapellen werden vervangen door tem-

de bescheiden altaren en
pels, die de woning van den god heetten te zijn, waaraan zij
waren gewijd en wiens beeld zij bevatten. De oude godentrits
Iuppiter, Mars, Quirinus moest, waarschijnlijk onder griekschen
invloed, wijken voor een nieuw drietal, Iuppiter, Iuno, Minerva.
Voor hen werd een heiligdom opgericht, de tempel van Iuppiter
Capitolinus, die het middelpunt werd van den eeredienst. Sedert
dezen tijd was Iuppiter Capitolinus, als Iuppiter optimus maximus vereerd, de goddelijke beschermer en de hoogste god van
den staat. In den zelfden tijd werd op den Aventinus een tempel
gebouwd voor Diana. De vereering dezer godin was inheemsch
te Aricia, waar haar tempel het middelpunt was van een latijnschen stedenbond. Voortaan zou de tempel op den Aventinus de
bondstempel zijn van Rome en de latijnsche socii. Op den
mons Albanus verrees een tempel voor Iuppiter Latiaris en daar
werden hem ter eere de feriae Latinae gehouden. De bedoeling
dezer nieuwe stichtingen is niet te miskennen, ook in den eeredienst moest de hegemonie van Rome over Latium duidelijk
uitkomen.
In dezen tijd valt ook het verwerven der sibyllijnsche boeken,
die nieuwe goden te Rome invoerden, waarvoor een afzonderlijk
priestercollege werd ingesteld ; verder de instelling der ludi
romani en van den triumphus, een dankfeest ter eere van Iuppiter,
den schenker der overwinning.
De overlevering, die dit alles toeschreef aan de Tarquinii, was
daarmede op het rechte spoor. De juiste toedracht mocht den
lateren Romeinen niet meer duidelijk zijn, terecht was hun de
herinnering bijgebleven van een ommekeer, die tegen het einde
van den koningstijd in de religieuse toestanden had plaats
gegrepen. De romeinsche godsdienst uit den tijd der Tarquinii
is in hoofdtrekken tot aan den 2den Punischen oorlog die van
den staat gebleven.
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De stichting van den tempel van Iuppiter Capitolinus opent
een nieuwe periode in de geschiedenis van den romeinschen
godsdienst. De kring der di indigetes werd gesloten en de goden,
die voortaan door den staat werden opgenomen, vormden een
nieuwen kring, dien der di novensides (novus—inses).
De Romeinen riepen bij voorkeur de goden aan met bijvoeging Vermeerdering
van de eigenschap, waarvan in een gegeven omstandigheid hulp der goden
werd verwacht. Allengs werden deze eigenschappen verheven door splittot zelfstandige goden. Op deze wijze hebben zich reeds in den sing van hun
ouden tijd Liber en Terminus losgemaakt van Iuppiter, Honor drip.
en Virtus waarschijnlijk van Mars. Door deze splitsing van
het begrip eener godheid ontstonden tallooze goddelijke wezens,
nomina, die wij hoofdzakelijk kennen uit de indigitamenta. Op
grond van soortgelijke beschouwing kwam men er toe om
abstracte denkbeelden als persoonlijke godheden te vereeren:
Spes, Concordia, Pudicitia, Pietas, Fides, Pax, en vele andere.
Mettertijd verdween de gewoonte om voor iedere openbaring
van goddelijke macht nieuwe goden te scheppen. Er werden
nog tempels gebouwd voor Aius Locutius, de stem, die de nadering
der Galliërs had verkondigd en voor den deus rediculus, die
Hannibal had gedwongen om voor Rome om te keeren. Bij de
invoering van, de koperen munt ontstond een deus aesculanus,
bij het slaan der zilveren munt een deus argentinus, maar toen
in 217 voor het eerst gouden munten in omloop werden gebracht, was deze eigenaardige wijze om goden te scheppen reeds
minder gebruikelijk, want een deus aurinus hebben de Romeinen
niet gehad.
Met een aan de belijders van het veelgodendom eigen trek, Opnemen van
erkenden de Romeinen, dat er behalve de door hen vereerde italische
goden nog andere waren, die zij niet kenden, maar die zij, als zij goden.
zich aan hen openbaarden, bereid waren te vereeren. Dit geval
deed zich vooral voor bij de verovering van naburige steden.
De sacra eener ingenomen stad, die steeds ten laste der overwinnaars kwamen, lieten de Romeinen soms onder hun toezicht
op de oude plaatsen voortbestaan, soms plantten zij die naar
Rome over. Ook trachtten zij, in de overtuiging, dat een stad,
alvorens veroverd te worden, van haar beschermgoden moest
worden verlaten, dezen tot zich te lokken, zooals de Iuno van
HOEKSTRA, Rom. Antiq. 6e dr.
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Vei en later de goden van Carthago en Corinthe (evocatio).
Deze nieuwe eerediensten werden in den regel door den staat
van een tempel voorzien, die evenwel buiten het pomerium lag.
Opnemen van Maar het invoeren van eenige italische godheden was van
grieksche
weinig beteekenis, vergeleken met de omkeering, die de grieksche
goden.
godenleer in den romeinschen eeredienst teweeg heeft gebracht.
Wel waren de Romeinen door het toenemend verkeer met de
steden van Groot- Griekenland gemeenzaam geworden met grieksche denkbeelden, maar de snelle verbreiding van den griekschen
eeredienst is alleen toe te schrijven aan de sibyllijnsche boeken.
Sibyllijnsche
Deze boeken, die Tarquinius Superbus van de Sibylla van
boeken.
Cumae zou gekocht hebben, bevatten een verzameling grieksche
orakels. Tarquinius liet deze boeken in een gewelf van den
tempel van Iuppiter Capitolinus neerleggen en benoemde een
priestercollege, de duoviri sacris faciundis, om ze te bewaren
en te raadplegen. De sibyllijnsche boeken kenden natuurlijk
alleen grieksche goden en grieksche vormen van godenvereering.
De eerste grieksche god, die aldus te Rome werd opgenomen e
is zonder twijfel Apollo, wiens eeredienst tot de sibyllijnsche
orakels in nauw verband stond. Zeer vroeg werden ook van
staatswege vereerd Demeter, Dionysus en Kore, die geïdentificeerd
werden met Ceres, Liber en Libera en voor wie in 493 een tempel
werd gesticht. In den strijd der standen speelt deze tempel
een rol ; hij diende ook als bewaarplaats van het plebejisch
archief en de aedilen hebben aan hem hun naam ontleend. Andere
grieksche goden volgden en hun eeredienst werd graeco rite
onder leiding eerst der duoviri, sedert 367, der decemviri sacris
faciundis gevierd.
De sibyllijnsche boeken bereidden op het gebied van den eeredienst de gelijkstelling voor van de plebejers met de patriciërs.
Toen de eisch der plebejers om opgenomen te worden in depriestercolleges niet meer kon worden afgewezen, lag het voor
de hand hen eerst toe te laten tot het college, dat den eeredienst
der vreemde goden bestuurde. Daarom werd, evenals het consulaat, ook het collegium der Xviri sacris faciundis in 367 voor
hen opengesteld en reeds in 300 werd hun door de lex Ogulnia
toegang verleend tot de priesterschappen der di patrii : de pontifices en de augures.
,
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C.

Helleniseering en verval van den eeredienst.

Na het einde van den strijd der standen hielden wederom Ineensmelten
eenige grieksche goden hun intocht te Rome. Maar de vol- van rom. en
komen helleniseering van den eeredienst kreeg eerst in den loop grieksehe
van den 2den punischen oorlog haar beslag. In dit opzicht goden was vooral het ongeluksjaar 217 van beteekenis. Toen greep vereering.
men bij de algemeene radeloosheid tengevolge van de rampen,
die het land troffen, tot alle middelen om den toorn der goden
te verzoenen. Onder anderen werd een lectisternium (pag. 180).
gehouden van zes godenparen : Iuppiter en Iuno, Neptunus en
Minerva, Mars en Venus, Apollo en Diana, Volcanus en Vesta,
Mercurius en Ceres. Zoo werden de twaalf voornaamste grieksche goden gelijkgesteld met evenveel romeinsche en ontstond
er te Rome een nieuwe godenkring, naar grieksche mythologie
en griekschen ritus gegroepeerd. De oude scheiding der di indigetes en di novensides was hiermede opgeheven en deze twaalf
goden kregen als di consentes (vereenigde goden) officieel gezag.
In korten tijd , werd nu het geheele grieksche godendom te Rome
ingeburgerd en verdrong de vaderlandsche goden of werd met
dezen geïdentificeerd. De regel, dat de tempels der vreemde godheden zich buiten het pomerium moesten bevinden, werd opgegeven. Voor velen dezer goden werden schitterende sacra
ingesteld, vooral voor Apollo, die sedert de invoering der Judi
Apollinares tot de voornaamste goden van den staat behoorde.
Bij den glans en de praal van deze nieuwe eerediensten moest
de eenvoud der ouderwetsche godenvereering armoedig afsteken;
de meeste inheemsche goden konden zich dan ook tegen deze
schitterende vreemde mededingers niet handhaven en raakten
met hun feesten en hun priesters in vergetelheid.
Nog van andere zijde bedreigden den oud-romeinschen gods- Oostersehe
dienst ernstige gevaren. Reeds in 204 had de staat op raad eerediensten.
der sibyllijnsche boeken den wilden dienst van Cybele (Magna
Mater), zij het ook naar romeinsche toestanden gewijzigd, opgenomen. In haar gevolg drongen andere zinnelijke oostersche
eerediensten binnen, maar ook oostersch bijgeloof, waartoe velen
zelfs onder de voornaamsten zich wendden. In de 1ste eeuw
v. , C. verbreidde zich de dienst van den perzischen god Mithras
11*
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en van de aegyptische godin Isis en ofschoon de laatste nog in
58 door den senaat als een turpis religió werd gebrandmerkt,

werd hij niet alleen niet uitgeroeid, maar vonden ook andere
aegyptische goden vurige geloovigen.
Wijsgeerige Reeds lang had menigeen het geloof der vaderen niet meer
besehouwin- kunnen bevredigen en op het voetspoor der Grieken begonnen
gen. de Romeinen te philosopheeren over godsdienstige onderwerpen.
Ongelukkigerwijze namen zij niet tot leidslieden de grieksche
wijsgeeren uit den goeden tijd, maar de lateren. Een slechten
invloed had de vertaling, die Ennius had gemaakt van de isp«
xva7p _ van Euhemerus (± 300), waarin breedvoerig de stel
werd ontwikkeld, dat de goden slechts voortreffelijke men--ling
schen waren geweest en de mythologie verlaagd werd tot een
reeks van avonturen. Deze platte opvatting vond gereedelijk
ingang bij vele Romeinen. Zoo gingen de godsdienstige opvattingen der burgers en de godsdienst van den staat steeds
verder uiteen. De pontifex maximus Q. Mucius Scaevola (consul 95), erkende, dat er drie soorten van goden waren, die der
dichters, die der wijsgeeren en die van den staat. Hij voor zich
gaf, evenals de meeste staatslieden, de voorkeur aan de wijs
opvatting, die in veel opzichten-geri,d.stoïcjnhe
met het romeinsche karakter strookte. Maar voor het volk
beschouwde hij een kennismaking daarmede als verderfelijk.
Bovendien was het aanzien der priesters gedaald, omdat men
aan sommigen van hen, met wier waardigheid dit vroeger onvereenigbaar werd geacht, het bekleeden van staatsambten had
moeten toestaan en niet minder sedert de co ö ptatie feitelijk was
afgeschaft en de geestelijke waardigheidsbekleeders, zoo goed als
de wereldlijke door het volk werden gekozen (pag. 129). De
onverschilligheid voor den godsdienst, die allengs de hoogere
kringen was binnengedrongen en de onwetendheid der priesters,
die daarvan het gevolg was, deden het overige. Cicero klaagt,
dat de augures de leer der auspicia niet meer kenden, en ze alleen
tot politieke doeleinden gebruikten, d. i. misbruikten, Hoezeer
de oude goden waren vergeten, blijkt het best hieruit, dat Varro
voor zijn overzicht van de goden van den staat geen beter indeeling wist te vinden, dan die in di certi, waarvan hij nog iets
wist, en di incerti, waarbij dit niet meer het geval was. Wat
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eens Cato bij zijn ijveren tegen de Grieken had voorspeld:
quandocunque ista gens seas litteras dabit, omnia corrumpet, was
volkomen vervuld.
Caesar heeft ongetwijfeld de bedoeling gehad en ook het een Maatregelen
en ander gedaan om het verval van den godsdienst te stuiten, van Caesar
maar eerst Augustus heeft krachtige maatregelen genomen voor en Augustus.
de godsdienstige en zedelijke verheffing van het rijk. Hij stichtte
tal van tempels, liet vervallen heiligdommen herstellen en zorgde
voor de 'instandhouding der sacra. Het aanzien der priesterschappen verhoogde hij door zelf als pontifex maaimus op te
treden en lid te worden der overige collegia. Kortom hij liet
niets onbeproefd om den godsdienst der vaderen weer in eere
te brengen. Door al deze maatregelen heeft Augustus den
romeinschen godsdienst geen nieuw leven ingeblazen, want deze
kon de behoeften der menschheid niet meer bevredigen, maar
wat hij en sommigen zijner opvolgers in deze richting hebben
gedaan, mag aanspraak maken op waardeering.
§ 2. INRICHTING VAN DEN EEREDIENST.

a. Sacra privata.
De vereering, die ieder burger, iedere vereeniging en de staat
zelf den goden schuldig was, bestond in heilige handelingen
(sacra) van verschillenden aard. De sacra van de familie en
van de gens waren sacra privata, die van den staat waren
sacra publica.
Het middelpunt van den huiselijken godsdienst is de haard, Penates.
waar niet alleen Vesta, de eigenlijke haardgodin, maar ook de
andere huisgoden, de di penates, de Lar en de Genius vereerd
worden. De di penates (genus) zijn de beschermgoden van de
voorraadskamer; onder hun hoede staat de welvaart van het
huis. Oorspronkelijk werden zij algemeen gedacht en niet door
beelden voorgesteld. Later had ieder huis twee penaten ; Vesta,
Iuppiter, Venus, Vulcanus, Mercurius, Fortuna en meer andere
godheden werden als zoodanig vereerd en kwamen in de meest
verschillende combinaties voor.
De Lar familiaris, die met Vesta en de penaten in de stad Lar.
aan den haard van elk huis werd vereerd, is uit den landelijken
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eeredienst afkomstig. Op het land werden namelijk- de Laren
vereerd aan de kruiswegen (compita) en aan de punten, waar
de akkers van verschillende eigenaars samenkwamen. Daar
stond een kapel (compitum) voor de Laren der verschillende
eigendommen. Jaarlijks werd bij zulke kapellen het vroolijk
volksfeest der Compitalia gehouden. Omdat de aan het compitum
vereerde Laren tevens de beschermers waren van de woningen
der eigenaars, kreeg de Lar ook een huiselijke vereering. Spoedig drong deze Larendienst door " in de stad, zoowel aan de
kruispunten (compita) der straten als aan den haard der burgers.
Ieder huis had slechts één Lar. Hij was de beschermer van
de geheele familie met inbegrip der slaven. Bij- belangrijke
gebeurtenissen in de familie : geboorte, huwelijk, verjaardagen,
vertrek, terugkeer, werd zijn beeld met kransen versierd en
werden hem offers gebracht van wierook en wijn. Reeds in
het begin van den keizertijd werden in ieder huis twee Laren
vereerd. De Larendienst was diep bij de Romeinen ingeworteld
en duurde zelfs in den christelijken tijd voort.
Genius. Terwijl de Lar gebonden was aan het huis, was de Genius
onafscheidelijk van den persoon. Ieder mensch had een beschermgod, die met hem geboren werd, onafscheidelijk van hem
was en eindelijk met hem stierf; die van den man heette Genius,
die van de vrouw Iuno. In iedere woning werd de Genius
van den heer des huizes vereerd. Hij waakte voor de instandhouding van het gezin ; zijn feestdag was de verjaardag van
zijn beschermeling ; hij werd dan vereerd als Genius natalis.
De staat nam deze private sacra over. Er was een Vesta
publica populi Romani Quiritium en er waren di penates p. R. Q.
die met Vesta gezamenlijk in den Vestatempel werden vereerd.
De Lares publici hadden hun eigen tempel, de aedes Larum.
Ook kwam men tot de vereering van een Genius populï Romani
of Genius publicus, die oorspronkelijk zonder geslacht en zonder
naam werd gedacht, maar later dikwijls als jongeling werd
voorgesteld. Reeds in het begin van den keizertijd werd een
Genius aangenomen voor groepen van personen en voor ver
er een Genius-collegii, coloniae, legionis,-enig.Zowas
castrorum enz.
Eluiselijke De huisvader verrichtte als priester van het gezin geregeld
eeredienst.
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het morgengebed, het gebed aan tafel en offerde daarbij een
gedeelte van de maaltijd aan den Lar. De sacra van het gezin
gingen over op den erfgenaam van den pater familias. Omdat
daarmede moeite, soms ook kosten gepaard gingen, werd een
buitenkansje wel eens genoemd hereditas sine sacris.
Iedere patricische gens had sacra gentilicia en gemeenschap- Sacra gentipelijke begraafplaatsen, die ook bizondere sacra vereischten. lieia.
Gewoonlijk had de gens een sacellum, waarin een uit haar midden
gekozen flamen de noodige offers verrichtte. Wanneer met het uit
gens, aan welke sacrapublica waren toevertrouwd,-stervn
deze sacra zouden te niet gaan, zorgde de staat intijds voor de
instandhouding, door aan de overblijvende leden dier gens nieuwe
leden voor de sacra toe te voegen- en dus de gens te veranderen
in een godsdienstige broederschap, een zoogenaamde sodalitas.
Ook werd wel bij het invoeren van nieuwe eerediensten ter- Sodalitates.
stond zulk een sodalitas of collegium opgericht, dat dan geldelijk
door den staat werd ondersteund. Deze sodalitates hielden den
hun toevertrouwden eeredienst in stand, en kwamen bijeen
voor gemeenschappelijke offers en feestmaaltijden. De naam
collegium werd later voor deze broederschappen het meest gebruikt ; de vier voornaamste priesterschappen droegen hem bij
uitnemendheid.
Verder bestonden er collegia, die de instandhouding bedoelden Collegia.
van een door den staat erkenden doch niet ondersteunden eeredienst, zooals de vereeniging ter viering der Bacchanalia (pag. 109).
In het algemeen was het vereenigingsleven te Rome sterk
ontwikkeld ; het wemelde er van gezelschappen van den meest
uiteenloopenden aard, die zich evenwel alle onder de hoede
eener godheid stelden. Zoo hadden de handwerkslieden negen
vakvereenigingen, de collegia opi ficum, die eenigszins geleken
op de gilden met hun beschermheilige. Het is niet te ver
dat in , de vereenigingen, al was het verboden, ook-wonder,
aan politiek werd gedaan, maar eerst in de laatste eeuw der
republiek ontstonden collegia sodalicia, kiesvereenigingen, dikwijls
door een candidaat zelf gesticht. Herhaaldelijk werden deze
collegia bij senaatsbesluit opgeheven, doch een lex Clodia (58)
liet ze weer toe. Reeds in 55 evenwel werden door de lex Licinia
de sodaliciis alle politieke vereenigingen opnieuw verboden.
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b. Sacra publica.
Sacra popularia.

Sacra pro

populo.

Er waren twee soorten van sacra publica : sacra popularia
en sacra pro populo.
De sacra popularia werden door de burgerij gevierd ; het
waren de eigenlijke volksfeesten, meest uit den vroegsten tijd
afkomstig en voornamelijk betrekking hebbende op landbouw
en veeteelt. Tot deze feesten behoorden:
1 0 . het Septimontium, dat reeds gevierd werd, toen Rome
nog beperkt was tot de zeven oudste vlekken (pag. 6) ;
2°. de sacra der curiae. De leden der curiae vierden twee
feesten, de Fordicidia en de Fornacalia. De Fordicidia waren het
hoofdfeest voor Tellus mater, waarbij een drachtige koe werd
geofferd voor de vruchtbaarheid van het jaar. De Fornacalia
(farris torrendi feriae) werden oudtijds gevierd door hen, die gezamenlijk een oven (fornax) hadden voor het roosteren van het
graan voordat het gestampt werd. Ofschoon het feest, sedert
het koren gemalen werd en ieder een molen had, zijn reden
van bestaan had verloren, werd het trouw gevierd. Degenen,
die niet wisten tot welke curia zij behoorden, of verzuimden
het offer van hun curia bij te wonen, konden aan hun verplichting voldoen op den laatsten dag van het feest, die daarom
stultorum feriae heette.
3°. de sacra paganorum, door de bewoners der pagi gevierd,
waartoe behoorden de Sementivae, de Ambarvalia (pag. 184), de
Terminalia, ter eere van Terminus, den beschermer der grens
Compitalia (pag. 166) ; de Paganalia ter eere van de-sten;d
beschermgoden der pagi; de Parilia (voor Palilia) op 21 April,
ter eere van Pales (dea pastorum) gehouden. Oorspronkelijk
was het een reinigingsfeest van herders en kudden, maar spoedig
deed de geheele bevolking er aan mede. De Saturnalia, een
overoud feest ter eere van Saturnus, den zaaigod, werden sedert
217 ook in de stad in de maand December graeco rite met
uitgelatenheid gevierd.
De sacra pro populo waren het belangrijkste gedeelte van
den eeredienst, in naam van het geheele volk, op kosten van
den staat gevierd om den zegen der goden voor het bestaan
en den voorspoed van den staat te behouden. De burgers woonden
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de heilige handelingen bij als toeschouwers ; strikt genomen
was hun tegenwoordigheid evenwel geen vereischte. Behalve de
bovengenoemde volksfeesten zijn al de talrijke in den romeinschen kalender opgeteekende feesten sacra pro populo.
Evenmin als het volk in het algemeen samenkwam tot onder- Tempel.
linge stichting, was ook de tempel een verzamelplaats der
geloovigen. De romeinsche tempel was een woning van den
god, waaraan hij was gewijd. Op het voorplein, voor den
ingang, stond het altaar. De tempel zelf bevatte het godenbeeld ; hij was in den regel uitsluitend toegankelijk voor zijn
dienaren, d. i. de priesters. Maar in bijzondere gevallen, bijv.
wanneer iemand de gelofte had gedaan een bepaalden god een
offer te brengen, kon hij dat doen bij het altaar van een staats
Hij moest zich dan aan de voorschriften van den tempel-templ.b
houden, en voor 't gebruik der offergereedschappen betalen,
hetzij met een deel van het offerdier, hetzij met een vaste
geldsom.
Sommige tempels hadden hun eigen priesters, zooals de tempel
van Vesta en de tempels der door den staat opgenomen vreemde
goden, maar bij de meeste was dit niet het geval. Een regelmatige eeredienst werd in deze tempels niet gevierd ; voor het
gebouw zorgde een tempelbewaarder (aedituus).
De eeredienst bestond in offers, gebeden, liederen, dansen, Offers.
optochten, feestmalen en spelen. Het middelpunt van iedere
heilige handeling was een offer (sacrij'icium). Er werden onbloedige offers gebracht, die in vruchten (primitiae), spijzen
(dages), offerkoeken (liba), melk, wijn, honig bestonden of dierenoffers. Welk dier in bepaalde omstandigheden moest worden
geofferd, was nauwkeurig voorgeschreven. Het offer was altijd
vergezeld van een gebed en werd onder eerbiedig zwijgen der
omstanders (favete, linguis) verricht. Opdat de offeraar geen
ongunstig voorteeken zou zien of hooren, omhulde hij bij den
romanos ritus in den regel het hoofd, en een tibicen blies de fluit.
Een offer volgens den graecus ritus werd begeleid door de lyra
en de offeraar droeg een lauwerkrans.
Een belangrijk onderdeel van den eeredienst waren de lustra- Lustrationes.
tiones, die ten doel hadden personen of plekken te reinigen van
schuld en nieuwe schuld te voorkomen. Daarvoor werden ver-
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schillende symbolische reinigingsmiddelen aangewend : water,
vuur, reukwerken - ( sufimenta) maar ook werden offerdieren om
de te reinigen personen of plaatsen rondgevoerd, die aldus ingesloten werden in een kring, waarbinnen het onheil niet kon
doordringen. Lustrationes kwamen voor bij de meeste landbouwfeesten en bij het lustrum, de slothandeling van den census.
In alle pagi had jaarlijks een lustratio pagi plaats en elke boer
reinigde zoo zijn akkers en kudden.
Prodigia. Vooral hadden er lustrationes plaats naar aanleiding van
prodigia, buitengewone natuurverschijnsels en vreeswekkende
teekens, die den toorn der goden verkondigden. Daartoe werden
gerekend : het inslaan van den bliksem, ions- en maansverduisteringen, aardbevingen, steen- en bloedregen, misgeboorten
en vele andere den mensch beangstigende afwijkingen van den
gewonen loop der dingen. Wanneer dergelijke teekens aan de
consuls waren gemeld, dan hielden dezen daarover een relatio
in den senaat, die, na raadpleging der in aanmerking komende
priestercolleges, besloot tot de door deze aangewezen procuratio :
offers, lustrationes, supplicationes, lectisternia, het instellen van
nieuwe sacra, geloften van spelen of van tempelbouw.
Menschen- Omdat er steeds meer prodigia gemeld werden, nam men zijn
offers. toevlucht tot steeds krasser maatregelen. In 226 en 216 kwam
het zoover, dat er een. paar Galliërs en Grieken (Gallus et G_alla,
Graecus et Graeca) werden geofferd. In denzelfden tijd moeten
ook 27 Argei, d. i. Grieken, als zoenoffers in den Tiber zijn geworpen. Deze barbaarschheden waren voorgeschreven door de
sibyllijnsche boeken ; de romeinsche eeredienst kende geen
menschenoffers. Spoedig werden zij dan ook vervangen door
ceremoniën. Op 16 en 17 Maart had een plechtige optocht,
plaats door het geheele collegium der pontifzces naar de 27 door
de stad verspreide kapellen der Argei en op 14 Mei werden door
de Vestaalsche maagden in tegenwoordigheid des pontifices 27
stroopoppen, Argei, (simulacra hominum scirpea) van den pons
sublicius in den Tiber geworpen.
Spelen. Spelen werden gewoonlijk gegeven ten gevolge eener gelofte
(ludi votivi). Soros werden zij geregeld alle jaren herhaald. Het
godsdienstig ritueel bij de spelen werd geregeld door de ver
zij werden uit naam en op kosten-schilendprtogs;
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van den staat gegeven door magistraten. De oudste spelen
waren ludi circenses, paarden• en wagenrennen, verbonden met
gymnische wedstrijden. In 364 werden uit Etrurië ter bezwering
eener pest de ludi scenici ingevoerd, die door Livius Andronicus
(240) tot geregelde tooneelvoorstellingen werden ontwikkeld.
Op het einde der republiek waren er acht vaste spelen, wier Vaste spelen.
duur steeds werd verlengd. De ludi romani, ook luili magni
genoemd, oorspronkelijk een bestanddeel van den triumftocht,
behoorden tot den eeredienst van Iuppiter optimus maximus en
bestonden in ludi circences, maar sedert 364 werden er ludi
scenici aan toegevoegd. De ludi plebei, in 222 gesticht, waren
insgelijks circusspelen, doch werden spoedig met ludi scenici
verbonden. De ludi Ceriales bestonden reeds in 202 als vaste
spelen ; het waren ludi scenici, terwijl de laatste dag in den circus
werd gevierd. De ludi Apollinares, ingesteld in 212, waren
ludi scenici, doch op den laatsten dag werden ludi circenses gegeven. De ludi Megalenses, in 204, en de ludi Florales in 240
ingesteld, waren ludi scenici, maar beide werden later besloten
met ludi circenses. De ludi victoriae Sullanae, ter herinnering
aan de overwinning van Sulla bij de Aorta Collina in 82, en
de luili victoriae Caesaris, in 46 ingesteld, schijnen uitsluitend
ludi circenses te zijn geweest. Beide laatstgenoemde werden
later afgeschaft, terwijl de overige tot in den laatsten tijd in
hoog aanzien bleven.
Ludi gladiatorii, evenals de ludi scenici uit Etrurië afkomstig, Ludi gladiawerden eerst sedert 264 gehouden door particulieren bij lijk- toni.
feesten (luili funebres). Men stelde zich namelijk voor, dat de
schimmen der afgestorvenen (manes) door bloed bevredigd werden.
In de laatste eeuw der republiek werden zij ook door magistraten
gegeven, geheel op eigen kosten, ter verwerving der volksgunst.
-

