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VOORWOORD.
D eze Schets is geschreven voor studenten, die op het punt
staan den vuurdoop van het recht, meer in het bijzonder van het
romeinsch recht te ontvangen. Ze wil vertrouwd maken met de
omgeving, waarin de geschiedenis van het iué romanum zelf zich
afspeelt.
Ook bij deze beperkte doelstelling mag de opmerking verwacht
worden: dat toch in vrijwel ieder handboek van romeinsch recht
gegevens te vinden zijn omtrent de uitwendige geschie
denis. De opmerking is juist. Toch maakt ze deze Schets niet
overbodig. De handboeken bevatten weliswaar tal van gegevens
van wier bespreking ook deze Schets zich uiteraard niet mocht
onthouden, doch ze schenken weinig, soms zelfs in het geheel geen
aandacht aan allerlei factoren, die op de vorming van het recht
te Rome van medebepalenden invloed geweest zijn. We
noemen: het economisch leven, de maatschappelijke verhoudingen,
de godsdienstige opvattingen, de wijsgeerige stroomingen, in één
woord: de achtergrond van het recht1. Deze
factoren, deels van geestelijken deels van stoffelijken aard, hebben
indirect, alhoewel niet steeds in dezelfde mate, ingewerkt op
ontstaan en groei van het recht. Ze missen het éénzijdig dwingend
karakter van natuurwetten, zoodat hun beteekenis zich onttrekt
aan den greep der wetmatigheid. Als medebepalende factoren in
de ontwikkeling van het recht mogen ze den rechtshistoricus niet
onverschillig laten. Evenmin den student, die zich heeft te ver
plaatsen in de omgeving eener rechtswereld van eeuwen her, in
de werkelijkheid dus, waarvoor het romeinsch recht als gel1 Hoetink, De achtergrond van het romeinse recht (Inaugurale rede Amsterdam 1935).
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d e n d recht gedacht is. Bij hem, die met rustige toewijding de
inwendige geschiedenis van het romeinsch recht
bestudeert en tot een bevredigend begrip daarvan tracht te ge
raken, zullen telkens weer dezelfde vragen rijzen. Hoe is de Romein
tot dit of dat bepaalde rechtsvoorschrift gekomen? Hoe is het te
verklaren, dat de doelmatigheid eener bepaalde rechtsinstelling in
een bepaalde periode heeft afgedaan? Het antwoord op deze en
op soortgelijke vragen vergt inzicht in het nuchtere, werkelijke leven
van den Romein. Mocht deze Schets dit inzicht geven of verhelderen,
dan zal deze ervaring den schrijver met nog grooter erkentelijkheid
vervullen jegens hen, wier bereidvaardigheid en voorlichting op
zoo onbaatzuchtige wijze ten dienste hebben gestaan.
Hoe deze Schets te gebruiken?
De student trachte zich aan de hand der Schets z o o d r a
m o g e 1 ij k een beeld te vormen (in groote lijnen tenminste)
van de verschillende tijdperken. Voor sommigen is een aandachtig
doorwerken reeds voldoende. Voor anderen zal een herhaalde
kennismaking met den inhoud wellicht niet geheel overbodig zijn.
Het volgen der colleges, die zich bezig houden met de inwen
dige geschiedenis, zal dan van meet af aan met meer vrucht
kunnen geschieden.
Het in de Schets verwerkte feiten-materiaal behoort waarlijk
niet allemaal tot de onmisbare proviandeering, waarmede men
zich op weg begeeft naar een met goed gevolg af te leggen examen
of tentamen. Omgekeerd zijn er dingen, waarvan de Schets niet
rept, en die de student toch moet weten, daar ze nu eenmaal behooren tot de kennis, waarmede hij bij zijn intrede in het acade
misch milieu toegerust dient te zijn. Over deze laatste kennis
spreken we verder niet. Terugkeerend tot de Schets ligt voor den
jeugdigen gebruiker daarvan de vraag voor de hand: wat is daarin
onmisbaar en wat kan terzijde gelaten worden? Terzijde gelaten?
Niets. En het onmisbare? Wel: dit teekent zich af bij verstandige
bestudeering der inwendige rechtsgeschiedenis. Het onmis
bare zal geleidelijk aan meer op den voorgrond treden, mits de
inwendige geschiedenis steeds beschouwd wordt tegen
den achtergrond der uitwendige. Het besef omtrent het
geen niet gemist kan worden groeit naarmate de studie van het
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recht zelf vordert. De student late zich overigens de gelegenheid:
nut te trekken uit hetgeen universitaire omgeving en traditie omtrent
studie en methode hebben te leeren, niet ontglippen. Hij beware den
voorsprong op den extraneus, die door gemis aan contact
met de Alma Mater voor allerlei moeilijkheden geplaatst wordt
waardoor een intens doordringen in de academische spheer tot
schade van hem zelf en van anderen feitelijk meestal uitgesloten
blijft.
Tenslotte nog deze opmerking. De verwijzingen naar bron
nen en naar literatuur vormen uiteraard een verant
woording van hetgeen in den tekst gezegd is. Ze hebben nog een
ander doel. Wat de bronnen betreft achte de student zich vooral
niet ontslagen van den plicht deze bronnen persoonlijk te raad
plegen. Studieboeken behooren aan een universiteit nu eenmaal
anders gebruikt te worden dan enkele maanden geleden bij de
humaniora het geval was. In de verwijzingen naar de romanistische literatuur moge degeen, wiens ambitie verder reikt dan de •
examenstof, houvast vinden bij eigen onderzoek.
Nijmegen, 1 October 1936.
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HOOFDSTUK I.
Algemeene inleiding.
§ i. De étudie van het romeimch recht.
Dat de juridische opleiding ook de bestudeering van het romeinsch recht omvat, is een traditie bijna even oud als dit recht
zelf. De afschaffing als geldend recht blijkt niet eens in staat een
eind te maken aan academische overlevering of wettelijke voor
schriften ten deze. De belangstelling voor het rom. recht moge
al van het alleen zaligmakend terrein der dogmatiek verschoven
zijn naar dat der historie, zij moge in meer historisch-sociologische richting georiënteerd zijn 1, als studievak is het iuó romanum
behouden gebleven.
Voor wie nu zijn eerste schreden zet op den weg naar kennis
van eigen hedendaagsch recht, moet hier wel de vraag rijzen:
wat heeft het voor nut zich bezig te houden met een recht, dat
binnen de landsgrenzen niet meer geldt? Er zijn voor de universi
taire vasthoudendheid aan de studie van het rom. recht meerdere
redenen aan te wijzen. Hoezeer deze onderling ook mogen ver
schillen, ze komen hierin met elkaar overeen, dat het rom. recht
een b ij u i t stek geschikte voorbereiding vormt
voor wie zich straks zet aan de bestudeering van eigen geldend
recht. In de propaedeiue van den aanstaanden jurist neemt het rom.
recht een gelijkwaardige plaats in naast inleiding tot de rechts
wetenschap, geschiedenis van het oude vaderlandsche recht, wijs
begeerte van het recht, enz. 2.
1 H ij m a n s, De tweesprong der rechtswetenschap (Zwolle 1933).
2 v a n Kan, Het Romeinsche recht als juridische propaedeuse, in R. M.. 1915, 585 vlg.

1
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Waarin schuilt dan de propaedeutische waarde van het rom.
recht?
Op enkele belangrijke momenten worde hier gewezen.
a. Rechtstaal, juridisch denken en waarnemen.
Heeft elke tak van wetenschap een eigen taal (vaktaal), een
eigen begrippenwereld, waardoor het elkaar verstaan mogelijk
wordt, de wetenschap van het recht staat in dit opzicht met achter.
Zoo zal het woord „bezit” (possessio) den niet-jurist weinig doen
vermoeden van de schrikbeelden, die den jurist overvallen bij
het vernemen van ditzelfde klankbeeld.
Welnu het rom. recht biedt den student ruimschoots gelegenheid
om zich de eerste beginselen der rechtstaal eigen te maken.
Hij kan er vertrouwd raken met elementaire begrippen en instel
lingen, waarvan de kennis onmisbaar is voor het begrijpen van
wet, van rechtspraak, van literatuur, van elkaar. We noemen
slechts: persona, matrimonium (manus), dominium, rei vmdicaüo,
acquisitio per universitatem (acquisitio per singulas res), obligatio, actio, contractus, bona fides, novatio, exceptio, enz. Niet
dat de rom. wetgever of jurist overstelpt met definities of breed
uitgewerkte begripsomschrijvingen. De lakomeke opmerking van
Tavolenus: nmnis definitio in iure civili,.pencuksajegt. ,
heeft men te Rome wel degelijk au sérieux genomen. Al is er geen
overdaad, toch vindt men in de bronnen definities en omschrijvin
gen. Er zijn bovendien veel rechtsbegrippen, die de rom. jurist
wel in feite gekend, doch wier preciseering hem blijkbaar met
voldoende geboeid heeft. Er zijn ook rechtsinstellingen, waar
van hij de werking zeer goed weet, maar wier stelselmatige be
schrijving hij achterwege laat. Het zijn dan latere rechtsgeleerden
die het werk doen waarvoor de Romein geen belangstelling laat
blijken. Ook met dit latere juristenwerk zal de aanstaande rechts
geleerde hebben kennis te maken. Zoo schenkt de Romein aan
dacht aan de onderscheiding der acties in actiones in rem en actiones
in personam2. Over het vlakbij liggende begrip „zakehjk recht
1 D.

5o.

17. 202.

! J. 4. 6- »•
2

breekt hij zich het hoofd niet, al zijn hem verschillende verschijn
selen, door de latere rechtsdogmatiek met veel ophef als rechts
gevolgen aan dit recht vastgekoppeld, niet ontgaan. Welnu derge
lijke begrippen, regelingen en instellingen, waarmede de nog argelooze academieburger reeds aanstonds van verschillende kanten
besprongen wordt, zal hij aan het rom. recht kunnen toetsen. Dit
oefent en scherpt den juridischen denkarbeid. Eerst
dan zal moeizaam verkregen weten zijn bekroning vinden in
begrijpen.
Doch er is meer. Raadpleging der bronnen zal bij voortduring
de adviezen (rejponda) der rom. juristen onder het oog brengen.
Daarbij is het werkelijke leven veelal de achtergrond. Welnu het
waarnemen dezer feitenwereld, het zich klaar en scherp
voor den geest stellen er van is even noodzakelijk als de kennis
van het in Rome geldend recht, wil men in deze redpo'rua een juist
en verantwoord inzicht krijgen. Slechts dan wordt de onschatbare
waarde dezer tallooze sententies volledig uitgebuit voor de vor
ming van den aanstaanden jurist. Straks immers zal hij met de
kennis van het eigen recht slechts matig gebaat zijn, indien hij
verzuimd heeft zich te oefenen in de juiste waarneming van feiten
en feitelijke verhoudingen, waarop het recht is toe te passen.
Waar het gaat om het juridisch eigene ten aanzien van taal
(begrippen, instellingen, enz.), van denkarbeid, van nauwkeurige
waarneming van feiten, daar biedt de studie van het rom. recht
vrijwel onbeperkte mogelijkheden.
b. Hutorucbe écboling.
De studie van het rom. recht vormt bij uitstek het middel om te
komen tot historische scholing. ,,So grosz die römischen Juristen als Dogmatiker waren, schrijft von Jhering,
so besaszen sie doch keinen Sinn fiir die historische Entwicklung
des Rechts” 1. Deze karakteristiek is niet geheel juist. Immers bij
een figuur als G a i u s valt het niet zoo moeilijk den zin voor
den historischen groei van het recht aan te wijzen. We komen
hierop terug bij de behandeling van dezen jurist. Trouwens al zou
1von Jhering, Geist I 93.

3

von Jhering gelijk hebben, daarmede wordt geen afbreuk
gedaan aan de stelling. Het zijn immers niet in de eerste plaats
de rom. juristen, die de historische scholing moeten bijbrengen.
Leermeester is het zich ontwikkelend rom. recht zelf.
De geschiedenis van het rom. recht loopt over ruim tien eeuwen.
Zij laat den moeizamen geleidelijken opgang zien van den primi
tieven stad-staat naar het wereldrijk, waarin het rom. wereldimperium werkelijkheid is geworden. Het rom. recht heeft den
eenvoud gekend eener samenleving van ongeletterde boeren en
de ingewikkeldheid van een voor die dagen wijdvertakt handels
en verkeersleven, wetgeving schijnbaar door het volk en wetgeving
door de overheid, republiek en monarchie, welvaart en crisis,
vrede en onrust, vrijheid en gebondenheid, bloei en verval van
godsdienstig leven, enz. Dit alles veroorzaakt voortdurend wijzi
gingen in de samenlevingsverhoudingen, veranderde inzichten en
conflicten, die de vereischte rust bedreigen. Het is de taak van het
recht om zich zoo goed mogelijk aan te passen aan de nieuwe
orde der dingen. Het beeld, dat de geschiedenis van het rom. recht
in bonte verscheidenheid te zien geeft, is niet het voortbrengsel
eener geleidelijke ontwikkeling uit den volksgeest alleen, het is
verkregen door den bewust-beraden wil eener rechtsgemeenschap,
die zich kenmerkt door haar praktischen zin. Ordenende gedrags
regels zijn in het rom. recht samengebracht, die er op gericht zijn
om,rekening houdend met plaats en tijd, met ervaringen, inzich
ten en behoeften, in de wereld van het recht te verwezenlijken
datgene wat men — te recht of ten onrechte — als het „bonum
et aequum” ziet.
Gevolg van dezen realiteitszin is geweest, dat wanneer het
oudere contractenrecht te formalistisch geworden is en de na
koming van tijdroovende vormvoorschriften bezwaren oplevert
voor de vlotte afwikkeling van zaken, de deuren wijd opengezet
worden voor het ’uu aentium. dat met zijn vrijere consensueele
contracten een nieuw tijdvak inluidt. De praetor past aan, vei>
betert, vult aan waar hij dit gewenscht acht, desnoods met ter
zijdestelling van het verouderde uu civile. De romeinsche zin voor
de werkelijkheid heeft leven, beweging, groei, afwisseling, ge
schiedenis gebracht.
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De rom. rechtsgemeenschap, kan men zeggen, heeft vrijwel
alles beleefd wat een rechtsgemeenschap beleven kan. Ook voor
haar geldt: humani nihil a se alienum. Tijd noch inspanning zijn
gespaard aan den bouw en uitbouw van het rom. recht. Van het
verouderde recht heeft men gemaakt wat er van te maken is.
Het bereikte resultaat heeft eeuwenlang bewondering afgedwongen.
De greep naar de geschiedenis van het rom. recht is waarlijk
wel verantwoord, zoodra de inzet is na te gaan hoe het recht
van een volk zich kan ontwikkelen en hoe het dit gedaan hèèft.
Men kan ten aanzien van Rome inderdaad spreken van een star
vasthouden aan het oude, maar dit is geen beletsel geweest om
toch de les der historische feiten goed te begrijpen. Volkomen
terecht schrijft van Kan1: „Meer dan de historie van eenige
andere rechtsvorming is de historie van het romeinsche privaat
recht bij uitstek de school voor de historische opleiding van den
jurist”.
c. Unweréeele beteekenid van het rom. recht.
Opgemerkt is reeds, hoe het rom. recht, oorspronkelijk geldend
voor een primitieve gemeenschap, tot een wereldrecht uitgegroeid
is. Allerwege in Europa zijn in den loop der tijden documenten
aan het licht gekomen, waaruit blijkt, dat men er leefde naar de
voorschriften van Rome’s recht. Is wellicht al heel vroeg in onze
jaartelling rom. recht doorgedrongen in de rechtsgewoonten en
in de opteekeningen van het recht bij andere rechtsgemeenschappen
(we denken hier aan de germaansche volkswetten), de receptie
van het rom. recht in de verschillende landen van Europa 2 be
vestigt de universaliteit van dit recht en van den geest,
die er uit spreekt, voor eeuwen.
Al plaatst men Frankrijk en Duitschland graag voorop in de
rij der naar Rome georiënteerde landen, het zal moeilijk vallen
in West-Europa gebieden aan te wijzen aan wier recht en rechts
vorming de romeinsche beinvloeding geheel voorbijging. Al weet
1 v a n K a n, t.a.p. 694.
van Heynsbergen, De receptie van het rom. recht in de Nederlanden, in
Themis 1927, n5 vlg.; J. v. Kuy k, De receptie van het rom. recht, in T. v. Rg. I 108 vlg.
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Engeland ook hier zijn „splendid isolation vrijwel te bewaren,
bij het ter hand nemen van een werk over engelsch recht zal het
al heel spoedig de aandacht trekken, hoe de engelsche jurist voort
durend zijn denkbeelden en meeningen tracht te verduidelijken
door vergelijking van engelsch met romeinsch recht. Trouwens
op het leerplan van engelsche universiteiten komt de „Roman
Law” voor. Volgens J e n k s1 staat de Law Merchant ten
deele onder invloed van rom. recht. Elders vestigt deze schr. de
aandacht op de telkens weer opduikende meening als zouden de
King's Judges in de 12e en i3e eeuw het rom. recht (Corpus iuris
civilis) beschouwd hebben als hun „source of inspiration en hij
vervolgt dan: „their can be little doubt that the Roman Law. . . .
had a good deal of indirect influence on the formation of English
Law” 2.
Dat de fransche wetgeving, met name de Code, zich romemschrechtelijk oriënteerde, is voor andere landen (Nederland, België)
van verstrekkende beteekenis geworden.
Zijn standaardwerk leidt von Jhering in met de woor
den: „Dreimal hat Rom der Welt Gesetze diktiert, dreimal die
Völker zur Einheit verbunden, das erstemal, als das römische
Volk noch in der Fülle seiner Kraft stand, zur Einheit des
Staats, das zweitemal, nachdem dasselbe bereits untergegangen, zur Einheit der K i r c h e, das drittemal infolge der Rezeption des römischen Rechts, im Mittelalter zur Einheit des
Rechts”3. Deze universaliteit is blijven doorwerken tot den
dag van heden toe. Het rom. recht heeft de groote verdienste
de volkeren via het recht, waaronder ze leven, dichter tot elkaar
te hebben gebracht. De kennismaking straks met volkenrecht4,
met internationaal privaatrecht, met privaat en publiekrecht van
naburige staten zal het nut der studie van rom. recht aan den dag
doen treden. Dan zal blijken hoe men ongemerkt wegwijs is of
spoedig wordt in al dat nieuwe en onbekende. Blijven we even
1 E. Jenks, The Book of English Law (London *1928) 26. Zie ook:W. b. noldsworth, Sources and literature of English Law (Oxford 19*5) 234—a35.
2 Jenks, a.w. 3o. Schr. erkent met zooveel woorden, dat de engelsche Common Law
aan het rom. recht een van haar kenmerkende eigenschappen te danken heeft: its individualism 1
•von Jhering, Geist I 1.
„
,
* Men neme slechts de geschriften van Hugo de Groot op gebied van volkenrecht.
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bij het privaatrecht. Is het uit een oogpunt van oriëntatie niet
van practische beteekenis, dat de rechtssystematiek, zooals G a i u s
en later J ustinianus die voor het privaatrecht omlijnen
en toepassen 1, elders vrijwel precies is overgenomen (Code civil,
Burgerl. Wetboek)?
Is het voorafgaande juist, dan behoeft over de propaedeutische
waarde van het rom. recht ook in dit opzicht wel geen twijfel te
bestaan.
d. De kunöt der interpretatie).
Wanneer we hier den term interpretatio gebruiken,
dan vergt dit woord toch eenige toelichting.
In tweeërlei opzicht immers verdient de interpretatio, zooals de
Romeinen haar beoefenen, de aandacht van den aanstaanden
jurist.
De makers van het recht te Rome zijn niet volmaakter dan
degenen, die thans deze belangrijke functie in de samenleving
hebben te vervullen. Ook zij hebben niet alle mogelijkheden in
de formule weten te vangen 2. De formuleering zelf is niet overal
duidelijk. Toch gaat het rechtsleven verder en vraagt om toepas
sing der formule op de feiten. De rechter mag niet anders oordeelen dan leges, constitutiones en mores voorschrijven3.
Uitkomst mag men verwachten van de interpretatio, het uit
leggen en verklaren der rechtsvoorschriften (grammaticaal, logisch,
historisch). Voor gerezen moeilijkheden moet tenslotte toch een
oplossing gevonden worden. Alen zal de verschillende bepalingen
en instellingen in onderling verband zien en nagaan of wellicht
op deze wijze een bevredigend resultaat verkregen kan worden.
Welnu het is uitermate leerzaam te zien, hoe de Romein in woord
en geschrift de uitlegging van het recht getracht heeft te dienen.
Tal van verhandelingen, soms maar fragmentarisch tot ons ge
komen, vormen de vrucht dezer interpretatie. Interessant in dit
opzicht zijn ongetwijfeld die wonderlijke mengelingen, die in de
1 G. ï. 8; J. ï. 2. i2.
* D. ï. 3. ïo (Jul.).
* J. 4. 17. pr.
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Digesten onder den titel „de verborum significatione” bewaard
gebleven zijn .
De interpretatie heeft te Rome echter meer beteekend voor de
rechtsontwikkeling. Men is er op uit het apparaat, waarin het
recht gevormd wordt, den gang der geschiedenis te doen bijhouden.
Altijd slaagt deze poging niet. Bovendien zit men aanvankelijk
vast in de klem van een grenzeloos conservatisme. Zoo is men er
toe gekomen bepaalde rechtsinstellingen en rechtsvoorschriften
uit hun verband te lichten. Men heeft ze van hun oorspronkelijke
bedoeling losgemaakt en overgeheveld naar een terrein van het
recht, waarvoor ze bij het tot standkomen niet gedacht zijn. De
werking van het recht (de rechtsgevolgen) kennend, ziet men de
mogelijkheden en tevens het praktisch nut, die in sommige ver
ouderde bepalingen besloten liggen. Ook dit is een vorm van
interpretatie, die de volle aandacht van den aanstaanden jurist
verdient 12. We zullen bij de bespreking der interpretatio als formeele rechtsbron gelegenheid hebben dezen vorm van uitlegkunde
van naderbij te beschouwen aan de hand van enkele illustratieve
voorbeelden. Ook de moderne jurist heeft de mogelijkheden na
te speuren in rechtsvoorschrift of rechtsinstelling, teneinde er
zich van te vergewissen wat hij daarmede kan bereiken voor een
goed functioneerend rechtsleven. Zijn roeping: dienaar te zijn
der rechtsgemeenschap, stelt hem deze taak onverbiddelijk. In
de kunst van het interpreteeren valt het meesterschap der Romei
nen moeilijk te betwisten.
e. Wettelijke voorschriften.
Vermeld is reeds, dat zelfs de afschaffing van het rom. recht
als geldend recht geen einde heeft kunnen maken aan de wettelijke
voorschriften ten deze. We verwijzen hier voor België naar de wet
van 21 Mei 1929. De Instituten van het rom. recht zijn opgenomen
onder de verplichte vakken voor het candidaatsexamen in de wijs
begeerte en letteren voorbereidend tot de rechten (tweede proef).
Blijkens dezelfde wet behooren de Pandecten tot de keuzevakken
1 D. 5o. 16.
* Sohm, Institutionen 5^—'63.
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voor het doctorale examen in de rechtsgeleerdheid. Voor Neder
land wijst het Academisch Statuut (art. 4, § 4) als leervak voor
het candidaatsexamen aan: „de historische ontwikkeling van het
recht bezien in het licht van rechtsstelsels, uit welke het Nederlandsch recht zich heeft gevormd”. Met angstvallige schroom is
zelfs de naam vermeden van het recht, waarmede vroegere juristen
geslachten wellicht wat overvoed zijn. Niettemin blijft het rom.
recht behooren „tot. dp-....rachis«tg]gelg| uit welke het nederlandsch
recht zich heeft gevormd, zoodat men zich ook op grond der wet
zaLhebben te schikken in hetgeen nu eenmaal onyermijdelijk is 1.
Slotopmerkingen 2.
De argumenten vóór de studie van het rom. recht zijn in het
voorafgaande niet uitgeput. Men zou kunnen wijzen op het belang
van het rom. recht voor het kanoniek recht. Daarnaast
beteekent deze studie ook nog iets voor de algemeene vor
ming van den toekomstigen jurist. Waar het recht eigenlijk
het menschelijke leven langs alle kanten raakt, moet de op
leiding van den junst zoo breed mogelijk worden opgezet. De
vergelijking met wat de snijkamer is voor den toekomstigen medicus
klinkt misschien wat oneerbiedig. Wacht daar enkel de materie
op ontleding, onder het stof der codices is schuil gegaan mensche
lijke werkdadigheid in al haar breedte en diepte, werkdadigheid
in het stoffelijke en in het geestelijke. Grijpt men onverschillig
waar in de Pandecten, men zal er steeds den mensch aantreffen,
strijdend en zwoegend om het bestaan. Beschaving, zeden, ge
bruiken, economie, verkeerswezen en godsdienst worden op iedere
bladzijde beschreven. Zou dit niet van algemeen vormende waarde
zijn voor den student?
1 Over de niet duidelijke formuleering van het Acad. Statuut zie van der Hejden,
Aani. 7—8.
2 Omtrent de beteekenis van het rom. recht als studievak kan men o.a. raadplegen: Al o m ms e n, Die Bedeutung des röm. Rechts, Ges. Schr. III 591—600; J. v. Binsbergen,
Pro iure romano, in Themis 1923, ^5 vlg.; J. C. van Oven, Over de beteekenis der
historische beoefening van het romeinsche recht voor de studie van het hedendaagsche pri
vaatrecht (Leiden 1925); B. Hermesdorf, De beteekenis van het rom. recht voor
den aanstaanden jurist (Brussel—Nijmegen 1932).
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2.

Enkele onderscheidingen van het recht.

De romeinsche juristen erkennen het nut van systematiseering
in het recht. Het feit, dat we in de bronnen meerdere onderschei
dingen van het recht als geheel of van bepaalde onderdeelen aan
treffen, bewijst dit. Aan deze reeds door de Romeinen zelf ge
maakte onderscheidingen heeft de latere rechtsdogmatiek andere
toegevoegd.
Voordat we over deze onderscheidingen spreken, moeten we
uiteraard allereerst weten wat we onder recht verstaan.
De romeinsche juristen zelf wagen zich niet aan een begripsbe
paling. U 1 p i a n u s 1 zegt in zijn leerboek (Institutiones) alleen
het volgende:

;
,
Iuri operam daturum pnus nosse oportet, unae
nomen iuris descendat, est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, i u s est
ars boni et aequi.
Al meent Ulpianus, dat Celsus zoo „eleganter ge
zegd heeft wat nu eigenlijk recht is, de eerlijkheid gebiedt te erken
nen, dat hij het op uiterst elegante wijze voor ons verborgen houdt.
Immers houvast geven de woorden „ïus est ars boni et aequi
niet zoq heel veel. Er is sprake van ars, doch wat is daarmede
bedoeld? Men zal allereerst kunnen denken aan: het streven naar,
het gericht zijn op, de vaardigheid tot het doen van iets, ï.c. het
„bonum et aequum”. Ars, aldus opgevat, is een eigenschap van
hem, die zijn gedragingen wil inrichten overeenkomstig het recht,
overeenkomstig het „bonum et aequum". Maar dan betreden we
het terrein der moraal en der zielkunde, doch met dat van het
recht, waarmede we ons hebben bezig te houden. Er is een andere
beteekenis van ars (misschien heeft Celsus deze op het oog)
en wel deze: dat in het recht te zamen gebracht zijn al die voor
schriften, die zelf gericht zijn op het „bonum et aequum” en waar
van de kennis voor den enkeling, die zijn gedragingen naar het
recht richten wil, noodzakelijk is. In het recht vindt het individu
de gedragsregels geobjectiveerd. Draagt de ars in haar eerste be
teekenis een meer subjectief karakter, inzooverre ze het
1 D. ï. ï. i. pr. (Ulp.).
ÏO

wilsleven raakt, in haar tweede beteekenis is ze objectief als
zijnde een naar buiten kenbare objectiveering van wat recht is. In
het ius hebben we dan als het ware den code te zien van het
,,bonum et aequum”. Deze dubbele beteekenis van ars zouden we
kunnen vergelijken met de tweevoudige beteekenis, die men aan
het woord levenskunst kan hechten. Men kan daarbij denken aan
een complex van subjectieve eigenschappen van een bepaald per
soon; men kan dit woord ook gebruiken voor een verhandeling,
waarin regels van levenskunst beschreven zijn.
Heeft C e 1 s u s het woord ars bedoeld in de tweede beteeke
nis, dan kunnen we wel dit vaststellen, dat hij het recht gezien
heeft als een geheel van geobjectiveerde gedragsregels. Aan welke vereischten deze regels verder moeten beantwoorden, daarover zegt
O e 1 s u s niets. Alleen wordt het ,,bonum et aequum” vermeld
als voorwerp, waarop het recht gericht moet zijn. Deze doelstel
ling in haar algemeenheid is ongetwijfeld van zeer groot belang
als leidraad bij dé vaststelling van het recht in concreto. Over
dit concrete, positieve recht zelf zegt ze ons uiteraard niets.
Waar nu niet elke gedragsregel, ook al is hij volkomen geobjecti
veerd, aanvaard wordt als rechtsregel, is nadere bepaling van
wat recht is noodzakelijk. In het rom. recht zoeken we deze preciseering vergeefs. We zullen derhalve uit werk-methodisch oogpunt
zelf het begrip recht moeten definieeren teneinde de stof, die het
rom. recht ter bestudeering voorlegt, te kunnen begrenzen.
Welnu recht is: bet geheel van gedragsregels ten doel hebbend
de ordening eener bepaalde samenleving, vastgesteld door het bevoegd gezag
(lex, enz.) of als ordenende gedragsregel voor een bepaalde samenleving
erkend (mos).
Doel van het recht is blijkens deze begripsbepaling: de orde
ning eener bepaalde samenleving. In deze „ordening” ligt de
gedachte van het „bonum et aequum” reeds opgesloten. Wellicht
heeft de romeinsche jurist door te spreken van het „aequum”
gedacht aan het afwegen, het harmonisch schikken, het ordenen
van de belangen der enkelingen, zoodat de gemeenschap, waar
voor het recht geldt, ook metterdaad tot een samenleving wordt.
Spreken we voortaan over recht, dan hebben we het oog op het
recht eener bepaalde samenleving, i.c. der romeinsche. Voorzoover
11

de gedragsregels in de wet (Lex) of wat daarmede gelijk gesteld
Iran worden tot uitdrukking komen, moeten ze, om als rechtsregels
te gelden, door het bevoegd gezag vastgesteld zijn. Betreft het
daarentegen regels van gewoonterecht, dan moeten deze gedrags
regels erkend zijn als voorschriften, waarvan de strekking is
een bepaalde samenleving te ordenen. De wijze, waarop deze
vaststelling of erkenning heeft te geschieden, wordt behandeld bij
de bespreking der mot, der Lex en der overige rechtsbronnen in
formeelen zin.
Dat de Romein voor het al dan niet,,recht zijn van een gedrags
regel het vereischte der afdwingbaarheid gesteld zou hebben, blijkt
nergens. Uit de definitie is de afdwingbaarheid derhalve geweerd1.
Waar het rom. recht vrijwel volkomen in den steek laat bij het
definieeren van wat im is en we dus zelf uit werk-methodisch
oogpunt een definitie opstelden, wier juistheid strikt genomen
eerst dan te beoordeelen valt, nadat men het rom. recht zelf in
zijn geheelen omvang bestudeerd heeft (eerst dan is uit te maken,
of de Romein de gegeven begripsbepaling zou kunnen overnemen),
verdient het aanbeveling terloops nog te wijzen op een tweetal
etymologische verklaringen van het woord im, door latere philologen en juristen van naam verdedigd. Men grijpt daarbij telkens
terug naar het Sanskriet. Volgens de eene verklaring is im afge
leid van den sanskriet-stam yu (iu), yug, yung, waarin de gedachte
ligt opgesloten aan een band (ligamen, vinculum, joug, juk). Van
daar in het grieksch SSyóv (iugum), friywp1 (coniungere). Door het
recht zijn de rechtsgenooten gebonden tegenover elkaar en tegen
over de godheid2. De tweede verklaring, o.m. verdedigd door
Mommsen en Ferrini3, brengt im in verband met het
Sanskriet-woord yam, hetgeen beteekent: het goede, het gehei
ligde, het gezuiverde (bonum, purum, sanctum, vandaar: iurare).
Het recht zou men hebben gezien als iets, dat uitgegaan is van
de godheid zelf. Zoo verklaart men den nauwen samenhang oud
tijds tusschen Lm en religio. Voor beide verklaringen zijn wellicht
i De obligatio aaturalU in het latere recht zou men zelfs hunnen aanvoeren als argument,
dat de Romein de afdwingbaarheid zeker niet als vereischte stelt.
* Deze verklaring is o.m. verdedigd door von Jhering, Geist I 218—219.
» Verdere gegevens omtrent literatuur bij d’A n g e 1 o, Ius Dig. I 22.
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indicia te vinden in de romeinsche rechtsbronnen. De vraag is
echter of soortgelijke etymologische beschouwingen voor den rom.
jurist van bepalenden invloed geweest zijn bij het vaststellen der
beteekenis van ius. Daarvan blijkt in ieder geval niets met voldoen
de stelligheid. Trouwens wanneer de romeinsche jurist zelf zich
op het pad der etymologie begeeft, dan is eenige voorzichtigheid
gebodèn1. De resultaten brengen ons veelal niet verder. Een
staaltje dezer etymologische experimenten levert de zooeven aan
gehaalde Ulpianus-tekst, waar het woord ius afgeleid wordt van
„iustitia” 2. Dit klinkt bijna als een orakel 1
Waar in het voorafgaande gezegd is, dat we in den vervolge
bij „recht” aan het recht der romeinsche samenleving denken, zou
men, van G a i u s 3 den term populus overnemend, achtereen
volgens de geschiedenis van het recht van den popuUut Latimu), daarna
van het recht van den populiu italicus en tenslotte van het recht van
den populus humanus kunnen nagaan. Waar deze phasen (p. latinus,
p. italicus, p. humanus) niet samenvallen met de tijdperken, zooals
we die straks zullen vaststellen, vermelden we deze wijze van
beschouwen der stof alleen, om den ontwikkelingsgang van het
rom. recht nog eens op een andere wijze te laten zien.
Gaan we thans over tot de onderscheidingen van het recht; die
der Romeinen zelf worden daarbij vooropgesteld.
I. a. f a s en b. i u s.
Waar het recht in de geschiedenis kenbaar wordt, zien we het
steeds optreden, aldus von Jherin g4, in nauwen samenhang
met de religie. „Die Gebote des Rechts werden zu Geboten Gottes
erhoben . De grenzen tusschen goddelijk en menschelijk recht
zijn nog niet scherp getrokken. Zoodra dit geschiedt (en voor
Rome schijnt dit al vroeg gebeurd te zijn), krijgen we de onder1 De voorliefde voor etymologie valt wellicht te verklaren uit den invloed, dien de Stoa
op tal van klassieke juristen gehad heeft. Zie A 11 h e i m, Röm. Religionsgesch. III 21 vlg
* Een ander voorbeeld geeft Pomponius (D. ». 2. 2. 2), waar hij het woord curia
tracht af te leiden van cura (zorg voor het gemeenebest).
* G. 1. 1.
von Jherin g, Geist I 265; W enger. Das Recht der Griechen u. Romer 184.
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scheiding tusschen faA en iuA. Bij de definitie van iua is uiteraard
met het fat geen rekening gehouden. Toch meenen we, waar het
fas op de romeinsche rechtsvorming van invloed geweest is, deze
onderscheiding te mogen vooropstellen, al bestrijkt het fas een
eenigszins ander terrein dan we ons voor het recht gedacht hebben.
a. FaA.
Dit is het heilige, goddelijke recht, de „lex divina”x. Het fas
geeft voorschriften voor de religie, voor den cultus, doch ook voor
de ordening der menschelijke samenleving, waar deze zoowel in
het privaat als in het publiek recht religie en cultus raakt. Aan
het fas schrijft men2 toe, dat in de oudste tijden de positie van
den slaaf in feite zeer goed geweest is, alhoewel het ius in hem
een reA, een vermogensobject zonder meer ziet. ,,Dieses heilige
Recht war es, zegt Brassloff3, das einzelne dem Dienste
der Gottheit gewidmete Tage als allgemeine Ruhetage erklarte,
als Ruhetage für den Pflug, aber auch fiir Menschen und Tiere,
die beim Pflügen verwendet und herkömmlicherweise zur Familie
gerechnet werden”. We zullen elders gelegenheid hebben te
wijzen op den samenhang tusschen recht en religie.
b. Iua.
Het iuA is hier de „lex humana”, de „Menschensatzung” (v o n
J h e r i n g), het recht zooals we dat in de definitie hiervoor heb
ben vastgelegd. Het ius gaat uit van de gezagsdragers, die in een
bepaalde samenleving daartoe zijn aangewezen. Het is het werk
van en voor menschen. Ook de als moA erkende gedragsregel be
hoort tot het

iua.

II. a. ius non scriptum en b. ius scriptum.
Deze onderscheiding treffen we aan bij

Justinianus4;

1 Isidorus van Sevilla, Origines 5. 2.
1 Girard, Manuel 104—io5; Brassloff, Sozialpol. Motive 3o—3i.
3 Brassloff,
4 J. 1. 2. 3.

M

Sozialpol. Motive 3i.

ze heet ontleend te zijn aan het grieksche recht. De tekst luidt:
Constat autem ius nostrum aut ex scripto aut ex
non scripto: ut apud Graecos: twv vópwv oê pèv eyypa901, 01 8è i5typa90i.
Gaius 1 heeft in zijn Institutiones blijkbaar dezelfde onder
scheiding voor den geest gestaan, waar hij betoogt, dat alle vol
ken, die door wetten (Legea) en gewoonten (morea) geregeerd worden,
ten deele gebruik maken van eigen recht, ten deele van recht, dat
alle menschen gemeen hebben.

a. Iua non acriptum.
Dit is het ongeschreven, niet-opgeteekende recht; dat deel der
gedragsregels, waarvan de naleving zich ondanks het gemis aan
opteekening vastzette in de traditie van een bepaalde gemeenschap
of van een bepaald onderdeel dier gemeenschap. In het algemeen
gesproken kan men dit niet-geschreven recht gelijkstellen met het
gewoonterecht (mos, consuetudo), met de morea, waarvan de zoo juist
aangehaalde Gaius-tekst gewag maakt. Justinianus ver
volgt in de Instituten 2: ex non scripto ius venit, quod usus comprobavit. Er moet dus zijn een daadwerkelijke naleving; daarin
vooral vindt dit recht juridisch zijn grondslag. Bij de behandeling der
moe als rechtsbron zullen we echter zien, dat deze daadwerkelijke
naleving zonder meer (althans in de voorstelling der klassieke
juristen) niet voldoende is, wil een gewoonte tot recht worden.
b. Iua acriptum.
Justinianus bepaalt niet wat dit iua acriptum eigenlijk is,
hij somt alleen op wat er toe behoort. Hij zegt3:
Scriptum ius est lex, plebi scita, senatus consulta,
principum placita, magistratuum edicta, responsa
prudentium.
1 G. 1. 1. Het Veronensisch handschrift is op deze plaats beschadigd; de leemte is aangevuld door middel van D. 1. 1. 9.
J. 1. 2. 9. In J. 1. 2. 10 wijst Justinianus op de eigenaardigheid, dat de Spartanen
er de voorkeur aan geven om de rechtsregels goed in het geheugen te prenten (memoriae mandar ent). De Atheners verkiezen „leges scriptae”.
8 J. 1. 2. 3.
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Men zou, denkend aan de tegenstelling tot gewoonterecht,
geneigd kunnen zijn het geschreven recht te identificeeren met
„wettenrecht”
Maar met wettenrecht, als recht vastgelegd in
de wet in strikten zin, komt men niet uit. Het ius scriptum omvat
veel meer, zoodat men den term wettenrecht al zeer ruim zou
hebben te nemen, wil men er het geheele ius scriptum mede aan
duiden. Van verschillende vormen van ius scriptum wordt nl.
gezegd, dat ze slechts „in kracht met de wet gelijk gesteld wor
den”. Zoo zijn de principe pLacita 2, de éenatuó conóulta 3, de reopoiua
prudenlium4 geen wetten, doch hun kracht is, aldus de bronnen,
gelijk aan die der wet. Men spreke derhalve eenvoudig van geschreven récht) met Vcin wettenrecht.
^
RechtóhUtorióch is de gemaakte onderscheiding van beteekems,
omdat men aan de verhouding tusschen ongeschreven en geschre
ven recht een houvast heeft voor de vaststelling in welk stadium
de rechtsontwikkeling in een bepaalde samenleving verkeert. Ook
is de onderscheiding van belang, omdat het ongeschreven en in
den regel oudere recht dikwijls den weg baant naar opteekening van het recht. Toch zal men in de opgeteekende mos ge
woonterecht blijven zien, zoolang deze opteekening niet gegoten
is in den vorm eener wet. Door particulieren opgeteekend blijft
de consuetudo gewoonterecht. In hoeverre het foutieve recht aan
de gemaakte onderscheiding gevolgen verbindt zal besproken
worden bij de behandeling der gewoonte als rechtsbron.
UI. a. ius publicum en b. ius privatum.
Dat de Romeinen deze onderscheiding kennen, blijkt o.m. uit
de Instituten van Justinianus5. We lezen daar:
Huius studii duae sunt positiones, publicum et
privatum. Publicum ius est, quod ad statum rei
Romanae spectat; privatum, quod ad singulorum
utilitatem pertinet.
i Voor debeteekenis van „wettenrecht” zie
* G. i.6; J.

Bellefroid,

1. 2. 6.

* G. *. 4.
* G. ï. 7.
* J. 1. 1. 4. Men zie verder: D. 1. 1. *• * (Ulp.).
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Bronnen 43.

De vraag is nu: wat heeft men te Rome verstaan onder publiek-,
wat onder privaatrecht.
a. Iuó publicum.
Het criterium voor de onderscheiding, wier bestaan zelf reeds
wijst op de aanwezigheid van een staatsverband (georganiseerde
gemeenschap met overheid binnen bepaald gebied), heeft men
kennelijk willen zoeken in de belangen (utilitas) met wier regeling
het recht zich bezig houdt. Zijn er belangen te regelen, die betrek
king hebben op de „res romana”, op de georganiseerde staatsgemeenschap maar dan als zpodanig, dan geschiedt dit door het
publiek recht. De vraag zal echter telkens zijn of men met derge
lijke belangen te maken heeft. Zoo behoort de regeling van de
koopovereenkomst zeker niet thuis in het ius publicum. Daarbij
zijn immers in feite de belangen der enkelingen,der contracteerende
partijen betrokken. De utilitas der staatsgemeenschap als zoodanig
staat er buiten. Stel nu echter, dat op een gegeven moment de
overheid zelf, bv. in tijden van onrust en crisis, kooptransacties
op groote schaal afsluit in verband met de voedselvoorziening
van het land. Men zal aanvoeren, dat dergelijke transacties beheerscht blijven door het privaatrecht. Maar nemen we het geval
dan zoo scherp mogelijk: de staatsgemeenschap als zoodanig
staat of valt met het sluiten dezer overeenkomsten. Moet men
dan niet tot de gevolgtrekking komen op grond van hetgeen U 1pianus zegt1: „sunt enim quaedam publice utilia”, dat we
hier te maken hebben met publiek recht, omdat het hier de „utili
tas'’ van de staatsgemeenschap als zoodanig betreft? We zouden
het niet willen verdedigen, maar waar blijft dan de waarde van
het criterium?
De theoretische moeilijkheden bij de preciseering van wat
publiek recht is zijn voor den Romein wellicht even groot als
thans, omdat het criterium, waarvan men uitgaat, te ruim is en
te weinig rekening houdt met bijzondere omstandigheden. Waar
ligt telkens de grens? Praktisch evenwel zal deze vraag evenmin
als nu veel meeningsverschil veroorzaakt hebben.
1 D. i. i. i. a.

x7
Hermesdorf, Schets

a

Ulpianus1

geeft enkele voorbeelden van publiek recht:
Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit.

De regeling der magistratuur laat wel geen redelijken twijfel
toe, de regeling der priestercolleges misschien evenmin. Bij de
sacra zal men hebben te denken aan de sacra publica. Doch er
is meer publiek recht. Ulpianus bedoelt alleen enkele voor
beelden te geven. Immers het Lu fiacale en het Lu miLitare rang
schikt men zonder aarzeling onder het publiek recht. Daarbij is
de „utilitas” der „res romana” als zoodanig zeker betrokken.
Evenmin zal men bedenking mogen hebben tegen het Lu poenale
(strafrecht) in de latere phasen zijner ontwikkeling. Dan toch
is het strafrecht geheel in dienst gesteld van de overheid, waar
ze waakt over de algemeene belangen, over het bewaren en her
stellen van den rechtsvrede, die door het delict verstoord is. Over
heidsorganen stellen als regel de vervolging in; zij bepalen de straf,
enz.; de enkeling neemt een afwachtende houding aan.
b. Iiu privalum.
Hier geldt het de regeling van belangen der enkelingen afzon
derlijk of der enkelingen tegenover elkaar. De Romein verstaat
onder privaatrecht dat deel van het recht ,,quod ad singulorum
utilitatem spectat” 2. Onder deze enkelingen (singuli) vallen ook
de staat en zijn zelfstandige onderdeden zoodra er vermogens
rechtelijke belangen te regelen zijn, die hen niet als gezags- of
bestuursorganismen raken. De dubia, geopperd met betrekking
tot het publiek recht, gelden mutatis mutandis hier evenzeer.
"Waar heeft men te maken met de regeling van belangen van den
enkeling, waar ligt de grens bij wier overschrijding men het eigen
terrein der „utilitas rei romanae” betreedt?
Men zal, zonder gevaar van tegenspraak, als voorbeelden van
privaatrecht mogen noemen: een belangrijk gedeelte van het
personenrecht, het zaken- en erfrecht, het verbintenissenrecht en
het oude strafrecht.
1 D. 1. 1. 1. 2.
a J. i. i. 4; D. ï. i. ï. 2 <Ulp.).
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We verdiepen ons hier niet in de nadere preciseering van iuó
pubLicum en iud privatum, die onder de hedendaagsche juristen nog
steeds van zooveel verschil in opvatting doet blijken. De aan
staande jurist zal elders te zijner tijd kennis maken met de theo
retische moeilijkheden, die zich hier voordoen.
We besluiten met de opmerking, dat de gemaakte onderschei
ding voor den Romein zeker niet beteekend heeft een volslagen
gescheiden zijn dezer beide onderdeden van het recht. Publiek
en privaatrecht zijn onderscheiden, niet gescheiden in dien zin,
dat ze niets met elkaar hebben te maken. Zoo is de uitoefening
van verschillende privaatrechtelijke bevoegdheden afhankelijk van
het bezit van bepaalde juridieke eigenschappen, die het luó pubLi
cum verder vaststelt. Romeinsch burgerrecht (civitas) is nood
zakelijk voor dominium ex iure Quiritium, voor mancipatio, voor
patria po te,da,i, enz. Welnu de vraag: wie romeinsch burger is,
beantwoordt het publiek recht. Zoo behoort ook de regeling van
het burgerlijk procesrecht in meer dan een opzicht tot het eigen
domein van het publiekrecht (organisatie der rechterlijke macht,
competentie van den rechter, regeling van hooger beroep, enz.),
ofschoon het in de procedure zelf gaat om handhaving van privaat
rechtelijke aansprakenx. Trouwens ook rechtshistorisch is er
tusschen beide verband. Gaat men de ontwikkeling van het straf
recht tot in de oudste tijden na, dan zal men van publiekrechtelijk
terrein tenslotte belanden op dat van het privaatrecht. Omgekeerd
heeft het privaatrecht regelingen overgenomen, die aanvankelijk
alleen in het publiek recht worden toegepast.
IV. a. ius naturale, b.
c i v i 1 e.

ius

gentium

en c.

ius

Deze drieledige onderscheiding, die we 'èn bij Ulpianus
èn bij Justinianus12 aantreffen, omvat niet het geheele
recht, doch alleen het ius privatum. Ulpianus en Justi
nianus zeggen uitdrukkelijk:
Privatum ius tripartitum est: collectum etenim
1 Cuq, Manuel 12.
* D. 1. 1. 1. 2 (Ulp.); J. 1. 1. 4.

*9

est ex naturalibus
civilibus.

praeceptis

aut

gentium

aut

Gaan we de beteekenis na dezer onderscheiding.
a. iué naturale.
Beginnen we met aan te halen wat
ius naturale zegt1:

Ulpianus

over dit

Ius naturale est, quod natura omnia animalia
docuit: nam ius istud non humani generis proprium,
sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari
nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos
matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio,
hinc educatio: videmus etenim cetera quoque ani
malia, feras etiam istius iuris peritia censeri.

Blijkens dezen tekst hebben we onder ius naturale te verstaan
datgene wat de natuur in alle dierlijke wezens heeft neergelegd.
Het is de dierlijke natuurdrang. Men vraagt zich echter af wat
deze natuurdrang met recht heeft te maken! Er is nog een tekst
van P a u 1 u s 2, die zich eveneens met het ius naturale bezig
houdt en de beteekenis ervan wellicht verduidelijkt. Deze luidt:
Ius pluribus modis dicitur: uno modo, cum id
quod semper aequum ac bonum est ius dicitur, ut
est ius naturale.

P a u 1 u s bedoelt vermoedelijk met deze woorden te verwijzen
naar de diepere rechtsbeginselen. Immers het recht in zijn concreetpositieven vorm is aan voortdurende verandering onderhevig. De
rechtsbeginselen daarentegen (id quod demper aequum ac bonum
est) zijn onveranderlijk; ze zijn steeds en onder alle omstandig
heden gericht op het „aequum ac bonum”. Tot dit natuurrecht
behooren de vermaarde iuris praecepta van Ulpianus3:
„honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”.
Bedoelen nu Ulpianus en Justinianus met ius
naturale hetzelfde als P a u 1 u s? We weten het niet met zeker
heid 4. Waarom ze de animale natuur te pas brengen bij het ius
1 D. ï. ï. ï. 3 (Ulp.); J. ï. 2. pr.
* D. ï. i. n. pr. (Paul.).
* D. i. ï. ïo. ï (Ulp.).
4 Justinianus spreekt in J. 1. 2. 11 over iura naturalia, die onveranderlijk zouden
zijn; hij heeft daar echter het oog op bepalingen van het 'uu gentium (ius gentium = ius naturale).
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naturale, is niet duidelijk en voor het recht zonder, althans van
zeer bijkomstig belang *. Verstaan beide juristen met P a u 1 u s
onder ius naturale de rechtsbeginselen, dan valt dit ius naturale
buiten het terrein van het positief recht. Het moge voor dit laatste
als richtlijn van onmisbare waarde zijn, het behoort niet tot het
eigen gebied van het stellig recht. We laten het ius naturale der
halve verder buiten beschouwing 2.
b. iué gentium.
Hiermede keeren we terug tot het positieve recht. Van dit
onderdeel van het privaatrecht zegt Ulpianus3:
Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur.
Quod a naturali recedere facile intellegere licet,
quia illud omnibus animalibus, hoe solis hominibus
inter se commune sit.

Van het privaatrecht is het ius gentium dat gedeelte, dat alle
volken (gentes humanae) gemeen hebben, dat men bij alle rechts
gemeenschappen pleegt aan te treffen. Het vormt een luó com
mune, voor welke gemeenschappelijkheid G a i u s 4 als verkla
ring aanvoert de „naturalis ratio”, de natuurlijke rede. Zij bepaalt
den inhoud van het ius gentium. De natuurlijke rede is overal
dezelfde, dus moeten ook —• zoo meenen we tenminste de redeneering van G a i u s te kunnen weergeven —- de regels van dit ius
gentium overal dezelfde zijn 5.
Naar aanleiding van deze door de Stoa beïnvloede verklaring
1 Mogelijk is, dat men bij de woorden animale natuur (natuurdrang) te denken heeft aan
den aan mensch en dier gemeenschappelijken drang naar behoud van soort, van individuali
teit. Wat den mensch betreft houdt deze drang verband met'de rede inzooverre hij daar
door gericht wordt. Ook de rede behoort tot 's menschen natuur. Toch blijft de parallel,
die hier tusschen mensch en dier getrokken wordt, vreemd. Mogelijk ook heeft ze den rom.
jurist zelf niet bevredigd, zoodat hij er verder niet meer over spreekt, doch alleen aandacht
besteedt aan het op de ratio berustende ius gentium.
2 S e n n, De la justice et du droit (Parijs 1927)^ passim; Kamphuisen, L'influence
de la philosophie sur la conception du droit naturel, in K. H. D. 1932, 389 vlg.; R enger s,
Natuurlijke waarheid 57.

* D. 1. 1. 1. 4 (Ulp.).
4 G. 1. 1.
6 Denzelfden gedachtegang vinden we bij Marcus Aurelius (IV. 4)* Indien het
verstand ons gemeen is, zoo schrijft hij, is ook de rede, waardoor wij redelijk zijn, ons ge
meen. Is dat zoo, dan hebben wij ook een zelfde rede die ons voorschrijft wat wij moeten
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voor de gemeenschappelijkheid van het ius gentium willen we
enkele opmerkingen maken.
Bij Justinianus1 lezen we:
Ex hoe iure gentium et omnes paene contractus
introductae sunt, ut emptio venditio, locatio conductio, societas, depositum, mutuum et alii innumerabiles.

Uit dezen tekst blijkt het groote belang van het ius gentium voor
het rom. recht. De voornaamste contracten immers voor het
handels- en verkeersleven zijn uit het ius gentium afkomstig. Nu
rijst echter de vraag: zijn deze contracten werkelijk te danken
aan de naturalis ratio? Zeker de rede, het redelijk inzicht zal hier
van groote beteekenis geweest zijn. Maar de rede heeft tenslotte
toch den steun noodig van de ervaring. Redelijke overweging
moet gepaard gaan met zin voor het praktische, kijk op het zaken
leven (handelsflair), intuïtief aanvoelen van mogelijkheden, enz.
Zonder de hulp van al deze factoren zal het niet mogelijk zijn de
keurreeks van contracten uit het ius gentium te bedenken. Is het
wel waarschijnlijk, dat de naturalis ratio „apud omnes populos”
die fraaie éénheid van rechtsinstellingen bewerkstelligd heeft?
'We meenen, dat dit uitgesloten is, omdat de economische, maat
schappelijke en cultureele omstandigheden bij de verschillende
volken daarvoor te zeer uiteenloopen, terwijl zich juist in het
licht dezer omstandigheden het redelijk inzicht vormt. Het ont
staan van het ius gentium wordt heel wat aannemelijker, indien
men er het resultaat in ziet van een geven en nemen, van een uit
wisseling over en weer van het praktisch bruikbare. Voor Rome
denken we hier uiteraard aan den magistraat in de provincie,
die bij voortduring met het recht van niet-Romeinen in aanraking
komt en er de doeltreffendheid van kan waarnemen. Zoo wordt
vrij algemeen erkend, dat de oorsprong van het formula-proces
gezocht moet worden in het contact tusschen Romein en nietRomein in de provincie 2. Ziet men in de naturalis ratio alleen
doen en laten. Indien dat waar is, hebben wij ook een zelfde wet; hebben wij een zelfde wet,
dan zijn wij medeburgers. Zijn wij medeburgers, dan maken wij te zamen deel uit van een
of ander politiek lichaam. Is dat zoo, dan is het heelal als een staat. ■
1 J. 1. 2. 2, in fine; D. ï. ï. 5 (Hermog.).
* G i r a r d, Manuel io55-— io56.
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de bron van het ius gentium, dan is dit eenzijdige overschatting van
de beteekenis der ratio, een overschatting aan de stoïcijnen eigen1,
Een tweede opmerking betreft de slavernij. Blijkens de rom.
bronnen hoort ze thuis in het ius gentium, niet in het ius naturale 2.
Onderwerping van iemand aan het dominium van een ander acht
men blijkbaar onvereenigbaar met het ius naturale. Justinian u s zegt in navolging van Florentinus3 op de aange
haalde plaats, dat de slavernij „contra naturam” is. Aristot e 1 e s vindt de slavernij noodzakelijk en er zijn volgens hem
menschen, die van nature tot onderworpenheid aan anderen be
stemd zijn. De verhouding heer-óLaaf draagt volgens den Stagiriet
van nature een zedelijk karakter4. Houdt men dit in het oog,
dan is de rangschikking der servitus onder het op de natuurlijke
rede steunende ius gentium al niet zoo vreemd meer. Wanneer
Florentinus (en later J ustinianus) ten aanzien der
slavernij opmerkt, dat ze tegen de natuur is, dan laat hij zich
daarbij wellicht leiden door de in feite vaak menschonwaardige
positie, waarin veel slaven verkeeren 5. Dat men de slavernij als
rechtsinstelling onderbrengt onder het ius gentium, zou een late
nawerking kunnen zijn der aristotelische opvatting. Romeinsche
juristen zooals Florentinus zijn in hun meening ongetwijfeld
versterkt door het feit, dat men in die dagen de slavernij allerwege
aantreft. De servitus is ius commune. Ze behoort tot het „ius
quod naturalis ratio inter omnes homines constituit’ ’ . De leer
der Stoa, waarop we bij de bespreking der wijsgeerige opvattingen
terugkomen, ligt met haar wereld-rede 7 wel geheel in de lijn
van het ius gentium 8.
1 Beysens, Ethiek 3oo vlg.
8 J. 1. 3. 2.
3 D. i. 5. 4. 1 (Flor.).
4 Sassen, Gesch. v. d. wijsb. 101; R enger s. Natuurlijke waarheid 24.
5 Dat de slavernij als zoodanig nog niet beteekent een toestand van menschonwaardig
heid, blijkt wat het rom. recht aangaat uit de positie, die de slaaf oudtijds inneemt in de romein
sche familia. Deze schijnt toen vrij gunstig geweest te zijn. C o r n i 1, Contribution a
1*étude de la patria potestas, in N. R. H. 1897, A1^ vlg.
• G. 1. 1.
7 Beysens, Ethiek 3oo vlg.
8 Men vergelijke de hiervoren aangehaalde uitspraak van Marcus Aurelius.
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Men wijst terecht op den invloed ten goede, dien de stoïcijnsche moralisten te Rome uitoefenen4. Ongetwijfeld zijn, om bij
de slaven te blijven, verzachtingen aangebracht in hun positie.
Ook op ander gebied heeft de Stoa wellicht bijgedragen tot be
langrijke wijzigingen in de rechtsopvattingen. Toch vergete men
niet, dat in de overschatting der rede bedenkelijke gevaren opge
sloten liggen, vooral in een samenleving, die zich kenmerkt door
haar individualistische geesteshouding, waarbij eigenbelang bepaalt
welke voor den enkeling de gedragslijn in concreto zal zijn. Alles
hangt tenslotte af van de wijze waarop van de rede gebruik ge
maakt wordt. De weg naar persoonlijke willekeur ligt in tijden van
algemeene verwarring en geestelijke vervlakking breed open.
c. iud civile.
^Vordt het ius gentium gekenmerkt door zijn gemeenschappe
lijkheid als ius commune, het iui civile draagt den stempel van
exclusivisme. Het is het eigen recht (ius proprium) van den populus, die dit recht uitsluitend ten eigen behoeve vaststelt. Het
romeinsche ius civile is dat gedeelte van het recht, dat bij uitslui
ting toepasselijk is op Romeinen en op de regeling van romeinsche
belangen. Bij een ander volk treft men het niet aan, althans niet
op dezelfde wijze. J ustinianus zegt er van 12:
.... nam quod quisque populus ipse sibi ius
constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civi
tatis ....

Voorbeelden van dit ius civile zijn de voorschriften omtrent de
patria poteitai 3,4de manai 4, de mancipatio 5, de éocietaó ercto non cito .
Juist dit ius civile is het geweest, dat bij den groei van het
romeinsche imperium in zoo ruime mate de plaats heeft moeten
inruimen voor soepeler, gemakkelijker te hanteeren recht.
1
*
8
4
6
4

*4

Sassen, Gesch. v. d. wijsb. 127.
J. 1. 2. 1; D. 1. 1. 9 (Gaius).
G. 1. 55.
G. 1. 108.
G. 1. 119.
G. 3. i54a.

V. a. ius civile
honorariu m).

en b.

ius

praetorium

(vel

Deze onderscheiding geeft Papinianus1. Laten we on
middellijk vooropstellen, dat we deze onderscheiding te beschou
wen hebben geheel los van de voorafgaande. Onder ius civile ver
staat Papinianus hier iets anders. Bovendien omvat de onder
scheiding niet het geheele privaatrecht. Het is niet een onderscheiding
zonder rest. Anders toch zou de gevolgtrekking voor de hand liggen,
dat ius praetorium de samenvatting vormt van ius naturale en ius
gentium. Welnu dit is niet het geval. Doch gaan we na wat
Papinianus met deze onderscheiding dan wel bedoelt.
a. iuó civile.
Voor Papinianus is bij de vraag, wat ius civile is, de
herkomst (bron) van het recht bepalend. Hij geeft echter, of
schoon de tekst aan zijn Libri II definitionum ontleend is, geen
definitie van ius civile, hij somt slechts op wat er toe behoort.
Het fragment luidt 2:
Ius autem civile est quod ex legibus, plebis scitis,
senatus consultis, decretis principum, auctoritate
prudentium venit.

We komen bij de behandeling der bronnen terug op de beteekenis van: lex, plebiscitum, senatusconsultum, decretum principis
en auctoritas (responsa) prudentium.
b. iua praetorium {vel honorarium).
Dit is het recht, dat men aantreft in de edicten van den praetor
of liever: in de edicten van den magistraat in het algemeen, waarbij
die van den praetor (urbanus) van richtinggevende beteekenis
geweest zijn voor de rest. Papinianus geeft hier tevens
een karakteristiek van het praetorische recht, waarin tot uiting
komt op welke wijze dit recht van zoo groote waarde geworden
1 D. 1. i. 7. pr en 1.
* D. 1. 1. 7. pr (Pap.).
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is voor het ius civile en daarmede voor het rom. recht in het alge
meen. Papinianus zegt1:
Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt
adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis
gratia propter utilitatem publicam. Quod et hono
rarium dicitur ad honorem praetorum sic nominatum.

Is de herkomst van het ius civile reeds een andere dan die van
het ius praetorium, er zijn nog andere verschilpunten, die we hier in
- het kort willen samenvatten.
Kan men van het ius civile zeggen, dat het geldt voor onbepaalden tijd en onverschillig waar de romeinsche burger zich op
het romeinsche territoir bevindt, de werking van het ius honora
rium blijft beperkt tot ambtstijd en ambtsgebied van hem, die het
vaststelt. Het praetorische recht heeft een aanvullende en ver
beterende taak tegenover het ius civile, niet omgekeerd 2. Het ius
civile is voorts ouder, star in werking en strikt in uitleg (ius
strictum), het praetorische van jongeren datum, zich gemakkelijk
aanpassend, elastisch, een en al leven3.
VI. a. ius strictum en b. ius aequum (aequitas).
Deze onderscheiding hebben de Romeinen met betrekking tot
het ius zelf niet met zooveel woorden gemaakt. Zij is te danken aan
latere rechtsdogmatici. Voor de rechtsgeleerde literatuur schijnt
deze stof welhaast onuitputtelijk4. Het niet vermelden dezer
onderscheiding door de romeinsche juristen beteekent dan ook
1 D. i. i. 7. i (Pap.); S. Riccobono (Fasi e fattori, 255) vergelijkt het ius honora
rium met de electrische centrales der groote steden, waar de electrische energie verzameld,
getransformeerd, bewaard en verdeeld wordt ten gerieve van de verschillende behoeften
van het moderne leven.
* D. 1. i. 7. 1 (Pap.); G. 3. 25 en 41.
8 Marcianus noemt het praetorisch recht de „viva vox........iuris civilis(l)”: D. 1.1.8
(Mare.).
4 We doen hier een greep uit de literatuur: S. Riccobono, Fasi e fattori, 253 vlg.
en 289 vlg.; E. Fraenkel, Thesaurus linguae latinae, s.v. fides; E. Pringsheim,
Ius aequum u. ius strictum, in Z. S. S., RA. 42, 643—668; dezelfde: Bonum et aequum, in
Z. S. S., RA 52, 78—155; dezelfde, Aequitas und bona fides, in Pubbl. Univ. catt. d. S.
Cuore, ser. II, vol. 33, i85—214; dezelfde: Römische aequitas der christlichen Kaiser, in
Acta I 121—162; M. R ü m e 1 i n, Die Billigkeit im Recht (Tübingen 1921).
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allesbehalve, dat de gedachte, die aan deze indeeling van het
recht ten grondslag ligt, te Rome slechts een bescheiden rol ver
vuld zou hebben. De inwendige rechtsgeschiedenis bewijst het
tegendeel.
a. iud ötrictum.
Wordt het rechtsvoorschrift, zooals het daar ligt, of de partij afspraak, zooals die nu eenmaal geformuleerd is, met onwrikbare
consequentie toegepast op de feiten en feitelijke verhoudingen,
waarvoor ze gedacht zijn, en op deze alleen, dus zonder rekening
te houden met omstandigheden, die uit een oogpunt van billijkheid
van medebepalenden invloed zouden kunnen zijn, dan spreekt
men van iuö ötrictum. De gevolgen van het rechtsvoorschrift, van de
afspraak worden strak samengetrokken rond de feiten, zoodat
aan den klemmenden greep van het ius strictum niet valt te ont
komen door een beroep op omstandigheden, die wellicht de hard
heid der gevolgen zouden kruinen verminderen of voorkomen, dat
het summum ius tevens wordt tot summa iniuria.
Zoo luidt bij de mancipatio de regel onverbiddelijk: uti lingua
nuncupassit, ita ius estoGebruiken de leges XII tabularum
het woord ,,arbor”, men zal op straffe van verlies der procedure
van „arbor” moeten spreken, ook al is er slechts schade toege
bracht aan een simpelen wijnstok 12. Vraagt de eischer in geding
meer dan waarop hij recht heeft (plus petitio), dan zal de rechter
het gevorderde niet terugbrengen tot wat werkelijk verschuldigd
blijkt, doch den eisch geheel en voor goed afwijzen3. Het ius
strictum weet van geen wijken.
b. iuö aequum (aequitaö).
Hier mist men volkomen de strikte, onverbiddelijke werking,
die het ius strictum kenmerkt. De aequitas is er juist op ingesteld,
om — rekening houdend met de omstandigheden van ieder geval
1 Leg. XII tab., 8. 11.
2 G. 4. 11 en 3o.
* G. 4. 53 vlg.; W enger, Zivilprozessr. 170—171.
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afzonderlijk —• de werking van den starren rechtsregel te matigen.
Hier wordt gelet op goede trouw, op bedoeling van partijen, op
samenloop van omstandigheden, op al die factoren, die redelijker
wijs motiveeren het in evenwicht brengen en houden der partij
belangen. De aequitcM opent de mogelijkheid deze belangen tegen
elkaar af te wegen en leidt zoodoende tot grooter bevrediging
in het recht.
Naarmate het ius strictum aan beteekenis inboet, zien we het
ius aequum veld winnen. De Digesten leggen het belang deraequitas vast in de woorden1: „in omnibus quidem, maxime tarnen in
iure aequitas spectanda est”.
De verdeeling der acties bij Justinianus2 in actionea
otricti iurlé en actionea bonae fidei, loopt evenwijdig met de onder
scheiding, die we thans voor het ius zelf hebben leeren kennen.
Ze is van belang voor de houding, die de rechtzoekenden in het
geding aannemen, en in niet mindere mate voor het oordeel van den
rechter3. Het overwicht, dat tenslotte de billijkheid gekregen
heeft boven het strikte recht, laat zich benaderen uit de statige
reeks van acties in Justinianus’ Instituten4.
VII. a. dwingend recht en b. regelend recht.
Meer nog dan de voorafgaande is de onderscheiding in dwingend
en regelend recht de vrucht der latere rechtsdogmatiek. Ligt de
vorige gezien de romeinschrechtelijke onderscheiding der acties
nog eenigszins voor de hand, die in dwingend en regelend recht
kan men in haar kenmerken slechts met moeite hier en daar in
het rom. recht hervinden 5.
a. dwingend recht.
Tot het dwingend recht behooren die rechtsvoorschriften en
1
*
8
4
8
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D. 5o. 17. 90 (Paul.).
J. 4. 6. 28.
J 4. 6. 3o.
J. 4. 6. 28.
C. 2. 3. 29.

instellingen, die gebiedend voorgeschreven en bepaald zijn. Men
heeft er zich aan te houden, wil men de regelmatige werking van
het recht niet geheel of ten deele verstoren. Voor persoonlijk
inzicht, voor een anders willen regelen wordt geen ruimte gelaten.
Zoo zal men de verschillende vormvoorschriften bij de mancipatio
in acht hebben te nemen om quiritarisch eigendomsrecht te ver
krijgen. Voor een rechtsgeldig testament valt aan de heredis institutio niet te ontkomen.
b. regelend recht.
Hier zijn de partijen, bijv. bij een contractuó consensu, vrij zóó te
regelen of anders. Ze kunnen zich over de al of niet opname van
een bepaalde clausule en haar formuleering vrijelijk met elkaar
verstaan. De wet legt ten deze geen dwang op.
Vergelijkt men de beide laatste onderscheidingen, dan zou men
kunnen zeggen, dat ze elkaar dekken. Ius strictum zou dan dwin
gend, ius aequum regelend recht zijn. Ook al geeft men dit toe,
dan behouden beide onderscheidingen toch haar eigen waarde..
Het accent ligt bij beide anders. De onderscheiding in ius strictum
en ius aequum spitst zich voornaamlijk toe op de gevolgen, op
de werking van het recht, de andere onderscheiding daarentegen
op de keuze en nadere vaststelling van het objectieve rechts
voorschrift, waardoor men de verhouding der rechtssubjecten wil
laten beheerschen.
§ 3. Literatuur.
Waar deze schets bedoeld is voor studenten, mag de vermelding
van romeinschrechtelijke literatuur zeker niet ontbreken. Naar
volledigheid is bij deze opgave niet gestreefd. De meeste onder het
hoofd „inwendige geschiedenis van het rom. recht” te vermelden
geschriften bevatten tevens een korte samenvatting der uitwendige
geschiedenis. Voor verdere oriënteering biedt de hier volgende
opgave genoeg houvast.
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a. UITWENDIGE GESCHIEDENIS VAN HET ROM. RECHT.
Th. K i p p, Geschichte der Q,uellen des römischen
Rechts (Leipzig 4i9i9).
B. K ü b 1 e r, Geschichte des römischen Rechts
(Leipzig 1925).
P. K r ü g e r, Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts (München *1912; ver
schenen in Binding’s Systematisches Handbuch
der deutschen Rechts wissenschaft).
0. K a r 1 o w a, Römische Rechtsgeschichte I
(Leipzig 1885).
L. Kuhlenbeck, Die Entwicklungsgeschichte
des römischen Rechts I (München 1910).
C. F e r r i n i, Storia delle fonti del diritto romano
(Milaan i885).
S. A. van Lunteren, Overzicht van de ge
schiedenis der Romeinsche en Oud-Vaderlandsche rechtsvorming (Groningen 3i935).
N. Smits, Compendium der Romeinse en OudNederlandse rechtsgeschiedenis (Haarlem 1935).

b.

INWENDIGE GESCHIEDENIS VAN HET ROM. RECHT.

1. NederLandöche werken:
1. H. H y m a n s, Romeinsch Zakenrecht (Zwolle
*1926).
I. H. Hymans, Romeinsch Verbintenissenrecht
(Zwolle *1927).
J. C. van Oven, Overzicht van Romeinsch
privaatrecht (Zwolle 1934).
P. Bonfante, Grondbeginselen van het romein
sche recht (vert. door J. Hamburger 1919).

2. Duitócbe werken;
R. S o h m, Institutionen des römischen Rechts
(München *1926; bew. door Mitteis en Wenger).
K. von Czyhlarz, Lehrbuch der Institutionen
des römischen Rechts (Wien 18igs^; bew. door
Marian San Nicolö).
L. Kuhlenbeck, Die Entwicklungsgeschichte
des römischen Rechts II (M.ünchen 1913).
R. von M a y r, Römische Rechtsgeschichte
(Leipzig 1912 —1913; Göschen-editie).
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O. K a r 1 o w a, Römische Rechtsgeschichte I &
II (Leipzig i885—1901).
C. C r o m e, Grundzüge des römischen Privatrechts (Bonn *1922).
L. W enger, Institutionen des römischen Zivilprozessrechts (München 1925).
T h.
M o m m s e n,
Römisches Staatsrecht I
(*1887) Die Magistratur; II, 1 (*1887) Die einzelnen Magistrale; II, 2 (3i887) Der Prinzipat;
III, 1 (1887) Die Bürgerschaft; III, 2 (1888)
Der Senat.
Th. Mommsen, Abriss des römischen Staats
rechts (Leipzig 1907; verschenen in Binding’ s
Systematisches Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft).

3. Fransche werken:
P. F. G i r a r d, Manuel élémentaire de droit
romain (Parijs *1929; bew. door F. Senn).
E. Cuq, Manuel des institutions juridiques des
Romains (Parijs *1928).
G. C o r n i 1, Droit romain (Brussel 1921).
G. C o r n i 1, Ancien droit romain (Brussel 1930).
P. H u v e 1 i n, Cours élémentaire de droit romain
(Parijs I 1927, II 1929; uitgeg. door R. Monier).
G. May, Éléments de droit romain (Parijs
15i923).

G.

Bry, Principes de droit romain (Parijs I
*1927, II *1930; bew. door J. Bry).
P. Collinet & A. Giffard, Précis de
droit romain (Parijs 1929—1930).
J. Declareuil, Rome et 1’organisation du
droit (Parijs 1924).
4. Engebcbe werken:
E. C. Clark, History of Roman private law
(Cambridge 1906—1919).
J. Muirhead, Historical introduction to the
private law of Rome (London *1916).
'W. Buckland, A text-book of Roman Law
from Augustus to Justinian (Cambridge 1921).

5. Italiaansche werken:
E.

C o s t a, Storia del diritto romano privato
(Turijn *1926).
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P.

Bonfante, Istituzioni di diritto romano
(*1935).
E. B e 11 i, Diritto romano, I Parte generale
(Padua 1935).

C. TEKSTEN VAN ROMEINSCH RECHT.

P. F. G i r a r d, Textes de droit romain (Parijs
*1936).
C. B r u n s, Fontes iuris romani antiqui (Tübingen 7igog).
H e u m a n n’s Handlexicon der Q,uellen des römischen Rechts (Jena *1926).
B. K ü b 1 e r, Lesebuch des römischen Rechts
(Leipzig 3i 92b).
Krüger, Mommsen e.a., Corpus iuris civilis:
I Institutiones & Digesta (Pandectae), 15i928,
bew. door Krüger en Mommsen.
II Codex, *1915, bew. door Krüger.
III Novellae, 5i928, bew. door Schöll en Kroll.
Bonfante, Fadda, Ferrini, e.a., Di
gesta (Milaan 1931), klein formaat.

d.

TIJDSCHRIFTEN.

Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis (T. v. Rg.), I
vlg. (1918 vlg.).
T TV / o
Revue de droit franfais et étranger, 1 — IV (1044—
18 47).
Revue historique de droit fran9ais et étranger,
I—XV (1855 — 1869).
Revue de législation ancienne et moderne, I—'VI
(1870/71'—1876).
Nouvelle revue historique de droit franyais et
étranger (N. R. H.), I—XLV (1877—1921) b
Revue historique de droit fran9ais et étranger
(jR. H. D.), I vlg. (1922 vlg.).
Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft,
I—XV (1815—i85o).
Zeitschrift für Rechtsgeschichte, I—XIII (1861 —
1879) 12.

.

1 Over de jaren i855—1905 van dit en van de beide voorafgaande tijdschriften verscheen
een index in 1908 bij Larose & Forcel te Parijs.
2 Register verschenen in 1880.

32

Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte,
Romanistische Abteilung (Z. S. S. RA), I vlg.
(1880 vlg.) *.
e.

GESCHRIFTEN VAN ALGEMEENEN AARD.

R.

von Jhering, Geist des römischen Rechts
auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung (I 7~Big24; II, 1 ^926; II, 2 ®-7i923; III,
1
7i 92^).
F. S c h u 1 z, Prinzipien des römischen Rechts
(München 1934).
L. TV enger, Der heutige Stand der römischen
Rechts wissenschaft (München 1927).
ƒ. DIVERSEN 2.

E. Levy & E. Rabel, Index interpolationum
(quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur):
I ad lib. 1—20 (1929).
21—36 (1931).
II ,, ,,
III ,, ,,
37—60 (1935).
Supplem. I ad lib. 1—12 (1929).
E. Levy, Erganzungsindex zu Ius und Leges
(1930).

Grad enwitz, Kübler e.a., Vocabularium
iurisprudentiae romanae (1894 vlg.).
R. v o n M a y r, Vocabularium codicis Iustiniani:
I pars latina (1923).
II pars graeca (192b).
L. M. i 11 e i s & U. TV i 1 c k e n, Grundzüge u.
Chrestomathie der Papyruskunde (1912): I Histor.
Teil 1. Grundzüge, 2. Chrestomathie, II Jurist.
Teil 1. Grundzüge, 2. Chrestomathie.
§

van citeeren van bronnen 3.

De manier, waarop in de literatuur verwezen wordt naar de
verschillende bronnen van rom. recht, is niet eenvormig. Gaat
men bijv. de geschriften na der middeleeuwers, dan is het niet
1 Register over de banden 1— 5o verschenen in 1932.
Verdere literatuur vindt men in de lijst van geraadpleegde werken en afkortingen achter
in deze Schets.
Voor afkortingen wordt overigens verwezen naar de lijst van geraadpleegde werken en af
kortingen achter in deze Schets.
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altijd zoo heel eenvoudig de bron, waarnaar zij verwijzen, vast
te stellen.
Wanneer op deze plaats gesproken wordt over de wijze van citeeren, dan mogen we ons daarbij uiteraard beperken. We geven hier
alleen aan hoe in de gebruikelijke handboeken benevens in deze
Schets verwezen wordt naar de rom. bronnen. Op enkele afwij
kingen zal de aandacht worden gevestigd.

Bronnen.

Afkorting

+

aantal cijferó.

__________ ____ __________________

Wat de cijferó aanduiden.
I

Leges xii tabularum Leg.XII tab. -4- 2 cijfers tabula * ■ lex
Gaius: Institutiones G.
+ 2
,,
boek — §
Paulus: Sententiae
Paul. Sent.
+3
,,
boek —• titel — §
Ulpianus: Regulae
Ulp. Reg.
+2
,, titel —• §
Justinianus: Institu
tiones
J.
d- 3
,,
boek
* titel * §
Digesta (Pandectae) D.
+ 4
••
boek
> titel
■
fragment (fr.) of

lex (1.) —« §
Codex

C.

+ d

»>

boek ■ 1 titel ■ • con-

Novellae

Nov.

+ 3

,,

nummer der novella

stitutio (c.) —• §
—• caput —• §
Met betrekking tot de InAtitu.t10n.c0 van J ustinianus, de
Digetla en den Codex zal herhaaldelijk aan de verwijzingscijfers
toegevoegd worden de afkorting pr (= principiu m). Daar
mede wordt dan bedoeld de tekst, die voorafgaat aan § 1. Voor
beeld: J. 4. 17 pr; D. 29. 2. 6 pr; C. 6. 2. 20 pr (op deze teksten
volgen dus: J. 4’ 17- 1» -D* 29‘ 2*
®■ 2> 2°* 1)'
Bij de Novellae draagt de inleiding, die voorafgaat aan het eerste
caput den naam proemium of praefatio (praef.).
Wordt verwezen naar een plaats in de Digeota, dan vermeldt
men veelal den naam (afgekort) van den schrijver, aan wiens
werk het fragment ontleend is. Voorbeeld: D. 29. 2. 6. 1 (Ulp.).
Tenslotte moge gewezen worden op het feit, dat de boeken
3o tot en met 32 der Digeéta hetzelfde onderwerp behandelen
onder den gemeenschappelijken titel „de legatis et fideicommissis .
Deze boeken zijn niet in titels onderverdeeld, zoodat hier op het
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boekdjfer onmiddellijk volgt het fragmentcijfer (lexcijfer). Men
kan dus citeeren: D. 3i. 89. 1 (Scaev.). Zeer gebruikelijk is de
boeken 3o tot 32 aan te duiden als: D. de legatis I, II, III. Het
boekdjfer kan men dan al dan niet laten voorafgaan. Den Scaevola-tekst van zooeven zal men derhalve kunnen dteeren: D. de
legatis II. 89. 1 of D. 3i. de legatis II. 89. 1.
Met betrekking tot de Digesta komt deze afwijking voor: men
laat fragment (lex) en paragraaph voorafgaan aan, boek en titel
volgen op de hoofdletter D. Voorbeeld: 1. 6. 1. D. 29. 2 of 1. 6
§ 1. D. 29. 2. Anderen voegen het titelopschrift (in verkorten
vorm) toe en laten dit, met behoud overigens der gebruikelijke
wijze van dteeren, op het titeldjfer volgen. Het voorbeeld van
zooeven wordt dan: D. 29. 2, De adq. vel om. her., 6. 1.
§ 5. Vormen der rechtsgeschiedenis.
Bij de rechtsgeschiedenis onderscheidt men 1 in den regel twee
vormen, waarin haar beoefening kan plaats hebben: de uitwen
dige en de inwendige rechtsgeschiedenis.
1. De uitwendige rechtsgeschiedenis.
De uitwendige (externe, formeele) rechtsgeschiedenis heeft tot
voorwerp van onderzoek: de verschillende factoren, die hetzij indirect
hetzij direct hebben ingewerkt op de rechtsvorming. Zij omvat tevens
de bestudeering der bronnen, waaruit het recht kenbaar is.
Onbesproken blijven derhalve inhoud en geschiedenis van het
recht zelf. De uitwendige rechtsgeschiedenis houdt zich enkel
bezig met de geschiedenis van den vorm waarin en van de om
standigheden waaronder het recht tot stand komt en zich verder
ontwikkelt. Men spreekt wel van de geschiedenis der rechtsvorming,
van de geschiedenis der rechtsbronnen. Het zou evenwel onbevredigend
zijn de wijze der rechtsvorming historisch te onderzoeken zonder
tevens aandacht te schenken aan die gegevens, waaruit het resultaat
* Kuhlenbeck,
Entwicklungsgeschichte I i5;
élémentaire I i3; van der Heyden, Aant. 6—7.

Huveli n-M o n i e r,

Cours
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der rechtsvorming naar buiten kenbaar wordt. Vandaar dat deze
Schets tevens behandelt de kenbronnen.
Met het oog op een overzichtelijke ordening der stof in de ver
schillende tijdperken vraagt de term rechtsbron nadere toelichting.
Voor elke periode toch in de uitwendige rechtsgeschiedenis zullen
we achtereenvolgens hebben te spreken over: d. rechtsbronnen
in sociologischen zin, b. rechtsbronnen in formee1 e n zin en c. rechtsbronnen in den zin van kenbronnen.
Wat hebben we daaronder te verstaan?
a. Rechtsbronnen in sociologischen zin.
Dit zijn de verschillende factoren, die vooral indirect van medebepalenden invloed geweest zijn op de rechtsvorming1. Het zijn al die
feiten en omstandigheden, die in hun kleurige verscheidenheid het
milieu vormen, waarbinnen de rechtsvorming plaats grijpt, en die
de geschiedenis van den rechtsinhoud vaak zoo verrassend belich
ten en verhelderen. Dat men tot bepaalde rechtsinstellingen ge
komen is, dat men de ontwikkeling van het recht in deze of gene
banen geleid heeft, dat wordt in het licht dezer bronnen zoo be
grijpelijk, zoo voor de hand liggend. ,,On ne peut analyser les
institutions, aldus Besnier2, sans tenir compte des conditions
matérielles qui ont commandé leur application. L histoire des
faits économiques est aussi indispensable a qui veut comprendre
le droit de la Rome antique, que 1’histoire des faits politiques,
des principes juridiques et des idéés morales et philosophiques .
Wat hier betoogd wordt voor het oude Rome, geldt in niet mindere
mate voor het rom. recht in zijn verdere ontwikkelingsphasen.
Als factoren van de aangeduide orde zullen we telkens hebben
na te gaan: 1. het rechtsgebied (territoriale begrenzing), 2. de
structuur der samenleving, 3. de economische toestanden en het
maatschappelijke leven, 4. de religieuse en wijsgeerige opvattingen,
5. de inrichting van den staat.

1 H o o g v e ld. Overzicht 44. Men spreekt ook wel van maUriccU rechtsbronnen.
1 Besnier,
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L’état économique 40S.

b. Rechtsbronnen in formeelen zin.
Een gedragsregel bij menschelijk handelen wordt door de na
leving er van zonder meer nog niet tot rechtsregel. Toch zijn er
tal van gedragsregels, die we zonder aarzeling rangschikken
onder de rechtsregels, onder het (positief) recht. Aan welke eischen
moet nu voldaan zijn, wil men een of anderen gedragsregel tevens
stempelen tot regel van recht (positief recht)? Waarin ligt het
beslissende moment? De gestelde vraag is die naar de rechts
bronnen in formeelen zin. Waar het om gaat is derhalve niet de
vraag: waar is een bepaald rechtsvoorschrift te vinden (d.i. de
rechtsbron in den zin van kenbron), maar deze andere: op welke
wijze, met inachtneming van welke vereischten komen de gedrags
regels, die als rechtsregels de gemeenschap ordenen, de rechts
voorschriften in het algemeen, tot stand? Zoo zal b.v. een plebiscitum van een bepaald jaar kenbron zijn voor de bepaaldelijk
daarin vervatte voorschriften. Daarentegen is het plebiscitum
als zoodanig rechtsbron in formeelen zin, omdat de gekozen vorm
van plebiscitum beantwoordt aan de vereischten, die vervuld
moeten zijn wil men een gedragsregel tot een rechtsregel stempelen.
Tevens blijkt hieruit de nauwe samenhang tusschen formeele
rechtsbronnen en kenbronnen. Zoo is bv. het plebiscitum van
342 v. Chr.1 kenbron voor de wetenschap, dat binnen
10 jaar hetzelfde ambt niet bekleed mag worden. Maar tevens is
dit plebiscitum een specimen van het genus „plebiscita”, die we
als rechtsbronnen in formeelen zin zullen leeren kennen.
Onderzocht moet nu worden, welke in den loop der tijden de
verschillende gezagsdragers geweest zijn met bevoegdheid tot
rechtsvorming. Tevens zullen nauwkeurig bepaald moeten worden
de vereischten, wier vervulling den gedragsregel, door deze ge
zagsdragers vastgesteld, tot rechtsregel maakt. Er zal dienten
gevolge nagegaan moeten worden welk aandeel volk, senaat,
magistraat, enz. gehad hebben aan de rechtsvorming en de wijze
waarop dit in den loop der eeuwen geschied is.
Komen bij de rechtsbronnen in sociologischen zin de factoren
ter sprake, die vooral op indirecte wijze van invloed zijn op de rechts1 L i v. 7. 42.
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vorming, bij de rechtsbronnen in formeelen zin staan we voor
factoren, die op deze vorming rechlótreekó inwerken. Al zijn de
rechtsbronnen in formeelen zin van grooter belang dan die in
sociologischen zin, toch zullen we deze laatste bronnen het eerst
behandelen. Men krijgt daardoor immers in groote lijnen een kijk
op feiten en toestanden in de verschillende tijdperken, men raakt
op die wijze vertrouwd met de geheele spheer van het beschavings
leven. Bij de daarop volgende behandeling der rechtsbronnen in
formeelen zin zal men dan beteekenis en onderlinge verhoudingen
dezer laatste beter begrijpen.
c. Rechtsbronnen in den zin van kenbronnen.
Het zou volkomen verantwoord zijn deze rechtsbronnen te
behandelen in een algemeene inleiding tot de inwendige rechts
geschiedenis. Bij de afbakening van het terrein van onderzoek
voor de uitwendige rechtsgeschiedenis is reeds opgemerkt, dat
het onbevredigend zou zijn, over de kenbronnen in deze Schets in
het geheel niets te zeggen. De samenhang tusschen rechtsvorming
en de naar buiten kenbare resultaten dezer rechtsvorming is van
dien aard, dat verwaarloozing der kenbronnen niet te verant
woorden is.
We zullen voor de verschillende tijdperken derhalve telkens
nagaan, de wetten, senaatsbesluiten, keizerlijke verordeningen, enz.,
althans enkele verzamelingen daarvan, voorzoover deze tot ons ge
komen zijn. Voorts zullen de aandacht vragen de werken van rechts
geleerde schrijvers, van historici, van literaire schrijvers, voorzoover
deze ons iets over het recht hebben te zeggen. Oorkonden en verdere
bescheiden, die als kenbronnen van waarde kunnen zijn, zullen niet
geheel terzijde gelaten mogen worden.
2. De inwendige rechtsgeschiedenis.
De inwendige (interne, materiëele) rechtsgeschiedenis heeft
f;ot voorwerp van onderzoekt het ontstaan en de verdere lotgevallen
van de rechtsvoorschriften en rechtsinstellingen zelf. Zij behandelt de
geschiedenis van den inhovid van het recht. Wezen, strekking.
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werking der rechtsregels en der rechtsinstellingen zal zij trachten
op te sporen; zij zal de wijzigingen, daarin in den loop der tijden
aangebracht, nagaan; zij zal den onderlingen samenhang pogen
vast te stellen in het recht. Dit alles in het licht der historie.
Het spreekt wel van zelf, dat de bevindingen der uitwendige
rechtsgeschiedenis, met name de gegevens omtrent de rechts
bronnen in sociologischen zin, daarbij van groot nut kunnen zijn.
In vele gevallen zullen zij de verklaring kunnen geven voor de
verschijnselen, die we in de inwendige rechtsgeschiedenis waar
nemen. Zij brengen de geschiedenis van den rechtsinhoud nader
tot hem, die daaraan zijn aandachtige belangstelling schenkt.
§ 6. Tijdperken der rechtégedchiedenid.
Alvorens te spreken over de indeeling der rom. rechtsgeschie
denis in tijdvakken vraagt eerst een methodische kwestie de aan
dacht. Methodisch toch kan men bij de rechtsgeschiedenis twéé
wegen inslaan.
Men kan verschillende tijdperken vaststellen, maar dan tevens
de behandeling der stof binnen elk dezer tijdperken uitstrekken
over de geschiedenis van het geheele recht. Al datgene wat tot
het voorwerp van onderzoek behoort wordt binnen een vastom
lijnd tijdsbestek in de tijdsorde naast elkaar (synchronisch) behan
deld en gerangschikt. Men spreekt dan van de synchronisti
sche methode.
De andere weg is deze: dat men elk onderdeel der stof (bv.
een bepaalde rechtsinstelling met de daarbij behoorende rechts
voorschriften) doorloopendT nagaat van het begin tot het einde
zijner historische ontwikkeling. Men spreekt dan van de zuiver
chronologische m.e t h o d e.
Nu verdient bij de uitwendige rechtsgeschiedenis de éynchronidtiAche methode de voorkeur. Door de indeeling in tijdperken en door
de behandeling over de geheele linie van het voorwerp der uit
wendige geschiedenis binnen het kader van een bepaald tijdperk,
wordt een gesloten, gaaf beeld verkregen van elk der tijdvakken
afzonderlijk (overzicht, Zeitbild, Gesammtbild).
Bij de inwendige rechtsgeschiedenis daarentegen is de zuiver
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cbronologióche methode verkieslijk boven de synchronistische. De
continuïteitsgedachte in de ontwikkeling van het recht (haar
aanwezigheid in de externe geschiedenis is hiermede allerminst
ontkend) wordt op deze wijze zoo min mogelijk verstoord.
Komen we nog even terug op de keuze van methode voor wat
aangaat de uitwendige geschiedenis van het rom. recht. De over
zichtelijke schetsen der afzonderlijke tijdperken zijn in meer dan
een opzicht van belang.
Allereerst voor de uitwendige geschiedenis zelf. Men zal spoe
diger en scherper de wisselwerking en den onderlingen samenhang
tusschen de verschillende rechtsbronnen zien. Immers de uit
komsten van het onderzoek worden binnen een kleiner gezichtsveld
gebracht en dus vlak naast elkaar geordend. De rechtsbronnen
staan in haar beteekenis en werking niet los naast elkaar, er is
onderling wel degelijk verband. Zoo reageert de structuur der
gemeenschap (indeeling in klassen) op wijzigingen in de econo
mische toestanden en politieke machtsverhoudingen en omgekeerd.
De economie op haar beurt ondergaat den invloed van gebieds
uitbreiding, hetgeen wederom zijn terugslag heeft op de rechts
vorming (het sneller aanpassen van het positieve recht aan den
nieuwen tijd). Raakt de beteekenis van het ongeschreven recht
op den achtergrond, dit verlies wordt winst voor het geschreven
recht. Soortgelijke verschuivingen vallen waar te nemen bij volkswet, senaatsbesluit, keizerlijke verordening. De senaat verdringt
bij de rechtsvorming het volk, de keizer den senaat.
In de tweede plaats komen bedoelde schetsen ten goede aan de
inwendige rechtsgeschiedenis. In hoeverre? Kiest men daar de
zuiver chronologische methode, dan zal men de geschiedenis van
den rechtsinhoud telkens kunnen zien tegen den achtergrond dezer
schetsen. Al naar gelang de ontwikkeling van het recht zelf voort
schrijdt door de tijdperken diaphragmeeren deze schetsen als het
ware den kijk op den gang der historie. Het beeld zal aan scherpte
winnen, zoodat voor den waarnemer het begrijpen eenvoudiger wordt.
Kiezen we dus voor den inhoud dezer Schets de synchronistische
methode, dan willen we toch gaarne erkennen, dat daartegen
bedenkingen geuit kunnen worden. De indeeling in tijdperken sluit
immers het gevaar in, dat men de gedachte der continuïteit, der ge-
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leidelijkheid uit het oog verliest. Het zou inderdaad verkeerd zijn
te meenen, dat, zoodra de stof voor een bepaalde periode behan
deld is, de volgende periode in eens geheel andere aspecten zou
bieden. De werkelijkheid is anders. De indeeling in tijdperken
is trouwens niet een „beau geste” van de geschiedenis tegenover
den historicus, ze is het werk van den historicus zelf, die prijs
stelt op de overzichtelijkheid der geschiedenis. Bij het periodiseeren speelt persoonljk inzicht, wil men: persoonlijke smaak,
misschien zelfs een zekere willekeur een rol. De vraag is tenslotte:
van welke leidende gedachte wil men uitgaan? Men kan den
bestuursvorm der rechtsgemeenschap tot punt van uitgang nemen.
Voor de rom. rechtsgeschiedenis zou men dan kunnen onderschei
den het tijdperk van de koningen, het tijdperk van de republiek, het
tijdperk der dyarchie, enz.1,
Zelf kiezen we, daarbij aansluitend bij C o r n i 1 2 en anderen,
een kenmerkenden karaktertrek van het recht zelf tot leidraad bij de
vaststelling der tijdperken. Zoodoende komen we tot de volgende
drie tijdvakken:
1. Tijdperk van het nationale recht y53—35o v. Chr.
Dit is de periode waarvan alleen de laatste decennia in het
klare licht eener gedocumenteerde geschiedenis liggen. Al moeten
we strikt genomen veel verder teruggaan in den tijd, gemakshalve
laten we dit tijdvak beginnen in het jaar y53 v. Chr., veelal aan
vaard, doch allerminst vaststaand als stichtingsjaar der stad
Rome. De periode eindigt waar de samnitische oorlogen (3^3—
290 v. Chr.) en daarmede Rome’s territoriale uitbreiding op
grooter schaal beginnen. Zeer veel feiten zijn schuil gegaan in het
schemerdonker van verre eeuwen. Gegevens uit later tijd, voor
zichtig geschift, moeten het materiaal verschaffen tot reconstruc1 Girard in zijn Aianuel plaatst naast elkaar: Koningsperiode, republiek en keizerrijk.
H u v e 1 i n-M onier, Cours élémentaire I i5, kent wederom een geheel andere indeeling.
Hij onderscheidt vier tijdvakken. Zoo ook K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 1 (Koningsperiode,
tijd der republiek, tijd van het principaat en dominaat). Karlo wa (Röm. Rechtsgesch.
I) behandelt achtereenvolgens: 1. Koningschap en republiek, 2. principaat en 3. diocletiaanschconstantijnsche monarchie.
2 C o r n i 1, Droit romain 3—6.
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tie, waarbij vergelijkende studies met betrekking tot andere primi
tieve gemeenschappen, wier oudste geschiedenis beter bekend is,
onderzoek van taalresten, archeologische vondsten van allerlei
aard, enz., ook voor Rome van zoodanig belang kunnen zijn, dat
de doode materie spreekt. Saxa loquuntur. De stof moet den
menschelijken geest over het doode punt van het legendarische
heentrekken.
"Wanneer we hier spreken van de periode van het nationale
recht, verwachte men vooral niet een éénheid en geslotenheid
in het recht, die staat of valt met het begrip natie in den zin eener
groep menschen, die door afstamming, zede, religie, taal, mogelijk
ook door bestuursinrichting een niet verder te herleiden eenheid
vormen en zich aldus onderscheiden van andere groepeeringen
van menschen. Eén romeinsche natie, zonder componeerende
elementen uit weer andere volksgemeenschappen, is er niet.
Spreken we desondanks van het tijdperk van het nationale recht,
dan geschiedt dit i°. op grond van de zeer exclusivistische wijze
waarop in de oudste tijden de toepasselijkheid van dit recht be
perkt blijft tot de eigen volwaardig geachte leden der romeinsche
rechts- en weergemeenschap en tot de eigen daarbinnen te ordenen
belangen en 2°. omdat, al is het rom. recht in zijn herkomst met
te herleiden tot het recht van één natie in den strikten zin, de
rom. gemeenschap, zelf gegroeid uit en beïnvloed door andere
volksgemeenschappen, zich èn als rechtsgemeenschap èn als weer
gemeenschap te midden van andere groepeeringen is gaan be
schouwen — te recht of ten onrechte, doch in ieder geval feitelijk
___ als een nationale, gesloten éénheid 1. Slechts dan kunnen we
de fierheid, waarmede later nog steeds gesproken wordt van de
iura propria civium romanorum, begrijpen. Nationaal recht is voor
ons: nationaal-romeinsch recht, exclusivistisch recht, recht van
den stad-staat Rome.
2.

Tijdperk van het klaeeieke recht 35o v. Chr.'—’3oo n. Chr.

De territoriale uitbreiding, ingezet in het voorafgaande tijdperk,
neemt thans grooter afmetingen aan. Rome’s heerschappij gaat
1 Schulz, Prinzipien 74.
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zich uitstrekken over een wereldrijk, hetgeen er toe leidt, dat ook
het rom. recht een mondiale taak te vervullen krijgt.
De verscheidenheid, de steeds toenemende ingewikkeldheid der
te regelen belangen, het voortdurend nauwer contact tusschen
Romeinen en niet-Romeinen, de veranderingen in de economische,
maatschappelijke, staatkundige en andere verhoudingen hebben
den Romein gedrongen in de richting van een vrijer en gemakke
lijker te hanteeren recht. Het exclusivistisch karakter van het
recht der vorige periode geeft men prijs. Allereerst heeft men van
het oude recht moeten maken, wat er van te maken viel met het
oog op den nieuwen tijd. Voorts heeft men nieuwe voorschriften,
nieuwe rechtsinstellingen moeten construeeren. Tenslotte is er de
noodzaak om uit vreemde rechten over te nemen en pasklaar te
maken wat men bruikbaar acht voor het rechtsleven binnen de
eigen gemeenschap. Wat men als romeinsch recht pleegt aan te
duiden is gedurende dit tijdvak geworden tot een menschelijkerwijs
gesproken gaaf, gesloten, goed doordacht, op de behoeften van
het rechtsleven toegesneden geheel van zóó groote, van voor die
tijden en lang daarna zóó ongeëvenaarde voortreffelijkheid, dat
men er steeds een model-recht in erkend heeft. Deze voortreffe
lijkheid wettigt de kenschetsing: kLaédiek recht h
Het tijdperk omvat zes en een halve eeuw, waarvan de eerste
twee (35o.— i5o v. Chr.) een periode van overgang, de laatste
twee den eigenlijken bloeitijd van het romeinsch recht vormen.
Daar tusschen in (i5o v. Chr..—100 n. Chr.) ligt een tijdvak,
waarvan men aan de hand der bewaarde bronnen kan zeggen:
dat het een periode geweest is van zoeken, van voorbereiding,
maar tevens van eerste wetenschappelijke bezinning. De juristen
uit het einde der republiek en het begin van het principaat hebben
voor de rechtsgeleerden der 2 e en 3e eeuw na Christus den grond
slag gelegd tot verderen uit- en afbouw van het recht. Spreekt
men van klassiek recht, dan heeft men weliswaar in den regel
op het oog de beide laatste eeuwen van dit tijdperk. ^Vat de jurist,
de praetor, de keizer, de magistraat in het algemeen te voren
gedaan heeft voor de ontwikkeling van het recht, dat is ten tijde
der Antonijnen en Severen tot zijn voleinding gekomen. Terwijl
1 S c h u 1 z,

Prinzipien 23.
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deze zelfde tijd zich op zoo menig ander gebied van menschelijke
werkdadigheid reeds kenmerkt door achteruitgang en verval, be
leeft het recht gedurende dienzelfden tijd zijn hoogsten bloei.
Alhoewel dit hoogtij eerst werkelijkheid wordt tegen het einde,
aarzelen we niet het tijdperk als geheel te karakteriseeren als
dat van het )klassieke recht, omdat de groote juristen der 2 e en 3e
eeuw voortbouwen op de hechte en methodisch juist gelegde funda
menten van hun voorgangers.
3. Tijdperk van het byzantijnóche recht 3oo—'565 n. Chr.
Territoriaal grijpt gedurende dit tijdvak de eene verandering
plaats na de andere. Het wereldrijk kent nu slechts onrust, ver
deeldheid, verzwakking, herhaaldelijk zelfs zwakheid. Allerwege
valt een afbrokkelingsproces waar te nemen, dat het rom. wereldimperium uit alle richtingen en op alle gebieden bedreigt met
ondergang en verval. De eerste sporen hiervan zijn reeds aan te
wijzen in de periode van het klassieke recht. "'Wanneer de rechts
geleerdheid haar hoogste triumfen viert, is het wel merkwaardig
vast te stellen, dat er onder de groote klassieke juristen telkens
blijken te zijn uit het Oosten (Syrië) afkomstig. Trouwens ook
op ander, met name op staatkundig gebied, is het begin eener
machtsverschuiving naar het Oosten duidelijk. In de periode van
het byzantijnsch recht wordt deze lijn, men kan gerust zeggen.
ateLóeLmatig doorgetrokken. Het zwaartepunt in het romeinsch
staatsbestel, in het geheele openbare en private leven wordt ver
legd naar het Oosten. De oostersche beïnvloeding wordt algemeen.
Ofschoon deze beïnvloeding zich voor een belangrijk deel in
Byzantium als centrum concentreert, toch is deze stad niet het
eenige punt vanwaar de nieuwe denkbeelden doordringen tot het
rom. recht, tot het leven der Romeinen in zijn vollen omvang.
Er zijn andere centra, die als haarden van oostersche beschaving
en wetenschap van bepalende beteekenis worden voor de verdere
geschiedenis der rom. samenleving en voor die van het rom. recht in
het bijzonder. We denken aan Berytus, Alexandrië, Nicomedië, enz.
Spreken we hier van het tijdperk van het byzanüjnóch recht,
dan beteekent byzantijnsch niets anders dan ooóteróch in den meest
ruimen zin.
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HOOFDSTUK II
Tijdperk van het nationale recht
753'—35o v. Chr.
§

1.

Rechtsbronnen in sociologischen zin.

In de algemeene inleiding (Hfdst. I, § 5, ia) zijn de factoren
vermeld, die als rechtsbronnen in sociologischen zin behandeld
zullen worden. Als reden voor deze behandeling is aangegeven,
dat elk dezer factoren afzonderlijk of in samenhang met andere
iets zal kunnen bijdragen tot de rechtsvorming. We gaan deze
factoren achtereenvolgens na.
I. Het rechtsgebied.
Wanneer we hier spreken van het rechtsgebied, waarbinnen
het rom. recht in de oudste tijden in hoofdzaak toegepast wordt
(territoriale begrenzing), dan willen we daarmede allerminst een
aanloop nemen tot de elders in de rechtsgeschiedenis bekende
onderscheiding in territoriale en personeele werking van het
recht. De samenleving, zooals de Romein die tot vrijwel tegen het
eind dezer eerste periode gekend heeft, is te primitief, de toe
passelijkheid van het recht te beperkt, de Romein zelf te vast
verbonden aan het heredium x, dan dat aan een dergelijke onder
scheiding gedacht zou mogen worden. Juist in de afwezigheid van
territoriale werking ligt wat het oude ius civile betreft een factor,
1 Varro, de re rustica 1. 10: bina iugera, quot a Romulo primum divisa dicebantur
viritim, quae heredem sequerentur, heredium appellarunt.

45

die bijdraagt tot de vorming en instandhouding eener hechte natio
nale eenheid .
De territoriale begrenzing vraagt de aandacht van den rechts
historicus, omdat ze van beteekenis is voor het recht zelf, voor
de rechtsvorming. Immers in een gemeenschap, wier recht prak
tisch slechts geldt voor binnen een zeer nauw begrensd gebied
wonende menschen, zal het gewoonterecht (vooral indien het
nog niet opgeteekend is) een belangrijke rol kunnen vervullen.
Plaatselijk en gewestelijk heeft de moé zich feitelijk de eeuwen
door weten te handhaven, zij het dan ook, dat ze haar aanvanke
lijk overheerschende plaats niet heeft kunnen behouden. Binnen
een beperkt rechtsgebied blijft het gewoonterecht te overzien,
kenbaar voor de rechtsgenooten. Breidt het territoir zich uit,
dan groeit daarmede tevens het gevaar der rechtsonzekerheid,
terwijl toch ook het ongeschreven recht, wil het aan zijn roeping
beantwoorden, rechtszekerheid moet bieden. Er zijn andere ver
schijnselen in het recht, die juist door de enge begrenzing van het
rechtsgebied in een verhelderend licht komen te staan. We vol
staan hier met te wijzen op het belang, dat het gewoonterecht
binnen een klein territoir kan hebben.
Het rechtsgebied nu is voor Rome aanvankelijk zeer beperkt
geweest. B e 1 o c h 2 becijfert de oppervlakte van het Roma
quadrata, de stad op den Palatinus, op 16 ha. Stellen we ons de
oude stad voor als een vierkant, dan bedraagt de afstand er om
heen, in tijd uitgedrukt, niet meer dan ongeveer 20 minuten gaans.
Deze oppervlakte ziet evenwel alleen op de kern der stad, op
het ommuurde(?) gedeelte. Ook het daarbuiten gelegen gebied,
de banmijl3 (Weichbild), behoort tot het stedelijk territoir. Met
behulp van de romeinsche schrijvers heeft men de uitgestrektheid
der geheele stad (kern-stad en banmijl) benaderd. Zoo schrijft
1 Wel kan men zeggen, dat in de oudste tijden het geheele rom. recht perMneele werking
heeft (W enger. Das Recht der Griechen u. Romer i56). De tegenstelling tot territoriaal werkend recht kent men niet met zooveel woorden.
* Beloch, Röm. Gesch. 201.
• Dat de naaste omgeving in een nauw verband staat met de ommuurde stad, blijkt nog
voor het klassieke recht. Er is dan sprake van miliarium (G. 4. io3 vlg.), d.w.z. de afstand
rond de stad tot op 1000 passus, ongeveer 1 % km (iudicia Ugitima tegenover iudicia, quae
imperio continentur). L i v., 1. 44’
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B e 1 o c h: „Das Gebiet, innerhalb der altesten fiir uns nachweisbaren Grenzen umfasste etwa i5o qkm” en elders: „Der Durchmesser hat also, von Norden nach Süden, nicht mehr als 9 Milien
(i3 km) betragen, von Ost nach West etwa ebenso viel, oder
doch nur wenig mehr. Das erga.be, wenn wir das Gebiet als Kreis
von i3 km Durchmesser denken, einen Flachenraum von i33 qkm,
als Quadrat von i3 km Seite, 169 qkm; die Wahrheit wird in
der Mitte liegen (ca i5o qkm) . . .
1.
Deze uitbreiding buiten de muren der kern-stad strekt zich
uit tot ver buiten de zeven heuvelen (Septimonlium). Hoe deze uit
breiding in haar werk is gegaan, staat niet vast 2. Voor ons doel
is overigens voldoende: te weten, dat het oude Rome een zeer
beperkt rechtsgebied omvat. De term sta d-s t a a t geeft de
werkelijkheid het best weer. Rome is stad-staat gebleven tot
het eind dezer eerste periode. Tot een vast aaneengesloten eenheid
tusschen Rome en Latium is het niet gekomen. Hoe anders te ver
klaren, dat Ulpianus3 nog meedeelt, dat het „conubium”
tusschen romeinsche burgers (cives) bestaat, doch dat het met
latini en peregrini enkel aanwezig is „si concessum sit”? Men stelt
blijkens Ulpianus de Latini in bepaalde opzichten dus nog
steeds met vreemdelingen gelijk. Volgens Mommsen4 kan
men voor de republikeinsche periode alleen maar van stedelijke
territoria spreken, een „rechtlich geschlossene Landschaft” is
er niet.
Het romeinsch gebied wordt vervolgens uitgebreid langs den
Tiber tot aan zee (Ostia) 5. In het latijnsch stedenverbond, waar1 B e 1 o c h, Röm. Gesch. 170.
1 Welke motieven er toe geleid hebben de stad Rome te bouwen in het heuvellandschap
aan den Tiber, is een vraag waarover de rom. schrijvers het onderling niet eens zijn (B e snier, L’état économique 421 vlg.). Dat er behalve de „utilitates maritimae" (C i c., de
rep., 2. 5.) nog andere redenen in het spel geweest zijn, is zeer waarschijnlijk. We denken
aan Rome als marktplaats voor handelsverkeer te land.
* U 1 p. Reg. 5. 4.
4 Mommsen, Ges. Schr. V. 269.
5 Voor de uitbreiding van gebied na de verovering van Veji (395 v. Chr.) zie G r ö s e1 i n g, Rom. u. Etrurien 3i—-32. Volgens Rosenberg, Gesch. d. röm. Rep. 12, wordt
door de verovering van Veji het rom. gebied (van 1000) tot 3ooo km* vergroot. Merkwaardig
is wel, dat Rome het ondanks de ligging van het italisch schiereiland eigenlijk nooit gebracht
heeft tot een zeevarend volk van groot formaat. B i r t, Kulturleben 2 25.
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in Beloch1 een „Festgenossenschaft” met sacraal doel meent
te mogen zien, heeft Alba Longa 2 de leiding aan Rome moeten
afstaan. Vormt Alba Longa het centrale punt van Latium, na
zijn verwoesting wordt Rome volledig heer en meester in de latijnsche gouwen. Rome heeft het nieuwe gebied aan zich onderwor
pen, het heeft er blijkbaar geen oogenblik over gedacht de be
woners van dat gebied, de Latini, waaruit toch de cives romani
zelf zijn voortgekomen, tot rom. burgers te maken. De in samen
werking met de latini te Rome gebouwde tempel voor Diana
symboliseert de goede verstandhouding, doch tevens de hegemonie
van de Tiberstad 3. Toch schijnt Rome een zeer soepele houding
aangenomen te hebben tegenover verschillende door Rome ver
overde steden. Tusculum bv. behoudt zijn zelfbestuur4. * *
Tegen het eind der eerste periode (de oorlogen tegen de Etruskers, tegen de Volsci en anderen behooren dan tot het verleden)
heeft het rom. territoir een uitgestrektheid bereikt van ongeveer
9000 km2 5. Maar ook ondanks deze uitbreiding is het gebied van
den populus romanus toch nog altijd betrekkelijk klein gebleven.
Teekenend is wel de uitdrukking „venditio trans Tiberim”, die
zich in de rechtstaal heeft weten te handhaven. De verkoop van
een schuldenaar, die in gebreke gebleven is met betaling, geschiedt
„trans Tiberim”. Aan de overzijde der rivier is men derhalve
reeds in vreemd, vijandelijk land. De vrije wordt er door verkoop
slaaf ®. Diep ingrijpende wijzigingen in het recht van den stad
staat zullen we ternauwernood mogen verwachten.
Beloch7 voegt aan zijn rom. geschiedenis een kaart toe,
waarop de verschillende territoria zijn aangegeven voor den tijd,
waarop de 3e samnitische oorlog begint (298 v. Chr.). Op deze
kaart ziet men allereerst een gebied rondom Rome, dat zich verder
uitstrekt langs den Tiber tot aan zee. Het wordt als rom. gebied
1 Beloch, Röm. Gesch. 179'—180.
* Alba Longa zou gelegen hebben op den monte Gavo. Volgens anderen waar nu Gastel
Gandolfo ligt.
8 L i v., 1. ^5.
4 Rosenberg, Gesch. d. röm. Rep. i5.
6 D.i. ongeveer 4X de nederl. provincie Limburg, 2%X de belg. provincie Brabant.
• Leg. XII tab. 3. 5.
7 Beloch, Röm. Gesch. kaart II.
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aangeduid, waar „Vollbürger” (volwaardige rom. burgers) wonen.
Daaromheen gegroepeerd en overigens door elkaar liggen dan
a. romeinsch gebied (civet aine auifragio) M o m m s e n spreekt
van „Halbbürger”), b. gebied der coloniae met latijnsch recht en
c. gebied van rom. bondgenooten. We vestigen de aandacht op
deze kaart (ze geeft een toestand weer, die eigenlijk in het klas
sieke tijdperk valt), omdat ze duidelijk laat zien, dat bij verdere
uitbreiding van gebied het contact met niet-Romeinen langs allp
kanten onvermijdelijk wordt. Dat men in 242 v. Chr. het ambt
van praetor peregrin.ua instelt x, is dus niet vreemd. De omstandig
heden zullen de Romeinen daartoe dwingen. Ook gedurende het
oudste tijdperk is er contact met niet-Romeinen (peregrini en
stamgenooten, die men doodeenvoudig als vreemdelingen be
schouwt), doch het heeft niet de intensiteit bereikt der volgende
periode. Deze eerste aanraking (we zullen bij de behandeling
van de structuur der samenleving gelegenheid hebben daarop te
wijzen) is niet van zoodanigen aard geweest, dat de Romein daar
in aanleiding gevonden zou hebben de toepasselijkheid van het
oude ius civile te verruimen. Het typische exclusivisme blijft
gedurende het tijdperk van het nationale recht gehandhaafd.
II. De structuur der samenleving.
Het recht heeft de samenleving te ordenen. De bouw der samen
leving zelf is dientengevolge van het grootste belang voor het
recht, dat voor zijn taak berekend is. De behoeften, waarin het
heeft te voorzien, de belangen, die het heeft te regelen, en dus
de eigen inhoud van het recht hangen met den bouw der samen
leving ten nauwste samen. Haar inwendige structuur nu zal dui
delijker worden naarmate men er in zal slagen in meerdere rich
tingen doorsneden te vinden. Voor het tijdperk van het nationale
recht doet de verticale doorsnede de beteekenis zien van
de romeinsche famiLia, van de gena en van de tribua (stam). De
schuine doorsnede belicht de groepeering en onderlinge ver
houding der atanden. De horizontale tenslotte (waarbij
1 D. 1. 2. 2. 28 (Pomp.).
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we tevens de grenzen van het rom. rechtsgebied overschrijden)
geeft aan de Ligging der rom. gemeenschap te midden van verschillende
bevolkingsgroepen, stamverwante en andere, en tevens de be
ïnvloeding, die op cultureel en ander terrein van deze bevolkings
groepen op de romeinsche samenleving kan uitgaan.
A. Bij de verticale doorsnede treden in de rom. samenleving
drie geledingen op den voorgrond: de familia, de g e n s en
de tribus.
!. De romeinsche familia1, waarvan we hier uitgaan,
steunt op een grondgedachte, die een juridisch karakter draagt:
de agnatio. De rom. familia wordt aanvankelijk gevormd door de
agnati. Vat men dit begrip eng op, dan behooren tot den kring
der agnati diegenen, die in feite onderworpen zijn aan de patria
potestas van één en denzelfden paterfamilias. !Neemt men het
begrip ruimer2, dan omvat de agnatio bovendien al die per
sonen, die onder dezelfde patria potestas zouden staan, indien de
gemeenschappelijke stamvader nog leefde. Afstamming (bloedver
wantschap, cognatio) is voor de rom. agnatioverhouding welis
waar van eemge beteekems, maar zij vormt een factor die voor
het vaststellen dezer verhouding noch noodzakelijk noch beslis
send is. M.en kan agnatus worden zonder bloedverwant te zijn
(adoptio, adrogatio, in manum conventio). De moeder is agnata
van haar eigen kinderen, niet op grond der bloedverwantschap,
maar omdat en voorzoover ze onder dezelfde patria potestas
staat als deze kinderen. Van haar kinderen is ze de „soror”. De
rom. familia rust zoodoende op een kunstmatigen grondslag. Van
daar dat met betrekking tot de leden der familia de agnatio-betrekking kan worden verbroken (emancipatio). De cognatio (bloed
verwantschap) blijft bij een dergelijke verbreking volkomen intact;
ze rust op een natuurlijke, onverbrekelijke basis a.
1 W eng er, Hausgewalt 18 vlg.; Cornil, Ancien droit 3i vlg.; H e i n z e, Von
den Ursachen der Grosse Roms 16 vlg.
2 Dit ruimere begrip is van belang voor het erfrecht en voor de voogdijrechten. De agnatio-verhouding wordt in stand gehouden „per virilem sexum”. U 1 p. Reg. 11. 3—4; G. ï.
i55 vlg.; G. 3. ïo.
a Het hedendaagsch en ook het latere romeinsche familie-begrip steunt op de cognatio (bloedverwantschap).
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Voor de rom. familia is de machtspositie van den paterfamiLia<s
kenmerkend. Haar karakter is streng patriarchaal. Het leven
van het romeinsche gezin, van de „domus” concentreert zich geheel
in en om den persoon van den paterfamilias. Hij bestuurt, hij
spreekt recht en hij zorgt voor den cultus binnen den kring der
familia1. Het rom. „Hauswesen” steunt volgens H e i n z e
eenerzijds op volstrekte heerschappij, andererzijds op volstrekte
ondergeschiktheid en zelfverloochening2. De rechtsbronnen be
vestigen dit op tal van plaatsen.
De paterfamilias is eigenaar, althans bestuurder met eigendomsbevoegdheid, van het vermogen (patrimonium). Over vrouw
en kinderen, over de slaven beschikt hij op nagenoeg volstrekte
wijze 3. Pleegt de filiusfamilias een delict, waaruit voor een derde
schade voortvloeit, dan kan de vader hem uitleveren aan den
benadeelde (noxae deditió) i. Ken ander recht van den paterfami
lias is vervat in den vermaarden rechtsregel: „Si pater filium ter
venum duuit, filius a patre liber esto” 5. Wil men in het rechts
gevolg dezer driemaal herhaalde verkooping een zekere erkenning
zien van rechten van den zoon, veel sterker treedt hier naar voren
het beschikkingsrecht over den filius (recht van verkoop). In de
leges regiae wordt aan den vader het recht over leven en dood van
het kind toegekend (ius vitae necuque) 6. In het huwelijk, dat „coemptione” tot stand komt en waarbij de vader zijn toestemming
geeft en de handeling der mancipatio wellicht persoonlijk verricht
(koop-huwelijk), mag men een later uiting zien van de macht van
den paterfamilias 7. Dat de patria potestas in de rom. gemeen
schap een zeer bijzondere plaats inneemt, blijkt ook wel hieruit,
1 Girard, Manuel i3; S c h u 1 z, Prinzipien 113 — 114.
* H e i n z e, Von den Ursachen der Grosse Roms 16—17.
* Van familia wordt ook gesproken in den zin van vermogen (patrimonium). Deze familia
strekt zich dan uit over goederen en over personen. Leg. XII tab., 5. 3—5; G. 2. 104; D.
5o. 16. 195. 1 en 3 (Gaius); C i c., de inv. 2. 5o; B i r t, Kulturleben 232.
4 Leg. XII tab., 12. 2.
4 Leg. XII tab., 4. 2.
* Leges regiae 1. 5. Dank zij den invloed van traditie, zede en religie leidt de macht van
den paterfamilias niet tot de excessen, die men wellicht zou verwachten. G o r n i 1, Contribution a 1’étude de la patria potestas, in N. R. H. 1897, 416 vlg.
7 G. 1. 110 en n3.
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dat G a i u s1 in het woord „familia” den persoon van den
„princeps familiac” besloten acht. Elders ^ merkt dezelfde schrij
ver op, dat ook bij de Galaten de kinderen onder het gezagsrecht
van den vader staan; het ontgaat G a i u s intusschen niet, dat
de machtsvolheid der romeinsche patna potestas in het recht der
Galaten onbekend is 3.
De paterfamilias beslist wie bij geboorte, huwelijk, adoptio,
enz. in het gezinsverband worden opgenomen. Dit geldt zelfs ten
aanzien van de eigen kinderen. P 1 a u t u s spreekt nog van het
„filium tollere" 4. Het misvormde kind wordt gedood of te vonde
ling gelegd 6.
De hechte saamhoorigheid der familia blijkt uit het eigendoms
recht. Zooeven is de paterfamilias als eigenaar van het patrimo
nium aangewezen. .Maar het eigendomsrecht heeft gedurende het
oudste tijdvak een phase doorgemaakt, waarin men het als familieeigendom kan kenschetsen6. Vandaar dat we den paterfamilias
tevens hebben aangeduid als den bestuurder van het vermogen
met eigendomsbevoegdheid. Hij vertegenwoordigt de familia tegen
over derden. In de richting der saamhoorigheid wijzen eveneens
het erfrecht7 en de óocietaó ercto non cito 8. Toch denke men niet,
dat deze saamhoorigheid tot volkomen verstarring leidt. Voor de
periode der Legeó XII tabuLarum is reeds de mogelijkheid gegeven
om uit een onverdeeldheid te geraken door middel van de actio

familicie erciécundae 9.
1 D. 5o. 16. 196 pr (Gaius).
* G. 1. 55.
.
*von Jhering, Geist II. 1. 197, meent, dat deze macht er niet is alleen en uitslui
tend in het belang van den paterfamilias zelf, doch tevens in dat der ondergeschikten en der
staatsgemeenschap.
* Plautus, Amphitruo, 1. 3. 3; Meyer, Gesch. d. Alt. II § 327.
» Leg. XII tab., 4. 1; C i c., de leg. 3. 8; Dionysius v. H. 2. i5. Het te vondeling leggen wordt wel betwist.
* H ij m a n s, Zakenrecht 29; H u v e 1 i n-M o n i e r, Cours élémentaire I 429 en 432.
De term „dominium" voor eigendomsrecht wijst op de beteekenis van de „domus” (Hausgenossenschaft).
7 G. 1. 157; zie ook H ij m a n s, t.a.p.
8 G. 3. 164a.
» D. 10. 2. 1 pr (Gaius); L. M i c h o n, Autour des origines légales de 1’agnation externe
in Mélange* Cornil II 116; E. Levy, Neue Bruchstücke aus den Institutionen des Gaius.
in Z. S. S. RA. 1934, 258—3n, passim.
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Besnier ziet in de geru een „unité économique” 1. Dit
moge wellicht ooit zoo geweest zijn. Voor de historisch beter
bekende tijden is deze eenheid ongetwijfeld de familie onder de
patriarchale leiding van den romeinschen paterfamilias.
2. De g e n s wordt gevormd door de samenvoeging van die
familiae, die haar oorsprong •— te recht of ten onrechte — op
voeren tot een gemeenschappelijken stamvader2. Bij de familia
is het begrip der agnati (agnatio) nader bepaald. Tot den kring
der agnati, ruim genomen, behooren al die personen, die onder
dezelfde patria potestas staan of zouden staan, indien de gemeen
schappelijke stamvader nog leefde. De agnatio-verhouding ver
breekt de dood niet. Wie zich op agnatio beroept, zal hebben
aan te toonen, dat hij onder dezelfde patria potestas gestaan zou
hebben als zij, wier agnatus hij beweert te zijn. Bij de geru daaren
tegen wordt dergelijke strenge bewijslast niet opgelegd. Het gensverband openbaart zich in het voeren van hetzelfde nomen gentile
(gens Fabia, gens Claudia, enz.) 3. Deze uiterlijkheid schijnt de
gens-verhouding reeds voldoende te bewijzen.
Ook voor het recht is de gens van belang (iura gentilicla). Zoo
kennen de Leged XII tabuLarum aan de gentiles recht toe op de
nalatenschap van hem, die ab intestato overlijdt zonder dat er
heredes sui of agnati zijn 4. G a i u s memoreert het in onbruik
raken van het ius gentilicium 5. Verder is in de Leged XII tabuLarum
sprake van een aan de gentiles toekomend iud curae 6. Het bestaan
van erfrecht leidt tot verdere gevolgtrekkingen. Aanvaardt men
voor de gentiles een erfrecht, dan is het niet onwaarschijnlijk,
dat er ook een gens-eigendom heeft bestaan 7. Trouwens de ge1 Besnier, L’état économique 441.
2 Cornil, Ancien droit i5; M o m m s e n, Abriss 3; M o m m s e n, • Ges. Schr. I
413; Festus, s. v. gens Aemilia (Gens Aemilia quae ex multis familiis conficitur).
* C i c., Topica 6. 29 Festus, s. v. gentilis.
4 Leg. XII tab., 5. 4—5; Gollatio 16. 3. 3.
6 G. 3. 17.
6 Leg. XII tab., 5. 7a.
7 H u v e 1 i n-M o n i e r, Cours élémentaire I 428 en 433 vlg.; K ü b 1 e r, Gesch. d. r.
R. 6; B e s n i e r, L'état économique 4^6—437; B 1 o c h, Soziale Kampfe 17. Anders:
von Jhering, Geist I 198. Voor verdere literatuur zie K ü b 1 e r, t.a.p. noot 7.
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dachte aan gemeenschappelijkheid vinden we elders voor de gens
bevestigd. Zoo is sprake van het recht om begraven te worden
in het graf der gens (£u sepulcri) 1 en van het üu Mcrorum. Krach
tens dit laatste wonen de gentiles de gemeenschappelijke godsdienst
plechtigheden bij en dragen ze gezamenlijk de kosten daarvan2.
Naarmate het romeinsch staatsverband uitgroeit tot een sterk
en goed geordend organisme, vermindert de beteekenis der gens.
Dat ze de eerste stap (Vorstufe) geweest is tot de vorming van den
romeinschen staat, is geen deugdelijke titel voor haar behoud als
zelfstandige schakel in den bouw der samenleving3. Heeft de
staatsgedachte gedurende de klassieke periode steeds ingrijpender
wijzigingen aangebracht in de macht van den paterfamilias en in
de enge structuur der familia4, ze zal de gens als staat m den
staat niet blijvend kunnen dulden.
3. De tribus of stam tenslotte bestaat uit meerdere gentes.
De afstamming bepaalt, zeker in den beginne, tot welke tribus
iemand behoort. „Die alte Tribus, zegt M o m m s e n6, ïst ein
Complex einer Anzahl Geschlechter (dus van gentes), also wesentlich personal, und örtlich geschlossen nur in so weit und so lange,
als diese Geschlechter in unverausserlichem Eigenthum neben einander sitzen bleiben.”
Van dergelijke tribus moet Rome er aanvankelijk 3 gekend
hebben, nl. de tribus der Titiu, der Ramnes en der Lucereó 6. B e1 o c h en anderen leiden dit hieruit af, dat de drie oudste ruitercenturieën de benamingen dragen dezer tribus 7. Waar de romemsche rechtsgemeenschap in haar oudsten vorm zoo herhaaldelijk
ook als weergemeenschap naar voren treedt (we komen daar
elders nog op terug), is deze opvatting niet onaannemelijk. Boven
dien is volgens B e 1 o c h 8 ook het romeinsche leger ingedeeld
1 Ci c. de leg. 2. 22; M o m m s e n, Ges. Schr. III 198 vlg.
* Liv., 1. 5a (sacra gentilicia); D i o n y s i u s v. H„ a. 65; Festas, s. v. sacra
publica en s. v. sine sacris hereditas; M o m m s e n. Ges. Schr. I 411 vlg. en III 538 en 640.
8 Mom'msen, Abriss 3.
4 B i r t, Kulturleben 233 en 23^.
8 M o m m s e n, Abriss 39. Zie ook: M o m m s e n. Staatsr. III 96 vlg.
• B e 1 o c h,

Röm. Gesch. a68 vlg.

7 Liv., 1. i3.
8 B e 1 o c h, Röm. Gesch. 268—269.
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op een wijze, die nauw verband houdt met de groepeeringen der
burgers zelf, waarbij hij zich beroept op de benaming, die de lei
ders der verschillende leger-eenheden dragen en tot in de latere
geschiedenis gedragen hebben, nl. die der tribuni militum. Het
woord tribuniu) is afgeleid van tribus. In deze tribuni meent B e1 o c h tevens te mogen zien de „Vorsteher” der tribus, waarbij
men zal hebben te denken aan een administratieve door de tribuni
tegelijkertijd te vervullen taak (het regelen der lichtingen?) 1.
Of en in hoeverre deze tribus iets beteekenen voor het recht,
is niet precies na te gaan, al is hetgeen V a r r o met betrekking
tot den ager romanuó zegt wel merkwaardig. Hij schrijft 2: „Ager
romanus primum divisus in partes tris, a quo tribus appellatae
Tatiensium, Ramnium, Lucerum.” Is deze verdeeling der akkers
bedoeld als een toewijzing in eigendom aan den tribus of beoogt
ze alleen een administratieve maatregel te zijn? Men weet het
niet. Wel zal men er uit mogen afleiden, dat de drie stammen
(tribus) niet enkel in de oude kern-stad, maar ook in haar naaste
omgeving feitelijk verblijf houden3. Immers de ager ligt „extra
muros” 4. von Mayr5 spreekt, wanneer hij het heeft over
de Ramnes, Tities en Luceres, o.i. ten onrechte van „Gaue”.
Bij gouw toch zal men hebben uit te gaan van een territoriaal
begrensd gebied. Dat de tribus tenslotte van een personeel tot een
territoriaal begrip geworden is, zullen we nog nader zien. Voor
de oudste tijden is de opvatting van M o m m s e n, dat de tribus
in wezen „personal” is, te handhaven, gezien de nauwe betrek
king, waarin de tribus tot de gens staat.
Ook in religieus opzicht schijnt de tribus een eenheid te hebben
gevormd. M o m m s e n erkent de waarschijnlijkheid van eigen
auspicieën (Auspicalordnung) voor de Tities 6. Het genootschap
der sodales Titii zou ermede samenhangen. Mocht het juist zijn,
1 Mommsen, Abriss ia vlg.; M o m m s e n, Staatsr. III 190, noot a;
Institutions 9; B e 1 o c h, Röm. Gesch. 375,- Varro, ling. lat. 5, 81.
1 Varro, ling. lat. 5. 56.
8 B e 1 o c h, Röm. Gesch. 369.
4 H ij m a n s, Zakenrecht 32.
5 von Mayr, Röm. Rechtsgesch. I. 1. 34.
M o m m s e n. Ges. Schr. IV 3j;
que augurem habeant.

Homo,

L i v., 10. 6: ut tres antiquae tribus .... suum quae-
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dat het getal der pontifices, der augures en der Vestaalsche maag
den aanvankelijk drie bedraagt *, dan zou men hier wellicht een
samenhang mogen zoeken met de tribus-indeeling.
We hebben ons niet verder te verdiepen in de tribus. Vol
doende is, dat we de tribus hebben leeren kennen als hoogere
samenvatting der gentes in de verticale doorsnede der romeinsche
samenleving: familia •—* gens •— tribus.

B. Bekijkt men de romeinsche samenleving onder den gezichts
hoek der standen, dan teekent zich de groepeering af: patricii,
plebeii en clientes12. Deze standen houden uiteraard
nauw verband met het economische en maatschappelijke leven,
waarover we nog hebben te spreken. Ze verdienen hier afzonder
lijk behandeld te worden, omdat ze ook afgezien van dit verband,
als standengroepeering, in het stellige recht beteekenis hebben
gehad.
1. In de Legeé XII tabularum 3 wordt over de patres gesproken
als van menschen, die tegenover de plebeii een bevoorrechte positie
innemen. Zij alleen kunnen onderling een romeinsch huwelijk
aangaan en dientengevolge aanspraak maken op het volwaardige
romeinschrechtelijke vaderschap4. De patres vormen den erfelijken adel. Hun bevoorrechte positie vererft op de kinderen.
De patricii5 zijn tenslotte niets anders dan de kinderen
van de „patres” bij uitstek. Het rom. burgerrecht staat voor den
plebejer weliswaar open, doch in ander opzicht is hij toch de
mindere van den „pater”.
Of het overwicht van het patriciaat te danken is aan usurpatie
door economisch machtiger groepen6 dan wel aan andere om1 Mommsen, Staatsr. III 110—111 en Abriss i3. Volgens anderen zijn er 5 ponti
fices; C i c. , de rep. a. 14. K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. i3o.
* von Mayr, Röm. Rechtsgesch. I. t. 34 („standische Gliederung”); Binder, Die
Plebs 376 vlg.
3 Leg. XII tab. 11. 1.
4_c i c.# de rep. 1. 41: non heros, nee dominos appellabant eos quibus iuste paruerunt,
___ sed patriae custodes, sed patres et deos. Karlowa, Formen der Ehe und manus.
L i v., 10. 8.
• Brassloff, Sozialpol. Motive 7.
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standigheden (historische geleidelijkheid) x, is niet bekend. Voor
de rechtsgeschiedenis is van belang, dat de patres — daarover
bestaat wel geen twijfel —> in het tijdperk van het nationale recht
en nog lang daarna een bevoorrechten stand vormen.
In de comitia (volksvergaderingen) domineert aanvankelijk, zooals we nog nader zullen zien, het patriciaat 12. In den senaat zien
we hetzelfde verschijnsel. Met betrekking tot de magistratuur valt
het begin van den strijd der plebejers om toegelaten te worden
tot de ambten in de periode, die ons thans bezig houdt. Ondanks
al het succes door het plebejaat behaald heeft het patriciaat wat
verschillende openbare functies betreft zich tot in den keizertijd
toe eigenlijk nooit geheel laten verdringen. De functie van interrex blijft tot het eind der republiek een patricisch ambt. Ook aan
de sacrale functies houdt het patriciaat vast. Tot laat in de tweede
periode geldt volgens Mommsen3 deze regel „dass zur Bekleidung eines jeden Gemeindepriesterthums der Patriciër schlechthin, der Plebejer nur auf Grund elner speciellen gesetzlichen
Anordnung fahig ist.” De 3 flamines maiores zijn gedurende den
keizertijd nog steeds patriciërs, geboren uit het als patricisch
gekenmerkte huwelijk ,,confarreatione” 4. Voor de colleges der
pontifices en der augures duurt het tot 3oo v. Chr. (Lex OguLnia)
vooraleer de plebejers er toegang krijgen5. Wanneer men be
denkt welke belangrijke rol de pontifices voor recht, rechtsvorming
en rechtsbeoefening (bewaarders van het recht 6, zorg voor den

1 AVe denken hier aan de volstrekte geslotenheid der oorspronkelijke rechtsgemeenschap.
Het gevolg van dit exclusivisme is geweest, dat allen, waarmede deze gemeenschap later in
aanraking komt, oorspronkelijk buiten den kring der civcö-patrcó geweerd blijven. Eerst gelei
delijk worden deze buitenstaanders toegelaten tot den kring der „cives", welke toelating
echter nog niet beteekent: volkomen gelijkheid. Zij blijven civej-pLebeii\ Bij deze hypothese is
usurpatie niet noodzakelijk ter verklaring van het patricisch overwicht. Dat men later bij
de toename van het plebejaat tot misbruik van geleidelijk gegroeide macht gekomen is, wordt
door deze hypothese niet uitgesloten.
* Mommsen, Abriss 38—39.
* Mommsen, Abriss 38.
4 G. i. 112; Mommsen, Abriss 38; Schrijnen, Schets 193; C o r n i 1, Droit
romain 3i— 3a; Bry, Principes I 97.
* K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. i3o.
4 D. 1. 2. 2. 6 (Pomp); L i v., 9. 46.
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kalender1, rechtsgeleerde adviezen)2 * vervullen,
*
dan komt dit
patricische voorrecht wel in een zeer bijzonder licht te staan.
2.

We komen thans tot de p 1 e b e i i.
Er bestaat geen eenstemmigheid omtrent het ontstaan der
plebeii als stand in de maatschappelijke groepeeringen te Rome 8.
Veelal wordt aangenomen, dat de oorsprong van het plebejaat
gezocht moet worden bij de clienteel. Kar 1 o wa sluit zich
daarentegen aan bij de opvatting van N i e b u h r e.a. volgens
welke het plebejaat zich gevormd zou hebben uit de overwonnen
bevolkingen (steden) rond Rome
K a r 1 o w a oppert verschil
lende bezwaren tegen de heerschende leer, maar dan blijft de
vraag: verklaart de meening van N i e b u h r wel voldoende
het ontstaan van het plebejaat? We meenen van niet en wel op
dezen grond, dat Rome zich langen tijd uitermate gereserveerd
getoond heeft tegenover al wat niet-Romein is, zoo met name
tegenover de Latini5. * Een grif toelaten van overwonnen stede
lingen tot het rom. burgerrecht is niet erg waarschijnlijk. Voor
ons persoonlijk blijft het een open vraag of niet meerdere factoren
te zamen geleid hebben tot de vorming van het plebejaat.
Uit de schets der bevoorrechte positie van het patriciaat valt
al eenigszins te benaderen hoe het met de plebeii gesteld is ®.
Tegenover de patricii vormen zij: de overige vrije burgers 7. Tegen
over de patriciërs als ,,cives optimo iure” zijn de plebejers de
,,cives minuto iure,>. Zijn ze in het recht de minderen der ,,patres ,
ze zijn het ook in economisch opzicht waar het patriciaat den stand
der bezitters vormt 8. Deze dubbele achterstelling leidt eenerzijds
tot het streven naar rechtsgelijkheid, anderzijds tot erkenning van
1 Wissowa. Religion, geeft onder de bijlagen den rom. „Festkalender” (bijlage I).
* D. 1. 2. 2. 6 (Pomp.); Cic. de leg. 2. 47 (pontificem bonum neminem esse, nisi qui ius
civile cognosset); von Jhering, Geist I 292 vlg.; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 129.
a Binder, Die Plebs 171—293, behandelt de verschillende meeningen omtrent het
ontstaan der plebs.
1 K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 62; Homo, Institutions i3 en 65.
5 Heinz e, Von den Ursachen der Grosse Roms 22.
« Binder, Die Plebs, passim; K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 62—64.
1 D. 5o. 16. a38. pr. (Gaius); Schrijnen, Schets 9.
* Brassloff, Sozialpol. Motive 11.
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het plebejaat als zelfstandige en zoo mogelijk gelijkwaardige
groep in het romeinsche staatsbestel
In dit dubbele streven zijn
de plebejers na langdurigen strijd stap voor stap tot tastbare
resultaten gekomen 12. Er blijven dan wel verschillen over, doch
de klove tusschen beide standen is tegen het einde van ons tijd
perk ten deele althans overbrugd. Alle wenschen zijn niet bevre
digd. Men heeft tenminste eigen plebejische magistraten en eigen
concilia (zelfbestuur in verkleind formaat).
3. De clientes zijn de half-vrije burgers3. Daartoe be
hoort wat overgebleven is van de vóór-italische bevolking4, de
onderworpen bevolking dus in de latijnsche gouwen van Rome en
naaste omgeving. Er behooren verder toe de vreemdelingen, die
zich van elders in de Tiberstad komen vestigen. Ook in vrijheid
gestelde slaven benevens zij, die zich in den strijd om het bestaan
niet weten te handhaven. De naam clientes duidt reeds aan de
afhankelijkheid, waarin ze verkeeren (cLUntu = zij, die gehoor
zamen, de hoorigen 5).
De exclusivistische werking van het rom. recht noodzaakt de
clientes bij duurzaam verblijf te Rome de bescherming in te roepen
van de patricische gentes, later van de machtige patriciërs per
soonlijk. Ze stellen zich onder hun patronaat (iura patronatuS).
Genieten deze clientes eenerzijds de bescherming van hun patroni,
hetgeen o.m. tot uiting komt in het procesrecht, waar de patronus den diens volledig bijstaat en diens geding tot het zijne maakt 6,
andererzijds is de diens vaak zeer afhankelijk van den patronus.
Hij heeft dan hand- en spandiensten te verrichten, hij bewerkt
de landerijen van zijn patronus om zoodoende in eigen levens
onderhoud te voorzien7. Het is begrijpelijk, dat op deze wijze

1 Mommsen, Abriss 5o; Staatsr. III 1^3 vlg.
1 Brassloff, Sozialpol. Motive n en i5.
8 Mommsen, Staastr. III 5^ vlg.; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 37 vlg.; Bin
der, Die Plebs 215.
4 B 1 o c h, Soziale Kampfe 16; C i c. de o ff. 1. 11.
6 Mommsen, Staatsr. III 63; B 1 o c b, Soziale Kampfe 16.
6 von Mayr, Röm. Rechtsgesch. I. 1. 113.
7 B 1 o c h, Soziale Kampfe 16.
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een zeer nauwe en persoonlijke verhouding ontstaat tusschen
beide („Treuverhaltnis”). De clientes behooren tot de ,,Gefolgschaft” van den patronus h Op het stemrecht, dat ze in de comitia
centuriata hebben 2, zal deze afhankelijkheid niet zonder invloed
geweest zijn.
Heeft de stand der clientes belang voor het recht (procesrecht),
hij vult tevens het beeld van de maatschappelijke en economische
bedrijvigheid binnen de oude romeinsche samenleving uitstekend
aan. Bovendien neemt men vrijwel algemeen aan, dat het plebejaat zich door bevrijding uit de clienteel ontwikkeld heeft. De
clientela zou de oudste vorm der plebs zijn 3.
C. Hebben we de vraag naar de territoriale begrenzing van het
romeinsch rechtsgebied gesteld en beantwoord, omdat ze van
belang is voor een goed inzicht in de oudste rechtsgeschiedenis,
niet minder belangrijk is de vraag naar de bevolking (volks
groepen) binnen en in de naaste omgeving
van dit rechtsgebied.
Wat telkens de spade aan het licht brengt, wat de romeinsche
schrijvers ons omtrent deze bevolkingen mededeelen, verdient de
volle aandacht van den rechtshistoricus. Inscripties, taalresten,
graven, bouwwerken, kunst- en gebruiksvoorwerpen bieden ruim
schoots gelegenheid tot reconstructie, globaal tenminste, van hun
cultuur- en rechtsleven.
Deze Schets is niet het aangewezen terrein tot verdieping in
archeologie, taalkunde, enz. AiVel is het volkomen verantwoord
aan de hand der door archeologen, philologen en anderen verkregen
resultaten te wijzen op de merkwaardige ligging van Rome te
midden van de soms zeer verschillend geaarde bevolkingsgroepen
en daarmede, op de mogelijkheid, dat èn het romeinsch recht zelf
èn de factoren, die te Rome op de rechtsvorming hebben ingewerkt,
1 v o n Mayr, Röm. Rechtsgesch. I. 1. 44—^5; M. o m m s e n, Staastr. III 76 vlg.
* L i v„ 2. 64.
•Mommsen, Abriss i5; Kübler, Gesch. d. r. R. 7; Schrijnen, Schets 39.
'Vnders: Karlova, Röm. Rechtsgesch. I 62: hij acht het niet waarschijnlijk, dat de
patricische adel op zoo ruime schaal cliënten, die toch een stevige basis vormen voor de macht
van den adel, zal vrijlaten.
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aan beïnvloeding door deze groepen in ruime mate hebben bloot
gestaan.
De Italici vormen op het italisch schiereiland de bevolking,
waarvan we uitgaan. Dit begrip Italici wordt in verschillenden
zin gebruikt *. Men laat er groepeeringen, wier taal, zeden, ge
bruiken, kunst, enz. op indogermaaiuche herkomst wijzen, onder
vallen. Men rangschikt er andere onder, wier herkomst elders
ligt. Tot de laatste groepen behooren de Ligures, de Veneti, de
Iapygeó, de Etruód. De indogermaansche vertakkingen vallen uit
een in de oóklóch-umbriache groep der Italici en in de Latijiuche. De
latijnsche vindt men hoofdzakelijk in Latium; ze is voor de rom.
rechtsgeschiedenis uiteraard van belang, omdat ze de kern vormt
van de civeé romani binnen het eigenlijke Rome. De oskisch-umbrische groep ligt als een mozaïek tegen de stad Rome aan, zuidelijk
en oostelijk van den Tiber. Een duidelijk overzicht geven de taal
kaarten, die men aan de hand van taalresten heeft kunnen samen
stellen 2.
Op twee mogelijkheden van beïnvloeding willen we wijzen:
de grieksche en de etruékióche.
Voor de grieksche beïnvloeding liggen twee wegen open.
Vooreerst de rechtstreeksche verbinding van Rome met Grieken
land en de grieksche handelssteden in Zuid-Italië (Cumae, Neapolis, Tarentum) en op Sicilië (Syracusae, Messana)3. Bij de
behandeling der leges XII tabuLarum zullen we zien hoe omstreeks
462 v. Chr. een studiecommissie naar Griekenland wordt uitge
zonden om het daar geldende recht te bestudeeren 4. In de Twaalftafelenwet zelf5 schijnt het recht der sodales om eigen statuten
1 L e i f e r, Zur Vorgesch. 108; Rosenberg, Der Staat der Italiker, passim; R os e n b e r g, Gesch. d. röm. Rep. 5 vlg.; B 1 o c h, Soziale Kampfe, laat de niet-indogermaansche groepen buiten de Italici vallen.
2 Schrijnen, Italische Dialektgeographie, in Neophil. 7. 2 23 vlg. (kaart voor blz.
2 23); dezelfde. La racine ais en Italië, in Buil. d. 1. Soc. d. ling. 32 (1931), 54 vlg.
* K o c h, Röm. Gesch. I 10—«n; B i r t, Kulturleben 226; L e i f e r, Zur Vorgesch.
33; M e y e r, Gesch. d. Alt. II § 336 vlg.; P e r n i c e, Privatleben 12.
4 L i v., 3. 3i; P 1 i n i u s, Ep. 8. 24; K ü b 1 e r. Die klassischen Juristen, in Conferenze 123; S c h u 1 z, Prinzipien 6; B r é a 1, Mots grecs dans la loi des XII tables, in
Rev. d. études grecques XII (1899) 3oo.
6 Leg. XII tab. 8. 27.
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vast te stellen ontleend te zijn aan de wetgeving van Solon. Niet
ten onrechte ziet men in het adylrccht een instelling, die Rome uit
Griekenland (Delphi) heeft overgenomen L Dat men in 3i2 v. Chr.
(dus tijdens de volgende periode) de via Appia, die Rome verbindt
met het grieksch georiënteerde Zuiden van het schiereiland (Alagna
Graecia), aanlegt, zal wel niet ten doel gehad hebben een eerste
kennismaking mogelijk te doen worden. Redelijkerwijs mogen we
aannemen, dat er tegen het eind der 4e eeuw reeds handelsbe
trekkingen met het Zuiden bestaan hebben 3.
1*
Verder mag men wijzen op den omweg, dien de gneksche be
ïnvloeding genomen heeft over de Etruskers. Alen heeft kunnen
aantoonen, dat deze op cultureel en economisch gebied in zeer
nauwe betrekking hebben gestaan met de Grieken van Achaia.
Korte acht de basis der etruskische cultuur grieksch3. Langs
dezen omweg zou b.v. de trias Jupiter-Juno-Alinerva te Rome
via de Etruskers ontleend zijn aan Griekenland (Zeus-HeraAthena) 4. 5
We komen thans tot de etruskische beïnvloeding zelf6.
De Etruskers zijn volgens Niebuhr, Helbig e.a. uit
het Noorden over de Alpen Italië binnengedrongen. Korte6
zet daartegenover de thans veelal aanvaarde leer (en hij toetst
deze streng-critisch aan de feiten): volgens deze opvatting ligt de
herkomst der Etruskers in het Oosten (Klein Azië). Over zee
zouden ze het italisch schiereiland bereikt hebben 7.
De etruskologen hebben, steunend op inscripties (er zijn er onge
veer 8000 8), bouwresten, muurschilderingen, gebruiksvoorwerpen, enz.
1 Altheim, Röm. Religionsgesch. II 44 vlg.
* B i r t, Kulturleben 242.
8 R. E., art. Etrusker van Korte.
4 Altheim, Röm. Religionsgesch. II 59—-6o.
5 Over de Etruskers in het algemeen verg. R. E., art. Etrusker van Korte (kol. 73o—
770) en van S k u t s c h (kol. 770 vlg.; behandelt vooral de taal-kwestie).
* R. E.t art. Etrusker van Korte.
* Schachermeyer, Etr. Frühgesch. 87, plaatst de twee opvattingen tegenover
elkaar; volgens hem is men het wel eens over de niet-indogermaansche afkomst der Etruskers
(zie ook a.w. 3io); volgens Kretschmer (Die Thyrrhenische Inschrift von Lemnos,
in Donum Natalicium-Schrijnen, 277 vlg.) hebben de Etruskers, zooals we ze historisch
kennen, bij hun komst in Italië een oudere stamverwante bevolkingslaag aangetroffen.
* R. E., art. Etrusker van S k u t s c h (kol. 778). Volgens andere schrijvers is het aantal
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(de graven te Tarquinii en elders bevatten heel wat materiaal), een reeks
gegevens kunnen vaststellen, die —1 gevoegd bij hetgeen elders om
trent de Etruskers bekend is, zoo bv. bij Li vius — in groote
lijnen althans een reconstructie mogelijk maken van de etruskische
cultuur, van de staatsinrichting enz. Zoo kent men in Etrurië een
statenbond van twaalf overigens zelfstandige steden (XII populi Etruriae). De vergadering van dezen bond komt éénmaal ’s jaars bijeen,
vermoedelijk in het voorjaar. Behalve deze gewone worden buitenge
wone vergaderingen gehouden naargelang daar behoefte aan bestaat.
Het hoofd van eiken staat (stad-staat) is aanvankelijk een koning x;
in den loop der 5e eeuw treedt daarvoor in de plaats de magistratuur 2.
Afgaande op Livius8 schijnt toen de magistratuur het gewone
bestuursorgaan geworden te zijn. Op de jaarlijksche bijeenkomst van
den bond (een gelegenheid tevens tot het houden van markt en tot
het inrichten van feesten) wordt de opperpriester gekozen. De staats
inrichting draagt een uitgesproken aristocratisch karakter. Slechts de
adel neemt deel aan het bestuur. Groot is verder de invloed der
priesters bij het bestuur. Op religieus terrein neemt de waarneming
der door de góden gegeven teekens in de natuur (natuurverschijnse
len) een belangrijke plaats in (haruspices). Het gens-begrip is bij de
Etruskers tot volle ontwikkeling gekomen (dubbel gentilicium).

Welke is nu de beteekenis der Etruskers geweest voor de
rechtsvorming te Rome?
Besnier4 wijst er achtereenvolgens op hoe de etruskische
koningen zorgen voor de uitbreiding der stad Rome, hoe zich
ingevolge de etruskische overheersching de levensvoorwaarden
in de Tiberstad wijzigen, hoe de latijnsche akkerbouw den mach
tigen prikkel der Etruskers ondergaat, hoe tenslotte industrie,
scheepvaart 5 en handel —■ ze mogen dan van bescheiden omvang
geweest zijn ■—■ in de leer gaan bij de ervaren en kundige Etruskers,
die cultureel hun hoogsten bloei bereikt hebben 6. Al deze factoinscripties reeds veel hooger. Over de etruskische taal, waarvan men slechts weinig met
zekerheid weet (de graf-inscripties vermelden naam, leeftijd, ambtelijke of maatschappelijke
positie van den overledene), zie Schachermeyer, Etr. Frühgesch. 241 vlg.
1 De meeste dezer gegevens zijn ontleend aan het artikel van Korte in de R. E.; Lei*
f e r, Zur Vorgesch. 291.
2 L e i f e r, Zur Vorgesch. 294 vlg., somt de benamingen van verschillende etr. magistra
ten en priesters op. De inscripties, waarop hij steunt, gaan niet verder dan de 4e eeuw.
* L i v., 5. 1.
4 Besnier, L'étatjéconomique, 445 vlg.
* R. E., art. Seekrieg (Romer) van Miltner (Suppl. bnd. V).
4 Korte wijst er in de R. E. (kol. 768) op, hoe de Etruskers de hooge cultuur, die ze
bereikt hebben, overdragen op Midden-Italië.
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ren liggen weliswaar niet op het eigen terrein van het recht, maar
ze staan er toch in ieder geval in nauw verband mede. In denzelfden geest, alhoewel heel voorzichtig, drukt L e i f e r zich uit1.
Wanneer hij heeft gewezen op de verstarring, die bij het eind der
etruskische hegemonie in Midden- en Noord-Italië (helft 5e eeuw 2)
intreedt met betrekking tot de inrichting der magistratuur en der
priesterschappen, zegt hij, dat juist deze „Versteinerung” een kijk
geeft op een magistratuur en op een ordening der priesterschappen
„die der unentwickelten Verfassung Kleinroms im alteren Stadium
der Republik bei weitem naher stand als man gemeinhin anzunehmen
pflegt”. Sporen der etruskische staatsinrichting te Rome acht hij
duidelijk3. Van de verschillende cultuurstroomingen, die binnen
Rome haar raakpunt vinden, is de etruskische wel een der be
langrijkste.
De romeinsche dictator zou aan de Etruskers ontleend zijn (etr.
zilax)4. Het romeinsche imperium eveneens5. De indeeling in
tribuo (Ramnes, Tities, Luceres), die in het rechtsleven een belang
rijke rol speelt, acht men van etruskischen oorsprong6. Waar
schijnlijk ook de naam der ótad Rome 7. Anderen wijzen op den
invloed, die van Etrurië uitgegaan zou zijn op het rom. grond
bezit, op den adel, enz. 8. De rom. zeemacht, wier begin M i 11n e r 9 10op
11 grond van L i v i u s 49 ten onrechte laat opklimmen
tot de helft der 5e eeuw, maar wier bestaan voor het begin der
zfe eeuw in ieder geval bevestigd wordt n, zou eveneens aan de
1
2
•
4

L e i f e r, Zur Vorgesch.
L e i f e r, Zur Vorgesch.
Leifer, Zur Vorgesch.
Rosenberg, Gesch. d.

3o6.
290.

3n; Rosenberg, Der Staat der Italiker 80 vlg.
röm. Rep. 8—9; Rosenberg, Der Staat der Italiker 76.

6 W e n g e r, Hausgewalt 53—55, waagt heel voorzichtig deze hypothese.
• Rosenberg, Der Staat der Italiker 127.
7 Rosenberg, Gesch. d. röm. Rep. 8; B i r t, Kulturleben 227.
8 M e y e r, Gesch. d. Alt. II § 327 vlg.; S k u t s c h wijst nog op den invloed der E.
bij den stedebouw in Midden-Italië (decumanus-cardo), op het systeem van de „Limitation
auf welcher die Ackervermessung beruht”. Typisch is ook, dat Varro vermeldt, dat in
Latium gebouwd wordt „etrusco ritu" {Ling. Lat. 5. 1^3) en dat het rom. atrium eveneens
een etr. gedachte is {Ling. Lat. 5. 161).
• R. E., art. Seekrieg (Romer) van M i 11 n e r (Suppl. bnd. V).
10 L i v.. 4. 34.
11 L i v., 5. 28.

64

Etruskers te danken zijn. Karakteristiek voor de Etruskers is hun
neiging tot formalisme1. Uit hun schilder- en beeldhouwkunst
spreekt duidelijk het gevoel voor vorm en angstvallige symmetrie.
Dat de Romein in zijn recht zoo uitermate formalistisch is, zou
dit niet „trans Tiberim" geleerd zijn? Men schrijft den Romein
der oudste tijden zoo graag gebrek aan phantasie toe, zoodat hij
zich met voorliefde vastklampt aan vorm, aan uiterlijkheid. Het
contact met de Etruskers zal hier niet zonder beteekenis geweest
zijn.
Het voorafgaande moge voldoende zijn om te laten zien, hoe
zelfs bij het oudste rom. recht invloeden van buiten (niet-romeinsche) niet alleen potentieel, doch naar alle waarschijnlijkheid
ook in feite werkzaam geweest zijn. Wanneer men het rechtsen cultuurleven der Etruskers plaatst naast dat der Romeinen
en daarbij rekening houdt met de veelsoortige en langdurige be
trekkingen tusschen beide volksgroepen, dan zal men wellicht
even aarzelen een positieve beïnvloeding als zeker aan te nemen.
Anderzijds echter is het in het licht der hedendaagsche etruskologie niet meer redelijk met de sceptici te denken aan toe
vallige parallel-verschijnselen2. Beïnvloeding is minstens waar
schijnlijk.
Rome, de stad-staat, latijnsch van oorsprong, is tenslotte ge
worden de urbs, waar verschillende cultuurkringen elkaar vinden.
Over den latijnschen ondergrond is een grieksch-etruskische cul
tuurlaag heengelegd. Van een eigen nationaal recht kan men
alleen dan spreken, indien men niet al te strikt vasthoudt aan het
begrip „natie". Daarin ligt dan ook de reden, dat bij de vaststel
ling der tijdperken de term nationaal even toegelicht is.

1 Meyer, Gesch.d. Alt. II § 335, 44°'» Kreglinger, La religion 224 vlg.; van
Gelder, Alg. gesch. I222. v. Gelder karakteriseert de Etruskers als volgt: „Ener
giek, genotzuchtig, bigot en bovenal formalistisch, ware aanbidders van de letter, die, na
den geest gedood te hebben, nu buiten dien om leven trachten te wekken, bezaten zij toen ter
tijde de hoogste beschaving van Italië. De dorre praktijken vpn den Oud-Romeinschen gods
dienst zijn bijv. geheel etruskisch; ook sommige godheden, de bekende Minerva o.a., de romeinsche wijze van bouwen, van gladiatorenspelen komen regelrecht uit Etrurie".
2
W e n g e r. Der heutige Stand 55—56. Anders: B'iirdêr, Die Plebs o.a. 261 vlg.
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III. De economische toestanden en het maat
schappelijke leven.
De romeinsche samenleving gedurende het oudste tijdperk is
er een van landbouwers x. Op de volkshuishouding, op het geheele
leven, ook op het recht drukt deze omstandigheid haar stempel.
Het is waarlijk geen toeval, dat onder de bewaard gebleven frag
menten der Twaalftafelenwet, door G i r a r d gekenschetst als
„code rural” 12, zooveel voorschriften aangetroffen worden, die
voor een landbouwende bevolking van het grootste belang zijn.
Handel en nijverheid brengen het in deze oudste periode niet
verder dan tot een bescheiden begin.
Voor de beteekenis van den landbouw is de inhoud der
geheele zevende tabula der Lege* XII tabuLarum wel typeerend.
Men vindt er verschillende regelingen omtrent naburige erven.
Er wordt bv. bepaald, welke breedte de „ambitus” rond de hui
zen moet hebben 3. Ook de voor wegen vereischte breedte wordt
nauwkeurig vastgelegd4. De tabula bevat bepalingen betreffende
erfdienstbaarheden5 en verjaring6. Voor den romeinschen boer
is ongetwijfeld de vraag, hoe grensgeschillen beslecht moeten
worden, van beteekenis. Welnu de Twaalftafelenwet geeft hem
een leidraad 7. Brassloff8 is de meening toegedaan, dat de
italische bodem reeds tijdens de oude republiek zwaar belast
geweest is met erfdienstbaarheden (servitutes). Hij geeft daarvoor
weliswaar geen bewijzen, maar het feit, dat de Legeó XII tabularum het rechtsinstituut der erfdienstbaarheid kennen en regelen,
vormt een sterk vermoeden voor de juistheid dezer meening. Ligt
het trouwens niet voor de hand, dat de Romein met zijn nuchterpraktischen zin in de wet juist aan datgene, waaraan een onmid1 ü, JE., art. Bauernstand van Kornemann (Suppl. bnd. IV, kol. 96' 107)*
5 M o m m s e n, Ges. Schr. III 374, haalt de karakteristiek van G i r a r d met instem
ming aan. Zie ook: M o m m s e n, Ges. Schr. II 142.
•
4
•
4
?
•
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Leg. XII tab.
Leg. XII tab.
Leg. XII tab.
Leg. XII tab.
Leg. XII tab.
Brassloff,

7. 1.
7. 6.
7. 8b-, 7. 10.
7. 6 (ook 6. 3).
7. 2; 7. 5b.
Sozialpol. Motive 22.

dellijke en dringende behoefte bestaat, aandacht schenkt? We
mogen aannemen, dat onderwerpen in de wet geregeld vitale
romeinsche belangen raken.
De centrale plaats van den landbouw blijkt ook wel hieruit,
dat tot de vermogensbestanddeelen bij uitstek, de reó mancipi,
juist datgene behoort wat voor den boer onmisbaar is: onroerend
goed op italischen bodem, slaven, trek- en lastdieren, erfdienst
baarheden (servitutes praediorum rusticorum) *.
Bij het huwelijk, dat „confarreatione” tot stand komt, wordt
een gave in het offervuur geworpen, wier samenstelling wederom
nauw verband houdt met den dagelijkschen arbeid van den boer
(panió farreué, speltkoek). De gave zelf wordt geofferd aan Jupiter
Farreiu)2. De óuovetaurilia, die al vroeg bekend zijn3, vormen
eveneens een typisch offer van een landbouwende bevolking. De
oudste legenden, de namen van góden, menschen, plaatsen en
maanden blijken telkens met den landbouw samen te hangen4.
Het woord pecunia, in de Legea XII tabularum reeds gebruike
lijk 5, is wel teekenend. Het wijst op tijden, waarin vee (pecus)
als waardemeter dienst doet bij de uitwisseling van goederen6.
In de lex Aternia Tarpeia de rnulta (^5^ v. Chr.) wordt de hoe
grootheid der boete (multa) nog in schapen en runderen uitgedrukt7.
Voor het landbouwbedrijf ligt het eigenlijk domein op den
ager buiten de stad. Het heredium, d.w.z. de „bina iugera” (twee
bunder grond, ^ % ha) volgens de traditie door Romulus „viritim” toegewezen binnen de stad, biedt enkel plaats voor woning
met stallen en tuin 8.
Uit het voorafgaande blijkt voldoende hoe de volle belang
stelling van den Romein uitgaat naar den landbouw en naar alles
wat daarmede in verband staat. Volgens B e s n i e r wordt de
1 U 1 p. Reg. 19. 1; Hazewinke 1-S uringa, Mancipatio 26.
* G. 1. 112.
8 L i v., 1. 44.
4 Besnier, L'état économique 432.
8 Leg. XII tab. 5. 3.
8 von Mayr, Röm. Rechtsgesch. I. 1. 47 vlg.
7 Cic., de rep. 2. 35.
8 H u v e 1 i n-M o n i e r, Cours élémentaire I 43o vlg.; H ij m a n s, Zakenrecht 3i —32;
V a r r o, de re rustica 1. 10 (tekst is geciteerd op blz. 45 noot 1); Nap, Heredium en
hortus in de Twaalf Tafelen, in T. v. Rg. I (1918) 390 vlg.
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economie der oudste tijden gekarakteriseerd „par la prépondérance
de la production agricole sur la production industrielle” 1.
Men stelle zich echter het leven dezer kleine boeren niet al
te eenvoudig voor. Zeker niet ten tijde der Twaalftafelenwet.
Immers regelingen, zooals men die in deze wet aantreft omtrent
naburige erven, omtrent vaststelling van den rentevoet 2, omtrent
bestrijding van overdreven weelde bij lijkplechtigheden3 enz.,
wijzen op een reeds gevorderde ontwikkeling. In de oudste tijden
daarentegen zal het leven van den Romein heel wat primitiever
geweest zijn. B i r t 4 geeft er een aardige schets van, al zal de
persoonlijke verbeelding van den cultuurhistoricus de feiten hier
en daar noodgedwongen eenigszins geretoucheerd hebben.
B i r t schrijft: „Enge Quartiere von Lehmhütten, das war damals
Rom. Jedes Haus mit steilem Strohdach; jedes nur zu einem Wbhnraum; das Dach Kornboden. Der Herdrauch zog durch die Türe ab.
Von Stallungen war das Haus umgeben, und das Vieh lief durch die
Straszen. So wohnte der Urrömer zur Winterszeit auf dem Palatin
und Quirinal, um im Sommer zur Feldarbeit aufs Land hinauszuziehen.
Auch der Vornehme ging selbst hinter dem Pfluge. Ungepflasterte Wege,
auch steiles Treppenwerk führte in der Stadt von Berg zu Berg. Die
Niederungen zwischen den Bergen waren versumpft, und man fuhr
zu Zeiten auf Kahnen hindurch. bis die Kloakenanlage Entwasserung
und Gesundung brachte. Aus den nahen Waldern verirrten sich offemals
Wölfe in die Stadt. Struppig rauh, in Fellkleid und Fellkappe ging der
Romer einher, ein wilder Banditentypus, wie ihn Italien im Bergvolk
der Abruzzen bis heute bewahrt hat. Kein Tempel war in Rom, kein
Gottesbild. Man opferte in Hainen und unter freiem Himmel. Das
Kuhhorn rief zur Ratsversammlung. An jedem 9. Tag war Markt, und
die Landleute —• vornehmer als die Stadtleute —> brachten ihre Produkte, um sich Erzeugnisse der primitiven stadtischen Industrie (Eisenwaren, Lederwerk) dagegen einzutauschen. Das Backen, Schustern und
Schneidern aber besorgte jeder im eigenen Haus: dazu war das Gesinde
da. Geld gab es nicht. Man zahlte durch Tausch. Das Vieh war wie
bei den homerischen Griechen das Normalgeld jener Zeiten. Das Wort
für Geld, pecunia, hat vom Vieh, pecu, seinen Namen. Die Meszkunst
masz nach Fusz und Fingerlange und Unterarm (Elle), die Feldwirtschaft nach Jochen, das ist nach Strecken die das Ochsengespann an
einem Tage pflügen konnte”.
1 Besnier, L'état économique 418.
1 Tac., Ann. 6. 16.
8 Leg. XII tab. 10 passim; P e r n i c e, Privatleben 74—
4 B i r t, Kulturleben 227—228.
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De Romein kent verder, zij het op bescheiden schaal, handel
en n ij verheid (ambacht).
Hierop wijzen de nundinae, de op eiken negenden dag gehou
den markten (nundinae = novem + dies). Cicero1 meent,
dat de koningen reeds bijzondere aandacht hebben gewijd aan
den handel (mercahu*). We zullen hier te denken hebben aan
ruilhandel, waarbij landbouwproducten uitgewisseld worden tegen
voorwerpen voor huiselijk gebruik, luxe-voorwerpen, enz. De
archeologische vondsten, veelal van etruskischen oorsprong, wet
tigen de gevolgtrekking, dat men juist met de naburige Etruskers
aan den overkant van den Tiber „handelt”. Op de nundinae
worden behalve ruil- ook werkelijke kooptransacties (tegen gereed
geld) afgesloten. Men kent het aes rude (raudusculum), het ruwe
metaal, dat toegewogen wordt, terwijl men waarschijnlijk in het
midden der 4e eeuw v. Chr. begint met het aanmunten van kope
ren geld. Het in het aes van overheidswege gedrukte stempel waar
borgt gehalte en gewicht, zoodat voortaan bij de mancipatio het toe
tellen van het aes in de plaats treedt van het vroegere afwegen 2.
Er zijn andere oudheidkundige vondsten van zóó primitieven
aard (vorm, bewerking, enz.), dat men deze voorwerpen zonder
aarzeling mag beschouwen als te Rome zelf vervaardigd. Maar
dan moet er ook in de stad zelf eenige nijverheid geweest zijn.
Cicero spreekt, wanneer hij het heeft over de oudere geschie
denis der stad, van de honderdschap der timmerlieden, toegevoegd
aan de ruitercenturies3. Plutarchus en Plinius ver
melden een heele reeks van ambachtslieden. B e s n i e r noemt
o.m.: goudsmeden(?), leerlooiers, touwslagers, smeden, potten
bakkers, enz. 4. De leges XII tabularum bepalen, dat de sodales
bevoegd zijn eigen statuten vast te stellen. Ze mogen daarbij niet
in strijd komen met de lex publica 5. Zouden we hier niet aan de
1 C i c., de rep. 2. 14.
* N i e s e, Grundriss 46; Hazewinke 1-S u r i n g a, Mancipatio 5o vlg.
3 C i c., de rep. 2. 22.
4 Besnier, L'état économique 438. „Durch die erbeuteten etruskischen Sklaven, zegt
Gröseling (Rom. u. Etrurien 32), wurden die in Industrie und Kunst bedeutenden Kenntnisse der Etrusker nach Rom verpflanzt”.
5 Leg. XII tab. 8. 27.
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voorloopers der latere beroepsverenigingen hebben te denken?
Op handel en verkeer, althans op een begin daarvan, wijst ook
het sluiten van handelóverdragen met Carthago en met de etruskische steden 1. L i v i u s memoreert, hoe reeds in de oudste
tijden in de nabijheid van Ostia zout gewonnen wordt 2, terwijl
tegen het eind van het nationale tijdvak etruskische stammen bij
een aanval tegen Rome doordringen tot de öalinae (zoutmijnen) 3.
Thans een enkel woord over het

maatschappelijke

leven.

Zin voor traditie, voor familie- en staatsbelang beheerscht
naast gehechtheid aan het heredium, saamhoorigheidsgevoel en
eenvoud het maatschappelijke leven.
De facetten, waarin het maatschappelijke leven zich weerspie
gelt, zijn ondanks de ongecompliceerdheid dezer oudste tijden
toch wel zeer verschillend. Zien we af van de oorlogen, die de
rom. weergemeenschap (de rechtsgemeenschap is tevens weergemeenschap) te voeren heeft tegen de Etruskers, tegen de keltische
Galliërs (brand van Rome 390, volgens anderen 387 v. Chr.)
en anderen, abstraheeren we verder van de langdurige twisten
tusschen patriciaat en plebejaat, feiten die elk op hun beurt kleur
en lijn geven aan het beeld der rom. samenleving, dan kan men
zeggen, dat het maatschappelijke leven zich in hoofdzaak rond
de familie, verder in de magistratuur, in volksvergadering en
senaat en in het leger toespitst.
Daarbij treedt de figuur van den rom. paterfamLliaó steeds weer
op den voorgrond.
De belangrijke gebeurtenissen van den dag spelen zich voOrnaamhjk af rond den huisehjken haard onder de persoonlijke en
opperheerlijke leiding van den paterfamilias. Cultus en familie1 v o n Mayr, Röm. Rechtsgesch. I. 1. 5^; N e u r a t h, Antike Wirtschaftsgesch.
58; Meyer, Gesch. d. Alt. II §§ 437, 5oo; Koch, Röm. Gesch. I 34; Niese, Grundriss 10a. Het oudste handelsverdrag met Carthago (5o8 v. Chr.) is volgens sommigen van veel
jongeren datum. Niese meent, dat het omstreeks 400 v. Chr. tot stand is gekomen.
* Liv., 1. 33; B 1 o c h, Soziale Kampfe xi.
8 Liv., 7. 17; De via Solaria langs den linker oever van den Tiber herinnert aan de beteekenis der zoutmijnen oudtijds te Rome. Zoo ook het aalarium, het rantsoen zout, dat bij
wijze van soldij aan de soldaten verstrekt wordt (Plinius, N. H. 3i. 41).
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feesten hebben plaats in de eenvoudige romeinsche „domus” l.
In de morgenuren heerscht er even onrust in het atrium. Er is
een „va et vient” van menschen, die zich om raad wenden tot
den paterfamilias of diens voorspraak noodig hebben 2. Thuis wordt
familieraad gehouden, zoodra de omstandigheden daartoe aanlei
ding geven. Persoonlijk te werken op de akkers of in de wijn
gaarden acht de paterfamilias niet beneden zijn waardigheid.
Het geheele gezin, kinderen en slaven, bewerkt den ager in sterk
saamhoorigheidsgevoel onder de leiding van den „pater”.
De vele huiselijke beslommeringen beletten het rom. gezins
hoofd inmiddels niet tijd te vinden voor het bekleeden van amb
ten. De Romein stelt er een eer in door middel van de magistra
tuur (consulaat, praetuur, enz.) rechtstreeks mede te werken aan
het bestuur der „res romana”. Hij heeft er moeite en persoonlijk
offer graag voor over. Hij gaat er groot op de meerdere (magister),
al is het maar tijdelijk, te kunnen zijn 3. De gedachte een afzon
derlijke kaste van waardigheidsbekleders in de samenleving
te vormen komt bij den Romein nog niet op. Als magistraat is de
Romein „Herrenmensch”. De ambtenaar vooral is autoritair,
zelfstandig, zelfbewust. De vervulling van het ambt eischt van
hem karakter, initiatief, inzicht en durf4. Het begrip principaal
is nagenoeg onbekend 5. Bureaucratie komt niet overeen met den
in wezen volkschen aard. De patriarchale positie van den rom.
paterfamilias binnen den kring van het gezin vormt een uitstekende
voorbereiding tot het leiderschap in de magistratuur.
Volksvergadering en senaat brengen den Romein in aanraking
met andere volksgenooten. Tevens leert hij daar de belangen van
den staat, van de „res romana”, die tegelijk de „res publica” is,
zien en behartigen. Hij hoort er gevatte sprekers het woord voeren
en waardeert de beteekenis daarvan voor enkeling en gemeenschap.
Praktische zin, gevoel voor afstanden en mogelijkheden en menschenkennis krijgen hier hun „finishing touch”.
1 Pernice, Privatleben 25 (over het italische huis) en 29 (over materiaal voor hui
zenbouw).
2 H e i n z e, Von den Ursachen der Grosse Roms 20;
’ Heinze, Von den Ursachen der Grosse Roms 33.
4 Kuhlenbeck, Entwicklungsgesch. I. 1AA.