-

3. PRIESTERS. PRIESTERSCHAPPEN.

a. Priesterambt.
De priesters vormden geen afzonderlijken stand, voor wiep Priesters.
het onderhouden van godsdienstigen zin levenstaak was, maar
zij bekleedden hun ambt naast andere, zelfs naast militaire
posten (pag. 164). Zij verrichtten den hun door den staat toe-
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vertrouwden eeredienst, en stonden verder als deskundigen den
magistraat ter zijde in alle zaken, waarbij de goden gemoeid
waren.
Behalve priesterschappen waren er te Rome ook flamines,
afzonderlijke priesters van een bepaalde godheid. Er waren
drie flamines maiores : de flamen Dialis, de flamen Martialis en
de flamen Quirinalis benevens twaalf flamines minores. De beteekenis der flamines verminderde gaandeweg ; de flamines minores geraakten zelfs met hun goden in vergetelheid, terwijl de
vier groote priestercolleges meer op den voorgrond traden.
Iv amplissima Deze colleges : pontifices, augures, Xviri sacris faciundis,
collegia. werden met de Vllviri epulones genoemd quattuor amplissima
collegia. De drie eerste kregen grooten invloed op den gang
der staatszaken, en werden daarom door de plebejers begeerd,
die de flaminaten verwaarloosden. Geringer priestercolleges
waren de curiones (pag. 11), de fetiales, de salii, de fatres Arvales
en de luperci. Buiten de eigenlijke romeinsche priesterschappen
stonden de haruspices.
Priesters. De priesters behoorden te zijn zonder lichaamsgebreken en
van reinen levenswandel ; zij werden, vooral de voornaamste,
gekozen uit aanzienlijke families. Zij genoten menig voorrecht.
Bij hun Iambtshandelingen en feestelijke gelegenheden droegen
zij de toga praetexta, de flamines bovendien een bizonder hoofd
albogalerus of apex. Zij waren vrijgesteld van be--deksl,n
lasting en krijgsdienst en hadden een eereplaats bij feesten en
spelen. Gewoonlijk bekleedden zij hun ambt levenslang; van
de priesterambten konden enkele onder bepaalde omstandigheden
in één persoon vereenigd zijn.
Keuze. De oorspronkelijke coöptatie der priesterschappen, feitelijk
vervangen door volkskeuze sedert de lex Domitia (104) (pag. 129),
werd door Sulla hersteld, doch wederom afgeschaft door de
lex Labiena (63).
Dienaren. Behalve servi publici hadden de priesters tot hun dienst
lictores, pullarii, victimarii, tibicines en viatores. Bij den eeredienst waren ook behulpzaam camilli en camillae, kinderen uit
door confarreatio gesloten huwelijken, wier ouders beide nog
in leven waren. Meestal waren het kinderen der ponti flces ; de
camilli werden dikwijls later zelf tot het priesterambt geroepen.
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b. Ponti faces. Rex sacrorum. Flamines. Virgines Vestales.
Tot het collegium pontificum behoorden de volgende aloude Samenstelling.
priesterschappen en priesters : de pontifices, de rex sacrorum, de
flamines en de virgines Vestales. Gezamenlijk vormden zij het
priesterlijk lichaam, waaraan de waarneming van alle sacra
van den patrius ritus was toevertrouwdi; zij waren allen op!dezelfde
wijze afhankelijk van den pontifex maximus'en kwamen samen
voor gemeenschappelijke beraadslaging. Er bestond tusschen
hen een vaste rangorde, de oude ordo sacerdotum. De eerste
was de rex sacrorum als priester van Ianus en opvolger van den
koning in diens priesterlijke functies ; dan kwamen de flamines
maiores : Dialis, Martialis, Quirinalis, daarop de pontifex maximus
als de mannelijke vertegenwoordiger der virgines Vestales en
eindelijk de flamines minores.
De pontifex maximus, die in deze lijst slechts in de vijfde
plaats komt, was het hoofd van het geheele collegium. Oor
werd hij door de pontifices uit hun midden gekozen-spronkelij
(pag. 128), later kwam de keuze aan de comitia sacerdotum.
Van zeer bijzonderen aard was zijn verhouding tegenover zijn
medeleden. Hij was niet ten opzichte der overige pontifices de
primus inter pares, maar in hem was als het ware het collegium
belichaamd, dat alleen ter wille der menigvuldige ambtsbezigheden uit een aantal personen bestond. Naast hem stond de
virgo Vestalis maxima, zooals naast den rex sacrorum de regina.
Evenals deze beide priesteressen de priesterlijke functies vervulden der koningin, deelden de rex sacrorum en de pontifex
maximus die . van den koning. Maar de rex sacrorum had
slechts enkele offers te verrichten, die vroeger de koning had
gebracht, terwijl op den pontifex maximus diens priesterlijk
gezag was overgegaan.
De pontifex maximus • benoemde den rex 3acrorum, de flamines, Pontifex maxide virgines Vestales en had voor dezen geheelen priesterkring mus.
het ius coercitionis. Verder was hij voorzitter van de comitia
curiata calata (pag. 121) en van de comitia sacerdotum (pag. 128).
Ten behoeve dezer handelingen was hij toegerust met het
imperium, zoodat zijn ambtsgezag eenigerrnate met dat der
magistraten overeenkwam.
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Er waren oorspronkelijk drie, later 6 pontifices; de lex Ogulnia
bracht het getal op 9 en bepaalde, dat vijf plaatsen door plebejers
moesten bezet worden ; Sulla verhoogde het getal tot 15, Caesar
tot 16. Tegen het einde der republiek behoorden tot het collegium
ook drie pontifices minores, die de pontifices hij verschillende
ambtshandelingen bijstonden, vooral als scribae; zij namen ook
deel aan de beraadslagingen en de maaltijden van het collegium.
Werkkring. De pontifices verrichtten talrijke offers voor den staat ; met
name was hun, daar. de meeste tempels geen eigen priesters
hadden, met den rex, de flamines en de virgines Vestales de
geheele dienst der di patrii toevertrouwd. Zijstonden de
magistraten ter zijde bij het verrichten van gebeden en offers,
zorgden voor de juiste uitvoering en instandhouding der sacra
zoowel publica als privata. Vandaar hun tegenwoordigheid bij
familiezaken als adrogatio en detestatio sacrorum (pag. 121). De
uitvoering van het Benige ver sacrum, dat te Rome is voorgekomen, werd hun opgedragen. '
Ius pontifi- Vooral werden de pontifices geraadpleegd bij geschilpunten
cium. in het gewijd recht, bij de invoering van sacra en bij de procuratio prodigiorum. Daardoor ontstond een omvangrijk ius pon
dat allengs bij den nauwen samenhang, waarin het-tifcum,
romeinsche leven van alle kanten met den eeredienst stond, ook
een groot deel van het publiek- en privaatrecht omvatte. Het
civiele recht heeft zich eerst betrekkelijk laat aan de voogdij
der pontifices kunnen onttrekken.
Kalender. Verder waren de pontifices belast met het vaststellen van den
kalender, waardoor zij op den gang der staatszaken een niet
onbeteekenenden invloed konden uitoefenen.
1 Het ver sacrum was een oud -italisch gebruik om in angstige tijden al
wat in het voorjaar was geboren te wijden aan een godheid. De jonge mannen
moesten op volwassen leeftijd het land verlaten ten einde nieuwe woonplaatsen
te zoeken ; zij kwamen dan onder de hoede van' Mars.
In het noodjaar 217 werd, nadat de X viri s. f. op last van den senaat de
libri fatales hadden geraadpleegd, ofschoon, wegens een niet vervulde gelofte,
jegens Mars was misdreven, een ver sacrum beloofd aan Iuppiter. De
pontifices moesten voor de uitvoering zorgen. Het s. c. werd bevestigd bij
volksbesluit ; de gelofte werd 195 vervuld en toen het bleek, dat bij de uitvoering een fout was begaan, had het volgende jaar een herhaling plaats.
(Liv. 22. 9; 33. 44; 34. 44).
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Een tijdlang liet de pontifex maximus op een in de regia Tabula
geplaatst wit houten bord (tabula dealbata) geregeld de voornaam- pontificis.
ste gebeurtenissen van het jaar bekend maken. Wanneer dit
gebruik is opgekomen is onbekend, (misschien sedert den lsten
Punischen oorlog) maar het werd tusschen 130 en 114 gestaakt
door den pontifex maximus P. Mucius Scaevola, die den inhoud
liet samenvatten in 110 boeken. Deze verzameling werd annales maximi genoemd. Of en in hoever de schrijvers der ons
bekende werken over romeinsche geschiedenis uit de annales
maximi hebben geput, is moeilijk meer uit te maken.
Het ambtslokaal der pontifices was de regia, het oude koninklijke paleis aan de sacra via. Daar hield het collegium zijn bijeenkomsten en werden op gezette tijden offers gebracht. Tevens
werd hier het zeer belangrijke archief (libri pontificum) bewaard.
De rex sacrorum, die geen staatsambt mocht bekleeden, ver- Rex sacrorichtte eenige priesterlijke handelingen, die vroeger de koning rum.
vervulde, o. a. de offers aan Ianus. Hij was altijd een patriciër
en werd, op voordracht der pontifices, benoemd door den pontifex
maximus, aan wiens gezag hij was onderworpen, niettegenstaande hij een hoogeren rang bekleedde en bij de feestmaal
collegium de eerste plaats innam. Zijn echtge--tijdenvah
noote, de regina sacrorum, had ook sommige offers te verrichten.
Wat wij van de flamines weten, bepaalt zich hoofdzakelijk Flamines.
tot de kennis van het strenge ceremonieel, waaraan zij onder worpen waren. De flamen Dialis moest een patriciër zijn, geboren uit een huwelijk door confarreatio gesloten en zelf aldus
gehuwd. Hij was met zijn geheele huis den god gewijd, mocht
(vóór 119) geen staatsambt bekleeden, geen leger zien, niet te
paard stijgen, niet zweren, zijn huis niet verlaten zonder verlof
van den pontifex maximus, geen strik aan zijn gewaad, geen
ongebroken ring (teekens van slavernij) dragen, niets onreins
aanroeren. Iedere dag was voor hem een feestdag, daarom
mocht hij geen arbeid zien en droeg hij steeds de toga praetexta ;
hij trad af wanneer hem de apex van het hoofd viel. Zijn vrouw,
de flaminica Dialis, was priesteres van Iuno ; wanneer zij stierf
moest hij zijn ambt neerleggen. Tegen al deze beperkingen,
wier lijst aanzienlijk kan worden uitgebreid, woog het niet op,
dat den flamen Dialis een lictor was toegestaan, benevens de
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sella curulis en dat hij zitting had in den senaat. Het ambt
was 11 v. C. reeds 75 jaar onvervuld, omdat het moeilijk was
iemand te vinden, die aan de vereischten voldeed.
De flamen 1Vlartialis en de flamen Quirinalis waren vrijer in
hun bewegingen. Ook werd hun het bekleeden van staats
ambten vroeger toegestaan dan aan den flamen Dialis. De
3 flamines werden uit een voordracht der pontifices door den
pontifex maximus gekozen.
Vestales. De dienst van Vesta, die in geheel Latium verbreid was, werd
waargenomen door zes Vestaalsche maagden. Zij werden gekozen door den pontifex maximus, die over haar de patria potestas
uitoefende. Een lex Papia (misschien van 65) bepaalde, dat de
pontifex maximus 20 jonge meisjes moest voorstellen, waaruit
in een contio door het lot de aanstaande dienares van Vesta
werd aangewezen. De Vestaalsche maagd moest zijn patrima
et matrima (beide ouders nog in leven hebben), van deftige
familie, zonder lichaamsgebreken en niet jonger dan 6, niet
ouder dan 10 jaar. De diensttijd eener Vestaalsche maagd
duurde 30 jaar ; eerst na het verstrijken van dezen termijn kon
zij het ambt neerleggen en een huwelijk aangaan. Aan de Vestaalsche maagden werd bij haar indiensttreding een geldsom
door den staat verstrekt, waarover zij de vrije beschikking hadden;
haar woning was het atrium Vestae. Onder de Vestaalsche
priesteressen was zij, die het langst in dienst der godin was
geweest, de eerste ; haar titel was virgo Vestalis maxima.
De virgines Vestales oefenden haar dienst voornamelijk uit in
den tempel van Vesta. In dezen kleinen ronden tempel, den
oudsten van Rome, bevond zich niet het beeld der godin, maar
alleen de haard van den staat (focus publicus), waarop haar
eeuwig vuur brandde. Het binnenste afgesloten deel van den
tempel, de penes Vestae, waartoe alleen de priesteressen zelf en
de pontifex maximus toegang hadden, bevatten den door de Vestaalsche maagden bereiden offervooi raad. Het heette, dat daar
ook verschillende voorwerpen werden bewaard, o. a. het trojaansche Palladium, waaraan het bestaan van den staat zou ver
zijn. In de eerste plaats moesten de Vestalinnen het-bonde
heilig vuur onderhouden, dat telkens op den eersten Maart werd
vernieuwd. Verder was haar opgedragen het bereiden van het
-
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offermeel (mola salsa) en van den pekel (muries), dat voor de
offers aan de goden werd gebezigd. Zij moesten ook gebeden
opzenden voor volk en staat en deelnemen aan menigvuldige
sacra publica. Tijdens de Vestalia, het feest van Vesta, was
haar tempel, die voor mannen steeds gesloten was, voor huis
toegankelijk.
-vrouwen
De pontifex maximus oefende een streng toezicht op haar uit.
De maagd, die het heilige vuur liet uitgaan, hetwelk als een
prodigium werd beschouwd, werd door hem met roeden gekastijd ; zij, die haar gelofte van kuischheid had geschonden,
werd levend op den campus sceleratus ingemetseld.
De Vestaalsche maagden werden met den grootsten eerbied
bejegend. Voor den lictor, die haar voorafging, week ieder,
zelfs de consul ; in de stad mochten zij, evenals de rex sacrorum
en de flamines maiores, in een wagen rijden om zich naar offerplechtigheden te begeven. Zij hadden een eereplaats bij de
spelen, konden over haar vermogen beschikken, legden getuigenis
af zonder eed en vermochten veel door haar voorspraak. Persoonlijke beleedigingen haar aangedaan, werden met den dood
gestraft ; de misdadiger, dien zij op zijn weg naar 't schavot
ontmoetten, was van de doodstraf gered. Al deze eerbewijzingen moesten de Vestaalsche maagden eenigermate schadeloos
stellen voor het gemis van huiselijk geluk en haar tot belooning
,strekken voor haar strengen dienst.
,

C.

V Ilviri epulones.

Het collegium der VIIviri epulones, dat in 196 op voorstel van Instelling en
Werkkring.
den tribunus plebis 0. Licinius Lucullus werd ingesteld, ter verlichting van den dienst der pontifices, telde eerst 3, later 7, sedert
Caesar 10 leden. Aanvankelijk bepaalde zich hun taak tot het
aanrichten van het epulum Iovis ter eere der drie Capitolijnsche
godheden tijdens de ludi plebei. Later werd dergelijk epulum
ook gevierd bij de ludi Romani, en daar het steeds meer gebruikelijk werd om bij spelen, tempelwijdingen, triumfen het
volk van staatswege te onthalen, waarbij de senatoren den
maaltijd gebruikten op het Capitool, en daar de Vllviri epulones
voor al deze epulae publ'icae moesten zorgen, werd hun werk H OE K STRA, Rom. Antiq. 6e dr.

12

178
kring zeer omvangrijk. Invloed op staatszaken konden zij uit
den aard der zaak niet uitoefenen.

d. Augures.
Samenstelling Even oud en gewichtig als het collegium pontificum was dat
van het col- der augures. Ook hier werd het aantal leden van 3 gebracht
legium. op 6, 9, 15 en 16. De lex Ogulnia deelde ook in dit collegium
aan de plebejers 5, aan de patriciërs 4 plaatsen toe. Voorzitter
was waarschijnlijk de oudste met den titel augur maximus ;
de bijeenkomsten hadden plaats in het auguraculum, dat zich
in arce bevond.
Werkkring. De augures waren de vertegenwoordigers van de wetenschap
der auspicia, die niet de toekomst onthulde, maar de goddelijke
toestemming trachtte te verkrijgen voor bepaalde handelingen.
De teekens, waaruit de wil der godheid werd opgemaakt, gingen
alle uit van Iuppiter, zoodat de augures ook heetten interpretes

lo vis optimi maximi.
De voorschriften van de leer der augures waren vervat in de
libri augurum, terwijl in de commentarii augurum waren opgenomen de tallooze beslissingen, die door hen in moeilijke gevallen waren genomen.
Behalve enkele ceremoniën bij nagenoeg onbekende feesten,
verrichtten de augures de inauguratio der leden van hun college,
hetgeen pro collegio geschiedde en die van den rex sacrorum
en van de flamines maiores in de comitia curiata calata. Het
doel dezer handeling was het vragen van de goddelijke toestemming op de keuze of benoeming. Hoewel overigens de
augures hun handelingen met groote geheimzinnigheid omringden, kan toch uit Liv. I 18 worden opgemaakt, dat de
inauguratio ongeveer op de volgende wijze plaats greep. De
augur beschreef met een gekromden staf zonder knoesten (lituus)
een vierkant aan den hemel (templum, prospectus). Dit templum
deelde hij in twee helften pars antica en postica en deze weer
in een pars dextra en sinistra. 1 De augur verzocht Iuppiter
1 De Romeinen beschouwden, evenals de Grieken, wat aan de rechterzijde
voorviel als gunstig, wat aan de linkerzijde gebeurde als ongunstig. Beide
volken achtten ook de hemelteekens, die uit het Oosten, de lichtzijde, kwamen,
als geluk -, die uit het Westen kwamen, als ongelukaanbrengend. Het woord

179
zijn toestemming kenbaar te maken door het zenden van duidelijke teekens binnen dit templum. De gevraagde teekens
waren steeds auguria caelestia, meestal fulmina.
Verreweg het belangrijkste deel van het ambt der augures
was hun werkzaamheid ten opzichte van de auspicia der
magistraten. Het waarnemen der auspicia en het verrichten
van auspicato te voltrekken handelingen kon alleen geschieden
in een templum, d. i. een daarvoor door de augures gewijde en
afgebakende plek, die zooveel mogelijk den vorm had van een
vierhoek. Ook het bepalen van de grenslijn van het pomerium,
de heilige grens der stad, waarbinnen de auspicia Urbana
moesten genomen worden en die uit den aard der zaak ook een
templum was, geschiedde door de augures.
Het waarnemen der auspicia behoorde evenwel uitsluitend
tot de bevoegdheid van den magistraat. Oorspronkelijk kwamen
hiervoor alleen in aanmerking de auspicia ex azibus, waarbij het
verdeeles van het gezichtsveld met den lituus niet voorkwam.
De hulp der augures was eerst vereischt wanneer zich moeilijkheden voordeden en er twijfel ontstond omtrent de geldigheid
der auspicia, hetgeen dikwijls gebeurde. Dan riep de magistraat
zelf of de senaat het oordeel in der augures, die als de eenige
kenners der bijzonder ingewikkelde disciplina auguralis, alleen
konden beslissen. Wanneer op hun cdecretum een fout (vitium)
werd vastgesteld, werd de na deze verkeerde auspicia vol
handeling nietig verklaard. Toen, mede tengevolge van-troken
hun omslachtigheid, de auspicia ex avibus in onbruik raakten,
werden zij vervangen door de auspicia e caelo en e tripucdiis
of door het extispicium (cf. pag. 63-65).

sinister (sino), dat naar zijn afleiding „gunstig" beteekende en ten opzichte

der hemelverschijnsels ,,00stelijk ", kreeg bovendien de beteekenis van „linksch",
omdat de Romeinen zich voorstelden, dat luppiter zetelde in het Noorden,
derhalve met het Oosten aan zijn linkerhand. Wat de hemelteekens betreft
behield sinister de beteekenis van „gunstig" (fulmen sinistrum) ; wat op aarde
aan de linkerzijde gebeurde heette ook sinister, maar werd daar „ongunstig"
in den zin van laevus, terwijl daar dexter gunstig was (dexter ades). Valeton,
Mnem. XVII p. 275-325: p. 418 sqq.
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e. II. X. XVviri sacris faciundis.

De overlevering laat Tarquinius Superbus IIviri sacris faciundis
aantal. benoemen om de door hem gekochte libri Sibyllini te bewaren
en te raadplegen (pag. 162). Zonder twijfel is deze priesterschap
jonger dan de pontifices en de augures, maar zekerheid omtrent
den tijd der instelling ontbreekt. Sedert 367 bestond het college
uit 5 patricische en 5 plebejische leden. Sulla bracht het aantal

Instelling en

op 15, Caesar op 16.
Libri Sibyllini. De werkzaamheid der Xviri sacris faciundis berustte geheel
op de aan hun hoede toevertrouwde libri Sibyllini. Bij den
brand, in het jaar 83, van den tempel van Iuppiter Capitolinus,
waar deze boeken werden bewaard, gingen zij verloren. Op
last van den senaat werden toen op alle plaatsen, die beroemd waren door de werkzaamheid van Sibyllae, nieuwe
orakelspreuken verzameld. Toen deze verzameling in 76 tot
stand was gekomen, werd zij in den nieuwen tempel van
Iuppiter Capitolinus geborgen en kwam zij geheel in de plaats
der vroegere.
De sibyllijnsche orakelspreuken waren vervat in meerendeels
duistere grieksche hexameters, die bovendien niet berekend
waren op romeinsche toestanden. Hun uitlegging liet dus aan
het vernuft en de willekeur der Xviri groote speelruimte. Erger
nog was dat in de nieuwe verzameling met politieke bedoelingen
valsche orakels opgenomen waren. Augustus liet alle spreuken,
die hem verdacht voorkwamen, verbranden en liet de overgeblevene bewaren in den tempel van Apollo Palatinus.
De sibyllijnsche boeken werden met de grootste zorg bewaakt.
Alleen na voorafgaand senaatsbesluit mochten de Xviri de libri
fatales openen (inspicere, adire libros). Zulk een senaatsbesluit
werd alleen genomen in hachelijke omstandigheden, wanneer
zich taetra prodigia voordeden, waartegen men meende, dat de
patrius ritus geen voldoende middelen aanbood. De door de
sibyllijnsche boeken aanbevolen procurationes bestonden in den
regel in het stichten van een tempel, het houden van spelen,
van lectisternia en supplicationes.
De tempel was natuurlijk steeds gewijd aan een grieksche
godheid, die op deze wijze onder de goden van den staat werd
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opgenomen. Ook lectisternia en supplicationes behoorden tot den
graecus ritus.
Het lectisternium was een eigenaardig spijsoffer. Alle aan Leetisternium.
grieksche godheden gewijde tempels hadden een lectus, gewoonlijk
pulvinar genoemd, waarop bij plechtige gelegenheden een beeld
der godheid werd neergelegd ; op een tafel voor het pulvinar
werd het spijsoffer geplaatst. Bij buitengewone gelegenheden
werden eenige goden van griekschen oorsprong vereenigd tot
een gemeenschappelijken maaltijd in het openbaar (pag. 163).
Later lagen de godinnen niet meer aan, maar haar beelden
namen op zetels geplaatst, aan den maaltijd deel (sellisternium).
In nauw verband met de lectisternia stonden de supplicationes. SuppitDe romeinsche eeredienst kende ook bededagen bij buitengewone cations.
gelegenheden. Maar een nauwkeurig omschreven godsdienstige
handeling werden de supplicationes eerst door den graecus ritus.
Dat zij evenals de lectisternia van griekschen oorsprong waren,
blijkt uit den ritus. De openlijke bede of dankzegging geschiedde ad omnia pulvinaria, in den regel op voorschrift van
de libri Sibyllini ; zij werden steeds geleid door de Xviri sacris
faciundis. De geheele burgerij werd opgeroepen en bekransd, met
lauwertakken in de hand, begaven mannen en vrouwen zich naar
de tempels, waar zij hun gebeden uitstortten en wierook offerden.
Op alle eerediensten, die de door de libri Sibyllini ingevoerde Toezicht op
goden eischten, hielden de Xviri sacris faciundis toezicht. Daartoe den graecus
behoorde in de eerste plaats de leiding van den dienst van ritus.
Apollo, waarnaar zij ook sacerdotes Apollinis of antistites Apollinaris sacri werden genoemd.

f. Haruspices.
Reeds vroeg werd op senaatsbesluit bij zeer -ernstige pro- Herkomst.
digia, waarin naar men meende noch in den patrius ritus,
noch in de sibyllijnsche boeken was voorzien, de raad ingewonnen van haruspices uit Etrurië, waar scholen bestonden
voor hun wetenschap. Omdat deze wijze om de toekomst uit
te vorschen steeds meer in zwang kwam, zorgde sedert de 2de
eeuw v. C. de senaat er voor, dat geregeld jongelieden van
voorname Etruscische families in de Etrusca disciplina werden
onderricht.
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Werkkring. De haruspices hadden zich het verklaren der exta, fulminci
en prodigia tot taak gesteld. Het verklaren der beide laatste
verschijnsels behoorde ook tot de bevoegdheid der Xviri sacris
faciundis. Maar terwijl de Xviri alleen middelen aan de hand
deden om de pax deum te herwinnen, beweerden de haruspices
ook de beteekenis der prodigia te kunnen verklaren en niet alleen
te kunnen aangeven of het teeken van gunstigen of ongunstiger
aard was, maar ook welke gebeurtenis het aankondigde (quid

portendat prodigium).
Er waren ook te Rome haruspices gevestigd, wier hulp door
particulieren werd ingeroepen en sedert de 2de eeuw v. C. komen
onder de beambten der hoogere magistraten geregeld haruspices
voor. Hun kunst verdrong allengs die der augures. Deze haruspices der magistraten vormden gezamenlijk een ordo haruspicum LX. Uit het feit, dat zij bezoldiging genoten, blijkt
voldoende, dat zij niet zijn geworden sacerdotes publici populi
romani. De senaat heeft zich dan ook nooit gewend tot haruspices te Rome, maar ontbood, als hij het wenschelijk achtte,
steeds haruspices uit Etrurië.

g. Fetiales.
Ius fetiale. De godsdienstige formaliteiten voor het sluiten van vrede
en het verklaren van oorlog werden geregeld door het ius fetiale,
dat bewaard werd door het uit 20 leden bestaande collegium
der fetiales.
Formaliteiten De Romeinen beweerden, dat zij alleen dan tot een oorlog
bij oorlogs- overgingen wanneer hij was iustum ac ilium. Vooraf werd een
verklaring, deputatie van 2 of 4 fetiales, wier hoofd pater patratus heette,
naar het vreemde land gezonden om herstel van grieven te
vragen (ad res repetendas). Deze handeling heette clarigatio.
De pater patratus sprak onder aanroeping van Iuppiter de klacht
van het romeinsche volk uit op de grens; hij herhaalde die
tegen den eersten inwoner van het land, dien hij ontmoette;
daarop bij de poorten en op het forum voor de overheid der stad.
Hij gaf een bedenktijd van 30 dagen; werd geen voldoening
gegeven, dan verwijderden de fetiales zich en deden te Rome
verslag van hun zending. Indien senaat en volk daarop tot
den oorlog besloten, begaven zich de fetiales op nieuw naar de
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grenzen ; de pater patratus kondigde plechtig den oorlog aan en
slingerde een bloedige speer in het vijandelijke land. Sedert
de Romeinen buiten Italië oorlog voerden, werden de fetiales
niet meer uitgezonden ten behoeve der aan een oorlogsverklaring voorafgaande verhandeling. Maar de ceremonie der
oorlogsverklaring greep nog lang in den keizertijd plaats bij
den tempel van Bellona ; daar was een terrein eens voor altijd
tot vijandelijk land verklaard, waarin de pater patratus van de
grenszuil, de columna bellica, zijn speer wierp.
Bij het sluiten van een vrede of een verdrag doodde de pater bij vredespatratus, nadat de voorwaarden waren voorgelezen, een zwijn sluiting.
met een heiligen keisteen (silex) (vandaar foecdus icere, ferire)
en zwoer: si prior defexit publico consilio Bolo malo, turn du,

ille Diespiter, populurn Romanurn sic ferito ut ego hunt porturn
hic hodie feriam.
h. Salii. Prates Arvales. Luperci.
Met korte woorden moet nog melding gemaakt worden van
drie sodalitates, die uit den grijzen voortijd stammen en wier
stichting de overlevering op verschillende wijze met de oudste
geschiedenis van Rome in verband bracht. Onder de republiek
waren vooral de beide laatste in verval geraakt, maar door toedoen van Augustus kwamen zij tot een vroeger ongekenden bloei. Salii.
De salii, een overal in Latium voorkomende priesterschap,
bestonden uit twee collegia, elk van 12 leden, de salii Palatini
en de salii Collini of Agonenses. Oorspronkelijk had de dienst
der salii Palatini de \Tereeri ng van Mars ten doel, de dienst der
Collini die van Quirinus. Het vereenigde priesterschap stond
onder de hoede van het oude drietal van goden : Iuppiter, Mars
en Quirinus. In Maart en October, derhalve bij het begin en
het einde van den tijd van het oorlogvoeren, hielden de salii
in krijgsgewaad met hun heilige lansen en schilden (ancilia)
een plechtigen ommegang door de stad. Met hun voordanser
(praesul) en voorzanger (vates) aan het hoofd voerden zij dan
1 Numa had bij het hem uit den hemel als pignus imperii neergezonden
ancile elf andere geheel gelijke schilden laten maken, zoodat het echte niet
te onderscheiden was en niet ontvreemd kon worden. De ancilia werden in

de regia bewaard.
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op verschillende punten der stad een wapendans (tripudium) uit
onder het zingen van hun overoud carmen saliare. Zulk een
optocht, die eenige dagen in beslag nam, eindigde des avonds
bij bepaalde tempels, waar des nachts de ancilia werden be•
waard en de salii aanzaten aan een maaltijd, die evenals de
feestmalen der pontifices spreekwoordelijk was geworden wegens
zijn luister (dapes saliares).
Fratres Ar- De fratres Arvales; een sodalitas van 12 leden, vierden jaarlijks
vales. in Mei de Aynbarvalia ter eere van Mars, ten einde oorlogsgevaar en verwoesting van de akkers af te weren. Hierbij werden
een stier, een schaap en een zwijn (suovetaurilia) om den oudsten
alter romanus gevoerd en daarna geofferd. Bij dezen reinigingsoptocht (lustratio) zongen de fratres het gedeeltelijk nog bewaarde
carmen fratrum Arvalium, dat tot Mars gericht was. Toen de
sodalitas vervallen was, werd de optocht vervangen door offers
op bepaalde punten van de stadsgrens, die de pontifices brachten.
De [rates Arvales werden door Augustus hersteld, maar hun
vereering gold toen Dea Dia, een indigitatie (bijnaam) van Ceres
of Tellus. Hun ommegang bepaalde zich tot het terrein van
den tempel; op alle drie dagen van het feest hielden zij gezamenlijke maaltijden.
Luperci. Een der oudste priesterschappen, die al de andere heeft overleefd, was die der luperci. Deze sodalitas bestond uit twee
collegia: de Quinctiales en de Fabiani. Omtrent den oorsprong
van hun voornaamste feest, de Lupercalia, waren verschillende
legenden in omloop; met zekerheid kan alleen worden gezegd,
dat het een overoud herdersfeest was.
Het doel der Lupercalia, een reinigingsfeest, was de vruchtbaarheid van bodem en vee te bevorderen. Op dit feest, den
15den Februari gevierd, offerden de luperci bij het Lupercal,
een grot aan den voet van den Palatinus, een bok en een hond
ter eere van den herdersgod Faunus (Lupercus). Net voor
bekleed, trokken de luperci om het-schotenvabkl
pomerium van de oude stad op den Palatines, terwijl zij met
de riemen (februa) van het vel van den geofferden bok sloegen
wie zij op hun weg tegenkwamen. Naar deze februa heette
de feestdag dies februatus en de maand Februarius, want februare
beteekent reinigen.
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HOOFDSTUK IA.
Italië.