4 Kuhlenbeck, Entwicklungsgesch. I.

B i r t,

Kulturleben 272.

1AA.
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De Romein is tevens soldaat, niet van nature, maar omdat de
omstandigheden hem telkens tot afweer dwingen. Het verschijnen
voor den censor op het Marsveld beteekent meteen de vervulling
van den plicht als soldaat. Het verweer tegen indringers bevordert
de saamhoorigheid en de fidee tegenover elkaar. Het op elkaar
aankunnen (fides), is een der hoeksteenen, die niet alleen het
rechtsleven, doch ook het leven der Romeinen in het algemeen
schragen ■*•. De trouw noemt M. e i s t e r naast de virtua en de
pietae als deugd, waarin het wezen der oude rom. moraal besloten
ligt 2. Uit de Legee XII tabuLarum blijkt, hoe men onder het aan
roepen der godheid (iusiurandum) de trouw betrekt bij het rechts
leven 3.
Tegen den achtergrond dezer maatschappelijke verhoudingen
begrijpen we de gehechtheid van den Romein aan de zijnen, aan
den grond, aan den staat. Dat de Romein, wanneer hij ,,res mancipi” in eigendom overdraagt, de voorkeur geeft aan de manci
patio boven de in iure ceaaio, ligt eigenlijk toch wel voor de hand.
De mancipatio speelt zich af onder de „amici” 4. „Per nos praesentibus amicis agere possumus” 5. Bij de in iure cessio daaren
tegen heeft de heerschersnatuur van den Romein den magistraat,
dus zijn ,,meerdere” noodig. We vermoeden, dat de „maior difficultas", waarvan G a i u s spreekt, juist bestaat in het op
elkaar botsen van twee „persoonlijkheden”. De boerentrots ver
draagt de inmenging van den „magister” in het private leven
niet. Daar is de Romein zelf „dominus”. Bij deze romeinsche
mentaliteit past volkomen een rechtsinstelling als de Jiducia. De
Romein-schuldenaar draagt de ree, die tot zekerheid moet strekken
voor de betaling eener schuld, in eigendom over aan den Romeinschuldeischer6. Hij bouwt onvoorwaardelijk op de eerlijkheid
(fidee) van den volksgenoot, van wien hij aanneemt, dat deze de
ree in eigendom zal teruggeven, zoodra de reden tot het stellen
1
*
8
4

Cic., de off. 3. 3i.
Meister, Die Tugenden der Romer 6.
Leg. XII tab., nr. 6 der niet-geklasseerde fragmenten.
Hazewinke 1-S u r i n g a, Mancipatio 3i vlg.

5 G. 2. 2Ö.
4 G i r a r d, Manuel 552 vlg.
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der zekerheid er niet meer is. Zelfs het vooruitzicht, dat de fiducia
als zoodanig hem geen actio geeft tegen den schuldeischer, die de
fides schendt, weerhoudt hem niet zijn recht van eigendom tijdelijk
prijs te geven 1. Dat het schrift (scriptura) in de oudste tijden nog
maar weinig beteekent 2, wordt in het houden van het gegeven
woord gecompenseerd.
IV. De religieuse en wijsgeerige opvattin
gen.
De bronnen, die het recht der oudste periode belichten, zijn niet
bepaald overdadig. Dat er zelfs bij deze betrekkelijke schaarschte
aan gegevens voortdurend een nauw verband tusschen recht en
religie aan den dag treedt, zegt toch wel iets omtrent de beteekenis der reLigio voor het rom. recht en voor het geheele rechtsleven.
We doen enkele grepen in de bronnen.
Een der vormen voor het sluiten van een matrimonium cum manu
is de confarreatio. Het zijn weliswaar klassieke schrijvers3 die
er over spreken, doch onder de romanisten is men van meening,
dat deze plechtige huwelijksvorm teruggaat tot het tijdperk van
het nationale recht 4. In ander verband is reeds gewezen op den
speltkoek (panis farreus), die bij wijze van offer aan Jupiter Farreus in het vuur geworpen wo'rdt. De plechtigheid zelf gaat ge
paard met het uitspreken van „verba certa et sollemnia” in tegen
woordigheid van den pontifex maximus, van den hamen Dialis
en van 10 getuigen. De geheele rechtsthandeling draagt duidelijk
een religieus-sacraal karakter. De vastgestelde sollemneele be
woordingen zijn niet bekend. Dat ze precies vastgesteld zijn en
een plechtig karakter dragen, wijst op de angstvallige vormelijk
heid, die ook den cultus kenmerkt5.
Teekenend is wat de bronnen zeggen omtrent den eed. Legt
1
2
2
4
und
4

Girard, Manuel 556.
C o r n i 1, Droit romain n3 vlg.; von Jhering, Geist II. 2. 593 vlg.
G. ï. 112 en i36; U 1 p. Reg. 9. 1.
C o s t a, Storia del dir. rom. priv. 11; K a r 1 o w a, Die Formen der römischen Ehe
Manus, passim; Binder, Die Plebs 414.
von Jhering, Geist II. 1. 398; F u s t e 1, Cité antique 194 vlg.
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iemand een plechtige verklaring af omtrent een feit of wordt
toegezegd een verplichting te zullen nakomen, dan geschiedt dit
onder het aanroepen van een of andere godheid. Aan haar wordt
gevraagd te zullen straffen, indien in strijd met den eed gehandeld
mocht worden. De godheid zelf treedt op als ,,vindex” 1, een
gedachte, die het romeinsch recht nooit meer heeft losgelaten 2.
In het erfrecht ontstaat voor hem, die in een nalatenschap
opvolgt, tevens de plicht te zorgen voor de sacra. Wanneer
G a i u s de uaucapio pro herede behandelt 3, dan rechtvaardigt hij
den korten verjaringstermijn door een beroep te doen op de meening der „veteres”, die er op staan, dat er zoo spoedig mogelijk
menschen zouden zijn ,,qui sacra facerent” 4.
Op het terrein van het eigendomsrecht is de grond verdeeld tusschen góden en menschen 5, terwijl de mimen der stad, de grens
steenen, die de eigendommen afscheiden, onder de bijzondere
hoede der godheid gesteld zijn (Terminus).
Wordt een verdrag (foedus) gesloten (en hiermede betreden we
het publiek recht) tusschen het romeinsche en een ander volk,
dan worden de onderhandelingen gevoerd door gevolmachtigden.
De priester roept de góden tot getuigen, dat het romeinsche volk
het verdrag zal naleven. Offerplechtigheden gaan met het sluiten
van het verdrag gepaard 6.
We zagen bij de onderscheiding van publiek en privaatrecht 7
enkele voorbeelden van het eerste: publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit. Er zou verder gewezen kun
nen worden op de beteekenis der pontifices voor recht en rechts
vorming. Elders zal gelegenheid zijn daarop in te gaan. Het voor1 Li v., 22. ii (si sciens fallo, tum me Iupiter O. M. domum familiam remque meam pessimo leto adficiat); G i c., de leg. 2. 9 (periurii poena divina exitium, humana dedecus); 2. 10
(quod autem non iudex sed deus ipse vindex constituitur, praesentis poenae metu religio confirmari videtur).
* Tac., Ann. 1. 73 (deorum iniuriae dis curae); C. 4* *• 2 (iusiurandi comtempta religio
saiis deum ultorem habei).
8 G. 2. 55; C i c., de leg. 2. 19—20.
4 G. 2. 55.
6von } h e r i n g, Geist. I. 267 vlg.
6 L i v., 1. 24; 9. 5; 21. 45.
7 D, 1. 1. 1. 2 (Ulp.).
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afgaande is voldoende om fe doen uitkomen het nauwe verband
tusschen religie en recht.
De vergelijkende godsdienstwetenschap heeft zich bezig ge
houden met de vraag naar het karakter der romeinsche religie
gedurende de oudste periode. Dit is wel zoo eigenaardig, dat het
hier even de aandacht verdient.
Er blijkt nl. dat de Romein niet een of andere gedachte uit de
zedelijke orde, noch ook een of ander natuurverschijnsel verheven
heeft tot een als persoon gedachte godheid. Deze abstractie is
nog te groot. Eerst na verloop van tijd is men daartoe gekomen.
W i s s o w a 1 teekent heel kernachtig den romeinschen geest
met betrekking tot de religie: „Samtliche Gottheiten sind sozusagen rein praktisch gedacht als wirksam in all denjenigen Dingen,
mit denen der Romer im Gange des gewöhnlichen Lebens zu tun
hat; die örtliche Umgebung, in der er sich bewegt, die verschiedenen Tatigkeiten, die ihn in Anspruch nehmen, die Ereignisse,
die das Leben des einzelnen wie der Gemeinde bestimmend gestal
ten, sie alle stehen unter der Obhut klar gedachter Gottheiten
mit scharf umgrenzten Machtbefugnissen”. Men heeft den Romein
op het terrein der religie gebrek aan oorspronkelijkheid en aan
phantasie verweten; hij bezit echter „urn so mehr vorsichtige
Klugheit” 2. De Romein heeft zich aanvankelijk niet kunnen
verheffen boven het tastbare, boven de dingen van iederen dag,
boven de zorgen, die hem bij voortduring omringen. W i s s o w a 3
wijst er op, hoe deze beperkte geesteshouding, hoe deze toeganke
lijkheid alleen voor het tastbare, zinnelijk waarneembare treffend
uitkomt in de benamingen der góden zelf. Kiezen we enkele voor
beelden. Het huis staat onder de bescherming van Janus (deur)
en Vesta (haardvuur), de rivier onder die van Volturnus (het
wentelen van het water), de grenzen van Terminus (grenssteen),
het gezaaide van Saturnus (zaad), enz. 4. „Die Religion der Vor1 W i s s o w a, Religion u. Kultus d. R. 24.
2 B i r t, Kulturleben 23o.
* W i s s o w a, Religion u. Kultus d. R. 24 vlg.
4 Ook in de rechtstaal komt deze voorliefde voor het zinnelijk waarneembare tot uiting.
We denken hier aan symbolische aanduidingen zooals maniut (mancipatio), caput (capitis
deminutio), enz. Verg. von Jhering, Geist, II. 2. 424.
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zeit, zegt B i r t x, war nichts als Angst. Fragen wir die Griechen, was es war, wodurch die Romer die Welt erobert haben,
so antworten sie: ihre Götterfurcht. Ich sage Götterfurcht, nicht
Gottesfurcht; denn der Romer glaubte nicht an einen Gott; er
setzte möglichst viele an, um keine der unheimlichen Machte,
die nicht von seinem Willen abhingen, übergangen zu haben".
Door deze laatste karakteristiek van B i r t wordt de indruk
gevestigd als zou de religieuse gedachte bij den Romein uitsluitend
berust hebben op angst voor de godheid. Met den aard van den rom.
Herrenmensch strookt dit niet. Het wezen van den Romein wijst
op een positiever instelling. De Romein staat tot de godheid in
een verdragsverhouding, die voor beide partijen door de fideó
beheerscht wordt 2. Het „di vostram imploro fidem" geeft Meis
ter weer in de woorden: „Götter, denkt bitte an eure Verpflichtung, die ihr mir gegenüber habt”. Dat de Romein bij de vervul
ling der cultus-vormen een angstvallige zorg aan den dag legt,
wordt niet op bevredigende wijze verklaard, indien men er het
uitvloeisel in ziet van angst. Deze angstvalligheid berust op de
groote beteekenis, die de Romein hecht aan het eens gegeven
woord (fides). De fides bindt den Romein tegenover de godheid,
tegenover den vreemdeling, zelfs tegenover den vijand.
Waar het recht in den beginne zoo nauw samenhangt met de
religie, waar deze zelf en haar praktische beleving een zoo uit
gesproken formaLiétiöch karakter draagt, begrijpen we beter de
angstvallige zorg, waarmede de Romein zich in het recht vast
klampt aan de preciese naleving der vormen. De vormelijkheid is
van den cultus overgebracht naar het terrein van het recht. Er
zullen voor wat het recht betreft zeker nog wel andere motieven
zijn aan te wijzen voor het rechtsformalisme. We denken bv. aan
de beteekenis, die de vorm voor elke primitieve samenleving heeft,
met het oog op de rechtszekerheid. Dit formalisme komt evenwel
in een veel duidelijker licht te staan, indien we er den invloed der
religie bij betrekken 3. Dat deze invloed niet denkbeeldig is, blijkt
1 B i r t, Kulturleben 229.
2 Meister, Die Tugenden der Romer 9.
8 v o n Jhering, Geist I 265 vlg.; M e y e r, Gesch. d. Altert. II § 535; N i e s e,
Grundriss 46. Over het vormelijke in den cultus: Kreglinger, La religion i55 vlg.;
F u s t e 1, Cité antique 194 vlg.

76

uit de beteekenis, die de pontifices aanvankelijk gehad hebben
voor rechtsvorming en rechtspraktijk.
Van een wijsgeerige gedachte, die den Romein gedurende het
tijdperk van het nationale recht geleid zou hebben, valt weinig te
bespeuren. De mogelijkheid eener wijsgeerige beïnvloeding is on
getwijfeld aanwezig. Verschillende grieksche wijsgeeren immers
verblijven tijdelijk in Zuid-Italië en op Sicilië (Pythagoras, Xenophanes, Empedokles) . De betrekkingen van Rome met deze
gebieden hebben we in ander verband leeren kennen. Of en, zoo
ja, inhoeverre hier van een wijsgeerige grondgedachte van griekschen oorsprong gesproken mag worden, is moeilijk te zeggen.
„L’éthique des Romains primitifs, aldus Huvelin2, est une
éthique totalement agricole”. Voorzoover we het rechtsleven en
de rechtsinstellingen der oudste tijden kennen, kan men inderdaad
zeggen, dat de zorg voor alles wat den landbouw betreft (eigen
dom, gezin, slaven, vee) van richting gevende beteekenis is. De
wijsbegeerte echter graaft dieper. Ze vraagt naar den grond,
naar den laatsten verklaringsgrond dezer zorg. Welk antwoord
de Romein hier geeft, staat niet vast. Wel kan men in de
positie van den rom. paterfamilias en van den rom. magistraat
de weerspiegeling zien van een uitgesproken autoritaire geesteshou
ding. Over den paterfamilias is reeds gesproken. Bij de behan
deling der verschillende magistraten komen we terug op den aard
der magistratuur in het algemeen. Leifer3 wijst op de ver
wording in de grieksche magistratuur. In de romeinsche is het
„Herrentum” bewaard gebleven. Omtrent het karakteristieke
der magistratuur zegt dezelfde schrijver: ,,Es (d.w.z. das karakteristische Merkmal) liegt in jenem Stückchen Herrentum, das im
Gegensatz zvu: griechischen Entwicklung dem römischen Führeramt auch in der spateren Republik unverlierbar eigen geblieben
ist: jenes Stückchen Herrentum, das Augustus instand gesetzt hat,
unter Festhaltung republikanischer Formen die Verfassung des
römischen Staates den Forderungen des Weltimperiums anzu1 Sassen, Gesch. v. d. wijsbeg. 21, 24 en 29.
* H u v e 1 i n-M o n i e r, Cours élémentaire I 37.
3 Leifer, Zur Vorgesch. 37; H e i n z e, Von den Ursachen der Grosse Roms, passim
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passen”. Beantwoordt deze autoritaire tendens voor het oudere
recht aan de werkelijkheid, dan worden verschijnselen als die der
almacht van den paterfamilias en van den magistraat wel zeer
begrijpelijk.
V. De inrichting van den staat.
Van een scherpe scheiding der machten (bestuur, wetgeving,
rechtspraak) kan niet gesproken worden, zeker niet in dien zin,
dat elk dezer functies in de georganiseerde romeinsche samenleving
toebedeeld zou zijn aan een bepaald persoon of aan een bepaalde
groep van personen (college) met uitsluiting van anderen.
Bij de behandeling van de staatsinrichting dreigt het gevaar,
dat men rom. toestanden en regelingen te veel beziet in het licht
der hedendaagsche ideologie.
neme slechts het begrip „staat”.
Men zal hier al spoedig geneigd zijn tot de gedachten-associatie,
dat dit begrip tevens in zich sluit „souvereiniteit”, d.w.z. het
denkbeeld van onafhankelijkheid van een bepaalden staat tegenover
andere staten en van de macht om binnen eigen gebied zelfstandig
gebiedend en regelend op te treden. Het koningschap ■ heeft, aldus
B i r t1, den rom. staat in het leven geroepen. Of echter voor de
oudste tijden de gedachte aan een „souvereinen” staat aangenomen
mag worden, wettigen de bronnen niet. Tegen het eind van de
koningsperiode worden onder etruskischen invloed een reeks van
stelselmatig ordenende maatregelen getroffen (de z.g. Serviaansche
staatsregeling), die rechtvaardigen, dat men spreekt van de sou
vereiniteit van den rom. stad-staat2.. Een ander voorbeeld
vormt de rom. magistratuur in de oudstè tijden. Het gaat zeker
niet aan deze te vereenzelvigen met hét hedendaagsche begrip.
We zullen trachten de staatsinrichting te Rome zooveel mogelijk
te zien in eigen tijd en omgeving.
We beperken ons verder tot de behandeling van a. de volksver
gaderingen, b. den senaat en c. de magistratuur. Dit zijn volgens
B i r t ^""cïe drie factoren, waaruit de „stadtische Verwaltung”
1 B i r t, Kulturleben 233.
* Aan volkééouvereiniteit te denken is onjuist, al zijn daarover de meeningen, zooals we in
een nabeschouwing der comitia zullen zien, verdeeld.
* B i r t, Kulturleben 23o.
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is samengesteld. Ook voor de volgende tijdperken vragen deze drie
factoren de aandacht. Hun beteekenis is dan weliswaar gewijzigd,
het zwaartepunt in de verhouding onderling is dan vaak wel ver
legd, maar desondanks zijn deze factoren van zoodanig belang
gebleven, dat ze telkens weer onder het oog gezien moeten worden.
Wat het tijdperk van het nationale recht betreft zullen enkele
beschouwingen voorafgaan omtrent de koningsperiode.
Te beginnen bij de republiek komen dan achtereenvolgens afzon
derlijk aan de orde: volksvergaderingen — senaat — magistratuur.
A. Koningsperiode.
Hoe betwist de geschiedenis van dit tijdvak (753'—5io v. Chr.)
ook moge zijn, steeds meer komt men terug van de meening als
zou deze periode geheel thuis hooren in het rijk der zuivere legende,
der mythe zonder ook maar eenigen werkelijken achtergrondx.
In den tijd der republiek treft men rechtsinstellingen aan, wier
aanwezigheid onverklaard blijft, indien men een aan de republiek
voorafgaande koningsperiode geheel verwerpt. Men verwacht
deze instellingen met haar uitgesproken „royalistisch” klinkende
benamingen niet in een republikeinsche omgeving. Zoo kent men
tijdens de republiek den rex aacrorum 12. B e 1 o c h stelt het voor
alsof de koninklijke waardigheid tijdens de republiek niet ver
dwijnt, doch voortleeft in den voor het leven uit de patriciërs
gekozen rex sacrorum3. De vroegere bevoegdheden des konings
zouden alleen maar beperkt zijn tot het geven van leiding in al
datgene wat den eeredienst raakt (Sacralwesen) 4. Verder kan
men wijzen op den interrex (tusschenkoning) tijdens de republiek.
1 L e i £ e r,Zur Vorgesch. 77 vlg.; Binder, Die Plebs528—-582.
2 L i v., 2.2 (sacrificulus). Ook L e if e r, ZurVorgesch.
291, aanvaardt het koning
schap niet enkel voor de Etruskers, doch ook voor Rome zelf. In verband met den rex eacrorum zijn van belang een reeks publicaties naar aanleiding van de inscriptie, die zich op het
Forum te Rome bevindt onder den befaamden „lapis niger”. Deze inscriptie, dateerend uit
het begin der republiek, zou een soort ,,Verfassungsgesetz bevatten. Cf. J. S t r o u x, in
Philologus, 86 (1931), 460 vlg.; F. L e i f e r, Zwei Lösungsvorschlage, en F. G o 1 dm a n n, Deutungsversuch, beide in Klio, Beiheft 27 (1932).
* B e 1 o c h,
Röm. Gesch. 23o.
4 B e 1 o c h, Röm. Gesch. 23o—23i.

79

Bij ontstentenis van alle patricische magistraten (tijdens de koningsperiode: na den dood des konings) gaat het staatsbestuur op den
senaat over, die uit de senatoren een interrex benoemt .
Volgens von M a y r 2 valt het koningschap als oorspron
kelijke bestuursvorm voor Rome niet te ontkennen. „Die spatere
republikanische Verfassung, zoo zegt hij, ist nur als Modifizierung des Königtums zu begreifen.”
Omtrent den aard van dit koningschap is men het niet eens.
Wordt de koning door het volk gekozen? Is de koninklijke waar
digheid erfelijk? Berust ze op usurpatie gevolgd door goedkeuring
in schijn door het volk? Op deze vragen is geen gedocumenteerd
antwoord te geven. B e 1 o c h 3 besluit op grond van de functie
van den interrex der republiek, dat er althans aan het eind der
koningsperiode koningen geweest moeten zijn, die gekozen worden.
Ook de rex sacrorum wordt gekozen. Voor het begin der konings
periode veronderstelt B e 1 o c h een erfelijke monarchie.
Welke zijn nu de bevoegdheden dezer koningen?
Het woord rex wijst op bestuur, op het geven van leiding. Hoe
ver dit „regere” zich uitstrekt, weten we niet. Dat het volk veel
macht heeft naast den koning, blijkt nergens met zekerheid. Eerder
zou men geneigd kunnen zijn deze zeggingsmacht tot een minimum
te beperken. L e i f e r 4 komt ten aanzien der etruskische staats
inrichting tot de conclusie, dat ze een echte „Prytanenverfassung”
(staatsinrichting met een sterk uitgesproken heerscherstype als
leider) zeer dicht nadert, „von der aber auch, zoo vervolgt hij,
abgesehen von anderen latinischen Stadten, vor allem in Rom
und auch noch im oskischen Kampanien deutliche Spuren begegnen". De opvatting van Korte5 is niet anders. Herhaalde
lijk vergelijkt men den paterfamiliaó met den rex, waarbij dan de
voorstelling naar voren treedt alsof de positie van den rex in den
staat beïnvloed zou zijn door die van den paterfamilias in het
gezinsverband of omgekeerd. Zooals de paterfamilias aanvankelijk
1 L i v., 5. 17; 6. 5; C i c., de rep. 2. 12. Zie verder bij senaat tijdens republiek (bevoegd
heden).
8 von Mayr, Röm. Rechtsgesch. I. 1. 71—72.
9 B e 1 o c h, Röm. Gesch. 226—227.
4 L e i f e r, Zur Vorgesch. 3n.
8 R. E.t art. Etrusker.
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optreedt als bestuurder, rechter en priester bin
nen den kring der familia, zoo treedt de koning op in den staat als
hoogste bestuurder (leider van het leger, leider ook bij de wet
geving), als hoogste rechter (hoofd der civiele en crimineele recht
spraak) en als hoogste priesterl. Hoe aanlokkelijk de gemaakte
veronderstelling ook moge zijn, de feiten stellen ons niet in staat
beïnvloeding in de eene of in de andere richting te bewijzen. Mis
schien zelfs staan beide rechtstreeks onder den invloed der Etruskers, die als „Herrenvolk” 2 met neiging tot sterke machtscon
centratie bekend staan.
Homo3 aanvaardt onder de weinige feiten, die voor de
oudste geschiedenis vaststaan, ook dit: dat er een reeks plaatse
lijke koningen in Midden-Italië geweest zijn. De verschillende
etruskische steden hebben elk haar koning (Alba Longa, Lavinium, Caecina enz.) 4. Maar naast den koning treft men in deze
stedelijke koninkrijkjes aan de volksvergadering. Te Rome is de
toestand niet anders 5. Bovendien vindt men er een senaat 6.
Op de samenstelling dezer volksvergadering (comitia curiata)
komen we voor wat aangaat de republiek uitvoeriger terug. Om
trent haar beteekenis gedurende de koningsperiode is trouwens
weinig bekend. Vermoedelijk worden deze comitia bijeengeroepen
en voorgezeten door den koning. Liebenam7 heeft op de
verkeerde voorstelling gewezen, die Dionysius van Halicarnassus
geeft met betrekking tot de bevoegdheden der comitia curiata.
In aansluiting aan K a r 1 o w a verwerpt hij de gedachte als
zou in de comitia curiata het souvereine volk bijeenkomen. Deze
volksvergadering heeft precies zooveel te zeggen als de koning
goedvindt. Dit is de indruk, die zich bij de lezing van verschillende
1 L i v., 2.2; G i r a r d, Manuel i3; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 9; Cos t a, Diritto
rom. pubb. i35.
3 B i r t, Kulturleben 237.
3 Homo, Institutions 5.
4 L i v., 5. 1, wijst op het bestaan dezer etruskische koningen ten tijde van de verovering
van Veji door de Romeinen.
6 Karl o w a, Röm. Rechtsgesch. I 48.
6 R. E., art. senatus van O'B rien Moore (Suppl. bnd. VI, kol. 660—672); Kar1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 40 vlg.
7 R. E., art. comitia.
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schrijvers aan ons opdringt. Cicero1 deelt mede hoe Tullus
Hostilius zich het imperium laat opdragen door de comitia curiata.
Even verder prijst hij de wijze voorzichtigheid der koningen, om
dat ze de meening toegedaan zijn, dat ze aan het volk toch ook
een beetje gezag moeten toekennen (tribuenda quaedam populo) 2.
Dit lijkt meer op politiek-taktisch optreden tegenover de massa
dan op een werkelijk eigen recht van het volk 3. Overigens heeft
de gewoonte der bekleeding met het imperium door het volk vol
gens Cicero en anderen wel degelijk bestaan. De Lex curiata
de imperio is tijdens de republiek behouden gebleven en tijdens het
principaat verzuimt de princeps niet deze formaliteit stipt door het
volk te laten verrichten. Psychologisch is dit in elk geval juist gezien.
De senaat, als patricische regeeringsraad (consilium regium),
staat den koning ter zijde en vermoedelijk ook weer alleen in de
mate waarin de koning dit bepaalt. Tot den senaat behooren de
„senes" (ouderlingen). Mommsen4 erkent de mogelijkheid,
dat de senaat oorspronkelijk een ,, Geschlechtervertretung’ ’ zon
der meer geweest kan zijn. De hoofden der patricische families
zouden er als zoodanig lid van geweest zijn. 5 *Volgens de overleve
ring daarentegen kiest de koning de senatoren (een bevoegdheid,
die tijdens de republiek op andere magistraten overgaat). Tarquinius verdubbelt het aantal der ,,patres” ®. Al vroeg zou de
senaat ook gefungeerd hebben als instantie, die haar goedkeuring
(auctoritas) hecht aan de besluiten der volksvergadering 7.
B.

Republiek.

We beperken ons hier uiteraard tot dat gedeelte der republikeinsche periode dat samenvalt met het tijdperk van het nationale
recht.
1 Cic., de rep. 2. 17.
* K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 9, deelt deze meening blijkbaar.
* C o r n i 1, Droit romain, 14, ziet in de /. cur. de imperio slechts een belofte van gehoor
zaamheid aan den koning, die hij vergelijkt met den eed van trouw van het leger aan den generaal.
4
*
4
9
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Mommsen,
Het aantal der
Cic., de rep.
Mommsen,

Abriss 3o8.
senatoren moet dan wel telkens gevarieerd hebben.
2. 20.
Abriss 325.

i. Volksvergaderingen x.
Een drietal typen van volksvergaderingen (comilia) moeten we
onderscheiden. G e 11 i u s geeft er in zijn ,,Noctes Atticae
een opsomming van, terwijl hij tevens aanduidt wat voor de samen
stelling dezer vergaderingen beslissend is. Hij schrijft:
Cum ex generibus hominum suffragium feratur, curiata comitia esse; cum ex c e n s u
et aetate, centuriata, cum ex regionibus et locis, tribula.
a. comitia curiata.
Bij de koningsperiode is over deze comitia reeds gesproken.
Het is de oudste en aanvankelijk (tot Servius Tullius) zelfs de
eenige volksvergadering. Haar samenstelling staat in verband
met de curia 3.
1 *Elke tribus, die we ten getale van drie bij de struc
tuur der samenleving leerden kennen, bestaat uit ïo curiae of
onderdeden. De curia (co-viria) is de vereeniging van strijdbare
mannen. 4. Wil men de curia nog anders belichten, dan staat
M o m m s e n gereed met de verklaring, dat de curia is de „gemeinsame Bezeichnung des integrirenden und zu politischem Handeln fahigen Theilverbandes der Gesammtheit’ ’ 5. Men stelle in
middels, nu de doopceel der curia zoo plechtig door M o m m s e n
gelicht is, zijn verwachtingen omtrent de beteekenis der com. cur.
niet te hoog.
Dat de curia (er zijn er dus 3o) inderdaad een éénheid vormt
in de com. cur. is juist. Dit komt tot uiting in de wijze van ver
gaderen en van stemmen. Men vergadert curiegewijs; elke curia
heeft haar eigen vergaderplaats (vergadergebouw). Men stemt
curiegewijs in dien zin, dat elke curia één stem uitbrengt (de 3o
uit te brengen stemmen zijn dus collectieve stemmen).
Verder is de curia als éénheid misschien nog van belang met
1 R. E., art. comitia van Lieben a^m.
8 Geil., i5. 27.
8 R. E., art. curia van Kübler; F e s t u s, s. v. curia.
4 Schrijnen, Schets, 42 no°t 2. Volgens anderen beteekent curia . vergadergebouw.
Verg. Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 3i; M o m m s e n, Staatsr. III 89 vlg.
8 M o m m s e n, Abriss 11.
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het oog op het leger. Elke curia moet —deze meening wordt wel
verdedigd — een bepaald legercontingent leveren, althans de
kosten daarvan dragen (100 pedites en 10 celeres) h
De afstamming bepaalt tot welke curia iemand behoort
(G e 11 i u s bevestigt dit door te spreken van „genera hominum”).
Maar staan deze comitia nu overigens voor iedereen open? Naar
het schijnt kunnen, behalve de patriciërs met hun cliënten, ook de
plebejers lid zijn. Men twist over de vraag, of plebejers en cliën
ten aan de stemming mogen deelnemen. De traditie zegt van wel 12.
Maar al volgt men de traditie, dan rijst toch twijfel over de vraag,
of dit stemrecht wel zoo heel veel beteekent. Immers de cliënten,
afhankelijk van hun patricische beschermers, zullen praktisch
niet anders durven stemmen dan de patronus dicteert. Ook al
zouden de stemmen van patriciërs en cliënten te zamen een min
derheid vormen, dan blijft een tegen den zin der patriciërs geno
men besluit toch nog altijd onderworpen aan de goedkeuring
van den senaat, waarin vóór 400 v* Chr. feitelijk geen plebejer
zitting heeft. Bijgevolg mogen we den invloed van het plebejaat
op den algemeenen gang van zaken zeker niet bijzonder groot
achten. Trouwens we verwachten niet anders. Hoe zou anders
de felle strijd der standen te verklaren zijn?
Onder voorzitterschap van den consul (tijdens een dictatuur 3 van
den dictator) vergaderen de com. cur. binnen het pomerium, meestal op
het comitium, soms op het forum of op het kapitool 4. In bepaalde ge
vallen zal de consul vervangen zijn door andere magistraten. Elders
is sprake van den pontifex maximus als voorzitter.

Omtrent de bevoegdheden der com. cur. weten we voor de republikeinsche periode niet veel meer dan met betrekking tot den
koningstijd. Liebenam5 is al zeer radicaal, wanneer hij
zegt: „In beglaubigter Zeit sind weder legislative noch richter1 Mommsen,

Staatsr. III 104 vlg.;

M o m m s e n,

Abriss 267;

Schrijnen,

Schets 42.
* Volgens Liebenam (R. E., art. comitia) is het plebejaat later stemgerechtigd ge
worden. Het is niet bekend wanneer. S c h r ij n e n, Schets 83.
* L i v., 9. 38.
4 L i v., 5. 46; 5. 5s; V a r r o, ling. lat. 5. i55.
4 R. E., art. comitia.
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liche Befugnisse im eigentlichen Sinne noch Wahlcompetenz nachzuweisen”. Toch zijn er enkele punten, waarop gewezen dient te
worden. Allereerst op de Lex curiata de imperio 1. *Men kan over de
beteekenis dezer imperium-verleening van meening verschillen
(persoonlijk zien we er slechts een politieke geste in), feit is, dat
de bronnen herhaaldelijk vermelden, dat de com. cur. het impe
rium verleenen. Verder staat vast, dat de com. cur. een taak heb
ben te vervullen bij de adrogatio 2 en bij het teetamentum comiliió
ca ia dó (factum) 3. Indien een sui iuris zich zelf en de zijnen wil
stellen onder het gezagsrecht der patria potestas van een ander,
dan geschiedt dit in de com. cur. De pontifices brengen, na vast
stelling der „causa adoptandi” 4, advies uit over de vraag of de
adrogatio toelaatbaar is. Hiermede hangt wellicht tevens samen,
dat de pontifex maximus de vergadering, waarin de adrogatio
plaats heeft, leidt 5. *Is het advies gunstig, dan doet de vergadering
de zaak af op de door G a i u s beschreven wijze. Teneinde ge
legenheid te geven tot het maken van een testament, komen de
comitia twéémaal ’s jaars bijeen ®. Heeft men hier aan een daad
van wetgeving te denken? De voorstelling, die G a i u s geeft
van het verloop der adrogatio, doet wel eenigszins aan een Lex
denken. Toch mag men hier niet spreken van een lex in strikten
zin, omdat het te nemen besluit algemeene strekking mist 7. En ten
aanzien van het teetamentl De meeningen zijn daarover verdeeld.
Er is op gewezen, dat de taak van het volk bij het testament later
afgesleten is tot een getuige zijn zonder meer8. Het is absurd
aan te nemen, aldus de redeneering, dat de taak van het volk
aanvankelijk zóó lijdelijk geweest zou zijn. Volgens G i r a r d
1 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 129 vlg.
* G. 1. 99; Geil., 5. 19; C i c., de domo 29. 77; G i r a r d, Manuel 187 vlg.
8 G. 2. 101; G i r a r d, Manuel 852 vlg.; Binder, Die Plebs 391, betwijfelt of het
testament in de com. cur. tot stand komt.
4 Cic., de domo 14. 36 (vastgesteld moet worden „nequa calumnia, nequa fraus, nequi
dolus adhibeatur"); P a r t s c h, Die Lehre vom Scheingeschafte, Z. S. S. RA 42 (1921)

246.
5 G. 1. 99; Geil. 5. 19; Homo, Institutions 5q; Kuhlenbeck, Entwicklungsgesch. I i35—'i36.
4 G. 2. 101; Geil., iö, 27.
7 Zie verder de behandeling der lex als formeele rechtsbron.
8 G i r a r d, Manuel 852 vlg.; C o r n i 1, Droit romain 72.
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heeft het volk in den beginne ook aan het testament zijn goed
keuring gehecht in den vorm eener lex (constitutief vereischte).
Ware het volk enkel getuige geweest, dan zou het toch wel erg
omslachtig geweest zijn daarvoor het gehééle volk in vergadering
bijeen te roepen 1. Een tweede argument is, dat in het testament
omtrent de nalatenschap regelingen getroffen kunnen worden, die
van het wettelijk erfrecht (dus van de lex) afwijken. Het testa
ment zou derhalve juist op dezen grond de goedkeuring van het
volk in den vorm eener lex noodig hebben 2. Aanvaardt men de
opvatting van G i r ar d als de juiste, dan zal toch ook hier
evenals bij de adrogatio van een lex in strikten zin niet gesproken
kunnen worden 3. Er is wel een „iussum populi”, doch geen „iussum generale”.
Tenslotte verdient het de aandacht, dat de beteekenis der com. cur.,
zij moge al iets grooter geweest zijn dan uit het schaarsche bronnen
materiaal blijkt, overvleugeld is door die der comitia centunata.
b. comitia centuriata.
Is aan de comitia curiata de gedachte der weergemeenschap
wellicht niet geheel vreemd, zij komt duidelijker tot uiting bij de
1 Het argument ex absurdo is niet overtuigend. Immers met bedoelde omslachtigheid wordt
tevens bereikt het groote voordeel der openbaarheid. In een primitieve samenleving zooals de
romeinsche heeft ieder er belang bij te weten, wat met iemands vermogen na den dood ge
schiedt, indien de erflater een andere wijze van vererving kiest dan die, welke de wet (ius
civile, vererving ab intestato) voorziet. Men zal b.v. willen beoordeelen of een bepaald per
soon tot het instellen eener actio gerechtigd is. Welnu openbaarheid wordt door de behan
deling in de com. cur. op doelmatige wijze bereikt.
* Ten tijde der Twaalftafelenwet bestaat reeds testeervrijheid ten aanzien der „pecunia”
en der „tutela”: D. 5o. 16. 120 (Scaev.). Met betrekking tot deze beschikkingen heeft het
volk derhalve geen recht van spreken. De goedkeuring door middel eener lex zou dus alleen
kunnen zien op beschikkingen over andere zaken (onroerend goed en de overige res mancipi). De rechtsgrond voor de positieve medewerking van het volk ligt o.i. niet hierin, dat
er in het testament afwijkingen van de door de wet voorgeschreven vererving goedgekeurd
moeten worden, doch in het algemeen belang. Ziet het volk enkel lijdelijk toe als getuige bij
het testament, dan zouden allerlei ongewenschte elementen via het testament aanspraken
kunnen krijgen op „res romanae". Daartegen zal een primitieve vast aaneengesloten rechtsgemeenschap zich immers tot het uiterste verzetten.
* Dat het volk enkel als getuige optreedt wordt o.m. verdedigd door Kübler, Gesch.
d. r. R. 57 vlg. Zou men in de medewerking van het volk een wet in etrikten zin hebben te zien,
dan zou het initiatief tot de goedkeuring van het testament moeten uitgaan van den magistraat,
terwijl de senaat zijn auctoritas zou moeten verleenen. Dat zulks bij het testamentum comitiis
calatis geschiedt, blijkt uit de bronnen niet.
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com. centur. Deze volksvergadering is van jongeren datum. Men
schrijft ze in den regel toe aan Servius Tullius (678—
534), waarbij dan een beroep gedaan kan worden op uitvoerige
gegevens van Livius1. We behandelen deze vergadering hier,
omdat ze, los van de vraag wie deze comitia in het leven geroepen
heeft, tijdens de republiek haar volle praktische beteekenis krijgt.
Haar militair karakter schetst Mommsen2 als volgt: „... .in
sofern jeder Bürger auch Wehrmann ist, kann die Bürgerschaft
entweder nach ihrer bürgerlichen Gliederung zusammentreten,
theils in den nach Geschlechtern geordneten Curien, theils in den
in der Hauptsache auf dem Wohnsitz ruhenden Tribus, oder
nach den miUtarióchen AhtheiLungen, den Centurien”.
De burgers zijn naar gelang het fortuin ingedeeld in een
vijftal klassen 3, welke klassen tevens tot basis dienen voor de legerinrichting en voor het dragen der lasten in oorlog en vrede 4. Elke
klasse omvat een aantal centuriae, wier verdeeling over de ver
schillende klassen zoodanig geregeld is, dat de ruitercenturies te
gampn met de centuries der eerste klasse steeds een stem-meerderheid kunnen verzekeren (18 + 80 = 98) .
1 L i v., 1. 42 vlg.
2 Mommsen, Abriss 299-—3oo.
* De klassen-indeeling is in hoofdzaak als volgt:
Kladde
Ie klasse

Vermogen
minstens 100.000 asses

________________Centuriae
80 centuriae + 18 ruitercenturies + 5
centuries voor genie- en hulpdiensten
(de ruitercenturies worden door de ie
kl. geleverd.)
Ile
,,
„
75.000
„
20 centuriae
IHe
,,
,,
5o.ooo
,,
20
,,
IVe
„
,,
25.ooo
,,
20
„
Ve
„
„
11.000
„
3o
,,
170 centuriae -f- 23 = 193 centuriae.
Livius (1. ^3) geeft precies aan hoe de centuries afzonderlijk naar leeftijd onderver
deeld zijn, welken dienst ze hebben te verrichten, welke ieders bewapening moet zijn. L iv i u s deelt verder mede, dat er nog een afzonderlijke centune gevormd wordt door hen,
wier vermogen beneden het minimum der 5e klasse blijft. Deze centurie is van krijgsdienst
vrijgesteld. Het aantal centuries zou dan tot 194 stijgen.
4 L i v., 1. 42 en ^3 (in fine). Waarin deze lasten in vredestijd bestaan, wordt niet gezegd.
8 L i v., 1. /(3, deelt mede, dat allereerst de 18 ruitercenturies worden opgeroepen, daarna
de 80 centuries der eerste klasse. Kunnen deze het met elkaar eens worden (en dit is vol
gens Livius de regel), dan wordt de tweede klasse niet eens opgeroepen. Er zijn dan
immers al 98 vóórstemmers, dus een volstrekte meerderheid.
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Daar in deze volksvergadering centuriegewijs gestemd wordt,
is deze Serviaansche indeeling wel van groot belang, te meer waar
niet de afstamming, doch het fortuin beslist tot welke klasse iemand
behoort. Deze comitia zijn, in theorie tenminste, niet meer patri
cisch, doch gemengd van karakter (patricisch-plebejisch). In feite
beteekent het plebejaat niet veel, maar de mogelijkheid ooit in de
hoogste klasse ingedeeld te worden ondanks plebejische afkomst
bestaat voortaan. Had het plebejaat van meet af aan de be
schikking gehad over grooter vermogens, de verwoede strijd tusschen de beide standen zou wellicht nooit zooveel onheil hebben
gesticht. Het is zelfs zeer goed denkbaar, dat deze heele strijd juist
scherper vormen heeft aangenomen, omdat men onder den schijn
van tegemoetkoming de plebeii in feite toch van zeggingschap in
het staatsbestel blijft uitsluiten.
Onder voorzitterschap van den consul of van andere magistraten
met het imperium (militare) bekleed 1 vergaderen de com. cenlur. „extra
pomerium'' 2. Het is niet denkbeeldig, dat het gewapende volk binnen
de stad vergaderd een gevaar zou kunnen opleveren voor den stadsvrede,
hetgeen de gebruikelijke vergaderplaats „extra pomerium” wellicht ver
klaart.

De bevoegdheden der com. centur. zijn van grooter beteekenis
dan die der comitia curiata. Cicero3 spreekt van de „comitiatus maximus”. Gaan we deze bevoegdheden in het kort na.
Allereerst op het gebied der wetgeving. Alle mogelijke
voorstellen van wet kunnen bij de com. centur. ingediend worden 4.
Er bestaat ten deze eigenlijk geen beperking. Dit geeft al aan
stonds eenig denkbeeld omtrent het belang dezer volksvergadering.
Toch is er een „maar”. Hoe groot de macht dezer comitia ook
moge zijn, steeds moet de vergadering afwachten of de magistraat
met voorstellen komt. Eigen initiatief tot het maken eener lex
heeft ze niet. Recht van amendement mist ze al evenzeer. Ken
schetst men derhalve het oudste rom. recht met v o n Mayr
1 L i v./ 26. 3.
«Geil. i5. 27. Het is verboden (nefas est) de com. centur. binnen het pomerium te laten
vergaderen; het leger hoort thuis op het Marsveld.
3 Cic., de leg. 3. 4; 3. 19.
4 Met name dient hier vermeld te worden, dat in de com. centur. gestemd is over de Leges.
XII tab. L i v., 3.
en 3y.

88

en anderen als volksrecht, dan mag deze term toch niet de gedachte
suggereeren als zou het rom. volk op het terrein der wetgeving
oppermachtig zijn. De werkelijkheid is anders. Trouwens de senaat
moet aan de genomen besluiten zijn auctoritas hechten1. Het
zijn in den regel de consuls, die hun wetsvoorstellen bij de com.
centur. aanhangig maken.
Verder is de kiesbevoegdheid der com. centur. van
belang. De voornaamste magistraten immers, de magistratus
ordinarii maiores 2 en van de magistratus extraordinarii maiores
o.m. de tribuni consulari potestate en de decemviri, worden hier
gekozen, al is ook hier weer de macht van het volk beperkt doordat
deze verkiezingen in den regel de goedkeuring van den senaat
noodig hebben3. In de centuriaatscomitiën worden na verloop
van tijd gekozen de consuls 4, de censoren 5, de praetoren 6.
Ook op het terrein der rechtspraak hebben de comitia
een taak. Reeds de leges XII tabularum 7 8kennen aan hem, die ter
dood of tot geeselstraf veroordeeld is, het recht toe een beroep
te doen op de com. centur*. (ius provocationis).
Tenslotte vermelden romeinsche schrijvers verschillende afzon
derlijke gevallen, waaruit zekere zeggingsmacht dezer comitia
blijkt. Zoo komt de wet, waarbij de censuur in het leven geroepen
wordt, hier tot stand 9. Verleening van burgerrecht, ratificatie
van verdragen betreffende vrede en bondgenootschap, goedkeu
ring van den aanvalsoorlog10 IIbehooren tot de bevoegdheid der
centuriaatscomitiën u.
Een eigenaardigheid verdient nog vermeld te worden. Aan de

I C i c., de rep. 2. 32; M o m m s e n, Abriss 325 vlg.; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 72.
* Geil., i3. i5.
* Mommsen, Abriss 325 vlg.; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 71.
4 Geil., i3. i5; L i v., 1. 60.
5 Geil., i3. i5.
6 Geil., i3. i5; L i v., 8. 32.
7 Leg. XII tab. 9. 1 en 2.
8 L i v., 2. 8; Cic., de leg. 3. 4; 3. 19; de rep. 2. 36.
* L i v., 9. 3^.
18 Liv., 4. 58; 7. 6; 7. 12.
II R. E., art. comitia. De ratificatie van verdragen betr. vrede en bondgenootschap ge
schiedt later in de comitia tributa.
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eigenlijke vergadering gaat vooraf de contio1. Dit is een soort
vóórvergadering, waarin o.a. de voorstellen van wet besproken
en de namen der candidaten voor magistraatsvacatures bekend
gemaakt worden. Het voordeel dezer contio is, dat men nu in de
volksvergadering zelf spoediger tot een besluit kan komen. Men
behoeft daar nu nog alleen maar te stemmen; voor het houden
van „algemeene beschouwingen”, waartoe de leden der vergade
ring zelf het initiatief zouden willen nemen, is daar geen plaats
meer. In de comitia zelf is volgens S c h u 1 z, „die „Rede” vollstandig ausgeschlossen”. De plaats, die het volk in de contio
tegenover den magistraat inneemt, teekent dezelfde schrijver heel
kernachtig in deze woorden: „In der Contio soll der Bürger horen,
was ihm der einberufende Magistrat mitzuteilen hat. Die Contio
ist kein Parlament. Es spricht allein der einberufende Magistrat und
derjenige, dem er nach seinem freien Ermessen das Wort erteilt” 2.
c. comitia tributa.
Over de tribus is bij de structuur der samenleving reeds ge
sproken. We zagen toen hoe M o m m s e n bij de oudste tribus
den nadruk legt op het personeele karakter van den band, die de
leden der tribus tot een éénheid samenbindt. Later is de tribus
van aard veranderd en bij de tribus, die ten grondslag ligt aan de
com. trib., treedt de territoriale gedachte op den voorgrond. De
vraag tot welke tribus iemand behoort is gelijkluidend met die naar
iemands domicilie. De „Ansassigkeit”, het op een bepaalde plaats
gevestigd zijn is beslissend3. De nieuwe tribus zijn volgens M o m m-,
s e n „wesentlich local” 4. Het verschil komt volgens hem tot
uiting hierin, dat de oude tribus met de namen van „Völkerschaften”, de nieuwe daarentegen „örtlich” aangeduid worden. De
oude tribus (Ramnes, Tities, Luceres) hebben met de nieuwe
niets uit te staan 5.
1 G e 11., i3. 16; C o s t a, Diritto rom. pubb., io5 vlg. In de contio wordt niet gestemd.
Er is enkel, zooals Gellius het typisch uitdrukt, gelegenheid voor het „verba facere'M
De
*
3
4
5
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rogatio (agere cum populo) geschiedt in de comitia zelf.
S c h u 1 z, Prinzipien 116—118.
Mommsen, Abriss 28.
Mommsen, Abriss 29.
Mommsen, Abriss 29.

Als plaatselijke tribus kent men in den beginne slechts de door
Servius Tullius1 * in het leven geroepen 4 tribuó urbanae.
Het plaatselijke karakter blijkt duidelijk uit de benamingen: tribus
suburana, tribus palatina, tribus esquilina, tribus collina. Naar
gelang het romeinsche territoir zich uitbreidt, worden telkens
nieuwe tribus, maar nu tribuó riuticae, toegevoegd. In 495 v. Chr.
zijn er volgens L i v i u s 3 in totaal 21 tribus (volgens anderen
20). Merkwaardig voor deze 17 (16?) latere tribus is, dat ze alle
aangeduid worden met namen van gentes. Juist in deze tribus
rusticae heeft zich de groote macht van het rijke patriciaat gecon
centreerd (grondbezit). Blijkbaar zijn de rechten der patricische
gentes op de gronden dezer tribus rusticae reeds zóó ingeburgerd,
dat men de aanduiding van de tribus door den naam eener gens
reeds met een „örtliche” gelijkstelt. Voor het einde onzer periode
groeit het getal der tribus nog verder aan; ze worden dan weer
kennelijk met zuivere plaatsnamen aangeduid3.
Deze plaatselijke tribus nu vormen de eenheid, waarvan uit
gegaan wordt bij de samenstelling der com. trib. Er wordt tribusgewijs gestemd; elke tribus brengt één stem uit. Ook administra
tief vormt de tribus een eenheid. Bij de verdeeling der militaire
lasten, bij het innen der belastingen wordt met de tribus rekening
gehouden.
We zagen bij de comitia centuriata, dat in theorie tenminste
de vraag naar de afstamming (stand), voor de indeeling in klassen
van geen belang meer is. Het fortuin beslist. Soortgelijk verschijn
sel zien we bij de com. trib. Of iemand patriciër, plebejer dan wel
cliënt is, heeft voor de tribus-indeeling theoretisch geen beteekenis. Waar het op aankomt is het domicilie. Maar nu doet
zich deze eigenaardigheid voor, dat de plebejers en cliënten, zeker
in den beginne, hun domicilie hebben in de stedelijke tribus, met als
gevolg, dat ze dan ook stemmen in de tribus urbanae 4. Ze kunnen
1 L i v., 1. 43.
a L i v., 2. 21.
* Liv., 2. 5, noemt bv. de tribus stellatina, tromentina, sabatina en arniensis, waardoor
bet aantal 2Ö bereikt zou zijn. In 241 v. Chr. zijn er 35 tribus, welk aantal niet meer ver
hoogd wordt.
4 Plinius, N. H. 18. 3; Liv., 4. 9*
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dus op zijn hoogst in 4 tribus medewerken aan het uitbrengen
eener collectieve stem. Doordat nu het getal der tribus rusticae,
waar de patricische gentes de macht in handen hebben, al be
trekkelijk spoedig dat der tribus urbanae overtreft, beteekent dit
praktisch weer: achterstelling van het plebejaat.
Het ontstaan dezer com. trib. wordt door de traditie toegeschre
ven aan Servius Tullius. Hij immers heeft het stedelijk
territoir verdeeld in 4 tribus. Liebenam1 is van meening,
dat deze patricisch-plebejische volksvergadering gegroeid is uit
de verruiming der bevoegdheden van de concilia plebis. De romeinsche schrijvers, die de termen comitia tributa en concilia plebis
vaak door elkaar gebruiken, geven tot deze voorstelling wel eenige
aanleiding 2. Ook de concilia plebis vergaderen, zooals we zullen
zien, tribusgewijs. Toch is deze wijze van ontstaan niet zeer waar
schijnlijk, wanneer men de domineerende positie der plebs in de
concilia plebis vergelijkt met de aanvankelijk onbeduidende macht
van het plebejaat in de com. trib. Het ontstaan dezer comitia is aan
de hand der bronnen niet te preciseeren. Wel zal men moeten
aannemen, dat de grondgedachte, nl. die der plaatselijke tribus, terug
gaat tot het einde der koningsperiode of tot het begin der republiek.
De com. trib. vergaderen zoowel intra als extra pomerium. Ver
schillende plaatsen worden vermeld. Zoo bv. forum, comitium, campus
martius, kapitool, enz. Het voorzitterschap berust bij de consuls of
bij den praetor, soms bij de aediles curules of bij de tribuni plebis.
Wat de bevoegdheden aangaat valt allereerst te wijzen op de
competentie inzake wetgeving. Heeft de praetor een voor
stel van wet, van welken aard dit ook overigens moge zijn, in te
dienen, dan doet hij dit in den regel bij de com. trib. 3. Ook hier
geldt evenals bij de comitia centuriata, dat de genomen volksbesluiten de goedkeuring van den senaat (patrum auctoritas) noodig
hebben 4.
1 R. E., art. comitia.
* Schrijnen, Schets 90, noot 2.
8 Voorstellen van wet, uitgaande van de consuls, worden in den regel in de com. centur.
slechts bij uitzondering in de com. trib. ingediend.
4 Mommsen, Abriss 325 vlg.
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Geleidelijk aan krijgen de comitia ook kiesbevoegdheid.
In de bronnen worden als gekozen in deze volksvergadering ver
meld: de aediles curules 1, de quaestores2, enz. Heel in het alge
meen zegt Gellius3, dat de magistratus minores in de com.
trib. gekozen worden.
Ook op het gebied der rechtspraak is voor de com. trib.
een taak weggelegd, al zijn de bronnen op dit punt niet erg duidelijk.
Ze treden nl. als beroepsinstantie op, wanneer iemand tot een
boete veroordeeld is in strijd met de lex Aternia Tarpeia de multa
(454 v. Chr.).
Wat gezegd is met betrekking tot de vóórvergadering (contio)
der comitia centuriata geldt ook hier4.
d. concilia pLebió.
Tenslotte een enkel woord over de conciLia plebió, al vormen deze
dan ook geen volksvergadering in dien zin, dat ze het geheele volk
omvatten. De conc. pleb. zijn de bijeenkomsten van het plebejaat
alléén (partijvergaderingen 5);* enkel een „pars aliqua” vergadert hier ®.
Ze danken haar ontstaan aan den strijd tusschen patriciërs en
plebejers. De instelling er van is een der tastbarè resultaten, die
de plebs heeft weten te bereiken met haar fameuse „secessio”
(494 v. Chr.).
Ook de concilia zijn tribusgewijs verdeeld en er wordt dien
overeenkomstig gestemd, met dit verschil evenwel, dat de plebe
jers hier heer en meester zijn in eigen huis.
De vergaderingen worden gehouden op het forum, in ieder geval binnen
de banmijl (pomerium), aangezien de bevoegdheden der plebejische ma
gistraten zich daarbuiten niet uitstrekken. Voorzitters zijn de eigen
plebejische magistraten, in den regel de tribuni plebis 7. De vergaderingen
worden ook door deze magistraten bijeengeroepen.
1 G e 11., 7. 9 (zelfde geval behandeld bij L i v., 9. 46).
•Li v., 4. 44. De quaestor wordt aanvankelijk door de consuls benoemd; sedert 447 v*
Chr. door de com. trib.

8 Geil.» i3. i5.
4 Geil., i3. 16.
8 L i v., 2. 60; Schrijnen, Schets 90.

4 Geil., i5. 27.
7 L i v., 2. 56.
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Welke zijn de bevoegdheden der concilia?
Deze zijn allereerst van wetgevenden aard. De concilia
vaardigen plebiscita uit *. Deze gelden aanvankelijk alleen voor
de plebs zelf. Gedurende het volgend tijdperk worden ze bindend
voor den geheelen populus (lex Hortensia 286 v. Chr.) 12. Bij de
bespreking der plebiscita komen we hierop nader terug.
Verder hebben de concilia kiesbevoegdheid. In deze
bijeenkomsten toch heeft de verkiezing plaats van de tribuni plebis 3 en van de aediles plebis (plebiscitum Publilium Voleronis) 4. *
De concilia vormen derhalve een partij-kiescollege.
Tenslotte hebben de concilia op het terrein der recht
spraak eenige bevoegdheid, die naar het schijnt samenhangt
met de lex Aternia Tarpeia de multa.
Of de besluiten der conc-. pleb. de goedkeuring van den senaat
noodig hebben, blijkt niet 6.
Nabeschouwing over de volkéóouvereiniteit.
Nu we in groote trekken gezien hebben welke positie het romeinsche volk inneemt in de verschillende volksvergaderingen, moet
een enkel woord gezegd worden over de „volkssouvereiniteit".
In geschriften over rom. recht en over rom. geschiedenis wordt
deze term telkens gebruikt. Zoo noemt S t e i n 6 de volkssouve
reiniteit een oude rom. grondstelling, die in werkelijkheid tot het
einde van het bijzantijnsche rijk is blijven gelden. Deze opvatting
treft men ook bij andere schrijvers aan, al strekken deze de betee1 Liv., 3. 9; G. 1. 3; J. 1. 2. 4. Bij Li v„ 2. 56 is sprake van com. trib., doch hiermede
zijn bedoeld de tribusgewijs vergaderde concilia. Cf. S c h r ij n e n. Schets 90 noot 2.
*
*
4
•

Ki p p, Gesch. d. Quellen 29.
Liv., 2. 33; 2. 56; C i c., de rep. 2. 33.
De aediel wordt oorspronkelijk door de trib. plebis benoemd.
M o m m s e n, Staatsr. III 1039, meent, dat de plebiscita niet aan de „patr. auctoritas”

achteraf onderworpen zijn; Binder, Die Plebs 3yo.
• Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I. 2; Girard, Manuel 17; C o s t a, Diritto
rom. pubb. 5g; K u h 1 e n b e c k, Entwicklungsgesch. I 126 zegt: „Zwar gilt das Volk als
der eigentliche Souveran; aber der Senat kann Volksbeschlüsse kassieren. Das souverane
Volk kann ferner durch einen einzelnen höheren Beamten an der Ausübung seiner Souveranitatsrechte gehindert werden”. Elders schijnt de schr. aan de echtheid dezer volkssouvereini
teit te twijfelen (I 127 en noot 2); hij heeft het dan over de z.g. volkssouvereiniteit.
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kenis niet zoover uit als S t e i n. Spreekt men van volkssouvereiniteit, dan ziet men den dieperen grond van het gezag, zooals
zich dit in een bepaalden staat besturend, wetgevend en recht
sprekend tut, in den wil van het volk K Het is de wil van het volk,
die de verschillende organen (overheidsorganen) aanstelt. Treden
deze op, dan spreekt uit hun verrichtingen de volkswil.
Nergens hebben de rom. juristen zich ipsis verbis bezig gehou
den met de vraag: of de volkssoevereiniteit een staatsrechtelijk
beginsel in den rom. staat vormt 1 Dit zwijgen beteekent natuurlijk
niet, dat het denkbeeld der volkssoevereiniteit den Romein feite
lijk (zakelijk) volkomen vreemd geweest zoe zijn. We roeren
deze kwestie hier even aan in verband met het zooeven gesigna
leerde gebruik van den term „volkssouvereiniteit’', terwijl we dan
tevens gelegenheid zullen hebben tot het maken van enkele op
merkingen, die de positie van den magistraat kunnen verduidelijken.
Is de opvatting van S t e i n en anderen juist?
Na hetgeen we gezien hebben omtrent de comitia en de beteekenis van het volk in deze vergaderingen, is deze opvatting o.i.
niet te handhaven. Laten we de concilia plebis buiten beschouwing
(immers bij deze partijvergaderingen kan van volkssouvereiniteit
bezwaarlijk gesproken worden) en vatten we de beteekenis van
het volk in de comitia kort samen, dan kunnen we het volgende
vaststellen.
De comitia vormen allereerst niet een vergadering van het volk.
Bepaalde groepen immers, zooals het plebejaat, spelen in de
comitia te langen tijd een volslagen ondergeschikte rol. De clienteel
op haar beurt is afhankelijk van het patriciaat. De volkswil (in
dien men dit woord wenscht te gebruiken) is feitelijk de wil yan
het patriciaat, later tijdens de republiek van patriciërs en plebe
jers. Daar komt dan nog bij, dat het in de comitia vergaderde volk
een geheel lijdelijke houding aanneemt tegenover den magistraat.
Er kan op wetgevend terrein en bij de benoeming van magistraten
nagenoeg niets gebeuren door het volk, of de senaat heeft het te
1 A. A. H. Struycken, Verzamelde werken V 35 (* 1928); B. C. J. L o d e r, De
leer der volkssouvereiniteit 3. Kuhlenbeck, a.w. 127, noot 2, zegt, dat souvereiniteit
zonder meer beteekent ,,Herrschaft, oberste, höchste Rechtsmacht, die keine andere über
sich hat.”
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bekrachtigen. In de contio heeft het volk, gelijk we zagen, eigenlijk
alleen maar te luisteren. Recht van initiatief bij de wetgeving
heeft het niet. Wat de magistraat voorstelt, is „a prendre ou a
laisser”. Recht van amendement is er niet. Het rom. volk zelf
heeft volgens von Jhering blijkbaar weinig vertrouwen
gehad in de „Omnipotenz des souveranen römischen Volkswillens” 1. Maar dan is het toch ook onmogelijk den dieperen grond
van het gezag in den volkswil te zien.
Wil men aan iemand of iets de hoedanigheid van „souverein”
toekennen, dan benadert men de werkelijkheid het best, ofschoon
niet volledig, wanneer men daarvoor niet het volk (populus),
maar den ótad-ótaat zelf, de re<f pubLica uitkiest. Daarmede is aller
minst bereikt, dat nu ineens alle verschijnselen in het rechtsleven
wat hun diepere gronden betreft in een klaar licht gesteld zijn.
We denken bijv. aan het gewoonterecht2. Toch verheldert de
toekenning der souvereiniteit aan den stad-staat zelf bepaalde ver
houdingen in het rom. staatsbestel. Zoo bijv. de beperkte macht
van het volk der comitia. Ter verwezenlijking van de souvereiniteitsgedachte heeft de stad-staat als rechtspersoon organen (natuur
lijke personen, colleges) noodig. Onder deze neemt de rom. magi
straat de belangrijkste plaats in 3. Nu zegt Mommsen4 wel,
dat het zwaartepunt van het bestuur verlegd is van den rom.
magistratus naar de comitia en dat de souvereine „Stellung der
^ürgerschaft” in de eerste plaats vastzit aan de invoering der
comitia-bevoegdheid tot het kiezen der magistraten, maar na
hetgeen we gezien hebben mogen we aan deze kiesbevoegdheid
toch niet al te veel waarde hechten. Is de magistraat eenmaal
gekozen, dan treedt hij verder zelfstandig op 5. Hij neemt de lei
ding geheel in handen. Trouwens Mommsen zelf6 aanvaardt
1von Jhering, Geist II. 1. 74; S c h u 1 z, Prinzipien 117.
2 Ge diepere grond van het gewoonterecht is niet te verklaren met een beroep op de sou
vereiniteit van den stad-staat. Over de nieuwere theorie der ,,staatssouvereiniteitM zie
Struycken, t.a.p. 187 vlg.
3 Zie blz. 103 vlg. (begrip magistratus).
4 Mommsen, Abriss 106.
6 Dat de comitia (zie blz. 89 en 93) na verloop van tijd de magistraten benoemen, brengt
blijkbaar geen fundamenteele wijziging in de onafhankelijke positie van den magistraat.
4 Mommsen, Abriss 397.
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de „formale Omnipotenz” voor de comitia niet. Wel betoogt
hij herhaaldelijk, dat de volksvergadering feitelijk de draagster is
der ,, Gemeindesouveranetat’ ’ 1. Maar deze ,,Gemeinde” kan niet
het volk der comitiën zijn, omdat dit zelf veel te afhankelijk is van
magistraat en van senaat. Reeds bij de bespreking der koningsperiode is er op gewezen, dat de Lex curiata de imperio meer in schijn
dan in wezen de macht van het volk doet zien. Tot bewijs van de
volkssouvereiniteit kan deze lex bezwaarlijk dienen. Terecht
schrijft L e i f e r 2, dat te Rome ook na den punischen oorlog,
wanneer de grieksche beschaving in toenemende mate in de Tiberstad doordringt, de van de Grieken overgenomen leer der volks
souvereiniteit slechts het uithangbord „überspitzter Parteiprogramme” blijft: „ein blasser Schemen, dem die reale Gestaltung
des sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lebens nicht entspricht”. Zoo en niet anders is de toestand in de oudste tijden.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat het begrip volkssouverei
niteit te Rome niet beantwoordt aan de werkelijkheid. Souverein
is de stad-staat zelf. De Romein schenkt geen aandacht aan de
kwestie der volkssouvereiniteit, evenmin aan de souvereiniteitsgedachte in het algemeen. Alleen het praktische, het doelmatige
interesseert hem. Indien wij achteraf in den rom. stad-staat den
drager der souvereiniteit meenen te mogen zien, dan is daarmede
niet ieder verschijnsel op staatsrechtelijk terrein verklaard. Wel
komt dan de machtspositie van den rom. magistraat, die alleeAden souvereinen stad-staat boven zich weet, terwijl hij tegenover
volk en senaat strikt genomen de „meerdere” (magister) is, in een
helder licht te staan.
2. Senaat.
Bij de behandeling der koningsperiode is reeds gewezen op het
bestaan van den senaat3. Deze vormt dan een regeeringsraad
1 Mommsen, Abriss 297 en 321.
2 L e i f e r, Zur Vorgesch. 40.
2 Mommsen, Staatsr. III 835 vlg.; R. E. art. senatus van O'B rien Moore
(Suppl. bnd. VI, kol. 660—>672 over s. tijdens koningsperiode; kol. 672—-760 over s. tijdens
republiek).
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(consilium regium, c. regio), waartoe enkel patriciërs toegang hebben.
Men neemt veelal aan, dat de hoofden der patricische families
als zoodanig in den senaat zitting hebben
Het gevolg daarvan
zou dan zijn, dat het aantal der senaatsleden steeds variëert.
Behalve als consilium regis heeft de raad der „senes” al vroeg
gefungeerd als instantie, die haar goedkeuring (auctorilas) hecht
aan de besluiten der volksvergadering 2.
Omstreeks het begin der republiek verandert de senaat van
karakter. Het plebejaat krijgt er toegang en men spreekt dan van
den patricisc h-p lebejischen senaat. De plebejische
leden worden feitelijk aangeduid met den term conscripti3, terwijl
de patriciërs de patres bij uitstek blijven. De uitdrukking patres
conscripti is samengetrokken uit „patres et conscripti”, d.w.z. de
patricische patres benevens de daaraan toegevoegde plebejers4.
Deze nieuwe senaat nu gaat tijdens de republiek een geheel
andere plaats innemen in het staatsbestel. Zijn macht groeit. De
voornaamste reden hiervan is, dat hij naast zich krijgt jaarlijks
wisselende magistraten (consuls enz.). Tegenover de vlottende
bezetting der verschillende magistraatsfuncties vormt de senaat,
gezien zijn feitelijke macht, een vast steunpunt voor de duurzaam
heid in het bestuur der res publica. Weliswaar mist de senaat nog
het recht tot het benoemen der magistraten, maar in feite zijn deze
gezagsdragers toch in één opzicht van den senaat uitermate af
hankelijk: voordat de magistraat ambtelijke maatregelen treft,
wier uitvoering voor den staat uitgaven medebrengt, raadpleegt
hij bij voortduring den senaat, teneinde te weten te komen of de
senaat bereid is de benoodigde gelden te voteeren (oppertoezicht
over de finanties). Wil de betrokken magistraat een politiek
echec vermijden, dan is het raadzaam de patres te voren te raad
plegen, daar anders het gevaar dreigt van moeilijkheden achteraf
doordat de senaat de vereischte gelden niet toestaat. Zoodoende
is de senaat in feite geworden tot consilium magistratuum 8. Deze
1 Mommsen, Staatsr. III 844*
*
8
4
*

Mommsen, Staatsr. III 1041; Mommsen, Abriss 325—326.
Mommsen, Abriss 3o6. M. spreekt van „Eingeschriebene” (conscripti).
Kü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 101—102.
O'B r i e n M o o r e, in i?. £., kol. 678 vlg.; Mommsen, Staatsr. III 1028 vlg.;

K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch., I
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vlg.

feitelijke toestand moge in strijd geweest zijn met de wet, hij moge
met de imperium-gedachte niet geheel overeenstemmen, in werke
lijkheid is hij voor de verdere machtsontwikkeling van den senaat
en voor de eenheid in het staatsbestuur van het grootste belang
geweest. „Dieses Berathungsrecht ist es, zegt Mommsen1,
auf dem das spatere Senatsregiment und die Weltstellung Roms
beruhen’ ’. Wat aanvankelijk vrijwillig geschiedt, is tenslotte tot
een plicht voor den magistraat geworden.
Wat de samenstelling van den senaat betreft zien we tijdens de
republiek, dat de leden gekozen worden voor onbepaalden tijd door
de consuls 2. Het aantal zou 3oo (100 voor elke tribus) bedragen
hebben (wettelijk is geen maximum vastgesteld) 3.
De senaat vergadert niet, zooals bij de comitia gebruikelijk is, onder
den blooten hemel, maar in een gebouw. In den regel komt de senaat
bijeen in de curia Hostilia op het comitium, doch herhaaldelijk wordt
vermeld, dat de vergadering plaats heeft in een of anderen tempel (tempel
van Castor en van Concordia) of ook wel „extra pomerium” in den
tempel van Bellona (onderhandelingen met vreemde gezanten)4. Het
voorzitterschap berust bij den consul, soms bij den praetor (na 35 o v.
Chr. ook wel bij den tribunus plebis). Deze functionarissen hebben het
„ius agendi cum patribus”: ze presidieeren den senaat, ze hebben tevens
de bevoegdheid den senaat bijeen te roepen 5. *

Welke zijn de bevoegdheden van den senaat?
Er is reeds gewezen op het consilium magistra ■
t u u m. Bovendien heeft de senaat een sacrale taak®.
Wil men nieuwe góden opnemen in den openbaren cultus of nieuwe
plaatsen bestemmen voor den eeredienst, dan moet de senaat
geraadpleegd worden 7. Zijn er fouten begaan tegen den vorm bij
het stellen eener sacrale handeling, dan moet men alvorens tot
herhaling over te gaan den senaat te voren daarin kennen 8. Verder
1 Mommsen, Abriss 328.
* Mommsen, Abriss 3o8.
8 L i v., 1. 8 (ïoo senatoren ten tijde van Romulus); 2. ï (3oo senatoren); Mommsen,
Staatsr. III 8^5.
4 Mommsen, Staatsr. III 926 vlg.
6 Mommsen, Staatsr. III 907.
• Geil., 14. 7; L i v., 6.1; Mommsen, Staatsr. III 1049 vlg.; K a r 1 o w a, Röm.
Rechtsgesch. I 374.
7 L i v., 5. 22; Mommsen, Abriss 329.
8 L i v., 6. 17.
%
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is het de senaat, die besluiten neemt omtrent het bouwen van
nieuwe tempels, het instellen of wijzigen van cultus-feesten, het
brengen van zoenoffers, het uitschrijven van openbare gebeden 1.
Van groot belang is verder het toezicht, dat de senaat met zijn
patrum auctoritas uitoefent op de wetgevende werk
zaamheden en op de kiesbevoegdheid der comitia 2. Men zegt wel,
dat bij den senaat de tuteLa poputi berust. Toch moet men hier niet
denken aan een analogie met de tutela uit het privaatrecht (tutoris
auctoritas). Van een aanvullen der handelingsbevoegdheid van den
populus is hier geen sprake 3. De senaat ziet enkel toe, dat niets
in strijd geschiedt met het algemeen belang. Dit toezicht moge
overigens niet gesteund hebben op een wettelijk voorschrift, in
feite wordt het door den senaat uitgeoefend. Dat de magistraat
een voorstel van wet bij wijze van „Vorberathung” in den senaat
brengt, is volgens M o m m s e n door de wet nergens voorge
schreven 4, doch in werkelijkheid geschiedt het. Of de auctoritas
zich ook uitstrekt tot de plebiscita, is uit de bronnen niet met
zekerheid vast te stellen. Er wordt wel op gewezen, dat de ple
biscita vóór de lex Hortensia (286 v. Chr.) ingeval van vooraf
gaande goedkeuring („Vorberathung”) door den senaat met volksbesluiten (besluiten der comitia) gelijkgesteld worden5.
1 L i v., 22. 1; Schrijnen, Schets 111.
8 L i v., 1. 17; 6. 42; O'Brien Moore in R. E., kol. 677; M o m m s e n, Staatsr.
III 1037 vlg. (zoolang de senaat alleen uit patriciërs bestaat, geeft de senaat zonder meer
zijn auctoritas; zoodra de senaat een gemengd karakter krijgt, zou alleen het patricisch ge
deelte zijn auctoritas verleend hebben); K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch., I 46 vlg. en 377vlg.
8 Karlowa, Röm. Rechtsgesch., I 47; Mommsen, Staatsr. III 1041. M o m ms e n (Abriss 325—326) trekt parallel tusschen patrum a. en tutoris a. De inmenging brengt
M. in verband met religieuse en formalistische momenten. De auctoritas zou zich niet bezig
houden met doelmatigheid, doch enkel met rechtsgeldigheid der volksbesluiten. ,,Die Institution
ist hervorgegangen aus der ehrfürchtigen Scheu vor der Verletzung göttlicher wie irdischer
Rechte". Let men op de positie van het patriciaat in de comitia, dan is deze verklaring niet
erg aannemelijk. We zouden er liever een uiting in zien van den praktischen zin van den
Romein (ervaring der „senes"). Naarmate de invloed der patriciërs in de comitia geringer
wordt, krijgt de auctoritas een bijzondere beteekenis in handen van den overwegend patricischen senaat.
4 Mommsen, Abriss 33o.
8 O'B rien Moore in R. E., kol. 677—678; volgens Mommsen (Staatsr. III
1039) is het plebiscitum niet aan de ,,patrum auctoritas" achteraf onderworpen. Met be
trekking tot de „Vorberathung" der plebiscita in den senaat zie Mommsen, Staatsr.
III 157 en 1045 en Abriss 5i en 33o.
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Tot de taak van den senaat behoort verder het prodere
interregem. Wanneer nl. tijdens de republiek alle patri
cische magistraten ontbreken, zoodat er dus overal vacatures zijn,
Han gaat het bestuur over op den senaat. Deze benoemt dan een
interrex. D eze tusschenkoning blijft gedurende 5 dagen in functie.
Hij wijst zijn opvolger aan en men gaat zoo voort totdat op regel
matige wijze in de vacatures is voorzien \
Zijn er onderhandelingen met het buitenland
te voeren, dan geschiedt dit eveneens door den senaat 2. De onder
handelingen met gezanten van staten, waarmede Rome niet in
verdragsbetrekking staat, worden „extra pomerium” gevoerd 3.
Tenslotte dienen hier nog vermeld te worden de beschik
king en het toezicht over de staatsfinant i e s door den senaat4. Er zijn weliswaar magistraten, die de
bevoegdheid hebben over gelden uit de staatskas te beschikken
(bijv. de consul), maar dit recht heeft alleen betrekking op gewone
uitgaven. In zeer veel gevallen echter dragen de uitgaven, die de
magistraat heeft te doen, een buitengewoon (onvoorzien) karakter.
En dan moet de senaat als bevoegde instantie, die beslist over het
toestaan van gelden uit de staatskas (aerarium), daarin gekend
worden 5. Op deze wijze is het mogelijk geworden, dat de senaat
invloed gekregen heeft op de magistratuur in het algemeen.
3. Magistratuur.
Enkele opmerkingen omtrent de rom. magistratuur in het alge
meen mogen voorafgaan aan de bespreking der afzonderlijke magistraatsfuncties. Bij de behandeling der magistratuur voor de vol1 O'B rien Moore in R. E.t kol. 676 vlg.; K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch., I
44—45 (bij het „prodere interregem” zouden alleen de patricische leden van den senaat be
trokken zijn en wel als patriciërs, niet als senatoren).
2 Mommsen, Staatsr. III 1147 vlg.; K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch., I 374 en 376.
2 Mommsen, Staatsr. III 930.
4 O'B rien Moore in R. E., kol. 682; Mommsen, Staatsr. III 1111 vlg. (vooral
1126 vlg.); Mommsen, Abriss 336—-337; K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch., I 376—'377.
De uitgaven, die samenhangen met het imperium militiae, worden jaarlijks vastgesteld; die,
welke verband houden met het imperium domi, alle vijf jaar. Dit hangt samen met de vijfjaarlijksche schatting (census). Mommsen, Staatsr. III 1136; S c h r ij n e n, Schets 111 — 112.
6 Mommsen, Abriss 337.
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gende tijdperken zal blijken inhoeverre ingrijpende wijzigingen zijn
aangebracht.
A. De rom. begrippen magiatratuó en imperium.
Bij de constructie van het rom. begrip ambtenaar 1 stelt M o m ms e n voorop, dat alleen een natuurlijk persoon bekwaam is tot
handelen (willen,uiten en laten gelden van den wil). Het staats
begrip nu berust op de „ideale Uebertragung dieser Handlungsfahigkeit auf die Gesammtheit, die Bürgerschaft, den populus, und
auf der Unterordnung des Einzelwillens aller der Gesammtheit
angehörigen physischen Personen' unter diesem Gesammtwillen” .
Het fiktieve in dezen wil van het geheel, aldus M o m m s e n,
eischt noodzakelijk „vertegenwoordiging” door een natuurlijk per
soon. De wilsuiting, de daad van dezen door het volk aangewezen
vertegenwoordiger beschouwt men als de wilsuiting, de daad van
het volk. Toch blijven de gedragingen van den enkeling-vertegenwoordiger diens persoonlijke daden. Deze vertegenwoordiger is
de rom. magiotratuó 3. Hij treedt persoonlijk op voor den geheelen
populus 4. In het recht om in naam van het geheele volk op te
treden en bijgevolg uiting te geven aan de fiktie: den wil der geheele
rechtsgemeenschap, ligt voor M o m m s e n tevens het wezen
van het rom. imperium besloten .
Hoe fraai de constructie van M. o m m s e n moge zijn, in haar
verfijning steekt ze wel wat vreemd af tegen den achtergrond der
rom. mentaliteit en der staatsrechtelijke werkelijkheid.
We kunnen in den magistraat geen vertegenwoordiger van het
volk zien. Zijn feitelijke machtspositie is daarvoor veel te zelf
standig en onafhankelijk van het volk. Enkele voorbeelden mogen dit
verduidelijken. De magistraat bepaalt of en om welke reden hij
de volksvergadering bijeenroept. Hij decreteert, het volk wacht
slechts rustig af. Het heeft enkel tot plicht te ,,horen . Recht van
initiatief en van amendement mist het volk. Is het ius civile verR. 1E., art. magistratus van K ü b 1 e r (kol. 4°°'—'4^7)*
* M o m m s e n, Abriss 81.
* Zie ook C o s t a, Diritto rom. pubb. i32—i33.
4 Volkomen logisch rangschikt Mommsen de plebejische magistraten dan ook niet
onder de magistratus stricto sensu. Zij ,,vertegenwoordigen slechts een deel van het volk.
1

6 Mommsen, Abriss 85;
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R. E., art. imperium van Rosenberg.

ouderd, dan zet de magistraat het zonder meer op zij. In het klas
sieke recht hanteert de magistraat allerlei fikties (fictio civitatis,
fictio hereditatis), teneinde den schijn van het ius civile nog te
redden. Het volk doet daar niets tegen. Wil de Romein een actie
(legis actio) instellen tegen een zijner medeburgers, dan beoordeelt
de magistraat of. hij de actie toestaat (actionem dare) of weigert
(actionem denegare). Sommige schrijvers stellen de verleening
eener actie afhankelijk van het persoonlijk inzicht van den magis
traat in die gevallen, waarin de wet over de actie geheel zwijgt1.
Komen we nog even terug op de volksvergadering. Is men daar
bezig met de stemming, dan kan de magistraat daaraan ten allen
tijde een eind maken „nach seinem Ermessen 2. Is de stemming
geëindigd, dan aanvaardt de magistraat het resultaat of hij legt dit
zonder meer naast zich neer3. Welnu van een „vertegenwoor
diger” van den populus verwacht men dergelijke macht niet, tenzij
men aan de vertegenwoordigingsgedachte een zeer ongewonen
inhoud toedenkt. Men vergete bovendien niet: het rom. volk,
zooals we het in de comitia aantreffen, kan men niet zoo maar
identificeeren met het rom. volk.
We meenen het wezenlijke der rom. magistratuur anders te
moeten zien. In hem leeft voort de etruskische „Herrenmensch”,
de leider, die geheel onafhankelijk van het volk zijn taak in het
staatsbestel vervult. Bij den Romein is de zin voor macht en dis
cipline aangeboren 4, zoodat de etruskische aard te Rome een uiterst
vruchtbaren bodem gevonden heeft. De magistraat handelt naar
eigen inzicht, zoodra hij er voor staat iets te doen wat hij goed
acht voor de reó pubiica. De Romein heeft steeds een voorkeur
gehad voor het leggen van beslissingen in handen van den enke
ling 5. Daarmede is allerminst in strijd, dat deze enkeling in het
besef zijner verantwoordelijkheid voorlichting vraagt bij anderen
(senaat). Maar de magistraat denkt er niet over het volk te raad1 O o s t a, Processo civ. rom. 36 vlg.; W enger, Zivilprozessr. 98 vlg.; Cuq, Manuel 863, noot 2; S c h u 1 z, Prinzipien 121.
* S c h u 1 z, Prinzipien 117.
3 S c h u 1 z, Prinzipien 117.
* von
Jhering, Geist II. 1. 263.
8 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 40 en 128 (onderaan).
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plegen. Hij acht zich daarboven verheven. De rom. magistraat
wordt in zijn verhouding tot het volk ten voeten uit geteekend
in de woorden: „Tacete quaeso, Quirites, plus enim ego, quam
vos, quid reipublicae expediat, intelligo” x. Zelfbewustheid en
eerzucht drijven den Romein tot de offers (de magistraat is onbe
zoldigd) en de verantwoordelijkheid, die het ambt hem op de
schouders legt. Boven deze persoonlijke motieven staat de ge
dachte aan de belangen der res publica, die dienstbaarheid van de
besten vraagt.
Houdt men deze opperheerlijke zelfstandigheid van den magis
traat in het oog, dan komt ook de imperiu.m-gedsich.te 12 tot haar
volle recht. Imperare is heerschen, gebieden. In de figuur van den
rom. magistraat vindt het imperare den gaven vorm, die den drager
van het imperium tot „magister” 3 maakt. Hij is de „meerdere”
zijner omgeving, hij is heer en meester op het terrein, dat hem is
aangewezen. Het „regere” der koningen wordt voortgezet in het
„imperare” van den magistraat. De vrijheid van het volk moet
men volgens Livius4 eerder zoeken in den beperkten duur
van het „imperium consulare” dan in het feit, dat er in de macht
des konings beperkingen aangebracht zouden zijn. Dit laatste is
volgens L i v i u s niet geschied: Omnia iura, omnia insignia
primi consules tenuerel Er bestaat continuïteit tusschen den leiderkoning en den leider-magistraat5. Boven den magistraat verheft
zich enkel de souvereiniteit van den stad-staat (res publica, civitas).
Het eigene van het „munus magistratus” ziet Cicero6 in het
bij den magistraat aanwezige besef ,,se gerere personam civitatis .
Hij draagt als het ware het masker der civitas, van den stad-staat,
niet het masker van den populus. Elders betoogt dezelfde schrijver,
dat de machtsbevoegdheden van den magistraat uitgaan „ab
1 von Jhering, Geist II. 1. 265, noot 414.
2 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I i3o vlg. en 161 vlg.
* Heinz e, Von den Ursachen der Grosse Roms 33.
4 Liv., 2.1.
6 Ook Cicero (de rep., 2. 32) wijst op de continuïteit, die tusschen de koninklijke
macht en de macht der magistraten met imperium bestaat: genus imperii proximum similitudini regiae. C i c., de leg. 3. 7; Dionysius v. H., 4* 84» Kuhlenbeck, Entwicklungsgesch. I 143—144.
6 C i c., de off. t. 34.
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universo populo romano” 1, hetgeen zeker niet kan slaan op het
volk, zooals we dat in de comitia aantreffen. Dit laatste zou, na
hetgeen we gezien hebben, neerkomen op de verwarring van
schijn met werkelijkheid. De „universus populus romanus” kan
alleen samenvallen met den souvereinen stad-staat zelf, met de res
publica. Op een andere plaats worden de magistraten door C ic e r o 2 genoemd de viltici, niet van het volk, maar van de res publica.
Men zal wellicht opwerpen, dat de magistraat bij de aanvaarding
van zijn ambt, na het raadplegen der auspiciën, in handen van
den voorzitter der verkiezingsvergadering den eed aflegt, dat hij
zijn ambt naar eer en geweten zal vervullen 3. Rechtens evenwel
kan deze verklaring niet geëischt worden 4. Merkwaardig is
bovendien, dat de gekozene omgekeerd „der Bürgerschaft, welcher
er vorzustehen hat, das Treuwort abnimmt , aldus M. o m m s e n 5.
Dat er in verband met de verantwoordelijkheid voor ambtelijke
verrichtingen en finantieele gesties een zeker toezicht wordt uit
geoefend, spreekt voor den nuchter-zakelijken Romein wel van
zelf. Maar dit geschiedt op een wijze, die het wezen en de „auctoritas” van den magistraat zoo weinig mogelijk aantast 8. Van een
toezicht door het volk der comitia is geen sprake.
Samenvattend hebben we in den rom. magistraat niet te zien
den vertegenwoordiger van het „souvereine” volk, doch den leider
bij uitstek der rom. staatsgemeenschap. Hij is de leider van den
stad-staat, zooals de paterfamilias de leider is der rom. familia.
B. De gedachte der coLlegialiteit.
Typisch is tijdens de republiek het verschijnsel der collegia
liteit7. Dit beteekent niet, dat verschillende gezagsdragers
1 C i c., de lege agr., 2. 7.
2 O i c., pro Planc., 26. 62.
8 M o m ms e n,

Abriss i33.