1. UITBREIDING VAN ITALIË. ONTWIKKELING
DER STEDEN.

Be naam Italië, oorspronkelijk die van de oude woonplaatsen Italië.
der Oenotri of Itali tusschen den Tiber en het voorgebergte
Garganus, ging door dezen, toen zij door de Sabelliërs werden
verdrongen, op de zuidspits van Italië, het land der Bruttii,
over en breidde zich met de heerschappij der Romeinen over

het geheele Apennijnsche schiereiland uit. In de tweede eeuw
V. C. strekte Italië zich geographisch reeds uit tot de Alpen,
maar in het Noorden waren staatsrechtelijk de Aesis de oostelijke
en de Arnus de westelijke grens tusschen Italië en Gallië. In 59
werd de noordelijke grens gevormd door den Rubico ten Oosten,
en de Macra ten Westen, zoodat de zuidelijkste stad van Gallië
Ravenna en de noordelijkste stad van Italië Ariininum was.
Gallia Cisalpina, dat de Romeinen in 191 onderwierpen, werd
langen tijd evenals Italië door de romeinsche overheid bestuurd.
Sella scheidde het in 81 van Italië en behandelde het als een provincie, doch reeds in 42 werd het bij Italië ingelijfd, dat zich
thans uitstrekte tot de rivier de Formio bij Tergeste (Triëst).
Dit gebied bestond uit een aaneenschakeling van gemeenten, Vorming van
die zich allengs hadden gevormd. De gouwen (pagi), waarin oud- gemeenten.
tijds de gerstes in gehuchten (vici) bijeen woonden, hadden een
burcht (arx, castellum), waaromheen zich een dorp, insgelijks
pages genoemd, vormde. Pagi, die gemeenschappelijke belangen
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hadden, kozen plaatsen van vereeniging (fora, conciliabula), die
op haar beurt leidden tot het ontstaan van een stad (oppidum,
civitas, populus), waarvan de pagi, vici en castella, die zich op
haar gebied (ager) bevonden, afhingen. Op deze stedelijke gemeenten (civitates), die ieder een administratieve éénheid vormden, berustte het romeinsche beheer.
De lex municipalis van Caesar (pag. 196) kende zeven soorten
van plaatsen : municipia, coloniae, praefecturae, fora, conciliabula,
vici en castella, die tot drie kategorieën kunnen gebracht worden:
1 0 . municipia, coloniae, praefecturae, met gemeenschappelijken
naam oppida, waren stedelijke gemeenten met eigen bestuur
en rechtspleging;
2°. vici en castella waren de plaatsen gelegen in het gebied
dezer gemeenten;
30• fora en conciliabula waren gemeenten in wier gebied zich
nog geen stad had ontwikkeld.
§ 2. DE LATIN SCHE BOND. MUNICIPIA.

Of Rome ooit heeft behoord tot den Latijnschen bond is niet
Rome en de
Latijnsehe meer uit te maken. De overlevering die Rome eerst naast,
bond. later over den bond plaatst, deelt daaromtrent het volgende
mede. Na de aan Tullus Hostilius toegeschreven verovering
van Alba longa sloot Rome een foedus aequum met het Latijnsch
verbond, doch maakte tevens aanspraak op het protectoraat.
Reeds onder de Tarquinii was de bond feitelijk van Rome afhankelijk en de in dezen tijd gestichte gemeenschappelijke tempel
van Diana op den Aventinus was een bewijs der erkenning van
Rome's hegemonie. De deemoediging van Rome door Porsenna
gaf den Latijnen gelegenheid het romeinsche juk af te schudden,
doch na den slag bij het meer Regillus (496) werd onder den
consul Sp. Cassius het verbond hernieuwd (493).
Hernieuwing Weder werd een foedus aequum gesloten, m. a. w. rechten en
van het ver- vérplichtingen zouden van weerszijden dezelfde zijn. Eeuwige
bond. vrede tusschen beide partijen, wederkeerige hulp in den oorlog,
gelijk aandeel in den buit, wisseling van het opperbevel over
het leger, commercium, conubium en het recht van nederzetting
op het geheele gebied van het verbond, waardoor de te Rome
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gevestigde Latini stemrecht kregen in de comitia tributa (pag.
127) waren de voornaamste voorwaarden van het verdrag. Bij
de toepassing dezer bepalingen waren de Latini spoedig in het
nadeel ; van de wisseling van het opperbevel bijvoorbeeld is
nimmer gebleken. Bij dit romeinsch-latijnsch verbond sloten
zich de Hernici aan (486).
Ten tijde van het foedus Cassianum was Tusculum de hoofd- Inrichtingvan
stad van den latijnschen bond, waartoe soms een kleine vijftig den Lat. bond.
stadjes behoorden, die evenwel niet meer dan dertig stemmen
uitbrachten. Aan het hoofd van den bond stonden twee praetores. Jaarlijks werd door de tot den bond behoorende steden
een landdag gehouden in een bosch aan een helling van den
mons Albanus bij de bron van de nymph Ferentina (ad caput

Ferentinae).
Waarschijnlijk in verband met dezen landdag bestond er Feriae
Latinae.
reeds in overouder tijd een godsdienstig bondsfeest, dat onder
leiding van Alba longa op den mons Albanus werd gehouden.
De Tarquinii bouwden op dezen berg een tempel voor Iuppiter
Latiaris, den beschermer van het romeinsch-latijnsch verbond
en voortaan gaf Rome alle jaren te zijner eere een feest (Latiar,
feriae Latinae), dat onder leiding van een consul of dictator
werd gevierd. De voornaamste handeling bij dit feest, dat in
den historischen tijd vier dagen duurde en bijgewoond werd
door alle romeinsche magistraten, bestond in een offer van
witte stieren, waarvan het vleesch onder de bondsleden werd
verdeeld.
Het romeinsch•latijnsch-hernicisch verbond, door de Latijnen Opheffing van
verbroken in 389, na de verovering van Rome door de Galliërs, den Lat. bond.
werd in 358 hersteld. Na de volledige onderwerping der Latijnen in 338 hieven de Romeinen den bond op; de feriae Latinae
bleven bestaan. De verbindingen der onderworpen steden onder
elkander werden verbroken en iedere stad werd in een afzonderlijke verhouding tot Rome gebracht, om door deze ongelijkheid
van politieken toestand, gemeenschappelijke belangen onmogelijk te maken.
In den beginne hadden de Romeinen de gewoonte veroverde Municipia.
steden bij hun gebied in te lijven of op te nemen in den Latijnschen bond. Maar na 338 gaven zij aan alle veroverde steden,
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zooals zij reeds vroeger in sommige gevallen hadden gedaan,
een beperkt burgerrecht. De inwoners moesten deelen in alle
lasten der Romeinen, met name dienstplicht en belasting, waarvoor hun werd toegestaan commercium en conubium of één van
beide, maar niet het ius su,7ragii et honorum. Daarom noemen
de geschiedschrijvers dit beperkt burgerrecht civitas sine sufragio.
Zulk een stad heette municipium, de inwoners municipes (pag. 36).
Er waren twee soorten van municipia. Die der eerste soort
hadden hun eigen magistraten, volksvergaderingen en senaat;
hiertoe behoorden o. a. Tusculum, Cumae, Fundi, Formiae. Die
der tweede soort misten al deze rechten en werden van Rome
uit als een vices geregeerd. Als type van deze soort werd
Caere beschouwd, dat van ouds met de Romeinen bevriend
was, maar om onbekende redenen, omstreeks 273, met hen in
oorlog geraakte en waarschijnlijk de eerste stad was, die in
dezen afhankeljken toestand werd gebracht (pag. 77). Ook Capua
werd wegens zijn afval tot Hannibal na de herovering in het
jaar 211 tot deze klasse vernederd.
Praefecturae. Daar de municipia een deel uitmaakten van den romeinschen
staat, gold bij hen het romeinsche recht en werden zij gesteld
onder de rechtspraak van den praetor urbanus, die een plaats
benoemde, den praefectus iuri dicundo. De praefecti-verang
Capuam Cumas werden later in de comitia tributa gekozen
(pag. 89). Oorspronkelijk waren dus alle municipia zoogenaamde praefecturae. Toen de municipia het volle burgerrecht
verkregen, werd in de meeste de rechtspraak gedeeltelijk aan
hun eigen overheden toevertrouwd.
Verleeningvan Het verleenen der civitas sine sufragio was de strengste vorm
hetburgerrecht der onderwerping. De eenige troost van de inwoners der muniaan de munt- cipia was het uitzicht op het volledig burgerrecht, dat hun
cipia, vroeg of laat werd geschonken. Waarschijnlijk heeft Tusculum,
dat door Cicero wordt genoemd municipium antiquissimum, het
eerst het volle burgerrecht ontvangen. Ook na het verkrijgen
van het volle burgerrecht bleven de steden municipia heeten,
de inwoners municipes, maar daarmede werden dan degenen
bedoeld, die, hoewel zij niet te Rome geboren waren, het volledig romeinsch burgerrecht genoten en in een tribus waren
ingedeeld. Zoo was Cicero civis Romanus, municeps Arpinas.
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Na den oorlog met Pyrrhus hebben de Romeinen de civitas
sine suffragio niet meer verleend, maar de verovering van Italië
voltooid door het stichten van kolonies. Voortaan behoorden
de steden in Italië tot twee hoofdklassen : 1°. die het romeinsche
burgerrecht geheel of gedeeltelijk bezaten : burgerkolonies en
municipia; 2°. die het romeinsche burgerrecht niet hadden, maar
aan wie door een foedus een zekere mate van zelfstandigheid
was verzekerd (civitates foederatae), waartoe ook behoorden de

coloniae Latinae.
§ 3. ADER PUBLICUS.

Sedert overoude tijden was een gedeelte van het land eigen- Ontstaan en
dom van den staat. Deze staatslanderijen (ager publicus) namen aard van
steeds in omvang toe, want het afstaan van een derde, soms den alter
van twee derden van het veroverde land, was een der eerste publicus.
vredesvoorwaarden.
Het aldus verkregen land werd, wanneer het niet bestemd
was tot vestiging eener kolonie (ager colonicus), geheel of gedeeltelijk verkocht (ager quaestorius omdat de verkoop door den
quaestor geschiedde), of onder de burgers verdeeld (ager assig
of viritanus), terwijl dikwijls de weiden (ager pascues)-natus
werden verhuurd tegen een weidegeld, berekend naar ieder stuk
vee, en scriptura geheeten, omdat daarvan afzonderlijke lijsten
werden gehouden. De landerijen, die niet gemakkelijk in kleine
perceelen konden gesplitst worden. werden overgelaten aan
degenen, die ze het eerst in bezit namen, tegen. 1 /lo van de
opbrengst der korenvelden en 1/ 5 van die der olijftuinen en wijn
(vectigal). Dit in bezit nemen heette occupatio, de grond-bergn
zelf ager occupatorius of arci flnalis. De ager occupatorius kon
verkocht en overgedragen worden, maar ging nooit door usucapio
(pag. 142) in eigendom over ; hij bleef steeds possessio, want de
staat kon te allen tijde zijn eigendomsrecht doen gelden.
Het occupatie-systeem werd hoe langer hoe meer toegepast, Latifundia.
de landverdeelingen kwamen steeds zeldzamer voor en de possessores wisten herhaaldelijk zich aan de belasting op den ager
occupatorius te onttrekken. Allengs vereenigden zich in de
handen der rijken groote bezittingen (latifundia), die zij door
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groote troepen slaven op weinig kostbare wijze lieten bewerken.
De kleine grondbezitter, die telkens van huis en hof ten oorlog
werd geroepen, kon aan zulk een mededinging het hoofd niet
bieden en eindigde met zijn hoeve over te doen aan zijn machtigen buurman, die zich soms niet ontzag daartoe geweld te
gebruiken. Grootendeels trokken deze verarmde lieden naar
Rome, waar zij het proletariaat vermeerderden.
Akkerwetten Waarschijnlijk is kort na den Zen Punischen oorlog de possessio
der Graeehen. tot 500 iugera beperkt 1 . Er schijnt evenwel geen gevolg aan
te zijn gegeven. Daarom wilde de consul C. Laelius in 140 de
wet hernieuwen, maar op aandrang zijner vrienden trok hij
zijn voorstel in.
Tib. Gracchus (133) nam, bij de steeds toenemende wegsmelting van den boerenstand, de akkerwet weer ter hand. Zijn
wetsvoorstel beperkte het aandeel, dat ieder in den agerpublicus
zou kunnen hebben tot 500 iugera, benevens 250 iugera voor
iederen volwassen zoon, doch :goo, dat het geheel 1000 iugera
niet te boven kon gaan. Bovendien werd voor de ingetrokken
landerijen een schadeloosstelling toegestaan. Een commissie
zou uitmaken wat ager publicuus en wat particulier eigendom
was en tevens de vrijgevallen gronden in stukken van 30 iugera
tegen een kleine erfpacht verdeelen onder arme burgers. De
groote tegenstand, die deze wet ontmoette, is zeer verklaarbaar.
Velen van de toenmalige bezitters dezer landerijen of hun voorvaderen hadden ze gekocht, waarschijnlijk in veel gevallen
zonder te weten, dat zij domeingrond kochtten. Dikwijls waren
ook deze landerijen door de bezitters met groote kosten belangrijk verbeterd. Er waren dus ook onder hen, die een ver
toestand wenschten, velen, die dit middel hoogst-betringd
bedenkelijk achtten. De wet van Gracchus werd evenwel aangenomen en zijn gewelddadige dood belette niet, dat zij, zoo
goed en zoo kwaad het ging, werd uitgevoerd.
Zoodra zijn broeder C. Gracchus in 123 tribunuus plebis was
geworden stelde deze het stichten van drie kolonies voor : te
Tarentum, Capua en Carthago (Iunonia), die uitsluitend door
Alle andere leges agrariae, waarvan de geschiedschrijvers spreken, met name
die van Spurius Cassius (486) en de lex Licinia-Sextia (367) zijn onhistorisch.
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arme burgers zouden bevolkt worden, terwijl de vroegere kolonisten tot de klassen behoorden, en dus altijd eenig vermogen
bezaten. De tribuun M. Livius Drusus, door de senaatspartij
gewonnen, wist Gracchus te overtroeven door in zijn lex Livia
bovendien nog het stichten van tien kolonies voor te stellen.
Gracchus viel en het voorstel van Drusus werd niet uitgevoerd.
Achtereenvolgens werd nu het werk van Gracchus afgebroken. Akkerwetten
De lex Thoria (118) verbood verder alle akkerassignaties, en sedert de
verzekerde aan de possessores hun bezit tegen een belasting, die Gratiehen.
onder de arme burgers zou verdeeld worden, doch die door een
lex agraria van 111 werd afgeschaft. Deze wetten gaven dus
aan den boerenstand den doodsteek, en verzekerden voor altijd
de belangen der possessores. Alle verdere leges agrariae hadden
niet betrekking op den ager occupatorius maar op den verpachten
ager publicus, of op de possessies der bondgenooten, of op het
aankoopes van landerijen uit de schatkist, en waren dus gericht
tegen de inkomsten van den staat. De volkstribuun L. Appuleius Saturninus (100) wilde door aankoop van landerijen een
onderkomen zoeken voor de veteranen van Marius, zooals later
Sulla voor de zijne zorgde. De leegte, door den onmenschelijk
gevoerden burgeroorlog ontstaan, was zoo groot, dat, toen Sulla
al zijn veteranen geborgen had, een gedeelte van den ager
publicus nog onbezet bleef. Den verkoop der sortes assignatae
had Sulla streng verboden, doch zonder gevolg ; twintig jaar
later waren overal weer latifundia, terwijl het proletariaat ver
veteranen en de verdreven eigenaars. -merdwast
Nog eenmaal werd een poging gedaan om het dreigend gevaar af te wenden. De tribuun Servilius Rullus stelde in 63
voor, om wat er nog van den ager publicus in Italië over was,
alsmede dien in de provincies, te verkoopen en voor dat bedrag,
vermeerderd met de inkomsten der veroveringen van Pompeius
in Azië, land aan te koopen ter verdeeling onder de arme burgers, vooral onder hen, die Sulla had beroofd. De lex Servilia
werd wegens den tegenstand der nobiliteit. wier woordvoerder
Cicero was, door den voorsteller ingetrokken. Evenzoo mislukte de lex Flavia (60), die vooral het belang der soldaten van
Pompeius op 't oog had.
Caesar deed in 59 zijn lex Iulia agraria aannemen tegen den
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wil van den senaat, waardoor, behalve door den staat tot dit
doeleinde aangekochte landerijen, ook de ager Campanus, nagenoeg het eenige wat in Italië van den ager publicus was
overgebleven, verdeeld werd onder 20,000 arme burgers en
veteranen. Het verkoopen der toegewezen stukken binnen
twintig jaar was verboden.
§ 4. KOLONIES.

Met het stichten van koloniën beoogden de Romeinen op
verschillende tijdstippen, verschillende doeleinden.
1°. Aanvankelijk vestigden zij, volgens een in Italië inBurgerkolonies.
heemsche gewoonte, kolonies in een pas veroverde streek ter
bevestiging hunner heerschappij (propugnaculum imperii) en
tevens ter verdediging der grenzen (colonia velut arx imposita).
Behoudens een paar uitzonderingen (Mutina en Parma) werden
sedert 338 alle burgerkolonies aan de kust gevestigd (coloniae
maritimae). De burgers, waarmede deze koloniën werden bevolkt, behoorden tot de klassen en waren derhalve nooit geheel
van vermogen ontbloot.
2°. C. Gracchus wilde door het uitzenden van kolonies in
Militaire
kolonies.
den nood der burgerij voorzien. Dit denkbeeld, door Appuleius
Saturninus weder opgevat ter verzorging der veteranen van
Marius, werd door Sulla op groote schaal verwezenlijkt. Ook
Caesar en na hem de triumviri beloonden hun oud-gedienden
op deze wijze en hoe gewelddadig vooral de laatsten te werk
gingen, leeren de klachten der dichters. Het onderscheid tusschen de door Gracchus voorgestelde kolonies en de zoogenaamde militaire kolonies, die Sulla in 't leven riep, was niet
zoo groot als men oppervlakkig zou denken. Beide hadden ver
arme burgers ten doel, maar de militaire kolonies-zorginva
hadden hoofdzakelijk, hoewel niet uitsluitend, het oog op een
bepaalde klasse van arme burgers, de veteranen.
3°. De keizers stichtten herhaaldelijk kolonies om een verKeizerkolonies.
overd land in bedwang te houden, en keerden daarmede terug
tot het oorspronkelijk doel der kolonisatie.
Kolonies werden gesticht ten gevolge van een s. c., later bij
Stichten van
kolonies.
een wet, en ook Caesar vroeg nog op zijn lex de agro Campano
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diviclenclo de machtiging van het volk, maar daarna stichtte hij
kolonies krachtens zijn imperium, zonder voorafgaande wet, en de
keizers volgden zijn voorbeeld. Niet aan het volk, maar aan den

imperator dankten dus voortaan de veteranen hun verzorging.
Dezelfde wet, die de stichting eener kolonie beval, benoemde
daartoe een commissie, Illviri coloniae deducendae, en bepaalde
het getal kolonisten benevens het aantal aan ieder toe te wijzen
iugera. Oudtijds bestond een kolonie uit 300 hoofden van gezinnen , later werd dit getal soms vertienvoudigd. Voor het
geval, dat zich geen voldoend getal aanbood, werd tot een loting
of lichting overgegaan. De grootte an het stuk land, dat iederen
kolonist werd toegewezen, wisselde af van 2 tot 10 iugera. De
kolonisten trokken auspicato, onder aanvoering der met het imperium bekleede IIlviri op militaire wijze naar de aangewezen
streek, waar de kolonie werd gesticht volgens de leer der augures.
De oorspronkelijke bewoners kregen de civitas sine sufragio, maar
op den duur versmolten zij met de kolonisten, en verwierven alle
inwoners het volledig romeinsch burgerrecht.
Behalve de romeinsche waren er ook latijnsche kolonies. Latijnsche
In de stichting der latijnsche kolonies moeten drie tijdperken kolonies.
onderscheiden worden. De eerste periode is die van den latijnschen bond ; de tweede loopt van 493-340, den tijd van het
romeinsch-latijnsch-hernicisch verbond ; in de derde periode
(338-181) stichtten de Romeinen koloniën, die zij met Latijnen
bevolkten. Deze coloniae Latinae werden geheel op dezelfde
wijze uitgezonden en ingericht als de coloniae civium. Alleen
was, omdat zij meer het aanleggen van nieuwe steden ten
doel hadden, het getal kolonisten veel grooter dan dat der
burgerkolonies. De coloniae Latinae behoorden tot de civitates
foecteratae; de inwoners waren dus peregrini en de romeinsche
burgers, die zich een enkele maal in een latijnsche kolonie lieten
inschrijven, ondergingen derhalve een capitis cdeminutio media.
.

§ 5. SOCII. IUS LATII.
De Romeinen kenden drie soorten van betrekkingen met
vreemde volken:
1 °. amicitia, een vriendschapsverdrag waardoor wederzijds Amicitia.
HOEKSTRA, Roma. Antiq. 6e dr.
13

194
vrede en ongehinderd verkeer werd verzekerd. Van dezen aard
Tas het verdrag met Ai ba en dat met Carthago in 348 en 306.
Hospitium
2°. hospitium publicum, waardoor zoo het schijnt aan alle
publicum.g
bur^er^ Ta
an een staat de rechten werden toe gg ekend, cie soms
aan enkele vreemdelingen werden geschonken: ontvangst en ver
aanspraak op een gastgeschenk, vooral-pleginostak,
het recht om te koopen en te verkoopen en daarvoor per soonlijk
voor het gerecht te kunnen optreden. Dit gunstbewijs kreeg
Caere na den inval der Galliërs.
Foedus. 3°. foedus, een verbond met nauwkeurig omschreven rechten
en verplichtingen. De staten, waarmede Rome een foedus aan
heetten civitates foederatae en behielden hun souvereiniteit,-gin,
hetgeen vooral daaruit bleek-, dat een romeinsch balling er zich
kon neerzetten -en het burgerrecht verwerven. Verder hadUUen
zij hun eigen bestuur, eigen rechtspleging en muntrecht. 'Lij
nlo^hten echter geen betrekkingen met het buitenland onderhouden, want elk verdrag behelsde de bepaling: nt eosdem qucs
populus romancus amiicos atque 1?ostes habeant; bovendien waren
zij gehouden hulptroepen te leveren. Deze staten waren met
hun toestand zeer tevreden, want na den bondgenootenoorloe
betoonden Heraelea en Neapolis weinig lust om het romeinsch
burgerrecht aan te nemen. In den regel was het verbond niet
een foedus a3quucm, maar was de afhankelijkheid der civitates
foederatae van Rome uitdrukkelijk uitgesproken door de formule:
maiestatem populi Romani corniter conservanto. Bij het uitbreken
van den lsten Punischen oorlog waren alle steden in Italië,
die niet als coloniae of municipia het burgerrecht geheel of gedeeltelijk bezaten, in het bondgenootschap met Rome opgenemen. Gezamenlijk worden zij genoeml socii et Latini, socii

nomenque Latinism, socii et Latium.
lus Latii. De Latini, bestaande uit die steden van het latijnsch verbond, die het burgerrecht nog niet hadden : Tibur, Praeneste
en een paar onbeduidende plaatsen, maar vooral uit de latijnsche
kolonies, hadden boven de andere socii verschillende voorrechten,
die samengevat werden onder den naam ius Latii, Latinitas of
Latium. Als de andere socii waren zij peregriini, maar zij genoten de rechten van den vroegeren latijnschen bond : commerciurn, conubiurn en het recht van nederzetting te Rome

195
met stemrecht in de comitia tributa, in een door het, lot
aangewezen tribus. Bovendien kreeg een Latinus als hij zich
te Rome vestigde het burgerrecht. Later, misschien in 286,
werd dit recht beperkt in zoover een Latinus alleen dan het
romeinsch burgerrecht verwierf wanneer hij een zoon in zijn
stad achterliet (stirpem ex sere domi relinquere) of wanneer hij
een magistratuur in zijn stad had bekleed (cives ex Latio).
Dikwijls trachtten zich de Latini zonder aan deze bepalingen te voldoen in de tribus te laten inschrijven. Wanneer
de latijnsche steden klaagden over haar ontvolking, werd een
streng onderzoek ingesteld ; in het jaar 187 werden ten gevolge
van zulk een onderzoek 12,000 Latini uit Rome verdreven. Zulke
uitzettingen hadden later herhaaldelijk plaats.
De twaalf sedert 268 gestichte coloniae Latinae hadden een
minder recht. Het wordt naar de in dat jaar te Ariminunl
gestichte latijnsche kolonie ius Arimini genoemd en ook wel
ius duocdecim coloniarum. Deze kolonies hadden commercium
doch geen conubium; zij mochten slechts kopergeld laten munten
en de inwoners konden alleen het romeinsch burgerrecht ver
wanneer zij in hun stad een magistratuur hadden bekleed.-wervn
Tot deze klasse behoorden ook de steden in de provincies, die
roet het ius Latii warén begiftigd, o.a. in 89, Gallia Transpadana.
In Italië zelf waren na den bondgenootenoorlog geen steden
meer met het ius Latii.
§ 6. ITALIË NA DEN BONDGENOOTENOORLOG.

De verhouding van Rome tot de bondgenooten werd steeds Oorzaken van
drukkender; de socii werden in alle opzichten achteruitgezet, den bondgeen door de romeinsche magistraten op de meest willekeurige nootenwijze behandeld. De verhouding was nu omgekeerd ; vroeger oorlog.
werd het inlijven eenex stad als een aanwinst voor Rome
beschouwd, thans, nu het romeinsche burgerrecht steeds begeerlijker was geworden, werd het met de meeste zorg bewaakt.
Het eerste voorstel om aan de bondgenooten het burgerrecht Wetten ter
te verleenen, was van den consul M. Fulvius Flaccus (125); verleening
drie jaar later werd het herhaald door C. Gracchus. De ver- van het burijdeling hunner hoop, op nieuw gewekt door M. Livius Drusus 91, gerecht.
13*
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voerde tot den bondgenootenoorlog. Op het einde van 90 werd
door een lex Iulia van den consul L. Iulius Caesar aan de trouw
gebleven socii het burgerrecht gegeven, en in Januari van 89
door de lex Plautia-Papiria, door twee tribunen voorgesteld, aan
alle inwoners der civitates foederatae, wanneer zij zich binnen 60
(lagen bij den praetor urbanus aanmeldden. De nieuwe burgers
werden eerst ingedeeld in 8 der bestaande tribus, hetgeen hun
stemrecht waardeloos maakte, maar reeds in 84 werden zij in
alle tribus opgenomen.
Gallia Cispadana had in 89 het burgerrecht verkregen waar
een lex Pompela van den consul Cn. Pompeius-schijnlkdor
Strabo, die ook in hetzelfde jaar aan Gallia Transpadana het
ius Latii gaf, dat de 12 jongste latijnsche kolonies hadden (pag.
195). Caesar verleende het burgerrecht aan Gallia Transpadana
en in 42 werd de provincie Gallia opgeheven en het land voor
goed met Italië vereenigd (pag. 185).
Gevolgen van Het verleenen van het burgerrecht bracht in Italië groote
den oorlog. verandering te weeg. Het Latijn werd overal de officieele taal
en verdreef de inheemsche dialekten; voortaan heerschten op
het schiereiland romeinsch recht, romeinsche zeden en gebruiken.
Maar het voornaamste gevolg was de ontwikkeling van de zelfstandigheid der steden. Het onderscheid tusschen de steden in
Italië verdween; zij moesten nu eigenlijk met dezelfde rechten
als Rome in het staatsverband worden opgenomen. Dit is evenwel niet volkomen gelukt. Rome zelf is nooit een afzonderlijke gemeente geworden; het bestuur der hoofdstad was tevens
het bestuur van den staat, alle uitgaven ten bate van Rome
werden steeds beschouwd als staatsuitgaven. Aan het bestuur
van den staat konden de steden niet deelnemen, omdat het
stelsel van vertegenwoordiging niet werd toegepast. De Romeinen vergenoegden zich met aan de steden een zooveel mogelijk zelfstandig ;inwendig beheer toe te staan en de grenzen
tusschen de bevoegdheid van staats- en stadsbestuur te trekken
Leges munici- door leges municipales 1
.

pales.

1 Twee leges municipales zijn gedeeltelijk bewaard : de lex Rubria (49), die
de rechtspleging in Gallia Cisalpina regelde, en de lex Iulia mnunicipalis (46)
(tabula Heracleensis), een algemeene gemeentewet van Caesar, zoowel voor
Rome als de municipia in en buiten Italië.
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In vele steden bleven geruimen tijd, nadat zij het burgerrecht hadden verkregen, de vroegere inrichtingen bestaan ; zoo
behielden meestal de magistraten hun oude titels. Te Lanuvium,
Aricia en Tusculum stond aan het hoofd een dictator ; te Lavinium
en Praeneste twee praetoren ; te Beneventum twee consuls ; te
Arpinum, Fundi en Foriniae drie aedilen. Tegen het einde der
republiek begon in de stedelijke besturen overal gelijkvormigheid te komen.
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HOOFDSTUK X.
Provinciën.

§ 1. TOESTAND DER PROVINCIËN.

magistratus
cum imperio toegewezen werkkring. Toen de provincia Sicilië
en Sardinië te besturen werd opgedragen aan praetoren met het
volledig imperium consulare, kreeg het woord bovendien de
beteekenis van stadhouderschap en van wingewest.
Een provincie was een onderworpen land buiten Italië, door
een romeinsch magistraat bestuurd. Haar grondgebied was
eigendom van het romeinsche volk (praedium populi romani) en
derhalve schatplichtig. De namen van de wingewesten der republiek en de jaren hunner inrichting tot provincie zijn de volgende:
81
. 227 10. Gallia Cisalpina .
1. Sicilia .. . .
195).
(pag.
Sardinia
.
.
.
.
.
.
227
2.
197 11. Bithynia . . . . . 74
3. Hispania Citerior
12 Cirene . . . . . . 4:
4. Hispania Ulterior
67
Creta • . .
. 45
5. Illyricum. . .
64
Cilicia . . .
6. Macedonia . . . . . 146
146 13 ' Cyprus . . . . . . 58
7. Africa
. . . . . 64
8. Asia . . . . . . . 133 14. Syria.
9. Gallia Narbonensis . . 120
De Romeinen brachten bij het invoeren hunner heerschappij
overal dezelfde beginsels in toepassing. Een onderworpen land
werd door den veroveraar, bijgestaan door tien door den senaat

Naam.Provincia beteekende oorspronkelijk den aan een

Aantal.

Inrichting.
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daartoe aangewezen legatz, tot een provincie ingericht (in fonnam
,pprovinciae recligere). De aldus tot stand gekomen regeling (lex
1provinciae) droeg den naam van den veldheer, en bleef voortaan
de grondslag van het beheer. De Romeinen deden in de provincies, even als in Italië, het beheer berusten op de stedelijke
organisatie. Daarom werd allereerst de provincie verdeeld in
distrikten (civitates) met een der grootste steden tot centrum.
Sicilië had 67, Gallië 64 dergelijke civitates. Om de banden,
.+lie vroeger tusschen de inwoners hadden bestaan, zooveel
mogelijk te verbreken, werden de districten zoo geregeld, dat
de oude indeeling geheel verviel. Zelfs werd dikwijls tusschen
de verschillende civitates het commercium opgeheven, zoodat de
inwoners onderling hun eigendommen, moeilijker konden van de
hand doen, en de Romeinen, die overal commercium hadden, des te
gemakkelijker eigendommen konden verwerven. Hierop werd
(le politieke en financieele toestand der provincie geregeld. Met
geweld genomen steden werden verwoest, haar landerijen tot
romeinsch domein (alter publicus) gemaakt. Aan de steden, die
zich hadden onderworpen, liet men haar gebied en stedelijke
rechten, aan de inwoners hun vrijheid en bezittingen. Op alle
landerijen werd echter een belasting gelegd als praem iuum vietoriae et poeha belli.
In sommige provincies waren eenige bevoorrechte steden, na- Steden in de
melijk steden met romeinsche inrichtingen en vrije steden. De provincies.
steden in een provincie konden dus evenals in Italië behooren
tot de volgende kategorieën :
1 0 . Steden met romeinsche inrichtingen : coloniae civium, municipia en colo'niae .patinae. Haar toestand was ongunstiger dan
die der steden van dezen rang in Italië, omdat zij belasting
waren, en op haar gebied het dominium ex lure Quiri---schuldig
tium (pag. 143) niet toepasselijk was.
i°. Vrije steden en wel:
a. civitates foederatae. Het foedus, dat deze steden met Rome
hadden gesloten, erkende haar zelfstandigheid naast Rome en
was van beide kanten bezworen. Een oorkonde van het ver
werd in bronzen tafels gegrift en zoowel te Rome als in-drag
de stad zelve bewaard. De toestand dezer steden was de gunstigste van alle provinciesteden. Zij kwamen slechts in geringen
,

,
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getale voor en alleen in de oudste provincies. In Sicilië waren er
drie : Messana, Tauromenium en Netum ; verder genoten dit voorrecht: Massilia, Athene, Rhod u s, Tyrus en enkele andere steden.
De bewoners hadden administratieve vrijheid, eigen rechtspraak en in civiele zaken ook over de bij hen gevestigde Romeinen, het ius exsilii (pag. 194) en het recht om munt (gewoonlijk alleen koperen munt) te slaan. De landerijen bleven
het eigendom van de stad of haar burgers, die bovendien immuner
waren, d. i. vrijgesteld van romeinsche belastingen, en alleen
moesten voldoen aan de bij het foedus gestelde voorwaarden:
levering van troepen en schepen, levering van koren tegen betaling, en het ontvangen van doortrekkende romeinsche ambtenaren. De stadhouder mocht zich met de aangelegenheid dezer
steden niet bemoeien en moest, wanneer hij op haar gebied
verscheen, zijn insignia afleggen.
b. civitates sine foedere immuner et liberae. Zij hadden dezelfde
voorrechten als de civitates foederatae, met dit onderscheid dat
haar toestand niet berustte op een foedus, maar op een lex of s. c.,
die elk oogenblik konden ingetrokken worden. Tot de weinige
steden, die zich in deze welwillendheid der Romeinen verheugden, behoorden o. a. Panormus, Segesta, Utica, Thapsus, Smyrna,
Ephesus, Alexandria Troas.
Het behoeft niet gezegd te worden, dat aan alle vrije steden
buitenlanlandsche politiek was verboden. Bij de inrichting der
provincie was haar een stedelijk recht (lex) gegeven, waaraan
zij zich moesten houden. Haar zelfstandigheid kwam dus hierop
neer, dat zij volgens deze gemeentewet zich zelf konden beheeren
door haar eigen overheden, zonder inmenging des stadhouders.
Daar zij vrij van belasting waren, en munt- en exsielrecht hadden,
werden zij beschouwd als exterae, d. i. als niet tot de provincie
behoorende.
30 • Onderworpen steden : civitates stipendiariae, dediticiae, die
verreweg de meerderheid uitmaakten. Aan deze steden was
het stadsrecht op nieuw verleend, zij behielden haar raad, volksvergadering en overheden, hadden in bepaalde civiele zaken
eigen rechtspraak en beheerden zich zelf uit haar eigen inkomsten, maar deze rechten waren haar verleend door den veldheer
en de 10 legati, die de provincie hadden ingericht, en niet door
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een foedus, lex of s. c. Zij waren in alles afhankelijk van den
stadhouder, die nauwkeurig toezicht hield over de uitoefening
dezer rechten en telkens in haar aangelegenheden kon ingrijpen.
Het grondgebied dezer steden was ager publicus en dus schat
-plichtg
aan Rome.
§ 2. BESTUUR DER PROVINCIES.

Alle beslissingen omtrent de provincies behoorden tot de bevoegdheden van den senaat, maar in de laatste eeuw der republiek
begonnen de tribunen zich ook hiermede te bemoeien. Men
denke aan de lex Gabinia (67), die Pompeius den oorlog tegen
de zeeroovers opdroeg, de lex Manilia (66), die hem belastte met
den oorlog tegen Mithradates, de lex Vatinia (59), die Caesar
voor 5 jaar de provincies Gallia Cisalpina en Illyricum toekende.
waarbij de senaat voor hetzelfde tijdvak Gallia Narbonensis voegde.
Tot het besturen der provincies werden aanvankelijk praetoren Benoeming
gekozen ; sedert 227 twee voor Sicilië en Sardinië, sedert 197 der stadtwee voor de beide Spanjes. Toen het getal provincies toenam, houders.
bracht men de prorogatio imperil in toepassing en werden consuls
en praetoren van 't vorige jaar, soms ook privati, uitgezonden
als stadhouders, pro console of pro praetore. Sedert de instelling
der quaestiones perpetuae bleven eerst sommige, later alle praetoren gedurende hun ambtsjaar te Rome, en Sulla maakte de
prorogatio tot regel door te bepalen, dat zoo wel de consuls als
de praetoren onmiddellijk na hun ambtsjaar aan het hoofd eener
provincie moesten geplaatst worden.
De senaat bepaalde welke provinciae zouden zijn consulares,
welke praetoriae (decernere, nominare provincias). Daarop ver
eerst de consuls dan de praetoren de provincies onder --deln
ling door comparatio of sortitio. De lex Sempronia (123) van Lex
C. Gracchus bepaalde, orn partijdigheid van den senaat te voor- Sempronia.
komen, dat de beide provinciae consulares nog voor de comitia
consularia moesten aangewezen worden.
Terstond na afloop van hun. ambtsjaar gingen de consuls en Lex Pompeia.
praetoren naar de hun ten` deel gevallen provincies, maar een
lex Pompeia (52) beval, ter beteugeling van ambitus, nadat een
S. C. van denzeifden inhoud was voorafgegaan, dat eerst vijf jaar

202
na het consulaat of de praetuur het stadhouderschap zou worden
bekleed. Ten einde in het gebrek aan stadhouders, dat nu
tijdelijk ontstond, te voorzien, werden de magistraten opgeroepen,
die vroeger hun provincie van de hand hadden gewezen. Onder
deze behoorde ook Cicero, die in 51 Cilicië bestuurde. De lex
Pompeia, door Caesar in 48 opgeheven, werd door Augustus
hersteld.
Lex Cornelia. Het stadhouderschap duurde als alle ambten één jaar, doch
werd dikwijls verlengd, eerst door een volksbesluit later bij S. c.
Daar evenwel de stadhouder de komst van zijn opvolger behoorde
af te wachten, had een uitdrukkelijke prorogatio dikwijls niet
plaats. Sulfa bepaalde door een lex Cornelia (81), dat de stad
binnen 30 dagen na aankomst van zijn opvolger de provincie-houder
moest verlaten ; de eerste bleef tot zijn komst te Rome met het
imperium bekleed.
Ornatio Veor de stadhouder Rome verliet, bepaalde de senaat de
provinciae. grenzen zijner provincie, en stelde een geldsom ' (vasarium) benevens troepen en schepen tot zijn beschikking (ornatio provinciae 1 ). Proconsuls werden oorspronkelijk gezonden naar die provincies, waar de grootste legermacht noodig was : zij voerden 12
lictoren met fasces cum seeuribus. Aan het hoofd der rustiger
provincies, waar een kleiner leger voldoende was, werden propraetoren gesteld, die 6 lictoren hadden ; overigens was hun
aznbtsgezag gelijk aan dat der proconsuls.
Gezag van den De stadhouder is het hoofd der provincie ; als opperbevelstadhouder. hebber der troepen kan hij een lichting houden zoowel van burgers
als van provincialen, en een oorlogsbelasting opleggen. Hij zorgt
voor de verdediging der provincie, en in een nog niet geheel ondèrworpen of in een bedreigde provincie treedt hij op als veldheer aan
het hoofd van een groot leger. Hij staat aan het hoofd der rechtspleging (pag. 200), en heeft als strafrechter over de provincialen
het ius vitae ac necis sine provocations. In de civiele rechtspraak
heeft hij zich, behalve aan de lex provinciae, de wetten en senaatsbesluiten, te houden aan zijn edictum, dat hij bij zijn komst uit vaardigt en waarin, zooveel mogelijk rekening is gehouden met
1 Het vasarium, dat den stadhouder voor zijn kosten van uitrusting en
inrichting werd toegekend, was daartoe rijkelijk voldoende. Cicero hield van
deze gelden ruim 2 millioen sestertiën over.
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het inheemsche recht der provincie. Ten behoeve der recht
iedere provincie verdeeld in districten (conventus), in-spraki
wier hoofdplaatsen de stadhouder op gezette tijden recht spreekt.
Verder heeft hij het opperbeheer der geheele provincie en houdt
uit dien hoofde nauwlettend toezicht op de stedelijke administratiën.
Den stadhouder werd door het lot een quaestor toegevoegd ; Quaestor.
alleen in Sicilië waren twee quaestoren (quaestor Syracusanus en
quaestor Lilybaetanus). Voor zijn vertrek uit Rome kreeg de quaestor de kas, waaruit hij alle onkosten voor het beheer der provincie
betaalde, en waarin hij de opbrengsten der provincie stortte. Na
afloop van zijn ambt legde hij rekening en verantwoording af,
tevens uit naam van den stadhouder. Hij had in de provincie
een rechtspraak overeenkomende met die der aedilen te Rome.
De stadhouder kon hem ook een deel zijner eigen civiele rechtspraak toevertrouwen, of hem in zijn plaats laten optreden (quaestor pro console, q. pro praetore). Tusschen den stadhouder en
zijn quaestor behoorde te bestaan een vinculum1 pietatis, maar de
voorbeelden van het tegendeel zijn niet schaarsch. Bij ontstentenis
of overlijden van den quaestor droeg de stadhouder de vervulling
van zijn ambt op aan een der legaten (legatus pro quaestore).
De stadhouder werd vergezeld door een of meer onderbevel- Legati.
hebbers (legati) van senatorenrang; hun benoeming geschiedde
door den senaat op voordracht van den stadhouder, die hen belastte met een kommando of met de civiele rechtspraak. De
post van legatus was zeer begeerd.
In het gevolg des stadhouders bevonden zich gewoonlijk jonge Cohors
lieden, zonen van vrienden of bloedverwanten (comites, conto- praetoria.
bernales, cohors praetoria), om ervaring op te doen en fortuin te
maken. Verder talrijke bezoldigde apparitores als : lictoren, scribae,
interpretes, tabellarii, ,puiiarii, medici. Met deze begeleiders moet
niet verward worden de lijfwacht van den stadhouder, die ook
cohors praetoria werd genoemd.
Voor den roineinschen staat, die geheel teerde op zijn win- Uitmergeling
gewesten, was het van 't grootste belang deze in een behoorlijken der provintoestand te houden. Daarom trachtten de Romeinen de hun eies.
onderworpen streken voor uitputting te bewaren, en nieuwe
bronnen van welvaart te openen of de bestaande milder te doen

204
vloeien. De belangen der inwoners kwamen daarbij volstrekt
niet in aanmerking, wat Cicero daarvan ook met schoonklinkende
woorden moge zeggen. Maar de beste maatregelen en verordeningen der regeering om de provincies zoo winstgevend mogelijk
te maken voor den staat, werden in den regel door haar eigen
ambtenaren verijdeld. De stadhouder, meestal geruïneerd door
de ontzaglijke kosten zijner verkiezingen en spelen, moest in
korten tijd niet alleen zijn eigen beurs maar ook die van zijn
gevolg vullen. Overal vond een schraapzuchtig stadhouder voorwendsels voor afpersing en gelegenheid om zijn macht te mis
hij verkocht elk gunstbewijs en liet zich overladen-bruiken;
met geschenken. En ten slotte moesten de ongelukkige inwoners standbeelden en tempels voor hun kweller oprichten en,
wanneer hij de repetundis was aangeklaagd, een laudatio naar
Rome zenden, uit vrees voor zijn opvolger.
Daarenboven werden de provincialen uitgezogen door de publicani (pag. 212), tegen wier knevelarijen de stadhouder zich niet
durfde verzetten, en niet minder door de negotiatores, romeinsche
kapitalisten, die dikwijls tegen ongehoorde woekerwinst geld
leenden aan de verarmde steden of vorsten, en meermalen met
behulp van den stadhouder de inwoners tot het uiterste dreven.
Eerst het keizerrijk bracht verademing voor de provincies aan.
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HOOFDSTUK AI.
Geldmiddelen.

1. HET MUNTWEZEN.

Het oudste ruilmiddel der Romeinen was vee ; pecunia is Pecunia.
zonder twijfel een afleiding van pecus• Vroegtijdig bedienden
zij zich bovendien van koper (aes rude), dat in stukken (rauduscula) bij gewicht in betaling werd gegeven. Zoowel in de taal
(aestimare van aes, eendere voor betalen, stipendium, expendere
en dergelijke meer) als bij den symbolischen koop voor het gerecht (per aes et bibram) is de herinnering aan dit overoud gebruik
blijven voortleven.
De overlevering, die aan Servius Tullius de invoering van Gemunt
maten en gewichten toeschreef, vermeldde ook, dat hij koperen kopergeld.
munten liet gieten met den kop van een rund, schaap of zwijn
(aes signatum). Deze stukken werden evenwel steeds toegewogen,
maar tijdens de decemviri zouden koperstukken zijn gemunt, die
zonder weging werden aangenomen.
Deze beweringen schijnen niet overeenkomstig de werkelijkheid
te zijn. De muntslag der oudste nog voorhanden koperstukken
wijst op een veel later tijd; zij kunnen niet veel ouder zijn dan
omstreeks 350 v. C. Deze oudste munt sloot zich bij het be-
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staande gewichtstelsel aan, want de munteenheid, de as, had het
gewicht van het romeinsch pond (327 gram). De oudste munt
zijn de volgende:
-stuken

As = 12 Unciae =1 pond koper.
I
Semis = 6 ' /2
Triens = 4 „ = 1/3 „
Quadrans = 3 „ = 1/4 „
= 1/ 6 „
Sextans = 2 ,,
Uncia = 1 Uncia = 1 f 12 „
De oudste as (as libralis, aes grave) had, zooals uit de weging
der tot ons gekomen stukken blijkt, nagenoeg het volle gewicht.
In den loop des tijds werden de koperstukken steeds lichter
gemaakt, zoodat zij in plaats van gegoten, geslagen konden
worden.
Zilvergeld. In het jaar 269 werd een munt opgericht in den tempel van
Iuno Moneta, werden Illviri monetales benoemd en begon men
zilvergeld te slaan. Daarvoor werd een muntvoet gekozen, die
reeds algemeen verbreid was, de attische drachme, die ook op
Sicilië in gebruik was. Het nieuwe zilverstuk, dat hiermede in
waarde overeenkwam, was de denarius. Tevens werd, om den
denarius in overeenstemming te brengen met het bestaande
systeem, de duodecimale indeeling van de oude romeinsche munt
vervangen door de decimale. De as libralis werd afgeschaft en
vervangen door een as, die slechts 4 unciae woog, den zoogenaamden triëntalen as. De nu geslagen zilverstukken waren:

Denarius X = 10 as.
Quinarius V = 5 as.
Sestertius IIS = 2'/2 as.'
Op deze wijze konden koper- en zilvergeld naast elkander
blijven voortbestaan. De nieuwe as was het tiende deel van den
denarius en de sestertius was derhalve de aequivalent van den
ouden as libralis, naar welken nog langen tijd werd gerekend.
Zoo kwam het, dat niet de denarius, maar de sestertius, die de
waarde aangaven
1 Het was in het schrift gebruikelijk de teekeils, die de
van een dwarsstreep te voorzien. Sestertius voor sernistertius, derdehalf.
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bemiddelaar was tusschen het oude en het nieuwe systeem, diende
tot het bepalen van geldsommen en bij voorkeur nummus werd
genoemd.
In den loop van den lsten Punischen oorlog werd het gewicht Waardevervan den as verminderd tot 2 unciae (as sextantarius). In 217 mindering
werd hij wegens het dalen van het koper vastgesteld op 1 uncia; van den as.
tevens werd door een lex Flarninia de denarius gebracht op 16 as
en zijn zilvergehalte, met 1 / 7 verminderd. De as, die nauwelijks
de helft van de nominale waarde had, was pasmunt geworden,
daarom kon zijn gewicht, gevoegelijk worden verminderd, zooals
uncia gereduceerd werd. Het
in 89 geschiedde toen hij tot
nieuwe stelsel bleef tot diep in den keizertijd bestaan:

Denarius = 16 as.
Quinarius = 8 as.
Sestertius = 4 as.
Zoowel de staat als particulieren bewaarden lang voor de in- Goudgeld.
voering van zilvergeld hun vermogen in zilveren en gouden
staven. Eerst in 217 werd goudgeld geslagen, stukken van 60,
40 en 20 sestertiën nominaal, die evenwel op verre na die waarde
niet hadden en spoedig verdwenen. Ook de goudstukken (aurei),
die Sulla, Pompeius en Caesar lieten slaan, werden in den handel
alleen naar hun gewicht aangenomen.
Het is moeilijk de juiste waarde der romeinsche munten te Waarde van
bepalen wegens de wisselende verhouding van goud en zilver het geld.
aan den eenen kant en die van zilver en koper aan den anderen
kant. In 't algemeen kan men aannemen, dat de denarius een
waarde had van 42 cent, de sestertius dus van ruim 10 cent.
Nog moeilijker is het de relatieve waarde van het geld, zijn
verhouding tot den koopprijs, vast te stellen. Het spreekt van
zelf, dat tijdens het bestaan van Rome deze verhouding ten
zeerste heeft afgewisseld.
Ten slotte volgen hier de onderdeelen van den as, waarvan Onderdeelen
zich de Romeinen bedienden, om de deelen van een eenheid van den as.
uit te drukken, zoowel van leen kapitaal, een erfenis, een akker,
een uur, als van gewichten en van koperen munten (heres ex
arse,

ex besse).
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AS.

1
11/11

5/ 6
3/4
2/ 3
7/1 2

1/2

UNCIAE.

12
11
10
9
8
M

I

6

I

N A

ME~.

as.
deunx.
dextans.
dodrans.
be«
septunx.
semis.
§ 2.

Uitgaven.

AS.

UNCIAE.

II

I

NAMEN.

I

I

5/12

I

1/ 3
1/4
1/ 6

5
4
3
2

1/

1/2

1/12
1/24

1

1

18

'

1/ 2

quincunx.
triens.
quadrons.

sextans.
eescunx.
uncia.
semuncia.

U I T G A V E N.

Ret financiewezen del" republiek is weinig bekend. Bij gebrek
van een voldoend .aantal cijfers is het onmogelijk om zelfs bij
benadering voor eenig tijdstip een begrooting te maken Ivan de
inkomsten en uitgaven van den staat.
De staatszorg strekte zich te Rome lang zoover niet uit als
in den tegenwoordigen tijd; de uitgaven bepaaklen zich hoofdzakelijk tot de volgende posten:
1°. Eerediensi. De kosten van den eeredienst, die een staatsinstelllng was, werden door den staat gedragen. De groote
priestercolleges en waarschijnlijk alle tempels hadden kassen
(arcae), die gestijfd werden door de den tempel toegewezen landerijen, en door toevallige baten: geschenken, en de vergoeding,
die de burgers voor het offer moesten betalen, terwijl bovendien
de sacramenta (pag. 148) in de kas del" pontifices werden gestort.
Alle buitengewone offers en feesten, vooral de procuroiionee prodigiorum en de ludi (pag. 170), werden door den staat bestreden.
De priesterambten waren honoree en als zoodanig onbezoldigd,
maar aan de curiones, de Vestaalsche maagden en denkelijk
ook aan de {lamines, die hun ambt levenslang bekleedden, werd,
wanneer zij in dienst traden, een geldsom toegewezen. De verschillende dienaren del" priesters genoten bezoldiging.
2°. Openbare Werken. Tot in de 2de eeuw v: C. stelden de
openbare werken de zwaarste eischen aan de schatkist. De censoren moesten de hun toegestane gelden aanwenden voor het

209
bouwen en onderhouden der stadsmuren, porticus, basilicas, fora,
bruggen, waterleidingen, kortom van alle staats-gebouwen en
werken. Ook in de romeinsche kolonies en municipia hadden
zij voor dit alles te zorgen, maar meer en meer bestreden deze
steden zelf de daarvoor noodige uitgaven, en bepaalde zich de
werkzaamheid der censoren tot den aanleg en het onderhoud
van wegen, bruggen en havens in Italië.
30• Leger en Vloot. De burgers bekostigden zelf hun wapenrusting en verpleging te velde. Omstreeks 400 werd het betalen
van soldij (stipendium) ingevoerd. De soldij werd na aftrek van
de kosten van voeding en uitrusting betaald om het halfjaar
(semestre stipendium) of om het jaar (annuum stipendium). Tijdens
Polybius bedroeg het stipendium annuum voor den legionaries
1200 as, voor den centurio 2400 as, voor den ruiter 3600 as.
De ' muntverandering van 217 had op de soldij geen invloed,
'zoodat sedert de legioensoldaat jaarlijks 120 denarii ontving,
welke som door Caesar tot 225 denarii werd verhoogd.
4°. Beheer. Tijdens de republiek waren de kosten van het
beheer gering. De steden in Italië bekostigden hun uitgaven
uit de haar toegewezen landerijen ; het ontbrekende kon door
een plaatselijke belasting worden aangevuld. Alleen de onder
ambtenaren werden bezoldigd, en de stadhouders der-geschikt
provinciën kregen vergoeding voor hun uitrusting (pag. 202).
5°. Cura annonce. Ten gevolge van de gestadige vermeerdering der bevolking in de hoofdstad, terwijl de korenbouw
In Italië steeds afnam, omdat men zich op de meer winstgevende
veeteelt, olijf- en wijnbouw toelegde, was de staat genoodzaakt,
ten einde hongersnood en buitengewone rijzing der korenprijzen
te voorkomen, om te zorgen voor een geregelden korentoevoer
naar Rome. Vooral Sicilië, de nutria plebis romanae, en later
Azië leverden hiertoe bijdragen. De quaestor te Ostia nam het
geleverde koren in ontvangst, de aedilen verkochten het te Rome
en bepaalden zoo ook den prijs voor den handel. Deze levering
van koren kon alleen dan den staat nadeel berokkenen, wanneer
de inkoopsprijs dien van den verkoop overtrof. C. Gracchus bepaalde echter door zijn lex Sempronia frumentaria (123), dat ieder
burger maandelijks 5 modii (8V2 liter) tarwe zou kunnen ontvangen tegen 6%3 as den modius, minder dan de helft van den
HOEKSTEA, Born. Antiq. 6e

dr.
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kostenden prijs. Door verschillende leges frumentariae werd
deze milddadigheid (largitio), die den staat zware lasten oplegde,
gewijzigd, en Sulla schafte de korenuitdeelingen waarschijnlijk
geheel af. Zij werden reeds door de lex Terentia et Cassia (73)
weer ingevoerd overeenkomstig de bepalingen van Gracchus.
De bedeeling bleef verder bestaan, en werd het gewone middel
der partijen om de plebs te winnen. Een lex Clodia (58) deelde
het koren uit om niet. Ieder stemhebbende burger te Rome
had recht op deze uitdeelingen, hoewel de meer gegoeden zich
niet zullen hebben aangemeld. In 46 vond Caesar 320,000
personen op de lijsten der bedeelden. Hij beperkte hun getal
tot 150,000, Augustus tot 200,000. De plaatsen, die door sterfgevallen openvielen, werden door loting weder bezet. Reeds
tijdens de republiek komen soms congiaria (congius) voor, ge
wijn of olie als toegift bij het koren.
-schenkva
§ 3. INKOMSTEN. BELASTINGHEFFING.
Geldmidde- In het beheer der geldmiddelen kunnen twee perioden worden
len voor 167. onderscheiden, waarvan de eerste tot 167, de tweede tot Au-

gustus loopt.
Inkomsten. In het eerste tijdperk werd de eenvoudige huishouding van

den staat bekostigd uit de volgende inkomsten:
1 0 . Vectigalia, opbrengst van staatseigendommen : van den ager
publicus, van de bosschen, mijnen en van de visscherij in de
meren en rivieren van den staat; verder de vergoeding voor
huur van bouwterreinen (solarium) en voor het gebruiken van
waterleidingen en cloacae benevens de inkomende en uitgaande.
rechten (portoria).
2°. Verdere inkomsten : toevallige baten als oorlogsbuit en
boeten ; het hoofdgeld van de te Rome gevestigde vreemdelingen.
(aerarii) en het aurum vicesimarium (pag. 48).
Tributum. In oorlogstijd, vooral sedert het invoeren der soldij (406),
schoten de inkomsten meestal te kort. Men moest dan overgaan tot het heffen van een buitengewone kapitaalsbelasting,
(tributum ex censu) door van het vermogen der burgers een triof triplex d. i. 1, 2 of 3 per mille te--butmsiplex,d
vorderen. Het tributum kan in zeker opzicht beschouwd worden_
-

-
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als een gedwongen leening, want, wanneer de schatkist het
toeliet, werd het geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Herhaaldelijk
verzette zich de burgerij hardnekkig tegen een oorlog, die het
heffen van een tributum in het verschiet stelde. Nog in 200
werd het voorstel van de regeering om Philippus van Macedonië
den oorlog aan te doen, met bijna algemeene stemmen in de
comitia centuriata verworpen. Toen de verovering van Macedonië
in 167 de schatkist ten boorde had gevuld, en het geluk der
romeinsche wapenen steeds in het tekort voorzag, behoefde het
tributum niet meer uitgeschreven te worden. Nog eens komt
het voor, en wel onder het consulaat van Hirtius en Pansa
in 43.
In de periode na 167 werden alle uitgaven bestreden uit de Geldmiddebelastingen (vectigalia) der provincies. Alleen het gebied der len na 167.
vrije steden eener provincie was vrij van romeinsche grondbelasting (pag. 200), het overige werd door de Romeinen beschouwd
als ager publicus. Een gedeelte dezer gronden werd verkocht
(ager quaestorius) of aangewezen tot het stichten eener kolonie,
maar bleef dominium van den staat en was daarom met een
vectigal bezwaard. Over een ander gedeelte, gewoonlijk he gebied der verwoeste steden en het domein der vroegere vorsten,
behield de staat zelf het beheer; deze landerijen heetten in
engeren zin ager .publicus en werden door de censoren verpacht.
Verreweg het grootste gedeelte werd aan de inwoners gelaten,
die echter alleen het bezit (possessio) en het vruchtgebruik (usus
fructus) hadden en uit dien hoofde, volgens de redeneering der
Romeinen, belasting moesten betalen (pag. 199).
Iedere provincie moest een direkte belasting opbrengen, die Belastingen
Of als tributum soli Of als stipendium werd geëischt. der provina. In twee provincies, Sicilië en Azië (in de laatste van de lex dies.
Sempronia (123) tot Caesar), bestond deze belasting uit een
grondbelasting (tributum soli), die gekweten werd door een bepaald gedeelte van den oogst, gewoonlijk het tiende (decumae),
en die derhalve aan wisseling onderhevig was. De decumae
rustten op den bodem en werden dus ingevorderd van hein, die
het land bebouwde, hetzij als eigenaar hetzij als pachter.
b. De overige provincies betaalden een vaste bijdrage (stipendium, ook wel tributum genoemd) hetzij in geld, hetzij in
14*
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natura, soms onder beide vormen. Macedonië b.v. had jaarlijks
100 talenten (f 300,000) op te brengen.
De graanprovincies Sicilië, Azië en later Aegypte moesten
bovendien tegen een vasten prijs een bepaalde hoeveelheid koren
leveren voor de uitdeelingen te Rome (frumentum emptum). In
alle provincies moest het koren worden opgebracht voor den stadhouder en zijn gevolg (frumentum in cellam), dat insgelijks
werd betaald. Verder bestond in alle provincies een havengeld
(portorium), in den regel 5 ° ó van alle in- en uitgaande handelswaren.
Heffing der Voor het heffen en leveren der vaste belastingen zorgden de
belastingen. besturen der civitates. De veranderlijke : de tienden, de portoria
en de inkomsten der domeinen werden door de censoren verpacht.
De pachters, publicani (publicum = vectigal), behoorden tot den
rijken burgerstand, die sedert de lex Sempronia iudiciaria (pag. 42)
den ordo equester vormde. De publicani vereenigden zich tot
vennootschappen (societates), met een manceps. aan het hoofd,
op wiens naam het kontrakt stond en die den staat borgtocht
(praedes et praedia) stelde. De administratie te Rome werd gevoerd door een magister, in de provincie door een pro magistro,
die een menigte ondergeschikten hadden.
Voor den staat was dit stelsel ongetwijfeld de gemakkelijkste
wijze om de belastingen te innen, voor de provincies was het een
bron van ellende. De hebzucht der belastingpachters, wier eenige
zorg het was de pachtsom zoover mogelijk te overtreffen, deinsde
voor geen middel terug en de stadhouder, die de aangewezen beschermer der provincialen had moeten zijn, deed met de publicans
mede of liet na wat zijn plicht hem gebood, omdat hem anders,
en veelal niet zonder reden, bij zijn terugkeer te Rome een proces
de repetundis wachtte.
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HOOFDSTUK XII.
1 1 e t p r i n e i p a a t.
-

§ 1. GESCHIEDENIS.