4 M o m ms e n, Abriss i33.
6 M o m mse n, Abriss i32.
• M o m mse n, Abriss i3^—-i35; S c h u 1 z, Prinzipien 122. In den regel bestaat er
slechts mogelijkheid tot het eischen van rekening en verantwoording na beëindiging van den
ambtsduur. Volgens M o m m s e n (Abriss i3^) druischt de verplichting tot het afleggen
van rekening en verantwoording zelfs in tegen het wezen der magistratuur.
7 R. E., art. collega van Neumann en art. magistratus van K ü b 1 e r (kol. 407 —
411); K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I i35 vlg.
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alleen gezamenlijk bevoegd zijn tot het stellen eener bepaalde
ambtelijke verrichting. Dit zou niet rijmen met het wezen van den
magistratus en van het imperium. De collegialiteit beteekent, dat
een bepaalde overheidstaak bij twee of meer1 personen berust in
dier voege, dat elk hunner deze taak geheel zelfstandig ten uitvoer
kan brengen2. De eene collega heeft de medewerking van den
ander niet noodig. Ook de ander kan de ambtsdaad stellen. Het is
slechts de vraag wie het eerst handelend optreedt.
Als staatsrechtelijke gedachte ligt de collegialiteit in één vlak
met het imperium. Dat de afzonderlijke magistraat op eigen gelegen
heid op volkomen rechtsgeldige wijze zijn taak kan vervullen, past
geheel bij het rom. begrip magistratus.
Toch mag men zich de vraag stellen: hoe is men er toe gekomen
één en dezelfde machtsvolheid aan meerdere functionarissen toe te
kennen? Gedurende de koningsperiode treffen we de collegiali
teit niet aan 3. Volgens Mommsen4 vormt ze onbetwist een
fundamenteel begrip van het republikeinsch staatsrecht. De moge
lijkheid tot conflicten tusschen de collegae, allen gelijkelijk bekleed
met dezelfde macht, ligt voor het grijpen. Juist daarom zit in deze
gedachte iets vreemds. Hoe is men tijdens de republiek tot deze
ongewone staatsrechtelijke figuur, tot dit „Paradepferd raflimertester Staatsklugheit” gekomen 6?
Men wijst dan op de arbeidsverdeeling als motief6. Dat men
in het verdere verloop der rom. rechtsgeschiedenis aldus inderdaad
den arbeid doelmatig heeft kunnen verdeelen, willen we niet ont1 Veelal treffen we de collegae aan ten getale van twéé. Er zijn echter magistraatsfuncties.
die bekleed worden door drie, vier of zelfs meer collegae. De opvatting van N eratius
Pr is cu s (D. 5o. 16. 85): tres facere collegium, wordt als regel in de bronnen niet be
vestigd.
* Zie de aangehaalde artikelen in R. E.', M o m m s e n, Abriss 117» O o s t a, Diritto
rom. pubb. 177 vlg.
* Voor Sparta is de collegialiteit ook met betrekking tot de koningen bekend. L e i f e r,
Zur Vorgesch. 64; Binder, Die Plebs 58i.
4 Mommsen, Abriss 118.
5 Binder, Die Plebs 377.
4 De verklaring van M. ey er (Gesch. d. Alt. II § 5oo), dat de ,,Zweizahl bij de con
suls samenhangt met het feit, dat het leger uit twee regimenten (legiones) is samengesteld,
bevredigt niet voor gevallen, waarin meer dan twee collegae optreden. Trouwens Li vius
(6. 6) spreekt van een in drieën ingedeeld leger, v o n M ayr (Röm. Rechtsgesch. I. 1. 76)
verklaart het getal twee op dezelfde wijze.
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kennen. Maar zijn er, om dit te bereiken, geen andere meer voor
de hand liggende middelen, bv. nauwkeurige afbakening der aan
elk collega toegedachte taak? Is er trouwens in den beginne wel
zooveel werk te verdeelen geweest? Binnen een zóó eng begrensd
rechtsgebied, bij een zóó bescheiden contact met niet-Romeinen
(de funktie van praetor peregrinus wordt eerst later in het leven
geroepen) verwachten we overbelasting nauwelijks. Ware deze
laatste er geweest, dan zou men het beginsel der collegialiteit toch
wel doorgevoerd hebben over de geheele linie 1 Bij de dictatuur
is er geen sprake van, terwijl een dictator toch juist wordt gekozen
in uiterst moeilijke tijden.
De ervaringen met de vroegere koningen moeten niet bepaald
verheffend geweest zijn. Bij Li vius leest men herhaaldelijk,
dat de nieuwe orde van zaken (republiek) een bevrijding beteekent
van veel ellende h De reden tot de invoering der collegialiteit voor
de gewone magistratuur benadert men dientengevolge wellicht het
best in de gedachte aan een reactie tegen het verleden. Zeker
men wil onafhankelijke leiders hebben voor de res publica. Maar
tevens eischt men waarborgen tegen excessen van den enkelingmagistraat. Dit doel heeft men trachten te bereiken door aan den
magistraat een bepaald ambtsgebied voor een beperkten ambtsduur (in den regel één jaar) toe te wijzen 2. Bovendien heeft men
de verwezenlijking van dit doel willen verzekeren door de collegialiteitsgedachte. Deze toch brengt fettelijk mede, dat de magistraat
toezicht (controle) uitoefent op den collega. Wil hij een maatregel
van den collega verijdelen, dan staat hem het iiu interceMionié (veto
recht) ter beschikking3. Door zijn veto uit te spreken, wordt de
door den collega getroffen maatregel illusoir. Men zal tegenwer
pen, dat dit recht van intercessie niet strookt met de hiervoren
verdedigde opvatting der rom. magistratuur. Dit lijkt inderdaad
juist. Men vergete echter niet, dat de gebruikmaking van dit veto
recht uitzondering is en als zoodanig den regel bevestigt. Alleen
dan wanneer de magistraat positief ingrijpt stelt hij den maatregel
1 L i v.f 2. ï vlg., 2. 14 en ^.5; C i c.t de leg. 3. 7, Dionysius v. H. 5. 34* L i v., 4. 24; C i c., de leg. 3. 3.
3 Mommsen, Abriss 124; Kuhlenbeck,

Entwicklungsgesch. I 126;

C o s t a,

Diritto rom. pubb. 144; L e i f e r, Zur Vorgesch. 61.
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van den collega buiten werking. Zit de magistraat daarentegen
stil, dan heeft de ambtelijke handeling van den collega haar volle
effect. Dat men zich te Rome dekt tegen machtsmisbruik, is in het
licht der machtsvolheid van den magistraat volkomen begrijpelijk.
Leifer ziet in de intercessio het resultaat eener geleidelijke
gewoonterechtelijke ontwikkeling L Zeker, maar het punt van
uitgang voor deze ontwikkeling is: dat men, vasthoudend aan het
bestuur door onafhankelijke gezagsdragers, in de collegialiteit
een doelmatig middel tegen misbruik van macht meent gevonden
te hebben.
Interessant is de bevinding van Leifer (hij wijkt hier af van
M o m m s e n), dat de collegialiteit aanvankelijk niet geweest
is een volkomen „gleiche”. De gelijke zou volgens hem „aus der
ungleichen Kollegialitat herausgewachsen’ ’ zijn12. Hij wijst op
het feit, dat deze oudere ongelijke collegialiteit nog bekend is in
het latere rom. staatsrecht, zoo bv. bij de verhouding van dictator
tot magister equitum, verder bij de verhouding van consul tot
praetor. Is de bevinding van Leifer juist, dan is de „sprong”
van het koningschap naar de collegialiteit der republiek niet zoo
vreemd meer.
C. De magistratuur als eereambt, het ius edicendi, de dwangmiddelen.
De rom. magistraat wordt als zoodanig niet bezoldigd 3. Alleen
de kosten aan de uitoefening van het ambt verbonden worden ver
goed. Van betaling voor verrichten arbeid is geen sprake. Bij het
schetsen der rom. magistratuur is er op gewezen, dat de vervulling
van het ambt offers vergt. Men denke slechts aan de afwezigheid
van het boerenbedrijf. Terecht meent Kuhlenbeck, dat
„prosaische, philiströse Naturen” zich bij het vooruitzicht onbe
zoldigd te blijven ernstig zullen beraden alvorens een magistraatsfunctie te aanvaarden 4. In de verdere geschiedenis zal blijken, dat
1 Leifer, Zur Vorgesch. 64.
2 Leifer, Zur Vorgesch. 64.
* E. E., art. magistratus van K ü b 1 e r (kol. 417—-418).
4 Kuhlenbeck, Entwicklungsgesch. I 144; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 77; Leifer,
Zur Vorgesch. 26.
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de opvatting van den Romein in dit opzicht wel wat idealistisch
geweest, althans geworden is. De tallooze gevallen, waarin vooral
buiten Rome gedurende de expansie-periode en daarna door
magistraten misbruik gemaakt is van hun onbezoldigd ambt (Verres),
spreken een duidelijke taal, al zal men voor de juiste beoordeeling
rekening moeten houden met den geest van den tijd (verval van
zede en religie). De benaming iiut bonorum voor het recht ambten
te kunnen bekleeden teekent het eere-ambtelijk karakter. Wanneer
later de keizers hun ambtenaren in de keizerlijke provincies bezol
digen, blijft de honos-gedachte toch behouden.
Het im edicendi, de bevoegdheid om als ambtenaar bindende
verordeningen uit te vaardigen, vloeit voort uit de ieder magistraat
toekomende potutaó l. Vergeleken bij het imperium is de potestas
een macht van minderen rang. De potestas draagt een algemeener
karakter. Er zijn magistraten, die het imperium missen. Uit latere
bronnen blijkt, dat de consuls, de praetoren, de censoren en de
plebejische magistraten het ius edicendi hebben uitgeoefend. Dat
het reeds in de oudste tijden bekend is, valt met eenige waarschijn
lijkheid af te leiden uit L i v i u s 2. Of en inhoeverre het toen
reeds rechtsvormende beteekenis heeft, is niet na te gaan. In de
latere rechtsgeschiedenis vormt het de basis voor een der belang
rijkste rechtsbronnen: de edicta magiétra tuum. Bij de behandeling
der formeele rechtsbronnen gedurende het klassieke tijdperk komen
we hierop terug.
Met den praktischen zin van den Romein zou het al weinig
strooken den magistraat uitgebreide bevoegdheden toe te kennen
zonder hem tevens de dwangmiddelen te verschaffen, die het moge
lijk maken den magistraatswil door te zetten tegenover hen, die
zich aan dien wil niet zouden storen. Cicero noemt drie van
dergelijke middelen3: het opleggen eener boete (multa)4, het
gijzelen (yincula, iua prenéioniS) en de geeseling (verbera). Het zijn
1 Mommsen, Abriss 85; Kaïlowa, Röm. Rechtsgesch. I 460 vlg.; K ü b 1 e r,
Gesch. d. r. R. 73; S c h r ij n e n, Schets 118. Volgens C o s t a (Diritto rom. pubb. i35)
vloeit het ius edicendi voort uit het imperium.
* L i v., 1. 3a.
* C i c., de leg. 3. 3; Mommsen, Abriss 222 vlg.; Katlowa, Röm. Rechtsgesch.
I 164 vlg.
4 R. E., art. multa van Hellebrand (Suppl. bnd VI, kol. 5^2—566).
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drie mogelijkheden, die het iuó coercition'u 1 biedt. Elders wordt nog
gesproken van het iiu) vocationïó, het recht om iemand, die onwillig
is, voor zich te laten verschijnen, benevens het pandbeslag (pignoriö
capiö) 2. De volheid dezer dwangmiddelen komt toe aan den magis
traat met imperium. Andere magistraten daarentegen hebben enkel
de beschikking over sommige dezer dwangmiddelen. Zoo zegt G e 11 i u s bv., dat de tribuni plebis wel het ius prensionis, niet het
ius vocationis hebben.
Gaan we nu de belangrijkste magistraten afzonderlijk na.
a. Conóul.
Na de verdrijving der koningen (± 5io v. Chr.) krijgt Rome
een republikeinschen, doch tevens nog sterk aristocratischen regeeringsvorm 3. De macht der vroegere koningen (vooral de uitvoe
rende en de bestuursmacht) zou overgegaan zijn op de beide con<tuL)4, de sacrale bevoegdheden daarentegen op den rex éacrorum
en op den pontifex maximum. De quaestor krijgt het beheer der schat
kist. Typeerend zegt B i r t: 5 „In den beiden Konsuln Roms
setzt sich die königliche Exekutivgewalt fort, aber sie ist in ihnen
zerspalten, gleichsam als die zwei Hande des Staates, die machtig
handelnd auszugreifen haben, aber sich gegenseitig kontrollieren.
Eine muss wissen, was die andere tut”.
De invoering van het consulaat, waarbij het volle imperium
wordt opgedragen aan elk der twee gezagsdragers, die als collegae
eikaars evenknie zijn, beteekent een novum in de bestuursinrichting .
1 R. E., art. coercitio van N.e u m a n n.
2 G e 11., i3. 12.
8 M ey er, Gesch. d. Alt. II § 5oo.
4 R. E.t art. consul van Kübler; Gic. de leg. 3. 3. De etymologische verklaring van
het woord consul is nog steeds onzeker. L e i f e r, Zur Vorgesch. 296 (noot 2), geeft ver
schillende opvattingen. Zoo o.a. die van M a r e s c h: consul = co(n)s-ul; de stam zou zijn
coó —' cau(a)óa, accubare. In den consul ziet hij den stedelijken rechter, dengeen die aanklaagt.
Een andere opvatting ontleedt het woord in: het praefixum con- (co-) 4- óuL\ dit laatste zou
het etrusk. zLL, het grieksche êXelv zijn. Senatum conóulere = „den Senat zusammennehmen .
Het etrusk. ziL zou ontleend zijn aan het grieksch en via de Etruskers zijn weg gevonden heb
ben naar Rome.
8 B i r t, Kulturleben 240.
• Over de vraag, of de overgang van het koningschap voor het leven naar het consulaat
voor één jaar wel zóó plotseling in zijn werk gegaan is als de traditie wil doen gelooven, is
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De consuls worden gekozen ten getale van twéé voor den tijd
van één jaar. Deze keuze heeft plaats in de op het Marsveld
vergaderde comitia centuriata. Ze dragen ook wel den naam van
praetor en van iudex .
Benoembaar zijn enkel patriciërs. De Legea Liciniae Sextiae
(307 v. Chr.) openen de mogelijkheid voor de plebejers om tot
het consulaat te worden toegelaten2.
De consuls hebben als dragers van het imperium een zeer groote
macht3 en hun taak is dienovereenkomstig zeer ruim gedacht,
hetgeen Cicero uitdrukt in de woorden: „Regio imperio duo
sunto; iique praeeundo, iudicando, conóuLendo praetores, iudices,
consules appellantur” 4. Toch liggen hun werkzaamheden hoofd
zakelijk op het terrein van het krijgswezen (militia) 5. We zagen
reeds, dat zij de comitia bijeenroepen en voorzitten. Hetzelfde
geldt van den senaat 6. Zij hebben het recht voorstellen van wet
bij de volksvergaderingen in te dienen (recht van initiatief). Verder
zijn ze belast met de zorg voor de rechtspraak (rechtsbedeeling).
Tot 367 v. Chr. oefenen ze toezicht uit op de behoorlijke functioneering der civiele rechtspraak; daarna blijven ze belast met de
vrijwillige rechtspraak 7. Ze hebben het recht edicten uit te vaar
digen {iuó edicendï). Vóór de instelling der censuur houden zij den
census. De keuze der senatoren berust aanvankelijk eveneens bij
de consuls. Het iuó interceóóionu, waarover reeds gesproken is,
komt in de allereerste plaats toe aan den consul als drager der
men het niet eens. M o m m s e n volgt de traditie met veel anderen zonder al te veel voor
behoud te maken (Abriss 118—119). Schwegler daarentegen (Röm. Gesch. II 92 vlg.
en 126 vlg.) aanvaardt (en hij staat hier niet alleen) tusschen den monarchalen regeeringsvorm en den republikeinschen, zooals de traditie dien vasthield, een overgang, waarbij een
dictator, telkens voor één jaar aangewezen, aan het hoofd van het nieuwe staatsbestuur gestaan
zou hebben. Schwegler e.a. spreken dan van „Jahresdiktatur”, van „Jahrkönig”; men
wil daarmede aanduiden, dat deze gezagsdrager in tegenstelling tot de vroegere koningen
slechts voor één jaar aan het bewind blijft.
1 Dionysiusv. H., 4. 84; C i c., de rep. 2. 32; de leg. 3. 3; Li v., 1. 60; 3. 55; B i r t,
Kulturleben 240.
* L i v., 6. 42.
3 C i c., de leg. 3. 7; M o m m s e n, Abriss 160 („Vollgewalt”).
4 C i c., de leg. 3. 3.
* C i c., de leg. 3. 3.
* C i c., de leg. 3. 4.
7 K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 82.
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„par maiorve potestas”; slechts tegenover den tribunus plebis
staat hij in dit opzicht machteloos. De consul heeft eveneens het
iud coercitionió.
De overige magistraten zijn in den beginne afhankelijk van de
consuls1. Eerst geleidelijk verkrijgen deze een van de consuls
onafhankelijke positie. Ze worden dan door de comitia benoemd.
Deze verschuiving in de onderlinge machtsverhoudingen gaat
gepaard met het afvloeien van bevoegdheden, die oorspronkelijk
aan de consuls toekomen, op andere gezagsdragers (quaestor,
praetor, censor) 2. L e i f e r geeft hiervoor een zeer aanneme
lijke verklaring, wanneer hij zegt: „lm aufstrebenden Rom hat die
enorme militarische Inanspruchnahme des obersten militarischen
Führeramtes die Loslösung des Priestertums von der Magistratur
beschleunigt; wir können auf Schrift und Tritt verfolgen, dasz,
den gesteigerten Anforderungen entsprechend, nicht nur die Zahl
der Mitglieder des höchsten Führerkollegiums zunimmt, sondern
auch immer neue Funktionen vom Oberamt abgespaltet und an
ursprünglich frei ernannte Gehilfen dauernd übertragen werden;
bis schliesslich die Volkswahl auch diesen den Charakter selbstandiger, vom Oberamt mehr oder weniger unabhangiger Magistraturen verleiht” 3. Toch gelooven we niet, dat in deze arbeidsverdeeling het eenige motief ligt voor het geleidelijk afsplitsen van
bevoegdheden. Dat de politiek hier een rol van beteekenis heeft
gespeeld, is waarschijnlijk. Het springt nl. in het oog, hoe er naar
mate het plebejaat toegang krijgt tot de verschillende magistraatsfuncties telkens nieuwe ambten in het leven geroepen worden,
wier uitoefening wordt voorbehouden aan het patriciaat. Stelsel
matig trachten de patriciërs zich terug te trekken binnen deze
nieuwe verschansingen naargelang de macht en de beteekenis
van het plebejaat komen opdringen.
b. Dictator.
De dictator 4 behoort tot de magiotratiu) extraordinarii. We zagen
reeds bij het consulaat, hoe sommigen in de dictatuur den overgang
1 tic., de leg. 3. 7.
2 Mommsen, Abriss i55—156.
* L e i f e r, Zur Vorgesch. 3o6.
4 Het woord 'dictator leidt men in den regel af van dictarc = verordenen.
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zien van de monarchie naar den republikeinschen regeeringsvorm.
Volgens deze laatste opvatting is de dictator aanvankelijk niet
buitengewoon magistraat doch gewoon bestuurder.
Omtrent ontstaan en herkomst der dictatuur is men het niet
eens b Of hier etruskische invloed (men denkt aan den etruskischen zilax) dan wel eenvoudigweg een parallel-verschijnsel aan
wezig is, valt niet te zeggen. De betrouwbaarheid der bronnen,
die de namen der oudste dictatores vermelden, is sterk bewist .
Voorzoover nagegaan kan worden, is de rol van den dictator,
hoe interessant diens positie uit historisch en staatsrechtelijk oog
punt dan ook moge zijn, niet van overwegend belang voor de vor
ming van het privaatrecht. De dictator is vooral militair; elke
bemoeiing met de rechtspraak wordt hem ontzegd3. Misschien
mag men dit gebrek aan beteekenis ook toeschrijven aan de om
standigheid, dat ingeval van dictatuur slechts een zeer eng om
schreven taak aan dezen gezagsdrager wordt toevertrouwd4.
Zoo blijkt bv., dat in tijden van onrust (opstand) een dictator be
noemd wordt (öeditioniti sedandae causa) 5.
In tegenstelling tot de beide consuls treedt de dictator alléén op.
'We missen derhalve hier de collegialiteitsgedachte. Dat hij de
collega maior der consuls zou zijn, is door Liebenam bestre
den 6. Wel meenen sommigen de collegialiteitsgedachte terug te
vinden in de verhouding, waarin de dictator {magister populï) staat
tot den door hem zelf bij de ambtsaanvaarding të benoemen ma
gister equitum 7.
Ook de keuze van den dictator is eigenaardig geregeld. Deze
immers berust oorspronkelijk bij een der consuls, die tot benoe1 Mommsen, Abriss 162 —163; R. E., art. dictator van Liebenam.
8 L e i f e r, Zur Vorgesch., o.a. lil.
8 Volgens L e i f e r, Zur Vorgesch. 112, betwisten Mommsen en Soltau de
bevoegdheid van den dictator inzake rechtspraak. Mommsen, Abriss i63; Meyer,
Gesch. d. Altert., II § 5oo.
4 Mommsen, Abriss i63. Anderen, zooals Soltau en Beloch, ontkennen de
beperktheid der opdracht aan den dictator. L e i f e r, a.w. 102 vlg., 111, n3—114.
* Eigenaardig is wat L i v i ü s (7. 3) zegt omtrent de benoeming van den dictator ,,clavi
figendi causa”; hij maakt daar een toespeling op een soortgelijk gebruik bij de Etruskers.
6 Liebenam in R. E.
7 Li v., o.a. 6. 38; 8. 23; L e i f e r, Zur Vorgesch. 65, spreekt hier van „ungleiche Kollegialitat”.
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overgaat, zoodra de senaat de benoeming urgent verklaart1
Benoembaar zijn aanvankelijk alleen patriciërs2. Later krijgt
ook het plebejaat toegang tot dit ambt. M o m m s e n vermoedt,
dat dit samenvalt met de toelating der plebejers tot het consu
laat (367 v. Chr.) 3. De benaming is verschillend: eerst spreekt
men van magister populi, later is dictator gebruikelijk 4.
De bevoegdheden van den dictator zijn binnen de grenzen der
hem opgedragen taak zeer groot. L i v i u s beschrijft het heilig
ontzag, dat men voor den dictator, te Rome voorafgegaan door 24
lictoren, aan den dag legt 5. Aanvankelijk is intercessio tegen den
dictator in het geheel niet mogelijk, later, naarmate de dictatuur
in verval geraakt, wordt dit anders. Het machtigste middel, dat
den invloed van den rom. magistraat breekt, kent men tegenover
den dictator dus niet 6. De dictator bezit de hoogste macht (óummum imperium). Hij is de eerste burger, ook in dien zin, dat hij een
onbeperkten invloed kan doen gelden 7. Rekening en verantwoor
ding geeft hij aan niemand 8.
De groote macht van den dictator verklaart wel, dat men zijn
ambtsduur zoo kort mogelijk stelt. Deze bedraagt zes maanden
of zelfs minder, wanneer de hem opgedragen taak eerder vervuld
is 9. Als „Jahrkönig” zal de duur wel één jaar geweest zijn zooals
bij de consuls.

ming

c. Quaestor.
Omtrent het ontstaan der quaestuur bestaat in de bronnen geen
eenstemmigheid. Er zijn romeinsche schrijvers, die met zooveel
woorden zeggen, dat de quaestor reeds bekend is tijdens de konings1
•
4
4
6
•

Liv., 8. 23; M o m m s e n,
Liv., 8. 23; M o m m s e n,
Mommsen, Abriss 162.
C i c. , de leg. 3. 3; de rep. 1.
Liv., 2. 8.
Kübler, Gesch. d. r. R. 83;

Abriss 162; L e i f e r, Zur Vorgesch. io3.
Abriss 162.
4°*
S c h r ij n e n. Schets, i33; Leifer, Zur Vorgesch.

104 — io5 geeft de opvatting van Mommsen weer.
7 Liv., 6. 38.
8 L i v., 27. 6; Kübler, Gesch. d. r. R., 83.
• Mommsen, Abriss 129, 162 —163.
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periode 1. Leifer2 * aanvaardt deze meening als waarschijnlijk.
Volgens andere schrijvers daarentegen, zooals L i v i u s , is
de quaestuur tijdens het koningschap onbekend 4. Voor ons is vol
doende te weten, dat dit ambt in elk geval reeds in het begin der
republiek een voldongen feit is.
De quaestor, zooals de bronnen hem beschrijven, blijkt aanvan
kelijk de ondergeschikte geweest te zijn van den consul. De consul
benoemt den quaestor5. * Eerst later (omstreeks 447 v. Chr.) gaat
dit recht van keuze van den consul over op de comitia tributa,
waardoor de quaestor nu meteen magistraat in eigenlijken zin
wordt 8.
Ook bij de quaestuur treffen we steeds meerdere functionarissen
aan 7. Zoo heeft sedert de eerste helft der 5e eeuw elk der consuls
twéé quaestoren ter zijner beschikking8. De eene quaestor staat
den consul ter zijde bij de uitoefening van het stedelijk bestuur
(,imperium domi), de ander begeleidt den consul buiten de stad,
bij de krijgsverrichtingen (imperium militare). De ambtsduur be
draagt één jaar.
Benoembaar tot quaestor zijn aanvankelijk alleen patriciërs,
sedert 421 v. Chr. ook plebejers9.
Waarin bestaat nu de taak van den quaestor!
Zooals de benaming aanduidt onderzoekt hij (quaerere) zware
misdrijven, terwijl klachten te dier zake door hem ingediend wor
den 10. Juist deze taak in krimineele zaken vormt voor Leifer
een argument voor de stelling, dat we bij de quaestuur te maken
1 D. 1. i3. 1. pr (Ulp.). Ulpianus beroept zich hier op een mededeeling van Iunius
Gracchanus volgens welke reeds de oudste koningen twee quaestoren gekend zouden hebben.
Anders Lécrivain, art. quaestor in Darcmbcrg-Saglio.
* Leifer, Zur Vorgesch. 94.
•Li v., 4. 4*
4 K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R., 97, volgt L i v i u s.
6 Tac., Ann. 11. 22.
8 Mommsen, Abriss 181.
7 K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R., 97. Het getal der quaestoren is later aanzienlijk verhoogd
(ten tijde van Caesar zijn er zelfs 40).
8 Li v., 4. 43.
•Li v., 4. 43.
10 D. 1. 2. 2. 23 (Pomp.); L i v., 2. 41 (quaestores parricidii). De taak in krimineele zaken
is later overgegaan op de ,,quaestiones perpetuae" (vermoedelijk 149 v. Chr.).

115

hebben met een instituut, dat waarschijnlijk opklimt tot de koningsperiode. Aan de bloedige veeten, die aanvankelijk door gentilicische willekeur beheerscht en beslecht worden, heeft de quaestor
een eind gemaakt1.
Naast deze taak heeft de quaestor tijdens de republiek (wanneer
dit precies geschied is, staat niet vast) een tweede functie gekregen:
het beheer der schatkist (aerarium)2. Deze zou van den koning
overgegaan zijn op den quaestor 3. Dit beheer behoort tot de taak der
quaestoren, indien zij, zooals reeds werd opgemerkt, den consul
ter zijde staan waar deze het imperium domi uitoefent. Men spreekt
wel van de quaedtorea urbani. Deze treden tevens op als archivaris
sen van den staat. Wetten, senaatsbesluiten en andere belangrijke
staatsstukken worden aan de hoede dezer quaestoren toevertrouwd 4.
Het belang der quaestuur ligt voor ons vooral hierin, dat het
bekleed hebben dezer waardigheid tenslotte de voorwaarde gewor
den is voor de toelating tot de andere ambten5. De quaestuur
beteekent: de eerste schrede op de politieke loopbaan. Met haar is
praktisch het lidmaatschap van den senaat ten nauwste verbonden.
d. Praetor.
Voor de rechtsvorming is het ambt van den praetor wel het be
langrijkste, al komt zijn beteekenis eerst in het tijdvak van het
klassieke recht tot volle ontwikkeling. Van belang is ook, dat de
instelling van dit ambt samenvalt met het openstellen van het con
sulaat voor de plebejers (leged Liciniae Sextiae 36j v. Chr.).
Het woord praetor heeft tot verschillende verklaringen aanlei
ding gegeven 8. In aansluiting aan V a r r o 7 leidt men het woord
1 L e i f e r, Zur Vorgesch. 94.
* V a r r o, ling. lat. 5. 81; D. 1. 2. 2. 22 (Pomp.).
* Mommsen, Abriss 180.
4 Tac., Ann. i3. 28.
6 M. o m m s e n, Abriss 181.
6 L e i f e r, Zur Vorgesch. 83, noot 4, geeft weer de verklaring van Maresch. Vol
gens hem zou het woord praetor de etruskische vervorming zijn van pïjTCOp < FpvjTCDp (etr. pur&,
pur&ne, etc.); dit laatste zou dan ontleend zijn aan de grieksche cultuur van Beneden-Italië.
Deze verklaring is op philologische gronden betwist. Bovendien vraagt men zich af, waarom
nu juist als kenmerkende eigenschap bij den praetor aangewezen zou moeten worden diens
redenaarstalent. Dit toch behoort zeker niet specifiek thuis in de rom. praetuur.
7 V a r r o, ling. lat. 5. 80.
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praetor in den regel af van prae-itor, prae-ire. V a r r o zegt nl.:
„praetor dictus, qui praeiret iure et exercitu”. In dezen gezags
drager hebben we dan te zien den voorganger, den voortrekker,
den leider. Nu is van de consuls bekend, dat ook zij aanvankelijk
als „praetores” worden aangeduid 1. Bij de behandeling van den
consul is er op gewezen, dat zijn taak juist in hoofdzaak ligt op
het terrein van het krijgswezen (militia). Het praeire krijgt daardoor
wel een bijzonder relief (voorgaan in den strijd, in het leger). In
hetgeen V a r r o zegt is de geheele ontwikkelingsgang der praetuur ten voeten uit geteekend. Oorspronkelijk is praetor de be
naming van den consul, „qui praeiret exercitu”. Bij de verdere
afsplitsing van bevoegdheden blijft het militaire gezagsrecht aan
den consul, terwijl diens zorg voor een goede rechtsbedeeling
(iurisdictio) overgaat op een nieuwen functionaris, den eigen
lijken praetor. Deze laatste treedt als leider op bij de rechtspraak,
„qui praeiret iure”. Dat de praetor als collega minor den consul
soms vervangt bij het krijgswezen (de praetor heeft het imperium
minus) 2, vormt een reminiscentie aan het verleden. Slechts het
zwaartepunt is verlegd, zoodat V arro het ,,praeire iure laat
voorafgaan aan het „praeire exercitu”.
Of ook bij de praetuur reeds dadelijk meerdere functionarissen
zijn aangesteld, is niet met zekerheid te zeggen. Het is echter wel
waarschijnlijk in verband met de collegialiteitsgedachte. Heeft
men deze gedachte bij een of andere magistratuur prijsgegeven, dan
vermelden de bronnen dit uitdrukkelijk (zoo bv. bij de dictatuur). Bij de
praetuur wordt van dergelijke afwijking van den regel niet gesproken.
Alleen voor patriciërs staat de praetuur in den beginne open3.
Sedert 337 v. Chr. krijgt ook het plebejaat toegang4. Terloops
is er reeds de aandacht op gevestigd, hoe het patriciaat, naarmate
het zijn invloed verliest, telkens weer tracht zooveel mogelijk
macht aan zich te houden bij de instelling van nieuwe ambten.
Ook bij de praetuur is dit het geval 5.
1
*
8
4
*

C i c.f de leg. 3. 3.
Geil., i3. i5.
L i v., 6. 42; 7. 1; D. 1. 2. 2. 27 (Pomp.).
Li v., 8. i5.
L i v., 7. 12, zegt dit met zooveel woorden; B 1 o c h, Soziale Kampfe 47.
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De praetor wordt voor één jaar 1 gekozen, aanvankelijk door den
consul 2, later door de comitia centuriata 3, waar in feite het rijke
patriciaat het heft in handen heeft.
Welke is nu de taak van den praetorl
Terecht merkt M o m m s e n op 4: „Hervorgegangen ist die
Pratur aus der Verselbstandigung der Jurisdiction”. In de iurisdictio ligt de eigen taak van den praetor. „Qui ius in urbe diceret”,
zegt L i v i u s 5 .Elders spreekt hij van het „iura reddere” 6.
Om de beteekenis der praetuur voor de rechtsvorming beter te
zien, is het noodig over de iurisdictio van den praetor iets meer te
zeggen. Ze is een der vormen, waarin de imperium-gedachte zich
uit 7. De praetor is te Rome (in urbe) de ,,recht-zegger” 8. Daar
mede is niet bedoeld, dat hij zelf een tusschen partijen hangend
geschil beslist (het wijzen van het vonnis toch behoort thuis bij
den iudex). Hij zet aan belanghebbenden uiteen, hoe de rechts
voorschriften luiden, hetgeen met het oog op het formalistisch
karakter van het oude recht en op den gedrongen vorm, waarin
deze voorschriften vervat zijn, van groot praktisch belang is9.
De praetor geeft dus voorlichting. V^ie een middel tot hand
having van rechten (legis actio) moet kiezen, wendt zich tot den
magistraat. De praetor wordt zoodoende tot helper bij de voor
bereiding van een proces10. Tevens staat hij den schuldeischer,
die tot executie wil overgaan ter zijdeu. Heeft hij zelf voor
lichting noodig, dan wint hij het advies in van het consilium12.
Verder omvat de iurisdictio van den praetor het verleenen van
ambtelijke tusschenkomst bij de vrijwillige rechtspraak (iurisdictio
1 L i v., 4. 24; M o to m s e n, Abriss 129 en 166.
2 Mommsen, Abriss io5 en 166.
2 Geil., i3. 16.
4 Mommsen, Abriss 164.
5 L i v., 6. 42.
6 L i v., 7. 1.
7 W enger, Zivilprozessr. 28.
8 C i c., de leg. 3. 3.
• Geil., 20. 1. De leges XII tabularum worden hier voorgesteld als ,,leges eleganti
atque absoluta brevitate verborum scriptae".
10 W enger, Zivilprozessr. 29.
11 W enger, a.w. 29.
11 W enger, a.w. 29.
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voLuntaria). We denken hier voor het oudere recht bv. aan de in
iure cedaio.
,
Waar de praetor op deze wijze zóó nauw betrokken is bij de
rechtspraak, is hij voortdurend in de gelegenheid de gebreken, de
leemten en het verouderde in het geldende recht (ius civile) van
nabij waar te nemen. Zóó is dan ook te verklaren, dat de praetor
— gebruik makend van zijn ervaringen bij de rechtspraktijk en
steunend op zijn iuó edicendi •—■ in zoo ruime mate heeft bijgedragen
tot de vernieuwing en tot den uitbouw van het rom. recht.
De justitieele taak van den praetor is vervat in de drie verba
sollemnia, die hij alleen op de dies fasti mag uitspreken h do, dico,
addico. Hij staat partijen ter zijde bij de keuze van een rechter
(do iudicem), hij zet uiteen hoe het recht luidt (dico ius), hij ver
wijst partijen, zoodra de behandeling „in iure" beëindigd is, naar
den iudex, hij laat ze toe tot de behandeling van het geschil „apud
iudicem" (addico iudicium).
De taak van den praetor is tot het justitieele niet beperkt. Als
drager van het imperium (imperium minus) vervangt hij de consuls
ingeval van afwezigheid. Hij kan belast worden met de custodia
urbis, met de leiding van het leger of van legerafdelingen. In her
innering moge gebracht worden, dat voorstellen van wet in de
comitia tributa in den regel uitgaan van den praetor 12..* Hij heeft
het ius agendi cum populo in comitiis tributis en het ius agendi
cum patribus. Beide colleges kan hij bijeenroepen en voorzitten 8.
Tenslotte vervangt hij de consuls, waar deze als voorzitters der
comitia centuriata zouden moeten optreden4. *
e. Cendor.
Het ambt van den ceruor 6 moge voor de rechtsvorming niet van
rechtstreeksche beteekenis zijn, het belicht de romeinsche samen
leving en het openbare leven te Rome op zoodanige wijze, dat een
korte schets op deze plaats wel verantwoord is.
1
*
•
4
8

Ovidius, Fast. I 47—52.
M o m m s e n, Staatsr. I en II passim.
Mommsen, Abriss 166.
Schrijnen, Schets i35.
R. E., art. censores van Kubitschek.
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Het woord censor is afgeleid van censere, schatten *. De bevoegd
heden van den censor zijn losgemaakt uit die der consuls 12, teneinde
—> aldus de voorstelling van Livius3 — overbelasting te
vermijden. Den consul ontbreekt tijd en lust om zich met den census
bezig te houden. Zoodoende wordt omstreeks de helft der 5e eeuw
de censuur ingesteld (443 of 435 v. Chr.) 4. 5
De censoren worden ten getale van twéé in de comitia centuriata
gekozen6. Oorspronkelijk is het ambt enkel voor patriciërs toe
gankelijk 6. Of het tegelijk met het consulaat (367 v. Chr.) voor
plebejers opengesteld wordt, staat niet vast. In ieder geval duurt
het tot 351 v. Chr. vooraleer de eerste plebejer censor wordt 7.
Een eigenaardigheid doet zich voor met betrekking tot den
ambtsduur. De censoren worden nl. voor 5 jaar gekozen, met dien
verstande echter, dat ze het onderdeel der taak, waaraan ze hun
benaming ontleenen (het houden van den ccnóuó), feitelijk slechts
gedurende ï1^jaar uitoefenen8. Ze aanvaarden hun ambt als regel
in het voorjaar, zoodat hun census-werkzaamheden in den zomer
van het volgende jaar (na 18 maanden) eindigen. Dit einde gaat
gepaard met het vieren van het zoenfeest (lustrum), bij welke
gelegenheid het offer der „suovetaurilia” 9 plaats heeft. Aan deze
sacrale handeling hecht de Romein uitermate veel belang: de
rechtsgeldigheid van alle verrichtingen terzake van den census
hangt af van het brengen van dit offer 10.
Het houden van den census bestaat in het periodiek vaststellen
van het aantal der romeinsche burgers (volkstelling) en van den
staat van ieders vermogen. Voor de verdeeling der finantieele
en militaire lasten, voor de indeeling in klassen bij de comitia cen
turiata (indirect derhalve ook voor het stemrecht) is de census
1 L i v., 4. 8.
2 M o m m s e n, Abriss 172.
8 L i v., 4*
* Liv., 1. 42; 4. 8.
5 Cic
de leg. 3. 3; v o n Mayr, Röm. Rechtsgesch. I. 1. 78.
•Li v., 4. 8.
7von Mayr, Röm. Rechtsgesch. I. 1. 78.
8 Li v.f 4. 24; C i c., de leg. 3. 3.
• L i v., 1. 44; V a r r o, ling. lat. 6. g3.
10 C i c., de orat. 1. i83.
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van groot praktisch belang. Voor tal van rechten en verplichtin
gen van den romeinschen burger vormt de census den grondslag.
De censor roept de romeinsche patresfamilias bijeen op het Marsveld, waar ze opgave hebben te verstrekken van: naam, leeftijd,
namen der gezinsleden, bezittingen. Deze bezittingen kunnen
door de „iuratores” geschat worden 1.
Verder heeft de censor bet regimen morurn, dat C i c e r o ken
schetst als „illud morum severissimum magisterium” 2. De cen
soren houden toezicht op de „mores” en op de „disciplina romana”
in het algemeen en op die der senatoren en der ruitercenturies in
het bijzonder, ook wat het private leven betreft 3. Vooral later
is dit toezicht van groote praktische beteekenis geworden, omdat
de censoriale reprimande {nota cetuoria) tot gevolg kan hebben:
verwijdering uit den senaat (senatu movere) of niet-toelating tot
den senaat (senatu praeterire). Het is alleszins begrijpelijk, dat
het patriciaat taai vasthoudt aan het voorrecht, dat enkel patriciërs
tot de censoriale waardigheid kunnen worden toegelaten. Er ver
loopt bijna een eeuw vooraleer de eerste plebejer censor wordt.
De censuur 4 is van een in den beginne onbelangrijk ambt (a
parva origine) tenslotte tot een der belangrijkste functies in het
staatsbestel geworden 5. Door persoonlijke energie en eigen initia
tief valt van dit ambt alles te maken. „Das innere Mark des
Instituts, zegt von Jhering6, in dem seine Kraft und Starke
ruhte, und ohne das es nichts war, kam durch die Censoren selbst
hinein, war das Resultat der Unerschrockenheit und Strenge, des
1 Ci
de leg. 3. 3; C o s t a, Diritto rom. pubb. 149. Eigenaardig is, dat de censuur
telkens gedurende 31/* jaar „rust”. M o m m s e n (Abriss 173) leidt hieruit af, dat het hou
den van den census een ambtelijke verrichting geweest is met een voorLoopig karakter. De vast
stellingen door den censor vormen enkel voorstellen voor den magistraat, voor wiens ambte
lijke taak ze van belang zijn. Trouwens tijdens de ,,rust" van 31/* iaar zullen telkens wijzi
gingen plaats grijpen in de aan den censor verstrekte gegevens. Met deze wijzigingen moet
uiteraard rekening gehouden worden.
* C i c., de leg. 3. 3; C i c., de prov. cons. 19. 46.
3 Liv,, 4. 8; C i c., de leg. 3. 3 (mores populi regunto).
4 De censoren, die alleen de potettaó hebben (ze missen het imperium), zijn bovendien nog
met andere werkzaamheden belast: de zorg voor het onderhoud der tempels, de aanbesteding
van openbare werken, verpachtingen, het toezicht op wegen en straten, op de tollen (vectigalia). L i v., 3g. 44; C i c., de leg. 3. 3.
• Liv., 4. 8.
•von Jhering, Geist II. 2. 288.
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sittlichen Ernstes und der eigenen sittlichen Wiirdigkeit, durch
die die dem Volk imponirt hatten”.
£. Aedilid curulid.
Omtrent de herkomst der aediled 1 in het algemeen bestaat ver
schil van meening. Rosenberg2 verdedigt de etruskische
afkomst; anderen, zooals Kornemann 3, hebben dit weer
legd. L e i f e r heeft wel tal van bezwaren tegen Rosen
berg, maar toch wil hij niet bestrijden „dass der Name aedilid
nichts von etruskischem Ursprung an sich hat" 4.
De benaming aedilid curulid wijst allereerst op de taak van den
aedilid: de zorg voor openbare gebouwen, aedes5; het adjectief
curulid duidt op het teeken der waardigheid, nl. het voeren van de
sella curulis (vouwstoel).
Het ambt zelf is in 367 v. Chr. ingesteld door de leged Liciniae
Sextiae, tegelijk met de praetuur 6. De aediled curuled worden ten
getale van twéé gekozen door de comitia tributa7. Ook hier
bedraagt de ambtsduur wederom één jaar 8. Tot aediel zijn aan
vankelijk alleen patriciërs verkiesbaar (het ambt behoort tot de
magistratus minores), later heeft de keuze om beurten plaats uit
patriciaat en plebejaat 9.
Welke is nu de werkkring der aediles curules?
De veiligheid te Rome en het marktwezen zijn aan hun zorg
toevertrouwd. Ze zijn belast met de markt- en straatpolitie. -Maar
bovendien houden ze toezicht op openbare gebouwen, op wegen
en op waterleidingen (cura urbis). Cicero ziet de taak der
aedielen in de cura urbid, de cura annonae (de zorg voor de voedsel
voorziening) en de cura ludorum (het inrichten der spelen, ludi
1 R. E.t art. aediles van Kubitschek.
1 Rosenberg, Der Staat der Italiker 7 vlg.
3 Kornemann, Klio 14. 196.
4 L e i f e r, Zur Vorgesch. 307.
8 Voor de acdilct plcbió zegt Po mponius dit in D. 1. 2. 2. 21. M o m m s e n, Abriss,
177, spreekt van „Hausmeister, Gebaudeherr".
•
7
8
•

L i v., 7. 1.
Geil., i3. i5. Mommsen, Abriss 177—178.
Mommsen, Abriss 178.
Mommsen, Abriss 177.
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romani)
De cura ludorum vormt een uitstekend middel om de
volksgunst (aura popularis) te winnen. De cura annonae zal eerst
tegen het einde der republiek van eenige beteekenis geworden zijn.
Verder hebben de aediles curules jurisdictie inzake handels
geschillen, hetgeen vermoedelijk samenhangt met hun toezicht op
het marktwezen. Het is aan dit onderdeel der ambtelijke taak
te danken, dat de aedielen in het verdere verloop der romeinsche
rechtsgeschiedenis een zoo belangrijke rol zijn gaan spelen. De
inbond van het edictum aedilicium is voor het contractenrecht
van de allergrootste beteekenis 2.
g. Tribumu) plebu.
Het ambt van tribunua plebiö 3 rangschikt Mommsen4 met
dat van den aedilis plebis onder de quasi-magistraten, omdat hier
van een vertegenwoordiging van het geheele volk geen sprake
ban zijn. De plebs-tribuun (de gebruikelijke benaming „volks
tribuun” is onjuist) staat voor de belangen van het plebejaat. Hij
behoort tot de merkwaardigste figuren onder de romeinsche ma
gistraten. De omvang der hem toegekende macht, de wijze waarop
hij daarvan gebruik maakt, in een woord zijn geheele feitelijke en
politiek-juridische positie zijn van dien aard, dat zelfs twijfel
kan rijzen over de vraag wie nu eigenlijk de invloedrijkste magis
traat te Rome is, de consul of de plebs-tribuun 5.
De instelling van het plebs-tribunaat valt in den tijd der eerste
secessio plebis (494 v. Chr.) 6. Cicero ziet er het tegenwicht
in van de machtige consuls 7. De tribuni pLebia worden ten getale
van twéé 8 gekozen door de plebs zelf, in de eigen partijvergadering9. Sedert 471 v. Chr. heeft de keuze plaats in de tribusge1
s
3
4
5
8
zou
7
8
•

C i c., de leg. 3. 3.
C i c„ de off. 3. 17; Geil., 4. 2.
C h. Lécrivain, art. tribuni plebis in Darcmberg-SagLio.
Mommsen, Abriss 5i.
K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 85.
L i v., 2.33; Geil., 17.21; C i c., de rep. 2. 33. Volgens Meyer (Hermes, 3o. 1. 24)
het tribunaat eerst in 476 ontstaan zijn.
C i c., de rep. 2. 33; de leg., 3. 7.
Dit getal wordt nog voor de Twaalftafelenwet verhoogd tot 10. Mommsen, Abriss 169.
L i v., 2. 56; Mommsen,
Abriss. 169.
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wijs ingedeelde concilia plebis. Slechts plebeii zijn verkiesbaar1.
Waarin bestaat nu de taak der tribuni plebi/l
Zij is voornamelijk negatief. Als vertrouwde van de plebs
beeft de tribuun de plebeii te beschermen tegen willekeur, vooral
tegen willekeur van de zijde der consuls. Voor de intercessio
is noodig, dat de magistraat in het bezit is eener ,,par maiorve
potestas”, ten einde daarmede maatregelen van andere magistraten
tegen te houden. De tribunus plebis nu intercedeert, ofschoon hij
geen imperium heeft2, tegen alle magistraten, behalve tegen den
dictator 3 en tegen den censor 4. Ambtelijke verrichtingen (beslis
singen van den magistraat), heffingen, senaatsbesluiten, enz., die
de rechten der plebs bekorten of die, te recht of ten onrechte,
onbillijk geacht worden, verijdelt de tribuun met zijn recht van
veto 5. Livius6 beschrijft meer dan eens tot welke willekeur
dit veto-recht aanleiding heeft gegeven. Verleent de tribuun aan
vankelijk zijn tusschenkomst enkel dan, indien er om gevraagd
wordt (appellatio), later doet hij dit ongevraagd.
Ruggesteun vindt de macht van den plebs-tribuun in de éacroóanctitcM, in de persoonlijke onschendbaarheid7. Hij draagt dien
tengevolge geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen, die zijn
veto te weeg brengt. Slechts de intercessio collegae, de tusschen
komst van een der andere tribunen, kan remmend werken, terwijl
onderling voorafgaand overleg der tribuni plebis in de hand ge
werkt wordt door de vrees voor een politiek echec als gevolg der
intercessio collegae 8.
De tribuni plebis treden verder op als voorzitters der concilia
plebis. Ze hebben het „ius agendi cum plebe”. De plebs-vergaderingen roepen zij bijeen, terwijl aldaar de plebisciet-voorstellen
van hen uitgaan 9.
1
*
8
4
4
*
7
8
9

Li v.y 2. 33.
Li v., 6. 37 (de tribuni hebben geen imperium, doch slechts auxilium).
Liv., 6. 38.
L i v., 40. ^5; 42. 10.
Liv., 2. 33; 3. 11.
•
L i v., 6. 38.
Liv., 2. 33; 9. 1; 9. 8; R. E., art. sacrosanctus van Kübler.
Schr ij n e n, Schets 144—*148.
Schrijnen, Schets 146.
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Hebben we zooeven gezegd, dat de taak der tribunen voornaam
lijk negatief is, in zijn verdere ontwikkeling heeft het tribunaat
ook een positieven inhoud gekregen. Daarop wijst reeds het zelf
standig, eigenmachtig intercedeeren. Bovendien kunnen zij door dwang
hun wil doorzetten (ius coercitionis). Zoo kunnen ze onwilligen
in hechtenis nemen (ius prensionis) 1 of met boete (multa) bedreigen 2.
h. AediLió pLebió.
Evenals den tribunus beschouwt M. o m m s e n 3 ook den aediLió
pLebió als een quasi-magistraat. De opmerkingen, gemaakt naar
aanleiding van de herkomst der aediles curules, behoeven we hier,
omdat ze de aediliteit in het algemeen betreffen, niet te herhalen.
Het ambt is ouder dan dat der aediles curules. Volgens de
traditie toch is de functie van plebs-aediel ingesteld als gevolg
van de eerste secessio plebis (494 v- Dhr.) .
De aediles plebis worden gekozen ten getale van twéé door de
tribuni plebis, wier ondergeschikten ze zijn. Later gaat deze keuze
over op de concilia plebis 5. Ze worden gekozen uit de plebs.
De taak der aediles plebis vertoont gelijkenis met die der aediles
curules. De iurisdictio in handelsgeschillen missen ze. Overigens
geldt van hen wat Cicero6 over de aediles in het algemeen
zegt: „Suntoque aediles curatores urbis, annonae, ludorumque
sollemnium''. Of de zorg voor de annona in het tijdvak, dat ons
thans bezighoudt, reeds iets beteekent, mogen we ook hier betwij
felen. De aedielen bewaren de senaatsbesluiten, aldus L i v i u s 7,
waarbij we vermoedelijk te denken hebben aan die, waarbij plebiscita in een of anderen vorm betrokken zijn 8. Ook de plebiscita
zelf zijn aan hun hoede toevertrouwd 9.
1
1
3
4
5
•
7
•

L i v., a. 56; Geil. i3, i3.
Geil., i3. ia; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 87.
Mommsen, Abriss 5i.
Mommsen, Abriss 51.
Mommsen, Abriss 178.
C i c., de leg. 3. 3.
L i v., 3. 55.
Kübler, Gesch. d. r. R., 94; S c h r ij n e n, Schets 147 (het zouden afschriften van

senaatsbesluiten zijn, die ze bewaren).
• D. 1. 2. 2. 21 (Pomp.).
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De zorg voor de markt- en straatpolitie deelen zij met de kurulische aedielen, sommige dwangmaatregelen (ius prensionis) met
de tribuni plebis. Evenals de tribuun is ook de aediel sacrosanctus.
§ 2. Rechtsbronnen in formeelen zin.
We hebben nu na te gaan welke factoren op rechtstreeksche
wijze de vorming van het recht bewerkstelligen en de manier,
waarop dit geschiedt. We moeten daarbij veelal steunen op ge
gevens uit later tijd. Gegevens uit het tijdperk van het nationale
recht zelf ontbreken meestal. ^Vel kan men met vrij groote waar
schijnlijkheid reconstrueeren, welke rechtsbronnen in formeelen zin
er toen geweest zijn, doch de nadere bepaling der vereischten,
waaraan deze rechtsbronnen moeten voldoen, moet vrijwel geheel
geschieden aan de hand van gegevens uit de klassieke periode.
Het gevolg is, dat de verdere uiteenzetting de werkelijke opvat
ting van het rom. recht der oudste tijden slechts kan benaderen.
Zekerheid omtrent de aan de rechtsbronnen gestelde eischen is
er niet1.
1. Gewoonte (mos, consuetudo).
Pomponius herinnert er aan, hoe het rom. volk aanvanke
lijk leeft „sine lege certa, sine iure certo” 2, waarmede hij blijk
baar bedoelt, dat het recht nog niet opgeteekend is. Hij vervolgt
dan: „omniaque manu a regibus gubernabuntur’’. Wil hij hier
mede aangeven, dat voor gewoonterecht geen plaats is, dan
schuilt in deze mededeeling zeker een overdrijving. Het gewoonte
recht heeft, zooals G a i u s betoogt voor alle volken 3, ook in
den rom. stad-staat zonder eenigen twijfel een rol van beteekenis
gespeeld. Van de „mos maiorum” wordt door de latere schrijvers
steeds met veel ophef gewag gemaakt. Het streven der plebejers
naar geschreven recht zou trouwens onbegrijpelijk worden.
1 Wat hier voor het oudóte tijdperk als min of meer waarschijnlijk wordt voorgesteld, is
voor het klaóóieke tijdperk werkelijkheid. Herhalingen kunnen derhalve achterwege blijven
bij de behandeling van het volgende tijdperk.
* D. ï. 2. 2. ï (Pomp.).
s G. ï. ï; J. ï. 2. 3; ï. 2. 9.
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De vraag is nu: wanneer kan men van een mos (consuetudo)
spreken? Wat stempelt een bepaalden gedragsregel tot een regel
van gewoonterecht? Waarin ligt het bindende moment?
We zitten hier al aanstonds voor de moeilijkheid, dat de bron
nen uit het tijdperk van het nationale recht ons daaromtrent niets
zeggen. Er valt slechts te gissen.
Afgaande op den nauwen samenhang van het oude recht met
de religie, vormt volgens C u q 1 de veronderstelde wil der godheid
den dieperen grond van het verbindende in de mos. Ten aanzien van
bepaalde gewoonterechtelijke voorschriften, waarbij de samenhang
met de religie duidelijk is, mag deze opvatting inderdaad aantrekke
lijk heeten. Doch er zijn andere bepalingen, die alleen en uitsluitend
op doelmatigheid zijn ingesteld. Kiezen we als voorbeeld uit de
leges XII tabularum de regeling omtrent de breedte van den „ambitus” bij gebouwen en landerijen2. Voor dergelijke „mores is de
suppositie van O u q al heel weinig bevredigend.
Welke opvatting huldigen de klassieke juristen?
Zij leggen op een tweetal momenten den nadruk. Er moet aller
eerst zijn een longa consuetudo (inveterata consuetudo). Dezelfde
gedragsregel moet gedurende langen tijd nageleefd zijn 3. Er moet
dus zijn duurzaamheid. Uit dit blijvende opvolgen derzelfde ge
dragsregels spreekt de „tacitus consensus populi” 4. Men aan
vaardt dus blijkbaar niet zoo maar eiken langdurig nageleefden
regel als „mos”, anders toch zou men niet spreken van: comprobare,
probare, consensus5, uitdrukkingen, die toch wel wijzen op een
goedkeuren van den mos-regel. De mos is voor de klassieke juristen
derhalve wel iets meer geweest dan een zuiver feitelijke leefregel.
Dit wordt nog geadstrueerd door een tweede moment, waaraan
men waarde blijkt te hechten: de ratio. De gedragsregel moet nl.,
teneinde als gewoonte aanvaard te kunnen worden, steunen op
de ratio, op de rede. Hij moet de uitdrukking vormen van de rede1 Cuq, Manuel i5.
* Leg. XII tab., 7 passim. We stellen ons het ontstaan dezer regeling aldus voor, dat reeds
vóór de Twaalftafelenwet de gewoonte bestond een strook grond als „ambitus ’ te laten
braakliggen. De X-viri hebben de breedte dezer strook uniform geregeld.
* U 1 p., Reg. 1. 4.
4 U 1 p., Reg., 1. 4.
4 U lp., Reg. 1. 4; J. 1. 2. 9; D. 1. 3. 3a. 1 (Jul.); 1. 3. 35 (Hermog.).
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lijk-beraden rechtsovertuiging. Dit verduidelijkt C e 1 s u s door
tegenover elkaar te plaatsen ratio en error. Hij schrijft1: „Quod
non ratione introductum, sed errore primum, deinde consuetudine
optentum est, in aliis similibus non optinet”. Met de vaststelling
dezer twee momenten 2, zijn we er, we geven dit toe, allerminst.
Onzeker toch is allereerst: welk tijdsverloop de Romein eischt.
Zoo spreekt Hermogenianus3 bv. van gedragingen, die
„per annos plunmos in acht genomen zijn. Op andere plaatsen
wordt deze tijdsbepaling wederom geheel in het midden gelaten.
Onzeker is ook: welk criterium men aanlegt bij de vraag of een
regel al dan niet steunt op de ,,ratio”. Veel zal hier hebben afge
hangen van de omstandigheden, waarbij dan weer doelmatigheid,
traditie, zede, religie van medebepalenden invloed geweest zullen
zijn.
We komen derhalve tot deze slotsom: dat de klassieke juristen
aan de moó, die als recht erkend wordt, twee vereischten stellen:
naleving gedurende langen tijd en steunen op de ratio. Ofschoon
de nadere preciseering dezer beide vereischten ontbreekt, geven
ze toch eenigszins aan in welke richting de klassieke juristen het
bindende in de moa zoeken.
Beschouwen de klassieke juristen niet zoo maar iederen ge
dragsregel als regel van gewoonterecht, de veronderstelling, dat
de opvattingen gedurende het tijdperk van het nationale recht niet
veel anders geweest zijn, is niet al te gewaagd. Vooral in de pri
mitieve rom. samenleving, waarin men in hoofdzaak naar onge
schreven recht leeft, zal men eischen aan de „mores” gesteld
hebben. De behoefte aan rechtszekerheid en veiligheid in de
rechts- en weergemeenschap brengt dit mede. Dat men daarbij
aan het vereischte van langdurige naleving in de allereerste plaats
denkt, ligt wel voor het grijpen. De beteekenis van het woord
corwuetudo, door Plautus en Terentius herhaaldelijk.
1 D. i. 3. 39 (Celsus); O. 8. 52 (53). 2. Men spreekt hier wel van de opinio ncccééitatié.
Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 449.
2 Het eerste moment draagt een uiterlijk. karakter (de naar buiten kenbare blijvende opvol
ging van één en denzelfden regel), het tweede vertoont een innerlijk kenmerk (de beredeneerde
erkenning van den regel als steunend op de ratio). K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 448.
2 D. 1. 3. 35 (Hermog.).
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gebruikt, wijst daarop
De vraag, of iets overeenkomt met de
ratio, zal parallel loopen met deze andere vraag: of iets in over
eenstemming is met de fides, met de eerlijkheid, die de eene rechtsgenoot te betrachten heeft tegenover den ander2. De vraag, of
een bepaalde gedragsregel strookt met hetgeen de ratio of de fides
voorschrijven, zal praktisch weinig moeilijkheden, hebben veroor
zaakt, gezien de betrekkelijke ongecompliceerdheid van het heele
leven. De gewoonterechtelijke regels zullen vaak niet anders
geweest zijn dan diensten, die de eene rechtsgenoot den ander
als vanzelfsprekend bewijst, of andere gedragingen, die de eene
civis tegenover den ander als vanzelfsprekend in acht neemt3,
een gedachte, die we later bij P a u 1 u s 4 terugvinden, waar hij
van het gewoonterecht de opmerking maakt „quod in tantum
probatum est, ut non fuerit necesse scripto id comprehendere".
Heeft zich eenmaal een traditie gevormd met betrekking tot een
bepaalde mos, dan grijpt de fides weer verder in. Zij verzet er
zich tegen den rechtsgenoot teleur te stellen in datgene „quod
usus comprobavit”. Redelijkerwijs mag de Romein verwachten,
dat zijn medeburgers de mos naleven5.
Welke is nu de beteekenis der mos in het rechtsleven?
Op tal van plaatsen wordt gewezen op de gelijkwaardigheid van mos en 1 e x (wet). Zoo zegt Cicero®
1 Consuesco = ik raak gewoon (aan iets), ik raak vertrouwd (met iets).
* G e 11., 20. ï; C i c., de off. 1.7; Meister, Die Tugenden der Romer 6. Bij G e 1lius leest men o.m.: „Omnibus quidem virtutum generibus exercendis colendisque populus
romanus e parva origine ad tantae amplitudinis instar emicuit, sed omnium maxime atque
praecipue f i d e m coluit sanctamque habuit tam privatim quam publice."
8 Merkwaardig zijn bij oudere schrijvers (o.a. bij P 1 a u t u s) uitdrukkingen als: morcm
alicui gererc, obocdicnó fuit mori patrió. Mier beteekent m.00 blijkbaar: wil, zin. Het iemand naar
den zin doen, doen wat iemand verwacht, wat dus min of meer vanzelf spreekt. Volgens
G e o r g e s (Lat. dtsch. Handwörterbuch, II *1918, s.v. moó) beteekent modi „der AVille
eines Menschen" en verder allereerst „der Eigenwille, Eigensinn" en vervolgens, dus in de
tweede plaats, „der für die Handlungsweise zur Regel gewordene Wille" (Sitte, enz.).
4 D. 1. 3. 36 (Paul.).
8 Er is in verband met de staatsinrichting gesproken over de souvereiniteitsgedachte (blz.
94 vlg.). Wil men dit begrip in het rom. staatsrecht gebruiken, dan kan men spreken van de
souvereiniteit van den stad-staat. Daarmede is echter allerminst aangewezen de diepere
grond van het gewoonterecht. Er is gewoonterecht geweest vóórdat er van een rom. ,,staat'
gesproken kan worden. Vandaar de opmerking, dat men, het woord souvereiniteit gebruikend,
niet moet denken met één slag alle mogelijke verschijnselen in het recht te hebben verklaard 1
• C i c., de leg. 2. 10.
1 29
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met betrekking tot het oudere recht, dat de „mos maiorum ut lex
valebat”. Deze gelijkheid in kracht met de lex blijkt verder uit
Ulpianus1: „Diuturna consuetudo pro iure et lege in his
quae non ex scripto descendunt observari solet”. Soortgelijke
meeningen treffen we aan bij Hermogenianus, Paulus
en anderen 2.
P a u J u s wijst verder op de interpretatieve beteekenis der gewoonte ten opzichte der wet 3: „Si de interpretatione legis quaeratur, in primis inspiciendum est, quo iure
civitas retro in eiusmodi casibus usa fuisset: optima enim est
legum interpres consuetudo”. Verder zijn er teksten, waaruit
blijkt, dat de gewoonte ook een aanvullende taak tegen
over de lex kan hebben .
Tenslotte vraagt de afschaffende (derogatoire)
kracht der mos de aandacht. Volgens Ulpianus5 is
terecht de leer aanvaard, dat wetten niet enkel door den wet
gever zelf afgeschaft kunnen worden „sed etiam tacito consensu
omnium per desuetudinem abrogentur”. Zoo is bekend, dat de
straf, die de Legeó XII tabuLarum. bedreigen tegen iniuria, door
de gewoonte (desuetudo) is afgeschaft 6.
2.

Lex.

De beteekenis van het woord Lex 7 is zeer verschillend. Zoo
duidt men er behalve de wet in strikten zin soms ook mede aan een
plebiscitum 8. Elders zijn legeó de bepalingen (voorwaarden) eener
overeenkomst9. In het bijzantijnsche recht wordt Lex de tech
nische term voor keizerlijke verordening (constitutio). Wanneer
wij hier het woord Lex gebruiken, dan hebben we het oog op de in
1
2
2
4
8
4
7
8
•

D. i. 3. 33 (Ulp.).
D. ï. 3. 35 (Hermog.); 1. 3. 36 (Paul.); 1. 3. 38 (Callistr.).
D. ï. 3. 37 (Paul.).
D. ï. 3. 32. pr. (Jul.).
D. ï. 3. 32. ï (Ulp.); J. ï. 2. ïi; C. 6. 5i. ï. ï; 8. 52 (53). 2; Nov. 89. 16.
Geil., 20. 1; J. 4. 4. 4.
R. E.t art. lex van W eiss (kol. 23i5<—-2319).
C i c., de rep. 2. 37.
D. 18. 1. 6. 1 (Pomp.).
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de comitia genomen volksbesluiten. We zullen de lex in deze
laatste beteekenis nader trachten te bepalen.
Etymologisch wordt het woord zeer verschillend verklaard.
Men leidt het wel af van Legere, verzamelen, samenbrengen1.
Anderen schuiven op den voorgrond de gedachte van: lezen, af
kondigen (promulgatio) 2. Verder is er nog de afleiding van ligare,
binden 3.
von Jhering4 ziet in de lex een overeenkomst (Vertrag),
die de rechtsgenooten met elkaar aangaan. Niet de staat als wezen,
dat zich boven de burgers verheft, maar de enkelingen zelf zijn
het subject van de lex-vormende macht. Er is geen subordinatie,
doch coördinatie. Men vergelijkt de wijze, waarop in de comitia
de lex tot stand komt, met die, waarop in het privaatrecht de eene
partij zich verbindt tegenover de andere (sponsio, stipulatie). Ook
bij het voorstel van wet wordt aan de vergaderde rechtsgenooten
door den magistraat de rogatio gesteld, waarop het volk ant
woordt door de stemming5. Papinianus gebruikt nog den
term „sponsio”, wanneer hij de lex voorstelt als „communis reï
publicae sponsio” 6. De etymologische verklaring, die lex af*
leidt van ligare, zou dan al heel aantrekkelijk worden. De rechts
genooten immers binden zich tegenover elkaar. De exclusivistische
werking der lex in den beginne (alleen voor rom. cives) zou dan
meteen verduidelijkt zijn. De mannelijke cives romani toch hebben
aan de totstandkoming der wet medegewerkt. De niet-Romein
heeft er niets mede te maken, omdat hij geen partij geweest is.
Toegepast zou derhalve zijn een gedachte uit het contractenrecht,
de overeenkomst werkt alleen tusschen contracteerende partijen.
Na hetgeen we gezien hebben omtrent de positie der met impe
rium bekleede gezagdragers, bevredigt de voorstelling van von
Jhering niet. Kan men wel zeggen: dat de rechtsgenooten bij
1von Jhering, Geist I 217.
* M o m m s e n, Ges. Schr. III 290.
* Mommsen, Ges. Schr. III 372; dezelfde Staatsr. III 3o8 vlg.
4 v o n Jhering, Geist I 216; zie de etymologische verklaring van itu door von
Jhering, hiervoren blz. 12.
8 De vergelijking gaat hier niet op, omdat niet een of meer comitia-leden een voorstel doen
aan hun medeleden, doch de magistraat.
* D. 1. 3. 1. (Pap.); H ij m a n s, Verbintenissenrecht 114.
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het stemmen over de wet naast en tegenover elkaar staan als vrije
contracteerende menschen? Men verliest dan toch wel heel erg
uit het oog, dat de plebejers (men denke bij de comitia centuriata
aan de minder vermogenden onder hen) en de cliënten in feite toch
allerminst in volle vrijheid stemmen over hetgeen van hen gevraagd
wordt (rogatur). Bovendien moet de „patrum auctoritas” nog ver
leend worden 1 De gedachte van een vrijelijk gesloten overeen
komst rijmt verder al heel slecht met de oppermachtigheid en met
de willekeur, waarmede met name de consuls kunnen optreden,
met hun recht van initiatief, terwijl de comitia zelfs de bevoegd
heid missen tot amendeering. Zou de rom. vrouw, die immers tot
de comitia geen toegang heeft, zou verder de politiek minderjarige
man 1 dan niet aan de wet onderworpen zijn, omdat zij of hij aan
de wet niet medewerkte? Dit blijkt nergens en het is ook niet
waarschijnlijk. Aanvaardt men bij de lex de contractsgedachte,
dan is de vrijheid, waarmede hier gecontracteerd wordt, niets
anders dan een vrijheid in schijn. Bij de lex curiata de imperio is er
reeds op gewezen, hoe het volk den magistraat met het imperium
bekleedt. Het volk is in werkelijkheid daarbij niet meer dan een
marionet2. Ook bij de lex in het algemeen laten de magistraat
en de senaat het volk in den waan alsof het zich zelf de wet stelt.
Zoo kan wellicht het best verklaard worden, dat de lex voor de
rechtsvorming feitelijk zoo bitter weinig beteekende. De werke
lijke leiding der re* publica ligt in de hand van anderen (magistraat).
Kernachtig typeert Schulz3 het rom. volk: „Das Volk des
Rechts ist nicht das Volk des Gesetzes”. De geringe beteekenis
van het volk bij de rechtsvorming verklaart ook, dat pas vrij laat
van het bestaan van wetten blijkt4, terwijl straks de princeps
in de comitia een gewillig werktuig vindt, dat hij volkomen naar
1 G el 1.| ïo. 28, deelt mede, dat de rom. burger den leeftijd van 17 jaar bereikt moet
hebben alvorens hij een rol in het openbare leven kan vervullen. De meerderjarigheid voor
het privaatrecht is anders geregeld.
1 Teekenend is het bericht van Dionysius v. H. (2. 14), dat de koning vroeger aan
het volk verschillende bevoegdheden zou hebben verleend (è7üéTpe<J;£v), zoo o.a. de beslissing
over oorlog (Ttspl 7roXé[XOU Stayivcoaxetv), doch enkel voorzoovcr de koning dit goedvindt
(6xav 6 PaaiXeüs £973).
* Schulz, Prinzipien 4.
4 H u v e 1 i n-M o n i e r. Cours élémentaire I 3g.
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zijn hand zet zonder dat men hem voor revolutionnair uitmaakt.
De volkswetgeving te Rome is nooit iets anders geweest dan
een wetgeving in schijn door het volk.
Men kan de lex zeker in verband brengen met ligare, binden.
Van een zich binden der rechtsgenooten in volle vrijheid kan
echter bezwaarlijk gesproken worden. Er is veeleer een binden
van bovenaf, zoodat de lex data (in tegenstelling tot de lex lata)
eigenlijk niet zoo heel vreemd is 1. Dat de magistraat de comitia
polst (interrogatio) of zij zich met zijn voorstel van wet kunnen
vereenigen, is psychologisch volkomen begrijpelijk en getuigt van
wijs beleid en van praktischen zin. De eenige vrijheid der volks
vergadering bestaat hierin: dat ze het voorstel als geheel kan
verwerpen. Maar verwerping belet inmiddels nog niet, dat de
magistraat zijn wil nu doorzet in den vorm eener lex data\ Ook
de gedachte eener sponsio behoeft men nog niet prijs te geven, maar
dan eener sponsio niet van de rom. burgers onderling en tegenover
elkaar, maar — gelijk Papinianus het uitdrukt — van en
tegenover de res publica zelf, tegenover den souvereinen stad-staat,
wiens belangrijkste orgaan de magistraat is. Er ontstaat tegenover
den staat een duurzame gebondenheid en deze strekt zich niet
enkel uit tot hen, die deel uitmaken der comitia, maar tot allen,
die lid der res publica zijn2.
Hoe kunnen we nu de lex definiëeren?
We zijn ook hier wederom aangewezen op klassieke en latere
getuigen, zoodat niet met zekerheid is te zeggen wat voor den
Romein der oudste tijden de lex geweest is. Een principiëel andere
opvatting der lex verwachten we nauwelijks, gezien de verhou
dingen van magistraat, volk en senaat.
G a i u s 3 zegt van de lex: „lex est quod populus iubet atque
1 Over Lex data en Lex Lata zie hieronder. Verder M o m m s e n, Staatsr. III 3io vlg.;
K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 5a. K a r 1 o w a schijnt de meening toegedaan te zijn, dat
de lex data (de van boven opgelegde wet) in den beginne heel gewoon is. Dit strookt volkomen
met de verhouding van den magistraat tot de volksvergadering.
. Weiss zegt in zijn: R. ^.-artikel (kol. a3i5) omtrent Lex: „Das lateinische Wort lex
gehort zu jener anscheinend, ziemlich alten Gruppe von Suffixbildungen auf e wie nex.. . ..
denen allen gemeinsam ist, dass sie einen Ziutand der Dauer bezeichnen. Demnach ist lex die
dauernde Bindung, eine ahnliche Bildung wie spater (ob)Ligatio, noch spater ligatura.
* G. i. 3.
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constituit” h Lex is derhalve datgene wat het volk ter naleving
vaststelt2. Justinianus3 verbetert deze definitie door de
toevoeging, dat het initiatief moet uitgaan van den magistraat
(magiétratu interroganle). Waar de senaat het volksbesluit dient te
bekrachtigen, gelijk we elders zagen 4, zal men in de definitie nog
moeten inlasschen „auctoritate patrum”. De definitie wordt zoo
doende: Lex eót quod populuó, interrogante magiétratu, iubet atque
conétituit, auctoritate patrum.
Voor het klassieke recht staat bovendien vast, dat het volks
besluit een atgemeene ótrekking moet hebben. Gellius5 geeft de
meening weer van C a p i t o, waar hij zegt: lex est generale iussum populi6. Of men dit vereischte ook moet stellen voor het
tijdperk van het nationale recht, berust slechts op een vermoeden 7.
Waar en hoe komt nu de Lex tot stand?
In de verschillende comitia (curiata, centuriata, tributa). Een vaste
grens voor de competentie dezer volksvergaderingen onderling is niet
1 Constituere wordt wel als synoniem van iubere gebruikt. Zie Thesaurus linguae latinae,
s.v. constituo (kol. Ö22 —'523).
2 Alen beroept zich wel op iubere bij G. 1. 3, om te doen uitkomen, dat de lex van bovenaf
opgelegd is, zoodat aan een overeenkomst (Vertrag) niet te denken valt. Volgens M o m ms e n (Staatsr. III 3io, noot 2) is iubere = „Recht seizen”, waardoor echter een minder
gebruikelijke beteekenis aan het woord gehecht wordt. „Bevelen” is te sterk en geeft boven
dien de werkelijkheid niet weer. Immers de magistraat „dicteert” en laat voor den vorm het
volk iubere. Typisch is de formule, waarmede de wetten telkens beginnen „Velitis, iubeatis,
Quirites”. Juister lijkt ons de beteekenis, die G e o r g e s (Lat. dtsch. Handwörterbuch)
aan iubere hecht = „den Wunsch oder ^Villen zu erkennen geben, dass etwas geschehen
möge.”
3 J. 1. 2. 4.
4 Voor de com. centur. zie blz. 89, voor de com. trib. zie blz. 92. De bekrachtiging van den
senaat (patrum auctorïtas) heeft plaats na de stemming in de comitia (M o m m s e n, Staatsr.
III 1039—•1042). Over de later gebruikelijke geanticipeerde bekrachtiging zie M o m m s e n
Staatsr. III 1041 —1042. Van de bekrachtiging achteraf door middel van de „patrum auctoritas” en van de geanticipeerde bekrachtiging moet men onderscheiden de gevallen, waarin
overleg gepleegd wordt met den senaat vóór de stemming (Vorberatbung). Zie Mom ms e n, Staatsr. III 1043 vlg.
8 Geil., 10. 20.
4 D. 1. 3. 8 (Ulp.).
7 Bij de hiervoren opgestelde definitie van Lex hebben we enkel het oog op de Lex Lata (rogata),
niet op de lex data. Deze laatste toch wordt uitgevaardigd door den magistraat zonder dat
hij het volk raadpleegt. Over de lex in verband met de adrogatio en met het teótamentum comitiió caLatió zie blz. 85—86.
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te trekken \ althans niet wanneer men daarvoor een steunpunt zou
willen zoeken in den aard van den wetsinhoud (materieel criterium).
Voor de bevoegdheid schijnt praktisch veel afgehangen te hebben van
de vraag welke magistraat de rogatio stelt. Zoo hebben we gezien, dat
de conml zijn voorstellen in den regel bij de comitia centuriata, de
nraetor bij de comitia tributa indient.
Is er een contio aan de eigenlijke volksvergadering voorafgegaan,
dan wordt in de comitia — de auspicia moeten gunstig geweest zijn —
het voorstel door den magistraat formeel ingediend. Hij richt plechtig
de rogatio tot het volk. Haar inhoud kent men reeds uit de contio en
uit de bekendmaking (promulgatio) gedurende een tnnundinum (tijd lig
gend tusschen drie marktdagen) aan de vergadering voorafgaand .
Van een gedachtenwisseling is tijdens de vergadering geen sprake.
Men gaat onmiddellijk over tot de stemming, die curie-, centune- of
tribusgewijs plaats heeft. In elk dezer onderafdeelingen wordt vinhm
(hoofdelijk) gestemd. Uit het resultaat wordt de collectieve stem voor
elk onderdeel opgemaakt. De stemming geschiedt mondeling, later
met stemtafeitjes, waarop vermeld staat UR (uti rogas) of A (antiquo) 3. De voorstemmer gebruikt het eerste, de tegenstèmmer het
tweede tafeltje. Het resultaat der stemming wordt onmiddellijk bekend
gemaakt (renuntiatio).
. ,
, , .
,
,
Wat de redactie der lex betreft volgt men in den regel het volgende
schema. Aan den eigenlijken inhoud der wet, die dikwijls over verschil
lende hoofdstukken (capita) verdeeld is, gaat vooraf de praescriptio,
waarin het feit der rogatio, de naam van den voorsteller en de aan
neming in de comitia vermeld worden. Aan het eind der wet worden
de eventueele sancties opgenomen (lex perfecta).
Welke de werking der wet zooal kan zijn vermeldt U 1 p 1 a n u s:
abroqare, derogare, oubrogare, enz. We volstaan met naar dezen schrij
ver te verwijzen 4, om tenslotte hier op enkele indeebngen der leges de
aandacht te vestigen. Het betreft hier bovendien termen, die in de
bronnen voorkomen.
,
Zoo worden onderscheiden: lex perfecta, lex minué quam perfecta en
lex imperfecta B. Van een lex perfecta is dan sprake, wanneer de wet
iets verbiedt in dier voege, dat handelen in strijd met de lex nietigheid
der gestelde handeling beteekent. De lex minuo quam perfecta verbiedt
evenzeer iets, maar wie er in strijd mede handelt loopt een boete (straf)
op zonder dat de geldigheid der handeling zelf door deze overtreding
in gevaar gebracht wordt. Bij de lex imperfecta tenslotte wordt noch

1 Voor de latere kiesbevoegdheid bestaat blijkbaar een vaste gewoonte om bepaalde magis
traten te kiezen in een bepaalde volksvergadering. Zie blz. 89 en 93.
2 Cic., de leg. 3. 4; M o m m s e n, Staatsr. III 370 vlg.
s Mommsen, Staatsr. III 4o3—404.
1 U 1 p., Reg. 1. 3 (praefatio).
5 Ulp., Reg. 1 .1 en 2 (praefatio): K i p p, Gesch. d. Quellen 31; S.enn, Leges perfectae, minus quam perfectae et imperfectae (Parijs 1902).
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nietigheid noch boete (straf) bedreigd; dit is derhalve de wet zonder
eenige sanctie.
Een andere indeeling is die in Legeó latae (rogatae) en lege* datae. De
lex lata (rogata) is de wet, die in de comitia op voorstel van den magi
straat tot stand komt. De Lex data daarentegen wordt door den magi
straat opgelegd b Tegen het eind der republiek moet de bevoegdheid
tot het uitvaardigen van dergelijke leges datae aan den magistraat
uitdrukkelijk opgedragen (gedelegeerd) zijn 2.

3. PLebiacitum.
PLebiöcitum is de benaming voor het in de plebejische partijvergadering (concilia plebis) genomen besluit. Het plebs-besluit wordt ook
wel als Lex aangeduid 8. Zoo wordt gesproken van de Lex CanuLeia,
terwijl dit toch een plebisciet blijkt te zijn4. Op het eigene van
het pLebLócLtum wijst Gellius5 met deze woorden: ,,ne leges
quidem proprie, sed plebi scita appellantur, quae tribunis plebis
ferentibus accepta sunt ’. Het woord is samengesteld uit pLebs en
ócitum (besluit). Scitum (van dcisco) is datgene, wat men te weten is
gekomen, waarmede kennelijk samenhangt het resultaat der stem
ming in de concilia plebis.
Wie bij de Lex de contractsgedachte aanvaardt, zal geneigd zijn
een parallel aan te nemen bij het pLebiócitum. Hier zou dan gedacht
kunnen worden aan een door de leden der plebs onderling aan
gegane overeenkomst. Dat de plebiscieten aanvankelijk alleen de
plebejers binden, zou op deze wijze wel verklaard kunnen worden.
De Lex Hortensia (286 v. Chr.) bepaalt veel later: „ut plebiscita
universum populum tenerent” 8. Toch bevredigt de gedachte aan
een overeenkomst ook hier niet. Immers ook bij het plebisciet zijn
1 Karl o w a, Röm. Rechtsgesch. I Ö2.
* In verband met de strekking, die de wet kan hebben, onderscheidt men ook wel
de Lex impcrativa, de Lex probibitiva, de Lex permldóLva, de Lex poenaLid. Deze indeeling beteekent
echter niet een scherpe scheiding onderling. Zoo kan een Lex poenaLid tevens een Lex imperativa zijn.
8 Mommsen, Staatsr. III i5o, noot 3.
4 Ci c., de rep. 2. 37.
5 Geil., i5. 27.
* G. 1. 3; Geil., iö. 27; Livius (3. 55) spreekt over de Lex VaLeria Horatia (449 v.
Chr.), die reeds bepaald zou hebben ,,ut quod tributim plebs iussisset, populum teneret”. We
komen daarop straks even terug.
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er enkelingen, die aan de totstandkoming daarvan part noch deel
hebben, maar desondanks eraan onderworpen zijn (bv. de plebe
jische vrouw). Waar de plebs en haar heele inrichting een zwakke
kopie vormt van den populus, is wel het meest waarschijnlijk,
dat de plebejische magistraat in de concilia plebis hetzelfde doet
als de magistraat in engeren zin in de comitia. Om zuiver prak
tische overwegingen en strikt genomen alleen voor den vorm polst
hij de plebejers of zij met zijn voorstel accoord gaan. De zooeven
vermelde beteekenis van het woord plebiscitum wijst in deze rich
ting (scitum). Zooals de magistraat elders zich gedraagt als de
„meerdere” van het volk in de comitia, zoo zou dan de plebejische
magistraat de meerdere, de leider zijn der plebs in de concilia.
Dat de plebs door het plebisciet tegenover den stad-staat gebonden
wordt, is, gezien het karakter der plebs als partij-groepeering,
voor de periode voorafgaande aan de lex Hortensia niet zoo maar
te aanvaarden. Na deze lex daarentegen zou deze constructie
wel mogelijk zijn. Immers dan komen lex en plebiscitum op één lijn
te staan 1.
Hoe kan men het plebiscitum definiëeren?
Bij Gaius2 lezen we: „plebiscitum est quod plebs iubet
atque constituit”. Het is begrijpelijk, dat lex en plebiscitum door
dezen jurist op vrijwel gelijkluidende wijze gedefiniëerd worden.
Of deze gelijkluidendheid voor het tijdperk van het nationale recht
verantwoord is, is minstens twijfelachtig, indien men let op de
rechtens beperkte werking van het plebs-besluit en op de positie
van het plebejaat in het rom. staatsbestel. Hoe de definitie dan
wèl zou moeten zijn, weten we niet. Justinianus3 is ook
hier weer vollediger, waar hij zegt: „plebiscitum est quod plebs
plebeio magistratu interrogante, veluti tribuno, constituebat .
Volgens Gellius4 moet, althans voor het klassieke recht,
ingelascht worden, dat het besluit algemeene strekking (iussum
generale) dient te hebben. De definitie zou derhalve voor het klas‘ M o m m s e n, (Staatsr. III 146—147) wijst op het gemis aan verschillende rechten,
waardoor de plebs staatsrechtelijk achterstaat bij den populus. De plebs mist rechtspersoonlijkheid.

1

G. 1.

3.

• j. 1.3.4.

1

Geil.,

10. 30.
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sieke recht kunnen luiden: Plebiscitum est quod plebs, interroganle
magistratu plebeio, generaliter iubet atque constitu.it.
Hoe staat het met de ,,,patrum auctoritas”?
Elders 1 is reeds gezegd, dat uit de brohen niet blijkt, of de
bekrachtiging (goedkeuring) van den senaat noodig is, en dat vol
gens sommigen de plebiscita ook reeds vóór de lex Hortensia met
comitia-besluiten gelijkgesteld werden, indien er een voorafgaand
overleg met den senaat heeft plaats gehad. We komen thans op
deze kwestie nog even terug. Evenals de magistraat ten aanzien
eener lex zoo kan ook de plebejische magistraat met betrekking
tot een in te dienen plebiscitum zich vooraf (vóór de stemming in
de concilia) wenden tot den senaat (Vorberathung), met dezen dus
overleg plegen. Een wettelijke verplichting daartoe bestaat niet.
De senaat kan ook achteraf geraadpleegd worden, zoodat deze
dan, nadat de stemming reeds heeft plaats gehad, zijn „auctoritas”
aan het genomen besluit hecht. Dit raadplegen achteraf verwerpt
M o m m s e n 2; hij verwerpt althans de gehoudenheid tot het
vragen der „patrum auctoritas”. Toch zijn er plebiscieten, dateerend van vóór de lex Hortensia (bv. de lex Canuleia), die wel degelijk
bindend zijn voor den gehéélen populus. Hoe dit te verklaren?
Men wijst dan veelal op de lex Valeria Horatia (449 v. Chr.) 3
en op de lex Publilia Philonis (55g v. Chr.), welke laatste bepaald
zou hebben: „ut plebiscita omnes Quirites tenerent” 4. Over de
beteekenis dezer beide wetten bestaat echter veel verschil van
meening. Volgens Mommsen5 hebben ze betrekking op de
patricisch-plebejische tribus-vergaderingen (comitia). Volgens
Kübler8 en anderen behooren ze thuis in het rijk der mythe.
M o m m s e n 7 veronderstelt, dat een aan de Hortensische ge
lijksoortige wet bestaan heeft, waarin bepaald werd, dat een
plebiscitum, over wiens inhoud de senaat te voren geraadpleegd is,
bindend zou zijn voor het geheele volk. Het argument, dat de
1
3
3
4
5
8
7

Zie blz. 94 en 100.
Mommsen, Staaisr. III o.a. 1039.
Li v., 3. 55 (tekst aangehaald blz. i36, noot 6).
L i v., 8. 12.
Mommsen, Staatsr. III i5j.
Kübler, Gesch. d. r. R. 72.
Mommsen, Staatsr. III 157.
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patriciërs aanvoeren tegen hun gebonden zijn aan de plebiscita,
is juist, dat ze zonder hun „auctoritas” tot stand gekomen zijn 1.
Zou er werkeHjk, gebjk M. o m m s e n meent, reeds vroeger een
wet geweest zijn, dan zou dit patricische argument zonder beteekenis en de Lex Hortensia zelf overbodig zijn 2. Aannemehjker is
de veronderstelling, dat de patriciërs zich feiteLijk, alhoewel ze
daartoe wettelijk niet verplicht waren, gehouden hebben aan de
plebiscita, teneinde de rumoerige plebs terwille te zijn. Is de
senaat te voren om zijn advies gevraagd aangaande een in te
dienen plebisciet (en deze gewoonte schijnt wel bestaan te heb
ben 3), dan is bet niet zoo vreemd, dat bet patriciaat zich feiteLijk
gebonden acht aan het plebs-besluit. De Lex Hortensia legt dan
enkel wettel ij k vast hetgeen vroeger reeds feitelijk
geschiedde.
De wijze, waarop in de concilia plebis bet plebiscitum tot stand
komt, zal niet veel verschillen van die, welke we bij de lex voor de
comitia hebben leeren kennen. Hier gaat de rogalio uit van den plebejischen magistraat, terwijl de stemming plaats heeft aanvankelijk vol
gens de indeeling in curiae, later in tribus 4. De patriciërs ontbreken
hier geheel.

4. Interpretatio.
Er is over de interpretatio reeds met een enkel woord gesproken
bij de motiveering der studie van het rom. recht uit een oogpunt
van propaedeuse. We hebben ze thans te behandelen als rechts
bron in formeelen zin.
Allereerst enkele historische bijzonderheden.
De interpretatio is bij uitstek het werk der pontifices geweest.
Men kan dit aldus verklaren, dat fas en iua in de oudste tijden nog
niet scherp van elkaar gescheiden zijn. Bovendien moet de inter
pretatio van het oude recht de pontifices wel bijzonder gelegen heb1 G. 1. 3.
2 De Lex Hortensia maakt de „patrum auctoritas", zooals K i p p (Gesch. d. Quellen 29)
meent, toch niet overbodig. Het is immers niet aannemelijk, dat de lex deze auctoritas noodig
zou hebben en het plebiscitum niet.
3 L i v., 4. 49; M o m m s e n, Staatsr. III 1045.
* Mommsen, Staatsr. III i5i—1Ö2; Abriss 5i. Het tribusgewijs vergaderen is te
danken aan de Lex PubLiLia VoLeronió (471 v. Chr.).
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ben, gezien het formalistisch karakter van recht en van cultus.
Pomponius1 bericht, dat de „interpretandi scientia” berust
bij het college der pontifices, die elkjaar één uit hun midden aan
wijzen, die zijn voorlichting op rechtsgebied in dienst heeft te
stellen van den rom. burger (privatis praeesset). Dat de ponti
fices het recht behandeld zouden hebben als een geheime weten
schap, om het volk van zich afhankelijk te maken 2, is niet waar
schijnlijk. Immers de Leged XII tabuLarum staan voor een ieder
leesbaar aangeslagen op het comitium, terwijl ook de zittingen van
het gerecht zich in het openbaar afspelen 3. Uit hetgeen Valerius Max i m u s 4 zegt omtrent het oude ius civile is niet af
te leiden, dat de priesters het recht opzettelijk verborgen houden
voor het volk. Hij stelt alleen vast, dat het gedurende veel eeuwen
enkel aan de pontifices bekend (notum) is en dat het te midden
van het cultus-ceremoniëel aan het oog onttrokken is gebleven.
De verklaring voor het feit, dat de pontifices zich bij uitsluiting
met het recht en de interpretatie er van hebben bezig gehouden,
zal men eerder te zoeken hebben in de praktische moeilijkheden,
die zich voor den Romein voordoen, zoodra hij het recht noodig
heeft. De voorschriften zijn vervat in korte gedrongen formules,
terwijl allerwege nietigheid dreigt wegens het schenden van for
maliteiten. De ongeletterde boer moet dus wel een heilige schroom
gehad hebben voor de in zijn oog magische werking van het recht.
Het is volkomen menschelijk, dat hij bij de priesters zijn toevlucht
zoekt, die voor hem de brug slaan (pontifex 1) naar de hoogste
goederen: de godheid en het recht. Voeg daarbij, dat de dagelijksche
bezigheden der pontifices juist gericht zijn op de nauwgezette ver
vulling der cultus-formaliteiten, zoodat de afstand tusschen het
priesterlijk ambt en de belangstelling voor het recht in werkelijk
heid niet zoo groot is. De priesters zijn de bewaarders van het
ius civile 5. De zorg voor den kalender, die met zijn died fcuti en
1 D. ï. 2. 2. 6 (Pomp.).
1 K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 129.
8 v o n J h e r i n g, Geist I 295 vlg., II. 2. 394.
4 Valerius M a x i m u s, II. 5. 2: Ius civile per multa saecula inter sacra caerimoniasque deorum immortalium abditum solisque pontificibus notum Gn. Flavius.... evulgavit.

* L i v., 9. 46.
1^0

dies nefasti een zoo groote rol speelt in het praktische rechtsleven,
is eveneens aan de pontifices toevertrouwdl.
Wat hebben we nu onder interpretatio te verstaan?
Allereerst valt daaronder het verklaren, het vaststellen van
de beteekenis van het afzonderlijke rechtsvoorschrift. Wil men
fatale misvattingen vermijden, dan is uitleg noodzakelijk. Deze
verklaring mag men alleen verwachten van iemand, die het recht
kent en bovendien de rechtspraktijk. Leest men in de leges XII
tabularum, dat schade toegebracht aan „arbores" van iemand
anders vergoed moet worden, dan leidt de kennis der wet alléén
nog niet tot de gevolgtrekking, dat men in het geding van „arbores”
moet blijven spreken, ook al is schade toegebracht aan „vites”
(wijnstokken)2. Welnu voor deze kennis zorgt de interpretatie,
die haar oor te luisteren legt bij de disputatio fori. Dat bij het erf
recht ab intestato, zooals dat in de Twaalftafelenwet3 geregeld
wordt, onder „agnati proximi”, onder „heres suus” ook vrouwen
begrepen zijn, volgt niet uit de wet. Dit kan alleen de interpretatio
leeren.
De interpretatie heeft echter nog een andere taak, waaraan
de rechtsvorming niet minder te danken heeft dan aan het verkla
ren en uitleggen van het concrete rechtsvoorschrift. De Romein
is uitermate conservatief. Wat hij eenmaal moeizaam verkregen
heeft laat hij niet weer los. Zoo is met name de inhoud der leges
XII tabularum voor den Romein een kostbaar bezit geworden,
waarvan hij niet zoo maar afstand doet. Als codificatie van het
gewoonterecht zijn deze leges echter noodzakelijk aan veroudering
onderhevig. De nieuwe tijd stelt nieuwe eischen aan het recht.
Welnu de Twaalftafelenwet kan die eischen niet meer bevredigen.
Vandaar dat men nagaat, welke mogelijkhéden er met het oog op
de veranderde tijden besloten liggen in de rechtsinstellingen en
voorschriften van het oude ius civile. Zijn deze op een of andere
wijze dienstbaar te maken aan heden en toekomst? Is het moge
lijk om met behoud van het oude recht te beantwoorden aan de

1 W enger, Zivilprozessr. 70 vlg. (met literatuur).
1 G. 4. 11.
3 Leg. XII tab., 5. 4—5.
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behoeften, die de nieuwe levensomstandigheden opdringen? Hier
ligt voor de interpretatio een vruchtbaar arbeidsveld.
Enkele voorbeelden mogen aantoonen, hoe de interpretatie te
werk gaat. Kiezen we allereerst de mancipatio1. Oorspronkelijk
is dit een plechtige koopovereenkomst tegen gereed geld. De
waarneming der feiten en der juridische gevolgen van deze rechts
handeling leert, dat de eene partij (accipiens) eigendomsrechten
verkrijgt met betrekking tot de verkochte zaak. Wat doet nu de
interpretatio? Ze verbreekt radicaal het verband tusschen het
oorspronkelijke doel der mancipatio en een van haar juridische
effecten (eigendomsverknjging, eigendomsoverdracht). Ze bevrijdt
de mancipatio van haar karakter als koopovereenkomst en vervormt
ze meteen tot een der belangrijkste wijzen van eigendomsverkrijging, waarbij het volkomen onverschillig blijft uit welken hoofde
die eigendomsverkrijging plaats heeft. Het maakt geen verschil,
of het motief der mancipatio in koop, in fiducia (zakelijke zekerheid
gepaard gaande met eigendomsoverdracht), in schenking of in een
andere causa ligt. Van werkelijke kooptransactie vergroeit de
mancipatio tot „imaginaria quaedam venditio”, waardoor ze nu
tevens meer in het zaken- dan in het contractenrecht thuis hoort.
De juridische bruikbaarheid der mancipatio is daarmede verruimd.
Een ander voorbeeld is de in iure ceséio2. De leidende gedachte
daarbij is van procesrechtelijken huize. Ze is denzelfden weg
gegaan als de mancipatio. Is ten tijde der Legeé XII tabularum het
geding van hem, die bij de behandeling „in iure” (voor den magi
straat) een bekentenis aflegt, spoedig ten einde op grond van het
rechtsadagium: confessus pro iudicato est3, men heeft de aldus
langs procesrechtelijken weg verkregen ervaring weten te benut
ten voor het schijnproces, dat in de bronnen als in iure ceédio beschre
ven wordt. De gedaagde, die eigendom wil overdragen, erkent,
dat de door eischer ingestelde eisch: „hunc hominem ex iure Quiritium meum esse aio” juist is. Hij spreekt dezen eisch althans
1 Leg. XII tab., 6. 1; G. 1. 119.
* G. 2 24. Volgens Paulus (Fragm. Vat., 5o) zouden én mancipatio én in iure cessio
bekend geweest zijn in de Twaalftafelenwet, volgens anderen zou de in iure ccóóio van lateren
datum zijn. Zie literatuur bij Hazewinke 1-S u r i n g a, Mancipatio 10.
3 Sohm, Institutionen 55—56; D. 42. 2. 1.

4

1 *

niet tegen. Zwijgend geeft hij toe. Er is hier derhalve een confessio in iure aanwezig, zoodat op grond van voornoemd adagium
voortprocedeeren bij den iudex (apud iudicem) achterwege kan
blijven. Er volgt dan de „rei addictio”, de formeele toewijzing
voor en door den magistraat (dus niet door den rechter). Het be
geerde gevolg, eigendomsoverdracht, is bereikt. Door gebruik te
maken van processueele mogelijkheden heeft de interpretatio hier
winst weten te boeken, vooral weer voor het zakenrecht.
Uit het voorafgaande blijkt wel voldoende de rechtsvormende
beteekenis der interpretatie. „Es galt, zegt Sohm1, das neue
Recht, welches der Verkehr forderte, als schon in den zwölf
Tafeln enthalten und durch die Gesetzeskraft derselben gedeckt
darzustellen. . . . Kein Buchstabe der zwölf Tafeln sollte geandert werden, und doch galt es, in den alten Buchstaben den
neuen Geist hineinzulegen. Es handelte sich nach Vollendung der
Zwölftafelgesetzgebung um eine „interpretatio”, welche das Recht
fortentwickelte, ja anderte, indem sie den Buchstaben des Gesetzes
unberührt liess” 2.
Met de interpretatio besluiten we voor het oudste tijdperk de rij
der rechtsbronnen in formeelen zin. Er zou nog gesproken kruinen
worden over de edicta magiatratuum (verordeningen uitgevaardigd op
grond van het den magistraat toekomende „ius edicendi”). Of deze
in de oudste tijden van groote rechtsvormende beteekenis geweest zijn,
blijkt niet. We spreken daarover uitvoeriger bij het tijdperk van het
klassieke recht. Hetzelfde geldt voor de tenatiu) conaulta of, juister ge
zegd, voor de rechtsvormende beteekenis van den senaat in het alge
meen. De senaat heeft ook in de oudste tijden zonder eenigen twijfel
invloed gehad op ontstaan en uitbouw van het recht. Bij de behande
ling der comitia toch hebben we gezien, hoe het vergaderde volk elk
recht van initiatief en van amendement bij de wetgeving mist. ^Velnu
de senaat heeft indirect en feitelijk in de „patrum auctoritas” een
middel om wijzigingen te doen aanbrengen in de ontwerpen van wet 3.

1 Sohm, Institutionen 54; K i p p, Gesch. d. Quellen io5.
* Voor de interpretatie (analogische) worde nog verwezen naar D.
(Ulp.).
* M o m m s e n, Abriss 33o.
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3. i3

143

§ 3. Rechtsbronnen in den zin van kenbronnen.
De kenbronnen voor het recht der oudste periode zijn uitermate
schaarsch. Ten deele zal men dit moeten toeschrijven aan het feit,
dat het geldende recht, afgezien dan van de Legeó XII tabuLarum,
niet is opgeteekend, ten deele aan de verschillende pogingen tot
codificatie en unificatie van het recht, bij welke gelegenheden be
grijpelijkerwijs oudere (ken)bronnen vernietigd zijn, teneinde de
verkregen eenheid in het recht niet weer opnieuw te verstoren.
De maatregelen, die Justinianus1 later neemt tegen ge
leerden, rechters, boekhandelaren, enz. hebben de kennelijke
strekking de verkregen éénheid in het recht ook voor de toekomst
te verzekeren. Het is niet onwaarschijnlijk, dat ook vóór Justi
nianus reeds om soortgelijke motieven oudere rechtsbronnen
op groote schaal en opzettelijk prooi geworden zijn van het vuur.
Een andere mogelijkheid is deze, dat in de Legeó XII tabuLarum
zelf een bepaling heeft gestaan, waardoor opteekening van gel
dend recht buiten de Legeó XII tabuLarum verboden wordt. Mis
schien zal men meerdere oorzaken te zamen moeten aanwijzen.
Hoe dit ook zij, er zijn slechts weinig kenbronnen bewaard geble
ven. We hebben deze thans na te gaan.
1.

De zoogenaamde Legeó Regiae.

Allereerst moet hier gesproken worden over de z.g. Legeó regiae,
die in geschriften van zeer uiteenloopenden aard vermeld worden 2.
ll' ordingégeéch leden ié.
Deze leges worden toegeschreven aan de rom. koningen (o.a. aan
Numa Pompilius). Over het ontstaan is maar weinig bekend
en dat weinige is niet bepaald betrouwbaar. De echtheid wordt dan
ook zeer betwist. Gaat men af op den inhoud der bewaarde frag
menten, dan ligt wel deze gevolgtrekking voor de hand, dat deze leges
tot stand gekomen zijn in een periode, waarin de beteekenis der religie
en van het faó voor het rechtsleven, voor het leven in de gemeenschap
nog zeer groot is. Voor den ouderdom dezer wetten is dit van belang.

Beteekenió der z.g. Legeó regiae voor de Romeinen zelf.
In hetgeen van de Legeó regiae tot ons is gekomen worden verschil1 Men zie bv. de c. Tanta §§ 21 en 22.
2 K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 9 — 10.
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lende rechtsinstellingen aangetroffen, die we elders in de rom.
bronnen terugvinden. Zoo wordt de door Dionysius van
Halicarnassus1 2 aan R o m u 1 u s toegeschreven wet,
krachtens welke de zoon uit de vaderlijke macht bevrijd wordt
door een driemaal herhaalden verkoop 2 (Mst« 8è rrjv Tpl-r/jv 7tpacnv
a7ï7)XXaxTo toü nocrpop), herhaald in de bepaling der leges XII tabularum 3: Si pater fihum ter venum duuit, filius a patre liber esto. De wet
van N u m a bepaalt, dat de weduwe zich gedurende 1 o maanden
van hertrouwen heeft te onthouden 4,*welk voorschrift later terug
keert in een Ulpianus-tekst 6. Terzelfder plaatse in de leges regiae
is sprake van het tcsv&sïv (lugere), waarvan men een parallel vindt
in den aangehaalden Ulpianus-tekst en elders 6.
Uit het voorafgaande blijkt, dat de leges regiae voor de Romeinen
wel degelijk van praktische beteekenis geweest zijn, los van de
vraag of we hier met echte koningswetten te maken hebben. Al
hoewel de feitelijke invloed dezer leges geringer geweest is dan die
der nog te behandelen leges XII tabularum, is het toch volkomen
verantwoord aan de leges regiae eenige aandacht te besteden. De
omstandigheid, dat een reeks van schrijvers uit de oudheid zich
werkelijk beroept op deze leges, er dus blijkbaar waarde aan
hecht, is op zich zelf reeds een motief om deze z.g. koningswetten
niet zoo maar voorbij te gaan. De tegenwerping, dat ze zooveel
sacraal recht bevatten, gaat alleen dan op, wanneer religie en cul
tus met het recht en met de rechtsvorming niets te maken zouden
hebben. Maar ook in dit opzicht is de werkelijkheid anders.
Echtheid der z.g. leges regiae.
Er is hiervoren reeds gezegd, dat de echtheid der leges regiae betwist
is. Het zou een compilatie zijn uit den tijd der republiek.
Gaan we eerst te gast bij hen, die de authenticiteit verdedigen 7.
1 Dionysius v. H. 2.26 en 27.
2 Leges regiae 1. 5.
8 Leg. XII tab. 4. 2.
4 Leges regiae 2. 9.
8 D. 3. 2. 11. 1 (Ulp.).
• Fragm. Vat. 321.
7 M. V o i g t, Ueber die leges regiae (Leipzig, 1876, verschenen in band VII Abhandl.
d. phil.-hist. Classe der Kgl. Sachs. Gesellsch. f. Wiss., n. VI, 507—825); C. F e r r i n i,
Storia delle fonti del diritto romano, (Milaan i885) 1—4; F. Bernhöft, Staat u. Recht
der röm. Königszeit (Stuttgart 1882), 116 vlg.
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Het is wel zeer begrijpelijk, dat zij zich beroepen op het feit, dat ver
schillende auteurs, zooals Dionysius van Halicarnass u s, duidelijke toespelingen op de befaamde koningswetten maken,
ja zelfs gedeelten er uit zakelijk weergeven. De redeneering is nu deze:
deze veel later levende schrijvers moeten gesteund hebben op een
traditie van eeuwen her. Nu is de betrouwbaarheid dezer traditie
jammer genoeg niet na te gaan. ^Varen er geen andere bedenkingen
tegen de echtheid, dan zou men in feite met dit gemis aan controle
vrede kunnen hebben, mits men dan maar de traditie met het noodige
voorbehoud aanvaardt. Er zijn evenwel nog andere bedenkingen, waar
over straks.
Veel opgeld doen verder een drietal teksten uit de Digesten. Voor
eerst de tekst, waarin Pomponius1 zegt: „Fuit autem in primis
peritus Publius Papirius, qui leges regias in unum contulit”. Men heeft
hieruit niet enkel afgeleid het bestaan van koningswetten, doch ook
van een verzameling dezer wetten door Publius. Papirius
(iud Papirianum). Pomponius spreekt elders 2 wederom over
Papirius (ongelukkigerwijs heeft hij het nu over Sextiui Papi
rius, terwijl niet vaststaat of we hem wellicht toch mogen vereen
zelvigen met Publ'uu) Papirius). Bij deze legeó regiae, aldus P o mp o n i u s, zouden we niet eens te doen hebben met van hoogerhand,
door den koning alléén vastgestelde wetten, maar met leges, waarover
in de comitia curiata gestemd zou zijn (curiaatswetten). De derde tekst
eindelijk is van P a u 1 u s 3. Hij bespreekt de beteekenis van het
woord „pellex” (= bij zit) en zegt dan: ,,. . . .Granius Flaccus in libro
de iure Papiriano scribit pellicem nunc volgo vocari, quae cum eo,
cui uxor sit, corpus misceat....”
De bestrijders nu der authenticiteit, waaronder G i r a r d 4 wel de
voornaamste plaats inneemt, richten hun argumenten vooral op deze
twee punten: a. de Legeó regiae kunnen geen wetten zijn, waarover in
de comitia curiata gestemd is (curiaatswetten) en b. de Papiriaansche
verzameling kan nooit zoo oud zijn als Pomponius wil doen
gelooven. Veel van hetgeen de voorstanders der echtheid aanvoeren
is weerlegd, zoodra deze beide stellingen bewezen zijn. Of we tenslotte
te doen hebben met door de koningen zelfstandig van boven opgelegde
1 D. i. 2. 2. 36 (Pomp.).
2 D. ï. 2. 2. 2. (Pomp.): Postea aucta ad aliquem modum civitate ipsum Romulum traditur
populum in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit propterea, quod tune rei
publicae curam per sententias partium earum expediebat. et ita leges quasdam et ipse curiatas ad populum tulit: tulerunt et sequentes reges. quae omnes conscriptae exstant in libro Sexti
Papirii, qui fuit illis temporibus, quibus Superbus Demarati Corinthii filius, ex principalibus
viris. is liber, ut diximus, appellatur ius civile Papirianum, non quia Papirius de suo quiequam
ibi adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit.

8 D. 5o. 16. 144 (Paul.).
4 G i r a r d, Manuel 27 vlg.; G i r a r d, Organ. judic. I. 27. nr. 1.; Karlowa, Röm.
Rechtsgesch. I. io5 vlg.; D i r k s e n, Versuche zur Kritik und Auslegungder Quellen (Leipzig 1823), 234—358; Girard ook in Textes (inleiding tot legeó regiae).
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wetten, is daarmede niet beslist, noch in bevestigenden noch in ontkennenden zin. Dit punt blijft bij gebrek aan bewijsmateriaal een open
vraag, al gaan de vermoedens in de richting van onechtheid. Hoe
anders te verklaren, dat de Rom. schrijvers zelf pas eeuwen na het
tot standkomen van deze leges regiae gewag maken 1 Draagt de republiek
in haar instellingen nog sporen van een voorafgaande koningsperiode,
dan zou het toch wel vreemd zijn, dat men zóó lang een volstrekt stil
zwijgen heeft weten te bewaren over de leges regiae. De verdenking
ligt dan ook wel voor de hand, dat de Romeinen zelf, althans velen
onder hen, niet al te veel vertrouwen hebben gehad in de echtheid dezer
z.g. koningswetten.
We willen den gedachtengang van G i r a r d en anderen hier kort
weergeven.
Men redeneert met betrekking tot het eerste punt als volgt. Deze
leges kunnen geen curiaatswetten geweest zijn, omdat ze sacraal recht
bevatten. ^Welnu op dit gebied is de volksvergadering onbevoegd be
sluiten te nemen. Dit is het domein van de pontifices. „Ce sont la,
zegt G i r a r d, tout simplement de vieilles régies traditionnelles,
peut-être antérieures en partie a la fondation de Rome, qui ont été
conservées par la jurisprudence sacerdotale” 1. Zouden de Leges regiae
inderdaad curiaatswetten geweest zijn, dan zou de felle strijd tusschen patriciaat en plebejaat, waarbij de inzet o.m. is het verkrijgen van
geschreven recht, in eens voor een deel althans onbegrijpelijk worden.
Men had dan toch reeds geschreven recht in deze leges regiae. Dit klemt
te meer, wanneer men met de verdedigers der Leges regiae aanneemt,
dat de Papiriaansche verzameling opklimt tot de tijden der Tarquinii 2.
Dit brengt ons meteen tot het tweede punt. Pomponius8 geeft
inderdaad de voorstelling dat de verzameling van Papirius tot stand
gekomen zou zijn ten tijde der Tarquinii 4. G i r a r d betwist de juist
heid dezer voorstelling. Hij acht ze te recht onhoudbaar, aangezien het
bestaan dezer verzameling pas voor het eerst bevestigd wordt door
schrijvers uit de laatste eeuw vóór en de eerste eeuw na Christus.
V a r r o (116—27 v. Chr.) en Cicero (106—43 v. Chr.) spreken
zelfs met geen woord over de leges regiae. Dit is wel zóó vreemd, dat
men moet aannemen, dat de Papiriaansche verzameling uit veel later
tijd is. "Wat Cicero aangaat kan men er nog de aandacht op vesti
gen, dat hij in zijn geschriften bij voortduring spreekt over de leges
XII tabularum. En als jurist èn als romeinsch burger stelt hij daar
buitengewoon veel belang in. Wanneer nu de verzameling van Papi
rius reeds tijdens het leven van Cicero bestaan zou hebben,
is het dan niet zonderling, dat er in de geschriften van den belezen
schrijver-advocaat met geen woord gewag van gemaakt wordt? We
1 G i r a r d, Textes (inleiding tot legeó regiae),
* Kuhlenbeck, Entwicklungsgesch. I 97.
* D. 1. 2. 2. 2 (Pomp.).
4Dionysius v. H. (3. 36) meent, dat een pontifex uit het begin der republiek er de
samensteller van is.
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zien hier slechts twee mogelijkheden: ofwel de verzameling is er zelfs
dhn nog niet ofwel Cicero beschouwt haar als pertinente falsificatie.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat er een verzameling onder den
naam ,,ius Papirianum” bestaan heeft, wier samenstelling echter niet
valt in het eind der koningsperiode of het begin der republiek, doch
veel later (misschien tegen het eind der republiek of begin van het principaat). De overlevering dient in dit ,,ius Papirianum” z.g. koningswetten aan. Dat zich onder deze leges voorschriften bevinden, vast
gesteld door de oude romeinsche koningen, is niet onmogelijk. Dat
het tevens curiaatswetten zouden zijn, is op zijn minst genomen on
waarschijnlijk.

Hoe zijn de z.g. Legert regiae tot onó gekomenl
Bij verschillende schrijvers vindt men enkele fragmentarische
gegevens. Zoo bv. bij Dionysius van Halicarnassus
(deze leefde sedert 3o v. Chr. te Rome), Plutarchus (-f46 •—120 n. Chr.), Plinius (23'—79 n. Chr.), de schrijver
der Hidtoria Naturalid, F e s t u s (2e eeuw n. Chr.). ^Ve herin
neren verder aan de reeds aangehaalde teksten van Pomponius en Paulus in de Digesten.
Uit deze fragmenten heeft men getracht de leged regiae te reconstrueeren. Bekend zijn de pogingen van Dirksen1 enVoigt2.
Inhoud der z.g. leged regiae.
Uit hetgeen bewaard is blijkt, dat de leged regiae onderwerpen
regelen van zeer uiteenloopenden aard. Zoo vindt men er p r ivaatrecht in. Met betrekking tot de vrouw, die gehuwd is
xoctqc yajjiou? lepoix; (naar de voorschriften van het sacrale huwelijk;
confarreatio-huwelijk?), wordt bepaald, dat zij in gemeenschap
van alle goederen en van de sacra komt te staan tegenover haar
man3. Elders4 wordt het vaderlijk gezagsrecht geregeld. De
zoon kan door den vader verkocht, gedood, gegeeseld, te werk gesteld
worden. Verder treffen we er strafrecht aan (men kan dit,
gezien de aard van het oude strafrecht, onder privaatrecht rang
schikken). Er wordt bv. bepaald 5: si qui hominem liberum dolo
sciens morti duit, parricidas est. Verder ®: In Numae legibus
1
2
3
4
5
*

Dirksen, a.
V o i g t, a. w.
Leges regiae, 1.
Leges regiae, 1.
Leges regiae, 2.
Leges regiae, 2.
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w.
2.
5.
12.
i3.

cautum est ut si quis imprudens occidisset hominem, pro capite
occisi agnatis eius in contione offeret arietem. Tenslotte houden
de lege<f regiae sacraal recht in. Voorgeschreven wordt,
dat de haren der sacerdotes met koperen, niet met ijzeren scharen
afgesneden moeten worden1. De bijzit (paelex) wordt verboden
het altaar van Juno aan te raken op straffe van een lam te moeten
offeren „crinibus demissis” (met loshangend haar?, kaalgeschoren?) 2.
Typisch is, dat voorschriften, die behooren tot het niet-sacrale
recht, toch veelal een sacralen inslag hebben. Zoo is de hiervoren
vermelde gemeenschap in het huwelijk niet beperkt tot het ver
mogen, ze omvat tevens de sacra. Er worden verschillende redenen
opgesomd op grond waarvan de man zijn vrouw kan verstooten
(repudiatio, èx(3aXXsiv), zonder dat dit voor hem minder aange
name rechtsgevolgen medebrengt 3. Verstoot de man, indien geen
dezer redenen aanwezig is, dan vervalt een gedeelte van zijn ver
mogen (huwelijksgoed) aan de vrouw, terwijl de rest gewijd (iepó<;v
sacer) zal worden aan Demeter (Ceres).
2.

De Legeé XII tabularum 4.

De leg. XII tab. vormen wel de belangrijkste kenbron uit het
tijdperk van het nationale recht. Ze vragen de aandacht, omdat
we daarin de oudste gegevens omtrent het rom. publiek en privaat
recht aantreffen, doch ook omdat wellicht geen ander rechtsdocu
ment in de geschiedenis van het rom. recht valt aan te wijzen,
dat van zoo verstrekkende beteekenis geweest is voor rechtsprak
tijk en rechtsgeleerde literatuur. Deze leges immers zijn het uit
gangspunt geworden voor meerdere commentaren op het ius civile
in het algemeen en op den eigen inhoud dezer leges in het bijzon
der. Ruim tien eeuwen na het ontstaan acht Justinianus
1 Leges regiae, 2. 5.
* Leges regiae, 2. 3. Zie ook 2. 6.; 2. 8.
3 Leges regiae, 1. 4.
4 R. E., art. Tabulae duodecim van Berger. Mommsen, Ges. Schr. III 364 vlg.
wijst op de bij de Romeinen gangbare benaming ,,duodecim tabulae*' of kortweg „duodecim".
De latere rom. juristen spreken wel van „lex duodecim tabularum". Zie ook: Ges. Schr.
II 143.
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ze nog van zoodanig belang, dat er in Pandecten, Instituten en
keizerlijke verordeningen herhaaldelijk over gesproken wordt.
Een eerste vraag, die gesteld moet worden, is deze: welke is
de beteekenis der leg. XII tab. voor de Romeinen zelf geweest?
Aan de beantwoording dezer vraag moge echter voorafgaan een
korte uiteenzetting van de wordingsgeschiedenis dezer leges.
Wordingógeachiedenió.
In het voorafgaande is reeds gewezen op het patriciaat en het
plebejaat als standen. Het verschil in rechtspositie tusschen beide
moet wel zeer groot geweest zijn, wil men den langdurigen feilen
strijd, die sedert het begin der 5e eeuw v. Chr. (misschien al vroe
ger) tusschen patriciërs en plebejers gestreden is, verklaren *. Op
het terrein van het publiek recht staan de plebejers achter bij de
„patres”, voor welke het ius honorum (de toegang tot de magi
stratuur) alleen toegankelijk is. In verschillende comitia heeft
het plebejaat weliswaar zitting, ja zelfs stemrecht (ius suffragii),
doch praktisch is dit stemrecht vrijwel illusoir. Men heeft in de
comitia centuriata den toestand in zooverre schijnbaar verbeterd,
dat niet meer het patriciër-zijn, doch het fortuin beslist over toe
lating en indeeling bij een der 5 klassen, in werkelijkheid beteekent
deze verandering niet veel. Te weinig plebejers hebben een ver
mogen weten te verwerven, dat hen in die klasse van burgers, die
feitelijk de macht in handen heeft, gerangschikt zou hebben. Bij
de behandeling der comitia centuriata is hierop gewezen. Op
privaatrechtelijk gebied is er al evenzeer achterstelling van het
plebejaat. Hoever deze zich uitstrekt, weet men niet. Met name is
onbekend, of oorspronkelijk de plebejer zelfstandig, zonder den
bijstand van een patriciër als patronus, zijn rechten kan doen
eerbiedigen in een wettelijk geregeld of door de gewoonte vast
omlijnd geding. Wel staat vast, dat de plebejer, al kan een matrimonium iustum tusschen leden van het plebejaat onderling gesloten
worden, soortgelijke bevoegdheid mist, wanneer zijn hartewenschen in patricische richting gaan2. De mogelijkheid, dat een
1 B 1 o c h, Soziale Kampfe 38 vlg.
2 Alen spreekt hier wel van „endogaam” huwelijk in tegenstelling tot het exogame huwe
lijk, waarbij partijen voortkomen uit verschillende kringen (standen) der samenleving of uit
verschillende volken.
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plebejische vrouw door huwelijk met een patriciër zelf tot het
patriciaat zou overgaan (met het oog op de kinderen zou dit van
belang geweest zijn voor het breken van het patricisch overwicht),
is afgesneden. Bij de geslotenheid van het ius honorum moeten de
plebejers hun beperkt ius conubii wel als een ernstigen grief ge
voeld hebben. En het is wel merkwaardig, dat de leg. XII tab.,
die men zoo graag als uitermate democratisch (zij het ten onrechte)
kenmerkt, juist op dit punt den vroegeren toestand handhaven1.
Pas de Lex Canuleia (44& v* Chr.) heeft het huwelijksverbod tusschen patriciërs en plebejers terzijde gesteld2.
Niet minder grievend zijn de verschillen op vermogendrechtelijk
gebied. De „patres” zijn de grondbezitters van groot formaat.
Bij de verdeeling (assignatio) en inbezitneming van den ager publicus haalt het patriciaat het leeuwenaandeel naar zich toe. De
rijke patriciër heeft trouwens de middelen (kapitaal, slaven, vee),
noodig voor doelmatige en winstgevende exploitatie van den ager,
de plebejer mist over het algemeen deze middelen. Er moet op
dit punt een dusdanige wanverhouding bestaan hebben, dat L ivius3 spreekt van „iniuria”. De assignationes vormen volgens
hem een bespotting van recht en billijkheid.
Houdt men tenslotte in het oog, dat het geldende recht voor het
meerendeel zooal niet uitsluitend gewoonterecht, dus niet-opgeteekend recht is, dat uiteraard minder rechtszekerheid biedt voor de
economisch zwakkeren, let men er verder op, dat de rechtshand
having, voorzoover deze berust op eigenrichting, al heel spoedig
tot onrecht leidt, indien de rechtsstrijd gaat tusschen rijk en niet
rijk, dat tenslotte de rechtshandhaving, voorzoover ze door het
recht (gewoonterecht) precies geregeld mocht zijn, toch ook weer
een gevaarlijk instrument kan worden in handen van hem, die
persoonlijk of door standsverhoudingen bij het rechtsconflict ge
ïnteresseerd is, dan komt de jarenlange strijd tusschen patriciaat
en plebejaat wel in een zeer duidelijk licht te staan. Dan wordt
het begrijpelijk, dat de economisch zwakke plebejer er alles op
zet om geschreven recht te krijgen en dat het geheele streven
1 Leg. XII tab., 11. 1.
8 C i c., de rep. 2. 3y (de lex C. wordt daar als plebiscitum vermeld).
3 L i v., 4. 5i.
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naar opteekening van het recht eigenlijk maar van een kant uit
gaat l. Bij geschreven recht meent het plebejaat zich veilig te weten
tegen verder misbruik.
Omtrent de juistheid der feiten, die tot de leg. XII tab. geleid
hebben, bestaat allerminst zekerheid, laat staan eenstemmigheid
onder de historici. Voor de rechtsgeschiedenis zijn deze feiten
evenwel niet van overwegend belang. Immers in hoofdzaak vraagt
het resultaat van den strijd tusschen de standen de aandacht van
den rechtshistoricus. Toch willen we met het vereischte voorbe
houd omtrent deze feiten het een en ander releveeren.
Voor de reconstructie der geschiedenis beroept men zich vooral
op L i v i u s 2. De ontevredenheid van het plebejaat moet ten
slotte zoo groot geworden zijn, dat in 494 v. Chr., aldus L i v i u s 3,
de geheele plebs uitwijkt (eerste óecedMo piebió) naar den Jfïonö
óacer, even buiten Rome in noord-westelijke richting. Het gevolg
daarvan moet wel geweest zijn, dat het geheele raderwerk van
het economisch en maatschappelijk leven binnen de stad op
gevoelige wijze vastloopt 4. Het patriciaat is dan bereid tot conces
sies op voorwaarde, dat de plebejers wederom terugkeeren in de
stad. De plebejers hunnerzijds hebben blijkbaar bereikt: instelling
van eigen concilia plebis en van eigen plebejische magistraten
(tribuni plebis) 5. Door deze concilia, die ingevolge de lex Publilia
Voleronis (471) de bevoegdheid krijgen de eigen plebejische magi
straten te kiezen, wordt tevens dit bereikt, dat het plebejaat als
zoodanig voortaan althans feitelijk een eigen plaats gaat innemen
in het openbare leven. In het veto-recht der volkstribunen, gepaard
gaande met de sacrosanctitas dezer magistraten, is althans eenige
waarborg verkregen tegen verder misbruik van macht.
De poging van Spurius Cassius (486 v. Chr.), om
door een lex agraria een redelijker verdeeling van publiek domein
te verkrijgen, loopt op niets uit. De tegenstellingen op economisch
1 Kamphuisen, De codificatiegedachte 19.
2 Li vius steunt zelf op bronnen, wier geringe betrouwbaarheid hij zelf goed kent.
Rosenberg, Einleitung u. Quellenkunde 148.
* L i v., 2. 3s.
4 Men kan dit afleiden uit de vermaarde rede van Menenius Agrippa (Li v.,
2. 32). B 1 o c h, Soziale Kampfe 35, spreekt van de „Generalstreik der Plebs".
5 L i v. , 2. 33; Geil., 17. 21; C i c., de rep. 2. 33; D. 1. 2. 20 en 21.
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gebied blijven derhalve voortbestaan. De vraag naar geschreven
recht wordt nu met meer aandrang herhaald. De volkstribuun
Terentilius Arsa neemt in 462 v. Chr. het initiatief tot
opteekening van het geldend gewoonterecht. Het duurt evenwel
10 jaar vooraleer een tastbaar resultaat is bereikt. Het voorstel
van Arsa, om een commissie bestaande uit 5 (plebejische?)
leden aan te wijzen, wier taak zou zijn het geldend recht op te teekenen 1, stuit af op den tegenstand der „patres”. Ook de samen
stelling eener patricisch-plebejische commissie slaagt voorshands
niet. Men komt echter tot een compromis. Een commissie van 3
leden wordt uitgezonden naar Griekenland, teneinde het daar
geldende recht te bestudeeren (wetgeving van Solon)2. In /(5i
keert deze studie-commissie terug en dan volgt heel spoedig de
benoeming eener definitieve commissie van redactie, die tot taak
heeft „leges scribere”. Het zijn de decemviri Legibud ócribundió. Of
tot deze commissie uitsluitend patriciërs hebben behoord, daar
over is men het niet eens. B e 1 o c h 3, die de namen der decemvin nagaat4, komt tot de overtuiging, dat alleen patriciërs deel
hebben uitgemaakt van de commissie. De belangrijkste figuur uit
dezen redactieraad met bestuursbevoegdheid is Appius Claud i u s. Na het voorbereidende werk der studiecommissie is men
nu spoedig gereed met de redactie van het grootste gedeelte der
verzamelde leges. In hetzelfde jaar ^5i zijn de eerste tien tabulae
klaar. Er zou over gestemd zijn in de comitia centuriata 5 (volgens
B e 1 o c h 6 heeft men te maken met „leges datae”, van boven
opgelegde wetten, niet met „leges rogatae”).
Al het verzamelde materiaal is daarmede evenwel niet ver
werkt. Tegen het einde van ^5i v. Chr. worden een tweeden keer

1 Liv

3. 9.

^ i v ., 3. 3i; P 1 i n i u s, N. H. 3^. 11; B i r t, Kulturleben 3o2. Over de juiste op
drachten ten deze bestaat reeds verschil van meening onder de schrijvers over rom. geschie
denis Livius en Dionysius van Halicarnassus. Cf. K ü b 1 e r, Gesch.
d. r. R. 19 (noot 1).
8 B e 1 o c h,
Röm. Gesch.236 vlg.; L i v., 4. 3.
4 B e 1 o c h, t. a. p. 238.
* L i v ., 3. 3^; K ü b 1 e r,Gesch.
d. r. R. 19.
' Beloch, a. w. 236 vlg.
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decemviri, waaronder thans naar sommigen1 meenen enkele
plebejers, benoemd 2, teneinde den arbeid te voltooien. Beloch
acht deze tweede decemvirale commissie geheel en al fictie; er is
volgens hem slechts één commissie geweest en de namen van de
leden der tweede zijn vervalscht. Er ontstaan dan moeilijkheden.
Tijdens het decemviraat zijn nl. de verschillende magistraturen
buiten werking gesteld. De decemviri zelf vormen de hoogste
macht3. Het schijnt, dat van deze macht misbruik gemaakt is.
De meening wordt verkondigd als zouden de decemviri gepoogd
hebben de leges der beide laatste tabulae van kracht te doen wor
den zonder het volk daarin te kennen. Blijkens L i v i u s zijn er
over het algemeen klachten geweest over het optreden der decem
viri 4. De Virginia-legende speelt in de latere literatuur hierdoor
heen5. De ontstemming loopt zoo hoog, dat een tweede mccmio
volgt. De macht wordt dan aan de decemviri ontnomen, er komen
wederom consuls en tribunen, de gewone grondwettige basis voor
bestuur is op die manier weer hersteld. Het zijn dan de consuls,
die het volk over de laatste twee tabulae in de comitia centuriata
laten stemmen. Ze worden daar aangenomen 6. Daarmede is voor
het rom. recht en zijn verdere ontwikkeling een der belangrijkste
resultaten bereikt. Men heeft nu in de leg. XII tab. de „fons
omnis publici privatique iuris” 7.
Beteekenié der Leg. XII tab. voor de Romeinen.

Komen we thans terug tot de vraag naar de beteekenis der leg.
XII tab. voor de Romeinen zelf. Op een drietal punten moet
gewezen worden.
i. Vooreerst heeft men door de opteekening van het recht een
overzichtelijke en naar alle waarschijnlijkheid systematische orde
ning van het recht verkregen. De bekendmaking er van op het
comitium maakt den inhoud voor iedereen kenbaar. Men mag in
1 o.a. N i e b u h r, Röm. Gesch. II 364 en 48°*
8 Beloch, Röm. Gesch. 236 vlg.
3 Beloch, a. w. 242.

4 o.a. Li v., 3. 37; C i c., de rep. 2. 3j.
5 C i c., de rep. 2. 37; L i v., 3, 44 vlg.; von Jhering, Geist III. 1. 97 (noot 119)*
6 L i v., 3. 37; C i c., de rep. 2. 37. Deze twee tabulae worden op verschillende plaatsen
aangeduid als de „tabulae iniquae", zoo bv. leg. XII tab. 11. 1.
7 L i v., 3. 34*
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deze leges voor den Romein een codificatie zien in dezen zin, dat
de geldende rechtsvoorschriften, althans een belangrijk deel daar
van, in een overzichtelijk geheel, waarvan het doel o.m. is rechts
zekerheid en rechtseenheid, samengebracht zijnL Of de leges
inderdaad, zooals L i v i u s wil doen gelooven, het geheele
recht omvatten, is niet na te gaan, omdat we den inhoud slechts
fragmentarisch kennen.
2. Verder zijn de leg. XII tab. voor de Romeinen zelf van zoo
groote beteekenis geworden, omdat de interpretatio den inhoud
er van tot punt van uitgang kiest bij den verderen uitbouw van het
recht. We herinneren slechts aan de mancipatio en de in iure ceóóio.
Doch bovenal onderschatte men niet, dat de leges in feite tot het
schrijven van meerdere commentaren aanleiding hebben gegeven.
Zoodoende is haar inhoud in breeder kring bekend geworden en
verduidelijkt. Uit de bewaarde fragmenten valt wel af te leiden,
dat de redactie der leges uitermate gedrongen geweest is, zoodat
verduidelijking zeker niet overbodig geweest zal zijn.
Van deze commentaren noemen we die van den scriba van Appius Claudius, Cn. Flavius (3o^ v. Chr.), het itia FLavianum, verder die van Sextus Aelius Paetus Catus
(begin 2e eeuw v. Chr.), opgenomen in diens Trlpertita en tenslotte
die van G a i u s (2e eeuw n. Chr.).
3. Eindelijk zijn er nog tal van andere schrijvers, die terloops
over de leg. XII tab. spreken en zoodoende de aandacht van den
Romein op dit gewichtige rechtsdocument vestigen. We noemen
slechts Livius, Cicero, Tacitus, Varro. Is de
mondelinge overlevering wellicht niet opgewassen geweest tegen
dreigende vergetelheid, het werk dezer schrijvers heeft de herinne
ring aan de leg. XII tab. levendig weten te houden.
Echtheid der Leg. XII tab.
Een vraag, die de gemoederen van juristen, philologen en histo
rici geruimen tijd bewogen heeft, is die naar de authenticiteit der
leg. XII tab. Wie de echtheid betwisten, beroepen zich graag op
het ook door Livius erkende feit, dat de gewaarborgde geschie
denis van Rome pas begint na den gallischen brand (390, volgens
anderen 387 v. Chr.). Eerst dan komen er inscripties. Dat de
1 Kamphuisen, De codificatiegedachte i5 vlg.
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leg. XII tab. volgens L i v i u s evenals de leges regiae uit den
brand gered zouden zijn, klinkt niet erg geloofwaardig, wanneer
men in de z.g. koningswetten een latere falsificatie meent te mogen
zien. Trouwens gaat bet wel aan te zeggen, dat de gewaarborgde
geschiedenis eerst begint na den gallischen brand? M.en vergete
toch niet, dat er tusschen den decemviralen arbeid en den brand
een periode van zestig jaar ligt. Gedurende dezen tijd kan zich
in de primitieve rom. gemeenschap omtrent inhoud èn herkomst
(echtheid) der leg. XII tab. reeds een zoodanige traditie gevormd
hebben, die den brand gemakkelijk overleeft en waaraan men een
volkomen vertrouwen kan schenkenx. Zijn er wellicht nog meer
commentaren geweest, waarvan wij het bestaan niet eens ken
nen? Zijn er geen afschriften in omloop geweest door particulieren
vervaardigd? Dit zouden dan evenzooveel kanalen zijn, waardoor
het besef der authenticiteit overgaat op latere generaties. De op
vatting, dat de gewaarborgde geschiedenis het jaar 390 niet over
schrijdt, is in haar volstrektheid niet houdbaar.
De echtheid der leges is in 1898 bestreden door Ettore
Pais2; in 1902 krijgt hij daarbij steun van Ed. Lambert,
hoogleeraar te Lyon 3. Beide komen tot de slotsom, dat de leg.
XII tab. falsificaties zijn. Pais beschouwt den schrijver van
Appius Claudius: Cn. Flavius (3o^ v. Chr.; ius Flavianum),
Lambert den consul Sextus Aelius Paetus Catus (198 v. Chr.) als falsaris. Girard heeft het opge
nomen vóór de echtheid4). In breede kringen heeft zijn betoog,
gebaseerd op historische, juridische en philologische gronden, in
stemming gevonden 6. We volstaan in deze Schets met te verwijzen
1 De mededeeling van Cicero (de leg. 2. 23), dat men in zijn tijd de leg. XII tab. van
buiten leerde als een „carmen necessarium", is wel merkwaardig. Zou dit al een oude ge
woonte geweest zijn?
* E. Pais, Storia di Roma I. 1. 55o—6o5 en I. 2. 546—576, 63i—635. Pais komt
later hierop nader terug in zijn Storia critica di Roma, II 217—301 (verschenen 1915) en
Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, I.
8 E d. L a m b e r t in N. R. H. 1902, 147—-200 en in Mélange* Cb. AppUton (1903).
4 P. F. Girard, in N. R. H. 1902, 38i—436 en Mélange* de droit romain I 3—64.
* M o m m s e n, Ges. Schr., III 373—374» H. E r m a n, Sind die 12 Tafeln echt, in
Z. S. S. RA 23 (1902), 45o vlg.; B e 1 o c h, Röm. Gesch., 236, is van oordeel dat we bij
de leg. XII tab. staan voor een van de „bestbeglaubigte Tatsachen aus der ganzen alteren
Geschichte Roms".
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naar de literatuur. Ook al om deze reden, dat in ieder geval wel
vaststaat, dat de Romein zelf aan de echtheid der leges niet ge
twijfeld heeft. Er wordt bij voortduring over gesproken in een
geest van stellig vertrouwen, van oprechte waardeering voor het
werk der decemviri. L i v i u s heeft er bewondering voor, Tacit u s 1 wijst er op hoe men de decemviri gekozen heeft, hoe deze
al het voortreffelijke uit het geldende recht verzameld hebben waar
dat maar te vinden is. In het verkregen resultaat ziet hij het „finis”
(de bereiking van het einddoel) eener wetgeving, die steunt op
gelijkheid en gerechtigheid.
Hoe zijn de Leg. XII tab. tot ons gekomenl
Niet volledig, noch ook in haar oorspronkelijken vorm. We
kennen slechts een honderdtal fragmenten, die teruggevonden zijn
in de werken van verschillende schrijvers. Genoemd mogen hier
worden Varro (116-—27 v. Chr.), Cicero (106'—^3 v.
Chr.), Livius (69 v. Chr.'—17 n. Chr.); Plinius (23—79
n. Chr.), Geil ius (i 12Ö-—'175), Festus (2e eeuw n.
Chr.), P omponius (2e eeuw n. Chr.), G a i u s (2e eeuw
n. Chr.), Ulpianus (begin 3e eeuw n. Chr.). Treft men bij
deze schrijvers teksten aan, waarin de inhoud der leges wat het
zakelijke aangaat gaaf bewaard is, er zijn andere schrijvers (D i onysius van Halicarnassus, Tacitus, e.a.), wier
geschriften eveneens licht verspreiden over de oude grondwet
der Romeinen.
De vorm, de taal der verschillende voorschriften heeft blijkbaar
een vernieuwing ondergaan. Men heeft de leges overgebracht in
gemoderniseerd latijn. Dit zou gebeurd zijn na den gallischen
brand 2.
Herhaaldelijk is getracht uit de bewaarde fragmenten de leg.
XII tab. te reconstrueeren. Men heeft daarbij een houvast in het
geen bewaard bleef van den commentaar van G a i u s, waarbij
dan wordt aangenomen, dat G a i u s de leges wat de verdeeling
der stof over de tabulae betreft op den voet volgt. Verder zijn
er schrijvers, die zelf aangeven in de hoeveelste tabula een of
1 Tac., Ann. 3. 27.
2 K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 21.
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ander voorschrift staat1. Jacobus Gothofredus waagt
een reconstructie (hij is overigens niet de eerste) in zijn „Fragmenta XII tab. suis nunc primum tabulis restituta’’ (Heidelberg
1616; in i653 verbeterd). Verder is er de reconstructie van
D i r k s e n: Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und
Herstellung des Textes der Zwölftafelnfragmente (1829), die van
JMoritz Voigt: Die Zwölftafeln (i883, I. 693'—'737) en
tenslotte die van Rudolf Schöll: Legis duodecim tabularum reliquiae (1866).
Inhoud der Leg. XII tab.
Het moge wellicht overdreven zijn, wanneer L i v i u s de leges
ziet als de bron van alle publiek en privaatrecht. De bewaarde
fragmenten wijzen in ieder geval wel uit, dat we hier te maken
hebben met een veel omvattend werk. Het publiek recht neemt
onder de fragmenten geen overwegende plaats in. Ze hebben
meestal betrekking op privaatrecht en strafrecht, verder op proces
recht2. Juist dit laatste mag geen verwondering wekken, indien
men bedenkt, dat een der klachten van het plebejaat geweest is:
de patricische willekeur bij de rechtshandhaving.
Bij uitstek democratische strekkingen, in ander verband is hierop
reeds gewezen, komen in de leg. XII tab. niet tot uiting 3. Immers
het huwelijksverbod tusschen patriciaat en plebejaat4 en het
harde en onmenschelijke schuldrecht 5 kan men moeilijk beschou
wen als erg democratisch.
In hoeverre de leg. XII tab. den invloed ondergaan hebben van
vreemd recht, is moeilijk uit te maken. De teksten zijn, om dit te
beoordeelen, te fragmentarisch. Let men op het totstandkomen
der leges, dan zal grieksche beïnvloeding zeker niet verrassen.
„Die Ansicht, aldus Kübler6, dass erst in byzantinischer
1 Bv. F e s t u s, s.v. reus. Typisch is bij Cicero (de leg. 2. 4) de mededeeling, dat
men te Rome reeds in de jeugd leert bepaalde voorschriften uit de leg. XII fab. „nominare”,
hetgeen wijst op een genummerde indeeling.
8 B e 1 o c h, Röm. Gesch. 237.
3 B e 1 o c h, t.z.p.
4 Leg. XII tab., 11. 1.
5 Leg. XII tab., 3, 5 en 6.
• B. Kübler, Die klassischen Juristen, in Conferenze 123. Schr. vervolgt: „Wie
hatte es auch anders sein können? Die Geistesbildung der Romer, ihre Dichtung, Kunst,
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Zeit das griechische Recht auf das römische eingewirkt habe,
gehort zu den schwersten Irrtümern vieler Interpolationenforscher.
Die Einflüsse des griechischen Rechts beginnen schon bei den
12 Tafeln und haben niemals aufgehört.”
Vatten we thans kort samen de onderwerpen, waarop de ge
reconstrueerde leg. XII tab. •— we houden ons daarbij aan de tekstpublicatie in de „Textes de droit romain” van G i r a r d .—■, dan
krijgen we het volgende beeld:
Tab.
„
,,
„
,,
„

I:
II:
III:
IV:
V:
VI:

„

VII:

,,
,,
,,

VIII:
IX:
X:

bepalingen van burgerl. procesrecht.
idem (bepaling der som v. h. sacramentum, getuigen).
idem (executiebepalingen).
familierechtelijke bepalingen.
erfrecht, tutela mulierum, actio familiae erciscundae.
eigendomsrecht en voorschriften daarmede samen
hangend (mancipatio, verjaring, in iure cessio, ser
vituten).
bepalingen betr. naburige erven; enkele bepalingen
over verbintenissen.
privaatrechtelijke delicten.
publiekrechtelijke delicten (overgang).
politioneele bepalingen (verbod van begraven en ver
branden binnen de stad; begrafenisplechtigheden).

XI* 1
jj ! | bepalingen van zeer verschillenden inhoud.
G i r a r d vermeldt voorts nog een aantal niet-gerangschikte
fragmenten, waarvan er verschillende van belang zijn voor het
inzicht in de beteekenis van den eed (iuéiurandurri) h
Rhetorik, Philosophie ruhte auf der griechischen; der römische Handel stand in den engsten
Beziehungen zum griechischen. Das Seerecht war griechisch. Beim ius gentium ist in erster
Linie an gnechisches Recht zu denken. Die römischen Juristen fragen ob eine Stipulation,
eine Acceptilatio, ein Testament in griechischer Sprache abgefasst werden könne. Von punischer, gallischer, spanischer, assyrischer und andern Sprachen ist selten die Rede. Wer sich
vom Eindringen des Hellenismus in Rom eine Vorstellung machen will, der lese nur die 3
und 6 Satire des Juvenal".
1 De literatuur met betrekking tot de leg. XII tab. is reeds in de verschillende voetnoten
vermeld. Hier worde nog gewezen op E. T a u b 1 e r, Untersuchungen zur Geschichte des
Decemvirats und der Zwölftafeln (Berlijn 1921, verschenen in Heft 148 der Historische Stu
diën); Binder, Die Plebs 488—528; J. van Binsbergen, De wetgeving der
Twaalf Tafelen, in Themis, 81 (1920) 352—38o; P. H. L. Lamberts Hurrelb r i n c k, De wetgeving der twaalf tafelen in het licht van den Romeinschen godsdienst
('s-Gravenhage 1918).
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3. Legea en pLebiécita.
In het voorafgaande zijn behandeld de z.g. koningówetten en de
Legea XII tabuLarum, waarvan men de laatste, omdat er (aangeno
men dat de traditie ten deze juist is) in de comitia centuriata over
gestemd is, zou kunnen rangschikken onder de „leges”. Er zijn
echter nog andere kenbronnen uit het tijdperk van het nationale
recht, al zijn ook deze slechts zeer fragmentarisch bewaard ge
bleven. We vatten deze hier samen onder het hoofd: legeé en
plebiócita. Met een enkel woord zal vermeld worden wat daarin
geregeld is.
a. Lex Publilia Voleronió (471
Chr.).
Volgens de traditie hebben we hier te maken met een plebiócitum, uitgegaan van den tribunus plebis Publilius Volero.
De lex bepaalt, dat de plebejische magistraten voortaan gekozen
zullen worden in de tribusgewijs vergaderende concilia plebis .
b. lex Aternia Tarpeia de multa (4&4 v* Chr.).
Deze lex, door de consuls Sp. Tarpeius en A. Atern i u s bij de comitia centuriata ingediend, bevat verschillende
bepalingen omtrent het opleggen van boete (multa), wier hoegroot
heid uitgedrukt wordt in vee (schapen en runderen) 2.
c. lex Valeria Horatia (449 v- Chr.).
Deze dankt haar ontstaan aan de consuls L. Valerius en
M. Horatius. Volgens L i v i u s 3 zijn er zelfs meerdere
„leges Valeriae Horatiae”. In een dezer wetten zou bepaald zijn,
dat de plebiscita verbindend zijn voor het geheele rom. volk (ut
quod tributim plebs iussisset, populum teneret)4. Een andere
verbiedt de verkiezing van een magistraat zonder dat men zich
tegen deze keuze op het volk kan beroepen (ius provocationis).
Een derde tenslotte, bevat bepalingen omtrent de sacrosanctitas
(onschendbaarheid) o.a. van de tribuni plebis 5.
1 Liv„ 2. 56 en 58; R. E., art. lex Publilia van Weiss; Mommsen, Staatsr. III
1Ö2 en i55; dezelfde, Abriss 5i.
•Cic., de rep. 2.35; Geil., 11. 1; R. E., art. multa van Hellebrand (Suppl.
bnd. VI, kol. 542—556); zie ook R. E. (ed. 1848), art. multa van Rein.
3 Liv., 3. 55. Zie ook Festus, s. v. sacer mons; C i c., de rep. 2. 3i; K a r 1 o w a,
Röm. Rechtsgesch. I 116 vlg.
4 Zie de bespreking van het pUbiócitum als formeele rechtsbron.
5 R. E,, art. Horatius (sub 8) van M. ü n z e r.
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d. lex Canuleia (44I) v. Chr.).
Door dit plebisciet wordt het ius conubii uitgestrekt tot huwelijken
gesloten tusschen patriciërs en plebejers. Het vroegere huwelijks
verbod tusschen de beide standen is daarmede opgeheven *.
e. lex Julia Papiria (^3o v. Chr.).
Deze lex bevat bepalingen omtrent de vraag op welk bedrag in
geld de vee-boete (multa) geschat moet worden. Ze is tot stand
gekomen tijdens het consulaat van L. Papirius Crassus
en L. J u 1 i u s 2.
f. leges Liciniae Sextiae (367—366 v. Chr.).
Volgens Livius zijn deze wetten te danken aan het initia
tief der tribunen C. Licinius en L. Sextius3. Zeer
uiteenloopende onderwerpen worden hier geregeld. Zoo wordt in
deze leges het ambt der aediles curules ingesteld. Verder moet een
der consuls een plebejer zijn. Niemand mag meer dan 5oo morgen
(iugera) van den ager publicus bezitten4. Met betrekking tot
bestaande schulden bepalen deze leges, dat reeds betaalde rente
in mindering gebracht wordt op het verschuldigde kapitaal, terwijl
de rest der schuld in gedeelten afbetaald kan worden (termijn van
drie jaar) 5.
4. Werken van rechtsgeleerden, historici en Literaire schrijvers.
In tal van geschriften van juristen, geschiedschrijvers en litera
toren uit den lateren tijd treft men voor de kennis van het oudste
rom. recht belangrijke gegevens aan. We doen hier slechts een greep.
a. Rechtsgeleerde auteurs.
Marcus Tullius Cicero (106—^3 v. Chr.).
Behalve rechtsgeleerde en advocaat is Cicero tevens wijs^ i v., 4* i—3; C i c., de rep. 2. 63; R. E., art. lex Canuleia van Berger.
1 Li v., 4* 3o; C i c., de rep. 2. 36.
* Li v., 6. 35 en 42.
D. 1. 2. 2. 26 (Pomp.); B 1 o c h, Soziale Kampfe 46, acht de traditie, als zouden de
leges Liciniae Sextiae bepaald hebben, dat niemand meer dan 600 morgen van den ager publi
cus mocht bezitten, onbetrouwbaar. Zie verder: R. E., art. lex Licinia (sub 7) van Weiss;
Binder, Die Plebs 362 vlg. en 481—482.
* B 1 o c h, Soziale Kampfe 24 en 46*
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geer en staatsman. Ook voor de geschiedenis in het algemeen en
voor die van het recht in het bijzonder zijn diens redevoeringen,
brieven en wijsgeerige verhandelingen van belang. Aan de omstan
digheid, dat Cicero bij voortduring teruggrijpt naar het oudere
recht, is het te danken, dat een reeks fragmenten der Leges XII
tabularum bewaard bleven. Wanneer hij optreedt als pleiter (Verres), dan doet hij dit met den hartstocht van den ras-advocaat.
Het eenzijdig verdedigen van het partijstandpunt noodzaakt tot
eenige gereserveerdheid. Dit neemt niet weg, dat te midden
der soms theatrale emoties van den pleitenden advocaat tal van
volkomen objectieve gegevens omtrent het oudste recht zijn aan
te wijzen. Wijsgeerig staat Cicero onder griekschen invloed
(Stoa). Voor het tijdperk van het nationale recht vermelden we uit
het wijsgeerig werk: de re publica, de Legibus, de o/ficiis, topica 1.
M. Terentius Varro (116—27 v. Chr.).
Al schrijft Varro niet uitsluitend over recht, toch mogen
we hem onder de rechtsgeleerde auteurs rangschikken. In zijn
Antiquitates (alleen fragmentarisch bekend), in zijn de lingua Latino.
en zijn Rerum rusticarum Libri tres (beide onvolledig bewaard) vindt
men telkens bijzonderheden omtrent het oude ius civile. Van zijn
Libri de iure civili is alleen de titel van het werk bekend2.
Gaius (tweede helft 2e eeuw n. Chr.).
Over Gaius hebben we uitvoeriger te spreken bij de be
handeling der klassieke juristen. Hij beschrijft allereerst het recht
van zijn tijd. Herhaaldelijk echter doet hij uiterst belangrijke
mededeelingen omtrent het vroeger geldende recht. Dit is met
name het geval in zijn leerboek, de Institutiones, waar hij telkens
blijk geeft van belangstelling voor het oude recht3. Uiteraard is
verder zijn commentaar op de Twaalftafelenwet, ad Leges AT/
tabuLarum libri sex, waarvan een twintigtal fragmenten in de Digesten bewaard bleven, van belang .
1 Rosenberg, Einleitung u. Quellenkunde 66; M o m m s e n, Das Weltreich 76»
Vl8» Ro 7sl Jbe r g,

Einleitung u. Quellenkunde 111;

M o m m s e n.

Das Weltrrich

77S vlg * JR. E., art. M. Terentius Varro van Hellfr. Dahlmann (Supp . n .
)•
. G. 1. lil (trinoctium); 1. is»; 1. i3a (emancipatio); 1. 146; 1. i55; a. 4» (usucapio);
3. 1; 3. 9; 3. 11; 3. 17; 4. 11.
4 D. a. 14. 48; 5o. 16. a33; 60. 16. a34; 60. 16. a36.
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b. Geéchiedéchrijvera.
Di onysius van Halicarnassus (ie eeuw v. Chr.).
Herhaaldelijk hebben we een beroep kunnen doen op het werk
van dezen historicus, die zich omstreeks 3o v. Chr. te Rome ves
tigt. Hij beëindigt daar (7. v. Chr.) zijn grootsch opgezette, in
het grieksch geschreven rom. geschiedenis: 'Pcopauci) «pxaioXoyia (Antiquitateé romanaè), waarvan de elf eerste boeken bijna geheel behou
den zijn. Hij beschrijft de oudste geschiedenis van de stichting der
stad tot den eersten punischen oorlog (264 v. Chr.) 1. Hij behandelt
o.m. de oudste staatsinrichting, de stichting der stad, de herkomst
der Romeinen, de praehistorie, het oude privaatrecht, enz.
Titus Livius (5g v. Chr.—17 n. Chr.).
Van zijn groot werk over de rom. geschiedenis in 142 boeken
zijn er slechts 35 bewaard. Hij behandelt de geschiedenis sedert
de stichting der stad Rome tot den dood van Drusus (9 v. Chr.).
Het bewaard gedeelte bevat de oudste geschiedenis tot ongeveer
293 v. Chr. en verder de historie der punische oorlogen (2e pun.
oorlog tot ongeveer 167 v. Chr.). Bij het raadplegen der bronnen
gaat Livius niet steeds voldoende critisch te werk. Deze
bronnen zijn vaak onbetrouwbaar, hetgeen Livius zelf trou
wens wel schijnt te weten. Rosenberg2 waardeert het
werk in deze woorden: „Wenn man die Leistung des Livius richtig würdigen will, darf man nie vergessen, dass er in erster Linie
ein künstlerisches, stilistisch vollendetes Werk schaffen wollte,
in zweiter Linie ein patriotisch-ethisches; aber ein wissenschaftliches überhaupt nicht”. Toch bevat het werk van Livius ont
zaglijk veel materiaal, dat anders voor de kennis van het oudste
recht waarschijnlijk verloren gegaan zou zijn 3.
C. Plinius Secundus, de Oude (23'—'79 n. Chr.).
Van hem is vooral zijn encyclopaedisch werk over de natuur
wetenschappen, hiétoria naturellid, van belang. Voor de recon
structie der z.g. Koningswetten en der Twaalftafelenwet vindt
men er verschillende fragmentarische gegevens.
A u 1 u s 4 G e 11 i u s
125—'175 n. Chr.).
1 Rosenberg, Einleitung u. Quellenkunde i55 vlg.
* Rosenberg, Einleitung u. Quellenkunde 148.
8 Rosenberg, Einleitung u. Quellenkunde 144 vlg.
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Voor het rom. recht der oudste periode is de bloemlezing uit
oudere schrijvers (Cato) van groote beteekenis. Haar naam,
Node* atticae, verraadt al dadelijk onder welken invloed ze ge
schreven is. Ze bevat tal van gegevens omtrent het ius civile, de
staatsinrichting en het economische en maatschappelijke leven der
oudste tijden 1.
c. Literaire óchrijveró.
Titus Maccius Plautus (± 254—184 v. Chr.).
Het tooneelwerk van Plautus is voor de kennis van het
oudere recht zeer interessant, te meer waar we hier te doen heb
ben met iemand, die geleefd heeft vrij kort na het tijdperk van het
nationale recht. Waar Plautus geen jurist is, moet men er
steeds op bedacht zijn dat hij feiten en toestanden soms meer
bekijkt van een algemeen volksch standpunt dan van dat van het
recht. Verder zal men er rekening mede hebben te houden — en
deze opmerking geldt evenzeer voor Terentius —, dat de
tooneelschrijver sterk onder griekschen invloed staat en grieksche
toestanden in een romeinsche omgeving verplaatst. De vraag zal
derhalve telkens zijn: of bepaalde situaties door den schrijver
beoordeeld worden van grieksch dan wel van rom. rechtelijk
standpunt2.
Publius Terentius Afer (± 190—169 v. Chr.).
Ook de tooneelstukken van Terentius zijn voor de ken
nis van het rom. recht van belang 3. Hier geldt dezelfde reserve
als bij Plautus.

1 Rosenberg, Einleitung u. Quellenkunde 111 vlg.
* E. C o s t a, II diritto privato romano nelle comedie di Plauto (Turijn 1890); L. P éaard, Le droit romain et le droit grec dans le théatre de Plaute et de Térence (Lyon 1900);
van Kan, La possession dans les comédies de Plaute, in Mélange* Cornil, II 3—11; F r a e nkel, Plautinisches im Plautus (Berlijn 192a).
* E. C o s t a, II diritto privato nelle comedie di Terenzio, in Arcbivio giuridico, vol. 60
<1893) 407—627. Zie de dissertatie van P é n a r d in voorafgaande noot.
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HOOFDSTUK III.
Tijdperk van het klassieke recht.
35o v. Chr.—3oo n. Chr.
§ 1. Rechtsbronnen in socioLogióchen zin.
Achtereenvolgens zullen ook hier de verschillende recht en
rechtsvorming beïnvloedende factoren worden nagegaan. Na het
geen daaromtrent is gezegd voor het tijdperk van het nationale
recht, zal het thans voldoende zijn te wijzen op enkele veranderin
gen, die tijdens de periode van het klassieke recht plaats grijpen.
Waar de nieuwe tijd geheel andere gezichtsvelden opent, zal
daaraan de noodige aandacht worden besteed. Alen verlieze
overigens niet uit het oog, dat het klassieke tijdvak niet enkel
een belangrijk deel der republikeinsche periode, doch (sedert 27
v. Chr.) tevens het principaat (dyarchie x) omvat. Voor de magistra
tuur en voor de inrichting van het staatsorganisme in het algemeen
beteekent de overgang van republiek naar principaat, alhoewel
deze laatste regeeringsvorm in verschillende opzichten voortbouwt
op den republikeinschen, een verschuiving in de onderlinge machts
verhoudingen, die ook voor de rechtsvorming niet zonder belang
geweest is. Waar de territoriale uitbreiding den Romein tegenover
het vraagstuk van de romaniseering der nieuwe gebieden stelt,
zal ook daarover een enkel woord gezegd worden 2.
Dyarchie is de regeeringsvorm, waarbij de bestuursmacht in handen van twéé gezags
dragers (1. c. princeps en senaat) geconcentreerd is. Een totaal andere opvatting verdedigt
E. Kornemann, Doppelprinzipat u. Reichsteilung im imperium romanum (Leipzig
1930).

* Over de romaniseering zie hieronder sub II, C.
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I. Het rechtsgebied.
JVlet name gedurende de laatste aan de christelijke jaartelling
voorafgaande eeuwen ondergaat het rechtsgebied geweldige ver
anderingen in den vorm van territoriale uitbreidingen. Deze be
ginnen met de onderwerping van het italisch schiereiland. Ze
worden vervolgens uitgestrekt tot de landen rond de Middellandsche zee en tot ver daarbuiten. Het heeft weinig nut en het zou
trouwens te ver voeren de rom. expansie in bijzonderheden na te
gaan. We kunnen volstaan met het doen van enkele grepen, ten
einde zoodoende een denkbeeld te geven van het rechtsgebied,
waarmede het rom. recht voortaan rekening zal hebben te houden,
en daarmede tevens van de moeilijkheden, waarvoor de expansie
Rome plaatst.
De uitbreiding beteekent niet, dat men overal en onder alle
omstandigheden in de nieuwe gebieden rom. recht gaat toepassen.
Er zijn tal van landen en steden, waar men naar eigen recht blijft
leven. Er ontstaat echter tusschen de Romeinen en de bewoners
der veroverde streken een steeds nauwer contact door handel en
verkeer. Bij de tallooze transacties rijst telkens de praktische
vraag: welk recht moet deze transacties beheerschen. Is dit vreemd
recht, dan is zulks voor de rom. rechtsgeschiedenis zonder rechtstreeksch belang. Past men rom. recht toe, dan liggen twee wegen
open. Men zal de bewoners der veroverde gebieden kunnen toe
laten tot den kring der rom. rechtsgenooten. Of men zal het rom.
recht zelf dichter brengen tot het recht der niet-Romeinen. Het
eerste valt o.m. te bereiken door het op ruime schaal verleenen
van rom. burgerrecht (cwiUu) of door het scheppen van een be
voorrechte positie voor de nieuwe rijksbewoners (uu commercu,
iuó latii). Men kan dan, tot op zekere hoogte althans, vasthouden
aan de exclusivistische werking van het ius civile. De tweede
mogelijkheid leidt tot aanpassing van het rom. recht aan het recht
van anderen, teneinde op die wijze te komen tot een gemeenschappe
lijk recht {iuó gentium, iuó commune). Rome brengt beide methoden
naast elkaar in praktijk.
..
. i
1
Hoe is de gebiedsuitbreiding in groote lijnen in haar werk
gegaan? We onderscheiden daarbij verschillende étappes.
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Allereerst hebben de voortgezette strijd tegen de Etrutkert en
de éamnitiécbe oorlogen (343—290 v. Chr.) tot gevolg, dat vrijwel
geheel Midden-Italië aan Rome onderworpen wordt *.
De expansie gaat dan naar het Zuiden. De oorlog met Tarentiun
(280—272 v. Chr.) eindigt ondanks den steun, dien de Tarentijnen
ondervinden van Pyrrhus, den koning van Epirus, gunstig voor
de Romeinen12. Praktisch beteekent dit, dat omstreeks de helft der
3e eeuw v. Chr. het rechtsgebied zich uitstrekt over geheel Italië 3.
Dit wil niet zeggen, dat thans het geheele schiereiland aan het
dominium van het rom. volk onderworpen is. De kaart wijst
weliswaar uit, dat Italië in hoofdzaak uit rom. gebied bestaat,
maar hier en daar zijn het latijnsche coloniae, die de geslotenheid
van den rom. eigendom onderbreken, terwijl het rom. territoir
elders geblokkeerd en beveiligd wordt door gebieden, die door
verdragen met Rome verbonden zijn 4. *
De derde étappe plaatst Rome tegenover Carthago, de machtige
phoenicische handelsstad, waarbij de inzet o.a. is; de heerschappij
op zee. De punieche oorlogen (264'—14b v. Chr.) beslissen ten gunste
van Rome ®. Sicilië komt als eerste provincia aan de Romeinen
als gevolg van den eersten punischen oorlog (264—241 v. Chr.) 6 7
Corö'ica (256) en Sardinië (238) volgen hetzelfde lot tijdens dezen
oorlog en gedurende het naspel ervan. De tweede punische oorlog
(218—201 v. Chr.), waarbij de figuren van Hannibal en
S c i p i o een belangrijke rol spelen, brengt de carthaagache bezit
tingen buiten Africa benevens met Carthago verbonden gebieden onder
rom. bewind (zuidelijke en oostelijke kuststreken van Hispania,
Syracusae, Capua,. enz.)
Rome beheerscht nu het westelijk
deel der Middellandsche zee, terwijl Carthago zelf voor jaren
1 N i e s e, Grundriss 55 vlg. en 68 vlg.; Koch, Röm. Gesch. I 35 en 38 vlg.; R osenberg, Gesch. d. röm. Rep. 18 vlg. Op blz. 48 is gewezen op de kaart, waarin Beloch
den toestand weergeeft in 298 v. Chr. (begin 3e samnitische oorlog).
‘ N i e s e, Grundriss 77 vlg.; Koch, Röm. Gesch. I 39 vlg.; Rosenberg, Gesch.
d. röm. Rep. 21 vlg.
* N i e s e, Grundriss 82.
4Beloch, Röm. Gesch. kaart III.
'
4
7

\

N e 8 e. Grundriss 100 vlg.;
N i e s e, Grundriss 100 vlg.
N i e s e, Grundriss 114 vlg.