Caesar was gevallen, omdat de senaat zich niet kon schikken Dyarchie.
in de rol van machteloos werktuig van den alleenheerscher. Daardoor omzichtiger geworden, besloot de erfgenaam van zijn macht,
Octavianus, zich van den senaat, in plaats van hem ter zijde te
schuiven, te bedienen als een steunpilaar zijner regeering. Hij
wilde de heerschappij verdeelen tusschen hem zelven, als den
vertegenwoordiger van het volk, en den senaat (cdyarchie). Een
keizerschap in de latere opvatting van het woord is dus de door
hem in het leven geroepen regeeringsvorm niet. Een betere benaming is principaat naar den naam princeps, dien hij zich zelf
herhaaldelijk gaf, omdat hij wilde beschouwd worden als de
printers civium, en dien de oudere schrijvers uitsluitend bezigen.
Het principaat, in dezen zin opgevat, is eene nieuwe magistratuur
met vast omschreven rechten en verplichtingen, de princeps een
door de wet gebonden magistraat, die na het nederleggen van zijn
ambt tot verantwoording kon worden geroepen.
Na den slag bij Actium (31) was Octavianus de eenig overgeblevene der triumviri reip. constituendae. Hij behield voor
aan deze magistraten opgedragen buitengewone vol--lopigde
machten (pag. 91). Den 13 Jan. 27 stelde hij evenwel deze
volmachten weer ter beschikking van senaat en volk, uit
,
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dankbaarheid waarvoor de senaat hem drie dagen later den
titel Augustus schonk. Van dit tijdstip dagteekent het principaat.
BevoegdOctavianus bedoelde geenszins door bovengenoemden afstand
heden van zich te onttrekken aan het staatsbestuur. Hij behield het conAugustus. sulaat, dat hij 1 Jan. 27 voor de zevende maal had aanvaard
en de potestas tribunicia, die hem in 36 voor onbepaalden tijd,
in 30 levenslang, was verleend. Tevens kwam hij met den senaat
overeen, dat hem voor den tijd van tien jaren zouden gelaten
worden de provinciën, waarin een leger noodig was, met het imperium proconsulare, en dat hij het oppertoezicht zou houden
over de provinciën, die weer aan den senaat overgingen. Door
dit imperium proconsulare werd hij opperbevelhebber van leger
en vloot.
Tot het jaar 23 bekleedde hij steeds het consulaat. In dat
jaar legde hij dit ambt neer en verklaarde het niet meer geregeld
te kunnen bekleeden. Niet het consulaat toonde hij te beschouwen als het hoogste burgerlijke gezag, maar de potestas tribunicia,
door van dit tijdstip af zijn regeeringsjaren te tellen naar deze
laatste waardigheid. Er was veel wat voor deze opvatting pleitte.
De princeps werd door de potestas tribunicia niet tribunusplebis,
maar hij verkreeg daardoor de bevoegdheid van het tribunaat,
werd onschendbaar en kon alle rechten van dit ambt uitoefenen
zonder beperking van tijd of plaats.
Verder verkreeg Augustus verschillende bevoegdheden, die hem
of bij afzonderlijke wetten werden toegekend of door hem uit zijn
reeds verkregen rechten werden afgeleid. Daartoe behoorden
vooral: het recht om oorlog te verklaren en vrede en verdragen
te sluiten (23), om voorstellen te doen aan den senaat, die den
voorrang hadden boven alle andere, om magistraten aan te bevelen en om verordeningen te maken. Bovendien werd hem een
bepaald aandeel verleend aan wetgeving, rechtspraak en beheer,
benevens vrijstelling van verschillende wetten. Hij was lid der
vier hooge priestercolleges en sedert 12 V. C. pontifex maximus.
In het jaar 2 v. C. gaf hem de senaat den eerenaam pater patriae.
Zijn titel was : Imperator Caesar Augustus Divi fIlius.
Voortaan waren er dus twee dragers der souvereiniteit, de princeps (keizer) en de senaat. Bij deze verdeeling was de senaat
reeds daardoor in het nadeel, dat hij zijn gezag uitoefende als
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lichaam, de princeps daarentegen alleen. Maar door het opper
leger had de princeps metterdaad alle macht en door-bevlorht
zijn overwegenden invloed op de samenstelling van den senaat
hing deze ten slotte van hem af. Toch hebben zoowel Augustus
als Tiberius den senaat een voornaam aandeel in de staatszaken
willen toekennen, met name in het beheer. Augustus had evenwel de draagkracht der beide pijlers van zijn kunstig gebouw
verre overschat. Den princeps ontbraken al te dikwijls de talenten en het karakter voor de hem toegedachte reuzentaak, de senaat
toonde zich spoedig zoo ongeschikt. dat Augustus herhaaldelijk
diens rechten moest inkorten. Het ware onbillijk hem daarom te
beschouwen als een huichelaar, die van den beginne af aan het
voornemen zou hebben gehad zich van de geheele regeering
meester te maken. De omstandigheden hebben hem zoowel als
zijn opvolgers steeds verder gedreven op den weg, die reeds onder
Nero feitelijk uitliep op het absolutisme.
De rol van den senaat hing grootendeels af van de persoon- Verhouding
lijkheid des keizers. Bij den val van het Iulisch-Claudische huis der keizers
hoopte de senaat het oorspronkelijk principaal te kunnen her- tot den lestellen. Daarom werden bij de ambtsaanvaarding van Vespasia- haat.
nus door de zoogenaamde lex de imperio Vespasiani deden keizer
toekomende rechten omschreven, ten einde nieuwe aanmatigingen
te voorkomen. Doch ook Vespasianus kon aan den wensch van
den senaat naar een gelijke plaats naast den keizer niet voldoen.
De fijn uitgedachte, maar door haar innerlijke onwaarheid onhoudbare dyarchie van Augustus, kon niet weer in het leven
worden geroepen. Geheel ter zijde geschoven onder het schrik
werd de senaat onder de krachtige-bewindvaDomtus,
regeeringen van Traianus en Hadrianus, maar vooral onder het
voorspoedig tijdperk der Antonini behoorlijk ontzien. Tot een
krachtig optreden bracht hij het echter ook nu niet en juist
onder de Antonini werd, niet het minst door het toenemend
overwicht van het leger, de geheele machteloosheid van den senaat
voorbereid. Terwijl Septimius Severus den senaat stelselmatig
trachtte te fnuiken, trad hij onder Alexander Severus, die hem
een plaats als staatsraad aanwees, weer meer op den voorgrond.
Maar de keizers, die elkander nu snel opvolgden, waren meestal
officieren, door een toeval, gewoonlijk muiterij, op den troon
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gebracht. Erkenning door den senaat werd niet meer verlangd,
soms indirekt gegeven, herhaaldelijk formeel uitgesproken om
nog eenig teeken van leven te geven.
Het is waar, dat na de afzetting van Maximinus en den val
van Gordianus I en II (238) de senaat nog een Drachtige poging
heeft gedaan de rollen om te keeren en zich boven den keizer
te plaatsen. Hij benoemde tegen den gehaten en gevreesden
Maximinus twee tegenkeizers, Pupienus Maximus en Caelius Bal
XXviri rei publicae curandae, uit den senaat ge--binus,demt
kozen, zouden regeeren. De maatregelen van den senaat om
Italië tegen Maximinus te verdedigen bleken afdoende, maar
zoowel deze als de door den senaat benoemde keizers werden
spoedig door hun legers vermoord en onder hun opvolger Gordianus III komen de XXviri niet meer voor. Spoedig daarop
bracht Gallienus den senaat den doodsteek toe, door de senatoren
niet meer benoembaar te verklaren voor officiersposten, waar
zij tevens langzamerhand van alle stadhoudersposten werden-dor
uitgesloten.
Nog eenmaal herleefde de hoop van den senaat, toen de soldaten in hun berouw over den door hen op Aurelianus gepleegden moord (275), dit staatslichaam verzochten een keizer te
benoemen. Maar toen de daarop gekozen keizer Tacitus na
weinig maanden door de handen zijner soldaten viel, dacht
niemand meer aan de herstelling van het principaal. Alleen
van de absolute monarchie was voor het rijk redding en rust
te verwachten.
§ 2. BEVOLKING.

a. Burgers.
Verwervingen Het burgerrecht werd verleend door de keizers, die het niet
verlies van het alleen viritim, maar ook aan vele steden in de provinciën schon burgerrecht. ken. Caracalla gaf bij edikt het burgerrecht aan alle vrije inwoners van het rijk (212).
Terwijl de iuraprivata geen wijzigingen van belang ondergingen,
werden de iura publica zeer besnoeid. Zoo verloor het ius suf
fragii door Tiberius alle waarde ; het ius honorum werd af han
gemaakt van den census senatorius en het ius provocationis-kelij
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werd vervangen door beroep op den keizer. De indeeling in
klassen, onnoodig sedert de bevoegdheid der comitia overging
op den senaat (pag. 226), verviel. Daarentegen werden de burgers
nog steeds in de tribus ingeschreven en het voegen van de tribus
bij den naam was een bewijs van het burgerrecht. Met de
3de eeuw begon dit gebruik te verdwijnen.
Het burgerrecht ging verloren door capitis deminutio maxima
of media. De laatste werd niet alleen veroorzaakt door de
interdictio aqua et igni, maar ook door de straf der deportatio
in insulam, die tevens verbeurdverklaring van het vermogen
ten gevolge had. De relegatio, onder het keizerrijk een zachter
vorm der verbanning, deed noch burgerrecht, noch vermogen
verliezen en bewerkte dus geen capitis deminutio.
Het streven der maatschappij in de laatste eeuw der repu- Ordo senabliek om zich te splitsen in standen, vond in de keizers krachtige torius.
bevorderaars, Augustus riep den senatorenstand (ordo senatorius)
in het leven door te bepalen, dat daartoe zouden behooren niet
alleen de senatoren, maar ook hunne vrouwen en kinderen, terwijl de stand erfelijk werd in de mannelijke lijn. De keizer
kon den senatorenstand verleenen, doch alleen aan hen, die de
ingenuitas hadden, benevens een census van 1,000,000 sestertiën.
Door het opnemen van provincialen verspreidde zich de senatorenstand in het geheele rijk. Zij, die behoorden tot deze
aristocratie, den eersten stand van het rijk, mochten noch
huwelijken aangaan met vrijgelatenen noch deelnemen aan de

societates publicanorum.
De leden van den senatorenstand genoten de voorrechten en
hadden de insignia van de senatoren der republiek. Zij alleen
konden de waardigheden bekleeden eigen aan de senatoriale loopbaan (pag. 232). Zij hadden het recht ten hove te verschijnen
(admissio libera) en kregen door M. Aurelius den titel clarissimi,
die hun in het dagelijksch leven reeds lang werd gegeven.
Op den senatorenstand volgde de ordo equester, waartoe in Ordo
het algemeen de vrijgeboren burgers behoorden, die een census equester.
hadden van 400,000 sestertiën. De keizer kon echter aan vrij
ridderlijke waardigheid schenken door het verleenen-gelatnd
van het ius anuli aurei, dat l evenwel de rechten van den patroon
handhaafde, of door de natalium restitutio, waardoor elk spoor
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der onvrije geboorte werd uitgewischt. De equites behielden de
insignia die zij hadden onder de republiek, en kregen onder
Vespasianus toegang tot het hof.
Augustus schiep in den ridderstand een bepaalde klasse van
ridders, de equites equo publico (equites illustres), de plaatsvervangers der 18 centuriae. Hun getal bedroeg ongeveer 5000 ; zij
waren verdeeld in 6 turmae, gecommandeerd door seviri. Met
de jaarlijksche transvectio werd verbonden de recognitio door den
keizer, die dus dezen ridderrang verleende. Sedert de 2de eeuw
werden de aanvragen voor een equuspublicus onderzocht door de
afdeeling der 'keizerlijke kanselarij a censibus (pag. 226).
Uit de equites equo publico benoemde de keizer de meeste
zijner officieren en hooge ambtenaren (pag. 226).
Deze beide standen (uterque ordo) vervingen de vroegere nobilitas, die met het ius imaginum verdween. Het patriciaat werd
door Caesar sedert 45 herhaaldelijk uitgebreid krachtens zijn bevoegdheid als censor. Sommige keizers volgden zijn voorbeeld
en in de 2de eeuw maakte het recht om het patriciaat te ver
een deel uit der keizerlijke bevoegdheid. Het eenige-len,
voorrecht der patriciërs bestond daarin, dat zij alleen de priesterlijke waardigheden konden vervullen, die tijdens de republiek
uitsluitend voor hen toegankelijk waren geweest, terwijl zij na
de quaestuur de praetuur konden aanvaarden (pag. 232).
Ordo Zij, die tot de eerste standen behoorden, heetten honestiores
plebeius. tegenover de andere burgers, de humiliores, ordo pebleius. De
derde stand, de groote menigte ingenui beneden den ridderstand,
speelde een zeer ondergeschikte rol in het openbare leven; de
geringe burgerlijke betrekkingen werden tot Constantijn door
vrijgelatenen vervuld. Alleen de militaire dienst bood den man
uit het volk de gelegenheid om vooruit te komen ; in de 3de eeuw
kon hij het brengen tot den officiersrang; soms geraakten zelfs
mannen uit den minderen stand 'op den troon.
Gevoegelijk kunnen hier een paar wetten van Augustus worden
besproken, die de instandhouding der burgerij ten doel hadden
door het sluiten van huwelijken en het opvoeden van kinderen
te bevorderen. De lex Iulia de maritandis ordinibus (18 v. C.),
aangevuld door de lex Papia-Poppaea (9 v. C.), trachtte den ongehuwden staat tegen te gaan, vooral door het aanvaarden van
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erfenissen door ongehuwden te verbieden of te bemoeilijken en
door bepaalde vormen en voorschriften vast te stellen voor
echtscheiding. Daarentegen werden ouders van drie of meer
kinderen door het zoogenaamde ius (trium) liberorum op verschillende wijzen bevoordeeld. Het ius liberorum gaf o. a. voorrechten bij een candidatuur en bij het verdeeles der provincies,
voorrang boven ambtgenooten en vrijstelling van lastposten
b. v. voogdijschap.

b. Peregrini.
De Latini bleven peregrini (pag. 46) maar behielden hun bevoorrechte plaats. Er waren twee soorten van Latini:
10. Latini coloniarii. Het ius Latii, in Italië na den bondgenootenoorlog verdwenen, bleef in de provincies bestaan en werd
dikwijls aan steden, soms aan geheele provincies verleend
(pag. 196).
2°. Latini iuniani, die een overgang vormden tusschen slaven
en vrijgelatenen. De lex Iunia-Norbana (19 v. C.) der consuls
M. Iunius Silanus en L. Norbanus Balbus gaf de meeste rechten
der Latini coloniarii aan de slaven op wie de manumissio minus
insta was toegepast, en aan de slaven beneden de 30 jaar, vrijgelaten zonder inachtneming van de voorwaarden der lex AeliaSentia (pag. 220). De Latini iuniani hadden commercium; zij
konden evenwel noch erven, noch testeeren, zoodat bij hun dood
hun vermogen aan hun patroon verviel: vivant quasi ingenui et
moriantur ut servi. Zij konden door keizerlijke gunst of door aan
bepaalde voorwaarden te voldoen het burgerrecht erlangen. De
Latini iuniani verdwenen voor korten tijd door het verleenen
van het burgerrecht aan de geheele vrije bevolking van het
rijk (pag. 212), maar zij kwamen natuurlijk spoedig terug.

c. Slaven. Vrijgelatenen.
De invloed van de slavernij op zedelijk en op maatschappelijk Toestand
gebied was in den keizertijd noodlottiger dan ooit. De slaver- der slaven.
nij nam stëeds grooter omvang aan en de staat zelf had voor
de verschillende takken van dienst een menigte servi publici.
Een menschelijker behandeling der slaven werd voorbereid door
de letterkunde (Seneca). Ook de wetgeving greep hier in.
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Een lex Petronia (1ste eeuw n. C.) verbood het willekeurig
overleveren der slaven ad bestias depugnandas. Hadrianus ontnam den meester het recht zijn slaven te dooden en bepaalde dat
de meester, wiens hardheid ondragelijk scheen, zijn slaven moest
verkoopen. Ook kreeg de slaaf het recht zijn meester in sommige
gevallen b.v. van hoogverraad of van valsche munterij, aan te
klagen. Daarentegen herstelde het s. c. Silanianum (10) het oude
gebruik, dat bij het vermoorden eens meesters in zijn eigen huis
de slaven gedood werden, qui sub eodem tecto fuerunt.
Vrijgelatenen. De vroegere wijzen van vrijlating bleven bestaan, die ex censu
verviel met den census. De manumissio vindicta werd zoo vereenvoudigd, dat de magistraat op een bloote verklaring van
den heer, zelfs in transito, de vrijheid toewees.
De vrijgelatenen legden zich bij voorkeur toe op handwerken;
velen verwierven door handel of nijverheid een groot vermogen;
anderen begaven zich in den staatsdienst en klommen soms
daarin op tot hooge posten. De hebzucht en onbeschaamdheid
dezer parvenu's was spreekwoordelijk.
Het opgaan der vrijgelatenen in de ingenui werd bevorderd
door Augustus, die alleen tusschen leden van den senatorenstand
en vrijgelatenen het huwelijk verbood ; anderdeels stelde de
wetgeving, om het aangroeien van het gespuis in de hoofdstad
te voorkomen, herhaaldelijk paal en perk aan de overmatige
vrijlatingen. Zoo bemoeilijkte de lex Aelia-Sentia (4 n. C.) het
vrijlaten door jonge lieden beneden de 20 jaar en van slaven
beneden de 30 jaar ; zij bepaalde verder, dat slaven, vroeger
door hun meesters op onteerende wijze gestraft, bij de vrijlating
alleen de rechten der peregrini dediticii konden krijgen en op
geenerlei wijze de latiniteit of het burgerrecht konden verwerven.
De lex Fufia•Caninia (1ste eeuw n. C.) beperkte het aantal bij
testament vrij te laten slaven tot een zeker percentage..
§ 3. DE PRIN CEPS.

a. Ambtsaanvaarding. Aftreding. Gezag.
Ambtsaan- De keizerlijke waardigheid werd aanvaard door twee afzondervaarding. lijke handelingen: het overnemen van het imperium en van de

tribunicia potestas. Beide machten werden voor het leven ver-
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leend, het imperium door den senaat, de potestas tribunicia na
senaatsbesluit door de comitia centuriata. Dikwijls was de opvolger door zijn voorganger aangewezen, en deze werd, ofschoon
het beginsel der erfelijkheid rechtens niet bestond, door den senaat
geregeld erkend. In veel gevallen wierp zich een pretendent
op, meestal een veldheer door zijn troepen gesteund (occupare
principatum). De eenige plechtigheid bij de ambtsaanvaarding
bestond in een offer op het Capitool.
Het recht den princeps af te zetten, dat alleen in tijden van Afzetting.
groote troebelen is uitgeoefend, kwam den senaat toe. Met de
afzetting ging gepaard damnatio memoriae (d. i. den doode werd
een eerlijke begrafenis ontzegd, zijn beelden werden verbrijzeld
en zijn naam werd van de monumenten verwijderd) benevens
rescissio actorum, waardoor zijn . handelingen nietig werden ver
tengevolge waarvan zij in den eed, dien de ambtenaren-klard,
en senatoren jaarlijks den lsten Januari moesten afleggen, niet
werden opgenomen, Herhaaldelijk werd over een overleden
princeps, ook al was hij niet afgezet, een doodengericht gehouden, waarvan meestal damnatio memoriae en rescissio actorum,
,soms ook de laatste alleen, het gevolg was.
Den kern van de macht des keizers vormden het imperium Gezag.
,en de tribunicia potestas.
Allereerst berustte zijn gezag op het imperium. Wie het imperium bezat was keizer, al miste hij ook alle andere rechten,
niet omgekeerd. Het imperium werd verleend door den senaat,
maar nooit is er getwijfeld aan de rechtmatigheid eens keizers,
die, door een leger uitgeroepen, de macht bezat zich te doen
eerbiedigen, zelfs wanneer erkenning door den senaat achterwege bleef. Met het ,imperium was de titel Augustus verbonden.
Het imperium verleende het opperbevel over leger en vloot
met de daaraan verbonden rechten: het benoemen van officieren,
het lichten van troepen, de uitbetaling van soldij, het toekennen
van eereteekenen. Door het imperium was de keizer de eerste
magistraat in alle provincies, want hij alleen was proconsul in
de provinciae Caesaris, terwijl in de provinciae senates zijn gezag
ging boven dat des stadhouders.
De tribunicia potestas, die aan tijd noch plaats was gebonden, Tribunicia
verleende den keizer onschendbaarheid, gaf hem* behalve de potestas.
-
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coercitio, het recht om te intercedeeren tegen alle magistraten en
tegen senaatsbesluiten, om zich tegen misbruiken te verzetten
en den burgers te hulp te komen, waar hij het noodig achtte.
Verdere Bovendien bezat de keizer een reeks van bevoegdheden, waar rechten. van sommige hem uitdrukkelijk werden verleend bij dezelfde
wet, die hem met de tribunicia potestas bekleedde.
Hij had het ius edicendi als magistraat, maar buitendien kon
hij de wetten interpreteeren door decreta of rescripta (pag. 243).
Hij kon den senaat voorstellen doen, die den voorrang hadden
boven alle andere, een bepaald aantal magistraten aanbevelen,
die gekozen moesten worden en senatoren benoemen, wanneer
hij censor was. De leiding der buitenlandsche zaken berustte
geheel bij den keizer, die ook besliste over oorlog en vrede en
verdragen sloot. Hij had een aandeel in de crimineele en civiele
rechtspraak en in de wetgeving, voorzoover hij wetten kon maken
omtrent bepaalde onderwerpen (leges datae), b.v. het verleenen
van stedelijke rechten, van het burgerrecht, van de ingenuitas en
van de latiniteit ; eindelijk had hij deel in het bestuur der
financiën en in het beheer van Rome en Italië.
De princeps was niet alleen lid van de hooge priestercolleges,
maar als pontifex maximes was hij hoofd van den eeredienst,
benoemde hij de priesters en had hij het beheer over de tempelgoederen. Deze waardigheid gaf aan het principaat een zekere
wijding. Eerst Gratianus (375) liet den titel vallen.
b. Titels. Eerbewijzingen.

Titels. De keizers voerden de titels Imperator, Augustus, Caesar. Ook
voegden zij bij hun naam de door hen bekleede ambten, b.v.
Imp. Caes. Traianus Hadrianus Aug. pont. max. trib. pot. cgs III
pater) p(atriae) proconsul. Princeps is nooit een officieele titel
geweest; evenwel komt hij in opschriften voor naast andere eeretitels : optimus, providentissimus, pias, felix, invictus, aeternus.
Sedert Septimius Severus werd de keizer dominus genoemd door
gemeenten en corporaties ; dominus et deus sedert Aurelianus.
Diocletianus stelde de titulatuur dominus verplicht, maar eerst
sedert Constantijn noemden zich de keizers aldus zelf.
De princeps droeg te Rome de toga praetexta, bij feesten een
Insignia.
purperen met goud geborduurde toga en op het hoofd een lauwer
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krans. Als veldheer droeg hij het paludamentum en het zwaard.
Hij zat tusschen de beide consuls op de sella curulis, bij feesten
op een verhoogden vergulden zetel. Hij had 12 lictoren, sedert
Domitianus 24. In het paleis was steeds een cohorte der praetoriani (pag. 234) en een schaar van trawanten (Germani, corporis custodes) aanwezig.
Den 3den Januari werden geloften gedaan voor den keizer Eerbewij(votorum nuncupatio); zijn verjaardag en de dag zijner ambts- zingen.
aanvaarding (dies imperii) waren feestdagen. In het eedsformulier kwamen de namen der vergode keizers en de genius van den
regeerenden keizer voor naast dien van Iuppiter, zoodat meineed
als majesteitschennis werd beschouwd. Het standbeeld des keizers
werd geplaatst inter pricipia legionum en de munten prijkten met
zijn borstbeeld. In de provinciën en in Italië werden den
keizer nog bij zijn leven tempels, spelen en priesters gewijd.
Na zijn dood werd hij in den regel (pag. 221) bij senaatsbesluit
onder de goden van den staat (divi) opgenomen (consecratio,
De mannelijke leden van het keizerlijk huis droegen den titel Keizersijk

Caesar, die evenwel door Hadrianus uitsluitend den troonopvolger huis.
werd voorbehouden. De vrouwen voerden vroeger soms, sedert
Domitianus geregeld, den titel Augusta; de keizerin heette sedert
Faustina, de gemalin van M. Aurelius, mater castrorum. Aan
de prinsen van den bloede werd door de equites de titel princeps
iuventutis geschonken, dien zij droegen van het aannemen der
toga virilis tot hun intrede in den senaat. De nabestaanden des
keizers werden in veel opzichten bevoorrecht, b.v. bij het ver
ambten ; zij hadden eereplaatsen bij spelen en feesten-lenva
en dikwijls zelfs eerewachten. Ook leden der keizerlijke familie
werden onder de divi en divae opgenomen, maar officieel werden
,alleen de keizers en keizerinnen geteld.

c. lYTederegent. Medekeizer.
Tot regeling der opvolging liet de princeps dikwijls een mede- Consors
regent (consors, particeps imperii) benoemen. De mederegent was imperii.
sedert Tiberius steeds een eigen of geadopteerde zoon des keizers.
Hem werd, op verzoek des keizers, door den senaat het imperium
proconsulare verleend. Daarna verkreeg hij van den keizer, met.
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toestemming van den senaat, de tribunicia potestas. Zoowel het
imperium als de tribunicia potestas van den mederegent waren
geringer dan die van den princeps, maar zijn imperium was
hooger dan dat der overige proconsules. Een bepaald aandeel
aan de regeering had de mederegent niet; hij voerde de opdrachten
uit, die hem door den keizer werden toevertrouwd. Bij den
dood des keizers moest den mederegent door den senaat uitdrukkelijk het keizerlijk gezag worden opgedragen.
Medekelzer. Om dezen vorm overbodig te maken en de opvolging nog meer
te verzekeren, liet Marcus Aurelius terstond bij zijn regeeringsaanvaarding zijn adoptief-broeder, L. Verus, den zoon van L. Aelius Verus, den eersten mederegent van Hadrianus, tot medekeizer
benoemen met den titel Augustus. Beide keizers hadden volmaakt dezelfde rechten. Herhaaldelijk waren er later twee, soms
zelfs drie Augusti.

d.

Hof. Hof beambten. Kanselarij.

Bot. De naaste omgeving des keizers vormde zijn hof. Allen, die
door den keizer ontvangen werden, oorspronkelijk alleen senatoren, sedert Vespasianus ook ridders, heetten amici Augusti.
Uit hen koos de keizer zijn raadslieden (consilium), die hem op
zijn reizen buiten Italië vergezelden (comites Augusti).
.Ambtenaren. Voor den dienst ten paleize was een talrijk hofpersoneel noodig. Dit personeel bestond uitsluitend uit slaven en vrijgelatenen,
van wie onder zwakke keizers enkelen, vooral de opperste kamer
(decurio cubiculariorum), soms een groote rol speelden.-dienar
Het beheer van het paleis voerde een intendant, die, ten minste
sedert Nero, procurator castrensis heette. De keizerlijke kas
l(fiscus) werd bestuurd door den a rationibus (pag. 254). Voor
zijn brieven en stukken had de keizer twee secretarissen : ab
,epistulis en a libellis.
Uit den aard der zaak droegen de drie laatste posten reeds terstond eenigermate het karakter van staatsambten en zij kregen
,lit steeds meer. Onder Claudius wisten de vrijgelatenen, die deze
ambten bekleedden, Pallas, Narcissus en Polybius, nagenoeg de
geheele regeering in hun bureau's te concentreeren. Zulk een
aanzien als tijdens Claudius hebben deze ambten nooit weer
gehad, maar het zijn staatsambten gebleven veel meer dan hof-
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ambten, ofschoon de beide laatste (ab epistulis en a libellis) hun
oorspronkelijken aard nooit geheel hebben verloren.
Hadrianus, die de geheele administratie aan den ridderstand Kanselarij.
bracht (pag. 231), bezette ook deze ambten met equites, welk
voorbeeld de verdere keizers volgden. Tevens organiseerde hij
de keizerlijke kanselarij. Deze bestond uit de volgende afdeelingen (scrinia) :
10. ab epistulis. Deze afdeeling werd door Hadrianus gesplitst
in twee onderafdeelingen : ab epistulis latinis en ab epistulis graecis.
Hier werden de door den keizer bij epistula verleende privilegia,
op schrift gesteld, benevens de aanstellingen der lagere officieren;
de benoeming tot hoogere rangen geschiedde bij eigenhandigen
codicillus des keizers. Het ambtelijk verkeer met het buitenland,
met steden en corporaties, met stadhouders en veldheeren, kortom
de geheele correspondentie werd hier gevoerd.
2°. a libellis. Deze afdeeling ontving alle verzoekschriften
(libelli), die tot den keizer gericht werden en adviseerde omtrent
het door den keizer te geven antwoord (subscriptio), dat deze
eigenhandig op het verzoekschrift schreef. Een onderafdeeling,
,a censibus, onderzocht sedert de 2de eeuw de verzoekschriften om
opneming in den senatoren- en den ridderstand; zij droeg dezen
naam, omdat in deze het onderzoek naar het vermogen van den
adressant vooral in aanmerking kwam. Een andere -onderafdeeling, a cognit-ionibus, moest den keizer inlichtingen geven omtrent
zaken, waarin deze persoonlijk recht sprak; in den beginne was
hiermede een ambtenaar belast.
3°. Voor het eerst wordt tijdens Caracalla melding gemaakt
van het scrinium a mnemoria (nmemor-ia bet. officieel stuk). Op
deze afdeeling gingen de voornaamste werkzaamheden van
beide bovengenoemde over.
,

,

4. DE INSTELLINGEN DER REPUBLIEK.

a. Volksvergaderingen.
De verdeeling van het gezag tusschen keizer en senaat moest Verval der
noodzakelijk leiden tot het verval der volksvergaderingen. volksverAugustus ontnam aan de comitia uitdrukkelijk de rechtspraak, gaderingen.
die zij sedert lang niet meer uitoefenden ; door Tiberius ver15
HOEKSTRA, Rom. Anfiq. 6e dr.
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loren zij de magistraatskeuzen en spoedig werden zij ook voor
wetgeving niet meer samengeroepen.
Comitia curiata onder'leiding van een pontifex maximus kwamen
nog herhaaldelijk voor.
De comitia centuriata kozen de consuls en de praetoren, tot.
Tiberius deze keuzen overdroeg aan den senaat. Voortaan had
hier de renuntiatio plaats dezer magistraten. De lex cle tribunicict
potestate des keizers (pag. 221) werd in deze comitia voorgesteld.
De comitia tributa behielden tot Tiberius de keuze der aedilescurules, der quaestores en der XXviri (pag. 230). Onder Augustus.
en Tiberius werden hier nog herhaaldelijk wetten aangenomen,
door den princeps of door consuls voorgesteld.
Het concilium plebis verloor, insgelijks door Tiberius, de keuze
der tribuni en aediles plebis. Tot Nerva werden nog door enkele
keizers krachtens hun tribunicia potestas wetten in het concilium
gebracht.
Omstreeks het midden der 3de eeuw worden volksvergaderingen voor het laatst genoemd.