Rosenberg,

Gesch. d. röm. Rep. 35 vlg.
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schatplichtig is aan Rome en tot het voeren van een buitenlandschen oorlog de toestemming noodig heeft van de Tiberstad
De derde punische oorlog (i^9'—v* Ghr.) maakt Carthago
zelf en zijn africaanscbe bezittingen tot rom. wingewesten (provincia Africa met als hoofdstad Utica)12.
Tijdens de punische oorlogen en daarna dringen de rom. legers
ook elders verder door, al zijn de daar bereikte successen niet altijd
van blijvenden aard 3. 4 We vermelden hier (onder verwaarloozing
overigens der chronologische opeenvolging) enkele landen en gebiedsdeelen, die gedurende het tijdperk van het klassieke recht
te zamen met de reeds besproken nieuwe territoria het rom. wereld
rijk vormen: GaLUci (G. cisalpina, G. transalpina, G. narbonensis,
G. lugdunensis), Hispania (achter de kuststreken), Asturia (Portu
gal), Macedonia, Achaia, Syria, Galatia, Mysia en Lydia (west
kust van Klein-Azië), Britannia (tot Schotsche grens), Germania
inferior en Germania superior, Belgica, Aquitania, Dada, Acgyptus ,
Arabia.
Wanneer het rom. recht vlak voor zijn eigenlijke bloeiperiode
staat, kan men in groote lijnen het rom. wereldrijk als volgt begren
zen: in het Oosten loopt het rijksgebied tot Euphraat en
Caspische zee, in het Beesten tot den Atlantischen
Oceaan, in het Zuiden vormen de grens de kuststreken van
Noord-Africa, Egypte en Ethiopië (Abessinië),
in het Noorden tenslotte loopt de grens van het rom. imperium tot
Schotland en wat het vasteland betreft langs de R ij nDonau-linie met het daaroverheen schietende Dacia5.
Tot een volkomen éénheid heeft Rome het wereldrijk uiteraard
1 N i e s e, Grundriss 128—129.
1 Niese. Grundriss 162 vlg. In den senaat wordt telkens het provoceerende „ceterum
censeo” van G a t o herhaald.
3 Zelfs een uiterst summiere behandeling der verdere expansie zou te veel ruimte vergen
in deze Schets. We verwijzen derhalve naar de geschiedschrijvers. Zoo bv. de reeds telkens
aangehaalde werken van Niese, Rosenberg, Beloch e.a.
4 Egypte heeft altijd een aparte, alhoewel toch zeer belangrijke positie ingenomen. Men
zie hierover: Niese, Grundriss. Kübler, Gesch. d. r. R. 222-224, geeft een korte
samenvatting. JM. o m m s e n, Abriss 281.
3 Een overzichtelijke kaart van het wereldrijk vindt men o.a. bij M o m m s e n, Das
Weltreich 472. Verder bij S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I onder de bijlagen (kaart
van 280 n. Chr.).
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nooit weten te maken. Wel heeft men het bij het streven naar
eenheid ver gebracht1. Het bestuursapparaat heeft daartoe veel
bijgedragen. Daarnaast vormt het recht een machtigen factor tot
het leggen eener hechte basis voor de rijkseenheid. Het behoeft
echter wel geen betoog, dat bij een dergelijke uitbreiding van
gebied het recht van den stadsstaat een diep ingrijpende herziening
noodig heeft. Het imperium strekt zich thans uit over volken, die
op het punt van zeden, religie, gewoonte en recht de grootst denk
bare verscheidenheid te zien geven. Voor enghartig formalisme en
exclusivisme in het recht is minder plaats naarmate de territo
riale expansie verder om zich heengrijpt. Wil men het recht dienstbaar maken aan het doel der rijkseenheid, dan moet er verruiming
komen. Er is dan allerwege behoefte aan soepel en gemakkelijk
te hanteeren recht. Het gemeenschappelijke in het recht der ver
schillende volken zal naar voren geschoven dienen te worden (ius
gentium). De romaniseering moet door de rom. bestuurders met
alle beschikbare middelen nagestreefd worden2.
Bestuurswezen in Italië en in de provincies.
Het bestuursapparaat, zooals dit gedurende de periode van het
klassieke recht functioneert, zal straks bij de behandeling van de
inrichting van den staat2 nader onder het oog worden gezien.
Er zal dan echter in hoofdzaak gesproken worden over Rome als
bestuurscentrum van het wereldrijk (volksvergaderingen, senaat,
magistratuur).
Nu zooeven de groei van het rechtsgebied in groote trekken
1 N i e s e, Grundriss 368.
* Over de beweegredenen bij de rom. expansie-politiek loopen de meeningen zeer uiteen.
Zie: Bloch, Soziale Kampfe 53 en 55 vlg.; H e i n z e, Von den Ursachen der Grosse
Roms i3 vlg.; Neurath, Antike Wirtschaftsgeschichte 57; Guiraud, Etudes économiques a57; Rosenberg, Gesch. d. röm. Rep. 14; B i r t, Kulturleben 288. Volgens
sommigen is de stimulans van zuiver militairen, volgens anderen van economucben (emigratie
mogelijkheid), volgens derden van gemengden aard. H e i n z e brengt de expansie-politiek
in verband met den op machtsuitbreiding gerichten wil van den Romein (Von den Ursachen
der Grosse Roms i3 vlg.). De Romein staat voor het alternatief: hebzucht of beereebzuebt.
Heinze (t. a. p. 16 vlg.) bepleit het laatste. Het gevoel voor gezag (auctoritas) en voor
leiderschap ligt wel geheel in de lijn van den rom. „Herrenmensch".
* Zie hieronder sub V.
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vastgelegd is, mag op deze plaats met enkele harde lijnen het
bestuurswezen voor Italië (buiten Rome) en voor de ver
overde gebieden daarbuiten (provincies) geschetst
worden ,
(
x. Italië, dat als land der bondgenooten onder Rome s
leiding uitgroeit tot een politieke eenheid2, waarbij behalve de
geschiedenis ook de geographische ligging een hartig woordje
meespreekt, is voortdurend het schouwtooneel van oorlog en van
burgertwisten. De bondgenootenoorlog (91—88 v. Chr.)3 heeft
o.m. tot gevolg ,dat de italische bevolkingsgroepen worden bin
nengeleid binnen den kring der rom. burgers.
In vergelijking tot de provincies neemt Italië een bevoorrechte
positie in. Teekenend is bv., dat quiritarisch eigendomsrecht moge
lijk is ten aanzien van praedia italica (niet t.a.v. praedia provincialia) 4. Volgens K a r 1 o w a 5 komt deze bevoorrechting o.m.
hierin tot uiting, dat Italië niet onderworpen is aan de elders
zoo drukkende grondbelasting6, terwijl er een tijd komt, dat het,
feitelijk althans, vrijgesteld is van de gewone militaire lichtingen
voor de rom. legioenen. Tenslotte genieten de italische steden
(municipia, coloniae, enz.) in het begin van den keizertijd (tot op
zekere hoogte tenminste) bestuurlijke zelfstandigheid (zelfbestuur),
terwijl eigen rechtspleging verzekerd schijnt te zijn 7, al zal daarbij
rekening gehouden dienen te worden met de bevoegdheden inzake
rechtspleging van den praefectus urbi, van den prae/ectus praetorio en
van de rom. praetoren (p. urbanus, p. peregrinus).
Deze italische steden 8 en bestuurseenheden, welke onder aller
lei benamingen voorkomen (municipia, colomae, civitates, enz.),
vormen een bonte mengeling wat aangaat bestuursinrichting en
. Momms'en, Abriss *81-39°; K ü b 1 e r. Gesch. d. r. R. 219 vlg.; Karlowa,
Röm. Rechtsgesch. I 295—3^0, 56i vlg. en 567 vlg.
a N 1 e s e, Grundriss 82.
“ Niese, Grundriss 194.
* Ulp., Reg. 19. 1.
6 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 56i.
• Kübler, Gesch. d. r. R. 220 (met literatuur).
7 M o m m s e’n, Abriss *84—285.
_ .
,
» Over het ital. stedewezen gedurende de ie eeuw n. Chr. geeft
rie
an er
interessante uiteenzetting in zijn Petnmü ccna TrimalcbionU (Leipz. 1891) 19-68-
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recht, waaronder ze leven. Er zijn er, waar het rom. recht domi
neert (civitated iurid romani), andere waar eigen recht den boven
toon voert (civitated iurid peregrinï), met daartusschenin als overgang
steden met latijnsch recht (civitateó iurid latini) 1. Het belang dezer
groepeering verdwijnt praktisch, zoodra tegen het eind der repu
bliek aan alle italici rom. burgerrecht verleend wordt2.
Ondanks alle verscheidenheid in de bestuursinrichting der italische autonome steden, kan toch op enkele gemeenschappelijke
trekken worden gewezen 3. Zoo heeft elke stad in den regel een
dtedelijken raad (ordo decurionum, gemeenteraad, senaat), een ver
tegenwoordigend college der stedelijke burgers 4. De leden dezer
stedelijke raden (decurioned) genieten vaak allerlei privileges5,
doch anderzijds gaan ze, vooral in den lateren keizertijd gebukt
onder den last der drukkende manera 6. Behalve de raad verdienen
als stedelijke magistraten vermelding: de duoviri iure dicundo, de
duoviri aediled, de quaedtored, welke belast zijn met bestuur, rechts
pleging 7, geldwezen, enz. Daarbij moet in het oog gehouden
worden, dat Rome door middel van de stadhouders toezicht houdt
op de gestie, vooral de finantieele, van het stedelijk bestuur 8.
2. Anders weer zijn de toestanden in de provincies9.
De houding van Rome tegenover de provincie is trouwens een
geheel andere dan die, welke het tegenover Italië aanneemt10.
Over het algemeen heeft men de italische gemeenten niet als
onderworpenen behandeld; zooveel mogelijk is al aanstonds naar
een nauwer aaneensluiting gestreefd (behoefte aan weergemeen1 Schrijnen, Schets 2i3 vlg.
2 Ook voor de provincies is deze groepeering naar rom., latijnsch of peregrini-recht van
belang. De verleening van burgerrecht door Caracalla vervaagt later deze differentiatie.
8 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 576 vlg. (vooral 582 vlg.); K ü b 1 e r, Gesch. d.
r. R. 229 vlg.; S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 70 vlg.; M o m m s e n, Abriss 282.
4 K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 232 vlg.
5 Zie bv. G. 1. 96 (vereenvoudigde mogelijkheid tot verkrijging van rom. burgerrecht voor
hen, die het iuó latii maiuó hebben).
* K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 235; S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 73 vlg.
7 Er bestaat beroep van den stedelijken rechter op den rom. stadhouder. K ü b 1 e r,
Gesch. d. r. R. 224.
8 K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. s3i; M. o m m s e n, Abriss 283.
• Karl o w a, Röm. Rechtsgesch. I 321 vlg. en 567 vlg.; M. o m m s e n, Abriss 286 vlg.
10 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 321.
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schap met naaste omgeving). De bewoners der buiten-italische
gebieden daarentegen lijft men niet zoo maar als burgers in; men
beschouwt ze evenmin als bondgenooten op voet van gelijkheid.
De verhouding, waarin de bevolking der provincies tot Rome
staat, is er veelal een van onderdaanschap. Vandaar de behoefte
aan rom. bestuurders in deze gebieden 1.
Als zoodanig (stadhouder) wordt aangewezen een consul of
praetor (sedert S u 11 a een proconsul of propraetor) 2 bekleed met
imperium. Zoowel de militaire als de burgerlijke macht is in den
persoon van den stadhouder geconcentreerd3. Ook de zorg voor
de rechtspleging legt men hem op de schouders. Legati verleenen
hem bijstand. Met het oog op de uitgestrektheid der provincie
kan de stadhouder zijn jurisdictioneele taak aan den legatus delegeeren. In de hoofdplaatsen (verkeerscentra) vergaderen de land
dagen (conventus, Stooefjaic) 4, welke voornaamlijk bestemd zijn tot
het houden van gerechtszittingen5. Bekend is uit de literatuur,
dat deze conventus vaak wekenlang duren (dit houdt wellicht
verband met de romeinschrechtelijke bepaling, dat er tusschen
dagvaarding en verschijning een termijn moet liggen van 3o dagen).
Kan de stadhouder de conventus niet tot het eind bijwonen, dan
delegeert hij zijn macht aan den legaat. Het recht, dat men toe
past, zal het eigen recht der plaats (stad) zijn, indien de partijen
in het geding beide stedelijke burgers zijn. Zijn vreemdelingen of
rom. burgers bij het geding betrokken, dan zal men gebruik maken
van het ius gentium. Op dit onderdeel der taak mag vooral daarom
de aandacht vallen, omdat rom. magistraten hier in nauw contact
komen met het recht van niet-Romeinen en verder omdat de pro
vincie een terrein vormt, waarop het ius gentium spoedig tot ont
wikkeling is kunnen komen. Verder dient hier nog als magistraat
vermeld te worden de quaestor. Aan hem is niet enkel het geldelijk
beheer (betaling der troepen, uitgaven in verband met bestuur der
1 Het woord provincia wordt aanvankelijk gebruikt ter aanduiding van den ambtelijken
werkkring van den rom. magistraat (consul, praetor). Op den duur is het tot een territoriaal
begrip geworden. K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 321.
* Mommsen, Abriss 169 en 166; N i e s e, Grundriss 207.
8 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 327—328.
4 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 33i.
* W enger, Zivilprozessr. 73—74»
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provincie), maar bovendien een speciale iurisdictio, welke met die
der aediles curules te Rome overeenkomt1,* opgedragen.
We krijgen derhalve deze drie functionarissen: stadhouder,
quaestor, legati. Dit blijft het bestuursschema, waarop ook later
wordt voortgebouwd.
Buiten deze rom. bestuursinrichting zijn ook in de provincie tal
van autonome en quasi-autonome gemeenschappen aan te wijzen
(civitates, municipia, cotoniae, enz.), welke een zekere zelfstandigheid
hebben weten te bewaren en waarbij het recht, waaronder ze
leven, een zeer verschillend beeld oplevert. We denken hier bv.
aan de civitates foederatae welke op grond van een verdrag (foedue)
toegetreden zijn tot het rom. staatsverband (bv. Athene, Marseille).
Ze behouden eigen bestuursinrichting, eigen recht, autonomie.
Men blijft deze als vrije, souvereine staatjes beschouwen. Bij het
sluiten van verdragen, bij het verklaren van oorlog hebben ze niet
eerst met Rome overleg te plegen. Yan betaling van tributum (be
lasting) aan Rome zijn ze vrij (immunes). Een ander type vormen
de civitates liberae3. Ook deze behouden een zekere mate van
autonomie, maar niet op grond van een vrijelijk gesloten foedus,
doch dank zij een lex, die echter steeds eenzijdig door Rome her
roepen kan worden. Ze leven naar eigen recht. Wat de belasting
betreft zijn ze niet altijd immunes. Hun zelfstandigheid als souverein hebben ze ingeboet. Tenslotte zijn er de civitates stipendiariae 4. *
Deze zijn volslagen aan Rome onderworpen (subiectae securibus).
Hun gebieden zijn eigendom geworden van het rom. volk; de vroe
gere eigenaars der gronden kunnen deze blijven gebruiken tegen
betaling van een stipendium aan Rome 6.
Vergelijkt men de oostelijke provincies met die in het Westen,
1 G. i. 6.
Zoo verdeelt men de civitates der peregrini in civ. foederatae, c/V. liberae en civ. stipendiariae.
Zie R. E„ art. civitas van Kornemann (Suppl. bnd. I, kol. 3oa). K a r 1 o w a, Röm.
Rechtsgesch. I 33j.
8 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 33j.
4 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 333.
‘ °ver deze groepeering der civitates spreekt o.a. Tac„ Ann. i5. 4S; S e r v i u s,
Ad Aen. 3. ao: apud maiores, (civitates) aut stipendiariae erant aut foederatae aut liberae.
C h é n o n, Hist. génér. d. dr. franS. (1936) a5, gaat na de civitates in Gallie omstreeks 37
v. Chr.; er zijn dan 4 c'u>. foed., ia civ. lib. en 44 civ. stip.
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dan blijkt, dat het Oosten overdekt is met ontelbare steden (invloed
der grieksche tióXi?-vorming), wier uitgestrekte, meestal aan elkaar
grenzende stedelijke territoria slechts Her en daar doorbroken
worden door vorstelijke domein-landen \ In het Westen daaren
tegen neemt het steden-wezen niet die hooge vlucht. Hier bouwt
Rome voort op de oude gouwen. Met name in Galhë. Aan de
bestaande gouwen wordt autonomie toegekend of gelaten zooals
men die in het Oosten bij de steden vindt. Met de invloedrijke
geslachten (latifundia) in deze gouwen treedt Rome in contact.
Op hun invloed meent de Romein te kunnen steunen. Om dien
band nauwer aan te halen, worden de hoofden dezer geslachten
tot rom. senatoren benoemd.
Gedurende het principaat teekent zich een nieuwe groepeermg
der provincies af. Naast de senatoriale komen de keizerlijke pro
vincies. In beide oefenen de stadhouders een oppertoezicht uit op
de steden met zelfbestuur en iurisdictio12.
a. Senatoriale provincies.
...
Men bouwt hier voort op de bestuursinrichting der republiek.
Het zijn die provincies, waarin een toestand van geconsolideerde
rust verkregen is en waar derhalve troepen in den regel overbodig
zijn. Ze vormen een minderheid. Zoo geeft Stein3 aan, dat
omstreeks 280 n. Chr. van de 5o provincies er slechts 10 behooren
tot de senatoriale (het overwicht van den keizer op den senaat
zal Heraan niet vreemd zijn).
Als bestuursambtenaren vinden we Her terug den stadhouder
(,proconsul, propraetor), wiens functie in den regel een jaar duurt,
verder den quaestor en tenslotte de legati. Over hun taak is Hervoren gesproken.
4
De gronden in de senatoriale provincies kenschetst Lr a 1 u s
als praedia stipendiaria.
b. Keizerlijke provincies.
.
ir
j
In tegenstelling tot de senatoriale provincies zijn Her blijvend
troepen aanwezig ter verzekering van rust en veiligheid.
1 Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I 18

19.

* G. 2. 21.
8 Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I 65.
* G. 2. 21. Deze praedia vormen tevens re0 nee mancipc. G. 1. i5.
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De keizer zelf is proconaul. Doch hij wordt in de uitoefening
zijner taak vertegenwoordigd gewoonlijk door een legatuó {legatuo
Auguéti pro praetore), soms door een procurator. Deze stadhouders
worden door den keizer zelf benoemd en wel voor onbepaalden tijd.
Het finantieel beheer berust hier bij den procurator. Verder zijn
er de legeraanvoerders, welke ondergeschikt zijn aan den stad
houder.
Met betrekking tot de gronden in de keizerlijke provincies spreekt
G a i u s 1 van praedia tributaria.
Tegen het eind van het klassieke tijdperk verdwijnt geleidelijk
het onderscheid tusschen senatoriale en keizerlijke provincies.
Een verschijnsel, dat parallel loopt met den overgang van de
dyarchie naar de absolute monarchie (dominaat).
II. De

structuur der samenleving.

De bouw der samenleving gedurende de voorafgaande periode is
uitvoerig besproken. Verschillende wijzigingen, daarin aange
bracht, vragen thans de aandacht, waarbij we ons houden aan de
destijds gemaakte doorsneden.
Bij de verticale en schuine doorsneden bepalen we
ons tot de samenleving te Rome. De reden daarvan is, dat Rome
als bestuurs- en cultuurcentrum en de daar heerschende toestanden
van richting gevende beteekenis zijn voor Italië en voor de pro
vincies. Rome is de machtige metropool van waaruit het bestuursapparaat de nieuwe gebieden zoo goed en zoo eenvormig mogelijk
tracht te ordenen. De gedachte van den stad-staat verdwijnt
slechts in schijn. De verhouding immers, waarin Rome vroeger
tot Latium staat, vindt men terug in de verhouding, die de Tiberstad thans gaat innemen tegenover het wereldrijk. De afmetingen
in de verhouding zijn vergroot, de verhouding als zoodanig blijft.
Bij de horizontale doorsnede zal tevens met een enkel
woord gewezen worden op de verhouding van civu tot non-civeé.
A. Stellen we allereerst in het kort vast wat er zooal ver1 G.

3

.

31

.
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anderd is in de verticale structuur der rom. samenleving: familia-gens-tribus.
1. De familia blijft als kern wel een belangrijke éénheid
vormen, doch de opvattingen omtrent familia, patna potestas,
manus, servitus, enz. ondergaan wijzigingen. Bij alle verschil
onderling zijn deze wijzigingen tot deze kern-gedachte te herlei
den: erkenning van de persoonlijkbeidswaarde, ook van het individu
buiten den paterfamilias. Dit resultaat is te danken ten deele aan
den invloed der Stoa, in mindere mate wellicht aan het Christen
dom, vooral echter aan den ommekeer in het geheele maatschappe
lijke en economische leven. De volslagen subordinatie, eigen aan
het patriarchale regiem van vroeger, wordt langzamerhand verdron
gen door gecoördineerde verhoudingen in en buiten het gezin.
Naast de agnatio, zuiver afgestemd op de alles beheerschende
beteekenis der patria potestas, beslist thans mede de cognalio (bloed
verwantschap) over de vraag: wie tot den kring der familia
behooren. Zoo houdt men voortaan behalve met de agnatio
ook met de cognatio rekening bij het bepalen wie op grond der
wet tot een nalatenschap geroepen worden (bonorum possessio unde
cognati).
De positie van den paterfamilias, den omvang van diens macht
mag men nog niet onderschatten. Beperkingen van ingrijpenden aard
in de „Hauszucht" 1 komen pas in den keizertijd en dan nog vrij
laat tot stand. Dit neemt niet weg, dat men toch van alle kanten
begint te tornen aan de volstrektheid van het vaderlijk gezagsrecht.
Tal van rechtsregelingen en rechtsinstellingen komen praktisch
neer op evenzooveel beperkingen der patna potestas. Enkele voor
beelden mogen dit verduidelijken.
Zoo krijgt het matrimonium sine manu, het z.g. vnje huwelijk,
waarbij de vrouw niet meer komt te staan onder het volstrekte
gezagsrecht van haar man, resp. van diens paterfamilias, grooter
beteekenis tegenover het matrimonium cum manu. Bij het aangaan
van een matrimonium sine manu ligt de toestemming (consensus)
tot het huwelijk niet meer nagenoeg uitsluitend in handen van
1 S c h u 1 z, Prinzipien 134.
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den paterfamilias. Ook de huwenden persoonlijk, zij zelfs in de
eerste plaats, hebben hun consensus te geven1.
De positie van den filiusfamllias tegenovi?/* den paterfamilias
wordt vrijer. Dit wordt o.m. bereikt door de emancipatio2. Be
schouwt de Romein-boer de emancipatio nog als een maatregel
om den filiusfamilias uit te stooten uit den kring der familia met al
de geestelijke en stoffelijke nadeelen daarvan (s t r a f), de Romeinkoopman verzekert den zoon met hetzelfde rechtsinstituut de
voor den nieuwen tijd onmisbare bewegingsvrijheid (gunst)3.
De geëmancipeerde zoon staat voortaan vrij en zelfstandig tegen
over den vader-emancipator. De nadeelen, die het ius civile erf
rechtelijk verbindt aan het verbreken der agnatio-verhouding4
ingevolge de emancipatio, ondervangt de praetor doordat hij den
geëmancipeerden zoon de bevoegdheid verleent om aan den ma
gistraat de „bonorum possessio unde liberi” te vragen ®.
Ook de persoonlijkheidswaarde van den slaaf wordt meer dan
vroeger erkend, al draagt hij dan ook tijdens de klassieke periode
nog altijd meer lasten dan lusten van het persona zijn. De ver
zachtingen in zijn positie komen veelal neer op evenzooveel ver
minderingen in de macht van den dominus-paterfamilias. De lex
Petronia6 verbiedt den dominus slaven beschikbaar te stellen
voor spelen in het circus zonder toestemming van den magistraat.
Twee verordeningen van Antoninus Pius (i38—161 n.
Chr.) bepalen, dat de heer, die zijn slaaf zonder reden doodt,
zelf met den dood gestraft wordt, en dat hij, die zijn slaaf wreed
behandelt, genoodzaakt kan worden dien slaaf te verkoopen,
waardoor deze tenminste de kans krijgt op een humaner meester \
De slaaf staat aan het hoofd van allerlei ondernemingen8 of
neemt zelf deel met zijn peculium aan het zakenleven9. Hii
1 S c h u 1 z, Prinzipien i36.
a G. ï. i32.
* ^ V 6o 1 ”"M ° “ * * r’ Cours élémentaire I 295 vlg.; Costa, Diritto rom. priv. 99.
G. 3. 18—19.
‘ D. 38. 6. 1 (Ulp.); J. 3. 1. 9—10; D. 37. 6. 1. pr. (Ulp.).
D. 48. 8. n. 2 (Mod.). Het staat niet vast of deze lex dezelfde is als de lex Junia Petronia
van 19 v. Chr. (D. 40. 1. 24).
7 D. 48. 8. 1. 2 (Marcian.); G. 3. 2i3; J. 1. 8. 2.
• Paul., Sent., 2. 8; D. 14. 3. i3. pr. (Ulp.).
D. 16. 1. 5. 3 (Ulp.); i5. j. 5. 4 (Ulp.); i5. 1. 40. pr. (Marcian.); 16. 1. 39 (Flor,).
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bindt derden aan zijn heer en dezen aan derdenHet is zelfs
mogelijk, dat de slaaf in rechte optreedt tegen den heer. Houdt de
dominus nl. een testament, waarin de vrijlating van den slaaf voor
zien is, achter, teneinde aldus de vrijlating te verijdelen, dan komt
de rechter tusschenbeide 2.
Dat andere opvattingen binnen den kring der familia haar
intrede doen, blijkt ook hieruit, dat het eigendomsrecht losge
maakt wordt van de gedachte aan familie-eigendom. Persoonlijk,
individueel eigendomsrecht treedt voor het familiale in de plaats.
Versterking der positie van den paterfamilias beteekent dit alles
behalve.
Binnen den kring der familia wordt de verticale structuur ge
leidelijk aan verdrongen door de horizontale (nivelleering). Vallen
de belangen van den enkeling tijdens de nationale periode samen
met die der familia, thans staan, het handels- en verkeersleven
brengt dit mede, de belangen der afzonderlijke familia-/^ op
den voorgrond. Gevolg is, dat het vroegere hechte saamhorig
heidsgevoel der familia tenslotte uiteengeslagen ligt in een divergeerende verscheidenheid, waarbij de enkeling op eigen gelegenheid
streeft naar bevrediging van eigen persoonlijke verlangens. Vormen
vroeger familia- en staatsverband de bindende elementen in de
rom. samenleving, voortaan is men tijdelijk nog slechts aangewezen
op den band, dien de rom. civitas legt (na Caracalla valt ook
deze weg).
2. De g e n s verliest haar vroeger belang voor de maat
schappelijke en politieke structuur. De bronnen spreken in den
vervolge over de geru als over een historische merkwaardigheid
zonder praktische beteekenis. Wanneer G a i u s het erfrecht
ab intestato, zooals dit in de Twaalftafelenwet geregeld is, behan
delt, merkt hij op, dat het overbodig ia over de gentiled nog iets te
zeggen: supervacuum est hoe quoque loco de eadem re curiosius
1 G a i u s betoogt nog wel: „melior condicio nostra per servos fieri potest, detenor fien
non potest." D. 5o. 17. i33 (Gaius). Deze opvatting is niet in overeenstemming met de tallooze teksten, waaruit blijkt, dat de heer wel degelijk aangesproken kan worden terzake van
door den slaaf afgesloten transacties. Zie o.a.: D. 14. 1 (de exercitoria actione); 14. 3 (de
institoria actione); 14. 4( de tributoria actione). Girard, Manuel 106 vlg.
* D. 6.1. 53 (Hermog.).
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tractare 1. Het geheele iud gentd'icium is volgens hem in onbruik
geraakt.
Gedurende de republikeinsche pbase van dit tijdperk zal de
geru ongetwijfeld nog wel eenig belang gehad hebben. De gegevens,
die de reconstructie der oude gend en van baar beteekenis mogelijk
maken, zijn immers in hoofdzaak juist ontleend aan schrijvers uit
bet eind der repubbek. Dit leidt tot de gevolgtrekking, dat de
gend dan nog eenige actualiteit bezit. Tijdens bet principaat ver
dwijnt de gend uit het beeld der maatschappelijke groepeeringen,
hetgeen geen verwondering mag wekken bij de vele veranderingen,
die bet geheele leven van den Romein, vooral in economisch op
zicht, ondergaat. Voor de gend is geen plaats meer. Ze zou een
belemmering vormen voor de vrije ontplooiing van den enkeling.
Zoodoende wordt bet begrijpelijk, dat G a i u s, die elders toch
herhaaldelijk belangstelling toont voor oude rechtsinstellingen, over
de gend zwijgt. Hij vindt blijkbaar geen aanknoopingspunten in het
recht van zijn tijd, waarmede bij in zijn leerboek de oude gend
in verband zou kunnen brengen.
be tribus, waarin we voortaan bij het geleidelijk weg
vallen der gend eerder de samenvatting te zien hebben van een
aantal famdiae dan de hoogere eenheid van meerdere gentes, is
ook thans nog van tijdelijk praktisch, belang. We denken hier
vooral aan de beteekenis der tribus voor de comitia tributa, waar
tnbusgewijs gestemd wordt. Wel dient daarbij in het oog gehouden
te worden, dat de tribus niet meer het personeele karakter draagt
van weleer, doch tot een lokaal begrip vergroeid is. In 241 v.
Chr. is het getal der tribus tot 35 gestegen. Dit getal is verder
nooit overschreden 2.
B. De standen-groepeering in patricii, plebeii en
clientes weet haar overwegende beteekenis van vroeger niet
te handhaven. De oorzaken, die in het begin der republikeinsche
1 G. 3. 17.
N i e s e, Grundriss 107. Over comitia tributa zie blz. 90 vlg. Over de beteekenis der
tribus voor de hervorming der comitia centuriata zal gesproken worden bij de behandeling der
volksvergaderingen gedurende het klassieke tijdperk.
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periode geleid hebben tot den verbitterden strijd tusschen patriciaat
en plebejaat, zijn voor een belangrijk deel weggenomen. Ingevolge
de leges Liciniae Sextiae is de bevoorrechte positie van bet patri
ciaat onverbiddelijk ten doode opgeschrevenx. Tijdens de expansie
worden in het plebejaat latijnsche, samnitische en andere elemen
ten opgenomen, hetgeen numeriek weliswaar een versterking der
plebs beteekent i2, maar niet in economisch en maatschappelijk op
zicht. Er valt een streven naar democratiseering waar te nemen,
ook op politiek terrein, doch dit belet niet de vorming van nieuwe,
zelfs aristocratische maatschappelijke groepen, die ook „in politicis” kenteringen teweeg brengen.
Dat de afdamming niet meer uitsluitend bepaalt tot welken
stand of politieke klasse iemand behoort, is op de lange baan
van kapitaal belang geworden. Bij de indeeling der burgers in
politieke klassen (comitia centuriata) beslist, zooals we vroeger
reeds gezien hebben, het fortuin, hetgeen zijn terugslag heeft op
de sociale groepeeringen. Dit nieuwe criterium drijft een wig in
het plebejaat: de rijk geworden plebejers komen op den duin
dichter te staan bij de rijk gebleven patriciërs, terwijl de overigen
verder afzakken naar de groote massa zonder bezit, naar het
proletariaat.
Doch er is meer. De totale ommekeer in het economische leven
werkt de vorming in de hand van den stand der kooplieden en groot
kapitalisten, die voornamelijk onder de ridders (equites) veel leden
telt.
ij
De veroveringen en de eisch de nieuwe gebieden bezet te houden
brengen vanzelf mede de noodzakelijkheid van grooter legercontingenten. De plaats, die het leger in het groeiende wereldrijk prak
tisch inneemt, bevordert, dat het leger op den duur een afzonder
lijke kaste in de samenleving vormt.
Voegen we daarbij, dat het aantal italische en buiten-italische
daoen onrustbarend toeneemt als gevolg der tallooze oorlogen.
Krijgsgevangene worden beteekent slaaf worden 3. De slaven be-

i B 1 o c h, Soziale Kampfe 46; Binder, Die Plebs 375 vlg.
* N i e s e, Grundriss 83—84.
* D. 49. i5.
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werken massaal de latifundia x. Ze vormen, feitelijk althans, een
stand in de rom. samenleving.
Geleidelijk ontstaan steeds feller tegenstellingen in de structuur
der samenleving, zoodat zich tenslotte de navolgende groepen afteekenen, al zijn deze onderling niet steeds scherp gescheiden:
1. D e nieuwe ambtsadel.
Deze nieuwe aristocratie wordt gevormd door de nobiLeó (nobilitas). Men spreekt ook wel van den senatorialen stand
(ordo éenatoriuó)2, omdat juist de senatoren met hun agnatische
descendenten tot den derden graad (ook de vrouw van den sena
tor) er deel van uitmaken 3. We gebruiken hier den term ambts
adel (in tegenstelling tot den vroegeren geboorte-adel), omdat de
kurulische magistraturen 4 als het ware erfelijk geworden zijn in
bepaalde families ®. Deze nobUcé zijn in hoofdzaak de nazaten der
patriciërs, die zich op grond van hun opleiding, familietraditie en
familierelaties tot de hooge magistratuur geroepen achten met
uitsluiting van anderen 6. Het zijn vooral de ambten te Rome, die
voorbehouden zijn aan den senatorialen stand. In den keizerlijken
dienst daarentegen heeft deze ambtsadel tegen het eind van het
principaat weinig meer te beteekenen 7.
2. De ridderstand.
Hiertoe behooren de equlled (ordo equeéter, ridders, ruiters), de
geldmagnaten (geldadel), die volgens B 1 o c h 8 de tweede
„Herrenklasse van het republikeinsche Rome vormen. ^Vie als
stedeling of provincie-bewoner rijkdommen heeft weten te ver
zamelen tijdens de rom. expansie, kan tot den ridderstand worden
toegelaten, mits hij (op andere gronden) niet tot den senatorialen
stand behoort. Plebejische afkomst is geen bezwaar. Noodig is
1
*
*
4
5
*
7

B 1 o c h, Soziale Kampfe 77—78.
Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I 33; M o m m s e n, Staatsr. III ^58 vlg.
B 1 o c h, Soziale Kampfe 67; M o m m s e n, t. a. p.
Kurulische magistratuur geeft het recht op het voeren der óella curuLio (vouwstoel),
B 1 o c h, Soziale Kampfe 67.
B 1 o c h, Soziale Kampfe 66 vlg.
Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I 33.
B 1 o c h, Soziale Kampfe 71; Guiraud, Etudes économiques 266 vlg.
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alleen: rijkdom, die in staat stelt de kostbare ruiterdiensten in het
leger persoonlijk of door anderen te verrichten 1. Onder de equites
treffen we aan: officieren uit het leger, hoogere functionarissen uit
de magistratuur 8. Tegen het eind van het principaat zijn de hoogere
bestuursfuncties voor het meerendeel voorbehouden aan de equited 3.
3. Het leger.
In de plaats van het oude leger met zijn vaste lichtingen treedt
een beroepsleger (soldij-, huurleger), dat hoe langer hoe meer uit
vrijwilligers bestaat4. * *Deze legerhervorming, door anderen be
gonnen, is door M anus voltooid .
De samenstelling van het leger is zoo heterogeen mogelijk.
Naast rom. burgers vindt men er in grooten getale slaven, vrij
gelatenen, bewoners van veroverde gebieden, barbaren, menschen
wier eenige begeerte gericht is op het verkrijgen van buit, van
grondbezit. In den oorlog zien zij een welkome gelegenheid tot
persoonlijke verrijking «. Bekend is hoe M a r i u s en anderen
er op uit zijn om te zorgen voor de oud-gedienden (veterani). Zelfs
heele coloniae worden voor hen gesticht 7. Bij dit huurleger verwachte
men geen sterk nationale aspiraties.

4. De nieuwe plebs.
Arm gebleven plebejers, verarmde kleine boeren, die hun eigen
dommen hebben moeten prijsgeven aan het groot-kapitaal (ze kun
nen tenslotte, pachters geworden, de pachtsommen niet eens meer
opbrengen)8, vreemdelingen, vrijgelatenen, handwerkslieden en
cliënten vormen een nieuw plebejaat, dat zich in de metropool
geducht weet te roeren als het proletariaat, dat om brood en spelen
1 De ridder-census bedraagt 400.000 sestertiën.

S t e i n,

a. w. 3a, noot 1.

* S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 3a.
» S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 3a; M o m m s e n, Staatsr. III 476 vlg.
* M o m m s e n, Abriss a57 vlg.; S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 76 vlg.; G u 1r a u d, Etudes économiques a75 vlg.
5 N i e s e, Grundriss i85; Rosenberg, Gesch. d. röm. Rep. 57 vlg.; B 1 o c h,
Soziale Kampfe 10a; N e u r a t h, Antike Wirtschaftsgeschichte 64.
« Liv., 6. ao vlg.; 8. 36; 10. 17; N e u r a t h, Antike Wirtschaftsgeschichte 61—6a;
B 1 o c h, Soziale Kampfe 76.
7 N i e s e, Grundriss 189.
* Bras slof £, Sozialpol. Motive 86 vlg.; B 1 o c h, Soziale Kampfe 74 vlg.
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vraagt. Het krijgt zijn volle pond, omdat de stem van veel dezer
proletariërs in de volksvergadering wel wat waard is, zoodra
verkiezingen voor de ambten voor de deur staan 1.
5. De slaven.
Tegen den achtergrond van het recht moge men wellicht in de
dlaven 2 geen stand willen zien, in feite vormen ze wel degelijk een
stand, die bij tijd en wijle in de rom. staatsgemeenschap zelfs een
geducht gevaar oplevert voor rust en vrede. De slavenopstanden
(zoo o.a. op Sicilië in i35 v. Chr. 3) zijn vaak slechts onderdrukt
na inspanning van alle krachten. Men zal de lotsverbeteringen der
slaven gedeeltelijk en niet ten onrechte willen toeschrijven aan den
invloed der Stoa. Deze verbeteringen zijn anderzijds echter mede
verkregen door de brute numerieke macht, waarover de slaven
stand feitelijk beschikt i.
C. Hebben we voor het tijdperk van het nationale recht slechts
van een betrekkelijk bescheiden contact kunnen spreken tusschen
Romein en niet-Romein met als gevolg, dat de beïnvloeding van het
ius romanum door het recht van naburige volksgroepen binnen
enge grenzen besloten blijft, thans wordt dit anders. Naarmate de
rom. legers op hun expansie-tochten rond Rome een grooteren cirkel
beschrijven, naarmate de ommekeer in de rom. samenleving, waar
bij de populus romanus van een landbouwend tot een handeldrijvend
en geïnduótrialióeerd volk uitgroeit, vastere vormen aanneemt, levert
de horizontale doorsnede een geheel ander beeld op. Er komt een
uitwisseling van cultureele waarden in den meest ruimen zin tot
stand tusschen de verschillende volksgroepen binnen het wereld
rijk. De kaart van het rom. territoir vormt een mozaïek van zeer
heterogene volken. Het is een kleurige verscheidenheid op het
gebied van zeden en gewoonten, van religie, van positief recht.
1 Bloch, Soziale Kampfe 80.
% R. E., art. Sklaverei van W estermann (Suppl. bnd. VI, kol. 944-^994 over tijd
der republiek, kol. 994-^1063 over tijd tot Constantijn d. Gr.
8 N i e s e, Grundriss 170; Rostovtzeff, The social and economie history 195.
4 G o s t a, Diritto rom. priv. 125 (in noot 5 geeft schr. literatuur over den invloed der
Stoa).
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1. Het rom. burgerrecht (civitas)1 speelt ongetwijfeld reeds
vroeger een belangrijke rol in verband met de „iura propria civium
romanorum". Gedurende het tijdvak der territoriale expansie
treedt de beteekenis van het rom. burgerrecht bij het toenemend
contact met niet-Romeinen nog meer op den voorgrond. Enkele
opmerkingen over de verhouding tusschen cives en non-cives zijn
hier derhalve wel op haar plaats.
In meerdere opzichten nemen de cives een bevoorrechte en derhalve
door de non-cives begeerde positie in. Wat het privaat
recht betreft worde slechts gewezen óp het conubium2 en het
commercium 3.
i * De rom. burger heeft in den regel de testamenti factio,
d.w.z. de bevoegdheid om naar de regels van het rom. recht over
zijn nalatenschap te beschikken (t. /. activa) benevens de bevoegd
heid om overeenkomstig datzelfde recht tot erfgenaam benoemd
te worden (t. ƒ. passiva) 4. Bovendien ligt voor hem de weg open
tot de Legis actiones (rechtshandhaving iure civili) 5. Publiekrechtelijk onderscheidt de rom. burger zich van de noncives door het ius suffragii, de bevoegdheid zijn stem te kunnen uit
brengen in de comitia, door het ius honorum, de bevoegdheid ambten
te bekleeden, terwijl ook het dienen in het Leger tijden lang als een
voorrecht is beschouwd 6.
Verklaart het voorafgaande reeds het streven van niet-Romei
nen naar de verkrijging van het rom. burgerrecht, er zijn nog
andere factoren, die dit streven in sterker mate geaccentueerd
hebben. We denken daarbij vooral aan het feit, dat allerlei rijks
belastingen drukken juist op de provincies 7. Straks bij de bespreking
der economische toestanden en van het maatschappelijk leven
komen we hierop nader terug.
Met de verleening van rom. burgerrecht (civitatis donatio) aan
i

E.t art. civitas van Kornemann (Suppl. bnd. I, kol. 3oo vlg., speciaal kol. 3o^ vlg.).

* U 1 p., Reg. 5. 4* U 1 p., Reg. 19. 4 en 5.
4 G. 2. 114; U lp., Reg. 20. 8 (Latinus Junianus heeft de t. £. passiva, doch mist blijk
baar de t. f. activa. U 1 p., Reg. 20. 14); 22. 1 en vlg.
* Bry, Principes I 15o.
* G i r a r d, Manuel 118—119; N i e s e, Grundriss 65 vlg.;

K a r 1 o w a,

Röm.

Rechtsgesch. I 32 2.
7 S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 58 — 5g; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 2 2Ö vlg.
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afzonderlijke personen, aan steden of aan bepaalde streken is de
Romein vóór Caracalla niet erg toeschietelijk. Carac a 11 a verleent nl. in 212 n. Chr. burgerrecht aan de vrije onder
danen van het rom. wereldrijk 1. Uit het begin der eerste eeuw v.
Chr. dateeren de lex Julia, die de civitas toekent aan de trouw
gebleven bondgenooten van Rome, en de lex Plautia Papiria,
welke het burgerrecht uitstrekt tot alle bondgenooten ten Zuiden
van de Po 2. Een zeer belangrijk gevolg van den in 88 v. Chr. geeindigden bondgenootenoorlog (er is hiervoren reeds op gewezen)
vormt de intrede der Ltalici binnen den kring der rom. cives 3. Het
burgerrecht wordt overigens niet altijd verleend op dezelfde vol
waardige wijze (civet cum tuffragio, civet éine tuffragio) 4.
2. De rom. rechtsinstellingen en rechtsvoorschriften van het
ius civile verouderen van dag tot dag. Ze vragen allerwege om een
grondige herziening. Veel leemten heeft de interpretatio kunnen
aanvullen. .Maar dit middel is niet afdoende. De verleening van
bepaalde privileges (conubium, commercium, enz.) kan evenmin
tot bevredigende resultaten over de heele linie leiden. Meer valt
te verwachten van het streven naar een zoo eenvormig mogelijk
recht door aanpassing van het rom. recht aan het recht van andere
volken. Praktische zin behoedt den Romein voor het gevaar eigen
recht steeds en onder alle omstandigheden aan anderen te willen
opdringen. Hij weet te geven en te nemen. Hetgeen doelmatig is
ontleent Rome aan anderen. Zoodoende komt men tot het ge
meenschappelijk recht, dat we als iut gentium hebben leeren ken
nen. Het eigen rom. recht wordt op deze wijze weliswaar ge
denationaliseerd, maar daar staat de winst tegenover van een
recht, dat daadwerkelijk iets beteekent voor het zich snel ontwikke
lend handels- en verkeersleven der klassieke periode.
Xot heden toe is nog niet voldoende onderzocht, welke vreemde

1 P' *•
J7 (Ulp.). Zij, die hun rom. burgerrecht te danken hebben aan de comlilutio Antoniniana, blijven desondanks belastingplichtig (Kopfsteuer). S t e i n, Gesch. d. spatröm.
Reiches I 3i.
* N i e s e, Grundriss 193.
* N i e s e, Grundriss 194—'195.
4 Mommsen, Abriss 5o vlg., speciaal 54—55.

i85-

rechten gedurende dit tijdvak het rom. recht hebben beïnvloed.
Nog veel minder staat vast in welke mate dit geschied is. Eén
ding echter is vrijwel zeker: dat het gnekdch recht bij de denationalisatie van het romeinsche van overheerschende beteekenis
geweest is K „Wie schon die Anfange des römischen Stadtrechts,
aldus Wenger2, so steht seine Ausgestaltung zum Reichsrecht
bald mehr bald weniger unter griechischem Einfluss, ja in den
spateren Zeiten der kaiserlichen Rechtsbildung ist dieser Einfluss
vielleicht wieder grösser geworden als wir heute noch erweisen
mogen”. De verdere bestudeering der papyri zal in dit opzicht
veel klaarheid kunnen verschaffen. Het zou geen verwondering
mogen wekken, indien dit onderzoek uitwijst, dat juist de rechto
verfijning in belangrijke mate aan griekschen invloed te danken is.
Typisch is bv., dat in den Digesten-titel, die zich bezig houdt met
algemeene begrippen als lex, senatusconsultum en consuetudo,
door klassieke juristen bij voortduring een beroep gedaan wordt
op grieksche schrijvers3. von Sokolowski4 wijst op het
rudimentaire in de oorspronkelijke opvatting der verschillende
delicten bij de Romeinen. „Diese urwüchsige Behandlung des
Delikts erfuhr durch die römische Rechtswissenschaft eine Umgestaltung und Erganzung dank dem Einfluss, den die Philosophie,
insbesondere die Ethik der Griechen, auf das römische Geistesleben übte”. Het subjectieve schuldmoment treedt later ook te
Rome op den voorgrond. Welnu in de grieksche scholen voor wijs
begeerte is deze ethische kant van het strafbare feit reeds lang
gewikt en gewogen 5.___________ __ _____________________________
1 Kübler, Einfluss der griech. Philosophie auf das röm. Recht im letzten Jahrhundert der
Republik, in Forócbungen u. Fortécbrittc, 9 (1933) 3^3 344*
* Wenger, Das Recht der Griechen u. Romer 164.
8 D. 1. 3. Zie ook: G. 3. 93; 3.
3. 141»
4 v o n Sokolowski,
Zum Willensproblem im Röm. recht, in Mélange* Corml II
s In de Atti del CongrcMO inlernazionale di diritto romano (i933) zijn belangrijke bijdragen
over den invloed van het grieksche recht te vinden van Kübler (Griech. Einflüsse auf die
Entwicklung der röm. Rechtswissenschaft gegen Ende der republ. Zeit), Senn (De lmfluence grecque sur le droit romain de la fin de la république), Stroux (Griech. Einflüsse
auf die Entwicklung der röm. Rechtswissenschaft), W e i s s, Taubenschlag.
ie
verder E. G e n z m e r, Vorbilder für die Distinctionen der Glossatoren, in Acla II 35a
(wijst op invloed der gr. wijsbegeerte bij de dutinctionu); E. C o s t a. La filosofia greca nella
giurisprudenza romana (Parma 1892).
l86

Het rom. recht heeft echter niet alleen den rechtstreekschen
invloed ondergaan van het grieksche. Ook de factoren, die indirect
op de rechtsvorming te Rome inwerken, hebben zich aan den
invloed van het grieksche beschavingsleven niet kunnen onttrek
ken. Het cultuurleven, zooals zich dit in kunst, in wetenschap, in
het maatschappelijke leven en elders in de Tiberstad uit, is gericht
naar Griekenland. Figuren, die gelijk Cicero zoo ten volle
vergriekscht zijn, mogen tenslotte tot de uitzonderingen behooren,
de grieksche beschaving moge bij de groote massa slechts een
zwak vernis gevormd hebben, waaronder de antieke Romein met
zijn zin voor traditie telkens weer te voorschijn komt1, men vergete niet, dat juist diegenen, die dezen invloed wèl hebben onder
vonden, vaak de geestelijke en politieke leiders zijn geworden van
hun eigen volk. Ook buiten de geestelijke spheer is de grieksche
penetratie werkelijkheid. Voor het geld- en bankwezen bv., nu
meer dan ooit van actueel belang voor den Romein-koopman, gaat
men in de leer bij de Grieken.
Romaniseering der veroverde gebieden.
In aansluiting aan het voorafgaande vraagt thans de romani
seering van het „Neuland”, d.w.z. het stelselmatig doen door
dringen van romeinsche (althans door Rome overgenomen) denkbeel
den op het gebied van recht, van staatsinrichting, van cultuur bij de
bevolkingsgroepen in de veroverde gebieden met als doel de rijks
éénheid te bevorderen en te bevestigen, even de aandacht.
Rome heeft geen middel, dat dienstbaar gemaakt kon worden aan
de romaniseering, onbeproefd gelaten. De civitatis donatio, waarvan
zooeven gewag gemaakt is, werkt het geschetste streven in de hand,
al is van dit middel vóór Caracalla geen overmatig gebruik
gemaakt. Ook de aanpassing van het rom. recht (toenemende beteekenis
van het ius gentium, overname van grieksch recht) en de penetratie
der grieksche cultuur beïnvloeden de pogingen tot romaniseering gun
stig. Dit motiveert meteen, dat we juist op deze plaats over deze voor
Rome zoo belangrijke kwestie spreken 2. Op enkele middelen tot
romaniseering (buiten de reeds genoemde) willen we thans wijzen.
Allereerst de religie. Aanstonds bij de bespreking der religieuse
opvattingen zullen we zien, hoe de Romein zich gedurende dit tijdvak
kenmerkt door een onbegrensde liberaliteit tegenover vreemde gods1 Kr o 11, Die griech. Bildung im ciceronischen Rom, in For&chungen u. Fortécbrltte, 9 (ig33)
200—'201.

2 Over de romaniseering zie L. Homo, I,'empire romain (Parijs 1925), 3o6 vlg. Veel
gegevens in hetgeen volgt zijn aan Homo ontleend.
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diensten, tegenover niet-rom. cultussen. Er vormt zich te Rome een
polytheïstisch syncretisme, waarbij het rom. paganisme de poorten
der nationale heiligdommen wijd openzet voor de religieuse gedachten
en gevoelens van zooveel mogelijk bewoners van het wereldrijk. De
oostersche bezoekers der metropool vinden aan den Tiber den dienst
der Magna Mater, van Bellona, van Isis enOsiris. Zij kunnen zich in
de westersche stad derhalve thuis gevoelen. Religieuse tegenstellingen
worden aldus, schijnbaar tenminste, overbrugd. Nationale góden van
elders tracht men (vooral in den Severen-tijd) te modelleeren naar
rom. trant, hetgeen voor den Romein het contact met het Oosten
vergemakkelijkt. M. arcus Aurelius (161 — 180 n.. Chr.) ver
heft zelfs den zonnecultus tot staatsmonotheïsme (sol dominus imperii
romani). Ook de keizercultus werkt romaniseerend. Allerwege iri het
wereldrijk verrijzen tempels en altaren, gewijd aan den keizer, door
den senaat na overlijden met het praedicaat „divus” bedacht 1. Deze
op grieksche leest geschoeide cultus is niet zoozeer een kwestie van
geweten dan wel van erkenning van en gehoorzaamheid aan den hoogsten gezagsdrager in het wereldrijk. Typisch is de wijze waarop ten
tijde van Domitianus (81 —96 n. Chr.) de eed wordt afgelegd:
„per Iovem et divom Augustum et divom Claudium et divom Vespasianom Augustum et divom Titum Augustum et genium imperatoris
Caesaris Domitiani Augusti deosque penates” a.
Een machtige factor bij de romaniseering is verder geweest de taal.
Hierbij valt te wijzen op de geheel verschillende houding, die de Romein
volgt in het Westen en in het Oosten. In het IVtelen overheerscht
het latijn, dat geleidelijk aan de verschillende bevolkingsgroepen zoo
veel mogelijk wordt opgedrongen met terzijdestelling van de landstaal
(Etruskisch, Ligurisch, Keltisch, enz.). Latijn vormt in het Veesten
de voertaal bij de romaniseering. In het Oosten stuit men op eeuwen
oude culturen, wier taal, met name het grieksch, niet zoo maar opzij
gedrongen kan worden. De latiniseering tracht men hier te bereiken
door het grieksch als tweede taal in het rijk en als de officieele taal voor
de oostelijke gebiedsdeel en te erkennen. Uit eigenbelang bevordert
Rome, dat het grieksch in het Oosten andere talen zelfs overvleugelt.
De leger-taal is de latijnsche, ook in het Oosteii 3, trouwens het legerkader bestaat uit Romeinen.
_
Verder is het leger, dat een ringmuur vormt om het rijk, van beteekenis. De legerkampen zijn plaatsen, waar zich menschen (zakenmenschen) komen vestigen en er den romaniseerenden invloed der kampen
ondergaan. De proviandeering van het leger vormt het contact met
deze kolonisten. Elders weer zijn deze legerkampen het uitgangspunt
tot stedevorming, zoo bv. Colonia Agrippinensis (Keulen), Mogontiacum (Mainz), Colonia Ulpia Noviomagus (Nijmegen), enz. 4. Spe1
*
*
*

N i e s e, Grundriss 368.
W i s s o w a, Religion u. Kultus 79*
Voor Egypte zie M o in m s e n, Das Weltreich 410.
Kübler, Gesch. d. r. R. i36; K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch., I 6i5 vlg. (Lager-

stadie).
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ciaal bij de grens-troepen heeft zich vooral sedert Septimius Severus
(193—'2ii n. Chr.) de gewoonte gevormd, dat de soldaten een gezin
stichten en dan de landerijen, welke aan de troepen toegewezen zijn,
bewerken. Deze grenstroepen worden volgens S t e i n 1 vervormd
tot kleine boeren, die erfelijk tot legerdienst verplicht zijn. Deze bij
zondere methode van kolonisatie levert als het ware vooruitgeschoven
posten bij het werk der romaniseering.
Bij de schets van het bestuurswezen in Italië en in de provincie is
gewezen op de inrichting van het bestuursapparaat. Welnu ook de
bestuursinrichting, gepaard aan kolonisatie en stedevorming, biedt nieuwe
mogelijkheden tot romaniseering. We hebben immers gezien hoe rom.
functionarissen (stadhouders, legati, enz.) in de veroverde gebieden
een arbeidsveld vinden, ook bij de rechtspleging, terwijl zij tevens
toezicht houden op autonome steden. In de hoofdplaatsen vormen
zich rom. cultuurcentra, vanwaar rom. denkbeelden in steeds grooter
kringen worden uitgedragen.
Op een punt worde nog de aandacht gevestigd. L e n e 1 2 maakt
de opmerking dat de groote rom. juristen bijna allemaal schrijven
„vom stadtrömischen Standpunkte aus”. Welnu ook hiervan moet
een romaniseerende invloed uitgegaan zijn.

III. De economische toestanden en het maat
schappelijke leven.
Het statische in de romeinsche samenleving, kenmerkend voor
de patriarchale verhoudingen, waaronder de Romein-landbouwer
gedurende de voorafgaande periode leeft, gaat thans plaats maken
voor het dynamische. De rust eener diep ingewortelde traditie
wordt blijvend verdrongen door de inspanning, waarmede de
Romein-koopman zich nu toelegt op handel en industrie en het
daarmede verband houdende verkeerswezen. In de economie
beteekent dit een fundamenteelen ommekeer, die zijn terugslag
vindt èn in het maatschappelijke leven èn in het recht. De vraag
of de periode van het klassieke recht een tijd geweest is van voor
spoed, kan men in veel opzichten bevestigend beantwoorden.
Sint Augustinus spreekt in zijn de civitate Dei herhaalde
lijk zijn waardeering uit voor veel dingen, die de Romeinen met
natuurlijk menschelijke middelen hebben weten te bereiken. Andererzijds echter is dit tijdvak voor velen geweest een tijd van ellende
1 S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 90.
2 L e n e 1, Das Edictum perpetuum 5.
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en bittere ontgoocheling. Na den spontanen opbloei van het econo
misch leven gedurende de eerste eeuwen beginnen zich teeltenen
van verval te openbaren. De felle bewogenheid in het economisch
leven met de ontelbare aan het recht gestelde problemen, is onge
twijfeld een belangrijke stimulans geweest voor de ontwikkeling
en den bloei van het romeinsch recht1.
Het is voor ons doel niet noodig de gewijzigde economische toe
standen te beschrijven over de geheele linie. We volstaan met
het aanwijzen van enkele voorname feiten, die de economische
metamorphose van den romeinschen burger (boer-koopman) ver
duidelijken en tevens een kijk geven op de veranderde eischen, die
de nieuwe tijd aan het recht stelt.
Hoe is het te verklaren, dat de Romein den landbouw verwaar
loost om zich met hart en ziel toe te leggen op handel, industrie
en verkeer?
De expansie-politiek vervreemdt den Romein van hoeve en
boerenbedrijf. De legerdienst houdt hem op steeds grooteren af
stand en voor langeren tijd van huis verwijderd2. Dit noodzaakt
den boer-eigenaar zijn bezittingen te verkoopen, vaak zelfs tegen
veel te lagen prijs. De boer-pachter kan zijn contractueele ver
plichtingen in zeer veel gevallen niet meer nakomen. Een der
gevolgen hiervan is: opeenhooping van grondbezit in handen van
enkelen. Het groot-grondbezit (latifundia), dat volgens P 1 i n i u s
op den duur voor Rome rampzalig zal worden, kan zich onder
deze omstandigheden krachtig ontwikkelen. Ten tijde van Marcus Aurelius (161 — 180 n. Chr.) bereikt het zijn hoogte
punt. Daarbij komt de doodende concurrentie van overzee met
betrekking tot de graanprijzen (Sicilië, Carthago, Egypte). Kleine
eigenaren en pachtboeren komen zoodoende voor moeilijkheden te
staan, waaraan ze noodwendig ten onder gaan 3.
Gevolg is, dat de beteekenis van den landbouw in Italië sterk
achteruitgaat. Hij wordt binnen betrekkelijk korten tijd door
den handel geheel overvleugeld.
1 Rostovtzeff, The social and economie history, 142 vlg. en 3o6 vlg.
* Neurath, Antike Wïrtschaftsgeschichte 62; B 1 o c h, Soziale Kampfe 74.
8 S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 19 vlg.; B 1 o c h, Soziale Kampfe 7Ö; Ros
tovtzeff, The social and economie history 453.
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Psychologisch is het feit, dat de toename van het aantal slaven
gepaard gaat met verminderde waardeering voor persoonlijken
handenarbeid, volkomen begrijpelijk. ^Velnu gedurende de laatste
eeuwen der republiek is het getal der slaven in particulier bezit
geweldig vergroot1. Het zelf bewerken van den grond begint
men als minderwaardig te beschouwen2. Senatoren en ridders
exploiteeren hun Latifundia in grooten stijl door er massaal slaven
te werk te stellen3. Ze geven daaraan de voorkeur boven de
twijfelachtige betaalkracht van pachters. Kiest men voor de
exploitatie toch den vorm van pacht, dan is geen sprake meer
van een vrijen boer. De bewerker van den grond wordt hoorige
(colonué), die de pachtsom met den heer verrekent in een aandeel
der bedrijfsopbrengst (colonuó partiariue, deelpacht) . Bovendien
gaat men zich toeleggen op veeteelt, die minder zorg en inspanning
vergt dan de intensieve landbouw (verbouwen van graan) 5.
Door het nauwere contact tusschen den Romein en het Oosten,
wordt de handelsgeest ook over het ^Vesten vaardig. De Romein
leert er de handelspraktijk in de perfectie. Men acht zich in den
beginne nog wel verheven boven het „zaken doen” ®. Men gebruikt,
teneinde deze gevoelskwestie te ontgaan, tusschenpersonen (stroo
marmen). Trouwens de minachting voor „zaken” verdwijnt, zoodra het belang eener transactie maar groot genoeg is. „Mercatura,
si tenuis est, zoo lezen we bij Cicero7, sordida putanda est;
sin magna et copiosa, multa undique apportans multisque sine
vanitate impertiens, non est admodum vituperanda”.
Al heel spoedig loopen van Rome uit de draden van een dicht
verkeersnet naar alle windrichtingen. Ze maken de Tiberstad
bereikbaar voor de verst afgelegen landen. Groote verkeerswegen
als de via Appia, de via Aemilia, de via Aurelia en de via Flaminia
1 Tijdens het principaat neemt het getal der slaven af; de toename der slavernij valt in
hoofdzaak in de laatste eeuwen der republiek. Brassloff, Sozialpol. Motive 61; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 414 vlg.
* Neurath, Antike Wirtschaftsgeschichte 68—-69.
3 B i r t, Kulturleben 292 —>293; anders Brassloff, Sozialpol. Motive 86.
4 D. 19. 2. 25. 6 (Gaius); Brassloff, Sozialpol. Motive 86; Neurath, Antike
Wirtschaftsgeschichte 82; K o c h, Röm. Gesch. II 67—68.
8 K o c h, Röm. Gesch. I 71 u. II 67.
8 Neurath, Antike Wirtschaftsgeschichte 68.
7 C i c«, de off. 1. 42.
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worden aangelegd. Ze hebben zeker een strategisch doel, maar
bovendien vormen zij de verbindingen waarlangs in-, uit- en door
voer voor den romeinschen koopman mogelijk worden. Langs
deze verkeerswegen kunnen de handelsberichten de metropool
spoedig bereiken. Handelsagenten, op weg van of naar de hoofd
kantoren te Rome, vinden er hun „hotelaccomodatie" (overnachten,
wisselen van paarden, enz.). Behalve aan de oorlogsvloot wordt
ook aan de handelsvloot volle aandacht besteed. Ravenna en Misenum zijn voortaan de havens der rijksvloot1.
Spanje staat voor den Romein open met zijn rijkdom aan meta
len 2. In Klein-Azië, Arabië en Syrië heeft hij belangen, welke
door een staf vertegenwoordigers behartigd worden3. NoordAfrica en Egypte bergen onmetelijke rijkdommen aan graan4.
Aan de reede van Puteoli en Ostia liggen de schepen der reederijen, die voor de proviandeering van Rome zorg dragen 5. M.et
Germanië tot in Engeland en Skandinavië toe bestaat een leven
dige handelsbedrijvigheid 6. In Gallië dikteert de romeinsche koop
man zijn wensch. Schaal7 citeert een passus uit Cicero,
waaruit blijkt, dat het in Gallië wemelt van romeinsche kooplie
den. Geen enkele Galliër zou een transactie afsluiten waarbij niet
een Romein te pas komt. Ieder geldstuk, dat in Gallië in omloop is,
loopt door de boekhouding van een Romein. Al deze handelsbe
trekkingen leveren den Romein meer voordeel op dan de moeizame
arbeid op het land, waar dag in dag uit gevochten moet worden
met de natuur en haar wisselvalligheden.
Door het stichten van kolonies wordt de band tusschen Rome
1 Koch, Röm. Gesch. II 18.
8 R. jE., art. Bergbau van Orth (Suppl. bnd. IV, kol. 120—121).
8 Schaal, Tauschhandel 148—149 (betrekkingen met Arabië).
4 Neurath, Antike Wirtschaftsgeschichte 71—-81.
5 Schaal, Tauschhandel i65; in de havens van Puteoli en Ostia liggen tevens de scheeps
werven.
0 Schaal, Tauschhandel 182 vlg.; interessant is de kaart op blz. 189, waarop aange
geven zijn de vindplaatsen van Rom. munten in N.W. Duitschland. Ook de verdere kaarten
bij Schaal zijn uitermate leerzaam. Welke enorme beteekenis de handel voor Rome
gekregen heeft, welke belangrijke rol steden als Marseille (Massilia), Lyon en Keulen ge
speeld hebben, hoe de groote handelswegen ontstaan zijn, welke motieven daarbij hebben
voorgezeten, weet Schaal pakkend te beschrijven (Tauschhandel 165—192).
7 Schaal, Tauschhandel 168.
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en het veroverd gebied nauwer toegehaald. Zij verwezenlijken
behalve militaire en romaniseerende tevens handelsdoeleinden 1. * * *
Geldwezen en geldhandel openen nieuwe mogelijkheden. Is men
omstreeks de helft der 4e eeuw v. Chr. begonnen met het aan
munten van koperen geld, in het midden der 3e eeuw doet het
zilvergeld, tegen het einde der republiek het goudgeld zijn intrede.
Het betalingsverkeer met plaatsen buiten Rome wordt zoodoende
vergemakkelijkt. De bankier (argentariue) vervult voortaan een
belangrijke functie. Hij moge in den beginne alleen het wisselbednjf hebben uitgeoefend
weldra zien we hem de meest uiteenloopende bankoperaties verrichten. Hij financiert ondernemingen
in en buiten Italië. Hij leent geld tegen rente aan burgers, aan
provinciesteden en aan staatshoofden
Via zijn vertegenwoordi
gers komen door zijn bemiddeling betalingen elders tot stand ten
behoeve van zijn cliënten. Hij blijft borg (receptum argentarii), int
vorderingen en neemt gelden a deposito. Het bankwezen naar
grieksch voorbeeld wordt te Rome tot een aanzienlijk bedrijf
Vormen de ree mancipi in het oudste tijdperk het voornaamste
bestanddeel van het vermogen van den rom. boer-burger, ook hier
gnjpt een verandering plaats, doordat de ree nee mancipi in verge
lijking tot de ree mancipi een minstens gelijke zooal niet grootere
beteekenis knjgen. Roerende have kan sneller en eenvoudiger
gemobiliseerd worden ten behoeve van handelscrediet dan onroe
rend goed, zoodat ook de waarde de^ ree mobilee niet langer achter
staat bij die der ree immobilee5.
Voor wie wil slagen komt het thans aan op persoonlijk initiatief,
op persoonlijk durven en doorzetten. De ondernemingsgeest van
1 Bloch, Soziale Kampfe 94—96; Rosenberg, Gesch. d. röm. Rep. i5 vlg.
* Neurath, Antike Wïrtschaftsgeschichte 65.
* Guiraud, Etudes économiques 204—240, beschrijft aan de hand van Cicero
(pro C. Rabirio Postumo) de geschiedenis van een romeinsch financier. De Egyptische vorst
Ptolomaeus XIII raakt bij Rabirius zoodanig in de schuld, dat hij Rabirius be.
noemt tot minister van finantiën in Egypte, waardoor deze de kans krijgt persoonlijk te red
den van het geleend kapitaal wat er nog te redden is. Er worden buitensporig hooge renten
bedongen.
* R. E„ art. Banken van L a u m (Suppl. bnd. IV, kol. 68—82). Zie ook Mom ms e n. Das Weltreich 576; R o s t o v t z e f f, The social and economie life 170 vlg.
5 H u v e 11 n-M o n i e r. Cours élémentaire I 421, 435 vlg.; Bloch, Soziale Kampfe
60.
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den enkeling, bevrijd uit den remmenden band van het patriarchale
gezin, krijgt nu volkomen vrije baan. Kapitaal kan allerwege worden
opgenomen, grondbezit om er verkregen winst in te beleggen 1 is
tegen lage prijzen overal beschikbaar, slaven om het te bewerken
komen massaal aan de markt. De omstandigheden om vooruit te
komen zijn voor den enkeling wel zoo gunstig mogelijk. De weg
naar de „auri sacra fames” ligt breed open.
Directe belastingen kent men aanvankelijk nagenoeg niet 2. De
opbrengst van den oorlogsbuit maakt de heffing van belastingen
voorshands overbodig. De belastingen, die er zijn, brengen de
provincies op 3. In de keizerlijke provincies heeten ze tributa, in
de senatoriale stipendia 4. Verder kent men sedert Augustus
een belasting op de nalatenschap (successiebelasting), doch deze
bedraagt in den beginne evenals de belasting, die geheven wordt
bij de vrijlating van slaven, slechts 5% (vicesima hereditatis,
vicesima libertatis); Caracalla verhoogt ze tot 10 %5. Op
deze wijze wordt, afgezien van de laatst genoemde belastingen,
een bevoorrechte positie in het leven geroepen voor den rom.
burger, hetgeen onder de bondgenooten, vooral onder die in Italië
zelf, de begeerte doet ontstaan naar verkrijging van rom. burger
recht (civiteu) 6. Het recht tot innen der belastingen wordt ver
pacht (éocletateó publicanorum). Dit stelsel leidt evenwel tot zoo
danige misbruiken, dat men het gedurende het principaat af
schaft 7.
De vooruitgang vraagt samenwerking der verschillende beroepsgenooten. Waar de enkeling faalt, zal onderlinge aaneensluiting
(vereenigingswezen) uitkomst kunnen bieden. Uit de bronnen

1 Brassloff, Sozialpol. Motive 27—'28.
2 Bloch, Soziale Kampfe 56; N e u r a t h, Antike Wïrtschaftsgeschichte 67; E. E.,
art.
8
1
dia
5

civitas van K.o r n e m a n n (Suppl. bnd. I kol. 3o6).
S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 58 vlg.
Kübler, Gesch. d. r. R. 225 vlg. Op de onderscheiding der pracdia provinciaLia in prac
tributaria en pracdia ótipendiaria is hierboven reeds gewezen. G. 2. 21.
K ü b 1 er, Gesch. d. r. R. 227; Rostovtzeff, The social and economie history

5^ en 368.
8 Over de verleening van burgerrecht zie hiervoor blz. 184—*i85; Rosenberg Gesch.
d. röm. Rep. 55—Ü7.
7 Kübler, Gesch. d. r. R. 226.
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blijkt, dat de beroepsvereenigingen {collegia, corpora) 1 zich beginnen
te vormen. In de handelscentra spelen ze reeds een rol van beteekenis.
Doch er is meer. Handel en verkeer doen de vraag ontstaan
naar geschoold personeel (boekhouders, correspondenten, vertegen
woordigers), naar kantoor- en scheepsruimte, naar vervoergelegenheid te land 2. * In
4 Italië en elders staan slaven aan het hoofd van
allerlei ondernemingen. De transacties, die ze voor hun meester
afsluiten, komen geheel of ten deele voor diens rekening. Al naar
gelang het vertrouwen, dat de heer in zijn slaaf stelt, zal hij, gebruik
makend van de mogelijkheden die de wet biedt, zijn aansprakelijk
heid al dan niet beperken
Het aanbod van woon- en kantoor
ruimte in de stad kan de vraag niet bevredigen. Gevolg is, dat de
koopprijzen voor vast goed, de huurprijzen eveneens, omhoog
loopen. Rome krijgt zijn huurkazernes {iiuulae). Volgens Juven a 1 i s betaalt men in de metropool voor een bescheiden woning
evenveel als in de provincie voor een huis met erf.
Aan de hand van deze feiten kan men wel nagaan welke de
beteekenis geworden is van de „contractus consensu” 5: koop,
huur, lastgeving en maatschap. Voor tijdroovend formalisme is
thans geen plaats meer. De verschillende rechtsfiguren moeten toe
gesneden worden op de behoeften van den nieuwen tijd (doelmatig
heid, snelle hanteering).
Schaduwzijden in het economisch leven ontbreken allerminst.
Leidt het ongebreideld individualisme reeds tot afscheiding
tusschen den nieuwen geldadel en hen, die den nieuwen tijd niet
begrepen hebben of bij alle goed inzicht toch niet mee kunnen, de
onbillijke verdeeling van den ager publicuó vergroot deze afscheiding6.
Pogingen der Gracchen en van Caesar, gericht op bil1 D. 47. 22: de collegiis et corporibus; 34. 5. 20 (21) (Paul.); 40. 3. 1 en 2 (Ulp.); Rost o v t z e f f, The social and economie history i5g vlg.; S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches
I 22—-2 3.
100
8
4
6
8

M o m m s e n, Das Weltreich 578; Rostovtzeff, The social and economie history
en 2^3.
G i r a r d, Manuel 106 vlg.
Juvenalis, Sat. 1. 3 (v. i65 vlg.).
G. 3. i35 vlg.; J. 1. 2. 2.; 3. 22.
Brassloff, Sozialpol. IMotive 20 vlg.
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lijker verdeeling van den ager, brengen geen blijvende verbetering 1.
Graanverstrekkingen, dikwijls ver beneden inkoopsprijs, zijn aan
de orde van den dag en moeten het woelige proletariaat in bedwang
houden, vooral dan wanneer verkiezingen voor de magistratuur op
komst zijn. De stem van den man in de straat is na de reorgani
satie der comitia centuriata (we zullen daarover nog hebben te
spreken) aanzienlijk in waarde gestegen. Maar tegelijkertijd be
vorderen deze graanuitdeelingen het niets-doen, voorzoover hetproletariaat zich tenminste niet laat verlokken tot dienst nemen in
het leger2. In dit laatste immers zit de aantrekkelijkheid van
persoonlijke verrijking (toewijzing van oorlogsbuit, roerend goed,
boerderijen voor veteranen) 3. 4
Ook de ontvolking (terugloopen van het aantal geboorten) ,
als gevolg van de veroverings- en burgeroorlogen, oefent een
nadeeligen invloed uit op de economische toestanden. De boer,
die den strijd op de hoeve tot het uiterste wil volhouden, komt
arbeidskrachten te kort 5,*hetgeen hem weer tot verdere concessies
dwingt tegenover den geldadel, met het uiteindelijk gevolg, dat hij
in handen valt van menschen, die eenzijdig de voorwaarden, waar
onder de grond verder bewerkt mag blijven, dicteeren ®. Daarbij
voegen zich bij tijd en wijle perioden van crisis, waarin de waarde
vastheid van het geld begint te wankelen (te veel invoer tegenover
geringe uitvoer) 7. Overheidsbemoeiing blijft dan niet uit. De
ontvolking tracht Augustus tegen te gaan door invoering
eener huwelijkswetgeving 8. De géldcrisis en de gevolgen daarvan
1 Rosenberg, Gesch. d. röm. Rep. 60 vlg., 63 vlg., 108 vlg.; Koch, Röm. Gesch.
I 73 vlg., 125 vlg.
* Brassloff, Sozialpol. Motive 5o; Neurath, Antike Wirtschaftsgeschichte
62 en 64; B 1 o c h, Soziale Kampfe 77 en 102; Rostovtzeff, The social and economie
history, o.m. 80.
* Brassloff, Sozialpol. Motive 53.
4 Brassloff, Sozialpol. Motive 61 —63; Rostovtzeff, The social and economie
history 3n en 328 vlg.
5 Neurath, Antike Wirtschaftsgeschichte 69.
* Brassloff, Sozialpol. Motive 86.
7 C i c. , de off. 3. 20 (C. betoogt, dat het zelfs moeilijk valt iemands vermogen te taxeeren
in verband met onvastheid der geldswaarde); Rostovtzeff, The social and economie
history 419; S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 21.
8 Brassloff, Sozialpol. Motive 63, noot 116.

196

(opdrijven van prijzen) poogt men te bestrijden door van over
heidswege de prijzen te regelen. Zoo worden ten tijde van het
principaat maximum-prijzen vastgesteld voor de belangrijkste voe
dingsmiddelen x. Maatregelen tegen woeker vinden we reeds in
de 3e eeuw v. Chr. 2, tegen muntverslecbtering in het begin der
3e eeuw n. Chr. 3. 4
Geeft de voorafgaande beschrijving der economische toestanden
reeds een denkbeeld van het maatschappelijke leven, de expansieoorlogen en de inwendige beroeringen (burgertwisten) brengen
harerzijds tal van schakeeringen aan. Zoolang Carthago nog een
ernstig rivaal is, moet Rome er naar streven zijn moreele span
kracht te behouden i. Na en tengevolge van den val van Carthago
begint er voor den Romein een periode van indolentie, die ver
derfelijk wordt. Te midden van de ongekende bedrijvigheid van het
zakenleven raakt Rome uit zijn geestelijk evenwicht. Het geheele
maatschappelijke leven is voor zeer velen nagenoeg uitsluitend
toegespitst op den mammon.
Rome is de metropool van het wereldrijk. De Romein-koopman
ontmoet er zijn zakenvrienden. Niet zonder trotsch toont hij den
„provinciaal” de machtige bouwwerken, die de keizers tot een
aantrekkelijkheid voor de geheele wereld gemaakt hebben. Voor
afleiding is in de Tiberstad ruimschoots gezorgd (spelen, theater,
baden). Teekenend voor den tijd zijn de grootsch aangelegde gast
malen, waarvan Horatius, Petronius en anderen tref
fende beschrijvingen geven. Na het enerveerende zakenleven tracht
1 Brassloff, Sozialpol. Motive 52.
* Brassloff, Sozialpol. Motive 19.
8 Tusschen de jaren 208 en 211 n. Chr. vaardigt de stad Afylaóa (plaatsje langs zuidkust
van Aóia minor) een decreet uit, dat de strekking heeft de verslechtering der munt en het ont
trekken van geld aan de circulatie tegen te gaan. Aïylaóa had een particuliere bank, bij wijze van
monopolie, belast met den geld- en wisselhandel. Deze bank zou de eigen bevolking voorzien
van het noodige geld. Het geld wordt echter door de burgers aan den omloop onttrokken
(paniekstemming), hetgeen tenslotte op een geld-crisis uitloopt. De stedelijke overheid ver
biedt dan het wisselen en koopen van geld aan iedereen behalve aan den bankier. Tegen over
treding worden straffen bedreigd, die variëeren naargelang de transactie plaats heeft tegen
makelaarsloon of niet. Th. Reinach, Une crise monétaire k Mylasa, in N. R. H. 1898,
5—26; Homo, L'empire romain 342 vlg.
4 G. Schörner, Sallust u. Horaz über den Sittenverfall u. die sittliche Erneuerung
Roms (Erlangen 1934) 19—20.
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men er stuurloos en gewetenloos verpoozing te vinden. „Schöngeisterei” en gecoquetteer met grieksche beschaving behooren tot
den goeden toon. Heel wat leegheid wordt zoodoende, voor den
schijn tenminste, bedekt. Naast de weelde der rijken staat de
schrijnende nood van hen, die van den zelfkant van het leven niet
weg geraken. Hebzucht heeft zich van veel Romeinen meester
gemaakt . Voor geld is te Rome alles te koop. AVanneer T u g u rtha uit de stad weggaat, laat Sallustius hem zeggen:
„Urbem venalem et mature perituram, si emptorem invenerit” 12.
Voor ernstiger dingen van het leven hebben velen niet de minste
belangsteling, al wil men den schijn bewaren, hetgeen de twee
slachtigheid enkel maar bevordert. „Es bildete sich hier, zegt
K r o 11 3, so etwas wie eine doppelte Buchfuhrung heraus, mit
der man die Einstellung vieler moderner Menschen zur Religion
vergleichen kann”. Te midden dezer bonte verscheidenheid in het
maatschappelijke leven, dat zich met al zijn zuiver menschelijke
middelen niet weet te verheffen boven een menschwaardig niveau,
ontbreken figuren met ernstiger toeleg niet (C at o, Seneca,
Cicero, Marcus Aurelius), maar blijvend is hun
invloed op de massa niet geweest. Met goede wetten valt wel
veel, doch niet voldoende te bereiken. De les van T a c i t u s,
dat bij de Germanen de „boni mores” heel wat meer hebben te
beteekenen „quam alibi bonae leges” heeft men te Rome niet
begrepen.
IV. De rel igieuse en wijsgeerige opvattin
gen.
Voor het tijdperk van het nationale recht is de nauwe band
tusschen recht en religie onmiskenbaar, terwijl van een wijsgeerige
instelling op het gebied van het recht slechts weinig met stellig
heid valt aan te wijzen. Thans worden de verhoudingen tusschen
recht, religie en wijsbegeerte onderling geheel anders. Religieuse
1 Sallustius, de bello Catilinae, c. ïo vlg.; de bello Jugurthino, c. 8 en 3i.
2 Sallustius, de bello Jugurthino c. 35.
* K r o 11, Die griech. Bildung im ciceronischen Rom, in Foróchungen u. Fortócbritte, g
(1933) 201.
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momenten verdwijnen nagenoeg geheel uit het recht of ze slijten
af tot vormelijkheid zonder meer. De wijsbegeerte daarentegen,
de grieksche in het bijzonder, dringt tot het recht door. Of juister
gezegd: we treffen èn bij de leidende figuren onder de klassieke
juristen èn in de positieve wetsvoorschriften denkbeelden aan,
die geheel in de lijn liggen van verschillende stroomingen in de
grieksche wijsbegeerte. Het moge dan al moeilijk zijn de rechtstreeksche beïnvloeding aan te toonen, opmerkelijk is in ieder geval,
dat tal van gewijzigde opvattingen in het recht zoo opvallend
strooken met de ideeën der grieksche wijsgeeren uit de je en 3e
eeuw v. Chr.
Allereerst de religie.
Bij het bestudeeren der godsdienstgeschiedenis gedurende de rom.
expansieperiode kan men den indruk, dat de Romein opzettelijk
een zoo groot mogelijke verdraagzaamheid aan den dag legt tegen
over de meest vreemde en heterogene cultusvormen moeilijk van
zich afzetten. Naarmate het rom. territoir zich verder uitbreidt,
wordt de godenhemel te Rome steeds dichter bevolkt. De stad aan
den Tiber schijnt er een eer in te stellen om zoo liberaal mogelijk
huisvesting te verleenen aan de meest exotische godheden. Rome
wordt tot een pantheon, waar behalve italische en grieksche ook
egyptische (Isis en Osiris), persische (Mithras), phrygische (Magna
Mater), syrische (Sol) en andere godsdiensten toegang vinden1.
De rom. cultus zelf zoekt naar nieuwe beschermgeesten, omdat de
in aantal steeds toenemende belangen er om vragen. Eigenschap
pen, te voren aan één bepaalde godheid toegedacht, gaat men aan
die godheid ontnemen, substantiëeren en naast andere abstracte
begrippen tot nieuwe godheid verheffen. Is bv. de fideé een eigen
schap, die oorspronkelijk Jupiter siert,thans zien we daarvoor in
de plaats treden als zelfstandige góden Diué Fidiué en Fidéé 2. De
grootere ingewikkeldheid van het leven vindt haar weerspiegeling
in de dichtere bezetting van den godenhemel. „Tritt auf diese
Weise die Religion in eine viel engere Beziehung zum Leben
1 Kreglinger, La religion 220 vlg.
* W i s 8 o w a, Religion u. Kultus 53—Friedlander,

Sittengesch. 856 vlg.
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des Tages, aldus Wissowa1,* so zeigt sich gleichzeitig auch
bei der Ausführung der gottesdienstlichen Handlungen eine grössere Rechnung auf Beteiligung des Publikums”. Deze uiterlijke,
wil men: kwantitatieve verruiming beteekent in werkelijkheid
slechts vervlakking in het religieuse leven, die op den duur een
ernstig gevaar oplevert voor den godsdienst zelf. Indifferentisme
en afkeerigheid zijn er het gevolg van.
De priesterschappen geraken tegen het eind der republiek in verval • Voor de rom. staatsreligie, aan wier ondergang de rationa
listische wijsbegeerte het hare heeft bijgedragen, beteekent dit
meteen het einde 3.
De sacra privata deelen hetzelfde lot. De zorg daaraan besteed
ondervindt men als een druk, die de vaart van het maatschappe
lijke en commerciëele leven alleen maar remt. Gaius4 wijst
op de ,,summa observatio , die de Romein vroeger aan de sacra
schenkt. In zijn tijd, zoo lezen we tusschen de regels door (en
elders wordt dit wel bevestigd)5, vormen de sacra veeleer een
last, dien men liefst van zich afschuift (hereditas sine sacris).
De rom. spelen (ludi romani) verliezen hun sacraal karakter 6.
Bijgeloof, scepticisme en mysticisme nemen onrustbarend toe,
naarmate de markt met nieuwe góden overvoerd wordt7. Het
veelgodendom geeft herhaaldelijk aanleiding tot bijtend sarcasme
en spot 8, doch bereidt tevens (via het syncretisme, de wisselwer
king tusschen heidendom en het jonge christendom) het mono
theïsme voor.
Augustus, overtuigd van de waarde der religie voor staat
en rijkseenheid, doet pogingen tot een grondige reorganisatie. De
priesterschappen worden hersteld, tal van tempels gebouwd, om
zoodoende het godsdienstig sentiment tot nieuw leven te brengen.
De waardigheid van pontifex maximus verbindt hij na L e p i d u s’
1
*
8
4
*
6
7
8

Wissowa, Religion u. Kultus 58.
Altheim, Röm. Religionsgesch. III 16—17.
Altheim, Röm. Religionsgesch. III 17.
G. 2. 55.
C i c., pro Murena 27; de leg. 2. 46 vlg.
Wissowa, Religion u. Kultus 65.
Kreglinger, Religion 259 vlg.
Friedlander, Sittengesch. 874.
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dood (12 v. Chr.) met die van het principaat zelf. De persoon
van den overleden keizer1 wordt voorwerp van religieuse vereering. Tot ver in de provincies verspreidt zich de keizercultuó,
wellicht als tegenwicht tegenover de groeiende beteekenis en ver
warring, die het gevolg is der vele oostersche cultussen 2. Tempels
en kapellen worden gewijd aan de nagedachtenis van den keizer,
die voortaan het epitheton „divus” draagt3.
Een zekere herleving is op deze wijze wel bereikt, doch ze komt
van bovenaf, niet van binnenuit. Ze blijft geheel aan uiterlijkheden
hangen. De cultus is meer dan ooit tot zinledige vormendienst
geworden. AV i s s o w a typeert den tijd als volgt 4: „Für die
litterarisch gebildeten Kreise der Gesellschaft sind die Götter der
Staatsreligion zu leeren Schatten geworden; das Erstarken des
religiösen Bedürfnisses, das sich in Seneca. . . . deutlich zeigt,
führt nicht eine Rückkehr zu den alten Göttern herbei, sondern
man wendet sich mit dem Gebete an eine ganz allgemein verschwommene, höchst unpersönlich gedachte Gottheit, und an die Stelle
eines positiven Glaubens tritt ein farbloses, von allen historischen
und nationalen Voraussetzungen losgelöstes Moralgesetz”. En
wat den keizercultus betreft daarbij zijn volgens denzelfden schrij
ver dynastieke belangen beslissend. Voor de oude ótaatóreLigie
treedt de bofreligie in de plaats 5.
Dat de invloed van het jonge Christendom gedurende de periode,
die ons thans bezighoudt, zoo gering blijft op recht en rechtsvor
ming, zal tot meer dan een oorzaak teruggebracht moeten worden.
Zijn levensbeschouwing toch gaat lijnrecht in tegen de vrijzinnige,
individualistische geesteshouding van den Romein. De christen
heeft geheel andere denkbeelden omtrent familie, taak der over
heid, eigendom, persoonlijkheidswaarde, enz. dan die, welke uit
het rom. recht tot ons spreken. In leger en magistratuur zijn de
christenen ondergeschikten, zeker geen leiders. Eerst tegen het
1 T a c., Ann. i5. 74.
* Kreglinger, Religion 2Ö1 vlg.
8 R. E,t art. Kaiserkult van G. Herzog-Hauser, (Suppl. bnd. IV, kol. 814—-853);
M o m m s e n, Die Kaiserbezeichnung bei den’röm. Juristen, in Ges. Schr. II i55 vlg.
4 W i s s o w a, Religion u. Kultus 84.
8 W i s s o w a, Religion u. Kultus 79.
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eind der 3e eeuw hebben ze numeriek hier iets te beteekenen1.
De taak der apostelen is allereerst de kerstening van de antieke
wereld over de geheele linie. Het is echter een kerstening gewor
den van onderop. Zoo wordt begrijpelijk, dat de invloed van het
Christendom ondanks zijn snelle verspreiding op de leidende in
stanties gering gebleven is tot het eind dezer periode toe.
Thans een enkel woord over den invloed der wijsbegeerte2.
Er is een tijd geweest, dat de rom. staatsoverheid een zekere
vrees koestert voor de wijsbegeerte. Grieksche wijsgeeren worden
als staatsgevaarlijk over de grens gezet 3. Het cultureele contact
evenwel, in het bijzonder met Griekenland, is van dien aard, dat
het op den duur onmogelijk wordt de grieksche wijsgeerige stroomingen tegen te houden. Jonge Romeinen ontvangen hun opleiding
te Athene en te Rhodos4, terwijl het onderwijs in Italië zelf
voor een niet gering gedeelte in handen van grieksche slaven berust.
De leer van Epikurod (3^ 1—'270 v. Chr.) met haar uitgesproken
materialistische tendens moet voor den Romein in dit tijdsgewricht
met zijn opkomenden handel wel bijzonder aantrekkelijk geweest
zijn. In haar romeinschen vorm tenminste geeft ze vrije baan aan
een ongebreideld individualisme, dat bij de nieuwe handelsmenta
liteit wel in het gevlei komt. De ethiek van Epikuros is
geheel toegesneden op bevrediging van den enkeling5. * Ze heeft
geleid tot een utilitaristische geluksmoraal ®. Daarmede strooken
volkomen de weelde, waarmede de Romein zich weet te omringen,
de verdraagzaamheid, die hij anderen toedraagt. ,,Indes, aldus
.M. o m m s e n 7, dieser römische Epikureismus war nicht so sehr
ein philosophisches System als eine Art philosophischen Dominos,
unter dem —- sehr gegen die Absicht seines streng sittlichen Ur1 S t e i n,

GescK. d. spatröm. Reiches I 17.

Op den invloed der grieksche wijsbegeerte op het rom. recht is hiervoren (blz. i85 vlg.)
reeds gewezen.
M. o m m s e n, Das Weltreich 629 vlg.; W i s s o w a, Religion 11. Kultus 68—69;
Koch, Röm. Gesch. II 39.
4 Kreglinger, Religion 235—236.
6 Sassen, Gesch. v. d. wijsb. 142.
* B e y s e n s, Ethiek 161—162.
7 Mommsen, Das ^Veltreich 63i.
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hebers 1 — der gedankenlose Sinnesgenuss fïir die gute Gesellschaft sicb maskierte”. Men wil zicb bevrijden van traditie en van
gebondenheid in het gezinsleven. Eigenbelang bepaalt de houding
tegenover den medemensch 2. Ethisch-sociale verschijnselen maken
plaats voor zuiver economisch-sociale. Nationale fierheid wordt
verdrongen door een alles nivelleerende denationalisatie. Dat de
leer van Epikuros, door T. Lucretius Carus (96—•
55 v. Chr.) in verzen verheerlijkt 3, niet méér vat gekregen heeft
op den Romein, is vooral hieraan te wijten, dat ze zich niet aan
sluit bij, doch veeleer vijandig staat tegenover het restje religiosi
teit, dat den Romein bijgebleven is. Epikuros ontkent, dat
de góden invloed hebben op de lotgevallen der menschen. Er
bestaat veeleer vijandschap tusschen menschelijk levensideaal en
godsdienst4. Vandaar dat tusschen de romeinsche religio en het
epikurisme geen blijvend bondgenootschap mogelijk is5. * Ook de
afwijzende houding, die Epikuros aanneemt ten aanzien
van het deelnemen aan het openbare leven (magistratuur), is onromeinsch ®.
De leer der Stoa daarentegen, de leer van Z e n o (336—'264
v. Chr.) heeft juist, omdat ze zich beter aanpast aan de gods
dienstige opvattingen van den Romein, een duurzamer invloed op
diens geesteshouding weten uit te oefenen 7. Voor den stoïcijn
geldt de regel: god is de natuur en de natuur is god. Al wat vol
gens de rede is, is goed voor den mensch 8. Wanneer de klassieke
juristen spreken over de „naturalis ratio” als bron voor het ius
gentium of als basis voor een of anderen rechtsregel of rechts
instelling dan mogen we daarin den invloed der Stoa-leer zien.
Daaruit toch spreekt de algemeene wereld-rede. Het „leven naar
1 Epikuros leert, dat niet het genot zonder meer, doch het verstandige, welbegrepen genot
voor den mensch maatstaf mag zijn bij diens handelingen. B e y s e n s, Ethiek 161.
* Sassen, Gesch. v. d. wijsb. 144.
3 Sassen, Gesch. v. d. wijsb. 140.
4 Sassen, Gesch. v. d. wijsb. 144.
5 Mommsen, Das Weltreich 63o.
* K r o 11, Die griech. Bildung im ciceronischen Rom, in Forscbtuigen u. Fortscbritte 9
(1933) 201.
7 Mommsen, Das Weltreich 63i; A 11 h e i m, Röm. Religionsgesch. III 21 vlg.
8 Beysens, Ethiek 3oo vlg.; Sassen, Gesch. v. d. wijéb. 117 vlg., 126 vlg.
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de natuur” wordt tot een alles beheerschende
ren als Cicero2, Seneca3, Varro4,
Aurelius5 zijn voor Rome voortrekkers
denkbeelden geweest. De humanilaó doet voor
in het rom. rechtsleven 6.

natuurwet1. Figu
keizer M a r c u s
dezer wijsgeerige
goed haar intrede

„Aan de overeenkomst met de natuurwet, aldus Sassen7, moet
ook de waarde van de positieve wet worden afgemeten. De mogelijk
heid van een tegenstelling tusschen cp'jat? en vófioi; blijft dus bestaan,
maar anderzijds krijgt de positieve wet indirect een ethisch karakter,
zoodat haar voorschriften ook met een ethische verplichting kunnen
binden. Het terrein van de rechtsbevoegdheid van de positieve wet
wordt echter door de Stoïcijnen zeer beperkt. Vóór alles wenschen zij
de zedelijke vrijheid van den enkeling te behouden. Daarenboven
vindt men in de bestaande staatsordeningen feitelijk tal van elementen,
die in strijd zijn met de natuur, zoo b.v. het onderscheid van mannen
en vrouwen, slaven en vrijen, Grieken en barbaren, de grenzen tus
schen landen en volken getrokken. Ook berusten vele voorschriften
van de positieve wet op conventies, die met de natuurwet in geen
enkel verband staan, b.v. het voorschrift van de lijken te begraven,
of het verbod van een huwelijk tusschen vader en dochter. Tenslotte
dient bij alle staatsordening en positieve wetgeving voor oogen worden
gehouden, dat er op aarde eigenlijk maar één natuurlijke gemeenschap
is: die van de menschheid, en maar één staat, die de grenzen van alle
staten ontspant: de kosmos”. De stoïcijnsche leer komt tot de gevolg
trekking, dat recht en staatsverband voor allen één en dezelfde zijn
en dat dit ook zoo behoort te zijn 8. Eén en dezelfde wereldorde beheerscht alles.

V. D e inrichting van den staat.
Volksvergaderingen, senaat en magistratuur vragen hier wederom
de aandacht. Voor de periode van het nationale recht zijn deze
1 De vreemde opvatting bij Ulpianus (D. 1. 1. 1. 3) van het Uw naturale vindt in de
Stoa-leer wellicht de beste verklaring.
1 K ü b 1 e r, Einfluss der griech. Philosophie auf das röm. Recht im letzten Jahrhundert
der Republik, in Forócbungtn u. Fortécbritte 9 (1933) 3^3—344; T. R o t h e, L'esprit du Droit
chez les anciens (Parijs 1928) n5 vlg.; Sassen, Gesch. v. d. wijsb. iÖ2-—-153; S o m m e r,
Studiën zur Geschichte der Rechtswissenschaft (Paderborn 1934) passim.
* K o c h, Röm. Gesch. II 72.
4 Sassen, Gesch. v. d. wijsb. i52.
5 Sassen, Gesch. v. d. wijsb. 134 vlg.
6 S c h u 1 z, Prinzipien 128 vlg.; over de bumanitaó vindt men in de voetnoten een uit
gebreide literatuuropgave.
7 Sassen, Gesch. v. d. wijsb. 121.
8 Beysens, Ethiek 3o3.
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drie belangrijke factoren in het rom. staatsbestel zoo uitvoerig
behandeld, dat thans kan worden volstaan met het aanwijzen
van enkele veranderingen. Ondanks de gebiedsuitbreiding blijft Rome
het arbeidscentrum voor comitia en senaat. De magistratuur daar
entegen ligt als een wijdvertakt net over het geheele rom. rijk ver
spreid. Bij de behandeling van het rechtsgebied is over de magistra
tuur in Italië (buiten Rome) en in de provincies het een en ander
gezegd. We beperken ons derhalve hier tot de magistraten, wier
werkkring in hoofdzaak binnen de Tiberstad besloten blijft.
1. Volksvergaderingen.
De comitia (curiata, centuriata en tributa) en de concilia pLebis
blijven gedurende de republikeinsche phase in stand x. Met uitzon
dering der comitia curiata, die nog slechts voor den vorm vergade
ren 2, handhaven de volksvergaderingen haar vroegere beteekenis
(wetgeving, rechtspleging, kiesbevoegdheid). De lex Hortensia (286
v. Chr.) verhoogt zelfs het belang der concilia plebis.
Wat de comitia centuriata betreft dient gewezen te worden op
een hervorming, die na 241 v. Chr. (in verband met het opvoeren
der tribus tot het getal 35) tot stand komt3. Daar het gedeelte
van L i v i u s' geschiedwerk, waarin deze hervorming vermoede
lijk behandeld werd, verloren ging, heeft men tal van gissingen
opgesteld omtrent de wijzigingen aangebracht in de comitia centu
riata 4. Toch staat wel vast, dat deze veranderingen van zeer
fundamenteelen aard geweest zijn. Bij de hervorming is men nl.
uitgegaan van de tribus als grondslag. Elk der 35 tribus omvat
voortaan uit iedere klasse (d. z. de 5 vermogensklassen, die we
van elders reeds kennen5) twéé centuriae (1 centuria seniorum
en 1 centuria iuniorum), zoodat elke tribus 5 X 2 = 10 centuriae
bevat. Het totaal der centuriae wordt derhalve 35 X xo = 35o 6.
1 R. JE., art. comitia van Liebenam.
2 C i c., de leg. agr. 2. 3i.

* Li

1.^3 (slot).

4 Een overzicht der verschillende hypothesen geeft K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 14» Zie
verder K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 384 vlg.
6 Zie blz. 87.
6 Li
1. 43.

2o5

Over het getal der ruitercenturies loopen de meerlingen uiteen
(men spreekt van 18, 35 en 70 cent.), eveneens over dat der genieen hulpdienst-centuries. Voor ons doel van belang is het feit, dat
het vroegere overwicht der eeróte kladde in ieder geval gebroken is,
onverschillig welk der betwiste cijfers men aanneemt1. Immers
deze hoogste klasse levert voor elke tribus twéé centuries, derhalve
maximaal 70. Voegt men daarbij de ruitercenturies (nemen we
veronderstellenderwijs het getal 70 ruitercenturies aan), dan zou
de eerste klasse op 140 stemmen kunnen rekenen. Van het bereiken
eener volstrekte meerderheid kan derhalve geen sprake meer zijn.
Zoo wordt begrijpelijk, dat men deze hervorming democratióch heeft
genoemd 2. Dit hangt samen met de omstandigheid, dat men den
tribuó tot punt van uitgang heeft gekozen.
Bij de beoordeeling der verdere lotgevallen van de volksver
gaderingen houde men overigens in het oog, dat er als gevolg der
expansie en der kolonisatie steeds meer rom. burgers komen voor
wie de regelmatige bijwoning der vergaderingen, die immers te
Rome gehouden worden, op praktische bezwaren afstuit (te groote
afstand van de metropool)3. Hierin ligt wel een der redenen, die
handhaving der oude volksvergaderingen op den duur onmogelijk
maken. Deze ommekeer kan niet uitblijven.
Tijdens het principaat (dyarchie) verminderen de bevoegdheden
der volksvergaderingen gaandeweg, om tenslotte geheel te ver
dwijnen. Van de justitieele taak valt al betrekkelijk
spoedig niets meer te bekennen. De kiesbevoegdheid
weet zich aanvankelijk nog te handhaven. Ten tijde van T i b er i u s (14.—'Zj n. Chr.) gaat deze over op den senaat. De wet
gevende bev oegdheid der volksvergaderingen blijft
theoretisch weliswaar bestaan, maar praktisch komt deze hierop
neer, dat de keizer wetsvoorstellen aanhangig maakt en deze
zonder noemenswaardige oppositie laat aannemen (oratio principió).
Na keizer N e r v a (p5'—'98 n. Chr.) wordt zelfs van wet
ten, aangenomen door de comitia, geen gewag meer gemaakt.

1 K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 14; Schrijnen, Schets 87-—88.
2 Dionysius v. H. 4. 21.

8 K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 66.
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De laatste comitia-wet is een Lex agraria uit Nerva’s tijd1.
Alle macht wordt geleidelijk samengetrokken in handen van
keizer en senaat, waarbij een groeiend overwicht van den princeps, dat straks in de absolute monarchie van Diocletianus
(dominaat) zijn sluitstuk zal vinden, moeilijk te ontkennen valt.
2. Senaat.

Macht en beteekenis van den senaat 2 bereiken een ongekende
hoogte. De stijgende lijn, waarin de machtsontplooiing van den
patricisch-plebejischen senaat zich sedert den val van het koning
schap beweegt, wordt gedurende de laatste eeuwen der republiek
niet onderbroken.
Allereerst een enkel woord over de samenstelling van den
senaat. Het ledental bedraagt ten tijde van S u 11 a 6oo, onder
Caesar tijdelijk zelfs 900. Overigens variëert het3.
Van belang in verband met de samenstelling van den senaat is
het pLebiscitum Ovinium (3i8-—3i 2 v. Chr. 4). Is de keuze der sena
toren vroeger in handen der consuls 5, dit plebisciet bepaalt: „ut
censores ex omni ordine optimum quemque curiati6 in senatum
legerent: quo factum est, ut qui praeteriti essent et loco moti,
haberentur ignominiosi” 7. De cenoor wordt hier derhalve belast
met de keuze der senatoren. Of juister gezegd: bij de vijfjaarlijksche herziening van de lijst der senatoren (Lectio aenatuó) gaat de
censor na, welke senatoren hij dient voorbij te gaan (praeterire)
of te schrappen (óenatu movere) 8. De bepaling, dat hij de besten
moet kiezen (optimum quemque) wekt de gedachte aan een vrije
keuze door den censor. Toch is dit onjuist, want de censor is bij
1 D. 47. 21. 3. 1 (Callistr.).
R. E., art. senatus van O'Brien Mo ore (Suppl. bnd. VI kol. 686—-760: over s.
gedurende de latere republiek; kol. 760—-796: over s. gedurende bet principaat.
8 Mommsen, Abriss 307.
4 Dit plebisciet wordt in den regel geplaatst tusschen de jaren 3i8 en 3i2 v. Chr. Over
het pLeb'usc. Ov.\ Mommsen, Abriss 3oq; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 92; K a r 1 o w a,
Röm. Rechtsgesch. I 356 vlg. (afwijkende meening).
8 Zie blz. 99.
* Andere lezingen: curiatim (Mommsen), ook wel iurati (Karlowa).
7 F e s t u s, s. v. praeteriti.
8 Mommsen, Abriss 309.
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het doen eener keuze aan beperkende bepalingen onderworpen.
De regeling is nl. deze: dat zij, die een kurulische magistratuur 1
bekleed hebben, het recht krijgen de senaatszittingen bij te wonen
en daar hun meening te zeggen (ius sententiae dicendae)2. Bij de
eerstvolgende lectio verkrijgen deze senaatsleden „in wording” het
volwaardige senatorschap; ze voeren eerst dan officieel den titel
senator. Slechts wanneer op hun gedrag aanmerkingen zijn te
maken 3, mogen ze uit den senaat geweerd worden. In den regel is
het getal der kurulische oud-magistraten groot genoeg om bij de
Lectio alle vacatures te vervullen 4. Is dit niet het geval, dan heeft
de censor de vrije keuze 5, al zal hij na de toekenning van het „ius
sententiae dicendae” aan niet-kurulische oud-magistraten6 eerst
uit deze, pas daarna uit de gewone burgers een keuze moeten doen.
Uit het voorafgaande blijkt, dat de senaat feitelijk een college
van oud-magistraten is. We weten, dat de keuze der verschillende
magistraten berust bij de comitia. Middellijk heeft het volk der
halve wel eenigen invloed op de samenstelling van den senaat.
Maar nu is tevens duidelijk, dat deze keuze een zeer begeerde
bevoegdheid is. Dat ze gedurende het principaat van de comitia
overgaat op den senaat, beteekent derhalve een verruiming van
de macht van den senaat. Tot de coöptatie, welke de senaat later
gedurende de dyarchie toepast 7, is de afstand waarlijk niet groot
meer.
Hoe staat het met de bevoegdheden van den senaat?
De bestaande bevoegdheden, zooals we die voor de eerste tijden
der republiek hebben leeren kennen8, zijn niet enkel behouden
1 D. z. de ambten, welke het recht geven op het voeren der éclla curulió (vouwstoel). Daar
toe behooren de consuls, de praetoren, de aediles curules en de censoren. M o m m s e n,
A b r i s s 3io.
* Mommsen (o.a. Abriss 3io) spreekt hier van een wettelijke „Anwartschaft”, een
op grond der wet vóórbeschikt zijn om ooit effectief volwaardig senator te worden. Later
heeft men den kring dezer „Anwarter" uitgebreid tot niet-kurulische oud-magistraten, nl. de
aediles plebis, de tribuni plebis en de quaestoren.
8 Voorbeelden hiervan vindt men bij Dionysius v. H. 20. i3; Valerius Maxim u s 2. 9 (de censoria severitate); Geil., 4. 8.
4 Mommsen, Abriss 3io.
5 G i r a r d, Manuel 36—37.
6 Zie noot 1 en 2.
7 Mommsen, Abriss 3io.
8 Zie blz. 99—101.
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gebleven, doch zelfs nog uitgebreid. We denken bij deze uitbrei
ding aan de inrichting der quaeótionea perpetuae (149 v. Chr.), d. z.
strafrechtbanken onder voorzitterschap van een praetor1.
Voor de dyarchische phase van het klassieke tijdperk valt dan
allereerst, zooals reeds is opgemerkt, deze belangrijke winst
voor den senaat te boeken: de keuze der magistraten.
Heeft de senaat zich tijdens de republiek op het terrein der wet
geving enkel het recht aangematigd om vrijstelling te verleenen van de naleving van bepaalde wetten2, ook tijdens het
principaat vindt men hiervan meerdere voorbeelden 3. Naarmate
de legislatieve werkzaamheden der volksvergaderingen in beteekenis achteruitgaan, begint de senaat op eigen gelegenheid besluiten
uit te vaardigen, welke algemeene rechtsvoorschriften inhouden.
De senaat grijpt derhalve zelf positief in bij de vorming van nieuw
recht. Afzonderlijk dient hier vermeld te worden de gewoonte,
dat de senaat aan magistraten bij senaatsbesluit opdraagt bepaalde
maatregelen te treffen 4.
Senaatsbesluiten en de nog te behandelen keizerlijke verorde
ningen staan als gelijkwaardig naast elkaar5. Maar tegen het
eind van het principaat teekent zich in de verhouding van senaatprinceps het overwicht van den keizer duidelijk af. Het wordt
dan hoe langer hoe meer gebruikelijk, dat de senaat slechts dan
wetgevend optreedt, indien de keizer daartoe het initiatief neemt
(oratio princlpia). Feit is, dat de oratio, het keizerlijk voorstel, in
den regel zonder slag of stoot door den senaat aangenomen en
tot senaatsbesluit gemaakt wordt. Praktisch is de senaat zoodoende
geworden tot een plaats, waar het in wezen keizerlijke, voor den
schijn senatoriale besluit openbaar gemaakt wordt. De senaat is,
volgens Mommsen®, enkel nog maar ,,Publikationsstelle’'.
De regeling der diplomatieke betrekkingen, vroeger opgedragen
1 Schrijnen, Schets 41 en 167—-168 (het recht zitting te nemen in de q. p. is reeds
spoedig aan de senatoren ontnomen); K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 84; Karlowa, Röm.
Rechtsgesch. I 377—en wat de periode van het principaat aangaat eod. Sig—-520.
* Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 377.
8 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 5i8.
4 C u q, Manuel 2 5 (in noot 9 enkele voorbeelden).
6 S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I $i.
8 Mommsen, Abriss 36o.
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Hermesdorf, Schets

M

aan den senaat1, komt thans in handen van den princeps2. De
bestuursmacht van den senaat in Italië en in de senatoriale pro
vincies krijgt meer relief door de opkomst der keizerlijke provin
cies, al zien we ook hier, hoe de princeps zich via zijn ambtenaren
steeds meer inmengt in aangelegenheden, welke strikt genomen
enkel den senaat aangaan.
3. Magistratuur.
Bij de behandeling van het rechtsgebied is met een enkel woord
gesproken over bestuursinrichting. In groote lijnen is het bestuur
in Italië (buiten Rome) en in de provincies (buiten Italië) ge
schetst3. We beperken ons thans tot de verdere lotgevallen der
republikeinsche magistraten, terwijl voorts de figuur van den
princeps en de functionarissen in diens naaste omgeving aandacht
verdienen. Beide groepen (ze zijn in hoofdzaak in de metropool
zelf ambtelijk werkzaam) gaan we afzonderlijk na.
A. Republikeinsche magistraten.
In het algemeen valt hier dit verschijnsel waar te nemen: dat de
verschillende magistraten gedurende de laatste eeuwen der repu
bliek (een enkele uitzondering daargelaten) nog altijd een uiterst
belangrijke plaats innemen in het rom. staatsbestel, terwijl daaren
tegen het principaat bijna iedere werkelijke beteekenis aan deze
republikeins che functionarissen ontneemt. De republikeinsche ma
gistraten zijn poppen geworden, prachtige zelfs, die door den
princeps met psychologisch zuiver verantwoord raffinement bijeen
gezet zijn in het panopticum der rom. dyarchie.
a. Consul.
Het consulaat is behouden gebleven. Het geweldige belang, dat
dit ambt gedurende de republiek heeft, verdwijnt nagenoeg geheel
tijdens de dyarchie 4. Van het oude eere-ambt is meer de eer dan
1 Mommsen, Abriss 338.
2 Mommsen, Abriss 3^3.
8 Zie blz. 169 vlg.
4 jR. E., art. consul van K ü b 1 e r (vooral onder IV); K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 209—*
210; K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 627-—-628.
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het ambt overgebleven. Trouwens de groote macht der vroegere
consuls zou al heel moeilijk zijn te handhaven naast de groeiende
beteekenis van den princeps. De belasting met vrijwillige recht
spraak is overigens een zeer bescheiden slot voor het voornaamste
der republikeinsche ambten.
b. Dictator.
De dictatuur overleeft de republiek niet eens. Feitelijk verdwijnt
ze sedert den tweeden punischen oorlog (218'—201 v. Chr.) voor
goed van het schouwtooneel . Komen er voortaan moeilijke tijden
voor de red publica, waarin men vroeger alle heil van den dictator
verwachtte, dan grijpt de senaat in door een beroep te doen op de
consuls of op andere magistraten, die dan met bijzondere macht
bekleed worden 12. Gedurende de dyarchie is de princeps zelf de
aangewezen figuur, waarvan alsdan uitkomst verwacht wordt.
c. Quaestor.
De functie van quaestor treffen we gedurende het tijdperk van het
klassieke recht nog bij voortduring aan. Het getal der quaestoren
wordt in verband met de gebiedsuitbreiding zelfs verhoogd 3. 4 De
bevoegdheden, zooals die vroeger beschreven zijn , blijven vrijwel
dezelfde. Slechts de zorg voor de crimineele rechtspraak gaat
over op de quaeation.es perpetuae5.
d. Praetor.
Het ambt van den praetor is eigenlijk het eenige, dat zijn beteeke
nis hooger heeft weten op te voeren. De praetor heeft het meest
bijgedragen tot den verderen uitbouw van het rom. recht. Het
toenemende contact met niet-Romeinen baant den weg naar de
eminente plaats, welke de praetuur bij de rechtsvorming verovert.
1 K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 216.
* Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 216—'217.
8 Bij de onderwerping van Italië wordt het getal der quaestoren gebracht op 8. Kar
lowa, Röm. Rechtsgesch. I 262.
4 Zie blz. 114—116.
6 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 532—'533, zegt, dat sedert den keizertijd aan elk
der consuls 2 quaestoren toegevoegd worden. Dit is echter vroeger ook reeds geschied (L i v.,
4. 43). Trouwens K. zegt dit elders zelf (I 262).

211

Het getal der praetoren wordt uitgebreid en vanëert heel sterk
(10 —18). Het verkeer met vreemdelingen (zakenleven) leidt boven
dien tot de instelling eener afzonderlijke praetuur. In 242 v. Chr.
krijgt Rome naast den bestaanden praetor urbanut een nieuwen
functionaris, den praetor peregrinut 1. Wat de zorg voor de rechtsbedeeling (iurisdictio) betreft is beider taak aldus begrensd: dat
de praetor urbanut zijn aandacht heeft te schenken aan geschillen,
waarbij rom. burgert partij zijn, terwijl de praetor peregrinut ingrijpt,
zoodra één der partijen of beide partijen peregrini zijn 2.
Door de verleening van rom. burgerrecht op groote schaal
door Caracalla wordt het ambt van den praetor peregrinut
praktisch van veel geringer belang (begin 3e eeuw). De functie
van den praetor urbanut schijnt langer van beteekenis gebleven
te zijn 3.
e. Centor.
Bij de behandeling van den senaat is gesproken over het plebitcitum Ovinium (3i8—3i2 v. Chr.). Tevens is daar met een enkel
woord gewezen op de beteekenis van dit plebisciet voor de cen
suur, die bij het richting geven aan het openbare leven en aan de
gedragingen der enkelingen van groote waarde kan zijn4. Het
hangt er van af, of de censor den zedelijken moed en de vereischte
energie bezit om zijn functie met vrucht dienstbaar te maken aan
het algemeen belang.
Het belang der censuur wordt wel treffend geïllustreerd door het
feit, dat verschillende principet zich de censoriale waardigheid
hebben laten opdragen totdat eindelijk Domitianus (81 ■—'96 n.
Chr.) het censoraat blijvend verbindt met het principaat 5. Zoodra
de princept tevens centor is, bestaat er voor den senaat op den duur
geen kans meer den vasten greep van den keizer te ontgaan.
1 Nap, Zur röm. Rechtsgeschichte im dritten Jahrhundert v. Chr., in T. v. Rg. XIII
(1934) 170 vlg.
a D. s. 2. 2. 28 en 32 (Pomp.).
* Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 528—-529.
4 De figuur van Cato (232—149 v. Chr.) toont wel welke mogelijkheden de censuur
biedt. B i r t, Römische Charakterköpfe (Leipzig 1922) 35 vlg. (Cato der Zensor).
8 Mommsen, Abriss 3n; Niese, Grundriss 33o (cenóor perpetuum).
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f. Aediles curuLcé.
Gedurende de laatste eeuwen der republiek hebben deze gezags
dragers een belangrijke taak te vervullen x. De hun toevertrouw de
cura urbis en cura annonae kan echter slechts korten tijd van beteekenis geweest zijn. Immers gedurende het principaat zijn met deze
curae vooral belast de praefectus urbi en de praefectus annonae 2.
g. Tribuni pLebié.
De opmerking is gemaakt, voor wat het nationale tijdperk be
treft, dat de plebs-tribunen zich niet steeds hebben weten vrij te
houden van willekeur. Hun functie is tot het eind der republiek
toe van groote praktische beteekenis gebleven. Tijdens de dyarchie
maakt de princeps radicaal een eind aan de domineerende plaats
door de tribuni vroeger ingenomen. Hun glans verbleekt tot een
„inanis umbra” (Plinius). Een bescheiden bevoegdheid op het
terrein der rechtspraak schijnen ze behouden te hebben 3.
h. Aediles plebis.
Hier geldt hetgeen zooeven gezegd is met betrekking tot de
aediles curules.
B. De princeps en enkele keizerlijke functionarissen.
a. Princeps.
Thans vraagt allereerst de figuur van den princeps i, die de republikeinsche traditie voortzettend den geleidelijken overgang vormt
1 Zie hiervoren blz. 122—ia3.
2 K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 211; K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 549 vlg. (praefectus urbi) en 552 vlg. (praefectus annonae).
2 K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 53o—-531; Niccolini, II tribunato della plebe
(Milaan 1932); Turcevic meent, dat het pebejische tribunaat langer is blijven bestaan
(in Byz. Zeitschr. 34, 1934, 362—'364).
4 Kübler , Gesch. d. r. R. 199 vlg.; over het principaat schrijven^o.a. Schönbauer
in Z. S. S. RA 47» 264; Kromayer, Die rechtliche Begründung des Principats (Ma rburg 1888); S c h u 1 z, Vom Prinzipat zum Dominat; S p r e y, De idee van het princi
paat te Rome vóór Augustus, in Tschr. v. Gesch. 45 (1930) 341 vlg.; S i b e r, Zur Entwicklung d. röm. Prinzipatverfass., in Abh. d. sachs. Ak. d. Wiss. bnd. 42, nr. 3; dezelfde:
Casars Diktatur u. das Prinzipat des Augustus, in Z. S. S. RA 55 (1935) 99—158; M a s o n
Hammond, The Augustian Principale (Havard Univ. Press 1933).
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tot de absolute monarchie, als machtige dominant gedurende de
dyarchie de aandacht. Vormt het triumviraat Caesar—Pompeiuó—>
CradóULó (60 v. Chr.) nog maar een zwakke inleiding tot den nieuwen
staat van zaken, het driemanschap Oclavianm■—-Antoniuó—Lepiduó
(^3 v. Chr.) beteekent feitelijk het eind der republikeinsche bestuurs
inrichting, al tracht Octavianus (Augustus) met groote
virtuositeit het oude in schijn te behouden. Octavianus en
Antonius dringen allereerst L e p i d u s terzijde. Dit lukt
en de waardigheid van pontifex maximuó schijnt reeds voldoende om
hem verder ongevaarlijk te maken. Dan staan de beide rivalen
Octavianus en Antonius alléén tegenover elkaar. De
slag van Actium (3i v. Chr.) en die voor Alexandria (3o v. Chr.)
beslissen ten gunste van Octavianus1.
Reeds kort vóór de breuk met Antonius hebben senaat en
volk verschillende bevoegdheden en waardigheden aan Octa
vianus toegedacht: het consulaat, den titel van imperator, de
tribunicische onschendbaarheid, het ius intercessionis. In 27 v.
Chr. verleent de senaat hem den titel van Augiutiu)2. Octa
vianus, fijn diplomaat als hij is 3, vereenigt geleidelijk alle
macht der republikeinsche gezagsdragers in zijn persoon . Daarbij
streeft hij er steeds naar den schijn der grondwettigheid te bewaren.
Het van ouds gewilde en deugdelijk bevonden middel is: dat hij
zich door een lex de imperio de macht „laat” opdragen. In werke
lijkheid is hij de vaardige artist, die volk, magistraat en senaat als
gewillig speeltuig naar zijn hand zet. Het imperium proconéulare
verschaft hem het oppergezag over het geheele leger (het belang
rijkste steunpunt voor de macht van den princeps), de hoogste
bestuursmacht over het wereldrijk (buiten Rome), tevens bevoegd1 N i e s e, Grundriss 274.
2 N i e s e, Grundriss 283.
8 Over Augustus als mensch en als bestuurder bestaat een buitengewoon rijke literatuur.
We vermelden hier alleen het groote werk van Gardthausen, Augustus und seine
Zeit (Leipz. 1891 —1904» 3 dln.).
4 H o m o (Institutions 248) zegt: „II s'agissait, de concilier les anciennes traditions de
1’aristocratie sénatoriale, traditions mêmes du passé national romain, avec la nécessité d'une
direction unique aux mains, sinon d'un maitre, du moins du plus éminent des citoyens ’.
Homo vervolgt (blz. 249): „Octavien, en grand réaliste et en fin psychologue, recueillit
cette notion de Principat que le passé républicain lui léguait, mais, s'il a joué du mot en virtuose de la politique, il sut profondément transformer la chose".
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heden bij de rechtspleging. De tribunicia poteétas schenkt hem het
recht van veto en bekleedt den princeps tevens met het voorzitter
schap van senaat en comitia. Is in de voorafgaande bevoegdheden
van den keizer de weg reeds gebaand naar een afhankelijken
senaat, deze afhankelijkheid wordt aanzienlijk vergroot doordat
de keizer zich de functie van cetuor laat toekennen1. Na den dood
van Lepidus (12 v. Chr.) annexeert Octavianus
tevens de waardigheid van pontifex maximud, waardoor hij de lei
ding krijgt over den rom. staatscultus en over de priestercolleges 2.
Voeg daarbij, dat de keizer achtereenvolgens aan zich weet te trek
ken de beslissing over oorlog en vrede, het recht van voordracht
tot de magistratuur, het recht rom. burgerrecht te verleenen, het
recht van munt, het bestuur der annona en men heeft een denk
beeld van de machtsvolheid van den rom. princeps. In schijn laat
Augustus comitia, magistratuur en senaat intact. In werkelijk
heid hebben deze instellingen, afgezien van den senaat, niet veel
meer te beteekenen. Waar de keizer alles op zet, is de inrichting,
de uitbouw en de verzekering der duurzaamheid van de nieuwe
bestuursinrichting.
Dit brengt ons meteen tot de behandeling van enkele keizerlijke
functionarissen. Tevens zal met een enkel woord gesproken
worden over een tweetal keizerlijke instellingen, welke voor
het rechtsleven niet zonder belang zijn (consilium principió en
■ócrinia).
b. De verschillende keizerlijke functionarissen hebben een zeer
uiteenloopende taak. Deels treden ze op als adviseurs, deels als
plaatsvervangers van den keizer. Anderen staan in den dienst
van den princeps en vervullen ondergeschikte bestuursfuncties .
Slechts aan de belangrijkste keizerlijke ambtenaren zal hier aan
dacht worden besteed 4.

1 S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 48—49»

N ie s e, Grundriss 282

vlg.

2 N i e s e, Grundriss 284»
8 S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 52.
4 Over verschillende ondergeschikte keizerlijkefunctionarissen (legatus,praefectus, pro
curator, a rationibus, a libellis, enz.) spreekt o.a. K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 536 vlg.

2l5

1. Praefecti praetorio.
De functie dezer praefecti1 draagt in hoofdzaak een mili
tair karakter. Ze treden op ten getale van twee (soms drie).
Bij hen berust het bevel over de keizerlijke lijfgarde, bestaande uit
9 (later ïo) cohorten, in het keizerlijk hoofdkwartier (praetorium).
Bovendien zijn de praefecti praetorio belast met rechtspleging. De
princeps delegeert zijn justitiëele taak herhaaldelijk aan de prae
fecti, terwijl later de strafrechtspleging „ultra centesimum miliarium” 2 aan hen wordt opgedragen. Van verschillende klassieke
juristen wordt vermeld als bijzonderheid, dat ze de functie van
praefectuó praetorio bekleed hebben (Papinianus, Paulus, Ulpianus).
2. Praefectuó urbi.
In tegenstelling tot de praefecti praetorio is de praefectuó urbi3
burgerlijk ambtenaar. Hij wordt door den keizer aangesteld
met als taak: de zorg voor orde en veiligheid te Rome 4, het toe
zicht op het vereenigingswezen ®, op de nummularii (geldwisselaars) 6.
Verder worden vermeld rechtspleging in cioiLibuó 7, rechtspleging
in voogdijzaken8 en crimineele rechtspleging in het algemeen
„intra centesimum miliarium” 9.

3. Praefectuó oigitum.
Aan de zorg van den praefectuó vigilum 10 is voornamelijk de nacht veiligheidsdienst te Rome toevertrouwd (brandwezen) u. Verder is
hij met strafrechtspleging belast voorzoover het delicten betreft,
welke zich voordoen binnen zijn ambtelijk ressort. Ingeval van
ernstiger misdrijven, verwijst hij de zaak naar den praefectuó urbi. 12.
1 D. 1 - li; C. ï. 26. 2 (verordening voor den praef. praet. in het Oosten en in Illyrië van
235 n. Chr.). Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 547 vlg.; S t e i n, Gesch. d. spatröm.
Reiches I 53 vlg.
* C o 11., 14. 3. 2.
* D- i. 12. Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 549—552.
* D. 1. 12. 1. 12 (Ulp.).
5 D. 1. 12. 1. 14 (Ulp.).
* D. 1. 12. 1. 9 (Ulp.).
7 D. 1. 12. 1. 6 (Ulp.).
* D. 1. 12. 1. 7 (Ulp.).
* D. 1. 12. 1. pr. en 4 (Ulp.); C o 1 1., 14. 3. 2.
10 D* 1. iö. Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 657—660.
11 D. 1. 16. 1 (Paul).
11 D. 1. i5. 3. 1 (Paul.).
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.4. Praefectus annonae.
Deze is in hoofdzaak belast met de zorg voor de voedselvoorzie
ning 1. Hij verdringt de aediles van de eerste plaats.
Consilium principis.
Dit is een college door den keizer zelf uit zijn persoonlijke
vrienden samengesteld, dat tot taak heeft den princeps van advies te
dienen in bestuursaangelegenheden, bij het uitvaardigen van kei
zerlijke verordeningen (constitutiones), maar ook bij de rechts
pleging 2. Hadrianus hervormt dit condiLium in dien zin, dat
ook de besten onder de juristen in dezen keizerlijken kabinetsraad
worden opgenomen (o.a. Salvius Julianus) 3.
5.

6. Scrinia.
Op de verschillende keizerlijke bureaux (scrinia) worden de uit
te vaardigen keizerlijke besluiten, de door den princeps te nemen
maatregelen voorbereid en uitgewerkt. Elk dezer bureuax staat
onder de leiding van een magister (scriniorum). Instructies aan
ambtenaren worden hier opgesteld. Berichten aan vreemde gezant
schappen, aan afgevaardigden van provincies of steden worden
hier geredigeerd en van hieruit verzonden. De verschillende kei
zerlijke verordeningen (epistulae, mandata, enz.) zullen op deze
departementale arbeidsinstanties haar definitieven vorm gekregen
hebben 4.
§

2.

Rechtsbronnen in formeeLen zin.

Bij de behandeling der formeele rechtsbronnen van het nationale
tijdperk is erop gewezen, dat reconstructie slechts bij benadering
mogelijk is en wel aan de hand van klassieke en latere bronnen 5.
Gevolg daarvan is, dat we over de aldaar behandelde formeele
1 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 552 —557.
* O.a. P 1 i n i u s, Ep.f 4. 22; 4. 3i. S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 56.
* Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 5^6; R.E., art. consilium van Liebenam.
4 S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 57; R.E., art. scrinium van S e e c k (Bnd. IIa
kol. 893 vlg).
6 Zie blz. 126 (ook noot 1).
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bronnen nu kort kunnen zijn. De rechtsbronnen in formeelen zin,
die voor het eerst gedurende het klassieke tijdvak grooter beteekenis krijgen, vragen een uitvoeriger bespreking.
1.

Gewoonte (mos, consuetudo).

Als rechtsbron is de moó behouden gebleven. Dit blijkt uit de
talrijke plaatsen, waar klassieke juristen over gewoonte en haar
beteekenis spreken . Kon de gewoonte vroeger voor het geheele
territoir van den stad-staat gelden, thans bij de groeiende uitbrei
ding van het rechtsgebied wordt haar beteekenis van het eerste
plan verdrongen door wetten, senaatsbesluiten en vooral door de
edicten der magistraten. Plaatóelljk blijft de moó van belang.
2.

Lex.

Vergeleken bij de gewoonte krijgt de Lex thans grooter beteekenis.
Tal van wetten, tot stand gekomen in de comitia centuriata en in
de comitia tributa, zijn bewaard gebleven, zij het fragmentarisch.
Hiermede is allerminst gezegd (een opmerking in dezen geest is
reeds eerder gemaakt), dat de Lex in het algemeen gesproken een
domineerende plaats bij de rechtsvorming zou hebben ingenomen.
We herinneren aan de karakteristiek van S c h u 1 z, dat het
volk van het recht niet is het volk van de wet. Men houde hierbij
verder in het oog, dat de macht der volksvergadering tijdens de
dyarchie (principaat) ten deele op den senaat, ten deele op den
princeps zelf overgaat 2.
3. PLebiócitum.
Het pLebiócitum blijft als rechtsbron bestaan3. In het vorige
hoofdstuk is gewezen op het meeningsverschil met betrekking tot
1 Men vergelijke de verschillende tekstplaatsen aangehaald op blz. 126 vlg.
* Over de lex zie blz. i3o—i36. Bij de behandeling der kenbronnen zal blijken, dat gedu
rende de klassieke periode verschillende wetten tot stand zijn gekomen, die voor het privaat
recht van groote praktische waarde geweest zijn.
3 Over het plebidcitum zie blz. 136—139. Men vindt daar tevens verwijzingen naar klas
sieke juristen.
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de Lex Valeria Horatia (449 v. Chr.) en de lex PubLiLia PbiLonió
(33q v. Chr.), waardoor de toepasselijkheid van de besluiten der
plebs verruimd zou zijn1. Welke de werkelijke waarde dezer beide
„leges" geweest moge zijn, vast staat, dat de Lex Hortensia (286
v. Chr.) 2 de plebs-besluiten bindend verklaart voor den geheelen
populus: „ut plebiscita universum populum tenerent”. Het belang
van bet plebLacLtum is op deze wijze vergroot.
4

4. InterpreLatio.
Gedurende de republikeinsche phase van het klassieke tijdperk is
het juist de Lnterpretatlo, die bij de rechtsvorming, bij de aanpassing
van bet verouderende iiu civile aan de nieuwe tijden een belangrijke
rol vervult. Zijn het aanvankelijk de pontifices, die zich met de
interpretatlo bezig houden, zoodra het leeken-element (omstreeks
3oo v. Chr.) zich op studie en praktijk van het recht begint toe te
leggen, zijn het de leeken-juristen, die aan de interpretatie hun volle
aandacht schenken. Naarmate evenwel het soepele en zich gemak
kelijk aanpassende praetorische recht veld wint, vermindert de
beteekenis der interpretatio, voorzoover deze er naar streeft ver
ouderde rechtsinstellingen • bruikbaar te maken voor het moderne
rechtsleven 3. Waar ze daarentegen de concrete rechtsvoorschrif
ten slechts uitlegt en verklaart (ook daarin schuilt feitelijk dikwijls
een rechtsvormende waarde), blijft ze ook in de toekomst een
belangrijke taak vervullen. Tal van reöpoiua der klassieke juristen
leggen hiervan een sprekend getuigenis af4.

5. SenatuöconöuLtum 5.
Bij de behandeling der staatsinrichting is de aandacht gevestigd
op de veranderde positie, die de senaat inneemt, hoe hij zich gedu
rende de republiek het recht aanmatigt geldende wetten terzijde
1
*
8
4
8
art.

Zie blz. i38—139.
G. 1. 3; Geil., i5. 27.
Over dezen specialen vorm van interpretatio zie blz. 141—1^3.
Over de interpretatio zie blz. 139—-ï^S.
Over de beteekenis der eenatueconóulta gedurende het oudste tijdperk zie blz. i^3; R. E.,
senatusconsultum van O’B r i e n M o o r e (Suppl. bnd. VI kol. 800—812).
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te stellen en hoe hij tenslotte tijdens de dyarchie zelf nieuw recht
schept, dus zelf op rechtstreeksche wijze aan de rechtsvorming
deelneemt. Indirect blijft hij ook voortaan invloed uitoefenen door
middel van de „patrum auctoritas”.
Wat hebben we nu onder een denatudconeultum te verstaan?
Bij G a i u s 1 leest men: „senatusconsultum est, quod senatus
iubet atque constituit: idque legis vicem optinet”, waarmede hij
derhalve aangeeft, dat het d.c., zelf van de wet onderscheiden,
toch in kracht met de lex op een lijn staat. Hij maakt dan een toe
speling op het feit, dat de senaat zich eigenlijk zijn macht bij de
rechtsvorming slechts heeft aangematigd. Het was vroeger immers
de vraag, of de bevoegdheid nieuw recht te scheppen den senaat
wel toekwam. G a i u s eindigt den zin met de woorden: „quamvis
fuerit quaesitum 2. Justinianus3 herhaalt hetgeen G a i u s
zegt, doch zwijgt over den twijfel, die vroeger bestaan heeft om
trent de grondwettelijke bevoegdheid van den senaat ten deze.
Justinianus maakt terzelfder plaatse een opmerking,
daarbij aansluitend bij P omponius4, die uit rechtshistorisch
oogpunt van belang is. Hij vestigt er nl. de aandacht op, dat de
populue romanlid zoodanige afmetingen heeft aangenomen ,,ut difficile
sit in unum eum convocare legis sanciendae causa”, zoodat het
in den loop der tijden veel doelmatiger geworden is den öenaat in
plaats van den populus (in de comitia) te raadplegen (consuli).
Ook al wordt dit noch door G a i u s noch door Justinia
nus met zooveel woorden gezegd, men zal ook aan het s.c. den
eisch hebben te stellen, dat het inhoudt een iuddum generale. U 1p i a n u s, uit wiens ,,ad edictum” men kan afleiden, dat men
zich op den duur heeft neergelegd bij het ,,ius facere” door den
senaat 3, zegt in zijn commentaar op het iuó civiLe ®: ,,iura non in
singulas personas, sed generaliter constituuntur”.
1 G. i. 4.
Al o m m s e n,
3 J. 1. 2. 5.

Staatsr. III 1237;

K a r 1 o w a,

Röm. Rechtsgesch. I 642 vlg.

1 • 2* 2* 9 (Pomp.): Deinde quia difficile plebs convenire coepit, populus certe muit o
difficilius in tanta turba hominum, necessitas ipsa curam rei publicae ad senatum deduxit
ita coepit senatus se interponere et quidquid constituisset observabatur, idque ius appellabatur senatus consultum.
3 D. 1. 3. 9 (Ulp.).
• D. 1. 3. 8 (Ulp.).
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Hoe komt een o. c. tot stand?
"We weten reeds van elders, dat het voorzitterschap van den senaat
bij verschillende magistraten kan berusten (consul, praetor, later ook
bij den tribunus plebis). Wie van zijn „ius agendi cum patribus” ge
bruik maakt, den senaat dus bijeenroept, presidieert tevens en stelt de
agenda voor de zitting vast.
Zijn de auspicia gunstig, zoodat de vergadering kan doorgaan, dan
stelt de voorzitter de verschillende agenda-punten aan de orde, waarbij
hij een objectief exposé (relatio) geeft van de onderwerpen (dus ook van
de ontwerp-senaatsbesluiten), waarover de senaat zich heeft uit te
spreken b
Na deze uiteenzetting krijgen de leden van den senaat gelegenheid
hun meening over het voorstel te zeggen (oententiam dicere). Zij kunnen
nu tevens met eigen voorstellen (amendementen) komen. Aan de hand
der gevoerde besprekingen en der gedane voorstellen moet de voor
zitter een concreet voorstel trachten te formuleeren, hetgeen, indien
de meeningen der senatoren nogal uiteenloopen, geen gemakkelijke
taak is.
Als laatste phase volgt dan de stemming. Nu bestaan er echter twee
mogelijkheden, hetgeen ook tot uiting komt in de verschillende benamin
gen voor senaatsbesluiten. Men spreekt nl. eenerzijds van een é. c.
per diéceMionem. factum, d. z. die besluiten, waaraan geen beraadslaging
is voorafgegaan. De relatio bevat dan reeds een zóódanig concreet
voorstel, dat beraadslaging overbodig is. Men gaat dan aanstonds na
de relatio tot de stemming over, waarbij de senatoren uiteengaan in twéé
groepen: de groep der voorstemmers en de groep der tegenstemmers.
Tot de senatoren wordt gezegd: ,,qui hoe censetis, illue transite, qui
alia omnia, in hanc partem” 2. Is daarentegen aan de stemming wèl
een gedachtenwisseling voorafgegaan, dan spreekt men van een ó. c.
factum per éingulorum oententiao exquuitao.
De senaatsbesluiten worden in den regel nader aangeduid door toe
voeging van den naam van hem, die het initiatief heeft genomen (kei
zer, consul) 3. Ook komt voor, dat het é. c. zijn naam ontleent aan
hem, wiens gedragingen aanleiding hebben gegeven tot het nemen van
het besluit 4.
Dadelijk na de stemming wordt het besluit door den relator in samen
werking met een commissie uit de senatoren definitief geredigeerd
(perocribere).

6. Edicta magiotratuum.
De groote beteekenis van het praetorisch recht weerspiegelt
1

Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 366 vlg.
8 Liv., 3. 41; 9. 8; Geil., 3. 8; 14. 7; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 367.
8 Voorbeelden: s. c. Claudianum (G. 1. 91; U lp., Reg. 11. 11); s. c. Neronianum (P aul..
Sent. 3. 5. 5; G. 2. 212); s. c. Pegasianum (Paul., Sent. 4. 2; J. 2. 23. 6—-6).
4 Voorbeeld: s. c. Macedonianum (D. 14. 6).
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zich in het levendige beeld der edicta magiatra luum. Tegenover de
strengere gehoudenheid aan het iua civile staat de vrije ongebonden
heid van den magistraat ten aanzien van het overige recht (o.a.
het iua gentium). Het logge apparaat der comitia kan gedurende
het klassieke tijdperk den gang der geschiedenis niet bijhouden.
Elke dag stelt nieuwe en andere eischen aan het stellige recht.
Het zijn dan de magistraatsedicten, die het bij uitstek geschikte,
snel functioneerende middel vormen tot oogenblikkelijke bevredi
ging der behoeften van het rechtsleven (viva vox iuris civilisl).
De term edictum wijst op de aanvankelijk mondelinge bekendmaking
ervan (e-dicere). Te Rome heeft deze plaats in de volksvergadering
(in contionè). Elders zal de provinciale conventua (landdag) een doel
treffende gelegenheid geboden hebben. Herhaaldelijk wordt in de
bronnen gesproken van het album, waarop de bekendmaking ge
schiedt. Dit wijst op een gelijktijdig achriftelijke publicatie 1. Daar
toe zullen trouwens praktische overwegingen wel gedwongen
hebben.
Wat hebben we onder de edicta magiatratuum te verstaan?
Als strekking geeft Pomponius2 aan, dat de magistraten
deze edicten uitvaardigen, opdat de burgers zouden weten hoe elk
magistraat zich voorstelt in bepaalde omstandigheden (bestuurskwesties, rechtspleging, enz.) te handelen, zoodat iedereen in de
gelegenheid is zijn persoonlijke gedragingen dienovereenkomstig
in te richten. De edicten zijn algemeene gedragsregels, die de
magistraat ter naleving vaststelt binnen den kring zijner ambtelijke
taak. Het zijn in de eerste plaats richtlijnen voor eigen, ambtelijk
handelen. Maar tevens zijn het richtlijnen voor den enkeling, die
binnen het ambtsgebied aan het gezag van den ediceerenden ma
gistraat onderworpen is.
De vraag welke magistraten edicten kunnen uitvaardigen, of,
anders geformuleerd, de vraag, welke magistraten het iua edicendi
hebben, beantwoordt G a i u s met de woorden: Ius autem edicendi
habent magistratus populi romani3. Men kan daaruit afleiden,
1 Paul., Sent. 1. i3a. 3; 5. 25. 5; D. 2. ï. 7. pr. (Ulp.). Cicero (de off. 3. 20)
maakt nog gewag van het mondeling „edicere". K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 460—*
461; K i p p, Gesch. d. Quellen 49.
* D. 1. 2. 2. 10 (Pomp.).

* G. 1. 6; J. 1. 2. 7.
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dat alle magistraten deze bevoegdheid hebben b Toch schijnt in
werkelijkheid wel eenig verschil te bestaan tusschen de edicten
der verschillende magistraten wat betreft hun beteekenis voor
het praktische rechtsleven. Immers G a i u s vervolgt:
. . . sed amplissimum ius est in edictis duorum
praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis
iurisdictionem praesides earum habent; item in
edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in
provinciis populi romani quaestores habent; nam
in provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoe edictum 2 in his provinciis
non proponitur.

Uit dezen tekst blijkt, dat vooral belang gehecht wordt aan de
edicten der hoogere, met de zorg voor een goede rechtsbedeeling
(iurisdictio) belaste ambtenaren. Te Rome zijn dit de beide praelores en de aediles curules, in de keizerlijke provincie de stadhouder
(parallel met praetor) en in de senatoriale de quaestor (parallel
met aedilis) 3. Dat G a i u s hier van een „amplissimum ius”
spreekt, zal zijn grond wel hierin vinden, dat deze edicten (vooral
die der praetoren) voor het praktische rechtsleven de grootste
beteekenis hebben en tot model dienen bij de edicten der overige
magistraten.
Vroeger is de opmerking gemaakt4, dat het ius edicendi steunt
op de potestas van den magistraat. Onder de edicten nu treft men er
aan, die in nauw verband staan met de iurisdictio, andere, welke
samenhangen met het imperium5. Vindt het ius edicendi zijn basis
1 Gaius beschouwt de edicten als rechtshistoricus. In werkelijkheid hebben ze ingevolge de codificatie van Salvius Julianus niet meer de groote beteekenis van
vroeger. K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 63o.
2 Bedoeld is hier het edictum aedilicium.
* K i p p, Gesch. d. Quellen 49—-5o.
4 Zie blz. 109. Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 460, spreekt over het iué edicendi als
van een recht, dat aan den magistraat in het algemeen toekomt.
6 Voorbeelden van edicten, welke samenhangen met de i u ri s d i c t i o, zijn die, waar
in de magistraat bepaalt in welke gevallen en onder welke omstandigheden hij een actio
(andere dan de legid actiones, zie Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 462) zal verleenen
(ludicium dabo). Verder de formulae, d. z. de model-lastbrieven, waarin voor den iudex het
program van het door hem te beslissen geschil wordt vastgelegd. Voorbeelden van edicten,,
welke samenhangen met het imperium, zijn die, waarin regelingen worden getroffen
omtrent de redtitutio in integrum. De magistraat gelast hier, steunend op zijn imperium, onbil
lijke rechtsgevolgen der strikte toepassing van het ius civile terzijde te stellen. Hij herplaatst
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in de potettad, andererzijds vormen de omvang der iurisdictio en
het al dan niet hebben van het imperium twee factoren, waarmede
de magistraat bij de gebruikmaking van zijn ius edicendi rekening
zal hebben te houden (als begrenzing van het iiu) edicendi).
We hebben thans over enkele onderscheidingen der
edicta magistratuum te spreken.
I. a. edicta annua vel perpetua.
Dit zijn de edicten, die de magistraat bij de aanvaarding van
zijn ambt uitvaardigt. Ze vormen als het ware het program, dat de
magistraat voor zich zelf opstelt en dat hem tot leidraad zal strek
ken bij zijn verdere ambtelijke verrichtingen (bestuur, imperium,
iurisdictio). Ze dragen den naam edicta perpetua, omdat het de
bedoeling is, dat ze gedurende den geheelen ambtstijd van kracht
zullen blijven 1. Bij het raadplegen dezer edicten (deze opmerking
geldt evenzeer voor de edicta tranólaticici) valt het op, dat de ma
gistraat zeer vaak bij de redactie een zóó rekbare formule kiest,
dat voldoende bewegingsvrijheid voor persoonlijk ingrijpen en afpartijen in den re chtstoestand, zooals die geweest zou zijn, indien de tot onbillijkheid leidende
rechtshandeling ware achterwege gebleven. Met het oog op de rechten van derden wordt
de r. i. i. slechts als uiterste middel toegepast. W enger, Zivilprozessr. 235—236; S o h m,
Institutionen 727. Het edict bepaalt dan bv.: Quod metus causa gestum erit, ratum non
habebo. Verder verdienen hier vermelding de edicten met betrekking tot de midóio in bona.
De magistraat verleent hier het recht een geheel vermogen van een ander in bezit te nemen,
teneinde zoodoende tot verkoop daarvan en tot verhaal eener vordering te kunnen geraken
(beslag op vermogen). Deze m. i. b. wordt bv. toegestaan, indien iemand, die gedagvaard is,
niet verschijnt ter zitting, teneinde aldus den regelmatigen gang van het geding te verijdelen
(indefensus). Ook tegen iemand, die veroordeeld is tot betaling, doch met afdoening in gebreke
blijft (iudicatus). W e n g e r, Zivilprozessr. 234—235. Het edict bepaalt dan bv.: Q,ui
absens iudicio defensus non fuerit, eius bona possideri iubebo, et eius, cuius bona possessa
sunt a creditoribus, veneant.... Onder deze categorie behooren eveneens thuis de edicten,
regelend de intcrdicta. Volgens W eng er hebben deze ten doel „in raschem Verfahren
polizeilich verwaltungsrechtliche Ordnung in der Gemeinde zu gewahrleisten''. Deze t.
komen ook voor waar private belangen om bescherming vragen (bezit, pand, enz.). De ma
gistraat schrijft hier gebiedend voor hoe degenen, tot wie deze interdicten gericht zijn, zich
hebben te gedragen. W enger, Zivilprozessr. 237 vlg. Tenslotte zijn er de edicten met
betrekking tot de ólipulationcó praetoriae. De magistraat dringt hier verplichtingen op aan
partijen, welke deze iure civili niet zouden hebben (in den vorm eener stipulatio, contractus
verbis). De <*. pr. wordt bv. toegepast, teneinde de tenuitvoerlegging van een rechterlijk von
nis te verzekeren. Wenger, Zivilprozessr. 232—234 (iudicatum solvi).
1 K i p p, Gesch. d. Quellen 5o.
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wijken van het edict overblijft. Zoo wordt in tal van edicten het
voorbehoud gemaakt, dat de magistraat een bepaalde kwestie,
alvorens een of anderen maatregel te treffen, eerst zelf onderzoekt
(cauda cognita)1.
b. edicta tranólalicia.
Uit de bespreking van het praetorisch recht in de algemeene
inleiding 2 weten we, dat de kracht van dit recht, dus ook van de
edicta, ten einde loopt met den ambtsduur. Nu bestond echter de
gewoonte (een wettelijke verplichting daartoe valt niet aan te
wijzen), dat de nieuwe magistraat een gedeelte der edicten van
den ambtsvoorganger overneemt. Deze gewoonte wordt uit een
tweetal overwegingen begrijpelijk. Allereerst deze, dat er tal van
edicten zijn, die al aanstonds berekend zijn op een duurzaam van
kracht blijven. Het telkens terzijde stellen van dergelijke edicten
zou de rechtszekerheid bedenkelijk verstoren. Een andere over
weging zal deze geweest zijn, dat overneming van edicten, waar
van gebleken is, dat ze aan de behoeften van het praktische rechts
leven op doelmatige wijze beantwoorden, toch eigenlijk wel van
zelf spreekt. Door deze gewoonte is tevens bereikt, dat zich in
het edictenrecht een duurzame kern gevormd heeft. Cicero
zegt in een zijner redevoeringen: hoe vetus edictum translaticiumque esse 3.
Is de voorafgaande onderscheiding gebaseerd op de wijze van ont
staan dezer edicten, de volgende hangt samen met den vorm, waarin
de edicten vervat zijn.
II. a. edicta imperativa.
Zooals de benaming aanduidt hebben we hier te doen met edicten
wier inhoud in een gebiedenden vorm gegoten is. Het is hier eigenlijk
het ius civile zelf, dat iets gebiedt. De magistraat herhaalt enkel het
geen het ius civile. gebiedend voorschrijft; hij vestigt weer eens de
1 Voorbeelden hiervan vindt men in het praetorisch edict zooals Girard
TexUé afdrukt.
8 Zie blz. 26.
8 C i C., in Verr. II. 1. 44. Girard, Manuel 44, spreekt bovendien nog van
tina, d. z. edicten, die tijdens den ambtsduur uitgevaardigd worden al naargelang
digheden dit eischen (onvoorziene omstandigheden). Anders: K i p p, Gesch.
5o, noot 4.

dit in zijn

edicta repende omstan
d. Quellen
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aandacht op deze bepalingen. Onder welke voorwaarden rechtsbescher
ming verleend zal worden vermelden deze edicten niet, daar men
deze in het ius civile zelf kan vinden 1.
b. edicta promuéoria.
D eze edicten (ze vormen onder de bewaarde edictsfragmenten een
respectabel percentage) zijn gekleed in den vorm eener toezegging
(e. promissoria). De magistraat zegt hier toe bv. bepaalde rechts
middelen te zullen verleenen, maar preciseert dan tevens onder welke
omstandigheden hij tot zoodanige verleening zal overgaan (soms wordt
de restrictie gemaakt ,,causa cognita”). Verwijzing naar het ius civile
is hier uitgesloten, daar men hier te doen heeft met regelingen van
praetorischen huize 2.

Vooral tijdens de republiek vervullen de magistraatsedicten een rol van beteekenis. Gedurende het principaat
blijft het iué edicendi gehandhaafd 3. Toch valt het op, dat de be
drijvigheid der magistraten in dit opzicht sterk afneemt. De ver
klaring hiervoor zal zijn de toenemende macht van den princepd, die
trouwens dank zij de tribunicia potedtaé kan beletten, dat magistraten
tegen zijn wil edicten doorzetten. De feitelijke ondergeschiktheid
aan den keizer heeft geleid tot verstarring van het levendige en
wisselende beeld, dat de edicten tijdens de republiek kenmerkt.
Daarbij komt nog een andere remmende omstandigheid, het feit
nl. dat keizer Hadrianus (117'.—i38 n. Chr.) aan S a 1vius Julianus opdraagt de codificatie van de edicten. Het
resultaat dezer opdracht vormt het Edictum perpetuum.
Edictum perpetuum.
Alhoewel we van de eigen tijdgenooten van Hadrianus
omtrent deze codificatie niets weten, is toch uit later gegevens
bekend, dat de door Salvius Julianus gekozen redactie
door een öenaatöbedLuit bekrachtigd is 4. Voor verschillende latere
codices en voor de Digesten zelf is het Edictum perpetuum van be
lang (o.a. ordening der stof). Enkele vragen dringen zich hier op.
Welke bedoeling heeft bij de samenstelling van het Edictum
perpetuum voorgezeten?
1 Voorbeeld: XXXV, 190 v. h. praet. edict (zie: Girard, Textes).
a Voorbeeld: XXXV, 191 v. h. praet. edict (zie: Girard, Textes).
8 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 628 vlg.
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Blijkbaar beoogt Hadrianus een doelmatige en overzich
telijke ordening van het edictenrecht, waarbij Salvius Ju
lianus door schrapping van het verouderde en samenvoeging
van verschillende edicten naar vereenvoudiging dient te streven 1.
Justinianus noemt Julianus den „ordinator” van het
edict 2. Is vóór Hadrianus door middel der edicta translaticia
op bescheiden schaal duurzaamheid verkregen, door het Edictum
perpetuum is de continuïteit feitelijk op breeder basis verzekerd.
Het is blijkbaar niet de bedoeling geweest het verschil tusschen
ius civile en ius praetorium voor de toekomst op te heffen. Immers
ook na Hadrianus blijft het ius edicendi in stand. Wel is
de afstand tusschen beide aanmerkelijk verminderd. Door de
bekrachtiging bij senaatsbesluit toch is het edictenrecht, voorzoover verwerkt in het Edictum perpetuum, gelijk gesteld met de wet
(legis vicerri).
Intusschen doet zich nk het Edictum perpetuum de vraag voor: in hoe
verre de magistraat bij het uitvaardigen van nieuwe edicten aan de
codificatie gebonden is. De meeningen hierover zijn verdeeld 3. Meestal
wordt aangenomen, dat de magistraat geen edicten mag uitvaardigen,
die lijnrecht indruischen tegen het Edictum perpetuum. Betreft het daar
entegen een materie, welke daarin niet geregeld is, dan is de magistraat
vrij (novae clausulaè). Deze opvatting vindt vooral hierin steun, dat
door den magistraat bij de edicten de hand geheel vrij te laten het
werk van Salvius Julianus zijn doel al heel spoedig zou
missen (nieuwe verwarringen).
Welke edicten zijn gecodificeerd?
Voornamelijk de edicten van den praetor urbanus. Verder die der
aedileó curules 4. 5 Tenslotte, alhoewel in geringere mate, de edicten
van den praetor peregrinus 5 en van den stadhouder in de provincie. De
overwegende plaats van de edicten van den praetor urbanus (we gaan
daarbij af op de bewaarde fragmenten) valt wellicht hieruit te ver
klaren, dat deze tot model dienden voor de overige magistraten, zoodat
Julianus teneinde herhalingen te vermijden uit de edicten der
overige magistraten heel wat kon schrappen.
1 Kamphuisen, De codificatiegedachte 3o vlg.
* C. 4. 5* io. ï.
* G i r a r d, Manuel 58—59; S o h m, Institutionen 87—'88; K a r 1 o w a, Röm.
Rechtsgesch. I 63o, zegt, dat de magistraat voor afzonderlijke gevallen edicten blijft uit
vaardigen; overigens behoort het aanvullen van het Edictum perpetuum tot de competentie
van den keizer (imperialis sanctio).

4 c. Omnem, § 4 (c. AéScoxev § 5).
5 Karlowa,

Röm. Rechtsgesch. I 631, koestert hieromtrent twijfel.
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Hoe kennen we het Edictum perpetuuml
In zijn oorspronkelijken vorm is het niet tot ons gekomen 1. Er
zijn slechts fragmentarische gegevens te ontleenen aan de ver
schillende edictscommentaren van klassieke juristen (U 1 p i an u s , Paulus, Gaius) benevens aan de Digesten 2. Men
heeft herhaaldelijk getracht aan de hand dezer gegevens het Edic
tum perpetuum te reconstrueeren, zoo o.a. Rudorff3. De beste
reconstructie is die van Otto Lenel in diens vermaarde
werk „Das Edictum perpetuum” 4. G i r a r d houdt zich in zijn
Texteé aan de reconstructie van Lenel.
Het Edictum perpetuum is verdeeld in verschillende titels 5. Onder
elk hoofd zijn de daarbij behoorende edicten ondergebracht. Verder
is elke titel vermoedelijk in paragraphen (rubrieken) ingedeeld
geweest 6.
7. Conótitutioneó principió.
Naarmate het overwicht van den princeps op den senaat toe
neemt, krijgen ook de keizerlijke verordeningen (coriótitutioneó) prak
tisch grooter beteekenis voor de rechtsvorming. Het principaat
is met de noodige omzichtigheid opgebouwd op de instellingen der
republiek. Parallel daarmede loopt het verschijnsel, dat de prin
ceps aanvankelijk eigen, nieuwe inzichten, welke dieper in het
rechtsleven ingrijpen, niet direct, maar langs den omweg van een
senaatsbesluit doorzet 7.
Gaius zegt in zijn leerboek 8: Constitutio principis est, quod
imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Hij vervolgt
dan met de woorden: „nee umquam dubitatum est, quin id legis
vicem optineat”. Misschien ware het juister geweest te zeggen,
Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 636.
Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 634—636; Lenel, Das Edictum perpetuum 6.
A. F. Rudorff, De iurisdictione edictum (1869).
O. Lenel, Das Edictum perpetuum (*1927).
6 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 637.
6 Voor de groepeering der titels in verschillende „partes" zie: G i r a r d, Manuel 60—’6i;
Lenel, Das Edictum perpetuum 17—48.
7 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 648—649.
8 G. 1. 5; J. 1. 2. 6; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 646 vlg.; K ü b 1 e r, Gesch. d.
r. R. 2S2 vlg.; K i p p, Gesch. d. Quellen 66 vlg.
1
8
8
4
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dat in die dagen (2e eeuw n. Chr.) bij de gevestigde macht van
den keizer niemand meer in twijfel durfde te trekken, dat diens
verordeningen gelijke kracht hebben met de Lex. Als rechtsgrond
voert G a i u s aan: „cum ipse imperator per legem imperium
accipiat’’ h Het is waar: de keizer laat zich door het volk bekleeden met het imperium en hij houdt zoodoende het volk in den
waan, dat hij zijn macht afleidt van het volk. Doch dit is slechts
schijn. De keizer speelt als princepd magidtratud de rol ten einde,
die de republikeinsche magistraten hem zoo meesterlijk hebben
voorgespeeld. Vandaar dat de keizerlijke verordeningen feitelijk
in steeds toenemende mate hebben bijgedragen tot de vorming van
nieuw recht. Zoodra het echter aankomt op de preciseering, zwart
op wit, van de keizerlijke bevoegdheid ten deze, dan valt op met
welke diplomatieke voorzichtigheid telkens de teere kwestie der
zeggingsmacht van het volk bij de rechtsvorming wordt aangeroerd.
Verschillende factoren verhoogen de beteekenis der keizerlijke
verordeningen in niet geringe mate. De macht der republikeinsche
magistraten concentreert de princeps geleidelijk in zijn persoon.
Ook tegenover den senaat groeit de macht van den keizer steeds
verder uit, zoodat tenslotte de keizerlijke ,,oratio” klakkeloos in
den senaat wordt verwerkt in een senaatsbesluit. Voeg daarbij,
dat er tengevolge van het Edictum perpetuum een stagnatie optreedt
in de ediceerende bedrijvigheid der magistraten, die haar compen
satie vindt in een verhoogde activiteit van den princeps. Het gezagsmoment is evenwel niet de éénige stimulans. Niet te ontken
nen valt, dat de condtitutioned principid veelal uitmunten door de
voortreffelijkheid, waarmede zij de verschillende rechtsmateries
regelen. De invloed van het keizerlijk condilium, waarin na H adrianus de knapste juristen zitting hebben, zal daaraan niet
vreemd zijn. Ook op deze wijze zal het aanzien der keizerlijke
verordeningen aanmerkelijk gestegen zijn2.
De condtitutioned principid komen in verschillenden vorm voor.
We sluiten hier wederom aan bij den zooeven aangehaalden
Gaius-tekst.
1 D. 1. 4. 1. pr. (Ulp.).
a K i p p, Gesch. d. Q,uellen 67—'68;

K a r 1 o w a,

Röm. Rechtsgesch. I 646—'547*
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I. edicta.
Hieronder hebben we te verstaan de keizerlijke verordeningen,
die de princeps uitvaardigt op grond van het hem als hoogsten
magistraat toekomende ius edicendi
Zij bevatten gedragsregels
ter naleving in de toekomst met een algemeene strekking 2.
II. decreta.
Dit zijn eigenlijk beslissingen, die de princeps mondeling geeft,
wanneer hij als rechter in eersten aanleg of als rechter in hooger
beroep optreedt 3. Het betreft hier derhalve beslissingen, welke
genomen worden in een bepaald twistgeding. Het decretum zal der
halve alleen bindende kracht hebben voor de gedingvoerende par
tijen, niet voor derden. Past de keizer hier enkel het geldend recht
toe, dan kan er van rechtsvorming geen sprake zijn. Feitelijk echter
komt het voor, dat de keizer tevens interpreteerend te werk gaat
en zoodoende persoonlijke rechtsinzichten doorzet (nieuw recht),
welke ook voor de toekomst bindend zijn
Dan eerst krijgt het
zin, indien G a i u s zegt, dat hetgeen bij decretum door den keizer
bepaald is de kracht zal hebben eener lex.
III. epistulae (rescripta).
Hier treedt de princeps niet op als rechter, maar als rechtsge
leerde (iurisconsultus). Hij verstrekt hier rechtsgeleerde adviezen,
en wel schriftelijk, in een bepaalde rechts- en/of bestuurskwestie 5.
Deze adviezen worden ingewonnen hetzij door particulieren (ze
richten verzoekschriften, preces, libelli, tot den princeps6) hetzij
door magistraten in de keizerlijke provincies (ze wenden zich tot
den keizer met relationes of consultationes 7).
Vooral sedert de codificatie der edicten door Salvius Ju
lianus hebben deze rescripta (epistulae) een groote vlucht
1 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 646—648; K i p p,
Gesch. d. Quellen 68—-69.
2 Voorbeelden: D. 16. 1. 2. pr (Ulp): Et primo quidem temporibus dici Augusti, mox
deinde Claudii edictis eorum erat interdictum, ne feminae pro viris suis intercederent. D.
40. 16. 4 (Callistr.); 42. 6. 24. 1 (Ulp.); C. 10. 60 (69). 1.
* Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 649—*65o; K i p p,
Gesch. d. Quellen 70—-71.
4 Typisch voorbeeld hiervan is het decretum divi Jffarci: D. 4. 2. i3 (Callistr.); 48. 7. 7.
(Callistr.).
6 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 65o—65s; K i p p, Gesch. d. Quellen 71 vlg.
4 C. 1. 19: de precibus imperatori offerendis et de quibus rebus supplicare liceat vel non.
7 D. 49. 1: de appellationibus et relationibus; C. 7. 62: deappellationibus et consultationibus.
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genomen. In de codificatie van Justinianus treft men tal
van voorbeelden aan1. Van belang zijn vooral die rescripten,
welke zich bezig houden met procesrechtelijke regelingen.
Strikt genomen zou men de waarde dezer verordeningen moeten
beperken tot het concrete geval, waarvoor de adviezen gegeven
zijn. Doch ook hier heeft de gelijkstelling met de le:c slechts dan
zin, indien aan de rescripten een ruimer strekking wordt toegekend.
Trouwens er zijn verschillende rescripta bewaard gebleven, waar
in de princeps met zooveel woorden bepaalt, dat hij iets generaLiter
of bij wijze van exempLum regelt 2. De rechtsvormende beteekenis
der keizerlijke verordeningen kan hier bezwaarlijk in twijfel
worden getrokken.
IV. mandata.
Over de vraag, of de keizerlijke mandata beschouwd mogen
worden als conótitutionea principid, bestaat verschil van meening 3.
G a i u s vermeldt ze niet in zijn leerboek. Uit de verschillende
bewaard gebleven mandata blijkt inmiddels, dat we hier te maken
hebben met instructies, welke de keizer geeft aan de magistraten,
vooral aan de stadhouders in de provincies. Ze bevatten voor
schriften omtrent bestuursaangelegenheden, doch men vindt er
ook regelingen, die thuis behooren in het privaatrecht en in het
strafrecht 4. De mogelijkheid tot vorming van nieuw recht is bij
de mandata gegeven. Of van deze mogelijkheid werkelijk gebruik
gemaakt is, valt moeilijk uit te maken. Wel blijkt herhaaldelijk,
dat te Rome geldend recht toepasselijk verklaard wordt in de
provincies en in zooverre hebben de mandata zeker iets bijgedragen
tot de rechtsvorming.
1 D. 48. 3. 3 (Ulp.); 48. 8. 1. 3 (Marcian.); 48. 12. 3. pr. en 1 (Papir.); 49. 4. 1. pr. (Ulp.).
2 D. 48. 2. 22 (Pap.): generaliter rescripserunt; 48. 22. 1 (Pomp.); 49. 16. i3. 6 (Macer):
exemplum.
8 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 602—-653; K i p p, Gesch. d. Q,uellen 69—-70;
K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 254 (beschouwt mandata als specialen vorm van epistulae)-;
Finkelstein, Mandata principum, in T. v. Rg. XIII (1934) i5o vlg. Marcianus
vermeldt de mandata los van de conótitutioneó (O. 47. 22 3. pr.), later ook de Codex 1. 15:
de mandatis principum.
4 Voorbeelden: D. 29. 1. 1. pr -(Ulp): vereenvoudigde testamentsvorm voor soldaten;
23. 2. 65. pr. en 1 (Paul.): huwelijksverbod voor soldaat met vrouw uit de provincie; 48*
19. i5 (Venul.): straffen der Lex CorneLla toepasselijk verklaard; 48. 19. 27. 1 en 2 (Callistr.):
strafrecht.
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Bij de edicta magidtratuum is gewezen op de beperkte werking
dezer edicten. Hun kracht blijft begrensd binnen ambtsgebied en
binnen ambtsduur. Deze territoriale begrenzing is bij den princepd
(magistratus) in zooverre anders, dat zijn ambtsgebied zich uit
strekt tot het geheele rom. territoir, zoodat men zal mogen aan
nemen, dat de keizerlijke verordeningen bindende kracht hebben
in het geheele rom. rijk, tenzij de princeps zelf anders bepaalt x.
Of de keizerlijke verordeningen, met name de edicta, van kracht
blijven na het overlijden van den princeps, die ze uitvaardigde,
wordt verschillend beoordeeld 12. Dat de condtitutioned op den duur
ook na het overlijden van den uitvaardiger van kracht gebleven zijn,
mag men afleiden uit de gelijkstelling van condtitutio en lex.
8. Redponda prudendum.
Naast lex, plebiscitum, enz. rangschikt G a i u s 3 ook de
redponda prudendum onder de factoren, waaruit de „iura populi
romani” samengesteld zijn. De uitdrukking redponda prudendum4
heeft hier een technische beteekenis: het zijn de adviezen door
rechtsgeleerden (prudented) verstrekt in een bepaalde aan hun oor
deel onderworpen rechtskwestie. Wil de Romein bv. een of andere
rechtshandeling stellen, terwijl hij de voorschriften van het posi
tieve recht voor de rechtsgeldigheid dezer handeling niet kent, dan
wint hij den raad in van den prudend. De neiging een dergelijk redpondum als rechtsbron van de hand te wijzen, ligt voor het grijpen.
Er wordt hier immers geen nieuw recht gevormd. De prudend
geeft enkel nauwkeurige richtlijnen aan voor het concrete handelen,
waarbij hij zich baseert op de kennis, die hij van het positieve
recht heeft, en op de ervaring in de rechtspraktijk opgedaan.
Tóch behooren de redponda prudendum tot de rechtsbronnen.
1 K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 646.
2 Ki p p , Gesch. d. Quellen 68 (vooral noot 14), is van oordeel dat de edicta hun kracht
behouden. d’A n g e 1 o, Ius Gig., I 61 maakt een distinctie; hij plaatst Rome en Italië
tegenover de keizerlijke provincies (te Rome en in Italië moet de opvolgende princeps vroe
gere verordeningen bevestigen).
*
8 G. 1. 2; J. 1. 2. 3.
4 In het algemeen gesproken verstaat men hieronder antwoorden op vragen, gericht tot
wijze, verstandige menschen.
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Hun beteekenis strekt zich nl. verder uit dan in het zooeven gegeven voorbeeld het geval is. Bij G a i u s lezen we 1:
Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones
eorum quibus permissum est iura condere.

Hieruit blijkt, dat er juristen zijn, die toestemming hebben ver
kregen nieuw recht te vormen {condere). Het praktisch belang van
dit „iura condere” zal gelegen hebben in de waarde, die feitelijk
de rechter hecht aan de responsa dezer juristen. Op de regelingen
van Augustus en Hadrianus komen we aanstonds
terug.
Mag men in de responsa der oudere juristen (vóór Augustus)
rechtsbronnen zien? Er zijn aanwijzingen, die een bevestigend
antwoord aannemelijk maken. De hooge ontwikkeling, die het
rom. recht reeds ten tijde der republiek bereikt heeft, valt moeilijk
te verklaren, indien men alleen zou letten op de rechtsvormende
beteekenis der comitia (de leges hebben toch nooit een overweldi
genden invloed gehad) en der magistraten (voorzoover deze nietjurist zijn, zullen ze de voorlichting van rechtsgeleerden noodig
hebben 2). Wanneer G a i u s 3 spreekt over de „veteres” (republikeinsche juristen), dan zegt hij van hen: „qui tune iura condiderunt”. Welnu condere wijst toch op medewerking aan de rechts
vorming 4. Dat de „veteres” reeds een toestemming van de overheid
noodig gehad zouden hebben, blijkt nergens. De rechtsvormende
waarde dezer responsa is enkel afhankelijk van de persoonlijke
hoedanigheden (rechtskennis) van hen, die ze verstrekken. P o mp o n i u s zegt dit zelfs met zooveel woorden 5. Trouwens dezelfde
schrijver merkt met betrekking tot enkele juristen uit den tijd der
republiek op: „qui fundaverunt ius civile” ®. Een en ander wettigt
minstens de waarschijnlijkheid der gevolgtrekking, dat de responsa
der juristen van vóór Augustus den rechter althans feitelijk
1 G. i. 7.
2 Gat de praetor zich door rechtsgeleerden laat voorlichten kan o.m. blijken uit D. 4* 4* 3. 1
(Ulp.); 23. 4. 2 (Ulp.); K ü b 1 e r, Die klassischen Juristen, in Conferenze 118.
2 G. 4. 3o.
4 K i p p, Gesch. d. Quellen 109, meent, dat condere reeds wijst op de geprivilegiëerde
juristen. Deze opvatting strookt niet met hetgeen G a i u s (4. 3o) zegt omtrent de vetercó 1
5 D. 1. 2. 2. 49 (Pomp.).
• D. 1. 2. 2. 39 (Pomp.).
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vaak tot leidraad hebben gediend (geen dwang). Dit klemt te
meer, indien men bedenkt, dat de iudex in den regel zelf leek in
het recht is.
Is het voorafgaande juist, dan behoeft het wel geen betoog, dat
in deze feitelijke macht der prudenteó tevens een gevaar voor de
rechtséénheid ligt opgesloten, zoodra hun getal in die mate toe
neemt, dat persoonlijke kennis en kunde geen waarborg meer
bieden voor de deugdelijkheid der adviezen. Zoolang de iurisprudentia nog alleen en uitsluitend berust in handen der pontificeó,
zal dit gevaar niet groot geweest zijn. Het zooveel hoofden zooveel
zinnen kan een afdoend tegenwicht vinden in traditie en saamhoorigheidsgevoel binnen het college der pontificeó. Zoodra echter het
leeken-element zijn intrede doet, vervallen deze de eenheid ver
zekerende factoren met als gevolg, dat tenslotte van de zoo noodige
eenheid in de sententies niets meer te bespeuren valt. Maar dan
grijpt Augustus (3o v. Chr.—14 n. Chr.) in door aan be
paalde rechtsgeleerden (iurióconóuLti) het iua publice reópondendi ex
auctoritate principió1 te verleenen. Over de draagwijdte van dit
privilege en over de bedoelingen van Augustus bestaat een
rijke literatuur en zeer veel verschil van meening. K i p p 12 is
van oordeel, dat het privilege beteekent, dat de bevoorrechte
juristen zoo ten naaste bij in naam des keizers adviseeren. AVare
dit het geval, dan zou de rechter er toch zeker aan gebonden zijn.
Maar dit wordt nergens met zooveel woorden gezegd. P om
pon i u s 3 geeft als reden aan ,,ut maior iuris auctoritas haberetur”. Het moreele peil te Rome, waar tegen het eind der repu
bliek voor geld alles te koop is, staat niet erg hoog. Tegen het
zedelijk verval strijdt Augustus met alle ten dienste staande
middelen (o.a. huwelijkswetgeving). Dat ook de „auctoritas” van
het recht in het gedrang is gekomen, ligt derhalve niet zoover af.
Beunhazerij onder hen, die zich als prudenteó voordoen, komt aan
het gezag van het recht niet ten goede. In dit licht beschouwd
wordt de regeling van Augustus met betrekking tot de juristen
verklaarbaar en de reden van Pomponius begrijpelijk. Ten1 G. 1. 7; J. 1. 2. 8; D. 1. 2. 2. 49 (Pomp.); K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 669 vlg.
* K i p p, Gesch. d. Quellen 108.
8 D. 1. 2. 2. 49 (Pomp.).
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einde paal en perk te stellen aan de heerschende wantoestanden,
zal voortaan niet elk jurist vrijelijk kunnen medewerken aan het
iura condere. Bovendien zullen de respotua voortaan aignata zijn 1,*
waardoor tevens een waarborg geschapen wordt voor de authen
ticiteit van herkomst. Het keizerlijk privilege heeft tenslotte ook
een politieke zijde. Immers de rechtseenheid, jammerlijk verstoord,
zal hersteld kunnen worden, hetgeen op zijn beurt wederom beteekenis heeft voor de rijkseenheid .
Of de responsa der bevoorrechte juristen bindend zijn voor den
rechter, is hiermede niet beslist. Waar echter het iud reapondendi,
verleend aan de besten onder de juristen3, het gezag van het
recht dient te herstellen, is het niet onwaarschijnlijk, dat de rechter
de responsa in feite als geldend recht beschouwt. Het privilege
toch drukt een min of meer officieel stempel op deze retponda. Dat
de keizer niet met zooveel woorden bepaalt, dat de rechter aan
deze adviezen gebonden is, kan zijn oorzaak vinden in de voor
zichtigheid, welke het geheele bestuur van Augustus ken
merkt 4. Het is den keizer te doen om herstel van het gezag van
het recht, niet om toekenning van tè groote macht aan de prudenteé. De facto zal inmiddels de rechtsvormende beteekenis der be
voorrechte juristen ver uitsteken boven die van hen, die het iuö
pubLice reópondendi niet hebben.
Een rescript van Hadrianus (117^—138 n. Chr.) bepaalt
tenslotte, dat, indien er overeenstemming bestaat tusschen de
redponéa der geprivilegiëerde juristen, de rechter daaraan gebon
den is en dat deze alsdan in kracht met de wet gelijkstaan. Is die
overeenstemming niet aanwezig, dan is de rechter vrij de sententie
1 Teekenend is in dezen samenhang de opmerking van Pomponius, dat vóór A ugustus geadviseerd wordt aan de ,,consulentes" persoonlijk, dus direct aan de cliënten.
Een reóponóum óignatum (schriftelijk en onder zegel) geeft de prudens niet af. Hij stuurt het
meestal schriftelijk zelf aan den rechter (zonder zegel) of hij stelt het schriftelijk ter hand
aan den cliënt. Hier bestaat derhalve gevaar, dat den rechter adviezen bereiken van vol
komen onbevoegden, misschien zelfs vervalschte adviezen.
8 de Visscher, Le Digeste, couronnement de la politique des empereurs vis-a-vis
des prudents, in Conferenze 53 vlg.
8 Augustus verleent het ius respondendi aan de beste juristen onder de senatoren,
Tiberius (14—7»r] n. Chr.) aan de besten onder de equites. D. 1. 2. 2. 48 en 5o (Pomp.),
von Mayr, Röm. Rechtsgesch. II. 1. 77.
4 Homo, Institutions 248—'249; N i e s e, Grundriss 287.
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te volgen, die hij persoonlijk verkiestDoor dit rescript zijn de
reéponaa van hen, die het ius reapondendi hebben, ook officieel tot
rechtsbronnen verheven. De vroegere feitelijke gedraging van den
rechter tegenover deze reéponaa wordt nu wettelijk verplichtend
gesteld. Al wordt van de verleening van het iiu) publice reópondendi
in de tweede helft der 2e eeuw n. Chr. geen gewag meer gemaakt,
feitelijk is de rechtsvormende kracht der reópoiua (ook om andere
redenen waarover straks) behouden gebleven.
De gelegenheid verleidt hier tot het maken van enkele opmer
kingen over onderwerpen, die met de prudentes, hun taak, hun
bezigheden, enz. verband houden.
a. De rom. prudenteé in het algemeen.
De prudentes te Rome, men mag dit uit Ulpianus aflei
den 12, zijn de kenners der goddelijke en menschelijke dingen, de
kenners tevens van het iustum en van het iniustum. Het zijn aan
vankelijk de pontificea, die zich met de iurisprudentia bezig houden 3.
De nauwe samenhang tusschen recht en religie, welke het oude ius
civile kenmerkt, loopt hiermede parallel 4. Verder moge gewezen
worden op het in den beginne niet-gescheiden-zijn van faó en iuö 5,
op het ver doorgevoerd formalisme, dat èn recht èn religie typeert 6.
De pontificea, gewoon als ze zijn aan strenge vormelijkheid, bevin
den zich hier derhalve op bekend terrein. Voeg daarbij, dat de
1 G. 1. 7; J. 1. 2. 8. Justinianus geeft de vroegere regeling slordig weer, vooral
t. a. v. de vraag der gehoudenheid van den rechter aan de responsa. W^aar het ius respondendi in het verdere verloop der 2e eeuw praktisch niet meer verleend wordt, heeft het be
richt bij Justinianus alleen historische waarde. Fijn is de afstraffing (D. 1. 2. 2. 49)
die Hadrianus toedient aan de viri praetorii (oud-praetoren), die na hun ambtelijke
loopbaan hun otium toch niet willen doorbrengen in een zalig nietsdoen. Kort en bondig bericht
de keizer: dat het privilege niet gevraagd wordt ,,sed praestari solere et ideo, si quis hduciam
sui haberet, delectari se populo ad respondendum se praepararet". In het slot zou men een
toespeling kunnen zien op het respondere van hen, die geen privilege hebben, maar deson
danks zeer waardevolle adviezen kunnen geven.
* D. 1. 1. 10. 2 (Ulp.).
3 v o n Jhering, Geist I 292 vlg.
4 Zie blz. 73—77 en 139—-141.
6 v o n Jhering, Geist I 265 vlg.
#von Jhering, Geist II. 2. 398 vlg.
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zorg voor den kalender aan de priesters is toevertrouwd 1. Op de
voor elk geding belangrijke preliminaire vraag, of men te doen
heeft met dies fasti (waarop een geding gevoerd kan worden) dan
wel met dies nefasti, kunnen de pontifices gemakkelijk het antwoord
geven. Zou men voorts onder de priesters niet bij voorkeur de
„geletterden” hebben te zoeken, terwijl de overige leden der
landbouwende samenleving nog weinig belangstelling koesteren
voor de dingen des geestes? De positie van het college der ponti
fices zal verder nog versterkt zijn door de omstandigheid, dat
rechtsgeleerd onderwijs onbekend is.
Reeds vrij spoedig gedurende het klassieke tijdperk komt er
wijziging in de monopolistische plaats, die de priesterschappen
eeuwenlang hebben ingenomen. Cn. Flavius (3o^ v. Chr.)
zou het ius civile ook voor derden toegankelijk gemaakt hebben
door het recht, dat tot dan toe in de heiligdommen (penetraLia)
bewaard werd, te „evulgeeren” 2. Het leeken-element krijgt dan
volop gelegenheid zich te wijden aan het recht, aan de studie en
de praktijk van het recht. Vult de zorg voor het recht het leven
der pontifices niet volledig, dit is evenmin het geval bij de leekenjuristen. Deze toch nemen tevens andere functies in het openbare
(politieke) leven waar. Het prudens-zijn is vaak niet anders dan
de springplank voor den politieken „arrivé”, een trouwens doel
treffende voorbereiding tot slagen in de politieke loopbaan.
b. De laak der prudentes in het bijzonder.
Cicero3 vat de taak van den jurist samen in deze drie kern
gedachten: respondere, scribere, cavere4. Alhoewel
deze taakomschrijving vaag is, kan het respondere toch wel moeilijk
op iets anders betrekking hebben dan op het verstrekken van rechts
geleerde adviezen in bepaalde rechtskwesties. Hiervoren is daar
over gesproken. Deze adviezen kunnen gevraagd worden door
particulieren, maar ook door den leek-iudex of door den magis1 W enger, Zivilprozessr. 70 vlg. (met literatuur).
* D. 1. 2. 2. 7 (Pomp.); L i v., 9. 46; Valerius Maximus, 2. 5. 2 (tekst weer
gegeven op blz. 140, noot 4).
8 C i c., pro Murena 9. 19.
*von Jhering, Geist I 597 vlg.; K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 477 vlg.
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traaf . Naar liet schijnt worden deze adviezen zoo gedrongen
mogelijk, zonder nadere motiveering verstrekt. Vandaar die merk
waardige uitlating van Cicero2: domus iuris consulti totius
oraculum civitatis. Minder duidelijk is de bedoeling van ocribere.
Men zal hier wellicht te denken hebben aan het toezicht op en de
hulp bij het redigeeren van schriftelijke stukken (bv. testament).
Verder aan het schrijven van rechtsgeleerde verhandelingen (com
mentaren, leerboeken). Juist in deze verhandelingen zal vaak
wetenschappelijk verwerkt en geordend zijn hetgeen in de advie
zen categorisch als een orakel gesteld wordt. Elders rangschikt
Cicero3 de „iuris peritorum auctoritas” onder het ius civile.
Gebruikmaking bij de rechtspraktijk van de sententies der juristen
wordt vereenvoudigd, de rechtsvormende beteekenis begrijpelijker,
indien men aanneemt, dat bij de diöputatio fon ^ een beroep gedaan
kan worden op de verhandelingen, waarin deze sententies ayótemadócb verwerkt zijn. Er is hiervoren gezegd, dat de responsa
prudentium ook na het verdwijnen van het iuó publice reópondcndi
hun rechtsvormende beteekenis hebben bewaard. Welnu dit is
juist te danken aan de talrijke verhandelingen, waarin gegeven
adviezen systematisch bijeengebracht zijn, verhandelingen, welke
ten deele via de Digesten tot ons zijn gekomen 6. Tenslotte het
cavere. Wat daaronder valt, is niet met zekerheid te zeggen6.
Vesmoedelijk echter bestrijkt dit de geheele taak van den jurist,
voorzoover deze in iets anders dan in retpondere en in öcribere bestaat.
Praktisch zal dit caverc neerkomen op het verleenen van rechtsbij
stand vóór en tijdens een geding, op het toezien, dat geen forma
liteiten verzuimd worden bij verschillende rechtshandelingen (voor
al bij mondelinge transacties, bv. bij de mancipatio) 7.
D. 4* 4* 3. 1 (Ulp.); 23. 4. 2 (Ulp.); K ü b 1 e r, Die klassischen Juristen, in Conferenze
Ki pp, Gesch. d. Quellen 110; W e n g e r, Zivilprozessr. 193.
^ * » de orat. 1. 45; K i p p, Gesch. d. Quellen 110.
8 C i c., Topica 5. 28.
4 D. 1. 2. 2. 5 (Pomp.).