,

b. ,Senaat.

Samenstel-

ling.

Augustus bracht het getal leden tot 600 terug ; hij stelde de

aetas senatoria vast op 29 jaar en bepaalde een census senatorius.
van 1.000.000 sestertië n . Het lidmaatschap werd verkregen door
het bekleeden der qaestuur of door de keuze (adlectio) van den
keizer, wanneer deze de censuur bekleedde, die dan tevens een
bepaalden rang (inter tribunicios, praetorios) verleende. De senaat
werd jaarlijks herzien door den keizer, bijgestaan eerst door
IIlviri legendi senates, later door de afdeeling der keizerlijke
kanselarij a censibus (pag. 225). Deze formaliteit bepaalde zich
tot het schrappen van hen, die overleden waren of die hun bevoegdheid hadden verloren, en het opnemen van degenen, die
in den loop van het jaar de senatoriale waardigheid hadden
verworven. Aan het hoofd van de lijst stond de keizer, die
pri-nceps senatus was; dan kwamen de consulares en zoo verder.
De senaat vergaderde meestal in de door Caesar begonnen„
door Augustus voltooide curia Innlia. Augustus voerde door zijn
lex Melia de senate habendo een reglement van orde in, dat vaste
senaatszittingen (senat2us Iegitimus) voorschreef op de kalendae en
-

,

Vergaderingen.
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de ides van iedere maand, met uitzondering van September en
October, en overigens met enkele wijzigingen de gebruiken der
republiek handhaafde.
De keizer had niet alleen het ius referencli, maar hij kon ook
schriftelijke voorstellen (oratio, litterae) inzenden, die dan door
een zijner quaestoren werden voorgelezen en die den voorrang
hadden boven alle andere. Zelfs kregen later de keizers het recht
in dezelfde zitting verscheidene voorstellen te doen met prioriteit
boven de relationes der overige magistraten, die zoo van elk
initiatief konden beroofd worden. Tegen voorstellen van den
keizer kon niet geintercedeerd worden, maar deze kon krachtens
zijn tribunicia potestas elk s. c. vernietigen.
De redactie der senatus consulta, hun bewaring en die van alle
stukken den senaat betreffende, was toevertrouwd aan een
senator, gewoonlijk een quaestor (ab actis senatus), door den
keizer voor onbepaalden tijd benoemd.
De senaat verloor geheel zijn invloed op de buitenlandsche Bevoegdpolitiek en in zaken van oorlog ; het beheer der provinciën en heden.
der financiën moest hij met den keizer. deelen. Daarentegen
kreeg hij rechtspraak, aandeel aan de wetgeving en de magistraatskeuzen.
Door Tiberius kregen de senaatsbesluiten kracht van wet,
ofschoon zij niet leges maar senates consulta heetten. Maar
spoedig verloor de senaat elk initiatief en sedert de 3de eeuw
werden wetgevende s. cc. alleen voorgesteld ancctore principe.
Tiberius bracht de magistraatskeuzen, te beginnen met die der
XXvviri, aan den senaat. De keizer had evenwel het recht om
voor ieder collegium een bepaald aantal candidaten (candicdati
Caesar's) voor te stellen (nominare), die gekozen moesten worden
(sine repulsa et ambitu designandî). Verder koos de senaat den
pontifex maaimus en de leden der vier groote priestercolleges,
maar ook hier had de keizer de nominatio, zoodat de senaat den
door dezen voorgestelden candidaat koos, die dan in de comitia
sacerrclotur werd afgekondigd.
Augustus vormde in 27 V. C. een commissie, bestaande uit Senaatseenige magistraten en 15 senatoren, waarmede hij de in den commissie.
senaat te behandelen zaken voorbereidde. In zijn laatste levens jaar bestond deze commissie uit 20 senatoren, de fungeerende
15*
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consuls, de co-nsules designate benevens de keizerlijke prinsen,
en hare besluiten werden met senatus consulta gelijk gesteld.
Tiberius liet deze commissie vervallen en benoemde een
staatsraad (consilium), uit senatoren en ridders bestaande.

c. Magistraten.
De magistraten der republiek werden door het keizerrijk gehandhaafd, maar hunne bevoegdheden gingen meer en meer
over op den keizer.
Ordo hono- De ordo honorum werd ten strengste in acht genomen. Om
rum. te kunnen dingen naar de quaestuur moest men 25 jaar zijn,
den census senatorius bezitten, gedurende één jaar tribunus m-ilitum geweest zijn en een der plaatsen van het XXviraat hebben
bekleed. Op de quaestuur volgde voor den plebejer de aediliteit
of het tribunaat; de patriciër was van dezen trap vrijgesteld.
Voor de praetuur werd een leeftijd van 30 jaar vereischt, het
consulaat kon twee jaar later worden aanvaard.
Censuur. Herhaaldelijk werden onder de eerste keizers censoren benoemd, hoofdzakelijk voor de lectio senatus. Dikwijls was de
keizer een der censoren. Domitianus gaf zich den titel censor
perpetuus en trok aan de kroon alle bevoegdheden der censuur,
die daarmede ophield te bestaan.
Consulaat. Onder de regeering van Tiberius werd het regel, dat de
consuls slechts 6 maanden in functie bleven en dan door andere
werden opgevolgd. De tijd van het ambt werd steeds bekort,
totdat sedert Hadrianus meestal om de twee maanden nieuwe
consuls optraden. De eerste consuls van het jaar heetten
ordinarii, de volgende suffecti.
Het consulaat bleef de amplissimu,s honor. De consuls ver
als het ware het recht van den senaat op de-tegnwordi
medeheerschappij en waren eenigermate de gelijken van den
keizer, die voor hen opstond en stervende hun het bewind overgaf.
Maar de macht van het consulaat was onherroepelijk verloren.
De voornaamste functie der consuls was het voorzitterschap van
den senaat. Verder behielden zij de vrijwillige jurisdictie (manumissio, emancipatio en adoptio). Zij kregen door opdracht van
den senaat rechtspraak in appel, tegelijk met den keizer, in de
civiele zaken, die te Rome, in Italië en in de provinciae senatus
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voorkwamen, en hadden tot M. Aurelius de tuutoris datio extra
ordinem. Zij werden belast met het geven van verschillende door
den keizer ingestelde luudi publici. Hun ambtsaanvaarding werd
met een optocht van buitengewonen luister (processits consularis)
gevierd.
Voor eenige der voornaamste keizerlijke ambten was voorafgaande bekleeding van het consulaat een vereischte.
Augustus beperkte het getal praetoren tot 12, maar sedert Praetuur.
de 2de eeuw was 18 het normale getal. De inrisdictio urbana
en de izurisclictio peregrina bleven bestaan ; de laatste natuurlijk slechts tot Caracalla (pag. 216). De civiele rechtspraak
ging echter voor een deel over op den princeps, de consuls en
nieuw benoemde praetoren. Zoo stelde Augustus een praetor
hastarius aan als voorzitter der Cviri (pag. 147) ; Claudius twee
praetores f cleicommissarii en Marcus Aurelius een praetor tutelaris.
Ook verloren de praetoren met het afschaffen der quaestiones
perpetuae (pag. 247) het voorzitterschap dezer hoven. De meesten
van hen hadden geen andere ambtsbezigheden dan het geven van
de spelen der aedilen, die Augustus hun in 22 had overgedragen.
De 6 aedilen bleven, maar Augustus deed spoedig de ervaring Aediliteit.
op, dat zoowel de cura urbis als de cura annonae in hunne handen
alles te wenschen overliet. Daarom behielden zij alleen markten zedenpolitie en de voor marktpolitie noodige rechtspraak. In
het midden der 3de eeuw wordt dit ambt voor het laatst genoemd.
De tribunen behielden het ius azvxilii, het ius intercessionis Tribunaat.
en het ius vocandi senatum. Maar zij waren onderworpen aan de
intercessio van den keizer, terwijl het omgekeerde niet het geval
was. Tegenstand van dezen kant had de keizer niet te duchten.
Uit de praetoren, aedilen en tribunen werden jaarlijks door
het lot de voorzitters der X IVregiones van Rome benoemd
(pag. 237).
Er waren in den regel 20 quaestoren; 4 van hen waren toege- Quaestuur.
voegd aan de consuls (quaestores consulum), 2 aan den keizer
(quaestores Caesaris), 2 waren quaestores Zurbani, die het beheer
der schatkist verloren, maar als archivarissen werkzaam bleven,
2 waren gevestigd te Ostia en te Ariminum, de overige gingen
met de stadhouders der provinciae senates mede. Claudius hief
de quaesturen in Italië op, maar gaf het beheer van het aerarium

230

Saturni weer aan 2 quaestoren ; dit duurde tot 56 (pag. 253).
Augustus vorderde van de quaestoren geldelijke bijdragen voor
het plaveien der straten, welke belasting Claudius verving door
de verplichting om gladiatorenspelen te geven. Alexander Severus
bepaalde, dat deze kosten uitsluitend zouden gedragen worden
door de quaestores candidati principis.
Vigintivira- Augustus schafte van de XXVIviri de IVviri i. d. Capuain
tus. Cumas alsmede de Ilviri v. e. u. purg. af. Voor de overgebleven
XXviri werd de census senatorius vereischt, terwijl het bekleeden
van een der posten van het XXviraat aan de quaestuur moest
voorafgaan. In de 3de eeuw worden zij nog genoemd.
§ 5. AMBTENAREN.

a. Ontwikkeling van den arnbtenaarsstand.
Tengevolge van de verdeeling van de heerschappij tusschen
keizer en senaat hadden beiden hun eigen beheer en eigen
ambtenaren.
Ambtenaren De senaat had ambtenaren voor het beheer van Rome en
van den se- van zijn provinciën, voor de rechtspraak en voor een deel van
naat, het beheer der financiën. Deze ambtenaren, uitsluitend senatoren, waren de oude republikeinsche magistraten van het
XXviraat tot het consulaat, verder de stadhouders der provincies
met hun legati en quaestoren. Die te Rome genoten geen bezoldiging, waardoor hun ambten het karakter droegen van
magistraturen.
van den De keizer had in den beginne, behalve voor de betrekkingen
keizer. aan het hof (pag. 224), alleen ambtenaren voor zijn provincies en
voor den fiscus (pag. 253). Zij waren lasthebbers van den princeps, die hen naar welgevallen kon benoemen en ontslaan. Met
de steeds toenemende uitbreiding van de bevoegdheden des keizers
vermeerderde ook het getal zijner ambtenaren. Het waren deels
vrijgelatenen, deels ridders en senatoren.
Omdat de keizer alle regeeringszaken persoonlijk heette te leiden
was er geen ministerie zooals in een hedendaagschen staat. De
keizer zelf was het middelpunt van alles. Eenigermate werd een
centraal beheer ingevoerd onder Claudius door diens vrijgelatenen,
Pallas, Narcissus en Polybius. Deze sluwe naar bekwame
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mannen wisten hun ambten : a ration'ibus, ab epistulis en a libellis,
eigenlijk hofambten, te verheffen tot staatsambten en zich van
de regeering meester te maken (pag. 224). In alle takken van
het beheer kwamen door hun toedoen, onder de hoofden, vrij gelatenen. De senatoren werden van vele posten verdrongen
en het beheer werd grootendeels gevoerd door ridders en libertini.
De regeling van het beheer onder Claudius werd door diens Hervorminopvolger in hoofdzaak behouden. Eerst Hadrianus, de groote gen van Hahervormer, schiep een keizerlijken ambtenaarsstand. In plaats drianus.
van met vrijgelatenen, die zoo niet langer het rijk dan toch de
financiën bestuurden, bezette hij alle hoogere ambten met ridders,
voor wie een geregelde loopbaan werd geopend. De opvolgers
van Hadrianus gingen op dezen weg verder. Door de scheiding
van het militair en burgerlijk gezag in den loop der 3de eeuw
en vooral door den maatregel van Gallienus, die de senatoren
van alle officiersplaatsen uitsloot (pag. 216) bleven slechts enkele
betrekkingen voor dezen open. De ridders waren overal in hun
plaats getreden.
Onder de hooge ambten konden sommige alleen door sena'toren, andere alleen door ridders worden bekleed. Er vormden
zich dus allengs twee ambtelijke loopbanen, een senatoriale en
een ridderlijke, wier hoogste posten ongeveer van denzelfden rang
waren. Dikwijls ging een ridder over tot de senatorenloopbaan;
van het omgekeerde komt geen voorbeeld voor.
Alleen voor den senatorenstand waren toegankelijk : de republi- Loopbaan der
keinsche magistraturen en promagistraturen, te beginnen met senatoren,
het XXviraat en eindigende met het consulaat en proconsulaat;
verder verschillende hooge keizerlijke ambten : die van legatus
legionis, legatus Auguste pro praetore, curator aquarum, curator
operum publicorum, curator viarum, praefectus aerarii, urbi.
Van de lagere officiersrangen kon alleen die van tribunus militum
ook door senatorenzonen worden bekleed (trib. mil. laticlavii).
Gallienus verwijderde de senatoren geheel uit het leger (pag. 216).
De equites equo publico waren verplicht eenigen tijd als der equites,
officier te dienen. Hun loopbaan begon met de drie laagste
rangen; praefectus cohortis, bevelhebber over een afdeeling voet
hulptroepen, tribunus militum (trib. mil. angusticlavii),-volkder
praefectus equitum of alae, bevelhebber over een afdeeling ruiterij
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der hulptroepen, waarbij later de praefectura castrorum (pag. 234)
kwam. Sedert Hadrianus kon de ridder van den dienst vrijgesteld worden en zijn loopbaan beginnen met ondergeschikte
burgerlijke betrekkingen als advocatucs fisci, enz.
Na het doorloopen der officiersrangen of lagere burgerlijke
betrekkingen, kwam de ridder in aanmerking voor verschillende
posten, die alleen voor hem open stonden : ridderlijke stadhouder schappen (pag. 239) ; militaire posten : die van praefectus praetorio, praef. vigilum, praef. classis; ambten bij het beheer van
Rome en der financiën : dat van praefectus annonae, praef. vehiculorum, procurator Augusti; ambten bij de keizerlijke kanselarij,
als : ab epistulis, a libellis (pag. 224). De hoogste dezer posten,
vooral de praefectura vigilum, annonae, urbi en praetorio werden
alleen na langen dienst bereikt.
Rangorde. Onder Marcus Aurelius werd voor de beide tot de ambten
toegelaten standen een vaste rangorde ingevoerd. Hij verdeelde
de ambtenaren van ridderrang in drie klassen. Tot de eerste
klasse behoorden alleen de praefecti praetorio, die den titel kregen
van viri eminentissimi; de tweede klasse omvatte de overige
praefecti, van den p2 aefectus classis tot den praefectus annonae,
benevens de hooge ambtenaren bij den fiscus en de keizerlijke
kanselarij met den titel vir perfectissirus; tot de derde klasse
behoorden de procuratoren, die sedert ziri egregii heetten.
De senatoren kregen toen officieel den titel clarissimus.

b. Praefecti praetorio.
Van alle keizerlijke ambtenaren werden spoedig de bevelhebbers der keizerlijke lijfwacht, de praefecti praetorio, de voor
Zij waren de eerste officieren in de omgeving des keizers,-namste.
wiens persoon zij beschermden, wiens bevelen zij uitvoerden en
tot wiens vertrouwelingen zij zich gemakkelijk konden maken.
Maar daardoor werden zij ook licht de mededingers des keizers,
zooals de geschiedenis voldoende bewijst.
Cobortes Augustus omringde zich met een lijfwacht, bestaande uit
praetoriae. 9 cohortes praetoriae, ieder van 1000 man, aan wier hoofd hij
2 v. C. twee praefecti praetorio stelde. Zijn opvolgers benoemden
soms éen, soms drie praefecti, maar in den regel waren er twee,
die beiden hetzelfde gezag hadden en elkander zoo in evenwicht
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hielden, of ten minste konden houden. Augustus had nooit
alle cohortes praetoriae tegelijk te Rome ; zij heetten slechts bij
uitzondering daar te verblijven. Tiberius ti ok al de cohorten praetoriae te Rome samen en bouwde voor hen een groote kazerne.
Van dezen tijd dagteekent de steeds wassende invloed van Werkkring
de praefecti praetorio. Zij kregen het bevel over de troepen in der praef.
Italië, maar hun aanzien werd vooral groot, toen zij de rechtspraak praetorio.
uitoefenden als plaatsvervangers des keizers, eerst tijdelijk, later
voor goed. Sedert het begin der 3de eeuw hadden zij de crimineele rechtspraak in Italië ultra centesimum miliarium urbis
Romae, verder over degenen die niet onder de rechtspraak der
stadhouders vielen, terwijl op hen geappelleerd kon worden
van alle vonnissen der stadhouders. Tevens vervingen zij den
keizer in het voorzitterschap van het consilium principis. Met
het oog op dezen werkkring werden zij uit de voornaamste rechts
gekozen; tot Constantijn hadden zij echter steeds den-gelrdn
officiersrang.
Sedert Hadrianus werden de praefecti praetorio beschouwd als
de officieele plaatsvervangers van den keizer. Hun invloed bleef
evenwel, evenals vroeger, in de eerste plaats afhankelijk van hun
persoonlijke hoedanigheden.
De praefecti praetorio waren met weinig uitzonderingen steeds
ridders ; Alexander Severus verbond aan hun waardigheid den
rang van senator.
,

§ 6. RIJKSBEHEER.

a. Het rijk en zijn deelen.
Toen Augustus de regeering aanvaardde, liet de grensrege- Grenzen.
ling van het rijk veel te wenschen over; zelfs binnen de geographisch aangenomen grenzen vormde het rijk geen aaneen
geheel. Gedurende zijn geheele regeering is het zijn-geschakld
streven geweest het rijk af te ronden en door natuurlijke grenzen
te omsluiten : den Euphraat, den Donau, den Rijn, den Atlantischen Oceaan en de Afrikaansche en Arabische woestijnen.
Binnen deze grenzen heeft
niet uitzondering van Britannia,
door Claudius bezet en Dacia, door Traianus veroverd -- het
Romeinsche rijk zich steeds moeten beperken.
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Limes imIn de 2de eeuw begon men om het geheele rijk een limes irnperii
peril. te trekken door, waar natuurlijke grenzen ontbraken, grachten

te graven en verschansingen aan te leggen, meer om aan het
buitenland het verkeer bezwaarlijk te maken dan om krachtige
aanvallen af te weren.
Leger. Ter verdediging van het rijk voerde Augustus de staande
legers in. Zijn 25 legioenen, een geringe troepenmacht in ver
gebied, legde hij in de grenspro--houdingtezaljk
vincies. Aan het hoofd van een legioen, dat steeds met auxilia
was vermeerderd, stond een legatos legionis, gewoonlijk een praetorius, sedert Gallienus (pag. 216) een praefectus legionis. De
troepen werden in vaste kampementen gehouden, eerst gezamenlijk, sedert Domitianus ieder legioen in afzonderlijke castra. Hierdoor was voor het legioen een nieuwe officier noodig, de praefectus
castrorum, plaatselijke kommandant.
De meeste provinciën hadden weinig of geen troepen ; in geval
van nood moesten zij zelf voor haar verdediging zorgen.
Vloot. Voorts werden door Augustus vloten op zeeën en rivieren
gestationneerd : classis praetoria Misenensis, classis praetoria

Ravennas, classis Britannica, Pontica, Syriaca, Alexandrina,
Germanica, Pannonica, Moesiaca en andere meer, ieder onder
bevel van een praefectus classis uit den ridderstand.
Deelen van Het romeinsche rijk bestond als voorheen uit drie onder het rijk. scheidene bestanddeelén: Rome, Italië en de provinciën.

Na 89 was wel is waar het onderscheid tusschen de beide eerste
elementen staatsrechtelijk opgeheven, maar Rome bleef toch het
middelpunt van het rijk ; de magistraten bleven tevens en vooral,
hoezeer ook hun bevoegdheden inkrompen, overheden van het
rijk ; de uitgaven ten behoeve der hoofdstad werden uit de
staatsschatk ist gevonden.
Italië bestond uit een complex van vrije romeinsche steden
(civitates), die zich zelf volkomen vrij bestuurden. Een gemeenschappelijk beheer hadden zij -niet noodig, omdat zij slechts bij
uitzondering troepen hadden te leveren en de bodem van Italië
vrij was van belasting. Deze zelfstandigheid ging onder de keizers
langzamerhand verloren (pag. 236).
De provincies werden als voorheen beschouwd als praedia
populi Romani; haar bodem was belast; de inwoners, ofschoon
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persoonlijk vrij, misten elk aandeel aan de regeering zoowel van
het rijk als van hun eigen land. De keizers verleenden evenwel
in de provincies ruimschoots het burgerrecht en de latiniteit;
door Caracalla werden alle vrije inwoners van het rijk romeinsche
burgers. Aan de welvaart der provincies lieten zich de keizers,
niet zonder reden, veel gelegen liggen. Vele van haar bereikten
thans een vroeger ongekenden trap van bloei.

b. Rome.
Het beheer van Rome bleef in den beginne bij de magistraten, Beheer van
maar spoedig bleek hoe weinig dezen voor hun taak berekend Rome aan
waren. Daarom trokken reeds de beide eerste keizers de voor- den keizer.
naamste takken van het stedelijk beheer aan zich, en zij regelden
die geheel op nieuw.
1 0 . De cura annonae werd tengevolge van een hongersnood, Cura annodie de hoofdstad teisterde, door senaat en volk aan Augustus nae.
opgedragen. Eerst benoemde de keizer hiervoor curatoren frumeuti, later Pen praefectus annonae uit den ridderstand. Deze
ambtenaar had te zorgen, niet alleen dat de markt te Rome
voorzien was van koren, waartoe vooral Aegypte bijdroeg, maar
ook van andere levensmiddelen. Hij oefende toezicht op schip
slagers, bakkers, en dergelijken en had rechtspraak in alle-pers,
zaken zijn werkkring betreffende, behoudens appel op den keizer,
later op den praefectus praetorio (pag. 233). In de provincies en
te Rome had hij een menigte ambtenaren en hij beschikte zelfs
over een aantal soldaten.
2 0 . De openbare werken kwamen geheel aan den keizer. Voor Openbare
het toezicht op de staatsgebouwen benoemde Augustus 2 n. C. werken.

euratores aecliuu.mm sacrarum et operum locorumque publicorum.
Het beheer der waterleidingen (cura aquarum) gaf hij aan een
curator aquarum, een senator van consulairen rang. Tiberius
stelde een commissie in van vijf leden, senatoren, voor het
onderhouden van den Tiber en diens oevers, curatoren riparum
et alvei Tiberis. Deze drie commissies vormden met de curatoi•es
2 iarum (pag. 237) één collegium.
3°. Augustus riep 6 n. C. op dringend verzoek der burgerij Praefectura
de praefectura vigilum, brandweer, in het leven. Zij bestond uit vigilum.
7 cohorten vigilum, ieder van 1000 tot 1200 man. De bevel-
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hebber, praefectus vigilum, steeds een ridder, was ook belast
met de nachtpolitie der hoofdstad en had als zoodanig een vrij
uitgebreide rechtspraak.
Praefectura 40. De pogingen van Augustus om ook de politie in handen
urbis. te krijgen stuitten af op tegenstand van den senaat. Tiberius
schiep voor de veiligheid der hoofdstad de praefectura urbis.
Aan het hoofd stond de prafectus urbi, een vir consularis. Hij
had onder zijn bevelen 3, later 6 cohorten urbanae, ieder van
1000, later van 1500 man. Hij zorgde voor de handhaving van
rust en orde in de stad en kreeg een zeer uitgebreide rechtspraak,
zoowel civiele als crimineele. Sedert de 3de eeuw werd door hem
alleen de crimineele rechtspraak uitgeoefend te Rome en intra
centesimum miliarium, terwijl hij rechter van appel was in de
civiele zaken, waarin door de stedelijke magistraten in eerste
instantie uitspraak was gedaan.
Regiones. Augustus verdeelde Rome in XIV regiones met 265 vici, naar
het schijnt hoofdzakelijk voor den eeredienst. Jaarlijks werd
door het lot uit de aedilen, tribunen en praetoren voor elke regio
een voorzitter aangewezen. Aan het hoofd van iederen vicus
stonden 4 vicomagistri, in den regel liberti. Tot de instelling der
praefectura vigilum waren deze belast met de brandweer. Daarna
zorgden zij voor de feesten der lares compitales (pag. 166), waarbij
Augustus als derde godheid den genius Augusti voegde. Tevens
onderhielden zij onder toezicht van den voorzitter der regiones
de sacella der kruiswegen.
Alexander Severus stelde voor de XIV regiones een commissie
in van 14 curatores, allen consulares, die onder voorzitting van
den praefectus urbi over de stedelijke belangen der hoofdstad
beraadslaagden en beslisten. Deze commissie bestond nog ten
tijde van Constantijn.

c. Italië.
Augustus bepaalde zich ten opzichte van Italië tot het nemen
van eenige maatregelen van algemeen beheer.
Regiones. Hij verdeelde, misschien ten behoeve der statistiek, van de
administratie der keizerlijke domeinen en voor het innen
van belastingen als de vicesima hereditatum, Italië in XI
regiones:
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Opper-Italië : R. XI regio Transpadana, R. X Venetia et Histria, R. IX Liguria, R. VIII Aernilia.
Midden-Italië ; R. VII Etruria, R. VI Umbria, R. V Picenum,
R. IV Samnium, R. I Campania.
Beneden -Italië : R. III Bruttii et Lucania, R. II Apulia et Calabria.
Het schijnt, dat Rome de XIIde regio was. Deze regiones zijn de
grondslag geworden der latere verdeeling van Italië in provincies.
Verder plaatste Augustus op verschillende punten van Italië
militaire bezettingen ter handhaving van rust en orde. Ook trok
hij het beheer der groote wegen, de cura viarum, aan zich en belastte met het toezicht op Tederen weg een curator viarum, die
minstens een praetorius moest zijn.
Het zelfstandig beheer der steden 'lieten de keizers ongerept,
totdat verwarring in de financiën en slechte rechtsbedeeling
hun tusschenkomst noodzakelijk maakten.
Traianus mengde zich het eerst in de aangelegenheden der Beperking
steden door de controle over haar financieel beheer op te dragen der stedeaan een aanzienlijk man uit een naburig municipium of uit Rome lijke regee(curator rei publicae). Sedert Alexander Severus schijnt de ringen.
curator een vast ambtenaar te zijn geworden, die het geheele
geldelijke beheer der stad voerde.
Hadrianus gaf het deel der civiele rechtspleging, dh,t aan den
rozneinschen magistraat toekwam (pag. 246), aan vier consulares.
Marcus Aurelius regelde de rechtspleging in Italië opnieuw.
De rechtspraak in halszaken werd uitsluitend uitgeoefend door
den praef. urbi te Rome en 100 mijlen in den omtrek, door den
praef. praetorio in het overige Italië. De civiele rechtspleging te
Rome en omstreken (urbica dioecesis) werd uitgeoefend door de
praetoren en in Italië door vier praetorii met den titel iuridici.
In de 3de eeuw werd herhaaldelijk in Italië een keizerlijk
commissaris benoemd ad corrigendum statum Ttaliae, later corrector Italiae geheeten, belast met het toezicht op het beheer
van alle steden.
Sedert de instelling dezer correctoren, die feitelijk stadhouders
waren, bestond het eenige voorrecht van Italië boven de provincies in vrijdom van grondbelasting.
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d. Provincien.
Tengevolge der verdeeling van Augustus in 27 V. C. waren
er 10 provinciae senatus, de overige waren provmnciae Caesari.s.
In deze verdeeling zijn later meermalen veranderingen gebracht
en de na 27 verworven provincies werden alle keizerlijke.
Provinciae 1°. De provinciae senatus werden als vroeger door gewezen
senatus. magistraten bestuurd. Het onderscheid tusschen provinciae con•ulares en provinciae praetoriae bleef bestaan, maar alleen Asia
en Africa waren consulares, alle overige waren _praetoriae. Alle
stadhouders droegen evenwel den titel pro console; die in Africa
en Asia hadden 12, de overige 6 lictoren. De provincies werden
aanvaard vijf jaar na het bekleeden van het consulaat of de
praetuur, doch reeds onder Tiberius werd dit tijdvak tot 10 en
zelfs tot 15 jaar verlengd. De stadhouders werden als vroeger
door het lot benoemd ; alle consulares, zoowel de ordinarii als
de suffecti en alle praetorii, ook de adlecti inter praetorios, namen
aan de loting deel. Door de lex Papia-Poppaea (pag. 218) hadden
sommigen het voorrecht der keuze.
Daar in deze provinciën geen troepen van belang aanwezig
waren, hadden de stadhouders geen imperium en trokken zij togati
uit. Alleen in Africa was een legioen, soms twee legioenen,
maar deze troepen kwamen spoedig onder de bevelen van den
legatos der keizerlijke provincie Numidia. De stadhouders oefenden het beheer uit, benevens de civiele rechtspraak en de
crimineele rechtspraak over de provincialen behoudens appèl
hetzij op den senaat hetzij op den keizer. Zij hadden hetzelfde
personeel als tijdens de republiek. De stadhouders en hun
ambtenaren werden uit het aerarium bezoldigd ; de pro-consul
van Africa genoot een jaarwedde van 1 millioen sestertiën.
In iedere provincie was verder een procurator Augusti voor
het bestuur der domeinen en voor de in den fiscus te storten
belastingen.
Provinciae 2°. De provinciae Caesaris beheerde de keizer, die haar proCaesaris. consul was door zijn vertegenwoordigers. Zij kunnen tot twee
klassen gebracht worden:
a. De grootste provincies werden bestuurd door legati Augusti
pro praetore, deels consulares, deels praetorii. Zij voerden allen
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zonder onderscheid vijf fasces, waarnaar zij ook quinquefascales
heetten. De legat'us Augusti pro praetore had het beheer, de
civiele rechtspraak en de crimineele rechtspraak over de provincialen. Door afzonderlijke opdracht des keizers kon hij,
evenals de stadhouders in de provinciae senates, het imperium.
merum of -ius gladii verkrijgen, d. L. rechtspraak in halszaken
over romeinsche burgers in zijn provincie, met uitzondering
van senatoren, officieren en clecuriones, welke te Rome terecht
stonden. Hij had het opperbevel over het leger in zijn provincie;
onder hem stonden evenveel legati legionum, als er legioenen
in zijn provincie waren.
Het financieel beheer was opgedragen aan een procurator
Augusti. In enkele provincies was voor de rechtspraak een
legatus iuriclicus, den legatus Augusti ondergeschikt. Ook deze
ambtenaren waren senatoren.
b. De tweede klasse der provinciae Caesaris vormden de
provincies, waar de aard van het land, als in de Alpenstreken,
of de geringe beschavingstoestand, als in Mauretanië en Thracië,
of het stugge volkskarakter, als in Aegypte en Iudaea, het invoeren der gewone provinciale inrichtingen voor goed of voor
maakten. In deze provincies bleven de-lopignewscht
vroegere instellingen geheel bestaan ; zij werden beschouwd als
het domein (Los )47o) des keizers, die, de opvolger heette der
vorige regenten. Zoo behield Aegypte de instellingen der
Ptolomaeën onveranderd. Een praefectus Aegypti, met twee,
soms drie legioenen onder zijn bevelen, bestuurde als een onderkoning het land. Onder zijn toezicht berustte de rechtspraak
bij een 'ituriclicus Alexandriae of Aegypti en het financieel beheer
bij een procurator Alexandriae ad rationes patrimonii, terwijl
ieder legioen gekommandeerd werd door een praefectus castrorum. Al deze ambtenaren waren ridders.
De stadhouders in de overige provincies van deze, soort:
Iudaea, Noricum, Raetia, Alpes Poenninae, Alpes Cottiae, Alpes
maritimae, Thracia en Mauretania heetten procuratores Augusti
en behoorden tot den ridderstand. In den regel worden zij
aangeduid als procurator et praeses of kortweg praeses. De
procuratores werden naar de bezoldiging, die zij van den Keizer
ontvingen, verdeeld in vier rangklassen : sexagenarii, centenarii„
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ducenarii en trecenarii, naarmate deze 60,000 sestertiën en zoo
verder bedroeg.
Alle stadhouders in de provinciae Caesaris ontvingen voor
hun beheer instructies (mandata) van den keizer tot Wien zij
zich in onvoorziene gevallen moesten wenden. Van al hun
uitspraken was hooger beroep op den keizer.
Steden in de Onder het keizerrijk waren in de provincies evenals tijdens
provincies. de republiek : steden met romeinsche inrichtingen, vrije steden
en provinciesteden (pag. 199). Het aantal steden met romeinsche
inrichtingen werd evenwel belangrijk vermeerderd. Reeds Caesar
had het ius I,atii geschonken aan alle steden op Silicië ; Augustus
aan vele steden in Gallia Narbonensis in Aquitania en in de
Alpes. Vespasianus gaf dit recht aan geheel Spanje. Bovendien
werden door de keizers veel steden in de provincies met het
burgerrecht begiftigd en verscheidene kolonies gesticht. Ten
behoeve dezer laatste katagorieën werd het ius Italicum uitgedacht. Door deze rechtsfictie werd haar bodem gelijkgesteld met
solum Italicum, de grondeigendom was er dus ex lure Quiritium
(pag. 143) en de inwoners waren vrijgesteld van provinciale
belastingen. Deze steden hadden een zelfstandig beheer d. I.
zij waren niet onderworpen aan het toezicht des stadhouders.
Traianus begon, evenals in Italië, zoo ook in de provincies,
zich te bemoeien met het beheer van die steden, welke tot nog toe
niet onder den stadhouder gestaan hadden. Er werd namelijk
een keizerlijk commissaris benoemd, hetzij voor éene stad, hetzij
voor alle steden in eene provincie, voor de controle op haar beheer,
onder den naam curator of logista, of legatos Aug. ad corrigendum
statum civit. liberarum. Sedert de 3de eeuw komen zij in sommige
provincies geregeld voor als correctores civitatum liberaruin.
Landdagen. De Romeinen lieten de groote algemeene vereenigingen van
godsdienstigen aard, die zij in de grieksche landen vonden, bestaan of veroorloofden haar herstel. De keizers richtten deze
vereenigingen op, waar zij nog niet bestonden, zoodat spoedig alle
provinciën haar landdag (commune, concilium provinciae, XoLvov)
hadden, een eerste proeve eener vertegenwoordiging.
Het hoofddoel van dèze landdagen was het bevorderen en onderhouden van de goddelijke vereering der keizers in de provincies.
Eens in het jaar kwam de landdag, bestaande uit afgevaardigden
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(legati, avvádpor, zoevópovaoL) gekozen door de civitates, in de hoofd
provincie bijeen, bij den tempel Romae et Augusti, ter-stader
viering van het feest des keizers. De leiding berustte bij den

sacerdos provinciae (ápxcspeU;), die alle jaren opnieuw gekozen
werd uit de deftigste inwoners der provincie. Hij bestuurde
de kas der vereeniging en gaf ter gelegenheid der vergadering
op eigen kosten spelen.
In den landdag werd, na onderzoek van het financieel beheer
van het afgeloopen jaar, het budget voor het volgend jaar en
de bijdrage der verschillende civitates vastgesteld en de sacerdos
gekozen. Verder werd besloten tot het oprichten van standbeelden voor personen, die zich verdienstelijk hadden gemaakt
jegens de provincie, in de eerste plaats voor den vertrekkenden
stadhouder. Wanneer er echter omtrent den stadhouder ernstige
klachten rezen, wendde zich de landdag schriftelijk of door
afgezanten tot den keizer, die zelf antwoordde.
Tot den beteren toestand der provincies onder het keizerrijk schijnt het toezicht, dat aldus de keizers over de stad
konden uitoefenen, eenigszins te hebben meegewerkt.-houders

e. Stedelijke Organisatie.
Sedert het einde der republiek kregen de municipia, coloniae
en oppida Latina door leges municipales een gelijkvormige organisatie (pag. 196). Tengevolge daarvan werden al deze steden
in den regel municipia genoemd 1
Bevolking. In het algemeen waren de steden ingericht naar het model
van Rome. De bevolking bestond uit cives en incolae, die allen
verplicht waren de gemeenschappelijke lasten te dragen, maar
alleen de eersten hadden deel aan het bestuur. De burgerij
(populus) was ingedeeld of in tribus of in curiae en kwam tributim
of curiatim samen voor wetgeving, magistraats- en priester keuzen, in hoofdzaak op dezelfde wijze als te Rome in de comitia.
Magistraten. Het stedelijk bestuur bestond uit vier magistraten, hetzij ver.

1 De kennis van het bestuur dezer steden, zoowel in Italië als in de provinciën, berust op de lex Rubria en de lex Iulia municipalis (pag. 196) en
vooral op de in 1851 ontdekte stedelijke rechten van Malaca en Salpensa, door
Domitianus verleend (aes Malacitanum et Balpensanum) en de in 1871 gevonden

lex der colonia Iulia-Genetiva (44 v. C.) (Urso nu Ossuna).
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eenigd tot één college van IVviri, hetzij gescheiden in twee colleges
van IIviri. In het eerste geval heetten de twee voornaamsten
IVviri iuri dicundo, de beide anderen IVviri aediles ; in het tweede
geval daarentegen Ilviri jun i dicundo en Ilviri aediles. De IVviri
of IIviri i. d. gaven hun naam aan het jaar ; zij vormden het
dagelijksch bestuur en zaten voor in de volksvergadering en
in den gemeenteraad ; zij hadden een beperkte civiele rechtspraak
(bepaalde gewichtige zaken behoorden in Italië voor den praetor,
te Rome later voor de iuridici (pag. 237) in de provincies voor den
stadhouder) en velden vonnis in die crimineele zaken, welke niet
in Italië voor de quaestiones perpetuae en in de provincies voor den
stadhouder thuis hoorden. De bovengenoemde aediles golden als
collegae minores der Ilviri iuri dicundo. Hun werkkring omvatte,
als die der aedilen te Rome, de zorg voor openbare gebouwen en
straten, de marktpolitie en de cura annonae. Voor het houden van
den census werden om de vijf jaar II of Illviri censoria potestate
quinquennales, of kortweg quinquennales, benoemd, wier werk
overeenkwamen met die der censoren te Rome.-zamhedn
In het jaar, dat zij in functie waren, waren er geen Ilviri
of IVviri.
De magistraten genoten dergelijke voorrechten en eerbewijzingen als de curulische magistraten te Rome. Zij droegen in
het gebied hunner stad de toga praetexta en werden voorafgegaan door twee lictoren, hetzij met fasces zonder bijlen, hetzij
met virgae of bacilla. Om een ambt te kunnen bekleeden moest
men zijn ingenues, geen iudicium turpe tot zijn last hebben,
geen veracht beroep uitoefenen, den leeftijd van 30 jaar bereikt
hebben en een zekeren census zoo het schijnt 100.000 sestertiën — bezitten. , De ambten behoorden naar volgorde te
worden bekleed : quaestor, aedilis, Ilviri juni dicundo.
De gemeenteraad (senatus, ordo dec2trionum, curia, soms ook Senatus.
patres el conscripti) bestond in den regel uit 100 leden, verdeeld
in 10 decuriae. Aan het hoofd stonden de decem primi. Toegang
tot den senaat verschafte in het algemeen het bekleeden eener
magistratuur. Evenals te Rome kwamen bij de lectio senatus
door de quinquennales drie klassen van burgers in aanmerking:
de zitting hebbende leden, die alleen tengevolge van een iudicium
turpe konden verwijderd worden, de sedert de laatste lectio ge16
-
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kozen magistraten en eindelijk de burgers, die den census hadden,
vereischt om een ambt te bekleeden.
Alle gemeentelijke zaken van eenig belang moesten den senaat
worden voorgelegd. Daartoe behoorden : de verdediging der
stad, de eeredienst, financiën, openbare werken en het benoemen
van beambten.
De stedelijke regeeringen moesten waken voor het nakomen
der verplichtingen jegens het rijk : het stellen van troepen, ver
doortrekkende ambtenaren en soldaten, leveren van-zorgend
paarden en fourage voor de post, heffen van belastingen enz.
De inkomsten der steden bestonden uit: opbrengsten van
gemeentegronden, rente van kapitalen, vergoeding voor het gebruik van waterleidingen, cloacae, enz. en eindelijk boeten.
Priester- Ieder municipium had in den regel een college van pontifices
schappen. en van augures, door de comitia voor hun leven benoemd. Bovendien waren overal flamines, die voor den tijd van één jaar werden
benoemd decreto decurionu7n en die den eeredienst van een of
meer geconsacreerde keizers of van den nog regeerenden keizer
verrichtten (Hamen Augusti). Spoedig werden de flamines de
voornaamste priesters.
Standen. Onder de keizers vormden zich in de mumma2cipia drie standen :
de ordo decurionurn, de ordo Augustalium en de plebs ook populus
of municipes genoemd. De ordo decurionum was de eerste stand,
overeenkomende met den senatorenstand te Rome; de ordo
Augustalium vormde, evenals de equites te Rome een stand
tusschen de decuriones en de plebs.
Augustales. De Augustales hadden hun oorsprong in het college der sex2viri
of seviri, dat in alle steden ontstond, en spelen en offers gaf ter
eere van de geconsacreerde keizers en van. den nog regeerenden.
De leden werden door den senatus telkens voor één jaar benoemd,
in den regel uit de libertine en moesten dan een som inde gemeente
storten. Bij de spelen en offers, die zij zelf bekostigden,-kas
droegen zij de toga praetexta; zij werden daarbij voorafgegaan
door twee lictoren met fasces en zaten in tribunali op bisellia.
Bij alle openbare spelen hadden zij een eereplaats. Na afloop
van hun jaar behielden de seviri bij raadsbesluit hunne eererechten en vormden zoo een ordo seviralium, meestal evenwel
ordo Augustalium genoemd. De keizers bevorderden deze in-
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stelling om de eerzucht der rijk geworden vrijgelatenen te bevredigen, hen van Rome af te houden en hun het verblijf in
de mutnicipia begeerlijk te maken.
In Afrika, Spanje, Gallië en in alle landen met grieksche
bevolking lieten de Romeinen de nationale inrichtingen bestaan.
Zij beperkten echter het actief en passief stemrecht door een
census. De stedelijke overheden bleven ; de raad (Qova >l) werd
evenwel alle jaren op nieuw gekozen. Bij verwerving van het
burgerrecht of van de latiniteit kregen deze steden de inrichting
der municipia.
Op het einde der 2de eeuw begonnen de steden overal haar Verval der
zelfstandigheid en de boven geschetste organisatie te verliezen zelfstandig(pag. 240). De comitia moesten hun rechten afstaan aan den held.
senaat, die voortaan de magistraten en priesters benoemde
onder goedkeuring der praesides. De magistraten moesten gekozen worden uit de clecuriones. Hun bevoegdheden gingen
allengs geheel over op de czuratores en correctores (pag. 237).
.

§ 7. RECHTSWEZEN.

a. Bronnen van het recht.
Nieuwe rechtsbronnen uit deze periode zijn de senates consulta Nieuwe
en de constitutiones. Wetten en plebiscieten verdwenen lang- rechtszamerhand ; de responsa prudentiuum en het edikt van den praetor bronnen.
ondergingen in sommige opzichten een wijziging.
Tijdens de republiek hadden de geleerden alleen feitelijken invloed. Augustus gaf aan de verdienstelijken onder hen het ius
responclencli d. w. z. de bevoegdheid om te adviseeren ex autorit ate
principis. De responsa dezer bevoorrechte juristen zouden, mits
schriftelijk uitgebracht en verzegeld, overgelegd voor den rechter,
verbindende kracht hebben. Alleen in geval van strijd tusschen
juristen met dit recht beleend zou, volgens een constitutie van
Hadrianus, de rechter vrij zijn.
De rechtswetenschap trad met het keizerrijk een tijdperk van Rechtsbloei in. Onder Augustus vormden zich daarin twee richtingen ; wetenschap.
aan het hoofd der eene stond C. Ateius Capito, wiens volgelingen
naar zijn beroemden leerling, Masurius Sabinus, den naam
Sabiniani kregen, terwijl de school van M. Antistius Labeo die
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der Proculiani heette naar een harer meest bekende voor
Beroemde rechtsgeleerden in-ganers,SmpoiuPcl.
de tae eeuw waren Celsus, Salvius Iulianus en Gaius, wiens
Institutiones door Niebuhr zijn teruggevonden. In de 3de eeuw
leefden de klassieke rechtsgeleerden : Papinianus, Ulpianus,
Paulus en Modestinus.
Edictum Het praetorisch recht bleef voorloopig op den ouden voet. Doch
perpetuum. Hadrianus liet door den grooten rechtsgeleerde Salvius lulianus
de beide praetorische edikten, benevens het edictum aedilicium
herzien en in deze gestalte door den senaat bekrachtigen. Het
aldus tot stand gekomen edikt zou voortaan onveranderlijk zijn.
Het droeg den naam Edictum Perpetuzwm of Edictum Hadrianum.
Voor de provincies werd waarschijnlijk een afzonderlijk edictum
provinciale vastgesteld als richtsnoer voor de stadhouders.
Wetgevende De princeps oefende ook zelf wetgevende macht uit en wel
macht der door zijn decreta, rescripta, mandata en edicta. Het decreturn was
keizers. een rechterlijke beslissing van den keizer en had wetgevende beteekenis, in zoover de daarin vervatte wetsinterpretatie in analoge
gevallen moest worden in acht genomen. Het rescriptum was
een antwoord op vragen of verzoekschriften van particulieren
of op vragen door ambtenaren gesteld ; ook op de rescripta moest
in analoge gevallen gelet worden. Mandata waren instructies
aan keizerlijke ambtenaren; edicta waren een uitvloeisel van het
jus edicendi des keizers en behelsden algemeene voorschriften.
De algemeene naam voor deze uitingen van den keizerlijken
wil was constitutio principis. Zij hadden wetgevende strekking:

habent legis vicem.
Codificatie. Eerst in de volgende periode kreeg de ontwikkeling van het
recht haar beslag en wel tengevolge der codificatie, die door
vroegere keizers voorbereid, door Iustianus tot stand werd
gebracht.
Hoe langer hoe meer deed zich namelijk de behoefte gevoelen
aan een nieuwe codificatie van het recht. Formeel berustte het
recht op de zoogenaamde XII tafelen, het edictum perpetuum, de
wetten, senaatsbesluiten en keizerlijke verordeningen. Maar de
meeste dezer bronnen waren alleen toegankelijk door de rechts
litteratuur, die langzamerhand zulk een omvang had-gelrd
gekregen, dat de rechters het overzicht misten.
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Valentinianus III voorzag daarom in een dringende behoefte
door in 426 aan de geschriften van Papinianus, Paulus, Ulpianus,
Gaius en Modestinus, alsmede aan de door hen geciteerde
schrijvers, met uitsluiting der overige, kracht van wet toe te
kennen. Ook ontstonden verschillende verzamelingen van kei
verordeningen. De meest bekende is de codex Theoclo--zerlijk
sianus door Theodosius II in 438 gepubliceerd.
Keizer Iustinianus (527-565) vatte het plan op het geldende Corpus iuris .
recht tot een geheel te vereenigen. Hij liet, ter vervanging van
alle bestaande rechtsopteekeningen, rechtsboeken aanleggen,
waaraan later nog door hem zelven afzonderlijke verordeningen.

Nozellae, zijn toegevoegd. Deze verzameling, thans Corpus iuris
ei2-iliis, genoemd, is nevens de hnstitz^tio-nes van Gaius (pag. 246'►

de hoofdbron van onze kennis van het romeinsche recht. Zij
.

bevat:
1 0 . Institutiones, een kort leerboek van het recht.
2°. Pandectae of Digesta, een min of meer systematische bloem lezing uit de werken van 39 oudere rechtsgeleerden.
3°. Codex Iustinianus, keizerlijke verordeningen tot 534.
4°. Nozellae, verordeningen van Iustinianus van 534-565.
b. Iudicia publiica.
Naast de quaestion2es per )etutiae voerde het keizerrijk de recht
(cognitio) in van keizer en senaat. Evenwel waren deze-sprak
beiden niet verplicht kennis te nemen van een voor hen gebrachte zaak.
De procedure voor de gztaestiones perpetuae geschiedde volgens Quaestiones
de vroegere wetten en de leges Iuliae van Augustus, die vier perpetuae.
decutiriae van gezworenen instelden: senatoren, ridders, tribuni
ccerariii en ducenzar-iii; de laatsten aldus geheeten, omdat zij niet
den geheelen, maar meer dan den halven riddercensus moesten
bezitten. Zij werden door den keizer voor hun leven benoemd.
Waarschijnlijk was er van de uitspraak der quuaestiones geen beroep
op den keizer, maar deze kon, wanneer de meerderheid slechts
uit een stem bestond, vrijspraak bewerken door den zoogenaamden
calculus Minerzae. De quaestionn,es verloren spoedig de rechtspraak
in halszaken; in de 3de eeuw verdwenen zij geheel.
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Rechtspraak

De senaat nam in den regel alleen kennis van belangrijke

van den se- politieke processen tegen hoog geplaatste personen. Aangifte ge naat. schiedde bij de consuls. De procedure was dezelfde als die voor

de quaestiones, maar het vonnis had den vorm van een senatus
cons'ultum. Er bestond geen appel op den keizer, maar deze kon
door zijn intercessio een veroordeelend vonnis vernietigen. Met-

-

tertijd bepaalde zich de rechtspraak van den senaat tot senatoren;
deze hadden namelijk sedert Septimius Severus het recht om door
hun ambtgenooten geoordeeld te worden.
De keizer kon of persoonlijk recht spreken of door gevolRechtspraak
van den
machtigden. In het eerste geval werd hij voor de instructie
keizer.
bijgestaan door een ambtenaar (a cognitionibus) en voor de uitspraak door een consilium. Aan dit consilium gaf Hadrianus.
een vaste organisatie. De leden (consil-iarii Augusti) werden
door den keizer benoemd uit den senatoren- en uit den ridderstand en genoten bezoldiging. Zij stonden den keizer, zoowel
in de civiele als in de crimineele rechtspraak bij. Gewoonlijk
gaven zij hun adviezen schriftelijk. De beslissing stond alleen
aan den keizer. Daar bij voorkeur rechtsgeleerden van naam
werden benoemd, kreeg het consilium grootera invloed op de
vorming van het recht.
In den regel droeg de keizer zijn rechtspraak op aan een
gevolmachtigde (index delegatus), hetzij voor een bepaald geval
aan een iuudex, hetzij bij algemeene opdracht aan zijn ambtenaren. Zoo kregen de praefecti praetorio in Italië, de praefecti
ucrbi, vigilucm, annonae te Rome en de stadhouders in de provincies,
een vaste rechtspraak. Van hun vonnissen was appel op den
keizer, die tevens het recht van gratie (indulgentia) had.
-

c. Judicia privata.

Cognitio
extraor-

dinaria.

De praetor urbanus, de praetor peregrinus en de aediles curules
behielden hun jurisdictie. Zoo ook de beide vaste hoven der
Xviri en der Cviri. De formulae bleven de regelmatige wijze van
procesvoering; alleen wanneer de zaak voor de Cviri moest dienen
was het gebruik der legis actiones verplicht.
Maar de princeps kon in ieder geschil in het geheele rijk recht
doen. Hij oordeelde in alle zaken, die hij aan zich trok, zelf of
door middel van een door hem benoemden plaatsvervanger. Deze
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rechtsbedeeling, waarbij de formula verviel, heette cognitio extraorcdinaria, omdat zij in strijd was met de regelmatige wijze van
procedeeren. Vandaar dat de gewone magistraten slechts in
bepaalde gevallen het voorbeeld van den princeps volgden, totdat
Diocletianus deze wijze van rechtsbedeeling tot regel voor allen
maakte, zoodat de formula in alle gevallen wegviel.
Een andere wijziging in de rechtspraak bestond in de mogelijkheid van hooger beroep, iets dat de republiek, althans in dezen
vorm, niet kende. Men kon thans namelijk van alle vonnissen
bij den magistraat en vervolgens bij den _princeps appelleeren.
§ 8. GELDMIDDELEN.

a. Inkomsten.
Augustus herstelde de verwarde financiën van den staat door Opmeting
den druk der belastingen gelijkmatiger te verdeelen en de wijze van het rijk.
van heffing te verbeteren. Daartoe liet hij de opmeting van het
rijk, door Caesar begonnen, onder leiding van Agrippa voortzetten. Eerst onder Traianus was deze veelomvattende arbeid
gereed. Doch reeds in 23 v. C. legde Augustus aan den senaat
een rationarium of breviarium imperi-i over, dat een nauwkeurigen
staat van land- en zeemacht, benevens een opgaaf van den stand
der schatkist en van de inkomsten en uitgaven behelsde. Ongelukkigerwijze is geen enkel dezer gegevens. bewaard gebleven.
De inkomsten vloeiden voor een groot deel uit dezelfde bronnen
als voorheen.
10. Inkomsten van het domein :
Bronnen van
De beschikking over den alter publicuus ging van den senaat inkomsten.
over op de keizers, die hem hoofdzakelijk gebruikten voor hun
veteranenkolonies (pag. 177). Een rijke bron van inkomsten was,
vooral tengevolge der doeltreffende maatregelen van Tiberius, de
verpachting der metalla.
2°. Belastingen der provincies:
Augustus verbond aan de opmeting van het rijk een volkstelling en schatting. Daartoe werden de provincies verdeeld in
distrikten, waar de schatting geschiedde door adiutores ad census
ook censores en censitores genoemd. Ir- iedere provincie was een
legatus later procurator Augusti ad census accipiendos, die de
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censoren controleerde en hunne lijsten tot een geheel vereenigde.
Op deze wijze werd het aantal inwoners van iedere provincie
benevens de waarde hunner bezittingen vastgesteld. De landerijen werden opgemeten in iugera en naar haar waarde in
klassen ingedeeld. Van ieder iugerum werd 1/ 5 of 1/, van de
opbrengst in natura of een vaste som als grondbelasting
(tribuutuum soli) geheven. Bovendien moest ook betaald worden
van de huizen, het meubilair, de slaven en de schepen. Die
geen vermogen hadden, betaalden een hoofdgeld (tributurn cappitis). Deze schatting werd in den beginne om de vijfjaar, sedert
Hadrianus, naar het schijnt, om de vijftien jaar hernieuwd.
3°. Indirecte belastingen:
a. portoria. Ter inning der in- en uitgaande rechten was het
rijk verdeeld in een aantal distrikten, ieder meestal uit meer
dan éene provincie bestaande. Voor elk dezer distrikten bestond
een bepaald percentage, op Sicilië 5 %, in Gallië, Azië en Italië
2% %. In elk distrikt waren onderverdeelingen op de wijze
onzer vroegere plaatselijke accijnses.
b. aurum manumissionum, door Caracalla gebracht op 10 %,
door Macrinus tot 5 % teruggebracht.
c. vicesima hereditatium et legatorurn, door romeinsche burgers
alleen dan verschuldigd, wanneer er geen nauwe verwantschap
bestond tusschen erfgenamen en erflater.
d. centesima rerum venalium, bestaande in 1 % van alles wat
in het openbaar werd verkocht, door Tiberius verminderd tot
1/2 %, voor Italië door Gaius afgeschaft.
e. quuina et vicesima, venalium mancipiorum, een belasting van
4 % van den prijs van lederen Bekochten slaaf.
De drie laatste belastingen zijn door Augustus ingesteld.
4 0 • Buitengewone inkomsten:
De toevallige baten der republie' oorlogsbuit en boeten,
werden vermeerderd door:
a. bona damnatoruin, tengevolge cl er talrijke verbeurdverklaringen.
b. bona vacantia, onbeheerde goederen, waartoe sedert de
lex Papia Poppaea (pag. 218) behoorden de bona caduca.
c. legaten aan den keizer.
(1. het auruin coronariurn, geschenken aan den keizer, zoowel
-
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door de steden in Italië als in de provinciën ; zij werden dik
\TjjlS niet zonder dwang opgebracht.
b.

(Jitgcnei.

1 0 . Uitgaven voor het rijk.

a. Beheer. De kosten van het beheer, vroeger gering, namen
thans een grooten omvang aan. De keizer, zijn hofhouding en
het steeds aangroeiend leger van ambtenaren, die nu met uitzondering der senatoren alien hezoldigd werden, stelden hooge
eischen aan de schatkist.
b. Verdediging van het rijk. Leger en vloot verslonden groot
sommen, vooral wegens de invoering van een staand leger. De
legioensoldaat kreeg een vaste soldij, door Domitianus gebracht
op 300 clenarli. De kosten van soldij en voeding van éen legioen
worden gesteld op minstens 1.566.000 denari'i per jaar.
c. Post. Om van Rome uit de geheele administratie te kunnen
leiden, stelde Augustus een postdienst (cursus publicu.․) in, die
door Hadrianus werd georganiseerd. De dienstbrieven werden
overgebracht door koeriers (tabellarii), die op alle groote wegen
stations vonden (mutationes, mans-iones). Ook ambtenaren konden van de post gebruik maken, maar alleen op vertoon van een
diploma door den keizer of namens hem uitgereikt. Zulk een
bewijs gaf niet alleen recht op vervoer, maar ook op verbijf en
voeding in de mansiones-. De kosten werden gedragen door de
aanliggende steden, maar bleven ook, toen zij sedert Nerva, ten
minste in Italië, door den fiscus heetten gedragen te worden, een
drukkende last. Septimius Severus verdeelde het rijk in postdistricten, ieder bestuurd door een praefectus vehiculorum, die
onder zich postdirecteuren had. De gedachte om de post tot
middel van verkeer voor de inwoners te doen dienen, schijnt
nooit hij iemand te zijn opgekomen.
2 0 . Uitgaven voor Rome.
a. Openbare werken. Bij de zorg voor de staatsgebouwen kwam
nu de cura aqucirurn en de cwî a riparrn et alvei Tiberis (pag. 235).
b. Eeredienst en spelen. Men vergelijke pag. 171 en 229.
c. Cura ctnnonae. Door Augustus werd het getal hedeelden
gebracht op 200.000 (pact. 210) en de geheele core annonce opgedragen aan den paefectus annonce (pag. 235). Bij buiten-
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gewone gelegenheden werden aan de soldaten geschenken in
geld (donativa) gegeven, aan het volk koren en olie (congiaria)
uitgedeeld. Septimius Severus liet alle dagen olie uitdeelen;
Aurelianus, in plaats van maandelijks koren, alle dagen brood
en varkensvleesch.
d. Onderwijs. Onder Vespasianus werden voor het eerst
latijnsche en grieksche rhetoren door den staat bezoldigd.
Hadrianus stichtte een athenaeum, dat nog onder Theodosius
bestond. Ook in de groote provinciesteden verrezen inrichtingen van hooger onderwijs. Augustus stichtte de bibliotheca
Palatina, die spoedig door andere boekerijen werd gevolgd.
Aan het hoofd der bibliotheken stond sedert Claudius een

procurator bibliothecarum.
3°. Uitgaven voor Italië.
a. Openbare werken, met name het onderhouden der heirbanen (cura viarum).
b. alimentatio. Het sluiten van huwelijken en het opvoeden
van kinderen (pag. 218) trachtte Nerva aan te moedigen door
in verschillende steden van Italië fondsen te stichten, om daaruit het onderhoud van kinderen van arme, maar vrije lieden te
bekostigen. Traianus liet 5000 dergelijke kinderen toe tot de
korenuitdeelingen te Rome en breidde het aantal der voor de
alimentatio bestemde kapitalen aanzienlijk uit. Andere keizers
en ook particulieren volgden dit voorbeeld. Ten behoeve der
alimentatio werd Italië verdeeld in distrikten, die deels onder
het opzicht stonden- der curatoren viarum, deels onder dat van
afzonderlijke ambtenaren, praefecti of procuratoren alimentorum.

c. Beheer der geldmiddelen.
De verdeeling der provincies tusschen keizer en senaat maakte
naast het aerarium Saturni een keizerlijke schatkist (fiscus
Caesaris) noodzakelijk. Een derde kas was het aerarium militare.
Aerarium Sa- 1°. Het aerarium Saturni, de schatkist van den senaat, ontving
turn. in den beginne niet alleen de vroegere inkomsten, in de eerste
plaats de belastingen der provinciae senatus, maar ook de quina
et vicesima ven. mancipiorum (pag. 250) en de opbrengst der
bona vacantia et caduca. De senaat had de beschikking over
dit aerarium en benoemde jaarlijks de praefecti aerarii Saturni,
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mannen van praetorischen rang, die in plaats der quaestoren
het beheer hadden. Claudius gaf het beheer in 44 aan twee
quaestores aerarii Saturni, telkens voor den tijd van drie jaar
benoemd. die door Nero in 56 werden vervangen door 2praefecti
aerarii, senatoren door den keizer benoemd. Feitelijk ging nu
de beschikking over deze schatkist aan den keizer over. De
meeste baten vloeiden langzamerhand in den fiscus en onder
Gallienus begon met het onderscheid tusschen provinciae Caesaris
en provinciae senatus ook het onderscheid tusschen fiscus en
aerarium te verdwijnen.
2°. Het aerarium militare werd door Augustus ingesteld voor Aerarium
het uitbetalen der pensioenen (praemia militaria). Deze kas werd militare.
gestijfd door de vicesima hereditatium en de centesima rerurn
enalium. Het beheer voerden drie praefecti aerarii militares,
senatoren, door den keizer benoemd. Het aerarium militare
heeft tot de 3de eeuw bestaan.
3°. De fiscus Caesaris,, de keizerlijke schatkist, ontving de Fiscus
inkomsten van het vermogen des keizers, waartoe ook de Caesaris.
domeinen in de provincies werden gerekend, verder de legaten
den keizer vermaakt, het aurum coronarium, de inkomsten
der keizerlijke provinciën, de schatting der cijnsplichtige staten
en de bijdragen der provinciae senatus.
Uit den fiscuswerden bestreden de uitgaven voor leger en
vloot, de bezoldiging der keizerlijke ambtenaren, het onderhoud
der groote wegen, de kosten voor de bouwwerken en de frumentationes te Rome benevens de uitgaven des keizers.
Met het belang van den fiscus groeide ook het aanzien van
den bestuurder. Eerst was hij een vrijgelatene des keizers
(a rationibus), sedert Hadrianus een procurator Augusti a
rationibus, in 't spraakgebruik procurator fisci; sedert Marcus
Aurelius droeg hij den titel rationalis, die hem boven de _procuratores stelde.
Septimius Severus scheidde het beheer van het persoonlijk
vermogen des keizers (yes privata) van de kroongoederen (patrimonium Caesaris). Het eerste werd sedert beheerd door een
procurator (latei magister) rei privatae.
Augustus behield het systeem der verpachtingen, maar Tiberius Inning der
begon met enkele belastingen zelf te innen door procuratores en belastingen.
•
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tijdens Septimius Severus werden alleen nog de portoria verpacht.
Zoo waren de publicani keizerlijke ambtenaren geworden.
Muntrecht. Het muntrecht was door Augustus verdeeld tusschen den
keizer en den senaat. De eerste muntte goud- en zilvergeld,
de tweede uitsluitend koper. De munt van den senaat werd
door Illviri aeri, argento, auro, flando, feriuundo bestuurd onder
toezicht des keizers. Aan het hoofd der keizerlijke munt stond
een procurator monetae.
Aurelianus begon ook in de provinciën te laten munten.
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LIJST VAN KEIZERS.
PRI N C I P A A T.
Gens Iulia.
Augustus

Militaire keizers.

27 v. C.-14 n. C.

Tiberius

Commodus

180-192,

14— 37

Pertinax. Didius Iulianus 192-193

Caius (Caligula)

37— 41

Clodius Albinus

193-197

Claudius

41— 54

Pescennius Niger

193-194

Nero

54— 68

Septimius Severus

193-211

Aurelius Antonius
(Caracalla)
Geta

211-217

M.

Galba
t 68— 69

Otho
Vitellius

Macrinus
Elagabalus

217-218
218-222

Alexander Severus

222-234

Maximinus

234-238
238

Gordianus I en II

Gens Flavia.

211-212,

Pupienus en Balbinus

238
238-244
244-249

Vespasianus

69— 79

Gordianus III

Titus

79— 81

Philippus Arabs

Domitianus

81— 96

Deems

249-251

Gallus

251-253

Aemilianus
Valerianus

253
253-259

Keizers bij adoptie.
Nerva
Traianus

96— 98
98-117

Gallienus

259-268

Claudius II

268-270

Aurelianus

270-275
275-276

-

Hadrianus

117-138

Tacitus

Antoninus Pius

138-161

Florianus

Marcus Aurelius

161 -180

Probus

276-282

Carus

282-283

Carinus

283-285

Numerianus

283-284

276
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REGIS TER.
Abdicare. 54, 70.

Aerarium. 88, 229, 252.

Abrogare. 54, 119.

Aerarium militare. 253.

Ab actis senatus. 227.
Ab epistulis. 225, 232.
Ab intestato. 143.

„

.

1

sanctius. 48.

Aes equestre, hordearium. 15.
Aes rude, signatum. 205.

Accensus. 95.

Aestiinatio litis. 155.

A censibus. 225, 226.

Aetas magistratuum. 52, 228.

A cognitionibus. 225.
Aecusationes. 126.

senatoria. 99, 226.
Ager adsignatus, colonicus
„

Aeta senatus. 106.
Actio, actor. 149.
Adcensi velati. 15, 123.

„

privatus. 76.

„

publicus. 189 sqq.

Adiutores ad census. 249.

Alba longa. 1, 8, 186.
Album iudicum. 152.
senatorium. 99.

Adleetio. 226.

Alieni iuris. 33.

Admissio libera. 217.

A libellis. 225, 231.

Adoptio. 141.

Aliinentatio. 252.

Adrogatio. 121, 141.
Adsiduus. 35.

Altercatio. 105, 154.
Ambarvalia. 168, 184.

Advocatus. 154.

Ambitus. 53, 151.

Aediles. 84, 229.

Anlicitia. 193.

Aedituus. 169.

Ampliatio. 154.

Aequitas. 132.
Aerarii. 36, 76, 77, 210.

Ancilia. 183.
Annales maximi. 175.

Addictus. 35, 37, 150.
Adgnatio. 136.

HoEKSTuA, Roin. Antiq., 6e

,

occupa-

torius, quaestorius. 189.

„

dr.

17
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Antestari. 149.

Bonorum venditio. 150.

Antiquo. 119.

Breviarium imperii. 249.
Burgerrecht. 35 sqq., 216.

Apparitores. 95.
Appellatio. 83.
Applicatio. 9, 45.

Caerites. 77, 188.

Aqua et igni interdictio. 35.

Caesar. 32, 165, 213, 223.

Arbiter. 146.

Calceus patricius, senatorius. 101.

Area Capitolina 127, 129.

Calculus Minervae. 247.

Aix. 124, 178.

Camilli - ae. 172.

Argei. 170.

Campus Martius. 78, 124, 127.

A rationibus. 224, 231.

Candidatus. 53.

As gravis, libralis. 206.

Capite censi. 37.

,, sextantarius, trientalis. 207, 206.

Caput. 35.

Assertor. 47.

Castellum. 186.

Atrium. 40.
Libertatis. 76.
„

Censor, census. 74 sqq.

Vestae. 176.
„
Auctoritas patrum. 10, 25, 108, 119,

„
senatorius. 99, 226.
Centesima rer. venalium. 250.

„

127.
senatus. 106, 108.

Census equester. 41, 217.

Centuria adcensorum velatorum. 15,

Auctor generic. 40.

„

123.
fabrum, tub. corn. 15, 123.

Augures. 118, 178.

„
„
„

praerogativa. 125.
proletarioruin. 123.

Augusta. 223.
Augustales. 244.
Augustus. 214, 221, 222.

iun., seniorum. 15, 123.

Centumviri. 147, 248.

Aurum coronarium. 250.

Ceres. 20, 84, 184.

Aurum manumissionum. 250.

Cessio in iure. 142.

vicesimarium. 48.

„

Aureus. 207.
Auspicia. 10, 59, 119.
„

vitiata. 112.

Civitas. 33.
„

sine suffragio. 188.

Civitates foederatae. 194, 200.
„

stipendiariae. 200.

Auxilium. 80.

Clarigatio. 182.

Bacchanalia. 103, 167.
Bibliotheca. 252.

Classes. 14, 122.

Clarissimi. 217.

Bisellium. 244.
Bona damnatorum. 250.
,, caduca, vacantia. 250.
Bonorum possessio. 144.

Classici. 123.
Clienten. 8.
Codex Iustinianus. 247.
„ Theodosianus. 247.
Coemptio. 137.
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Coercitio. 65.

Consul. suffectus. 70, 228.

Cognatio. 136.
Cognitio extraordinaria. 248.

Constitutiones. 246.

Cohors praetoria. 203.
Cohortes praetoriae. 232.
urbanae. 236.
„

Continuatio magistratuum. 52.
Contio. 116, 118.

„

vigilum. 235.

Contestatio litis. 149.

Conventio in manum. 138, 144.
Conubium. 34.

Collegia. 167.

Co6ptatio. 128, 172.

Coloniae latinae. 193.

Corpus iuris. 247.

romanae. 192.
„
Collegialiteit. 57.

Corrector Italiae. 257.

Comites. 203.
Augusti. 224.
„

Cumulatio. 52.

Comitia calata. 121.
centuriata. 14, 122, 226.
„
11, 120, 226.
curiata.
„

Curatores tribuum. 45.
„
aedium eet. 235.

„

civ. liberarum. 240.

Cura annonae. 86, 209, 235.

Curiae. 11, 120, 243.

„

sacerdotum. 128.

Curio. 11, - maximus. 128.

„

tributa. 29, 127, 226.

Custodes corporis. 223.

Comitium. 120.
Commercium. 34.
Comperendinatio. 155.
Comparatio. 58. 71.
Compitalia. 168.
Conciliabulum. 186.
Consilium plebis. 19, 129, 226.
provinciae. 240.
„

Custodia urbis. 73, 90.
Damnatio memoriae. 221.
Decemviri leg. scribundis. 19.
sacris faciundis. 22, 162.
„

Congiarium. 210.

„
stlitibus iudicandis. 147.
Decretum. 246.
Decumae. 211.
Decuria. 152.
Decuriones. 244.

Coniectio causae. 150.

Decurio cubiculariorum. 224.

Confarreatio. 137.

Consecratio. 223.

Dediti. 35.

Consilium amicorum. 139.

Delatio nominis. 153.

„

iudicis. 150.

Delicta privata, publica. 151.

„

iudicum. 152.

Deminutio capitis. 35.

„
„

magistratuum. 69.

Denarius. 206.

principis. 248.

Deportatio. 207.

„

regium. 10.

Derogare. 119.

Cc:) sors imperii. 223.

Co_:Qu1. 69. 228.
„

maior, minor. 72.

Detestatio sacrorum. 121.
Di indigetes, novensides. 159, 163.
„ certi, incerti. 164.
17*
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Di consentes. 163.

Familia. 135.

Dies comitiales. 117.

Fasces. 58, 72, 239.

„ imperii. 223.
Diei dictio. 126.

Februarius. 184.
Ferentina. 187.

Dictator. 92. 197.

Feriae latinae. 94, 160, 187.

leg. scr. et reip. const. 91.
„
Diffareatio. 139.

Fetiales. 182.

Diploma. 251.

Fiscus. 252.

Diribitio. 126.

Flamen Augusti. 244.
Flamines maiores, minores. 172, 175.

Discessio. 105.
Divisores. 53.

Filius familias. 140.

Divinatio. 153.

Flavius, Cn. 23, 1 34.
Focus publicus. 176.

Divortium. 139.

Foedus. 194.

Dominium. 141.

Formula. 148.
census. 75.
„

„

ex iure Quiritium. 143.

Donativa. 252.

Fordicidia. 168.

Dos. 137.
Duoviri aedi dedicandae. 92.

Fornacalia. 168.

„

iuri dicundo. 243.

Forum. 6, 186.
Fratres Arvales. 183.

„
„

navales. 92.
perduellionis. 92.
viis purgandis. 90.

Frumentum emptum, in cellam. 212.
Fulmen. 62, 178 sqq.
Fur manifestus. 35, 133.

„

Dyarchie. 213.
Geldmiddelen. 205, 249.
Edictum. 246.
„

aedilicium. 87, 246.

Edictum perpetuum. 133, 246.
„

repentinum, novum, trans-

Genius. 166.
Augusti. 236.
„
Gens. 8, 136.
Germani. 223.

laticium. 133.
Eiurare. 54.

Haruspices. 181.

Emancipatio. 140.

Hereditas. 143.

Equites. 15, 40, 123.
„
„

equo publico. 40.
illustres. 217, 231.

Etrusci. 17, 57.
Evocatio. 162.
Expositio infantum. 8, 140.
Exsilium. 155.
Extispicium. 64, 182.

„

sine sacris. 167.

Heredes legitimi, sui. 144.
Homo novus. 40.
Honores. 50.
Honestiores. 156, 218.
Horti Scipionis. 61.
Hospitium. 45.
„

publicum. 194.
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Hostis iudicatio. 114.
Hutniliores. 156, 218.

Iura gentilicia. 8.
,, praediorum. 142.
Ius agendi cum patribus 56, 101.

Ianus .158, 173.

„

plebe. 19, 80.

Ignobiles. 24.

„

populo. 56.

Ignominia. 78.

„ anuli. 42, 101.

Imperator. - 91, 214, 222.

„ applicationis. 45.

Imperium. 55, 120, 221.
proconsulare. 214, 221.
„

„ Arimini. 195.

Inauguratio. 121, 178.

„ auxilii. 19, 78.

Incensi. 35.

„ belli et pacis. 132.

Indigitamenta. 161.

„ civile. 131.

Indulgentia. 248.

„ civitatis. 33.

Infarnia. 38, 99.

„ coercitionis. 65.

Ingenui. 33.

„ de actionibus. 135.

Iniuria. 145.

„ de personis. 135.

Insignia principis. 222.

„ de rebus. 135.

Institutiones Gai. 246.

„ edicendi. 55, 133.

Iustiniani. 247.

„

„ auspiciorum. 10, 59.

„ einendi et vendendi. 34.

Intercessio collegae. 222, 248.

„ exsilii. 194, 200.

tribunicia. 58. 83.
„
Interpretes. 203.
Interrex. 11, 60, 90.
Italia. 185, 236.

„ fetiale. 182.
„ Flavianum. 134.
„ gentiurn. 34, 132.

Iteratio. 52.

„ gladii. 239.
„ hereditatis. 143.

Iudex unus. 146.
„
quaestionis. 153.
Iudices. 152.

„ honorarium. 134.

Iudicia privata. 146.

„ Italicum. 240.

„

publica. 150.

„ honorum. 34.
„ imaginum. 40.
„ Latii. 194.

Iuniores. 15, 123.

„ legationis. 101.

Iuno• 160, 161.
Iuppiter. 14, 59, 158, 161.

„ liberorum. 219.
„ multae dicendae. 55. 65.

Iurare in leges. 54.

„ nexus. 37.

Iuratores. 76.
Iuridici. 237.

„ obligationum. 34.
„ pignoris capionis. 55, 65, 103.

Iuridicus Alexandriae. 239.
Iurisdictio voluntaria. 69, 228.

postliminii. 35.
„ praetorium. 133.

Iura privata, publica. 33, 34.

privatum, publicum. 131.

„

„
„
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Ius Quiritium. 33, 143, 144.

Leges frumentariae. 210.
„ sumptuariae. 77.

„ referendi. 101.

tabellariae. 119.

„ respondendi. 245.
„ sacerdotiorum. 34.

Legis actiones. 147.

„ sacrum. 131.
„ sententiae dicendae. 97.

Lex. 111.

„ strictum. 132.

„ agraria. 190.
„ centuriata de bello ind. 127.

„ suffragii. 34, 188.

„ „ „ eens. pot. 127.

„ testamenti factionis. 34, 143.

„ coloniae. 192.

„ vendendi. 140.

„ euriata de imperio. 120.

„ vitae ac necis. 72, 202.

„ data. 222.
„ XII tabularum. 19, 132, 246.

„ vocations. 65.
„ vocandi senatum. 101.
Iustitium. 113.

„ de imperio Vespasiani. 215.
„ de tribunicia potestate. 222.
„ provinciae. 200.

Kalendae. 121.
Kalender. 174.
Kalumniator. 153.
Kanselarij. 225.
Keizer. 213, 220.

„ Aebutia ± 200, de formulis. 148.
„ Aelia ± 150, de obnuntiatione.

Koning. 10.

63.
„ Aelia-Sentia 4 p. C. de manumissionibus. 219.
„ Aemilia 434, de censura. 74.

Lar. 165.
Lares publici. 166.

„ Appuleia 100, agraria. 192.
„ Aternia-Tarpeia 454, de multa.

„ Antonia 43, iudiciaria. 152.

Largitio. 210.
Latifundia. 27, 189.

68.
„ Atinia ± 102, de iure sententiae

Latini. 16, 186, 193, 219.

die. tribunioiorum. 81, 97.

Latini coloniarii, iuniani. 219.

„ Aurelia 75, de pot. tribunicia.

Latium. 5, 194.

82.
70, iudiciaria. 152.
„ Calpurnia 149 , repetundarum.
151.
„ Calpurnia 67, de ambitu. 53.
„ Canuleia 445, de conubio. 20.
„ Claudia 219, de senatoribus.
42, 99.
„ Clodia 58, frumentaria. 210.

Laudatio. 204.
Lectio senatus. 75, 98.
Lectisternium. 181.
Legatus. 101.
„
Augusti propraetore. 239.
„
iuridicus. 239.
„

legionis. 234.

Legati senatus. 101, 113, 199.
Legatio libera. 101.
Legiones. 234, 239.

„

„
„

„ de censura. 90.
„ de obnuntiatione. 63.
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Lex. Clodia, 58 de sodalitiis. 167.

Lex. Iulia 44, de civ. Galliae Transpadanae danda. 196.

„ Cornelia 88, de leg. tribunorum.
83.
82, de pot. tribunicia. 83.

„

(18 Aug.) de maritandis or-

82, de coloniis. 191.
81, de provinciis. 31,

„

(Aug.) de senatu hab endo .

„ Iulia-Papiria 434, de multarum

„

71, 201.
81, de senatu. 100.

„

81, de quaest. perpetuis.

„ Iunia-Norbana 19, de manumis-

„
„
„
„
„

dinibus. 218.
226.
aestimatione. 68.

„

151.
81, de iudicibus. 152.
81, de coöptatione. 172.

„

81, de ambitu. 53.

„

81, frumentaria. 210.

„ Licinia 55, de sodalitiis. 167.

„

67, de edicto praetorio.

„ Licinia-Sextia 367, agraria. 22,

„

sionibus. 219.
„ Labiena 63, de sacerdotiis. 172.
„ Licinia 196, de VIlviris epulonibus. 177.

133.
„ Domitia 104, de sacerdotiis. 129,

„

172.
„ Flaminia 217, monetalis. 207.

„

„

„

367, de consula-

„

„

„

tu. 22.
367, de Xviris s.
faciundis. 22.

„ Flavia 60, agraria. 191.
82 p. C., mun. Malacitani
„
„
et Salpensani. 242.
„ Fufia ± 150, de iure obnuntiationis.
63.
„ Fufia-Caninia li saec. p. C., de
manumissionibus. 220.

190.
367, de aere alieno. 22.

„ Livia 123, de coloniis. 191.
„ 91, de civ. sociis danda.195.

„

„ Gabinia 67, de imp. Cn. Pompei.

„ Maenia ± 290, de patrum auctoritate. 126.
„ Manila 66, de imp. Cn. Pompei.

201.
„ Hortensia 287, de plebiscitis. 23,

201.
„ Manila 357, de vicesima manu-

81, 127, 130.
„ Iulia 59, de agro Campano dividendo. 192.

missionum. 128.
„ Metilia 216, de imp. diet. et mag.

„

90, de civitate. 196.

equitum. 93.
„ Minicia (inc. act.) de conubio. 34.
„ Ogulnia 300, de sacerdotiis. 22.

„

59, repetundarunl. 100.

„

46, iudiciaria. 152.

„

46, sumptuaria. 77.

„ Oppia 215, sumptuaria. 77.

„
„

46, frumentaria. 210.
45, municipalis. 76, 196.

„ Orchia 181, sumptuaria. 77.
„ Ovinia + 312, de senatus lectione.

„

44, coloniae Genetivae. 242.

162.

97.
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Lex Papia 65, de virgg. Vestalibus.

Lex Sempronia 123-121, de prov. consularibus.

176.

201.

„ Papia-Poppaea 9, de maritandis
ordinibus. 218.

„

„ Petronia li saec. p. C., de servis.
220.

„

„

de civitate

sociis danda. 29, 195.
„ Servilia 111, de comperendina-

„ Plautia 89, iudiciaria. 152.
„ Plauti-Papiria 89, de civitate
sociis danda. 196.

tione. 155.
„ Servilia 106, de agro publico. 181.
„

„ Poetelia 326, de nexis. 38,
150.
„ Pompeia 89, de iure Latii Galliae
Transp. dando. 196.
„

89, de civitate Galliae

„

70, de tribunatu. 83.

Cisp. danda. 196.
„ 52, de provinciis. 201.
„ Porcia —, de provocatione. 67.
„ Publilia-Philonis 339, de censura.
74.
„ Publilia-Philonis 339, de p. auctoritate. 127.

„

63, iudiciaria. 152.

„ Terentia et Cassia 73, frumentaria. 210.
„ Thoria 118, de agrd publico. 191.
„ Tullia 63, de ambitu. 53.
„ Titia 43, de IIlviris reip. constituendae. 91.
„ Valeria 509, de provocatione. 66.
67.
„
300, ,,
82, de Sulla dictatore. 91.
„
„
„ Valeria-Horatia 449, de plebiscitis. 19, 130.
„ Valeria-Horatia 449, de provo-

„ Publilia-Philonis 339, de plebis-

catione. 19, 67.
Valeria-Horatia 449, de tribunis

citis. 130.
„ Publilia Voleronis 471, de tribu-

plebis. 19.
„ Vatinia 59, de prov. Caesaris. 201.

„ Roscia 67, theatralis. 42.

„ Villia annalis 180, de ord. hon.
et de aetate mag. 52, 99.

„ Rubria 49, municipalis. 196.

„ Voconia 169, de mulierum here-

natu. 19.

„ Sempronia 133, agraria. 28, 190.
„

„

„

„

123-121, de coloniis.
190.
„

de equitibus.
38.

„
„
,,

,,
„

„

ditatibus. 145.
Libertus — inus. 36, 48.
Libri Sibyllini. 150, 180.
Libripens. 142.

Lictor. 72, 95, 223.

frumentaria.

Limes imperii. 234.

28, 209.

Lituus. 178.
Locupletes. 35, 57.

de locanda
Asia. 28.
iudiciaria.
42. 152.

Logista. 240.
Ludi. 170.
Luperci. 168.
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Lustratio. 169.

Nundinae. 117, 129.

Lustrum. 70.

Nuptiae. 137.

Magister. 212.
„
equitum. 86.

Obnuntiatio. 63, 119.

Obligationes. 145.

Magistratus. 50 sqq., 228.
Maiestas. 82, 151.

Obrogare. 119.

Manceps. 212.

Optimates. 24, 107.

Occupatio. 189.

Mancipatio. 137, 141, 142, 144.

Orbi et orbae. 76.

Mancipio datus - io. 36, 140

Orcini. 48, 100.

Mancipium. 46, 140.

Ordo Augustalium. 244.

Mandatum. 246.

„ decurionum. 244.

Manubiae. 88.

„ equester. 42, 217.

Manumissio. 47, 220.
Manus. 137.
Manus iniectio. 150.
Mars. 158, 163, 183.
Mater castrorum. 223.
Mater familias. 137.
Matrimonium. 34, 136.
Medekeizer. 223.
Mille passus. 56, 66.
Missio in bona. 150.
Mondig. 135.
Multa. 65.
„
suprema. 67, 130.

„ honorum. 228.
plebeius. 218.
„
„ sacerdotum. 173.
„ senatorius. 217.
Origo. 45.
Ornatio provinciae. 202.
Ovile. 125.
Paganalia. 168.
Pagus. 185.
Pa-lilia (Parilia) . 168.
Pandectae. 247.

Municipium. 187, 242.

Parricida. 155.
Pater familias. 136.
„
patratus. 182.

Negotiatores. 204.

Patres. 8.

Nexus. 37.

„

conscripti. 97.

Nomen gentilicium. 8, 141.

„

maiorum minorum gentium. 8.

Nomenelator. 53.

Patriciaat. 7, 18, 64, 218.

Nominare. 214, 227.

Patronus. 8, 154.

Nonae. 121.

Peculatus. 151.

Nota censoria. 77.

Peculium. 46, 140.

Novellae. 247.

Pedarii. 98.

Nuncupatio votorum. 223.

Penates. 165.
Perduellio. 66, 68, 92.
Peregrini. 45, 219.

Nuntiatio. 63, 118, 119.
Nummus. 207.
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Pignoris capio. 55, 65, 103.
Plebs. 9, 18 eet.

Princeps nobilitatis. 40.
„
senatus. 98.
Principaat. 213 sqq.

Plebiscitum. 20, 23, 80, 129.

Proculiani. 246.

Poena capitalis. 155.

Procuratio prodigiorum. 109, 174, 180.

Pomerium. 56, 124, 163.

Procurator Alexandriae. 239.

Petitio. 53.

Pontifex maximus. 121, 128, 173.

„

Pontifices. 128, 173.

„

Augusti. 238, 239, 253.
bibliothecarum. 252.

Populares. 28, 115.

„

monetae. 254.

Portoria. 210, 250.

„

rei privatae. 253.

Possessio — or. 27, 189, 211.

Prodigia. 109, 170, 174, 181.

Post. 251.

Professio nominis. 53.

Potestas. 55.

Proletarii. 36.

„

par, maior, minor. 57, 58.

Promulgatio. 117.

,,

patria. 21, 139.

Prorogatio. 59.

tribunicia. 214, 221.
„
Praeco. 95, 102, 136.

Provincia. 198 sqq.
Provinciae Caesaris, senatus 238

Praefectura. 186.

Provocatio. 22, 66.

Praefectus Aegypti. 239.
aerarii militaris. 253.
„
Saturni. 253.
„

Publicani. 79, 212, 254.
Pullarius. 64, 203.

„

alimentorum. 252.

„
„
„

annonae. 235, 248.
castrorum. 234.
classis. 234.

„

iuri dicundo. 188.

Quaestor. 87, 229, 253.

„

legionis. 234.

Quaestores parricidii. 10, 87.

„

praetorio. 233, 248.

Quaestus. 42.

„

urbi. 90, 236, 248.

Quarta accusatio. 126.

„

vehiculorum. 251.

Quattuor viri iuri dicundo. 243.

„

vigilum. 236.

Praeses. 239.

Quadrans. 206.
Quadruplator. 153.
Quaestio extraordinaria. 127.
Quaestiones perpetuae. 153, 247.

„

aediles. 243.

„

viis purgandis. 90.

Praetor. 22, 72, 132, 146, 153, 229.

Quinarius. 207.

Praetoriani. 232.

Quina et vie. ven. mancipiorum. 250.

Praevaricatio. 153.

Quinquennales. 243.

Priesterschappen. 171, 244.

Quinquefascales. 239.

Princeps. 213, sqq.

Quirites. 6.

„

civium. 213.

„

iuventutis. 223.
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Rationarium imperii. 249.

Sarta tecta. 79.

Receptio nominis. 153.

Saturnalia. 168.

Recognitio equitum. 76.

Scribae. 95.

Recuperatores. 69, 146.

Scrinium. 225.

Regia. 175.

„

a memoria. 225.

Regiones. 236.

Scriptura. 189.

Regimen morum. 77.

Secessio. 19, 22.

Reiectio civitatis. 35.

Sella curulis. 59, 70, 223.

iudicis. 152.

„

Sellisternium. 181.

Relatio. 103.

Sementivae. 168.

Relegatio. 217.

Semis. 206.

Remancipatio. 141.

Senatus. 10, 13, 24, 96, 226, 243.

Renuntiatio. 104.

„

auct. consultum. 106, 227.

Repetundae. 151.

„

cons. Silanianum. 220.

Repudium. 139.

„

„

ultimum. 114.

Res mancipi, nec mancipi. 142.

Seniores. 15, 122.

Rescissio actoru m

Sententia. 150.

.

221.

Rescriptum. 246.

Septimontium. 6, 168.

Responsa prudentium. 134, 245.

Septemviri epulones. 177.

Restitutio natalium. 217.

Sequester. 53.

Reus. 154.

Servare de caelo. 119.

Rex sacrorum. 175.

Servius Tullius. 7, 14, 38.

Ritus graecus. 162, 169, 181.

Sestertius. 206.
Seviri. 244.

„

romanus. 168, 181.

Rogare

-

atio. 119.

Roma. 4, 235.

Sex primi. 88, 95.
Sex suffragia. 16, 123.
Silentium. 63.

Sabiniani. 245.
Sacer. 180.

Slavernij. 46.
Socii. 28, 193.

Sacerdos provinciae. 242.

Societates publicanorum. 212.

Sacra gentilicia. 167.
„

popularia. 168.

Sodalitates. 53, 167.
Solitudo magistratuum. 22.

„

pro populo. 168.

Solvere legibus. 52, 111.

„

privata. 165.

Sortitio. 58, 71, 152.

„

publica. 168.

Spectio. 60.

Sacrificium. 169.

Sponsalia. 137.
Stipendium. 209, 211.

Saepta. 125.

Sublegere. 96.

Salii. 183.

Subscriptio. 78, 96, 153, 225.

Sacramentum. 148.
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Subsellium. 80, 103, 154.

Trinoctium. 138.

Subrogare. 119.

Trinundinum. 117.

Subsortitio. 152.

Tripertita. 134.

Sui iuris. 33, 140.

Triumphus. 171.

Suovetaurilia. 78.

Tumultus. 113.

Supplicatio. 109, 181.

Tunica angusticlavia. 42.

Tabella. 119, 154.

Tutela. 135, 139.

„

laticlavia. 101.

Tabellarii. 203, 251.
Tabernaculum. 61.

Ultro tributa. 79, 110.

Tempel. 169.

Uncia. 206.

Templum. 61, 102, 118, 169.

Usucapio. 138, 142.

Terminalia. 168.

Usus. 138.

Testamentum. 121, 144.

Titels van den princeps. 222.

Vadimonium. 149.

Toga candida. 53.

Vasarium. 202.

„ praetexta. 58, 222.
Traditio. 142.

Vei. 17, 40, 162.

Vectigal. 78, 88, 210.

Transitio ad plebem. 121.

Venditio imaginaria. 142.

Transvectio equitum. 41.

Venalis. 46.

Tresviri a. a. a. f. f. 89, 254.
„

Ver sacrum. 174.

capitales. 89.

Verna. 46.

„

coloniae deducendae. 33, 92.

Vestales. 176.

„

reip. constituendae. 32, 91.

Veterani. 191.

Tribunal. 74, 154.

Viatores. 95.

Tribunus aerarius. 45, 152.

Vicesima hereditatium. 250.

„

telerum. 10.

„

militum. 10, 128.

manumissionum.
missi o
48.
,,
Vicus. 186.

„

mil. cons. potestate. 21, 91.

Victimarii. 172.

„

plebis. 19, 79, 229 eet.

Vigintiviri. 90, 230.

Tribus. 14, 38, 43.
Tributum. 36, 88, 210.

„

reip. curandae. 216.

Vigintisexviri. 89, 128.

„

ex censu. 210.

Vindicatio. 47, 147.

„

capitis. 250.

Vis maioris imperii. 58.

„

soli. 250.

Vitio creatus. 65, 112.

Triens. 206.

Vota. 71, 223.