118;

L e n e 1 heeft in zijn Pallngcncóia (2 deelen, Leipzig 1888/1889) getracht deze verhande
lingen te reconstrueeren.

4

Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 477.
Volgens K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 137, beteekent cavere: dat de prudens door het ver
strekken van deskundig advies vrijwaart tegen bedriegerij (Uebervorteilung).
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c. Rechtsgeleerd onderwijs.
Scholen, waar van staatswege recht gedoceerd wordt, zijn niet
bekend1. Het rechtsgeleerd onderwijs berust geheel op particu
lier initiatief. Zoolang uitsluitend de pontifices zich bezig houden
met het recht, zal ook het rechtsgeleerd onderwijs, voortbouwend
op pontificale traditie, uiteraard besloten gebleven zijn binnen de
penetra.Ua der priesters. Zoodra studie en kennis van het recht ook
voor leeken toegankelijk worden, begint het rechtsgeleerd onderwijs
een aanzienlijke vlucht te nemen. Tal van berichten der schrijvers
benevens de verschillende leerboeken van rom. recht wijzen daar
op. Men kan feitelijk zelfs het docere beschouwen als een onderdeel
der taak van den rom. jurist.
Volgens Pomponius2 zou de eerste plebejische pontifex
maximus Tiberius Coruncanius (consul in 280 v.
Chr.) begonnen zijn met het verstrekken van rechtsgeleerde advie
zen in het openbaar, d.w.z. in tegenwoordigheid van belangstel
lende leerlingen. Over de gevolgde methode van onderwijs is men
het niet eens. De opvatting wordt verdedigd, dat de leerlingen
allereerst tegenwoordig zijn bij het geven der adviezen. Na afloop
volgt dan een gedachtenwisseling tusschen leermeester en leer
lingen naar aanleiding van het verstrekte responsum3. De te
behandelen onderwerpen hangen derhalve geheel af van den aard
der rechtsvragen, welke de cliënt ter beantwoording voorlegt.
De stof wordt niet systematisch (per seriem) behandeld. Een
andere methode schijnt in Cicero’s tijd ingevoerd te zijn door
Lucilius Balbus. De leerlingen ontvangen allereerst een
theoretisch-systematische uiteenzetting der geheele stof (insUtuere).
Pas daarna gaan ze luisteren naar de adviezen, zooals die door
den practicus gegeven worden 4.
1 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 674, vermeldt enkele rechtsscholen. Haar oorsprong
gaat echter waarschijnlijk niet zoover terug, dat men ze in het klassieke tijdperk zou mogen
plaatsen. Wel bestaan er te Rome voor iedereen toegankelijke gebouwen (stationen), waar de
juristen rechtsgeleerd onderwijs geven, doch deze omstandigheid ontneemt daaraan nog niet
zijn privaat karakter. Geil., i3. i3.
a D. 1. 2. 2. 35 en 38 (Pomp.).
8 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 488 vlg. (K. is van oordeel, dat de empirische methode
zeker niet algemeen geweest is) en 672—'677 (over onderwijs gedurende den keizertijd).
4 Over het audire (bijwonen der responsa), instituere (bijbrengen der eerste rechtsbeginselen)
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d. Proculiani en Sabiniani.
Omstreeks het begin der christelijke jaartelling teekenen zich
onder de rom. juristen twéé richtingen (sectae) af: die der Proculiani en die der Sabiniani1. Zij ontleenen haar naam
aan een markante figuur uit elk dezer stroomingen: Procu.hu en
JHassurius Sabimui.
Men schrijft, daarbij afgaande op een karakteristiek van P o mponius2 en op gegevens van Tacitus3, aan de Sabi
niani conservatieve neigingen en voorkeur voor de monarchale
beginselen toe. In de Proculiani daarentegen ziet men de
nieuwlichters, de vooruitstrevenden, die op staatkundig gebied voor
standers der republikeinache beginselen zouden zijn. Herhaaldelijk
vindt men in de bronnen de meeningen van Proculiani en
Sabiniani tegenover elkaar 4. Plaatst men deze naast elkaar,
dan blijkt, dat de typeering van zooeven niet altijd uitkomt. Een
typisch voorbeeld geeft G a i u s 6. De vraag, of bij nomina transscripticia een verbintenis mogelijk is met peregrini, schijnt de Proculiaan N e r v a ontkennend te beantwoorden. De Sabiniani
daarentegen nemen een ruimer standpunt in. Strikt genomen
geven Pomponius en Tacitus dan ook alleen een
karakteristiek van de tijdelijke leiders der beide richtingen (Capito
en Labeo), niet van de richtingen zelf.
Tot het eind der 2e eeuw n. Chr. blijven deze twee stroomingen
onder de juristen bestaan. Hadrianus (117 —138 n. Chr.)
heeft de leidende figuren der beide scholen (Celsus en Julianus)
en inótruere (doceeren van bijzondere hoofdstukken met het oog op rechtspraktijk) zie: Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 489—.490.
1 Karlojwa, Röm. Rechtsgesch. I 662—666; Comjl. Droit romain 110—-ïli;
K i p p, Gesch. d. Quellen 112 vlg; Cug*- Manuel 33-—35. De Sabiniani worden ook wel
CaóJiariï genoemd (P 1 i n i u s, Ep. 7. 24).
* D. 1. 2. 2. 47 (Pomp.): .... Ateius Capito in his, quae ei tradita fuerant perseverabat,
Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrinae, qui et ceteris operis sapientiae operam dederat,
plurima innovare instituit. Capito is leider der Sabiniaanócbc, Labeo der ProcuLiaanóche richting.
8 Tac., Ann. 3,
Tacitus merkt op, dat Labeo een onkreukbaren zin heeft
voor vrijheid en dientengevolge in de openbare meening gewilder is, terwijl C a p i t o 's in
schikkelijkheid, buigzaamheid meer welkom is aan de heerschers.
4 Enkele voorbeelden: G. 2. 79; 2. 196; 3. 98; 3. i33; 3. 141.
6 G. 3. i33. Ook G. 3. 141 is wel typisch.
240

opgenomen in zijn keizerlijk consilium1. Of daarbij hef motief
heeft voorgezeten de scherpe tegenstellingen tusschen P r o c uliani en Sabiniani te verminderen, valt slechts te ver
moeden 2.
§ 3. Rechtsbronnen in den zin van kenbronnen.
Vergelijkt men het aantal kenbronnen van het nationale tijdperk
met dat der klassieke periode, dan komt er aan de reeks der laatste
schier geen eind. Beperking bij de verdere opsomming is derhalve
onvermijdelijk. Ook voor het klassieke tijdperk is het meerendeel
der bronnen slechts fragmentarisch bewaard.
1. Leges en plebiscita ®.
a. lex Poetelia (;£ ^26 v. Chr.).
Deze maakt een eind aan de onmenschwaardige maatregelen,
1

Cuq, Manuel 35.
2 Aan een groepeering der klassieke juristen over de beide scholen door F. E b r a r d
(Die Lehre von den Rechtsschulen u. Rechtslit. röm. Juristen, in Z. S. S. RA, 46 (1925)
117 vlg.) is het volgende overzicht ontleend:
ProcuLiani

Sabiniani (Caóóiani)

1. Marcus Antistius Labeo

1. Gaius Ateius Capito

2. Cocceius Nerva (vader)
3. Cocceius Nerva (zoon)
3. Proculus
4. Pegasus

2. Massurius Sabinus
3. Gaius Cassius Longinus

5. Juventius Celsus (vader)
6. Juventius Celsus (zoon)
6. Neratius Priscus

5. Javolenus
6. Salvius Julianus
6. Sextus Pomponius
6. Gaius

4. Caelius Sabinus

De cijfers, geplaatst vóór de namen, geven aan de opeenvolging der generaties. De felle
tegenstelling tusschen ProcuLiani en Sabiniani valt volgens E b r a r d vooral tusschen de
2—4 generatie.
8 Vollediger gegevens omtrent de Legtó en pUbiécita uit deze periode vindt men o.a. bij
G i r a r d, Textes; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. en Bruns, Fontes.
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die de schuldeischer bij nexum kan toepassen op den persoon van
den schuldenaar (dooden, verkoopen tranö Tiberim). L i v i u s 1
beschrijft het geval, dat voor de consuls aanleiding wordt bij de
comitia een voorstèl van wet in te dienen, dat tot doel heeft ver
zachting aan te brengen in de werking van het nexum. Slechts voor
bijzondere gevallen blijven de vroegere maatregelen gehandhaafd 2.
b. pLebidcltum Ovinium (tusschen 3i8 en 312 v. Chr.).
Hierover is gesproken bij de behandeling van den senaat (taak
van den censor). We volstaan met daarheen te verwijzen 3.
c. lex Aquilia (± 287 v. Chr.).
Dit plebisciet bevat een samenvattende regeling van het damnum iniuria datum (wederrechtelijke zaaksbeschadiging) 4. Bij G ai u s vindt men den inhoud 5. *Voor de obligationeé ex delicto is deze
lex van belang.
d. lex Hortensia (286 v. Chr.).
Bij de bespreking der plebidcita is de inhoud dezer lex behandeld:
de plebs-besluiten worden bindend voor den geheelen populus ®.
e. lex Cincia (204 v. Chr.).
Deze lex houdt regelingen in omtrent schenkingen, die een zeker
bedrag niet te boven mogen gaan 7. Ulpianus vermeldt deze wet
als voorbeeld eener Lex imperfecta 8. *
f. Lex Furia (tusschen 204 en 169 v. Chr.).
Dit plebisciet bepaalt o.a., dat niemand bij wijze van legaat meer
dan 1000 asses uit eenzelfde nalatenschap mag ontvangen ®. Voor
bepaalde groepen van personen worden uitzonderingen gemaakt. Deze
lex wordt aangevoerd als voorbeeld eener lex minue quam perfecta 10.
1 L i v., 8. 28.
• R. E.p art. nexum van R. (ie ed. der R. JS.); C i c., de rep. 2. 3j; Valerius M. axi m u s 6. 1. 9; Dionvsius v. H., 16. 5.
8 Zie blz. 207.
4 R. E.p art. lex Aquilia van Taubenschlag; H. F. J o 1 o w i c z, The original
scope of the lex Aquilia, in The law quarterly review 38 (1922) 220 vlg. (besproken door
Lenel in Z. S. S. RA ^3 (1922) 576—677); H ij m a n s, Verbintenissenrecht 266 vlg*
8 G. 3. 210 vlg.; J. 4. 3: de lege Aquilia; D. 9. 2: ad legem Aquiliam.
• Zie blz. i38 vlg. en 218 vlg.; R. E., art. lex Hortensia van [Münzerj Nap, Zur
röm. Rechtsgeschichte im dritten Jahrhundert v. Chr., in T. v. Rg. XIII (1934) 17$ vlg*
7 Fragm. Vat. 298; R. E.p art. lex Cincia van Le onhard; Kübler, Gesch. d. r. R.
181—183; K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 43o; G i r a r d, Manuel 994 vlg.
8 U 1 p., Reg. 1. 1 (praefatio).
• G. 2. 22Ö; 4. 23; U 1 p., Reg., 28. 7; Fragm. Vat. 3oi; R. E.p art. lex Furia van S t e in
we n t e r.
10 U 1 p., Reg. 1. 2 (praefatio).

242

g. lex Plaetoria
200 v. Chr.).
De strekking dezer wet is: het bemoeilijken van geldleeningen aan
personen éui iuria beneden 2Ö jaar 1. Gestraft wordt wie bij geldleening misbruik maakt van jeugdige onervarenheid (circumscribere, af
zetten, bedriegen). De wet heeft blijkbaar tevens tot gevolg gehad,
dat geldschieters over het algemeen huiverig geworden zijn crediet te
verstrekken aan jeugdige personen 2.

h. Lex Voconia (169 v. Chr.).
Deze verbiedt o.m. de vrouw tot hereé te benoemen, indien de
erflater in den census voor 100.000 asses 3 is aangeslagen 4. Wel is
mogelijk de vrouw alsdan te bevoordeelen door middel van fideicommiMa. Voorts bevat de wet beperkende bepalingen omtrent
legaten 5. Met de Lex Furia (sub f) en de Lex Falcldia (sub u) vormt
deze lex den overgang van het erfrecht der nationale periode naar
dat van het klassieke tijdvak.
i. Lex Calpurnia de repetundié (149 v. Chr.).
Dit plebisciet bedoelt knevelarij (afpersing door magistraten) te
bestrijden 6. De eerste quaeétio perpetua als nieuwe vorm van strafge
ding zou door deze lex ingevoerd zijn 7.

j. Lex Aebutia (tusschen 149 en 126 v. Chr.).
Van deze lex is alleen bekend, dat ze naast den bestaanden
procesvorm „per legis actionem” invoert het geding „per formulam" 8, dat een bevrijding beteekent van het formalisme, dat de
legié actioneé kenmerkt.
k. tabuLa Bantina (tusschen 133 en 119 v. Chr.).
Het betreft hier een in 1790 in de omgeving van Bantia (Lucanië)
gevonden „tabula”, waarvan de voorkant het stadsrecht van Bantia
bevat (in de oskische taal), terwijl de achterzijde in latijnsche taal
1 D. 44. 1. 7. 1 (Paul.); Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I ^3o; R. E., art. lex Plaetoria
van W e i s s (Suppl. bnd. V); Nap, Zur röm. Rechtsgeschichte im dritten Jahrhundert
v. Chr., in T. v. Rg. XIII (1934) 194 vlg.
2 Plautus, Pseudolus 1. 3.
8 Het bedrag van den census wordt door de schrijvers verschillend vastgesteld.
4 G. 2. 274; C i c ., de rep. 3. 10 (uitzondering voor Vestaalsche maagden).
8 R. E.t art. lex Voconia van Steinwenter.
6 R. E., art. lex Calpurnia (sub 4) van Berger; C i c., de off., 2.21; Valerius
Maximus 6. 9. 10 (spreekt ten onrechte van 1. Caecilia). Volgens Cicero is dit de
eerste wet „de pecuniis repetundis” geweest.
7 Schrijnen, Schets 41 en 167—-168.
8 G. 4. 3o; R. E., art. legis actio van W e i s s en art. formula van W enger; W e ng e r, Zivilprozessr. 20.
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de sanctie eener wet, wier inhoud overigens onbekend is, weergeeft 1.
l. Lex Acilia repetundarum (123-—122 v. Chr.).
Deze bronzen tafel, gevonden in bet begin der 16e eeuw, bevat aan
de voorzijde fragmenten der /. AciLia repetundarum (tegen knevelarij) 2.
Op de achterzijde vindt men fragmenten der Lex agraria van 111 v. Chr.
(zie hieronder sub m).
m. Lex agraria (111 v. Chr.).
De inhoud dezer wet, gevonden op de achterzijde der sub 1 vermelde
bronzen tafel, wordt gevormd door regelingen omtrent den ager pubLicus.
Afzonderlijke bepalingen worden vastgesteld voor den ager in Italië,
in Africa en te Corinthe 8.
n. lex Julia de civitate danda (90 v. Chr.).
D eze verleent rom. burgerrecht aan de trouw gebleven bondgenooten 4.
o. Lex Plautia Papiria (89 v. Chr.).
Ook bij deze wet wordt rom. burgerrecht verleend, doch nu aan
alle bondgenooten van Rome beneden de Po 6.

p. Leges Corneliae (omstreeks 81 v. Chr.).
Er zijn meerdere wetten, waarvan het auteurschap wordt toe
geschreven aan Cornelius Sulla. Zoo is er een Lex Cor
nelia, waarvan de achtste tabula, handelend over de quaestores
(de XX quaestoribus), bewaard is 6. Verder is er een Lex Cornelia
de sicariis et veneficis 7, die zich met strafrecht bezig houdt. Aan
Sulla wordt eveneens toegeschreven de Lex CorneLia, welke het
bedrag, waarvoor iemand onder bepaalde omstandigheden borg
mag blijven, beperkt 8. Verder is er de Lex CorneLia de iniuriis, waarbij
o.m. huisvredebreuk (domum vi introire) strafbaar gesteld wordt
(iniuria) 9. Tenslotte vermelden de bronnen een Lex CorneLia de
JaLsis 10.
1 firuns, Fontes 48 vlg. (nr. 8 en 9); K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 141—'142» Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I z{3o.
* B r u n s, Fontes 55 vlg. (nr. 10); R. E., art. Lex Acilia repetundarum van Berger;
K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 142; K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 431.
* Bruns, Fontes
vlg. (nr. 11); R. E., art. leges agrariae van Vanöura; K ü b 1 e r,
Gesch. d. r. R. 142; M o m m s e n, Ges. Schr. I 65 vlg.
4 R. E., art. civitas van Kornemann (Suppl. bnd. I).
4 R. E., art. civitas van Kornemann (Suppl. bnd. I).
6 Bruns, Fontes 89 vlg. (nr. 12); [K ü b 1 e r, jGesch. d. r. R. 142; M o m m s e n,
Ges. Schr. III 455 vlg.
7 Bruns, Fontes 92 (nr. i3); D. 48. 8: ad legem Corneliam de sicariis et veneficis;
C o 11., 1. 2. 3; Paul., Sent. 5. 23.
8 G. 3. 124 vlg.
* Paul., Sent. 5. 4. 8; J. 4. 4. 8; D. 47. 10. 5. pr (Ulp.).
10 Paul., Sent. 4. 7; 5. 25; D. 48. 10: de lege Cornelia de falsis; J. 4. 18.7.
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q. lex Antonia de Termeddibuó (71 v. Chr.).
Blijkens een gedurende de 16e eeuw te Rome gevonden inscriptie
verklaart dit plebisciet Termessus (Pisidië) tot civitae libera. Slechts
de eerste tabula is bewaard. Van de bewoners van Termessus wordt
o.a. gezegd: „leiberi amicei socieique populi Romani sunto”. Ze zul
len naar eigen recht leven 1.
r. lex Julia municipalu (^5 v. Chr.).
Deze inscriptie is in 1732 te Heraclea (Lucanië) gevonden (tabula
Heracleensis). Ze bevat o.m. voorschriften omtrent de taak van enkele
functionarissen te Rome en in de rom. gemeenten elders. Volgens
von Savigny hebben we hier te doen met een regeling door
Caesar ontworpen voor stedelijk bestuur 2. *
s. lex coloniae Genetivae Juliae sive Uroonenóié (44 v- Chr.).
Deze lex, waarvan fragmenten bewaard zijn (vier bronzen tafels
zijn in de laatste helft der vorige eeuw teruggevonden), houdt in het
stadsrecht van Urso (Andalusië). In den tekst wordt gesproken van
de colonia Julia Genetiva s.
t. lex Rubria (42 v. Chr.).
Men vindt hier brokstukken eener wet, die de jurisdictie van stede
lijke magistraten in cisalpijnsch Gallië regelt. Dit fragment is in 1760
te Velleia teruggevonden op een bronzen tafel 4.

u. Lex FaLcidia (40 v. Chr.).
Dit plebisciet bepaalt, dat de erfgenaam, hoe de erflater overi
gens bij legaat over zijn vermogen beschikt moge hebben, in ieder
geval recht heeft op een vierde gedeelte der nalatenschap (quarta
FaLcidia) 5. Beperkt wordt derhalve de legateervrijheid.
v. lex Julia de adulteriió (omstreeks 18 v. Chr.).
Deze vormt een onderdeel der huwelijkswetgeving van Augus
tus. Strafbaar worden gesteld adulterium en dtuprum 6. De Pandecten
wijden een geheelen titel aan deze wet 7.
w. lex Julia de maritandié ordinibué (18 v. Chr.).
De opzet dezer wet is: den achteruitgang der geboorten tot stilstand
1 Bruns, Fontes 92 vlg. (nr. 14); R. E., art. lex Antonia (sub 2) van E. W e i s s;
K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 142.
2 Bruns, Fontes 102 vlg. (nr. 18); R. E., art. lex Julia municipalis van Nap; Küb1 e r, Gesch. d. r. R. 143—144; M o m m s e n, Ges. Schr. I 1S2 vlg.
2 Bruns, Fontes 122 vlg. (nr. 28); M o m m s e n, Ges. Schr. I 194 vlg.
4 Bruns, Fontes 97 vlg. (nr. 16); R. E., art. lex Rubria (sub 2) van E. W e i s s;
K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 1^3; K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 440; M. o m m s e n.
Ges. Schr. I 162 vlg., 175 vlg. en 192 vlg.
6 Bruns, Fontes 110—111 (nr. 19); G. 2. 224 vlg.; Paul., Sent. 3. 8. i; U 1 p.,
Reg. 24. 32; D. 35. 2; ad legem Falcidiam.
6 Bruns, Fontes 112 (nr. 21); P a u 1., Sent., 2. 26: de adulteriis; C o 11. 4: de adul>
teriis; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 238—239; K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 624.
7 D. 48. 5: ad legem Juliam de adulteriis coercendis.
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te brengen. Augustus heeft het initiatief tot deze wet genomen.
Het gestelde doel tracht men te bereiken door bepaalde voorrechten
toe te kennen aan gezinnen met kinderen. Finantieele en andere nadeelen zitten vast aan het zijn van caelebt (ongehuwd) of orbiu (kinder
loos) *.
x. lex Julia de ui publica et privata (eind eerste eeuw v. Chr.).
Er bestaat twijfel over de vraag of deze wet te danken is aan Cae
sar dan wel aan Augustus. Verschillende vormen van geweld
pleging worden strafbaar gesteld z.
y. lex Fufia Caninia (2 v. Chr.).
Vrijlating van slaven bij testament (manumiééio leétamentaria) wordt
hier geregeld. De voorschriften dezer wet zijn vermoedelijk geïnsti
geerd door het verlangen den groeienden invloed der vrijgelaten slaven
(liberti) te beperken 3.
12
z. lex Aelia Sentia (4 n. Chr.).
Ook deze houdt zich o.a. bezig met de manumuóio van slaven en met
de rechtspositie der liberti 4.
aa. lex Papia Poppaea (9 n. Chr.).
De strekking dezer wet loopt parallel met die der lex Julia de maritandis ordinibus (sub w) 5.
bb. lex Junia Norbana (19 n. Chr.).
Deze regelt de rechtspositie van vrijgelatenen, wier manumióóio niet
leidt tot verkrijging van rom. burgerrecht, maar tot de minor libertaé
der latini Iuniani 6.
cc. 'lex de imperio Veópaéiani (omstreeks 70 n. Chr.).
Bij deze wet wordt het imperium opgedragen aan keizer V e s pa
sia n u s (69—79 n. Chr.). Betwijfeld wordt of men hier nog wel
met een wet (curiaatswet) dan wel met een senaatsbesluit heeft te
maken 7.
dd. lex Afalacitana et Salperusana (82—84 n. Chr.).
D eze bevatten de stadsrechten der municipia AfaLaca en Salpenóa

1 Bruns, Fontes n5—116 (nr. 23); U 1 p., Reg. 14. 1; 16. 3; Fragm. Vat. 197;
Geil., 2. 15; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 239—241.
2 Bruns, Fontes 111—112 (nr. 20); Paul., Sent., 5. 26: ad legem Juliam de vi publica
et privata; D. 48. 6 en 7.
8 G. 1. 42 vlg.; U 1 p., Reg. 1. 24—*25; Paul., Sent., 4* 14: ad legem Fufiam Caniniam;
R. E., art. lex Fufia Caninia van Leonhard; Kübler, Gesch. d. r. R. 241.
4 G. 1. i3 vlg.; R. E., art. lex Aelia Sentia van Leonhard; Kübler, Gesch. d. r. R.
242—243.
5 Bruns, Fontes, n5—116 (nr. 23); R. E., art. lex Papia Poppaea van A. Arthur
Schiller (Suppl. bnd, VI, kol. 227—-232); Kübler, Gesch. d. r. R. 239—'241;
K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 624.
8 G. 1. 22—24; J* 1. 5. 3; Kübler, Gesch. d. r. R. 243—244; R. E., art. lex Junia
Norbana van W e i s s (Suppl. bnd. V).
7 Bruns, Fontes 202—2o3 (nr. 56); M. o m m s e n, Staatsr. II 876—'879; Kübler,
Gesch. d. r. R. 290; K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 625.
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(beide in Spanje) 1. Mommsen heeft beide uitvoerig gecommentariëerd 2.
ee. lex agraria (tusschen 96 en 98 n. Chr.).
De titel der Pandecten, waarin over deze lex gesproken wordt,
draagt het opschrift „de termino amoto”. De lex zou te danken zijn
aan keizer N e r v a (96^-*9^
Chr.). Er "worden o.m. straffen bcdreigd tegen het wegruimen van grenssteenen door slaaf of slavin 3.
2. Sena tuóconóuLta.
Uit de bewaard gebleven senaatsbesluiten wordt hier slechts
een greep gedaan 4. 5Merkwaardig
67
is, dat het terrein, waarop deze
besluiten zich bewegen, veelal dat van het erfrecht is. De verkla
ring hiervoor zal men wellicht mogen zoeken in deze overweging,
dat het algemeen belang der rechtsgemeenschap bij een goede
regeling van het erfrecht ten nauwste betrokken is .
a. ó. c. de baccbanalibiu (± 186 v. Chr.).
Bij de viering der bacchanaliën in een bepaalde plaats zijn zoo
danige uitspattingen gebruikelijk geworden, dat de senaat ingrijpt met
een reeks verbods- en strafbepalingen a.
b. 4. c. de Tlburtibué (169 v. Chr.).
De inhoud van dit besluit is bekend ingevolge een brief, waarin de
praetor het senaatsbesluit meedeelt aan de Tiburtijnen. Tegen hen is
blijkbaar een of andere aantijging gericht; ze vragen het oordeel van
den senaat, waarop deze in het 4. c. de geruststellende verklaring geeft,
dat deze aantijging ten onrechte is geschied *!
c. 4. c. Claudianum (tijdens regeering van Claudius 41 — 5^ n. Chr.).
Bepaald wordt, dat de vrije vrouw, die geslachtelijk samenleeft met
den slaaf van een ander en daarmede doorgaat ondanks verbod van
den dominus, zelf slavin wordt van dien dominus 8.
1 Bruns,

Fontes 142 vlg. (nr. 3o) en 147

(nr. 3o); Kübler, Gesch. d. r. R.

39O'—'391.

* Mommsen, Ges. Schr. I s65 vlg.
s D. 47.. 31. 3. 1 (Callistr.); Kübler, GescK. d. r. R. 346.
4 Behalve naar de Textes van G i r a r d moge verwezen worden naar Bruns, Fontes,
nr. 36 vlg. (blz. 164 vlg.). Zie verder: Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 44^—'447 en
644.—'646; Kübler, Gesch. d. r. R. 144"—'M® en 29^—'297*
5 Men denke aan de oude testamentsvormen, waarbij de medewerking van het volk vereischt is. Nu de comitia door den aenaat verdrongen worden, ligt het wel voor de hand, dat
deze laatste zich bezig houdt met de regeling van het erfrecht.
6 Liv., 5g. 9 vlg.; Bruns, Fontes 164 vlg. (nr. 36); Kübler, Gesch. d. r. R. 144’
Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 44^'—'44^*
7 Bruns, Fontes 170-—'171 (nr. 39); Kübler, Gesch. d. r. R. 146'—146.
* G. 1. 91 en 160; Paul., Sent. 3. 31a; U 1 p., Reg. 11.11; Kübler, Gesch. d. r. R.
347—348.
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d. ó.c. Vtlleianum (omstreeks 46 n. Chr.).
De senaat verbiedt hier de interceóóio van vrouwen ten behoeve
van derden (overneming van schuld, borgtocht, verstrekken van
onderpand voor schuld van een ander) 1.
e. é. c. CLaudianum de iure honorum Gallió dando (48 n. Chr.).
In dit besluit is de oratio Claudii verwerkt, waarin keizer C 1 a ud i u s de verleening van het iuó honorum aan de Galliërs bepleit 2.
f. ó.c. Trebellianum (56 n. Chr.).
Acties, vroeger toekomend aan of in te stellen tegen den hereó,
zullen voortaan door, resp. tegen hem, die als bevoordeelde van
een fideicommissum onder algemeenen titel aangewezen is (Jideicommióóariuó), ingesteld dienen te worden. Een bezwaar blijft, dat
de hereó (fiduciariue) door de nalatenschap niet te aanvaarden het
geheele fideicommissum kan frustreeren 3.
g. ó.c. Pegaóianum (tijdens regeering van Vespasianus 69—'79
n. Chr.).
Het bezwaar van het voorafgaande ó.c. tracht men thans te
ondervangen door de bepaling, dat de hereó een vierde gedeelte
der nalatenschap voor zich zelf mag behouden (analogie met
quarta Falcidia). De heres is nu persoonlijk belanghebbende en zal
derhalve eerder tot aanvaarding der nalatenschap overgaan. Wei
gert hij nóg, dan kan de praetor tot aanvaarding dwingen (heres
mist dan de quarta F.) 4.
h. ó.c. Jtiacedonianum (tijdens regeering van Vespasianus 69—'79
n. Chr.).
De strekking van dit senaatsbesluit is: tegengaan van geldleeningen door den filiusfamilias (voorbeeld eener natuurlijke verblntenió) 5.
i. ó.c. Tertullianum (± 129 n. Chr.).
Indien bepaalde vereischten vervuld zijn (o.a. moet het iuó libe1 D. 16. 1. 2. 1 (Ulp.); H ij m a n s, Verbintenissenrecht 166—'167; B r u n s, Fontes
194 (nr. 49); K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 248.
* Tac., Ann. 11. 23—25; B.runs, Fontes 195 vlg. (nr. 52); K ü b 1 e r, Gesch. d. r.
R. 296; G r u p e, Ueber
oyo.tio Claudii, in Z. S. S. RA 42 (1921) 3i vlg.
3
2* 2Ö3; P a u 1., <S^U4' 2» Ulp., Reg. 25. 14; D. 36. 1; B r u n s, Fontes 202
(nr. 55); K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 249—’25o.
4 G. 2. 254 vlg.; P a u 1., Sent. 4* 3; Ulp., Reg. a5. 14 en i5; K ü b 1 e r, Gesch. d.
r. R. 249—250.
8 D. 14. 6; B r u n s, Fontes 2o3 (nr. 67); K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 248—249.

248

rorum aanwezig zijn), dan wordt een erfrecht ab inteótato toegekend
aan de moeder met betrekking tot de nalatenschap harer kinderen.
Ze wordt gerangschikt onder de Legitimi .
j. j.c. Orfitianum (178 n. Chr.).
Dit s.c., tot stand gekomen onder Marcus Aurelius,
kent abintestaat-erfrecht toe aan de kinderen ten aanzien der na
latenschap van hun moeder. Ze gaan vóór bij de agnaten der
moeder 12.

3. Edicta magiatratuum en conótitutioneó principum.
Behalve naar het standaardwerk van Lenel (Das Edictum
perpetuum) moge hier verwezen worden naar Girard3 en
Bruns4. * Verder geven Kübler6 en Karlowa® een
selectie van kenbronnen, welke onder het hoofd „edicta magistratuum en constitutiones principum” te rangschikken zijn.
We vestigen hier alleen de aandacht op de conótitutio Antoniniana
de civitate danda van keizer Caracalla (212 n. Chr.), omdat
deze voor de rom. rechtsgeschiedenis van zoo groote beteekenis
geweest is. Aan alle vrije bewoners van het rom. imperium wordt
rom. burgerrecht verleend 7.
4. Reeponóa prudentium.
Verschillende klassieke juristen hebben verzamelingen hunner
responda uitgegeven. We noemen slechts die van Modestinus,
Papinianus, Paulus, Cervidius Scaevolaen van
1 Paul., Sent. 4. g; UI p., Reg. 26. 8; J. 3. 3; D. 38. 17; Kübler^ Gesch. d. r. R.
2Ö1.

* Paul., Sent. 4. 10; U 1 p., Reg. 26. 7; J. 3. 4; D. 38. 17; Bruns, Fontes 211
(nr. 64); Kübler, Gesch. d. r. R. 261.
* Girard, Textes.
4 Bruns, Fontes 211 vlg. (nr. 65 vlg.).
6 Kübler, Gesch. d. r. R. 3oo—3oi (ed. magistratuum), 262—'255 en 297 vlg. (const.
princ.).
4 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 65^ vlg.
7 N i e s e, Grundriss 347; Bickermann, Das Edikt des Kaisers Caracalla (Berlijn
1926); Schönbauer, Reichsrecht gegen Volksrecht, in Z. S. S. RA 5i (1931) 277—'335;
Schönbauer, Zur Frage der c. Antoniniana, in Z. S. S. RA S4 (1934) 337—338.

249

Ulpianus.
ons gekomen.

Fragmentarisch zijn deze via de Digesten tot

5. TFerken van rechtsgeleerden, historici en literaire schrijvers.
Aan de bespreking dezer categorie kenbronnen moeten enkele
opmerkingen voorafgaan. Allereerst moge de reeds eerder gemaakte
opmerking herhaald worden: dat waarschijnlijk de geschriften van
verschillende juristen door de Romeinen zelf niet enkel als ken
bronnen, doch tevens als rechtsbronnen in formeelen zin behandeld
zijn. Men zal zich in rechte beroepen hebben op de sententies in
deze geschriften verwerkt. Meerdere werken der juristen zijn
alleen bekend naar hun titel. Toch worden ook deze hier vermeld,
daar dit een juister beeld geeft van den arbeid der rom. juristen.
Tenslotte worden enkele biographische gegevens toegevoegd aan
de namen der verschillende juristen.
a. Rechtsgeleerde auteurs 1.
I. Juristen uit de republiek.
Reeds eerder is de naam van Cn. Flavius genoemd. Vol
gens de traditie heeft deze auteur(?) het ius civile, tot nog toe
bewaard in de heiligdommen der pontifices, aan de openbaarheid
bloot gegeven (3o/\ v. Chr.): ius Flavianum2. Pomponius3 geeft
een andere voorstelling: als secretaris (scriba) van den censor
Appius Claudius zou hij door dezen voorgestelde en geredigeerde
legis actiones openbaar gemaakt hebben. Het z.g. ius Flavianum
bevat behalve de fasti (dagen, waarop „lege agi poterat”) de legis
actiones, welke toen in gebruik waren. Iets meer weten we van
Sextus Aelius Paetus Catus. Hij is consul in 198
v. Chr. en schrijver eener rechtsgeleerde verhandeling, die met
1 Uitvoeriger gegevens vindt men
(zie ook 141 —144)» K a r 1 o w a,
757—-778); K ü b 1 e r, Gesch. d. r.
klassieke juristen spreekt W. K a
8 L i v., 9. 46.
8 D. 1. 2. 2. 7 (Pomp.).

25o

bij K i p p, Gesch. d. Q.uellen 96—-104 en 114—141
Röm. Rechtsgesch. I 473—490 en 677—7&7 (zie ook
R. i36—>141 en 256—287. Over de taal van sommige
1 b, Roms Juristen (Leipzig 1890).

het oog op haar indeeling den naam Tripertita draagt. In dit werk
zijn opgenomen a. de bepalingen der iegeó XII tabuLarum, b. een
verklaring (interpretatie) dezer leges en c. de op deze leges steu
nende Legió actioneé. Pomponius vermeldt, dat het werk (het is niet
tot ons gekomen) de „cunabula iuris” bevat1. Men spreekt ook
wel van het ius AeLianuni 2. C a t o, vader (234—'1-49 v* Chr.),
verdient als belangrijke figuur in het openbare leven (ceneor) en
in de rom. geschiedenis even de aandacht 3. Volgens Pomponius 4
schreef hij meerdere verhandelingen. Zijn de re rustica is als kenbron niet zonder belang (huur, maatschap). Als productieve auteurs
uit het midden der 2e eeuw v. Chr. worden aangediend M'M anilius, P. Mucius Scaevola enM. Junius Brut u s5. Van hun geschriften is reeds ten tijde van Pomponius
weinig meer over. Van meer belang is de mededeeling, dat deze
trits als het ware de grondvesters zijn van het iuj civite (qui fundaverunt ius civile).
Te wijzen is voorts op Q,. M. ucius Scaevola (zoon van
den zooeven genoemden P. Mucius Scaevola en leermeester van
Cicero). Hij is consul (95 v. Chr.) geweest en proconsul in Azië
(f 82 v. Chr.). Volgens Pomponius 6 is aan hem de eerste metho
dische verhandeling over het ius civile (18 boeken) te danken.
Verder zou hij de auteur zijn van een Liber öingularié opwv i.e. definitionum. V^e kennen deze geschriften niet. In hem en in Se rvius Sulpicius Rufus ziet men veelal de grondleggers
der wetenschappelijke beoefening van het rom. recht. Servius
Sulpicius (f 43 v. Chr.) is in 51 v. Chr. consul en behoort tot den
vriendenkring van Cicero. Pomponius spreekt over hem met veel
lof7. Hij zou ongeveer 180 werken over de meest uiteenloopende
onderwerpen achtergelaten hebben. Hij is wijsgeer (onder griekschen invloed) en grammaticus. Zijn commentaar op het praeto-

1
2
2
4
5
6
7

D. 1. 2. 2. 38 (Pomp.).
Wlassak over het ius Aelianum in Ber. U^ien. Akad., 1926, 169.
B i r t, Römische Charakterköpfe 35 vlg.
D. 1. 2. 2. 38 (Pomp.).
D. 1. 2. 2. 39 (Pomp.).
D. 1. 2. 2. 41 (Pomp.); S c h u 1 z, Prinzipien 33—en 36.
D. 1. 2. 2. 43 (Pomp.).
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risch edict is het eerste geschrift van dien aard 1. Elders wordt
hij genoemd als schrijver van de dotibuó en de aacrió deteótandié 2.
Verder mogen hier vermeld worden Cicero en Varro.
We verwijzen hier naar hetgeen vroeger gezegd is3. Toegevoegd
moet worden de tijdgenoot M. Verrius Flaccus, van
wiens de verborum eignificatu enkele brokstukken bewaard zijn, dank
zij een door Festus vervaardigd uittreksel4.
We besluiten de republikeinsche periode met enkele namen,
die in de Digesten herhaaldelijk voorkomen. Allereerst de leer
ling van Servius Sulpicius Rufus en vnend van Caesar: A u 1 u s
O f i 1 i u s. Ook hij schrijft in navolging van zijn leermeester een
commentaar op het praetorisch edict, waarvan enkele fragmenten
bewaard zijn 5. Aan een ander leerling van Servius Sulpicius, P.
Alfenus Varus, dankt het rom. recht een lijvige verhande
ling in 40 boeken onder den titel Digedta 6.
We hebben in het voorafgaande slechts een greep gedaan uit
de reeks der republikeinsche juristen, welke door de latere schrij
vers telkens als de „veteres” worden aangeduid. De gegevens
zijn meestal ontleend aan het handboek (Enchiridion) van Pomponius 7.
II. Juridten uit het principaat.
Omtrent den eersten leider en stichter der Proculiaansche school,
M. Antistius Labeo, die omstreeks het begin der christe
lijke jaartelling praetor is, geeft Gellius vrij uitvoerige bijzonder
heden 8. Hij doceert rom. recht. Als merkwaardigheid wordt
vermeld, dat Labeo gedurende zes maanden te Rome verblijft
„cum studiosis”, om zich daarna gedurende zes maanden terug
1 D. 1. 2. 2. 44 (Pomp.).
* G e 11., 4. 4; 7. 12.
3 Zie blz. 161—162.
4 Rosenberg, Einleitung u. Quellenkunde 111 —112.
8 D. 1. 2. 2. 44 (Pomp.).
* D. 1. 2. 2. 44 (Pomp.); [G e 11., 7. 5. Over het Digestensysteem der klass. juristen
S c h u 1 z, Prinzipien
1 D. 1. 2. 2. Bijzonderheden vindt men bij Kipp, K ü b 1 e r,
8 Geil., i3. 10. Hij heeft het Liu publice rcópondendi.
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Karlowa e.a.

te trekken voor het schrijven van rechtsgeleerde verhandelingen.
Het resultaat dezer vacantiemaanden, 400 volumina, is wel over
stelpend. Volgens Pomponius 1 wordt het meerendeel dezer ge
schriften in zijn tijd nog gebruikt. Van deze „mer a boire” zijn in
de Pandecten alleen enkele fragmenten bewaard gebleven en wel
uit het werk Pithanon. Naast deze markante figuur uit de gelederen
der Proculiani mag geplaatst worden de leider der Sabiniani:
C. Anteius C a p i to (f 22 n. Chr.). Bij de bespreking der
beide scholen is gewezen op de karakteristiek, welke Pomponius
en Tacitus van beide rechtsgeleerden geven2. 'Uit Berytus af
komstig is M. V a 1 e r i u s P r o b u s. Hij is een tijdgenoot
van keizer Nero (54—68 n. Chr,). Zijn geschrift de notid, waarin
hij de beteekenis aangeeft van de meest gebruikelijke afkortingen,
is uiteraard van groot praktisch belang3.
Een jurist, wiens werk voor tijdgenooten en latere auteurs van
groot belang is geworden, is M. assurius Sabinus. Zijn
libri III iurió civilié zijn het uitgangspunt geworden voor de ver
schillende Libri ad Sabinum (verhandelingen over ius civile). Van
hem wordt uitdrukkelijk gezegd, dat hij het iuó publice respondendi
heeft. Blijkt daaruit reeds/ dat hij als jurist een vooraanstaande
plaats inneemt, dat een der beide scholen haar naam aan hem
ontleent, bevestigt, dat hij tot de voortreffelijkste juristen van zijn
tijd behoort4. Van Sabinus' tijdgenoot Proculus, die zijn
naam verbindt aan de Proculiaansche school, is maar weinig
bekend 5. Van zijn EpidtuLae zijn enkele fragmenten in de Pandecten
bewaard. De school der Sabiniani heet naar C. Cassius
Longinus, ook wel de school der Caddiani. Hij is consul in
3o n. Chr. en later stadhouder van Syrië (49 n. Chr.). Van zijn
geschriften vermelden we Libri iurid civiLid ®. Een geziene figuur is
de advocaat, tevens vriend van den jongen Plinius, T i t i u s
Ar i s t o. Hij wordt voorgesteld als een uitstekend kenner van
1 D. 1. 2. 2. 47 (Pomp.).
* Zie blz. 240,
# Gi r ar d drukt dit geschrift af in zijn Tcxbtó. Knkele afkortingen behandelt ook K.
W e i s s, Laterculi iuris, in Z. S. S. RA 53(1933) 482—
4 D. 1. 2.2. 48 en 5o (Pomp.).
6 D. 1. 2.2. 52(Pomp.).
• D. 1. 2. 2. 5i en 52 (Pomp.); T a c., Ann. 12. 11—12.
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het publiek en van het privaatrecht, terwijl Plinius vleiend van
hem getuigt: Nihil est quod discere velis, quod ille docere non
possit . Mommsen geeft enkele bijzonderheden over den schrijver
en diens werk 2. *Vaak wordt in de Pandecten uit de werken van
Javolenus geciteerd, vooral uit zijn EpiötuLae. Hij heeft
verschillende openbare functies bekleed (consul, proconsul, iuridicus, aanvoerder van verschillende legioenen). Ook van hem
wordt bericht, dat hij het iuó pubLice reapondendi heeft 8. Hij is leer
meester geweest van Salvius Julianus4. Pomponius vermeldt
verder: N e r v a, vader, en N e r v a, zoon, C e 1 s u s, vader,
en C e 1 s u s, zoon, en Neratius Priscus5. In de Pan
decten is van hun werk meerdere keeren gebruik gemaakt.
Van meer belang is Salvius Julianus, de samensteller
van het Edictum perpetuum onder Hadrianus (117—i38 n. Chr.).
Deze Sabiniaan is afkomstig uit Africa. Een in 1899 te Hadrumetum
(Africa) gevonden inscriptie vermeldt de verschillende functies
door hem bekleed. Zoo is hij o.m. geweest: quaestor, lid van het
consilium principis, plebs-tribuun, praetor, praefectus, stadhouder
in Germania inferior, Hispania citerior, proconsul in Africa6. 7
Van zijn Digedta, in 90 boeken, zijn tal van fragmenten in de Pan
decten verwerkt 1. Als tijdgenoot van Hadrianus moet verder
genoemd worden Sextus Pomponius, de schrijver van
Liber óingularió enchiridii, waaraan tal van biographische bijzonder
heden omtrent de klassieke juristen zijn te ontleenen8. Hij is
voorts de schrijver van verschillende commentaren. Een op het ius
civile: Libri ad Sabinum (in 35 of 36 boeken), een op het praetorisch
en aedilicisch edict: Libri ad edictum. In de Pandecten vindt men
voorts fragmenten uit zijn Epiótulae (20 boeken), fideicommióóorum
libri V, ad Q. Mucium Libri XXIX.
1
2
8
4
6
•

P 1 i n i u s, Ep., 1. 22.
Mommsen, Ges. Schr. II 21 vlg.
Plinius, Ep., 6. i5.
D. 40. 2. 5 (Jul.).
D. 1. 2. 2. 48 en 53 (Pomp.).
K i p p, Gesch. d. Quellen 122—123 (tekst der inscriptie); Mommsen, Ges. Schr.
II 1—6.
7 Mommsen, Ges. Schr. II 7—20 (over J.'s Digesta).
8 D. 1. 2. 2.; Mommsen, Ges. Schr. II 21—25.
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' Bijzondere aandacht vraagt de figuur van G a i u s . 1 En in
de rechtsgeleerde literatuur èn bij het rechtsgeleerd onderwijs
heeft zijn werk, vooral zijn leerboek, de eeuwen door veler belang
stelling gaande gehouden. De lex cilandi (426 n. Chr.) 2 rangschikt
hem onder de groote juristen, alhoewel toch nergens blijkt, dat
hij ooit het iud pubLice reapondendi heeft gehad. Keizer Justinianus
legt een zekere voorliefde voor hem aan den dag 3. M.et dat al
blijft het merkwaardig, dat omtrent de persoonlijkheid van Gaius
zoo weinig bekend is.
Hij gaat er groot op rom. burger te zijn 4. Hij bekent zelf te
behooren tot de Sabiniaansche school 5. Deze laatste omstandig
heid maakt het waarschijnlijk, dat hij langen tijd te Rome heeft
geleefd. Anders zou de nauwe betrekking tot de Sabiniani moeilijk
verklaren zijn, evenmin zijn kennis van het rom. ius civile.
Anderzijds zijn er aanwijzingen, dat de herkomst van Gaius te
zoeken is in een der oostelijke provincies. Blijkens zijn commen
taar op het provinciale edictenrecht immers is hij goed op de
hoogte van het in de provincies geldende recht. Mommsen stem
pelt hem tot ,,Provinzialjurist” ®. M. o m m s e n argumenteert
o.a. uit de in het Oosten heerschende gewoonte om iemand alleen
aan te duiden met het praerwmen (Gaius) 7.
Wanneer Gaius heeft geleefd valt slechts te benaderen: in de
tweede helft der 2 eeuw na Chr. en de laatste decennia der eerste
helft. De vraag, wanneer hij zijn leerboek geschreven heeft, kan
nauwkeuriger beantwoord worden, indien men afgaat op de wijze,
waarop hij over verschillende keizers spreekt ®.
1 Literatuur over Gaius: R. E„ art.Gaius vanKübler; Kniep,
Der Rechtsgelehrte Gaius u. d. Ediktskommentare(Jena 1910);Mommsen, Ges. Schr. II 26 vlg.;
K r e 11 e r, Zur Frage der Zuverlassigkeit unserer Gaiusüberlieferung, in Z. S. S. RA 55
(1935) 1Ö9-—182.

* C. Th., 1. 4. 3.
8 J. 4. 18. 5; c. Imperatoriam maieótatem § 6; c. Omnem § 1.

4 G. 1. 55; ï. 93; 4* ^7*
6 G. 2. 79; 3. 141*
• M o m m s e n, Ges. Schr. II 26 vlg.
1 M o m m s e n, Ges. Schr. II 39 vlg.
8 Vermoedelijk schrijft Gaius zijn Inótitutioneé na het overlijden van keizer Hadrianus (117—138 n. Chr.); daarop wijst de titel „divus" vóór den naam van dezen keizer
(G. 2. 112). Opvolger van Hadrianus is Antoninus Pius (i38—161 n. Chr.). In
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Van zijn werken, die voor een groot deel slechts fragmentarisch
bekend zijn (o.a. uit de Pandecten), vermelden we allereerst zijn
ad edictum provinciale libri XXX. Verder zijn ad Legem XII tabuLarum libri VI. Voorts is Gaius de auteur van een vademecum
voor juristen, berekend op de praktijk: rerum cottidianarum éive
aureorum libri VII (in de literatuur vindt men de benamingen: re<s
cottidianae, libri aurei, libri aureorum) h
Tenslotte de indtitutionum commentarii IV (of kortweg de Inotitutioneó) 2. Dit werk draagt geheel het karakter van een leerboek,
waarbij de schrijver er tevens naar streeft belangstelling te wek
ken voor de historie van het recht3, waarvan hij het nut ver
dedigt 4. Gaius leerboek is het model geworden voor de Institutiones
van Justinianus ®. Afgezien van de fragmenten in de Pandecten en
van een verkorte uitgave in de lex romana Vidigothorum (5o6 n.
Chr.), het epitome Gaii ®, is de tekst van dit leerboek eeuwenlang
onbekend geweest. In 1816 vindt Niebuhr in de boekerij van het
domkapittel te Verona den tekst terug op een codex palimpdedtud
(c. rescriptus) 7. Het hs. dateert vermoedelijk uit de 5e eeuw 8.
Het is een afschrift van een ouderen tekst. Door toepassing van
chemische reagentia heeft het hs. veel van zijn leesbaarheid inge
boet. Bovendien bevat het meerdere leemten. Ben hiervan is op
verrassende wijze aangevuld door de vondst der Florentijnsche
het eerste boek (G. 1. 53, te vergelijken met Collatio, 3. 1.) spreekt Gaius van den impe
rator Antoninus als van een heerschend keizer.', In het tweede boek (G. 2. 120) eveneens.
Maar even verder (G. 2. 195) vindt men de toevoeging diouo. Men heeft hieruit het vermoeden
geput, dat het leerboek deels tijdens, deels na de regeering van Antoninus Pius ge
schreven is.
Uit Pandecten-fragmenten blijkt, dat Gaius verschillende monographieën en casuïstische werken schreef, zoo. o.a. de verborum obligationibue libri III, de formula bypotbecaria liber
oingularió, de caeibiu liber éingularu, regularum libri III.
Tekstuitgave o.a. bij G i r a r d, Textes, verder in de Teubner-editie. Tenslotte is er de
uitgave met commentaar van F. Kniep (Jena 1911 vlg.). Over de Instituten zie: van
M e u r s, De instituten van Gaius en het oudhelleensche recht, in T. v. Rg. I (1918) 246
vlg.
8
4
fc
*
*
8

Voorbeeld: G. 2. 101 vlg.
D. 1. 2. 1. (Gaius).
c. Imperatoriam maicétatem § 6.
Stintzing, in Jahrb. Bekker u. Muther I (1857) 41—47.
bovenliggende tekst bevat geschriften van den H. Hieronymus.
Zie inleiding tot de Instituten bij G i r a r d, Textee.
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papyrologe Medea Norsa. Haar is in Februari 1933 door een
antiquair te Caïro een fraai perkament-hs. aangeboden (dit berust
thans te Florence), waardoor het mogelijk geworden is enkele
rechtsinstellingen, die men totnogtoe niet of niet voldoende kende,
te preciseeren (societas ercto non cito, legis actio per iudicis postulationem, legis actio per condictionem) *.
Gaius verdeelt de stof van zijn leerboek over vier boeken (commentarii). De onderverdeeling in titels (niet voortgezet) en in paragraphen is niet van hem. Typisch is, dat de schrijver verschillende
rechtsinstellingen en rechtsregelingen slechts heel oppervlakkig of
erg kort of in het geheel niet behandelt. M.en mag dit wellicht
aldus verklaren, dat het „instituere” bij het rechtsgeleerd onder
wijs beperkt blijft tot het bijbrengen der hoofdzaken van het recht.
Andere onderwerpen daarentegen worden tamelijk uitvoerig be
handeld (sommige onderwerpen uit het familierecht, borgen). Bij
alle paedagogische „virtuositeit”, die men Gaius toeschnjfta,
geeft een en ander toch den indruk van zekere onevenwichtigheid.
Deze wordt begrijpelijk door de veronderstelling, dat Gaius behalve
docent tevens practicus is, die er zich telkens toe laat verleiden
bij het onderwijs af te dwalen naar onderwerpen, die hem op een
gegeven oogenblik als juridisch raadsman bezighouden.
Uit de regeeringsperiode der keizers Marcus Aurelius (161 ■—
180) en Commodus (180—192) moet genoemd worden Q,. G e rvidius Scaevola. Hij is de leermeester van den jurist
Paulus3 en schrijver eener uitvoerige compilatie van het rus
civile en van het praetorisch recht onder den naam van Digeóta.
Volgens een later rechtsgeleerde behoort hij tot de coryphaeën 4.
Hij schrijft verder: quaedtionum Libri XX, reguLarum Libri IV, rtóponéorum Libri VI. Tal van fragmenten uit deze geschriften zijn in
iE. Levy, Neue Bruckstücke aus den Institutionen des Gaius, in Z. S. S. RA 04
(1934) a58—3n (met reproductie); J. C. van Oven, De nieuwe Gaiusvondst, in T. v.
Rg. XIII 248 vlg.; P. Frezza, II consortium ercto non cito e i nuovi frammenti di Gaio,
in Rivista d. filologia, n. s. XII (1934) 27—46. Voor vroeger ontdekte fragmenten zie: E.
Levy, Neue Juristenfragmente aus Oxyrynchos, in Z. S. S. RA 48 (19*8) 632 vlg. (frag
menten betreffen G. 4* 87 en 68—7 2b).
* K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 273.
* D. 4. 4. 24. 2 (Paul.).
* D. 27. 1. i3. 2 (Mod.).
207
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de Pandecten van Justinianus verwerkt en zoodoende bewaard.
Tot de grootsten onder de klassieke juristen behoort Aemilius P apinianus1. Van hem wordt veelal aangenomen,
dat hij afkomstig is uit Synë
Ten tijde van Septimius Severus is
hij praefectus praetorio <2o3 n. Chr.) 3. Wanneer hij in 212 n. Chr.
weigert den moord op Geta goed te praten, wordt hij op last van
keizer Caracalla vermoord 4.
De belangrijkste geschriften van Papinianus zijn diens quaeétionum Libri XXXVII en reóponóorum Libri XIX. De samenstellers
der Justiniaansche compilatie hebben vooral uit deze beide werken
geput. Verder schrijft Papinianus enkele verhandelingen over bij
zondere onderwerpen (de adulteri'u libri II en definitionum Libri II).
Herhaaldelijk blijkt, dat men ook later nog steeds groote waardeering heeft voor het werk van Papinianus. Bij de behandeling
der lex citandi komen we daarop terug. Justinianus spreekt op ver
schillende plaatsen met den grootsten lof over Papinianus 6.
De leerling van Scaevola, Julius Paulus6, neemt een
bijzondere plaats in onder de klassieke juristen door stijl van
schrijven en wijze van denken. Kipp 7 teekent hem als „ein feiner,
logischer, zuweilen überlogischer Denker”. Het moge waar zijn,
dat Paulus ,,Auffalligkeiten” vermijdt, in ieder geval vestigt hij
den indruk „eines glatten und guten Stils” 8.
Over de herkomst van Paulus is niets bekend 9. Hij is lid van het
consilium principis ten tijde van Septimius Severus (ip3—'211 n.
Chr.) en praefectus praetorio tijdens Alexander Severus (222—'235
n. Chr.) 10.
Van zijn werken moeten genoemd worden de commentaren op
het edict (ad edictum libri LXXVIII, ad edictum aedilium curulium
libri II) benevens zijn commentaar op het ius civile (ad Sabinum
1
2
3
*

5
*
7
3
9
10

Mommsen, Zu Papinians Biographie, in Ges. Schr. II 64—67.
K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 276.
D. 12. 1. 40 (Paul.).
N i e s e, Grundriss 346.
c. Deo auctore § 6; c. Omriem § 4.
K a 1 b, Roms Juristen i35 vlg.; R. E.t art. Julius Paulus (sub 382) van Berg e~r.
Kipp, Gesch. d. Quellen i36.
K a 1 b, Roms Juristen i35.
K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 283; S c h u 1 z, Prinzipien 90.
K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 284.
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Libri XVI). Hij is verder de auteur van: inótilutionum Libri II (waar
van enkele fragmenten bewaard zijn), ad Plautium libri XVIII
(eveneens fragmentarisch bekend), quaeationum libri XXVI, regu
larum libri VII, regularum liber dngularié, reepondorum libri XXIII.
Van groot belang zijn tenslotte zijn dententiarum libri V. Met Ulpianus leveren de geschriften van Paulus het leeuwenaandeel der
stof, waaruit de Pandecten zijn opgebouwd.
De zooeven genoemde Sententiae, een verhandeling over privaat
recht (ook straf- en procesrecht vindt men er), zijn niet in haar
oorspronkelijken vorm bewaard. Wat wij als Sententiae kennen,
is een uitvoerig uittreksel door de samenstellers der lex rontana
Viéigothorum (5o6 n. Chr.) gemaakt en aan de hand van andere
bronnen (Pandecten, Fragm. Vatic., Consultatio, Collatio) zoo
goed mogelijk gereconstrueerd 1.
Domitius Ulpianus bericht zelf, dat zijn „origo" in
Tyrus (Phoenicië) ligt2. * Hij is tijdgenoot van Paulus. Onder
Alexander Severus bekleedt hij de functie van praefectus praetorio .
In 228 wordt hij door zijn eigen troepen vermoord4.
.Met Gaius, Papinianus en Paulus behoort hij tót de vier groote
juristen van dit tijdperk. Ook in productiviteit doet hij niet onder.
Tal van fragmenten liggen in de Pandecten verspreid. Zoo o.a.
uit didputa tionum Libri X, ad edictum libri LXXXI, fideicommiddorum
libri VI, indtitutionum libri II, ad legem Juliam et Papiam libri XX,
de officio procondulid libri X, opinionum libri VI, regularum libri VII,
reapondorum libri II, ad Sabinum libri LI. Afzonderlijk verdient ver
meld te worden zijn regularum liber dingularid 5.
In de Vaticaansche bibliotheek berust een hs. dezer Regulae,
dat echter den oorspronkelijken tekst niet meer geheel omvat. Er
zijn leemten in het begin en aan het eind van het hs. Ulpianus
1 De Sententiae, zooals wij die kennen, bevatten slechts een zesde gedeelte van het oor
spronkelijke werk. Kübler, Gesch. d. r. R. 284; Ki pp, Gesch. d. Q.uellen 143.
a D. 5o. i5.1. pr. (Ulp.); S c h u 1 z, Prinzipien 90; R. E., art. Domitius (sub 88) van J ö r s;
Turcevi?, Zu einigen Stellen des Cod. Theod. u. d. justin, corpus iuris, in Byz. Zeitschr.
54 (1934) 359—-36o.
8 C. 4. 65. 4*
4 Dio Cassius, 80. 2.
6 Het is geschreven onder Caracalla (U 1 p., Reg. 17. 2). M o m m s e n, Ges. Schr. II

47—55.

259

behandelt in den bewaarden tekst der Regulae personen-, zaken
en erfrecht. Deze Regulae schijnen bedoeld te zijn als een leerboek.
Met Herennius Modestinus, den leerling van Ulpianus \ besluiten we de rij der klassieke juristen 12. Ulpianus zelf
noemt hem op de aangehaalde plaats „studiosum meum”; Mo
destinus vertoeft op dat moment in Dalmatië (vermoedelijk als
rom. ambtenaar) en vraagt een advies aan Ulpianus. In 239 n.
Chr. is Modestinus praefectus vigilum. Van zijn geschriften,
fragmentarisch vooral via de Pandecten bekend, vermelden we:
differentiarum hbri IX, excudationum hbri VI, pandectarum libri XII,
regularum libri X en redpondorum libri XIX.
b. Gedchieddchrijverd.
We mogen hier allereerst verwijzen naar de historici, wier ge
schriften als kenbronnen voor het nationale tijdperk van belang
zijn: Dionysius van Halicarnassus, Titus Livius, Plinius en Gellius3. Zij bestrijken in hun werk
eveneens de periode van het klassieke recht.
Enkele andere geschiedschrijvers dienen hier vermeld te worden,
wier nagelaten werk van belang is voor de kennis van het klassieke
recht en vooral voor de kennis van het maatschappelijke, econo
mische en religieuse leven (rechtsbronnen in sociologischen zin).
Polybios (199—118/117 v. Chr.).
Geboren te Megalopolis (Arcadië) neemt hij reeds als jonge
man deel aan het politieke leven. Wanneer de slag van Pydna
(166 v. Chr.) ten gunste van Rome eindigt, rekent men definitief
af met de kopstukken der grieksche beweging tegen Rome. Poly
bios wordt levenslang naar Italië gedeporteerd. Daar zet hij
zich dan aan de beschrijving van de geschiedenis der punische
oorlogen tot de verwoesting van Carthago. Van zijn groot werk
Icrroptai zijn slechts een vijftal boeken benevens enkele fragmenten
bewaard 4.
1 D. 47. a. 5a. ao (Ulp.).
* R. E., artikel Herennius (sub 3i) van Brassloff.
3 Zie blo. 163—164.
1 Rosenberg, Einleitung u. Quellenkunde 188 vlg.
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Poseidonios (i35—'i 5o v. Chr.).
Als historicus sluit hij aan bij Polybios. Hij is geboren te Apameia (Syrië) en studeert later te Athene. Van zijn groot geschied
werk 'IaTopÊai bezitten we slechts fragmentarische uittrekselsl.
C. Julius Caesar (i 100—44 v* Chr.).
Voor de kennis van het rom. recht, vooral ook van het publiek
recht, en verder voor het inzicht in de maatschappelijke en econo
mische verhoudingen in Gallië zijn Caesar s commentarii de beLlo

gallico van belang.
C. Sallustius Crispus (86—35 v. Chr.).
Van Sallustius mogen als kenbronnen vooral genoemd worden:
de beLlo CatiLinae en de bello Jugurthino. Voor de kennis van het
maatschappelijke leven zijn deze geschriften van beteekenis 2.
Plutarchus (i 46'—120 n. Chr.).
Hij is afkomstig uit Chaironea. Hij studeert te Athene en be
zoekt herhaaldelijk Rome en Italië. Hij is rom. burger geworden.
Zijn B101 7tapoXX7]Xoi bevatten een reeks wetenswaardigheden om
trent belangrijke figuren uit het openbare leven, ook over recht 3.
Tacitus (i
<120 n. Chr.).
Zijn HLitoriae, waarin hij de geschiedenis beschrijft van 69 n. Chr.
tot den dood van Domitianus (96 n. Chr.), vooral echter zijn Annalen
(geschiedenis sedert den dood van Augustus, 14 n. Chr., tot het over
lijden van Nero, 68 n. Chr.) kunnen als kenbronnen dienst doen 4.
C. Suetonius Tranquillus (± 7Ö—'di 1^° n* Chr.),
De levensbeschrijvingen van verschillende keizers kunnen her
haaldelijk als kenbronnen gelden 6.
Tertullianus (160—220 n. Chr.) en Cyprianus
(i 200—258 n. Chr.).
De geschriften dezer beide kerkvaders, waarvan de eerste tevens
jurist is 6, mogen de rij der historici besluiten 7.
1 Rosenberg, Einleitung u. Quellenkunde 196 vlg.
2 Rosenberg, Einleitung u. Quellenkunde 173 vlg.
3 Rosenberg, Einleitung u. Quellenkunde 2i3 vlg.
4 Rosenberg, Einleitung u. Quellenkunde 248 vlg.
5 Rosenberg, Einleitung u. Quellenkunde 2 23 vlg.
• Volgens sommigen zou T ertullianus, wiens werk in de Pandecten geciteerd is,
de kerkvader zijn. Zie het werk van Beek (in de volgende noot) 39»—^3 (met literatuur).
7 A. Beek, Römisches Recht bei Tertullian und Cyprian (Halle 1930).
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c. Literaire echrijvere.
Behalve Plautus en Terentius1 verdienen hier ver
schillende schrijvers vermeld te worden, wier werk van belang is
voor de kennis van het recht, doch vooral voor het inzicht in het
maatschappelijke, economische en godsdienstige leven van den tijd.
We noemen Vergilius Maro (70—19 v. Chr.) met zijn
Bucol'ica, Georgica, Aeneió. Verder Q,. Horatius Flaccus
(6S 8 v. Chr.). Zijn satiren en brieven verspreiden vaak een
verrassend licht over recht en rechtstoestanden. Van P e t r on i u s (t 67 n. Chr.) is wel typeerend diens Trimalcbio, van
Juvenalis (i 58*—i38 n. Chr.) diens satiren.
6. Oorkonden.
Zoowel Girard als B r u n s 2 geven een reeks van oor
konden. Tijdschriften, zooals die der Savigny-Stiftung, publiceeren
herhaaldelijk nieuwere vondsten. Verder mogen hier genoemd
worden het werk van P. M. Meyer, Juridische Papyri benevens
het Archiv fiir Papyrusforschung u. verwandte Gebiete, sedert 1901
uitgegeven door U. Wil eken (afgekort: Arch. /. P.), The
Oxyrhynchoe papyri, sedert 1896 uitgegeven door GrenfellH u n t (afgekort: P. Oxy. )en het Corpus Inscriptionum latinarum
sedert i863 (afgekort: C. I. L.).

1 Zie blz. 164.
* Girard, Testes; B r u n s, Fontes (vooral 304 vlg., nrs. 117 vlg.). Zie ook K ü b 1 e r,
Gesch. d. r. R. 146-—-147. *87—'390 en 3oi—'3o5.
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hoofdstuk

IV.

Tijdperk van het bijzantijnsche recht.
3oo—-565 n. Chr.
§ i. Rechtsbronnen in sociologischen zin.
Het verval van het rom. wereldrijk, dat zijn eerste schaduwen
vooruitwerpt tot in de periode van het klassieke recht, wordt nu
werkelijkheid. Bij de behandeling der rechtsbronnen in sociologischen zin zal gelegenheid bestaan te wijzen op den achteruitgang
over de geheele Unie. Te midden der ineenstorting blijven op het
gebied der rechtsvorming de bedrijvigheid der rom. keizers (keizerl.
verordeningen), de bloei van verschillende rechtsscholen in de
justiniaansche codificatie wel bijzonder opmerkeUjk, al moet toe
gegeven worden, dat deze verschijnselen zich hoofdzakelijk tot
de rustiger spheer van de oostelijke rijkshelft beperken.
I. Het rechtsgebied.
Beteekent het tijdperk van het klassieke recht een opgang naar
het wereldrijk, de periode van het byzantijnsche wordt wat het
rechtsgebied aangaat gekenmerkt door een steeds verder om zich
heengrijpend afbrokkelingsproces. Binnen- en buitenlandsche oorlogen
bevorderen deze ontwrichting, economische en politieke beroe
ringen ondergraven de tijdehjk bereikte en met wisselend succes
in stand gehouden rijkseenheid om ze tenslotte duurzaam te ver
storen .
1 M o m m s e n, Abriss 363.
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De onderlinge strijd na het heengaan van Diocletianus
(285 3o5 n. Chr.) tusschen de rijksbestuurders (Augueti en Caedar&S) en de woelingen, veroorzaakt door legerleiders, die in de
provincies door hun soldaten tot keizer worden uitgeroepen (uóurpatoreè), geven een onverkwikkelijk beeld van de verdeeldheid in
de leiding en van het wankele in de rijkseenheid van het imperium.
Uit al deze troebelen treedt keizer Constantijn (3o6~
337 n. Chr.) wederom als alleenheerscher te voorschijn. Maar
na diens döod herleeft de chaotische toestand der voorafgaande
jaren. Op den linker Rijn-oever krijgen de ealiache Franken vasten
voet; Brabant en de Kempen worden hun als woonplaats toege
wezen (358 n. Chr.).
In het Oosten wordt de onafhankelijkheid van Armenie afge
dwongen (363 n. Chr.). De volksverhuizing, die in 406 n. Chr.
voor goed inzet, beleeft een voorspel doordat de Hunnen (afkom
stig uit Mongolië) vanuit het Oeral-gebied het rom. rijk binnen
vallen (375 n. Chr.). Op hun tocht naar het Westen drijven ze
de Alanen benevens de Ooet- en TF'eet-Gothen voor zich uit. De
Widt-Gotben dringen onder leiding van A 1 a r i k zelfs door tot
Thracië en de aangrenzende provincies 1. Theodosius I,
de Groote (379—3g5 n. Chr.) blijft in het Oosten den toestand
niet meester (slag van Adrianopel 378 n. Chr.). De Weet-Gothen
vestigen zich dan op de zuidelijke Donau-oevere (Dacia ripuaria en
Moesia). In het Westen is de keizer fortuinlijker. Door verdragen
met de Franken en de Alamannen weet hij het gezag daar
voorloopig te handhaven.
Na Theodosius’ dood (395 n. Chr.) komt een epliteing tot stand
in een ooatelijke en in een weetelijke rijkehelft. Theodosius' beide
zoons verdeelen bestuur en rijk aldus, dat A r c a d i u s (395
408 n. Chr.) de oostelijke rijkshelft regeert (Constantinopel
residentie; hij heeft naast zich als praefectus praetorio den galliër
Rufinus), terwijl H o n o r i u s (395—423 n. Chr.) het bestuur
in handen neemt in het Westen (Milaan residentie; hier speelt
de vandaal Stilicho een voorname rol). Fataal voor het rom.
rijk wordt de onderlinge oneenigheid tusschen de beide keizers
1 N i e s e,
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Grundriss 406 en 411.

en hun raadslieden. De als arbeidsverdeeling bedoelde tweehoofdigheid in het bestuur leidt in werkelijkheid tot een effec
tieve verdeeling van het rom. rijk, ja tot noodlottige verdeeld
heid x. Barbaarsche stammen maken hiervan gebruik en bedrei
gen de rijksgrenzen in het Noord-Oosten en in het Noord-Westen.
Stippen we enkele feiten aan uit de verdere lotgevallen der
beide rijkshelften afzonderlijk.
1. In het Westen begint de groote volksverhuizing (406 n.
Chr.). Verschillende germaansche stammen overschrijden den
Rijn (Vandalen, ALanen, Sueven, Bourgondiërs). Ze dringen door tot
de rom. provincies in Gallië, waar verschillende groepen zich
blijvend vestigen. Brittannië, bedreigd door volksstammen uit het
Noorden (Scoti en Picti), maakt zich los uit het rijksverband.
De van het vasteland te hulp geroepen Angelen en Saksen worden
bevrijders, doch tevens keerschers over de vroegere dioecesis Brittanniarum. Omstreeks 420 n* Chr. dringen Vandalen, Sueven en
Alanen zelfs door tot Spanje. Ze vestigen zich in de westelijke
helft en in het Zuiden (Baetica). Italië zelf is tevoren in het nauw
gedreven door de IVest-Gothen onder aanvoering van A 1 a r i k
(plundering van Rome 41° n- Chr.) 2. Honorius weet
zich in het inmiddels tot residentie verheven Ravenna weliswaar
te handhaven, maar hij moet tenslotte de concessie doen, dat de
Gotben zich in Aquitanië mogen vestigen (418 n. Chr.) 3. De
Bourgondiërs, die aanvankelijk hun woonsteden gevonden hebben
op den linker Rijnoever in de omstreken van M.ainz (4*3 n. Chr.)
en die met Rome een bondgenootschap sluiten, krijgen later vaste
verblijfplaatsen op den linker Rhöne-oever (44^ n> Chr.) 4. De
Vandalen steken onder leiding van Geiserik over naar Mauretania (429 n. Chr.), waar ze een belangrijk gedeelte der afrikaansche provincie veroveren (korenschuur van Rome) en van
waaruit ze tenslotte zelfs de stad Rome bestoken (4^5 n. Chr.) 8.
De Alamannen vestigen zich in de gebieden langs den Boven-Rijn
(43o n. Chr.). De Hunnen, die reeds eerder Pannonië als plaats
1 N i e s e,
* S t e i n,
8 S t e i n,
4 N i e s e,
8 N i e s e,

Grundriss 411 •
Gesch. d. spatröm. Reiches I 388 vlg.; N i e s e, Grundriss 41 A%
**4*
Gesch. d. spatröm. Reiches I 4°^ vlg*
Grundriss 421.
Grundriss 421>
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van vestiging kregen aangewezen (omstreeks ^33 n. Chr.), komen
onder leiding van A11 i 1 a opnieuw in beweging; ze willen
hun woonplaatsen naar Gallië verleggen. In de omgeving van
Troyes wordt een groote veldslag geleverd tusschen de Hunnen
en de rom. legers onder Aetius, gesteund door Bourgondiërs,
Alanen, Saksen, salische en sommige ribuarische Franken en de
West-Gothen onder Theodorik (Slag op de Catalaunische velden
^51 n. Chr.). De veldslag eindigt ongunstig voor A 11 i 1 a 1.
De vraag, of de toekomst van Europa onder germaanach-hunnióche
dan wel onder germaaruch-romaanóche, signatuur zou staan, wordt
in den laatst vermelden zin beslist 2.
Odoacer, de leider der Herulen, eischt tenslotte toestem
ming om zich in Italië te mogen vestigen. Wanneer dit wordt
geweigerd, roepen zijn germaansche huurlingen hem uit tot koning
van Italië (476 n. Chr.) 3. Voor het west-rom. rijk beteekent dit
het einde, al gaat theoretisch de macht over het Westen over op
den in het Oosten regeerenden keizer Z e n o (Zenon, 474__491
n. Chr.) 4.
In Gallië en Spanje gaat steeds meer gebied verloren aan de
Weêt-Gothen (Eurik). Slechts een gedeelte van noord-westelijk
Gallië (Soissons en omstreken) blijft romeinsch {rijk van Syagriuó),
maar °°k hieraan komt een eind doordat de merovinger C 1 o v i s
(466 S11 n. Chr.) de frankische macht vergroot en deze resten
van het rom. imperium aan het Frankenrijk toevoegt (486 n. Chr.).
.M.et goedvinden van keizer Z e n o rukt koning T h e o d orik5 (471 '520 n. Chr.) met de Oost-Gothen Italië binnen
en vernietigt er het rijk van Odoacer (slag aan den Isonzo),
doch sticht tevens in Italië het ooót-gothióche rijk, dat zich uit
strekt over het schiereiland, over een groot gedeelte van Sicilië,
over Dalmatië en bepaalde streken langs den Donau6. Door
huwelijken komt Theodorik in een zoodanige verhouding

1 S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 497.
Röm. Gesch. II io5. St-ein, geeft onder de bijlagen van zijn Gescbicbte een
overzichten)ke kaart van het imperium romanum voor het jaar 454 n. Ghr.
8 S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 589.
4 S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 589.
5 Niet te verwarren met den west-gothischen Theodorik.
4 N i e s e, Grundriss 436.
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te staan tot Franken, Bourgondiëró en VandaLen l, dat zijn p ositie
in de westelijke rijkshelft een groote beteekenis krijgt. Het feit,
dat hij, behalve als koning van eigen land, tegenover de rom. be
volking in het Westen tevens optreedt als vertegenwoordiger
der rom. keizers (Anastasius 491— 5i8; Justinus I
5x8.—'627), verstevigt deze positie in belangrijke mate.
2. In het Oosten ontwikkelt de toestand zich geheel anders.
Ook daar heeft men invallen van barbaren te verduren, doch
deze zijn niet zoo ontwrichtend als die in het Westen. Zoo doen
de Hunnen een inval (Cappadocië, Syrië). Behalve de Hunnen
onder A 11 i 1 a maken de Ióauriëró het daar den Romeinen las
tig. Overigens kenmerkt de langdurige regeering van Theod o s i u s II (408—450 n. Chr.) zich door betrekkelijke rust 2.
Onder diens opvolgers rijzen dan echter telkens conflicten met
ólavióche ótammen, met de Ióauriëró en de Peróen.
De regeering van Justinianus (527 '565 n. Chr.) beteekent een herleving voor Oosten en Westen. Justinianus’ streven
is erop gericht het rom. imperium, ook in het Westen, opnieuw
te vestigen3 en in dezen opzet slaagt hij voor een belangrijk
deel. Het koninkrijk der Vandalen wordt vernietigd (533 n. Chr.) 4. *
Dit beteekent meteen de inleiding tot de herovering van Italië
op de Ooót-Gothen. Justinianus' veldheer Belisar verovert Dalmatië en Sicilië, daarna Zuid-Italië. De krijgsverrichtingen in
Italië worden dan onderbroken (hernieuwde oorlog tegen de
Persen), doch in 553 n. Chr. wordt het italisch schiereiland weder
om als keizerlijke provincie ingelijfd. Ook in Zuid-Spanje knjgt
Justinianus vasten voet 6.
Uit het voorafgaande blijkt welke veranderingen het rechts
gebied heeft ondergaan.
Na Justinianus’ dood echter gaat de versnippering van het rijk in
een zeer snel tempo verder. Onder zijn opvolger (Justinus II 565 —
578 n. Chr.) vestigen de Avaren zich langs den Midden-Uonau en
benoorden den oostelijken Donau. De Longobarden vallen Italië bin1
1
8
4
6

N i e s e, Grundriss 427.
N i e s e, Grundriss 418.
N i e s e, Grundriss 4^0.
c. Imperatoriam maicttatem § 1.
N i e s e, Grundriss 433.
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nen veroveren de Po-vlakte en stichten daar hun rijk (568 n Chr
Lombard^). Hetgeen tijdelijk door ƒ u s t i n i a n u s heroverd is’
moet zoodoende wederom prijsgegeven worden. Ook het Oosten zelf
kr^gt het hard te verduren tegen PerMn en
Bij den dood
van den oostrom. keizer H e r a c 1 i u s (641 n. Chr.) bestaat het
e£nd ;n\ ,e n,A u Eur°paT alleen no® maa'
bet Balkan-schiereland, enkele gedeelten van Italië (exarchaat van Ravenna, Rome met
ertoe AnS® (AzS
/ f enT Co.rs.ica- In bet Oosten behoort
fn Af,nVo7 •iAzle,) en de door Justinianus heroverde provincies
Metnnf ”
uitzondering van Egypte en Syrië, welke laatstTmet
Mesopotamie verloren gaan aan de Arabieren. Het byzantijnsche
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II. De

21

tot m5s <inname van

structuur

der

samenleving.

Met betrekking tot den bouw der samenleving blijft Rome een
richting gevende plaats bekleeden, al ondergaat het zelf in groeien
de mate den invloed van het Oosten en al krijgt het Byzantium
(Constantmope!) op den duur als gelijkwaardige zusterstad naast
zich. Doordat de oostelijke rijkshelft langer stand weet te houden
tegen de opdringende barbaren, wordt het zwaartepunt van het
rijksbestuur verlegd naar het Oosten, terwijl een sterk gcorièntaliéeerd hellenieme de geestelijke spheer beheerscht K
Ook de beteekenis van het opkomend christendom en zijn orga
nisatie zijn voor het juist inzicht in de samenlevingsverhoudingen
met zonder belang. In ander verband zal daarover gesproken
worden .

A. Van de verticale structuur: familia — gens —
tribus? valt niets meer te bespeuren. Gena en tribuö zijn prak
tisch als componeerende factoren verdwenen, slechts de familia
is gebleven. In het voorafgaande hoofdstuk is gewezen op het
teit, dat binnen en buiten het gezin gecoördineerde verhoudingen
de volslagen ondergeschiktheid aan den paterfamilias verdringen
Van een herstel der patria potestas in haar oude glorie kan ook
thans geen sprake zijn. Eerder kan men zeggen, dat de verzwakv 0 n ^ajr, Röm. Rechtsgesch. IV 24.
2 Zie hieronder sub IV (einde).
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king dezer macht consequent wordt voortgezet K Alle kracht
lijnen gaan in de richting van den absolutistischen staatsvorm met
zijn sterk gecentraliseerde ambtenaren-hierarchie. In de structuur
der samenleving dient alles te wijken voor de absolutistische
gedachte (étatisme).
B. Beschouwt men de schuine doorsnede der rom. samen
leving, dan teekenen zich nieuwe groepeeringen af, die gedeelte
lijk zijn ontstaan door samenvoeging of vergroeiing van reeds
bestaande standen en klassen 2. Veel heeft hiertoe bijgedragen,
dat C o n s t a n t ij n de scherpe scheiding opheft tusschen amb
ten, uitsluitend bekleed door personen van senatorialen rang,
en die, welke alleen door ridders (equites) uitgeoefend kunnen
worden 3. Verder hebben de gebeurtenissen op economisch gebied
(verschillende crisissen), de uitgestrektheid van het wereldrijk
(groot bestuursapparaat) en het verweer tegen binnengedrongen
vreemde volksstammen (concessies aan deze stammen) een hergroepeering in de structuur der samenleving in de hand gewerkt.
Er vormt zich een nieuwe ambtenaren-aristocratie. Daarnaast
weet het leger zich te handhaven. De slaven daarentegen, in het
vorige tijdvak bij tijd en wijle een gevreesde macht binnen den
staat, hebben niet meer de beteekenis van vroeger4. Overigens
vertoont het beeld der maatschappelijke structuur een zoodanige
verscheidenheid en ingewikkeldheid, dat het op deze plaats ondoen
lijk is er een alles omvattende beschrijving van te geven. Bij de
bespreking der andere rechtsbronnen in sociologischen zin bestaat
gelegenheid deze summiere schets met een enkel woord aan te
vullen. Beperken we ons hier derhalve tot het aanwijzen der
voornaamste groepeeringen:
i; De aristocratie.
Behalve de keizers en de leden der keizerlijke familie behooren
1 Bewijzen hiervan zijn te vinden: C. 4* 4^* ï en 2; 7. 16. 1; 8. 47. » 9* 1 •
Op den invloed van het christendom ten deze wijst R o b e r 11 in Studi in memoria dl Aldo
ALbertoni I (1934) *s7 vlg.
1 De groepeeringen der voorafgaande periode vindt men blz. 101 vlg.
8 S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I i85—186.
* von Majr, Röm. Rechtsgesch. IV 9& vlg.; R. E., art. Sklaverei van W e s t e rm a n n (Suppl. bnd. VI kol. io63—10G8).
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hiertoe de hoogere functionarissen (ambtenarencorps met aristo
cratisch karakter). De vroegere nobileé en equiteé zijn geleidelijk
m deze nieuwe aristocratie opgenomen. Zijn de equiteé in de voor
afgaande periode in vergelijking tot de nobileé (senatoren) aan de
winnende hand wat hun beteekenis in het rom. staatsbestel aan
gaat, thans doet zich het omgekeerde verschijnsel voor. De ridders w°rden hoe langer hoe meer verdrongen uit de militaire
ambten (hun plaats wordt ingenomen door van lagere rangen
opklimmende soldaten en door vreemdelingen), de senatoren daar
entegen treden meer op den voorgrond, niet echter omdat hun
senatorschap zoo uitermate belangrijk geworden zou zijn, doch
°p grond der zakelijke overweging, dat men aan hun waardigheid
allerlei finantieele lasten (o.a. de kosten der spelen) verbindt,
waarvan de staatskas voortaan bevrijd is 1.
Typeerend is de differentiatie in de hierarchische rangen der ambteElSt' 2°°aii d,'e “ d' s‘“l 6evar*ëerde* titulatuur tot
nedên ^
\Z°° WOrdt> de rangen nemend van boven naar beneden, gesproken van nobüukumi », iUuélreé *, épectabileé s, clariééimi«,

2. Het leger.
Heeft de expansie bevorderd, dat het leger zich ook in de struc
tuur der samenleving afteekent, het behoud der veroverde gebie
den en de verdediging van het territoir bestendigt dit verschijnsel.
De scheiding tusschen burgerlijke en militaire macht (bij de inrich
ting van het bestuur komen we daarop terug) kan de beteekenis
van het leger enkel maar accentueeren 7.

E“'“ 1

“ S”

'k oï'/. „R. .’jj Dop!

8 Titel voor: leden der keizerlijke familie

, —7*7 oor- Proc°Mulc4, magutri xrimorum, duceo, vicarii, enz.
Iitel voor: pracdidtd, denatored.
cletianus). M * * '* RÖm' Rechts«esch- IV 38; N i e s e, Grundriss 389 (tijd van Dio-
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3. Deburgerij.
,
Deze bestaat uit de lagere ambtenaren, waaronder de bestuur
ders der verschillende kleinere steden (decurioneó, curiales) een zeer
belangrijke plaats innemen. Voorts behooren hier thuis de groote
grondbezitters, voorzoover deze niet reeds toegang gevonden hebben
tot de aristocratie.
Het volk.
Numeriek is dit de belangrijkste groep. Hieronder vallen wie nog
een bescheiden grondbezit hebben weten te behouden (kleine
boeren) 1, verder de „glaebae adscripti” (glaebae adatrich, hoorigen), de handwerkslieden (georganiseerd in de verschillende beroepsvereenigingen) benevens de breede massa van het proletariaat
(menschen zonder eenig bezit) en de slaven. Op verschillende
categoriën dezer groep drukken de stijgende belastingen wel het
zwaarst.
C. Neemt men een horizontale doorsnede van de rom. samen
leving, zoodat de beïnvloeding van rom. cultuur en recht door
andere bevolkingsgroepen komt bloot te liggen, dan springt het
heterogene karakter dezer invloeden in het oog.
Het binnendringen van griekóche en daarmede tevens van ooóteröcbe denkbeelden in cultuur en recht der Romeinen houdt aan 2.
In de voorafgaande periode zijn alle factoren, die dienstbaar te
maken zijn aan de romaniseering der veroverde gebieden, te baat
genomen. Op die wijze is ongetwijfeld menige kloof overbrugd,
zij het vaak ten koste van het eigene, van het typisch romeinsche.
1

T o n k e r s, Economische en sociale toestanden 57—58.
. , ,
• Ten tiide van Diocletianus tracht men weliswaar het klassieke rom. recht te
doen zegevieren over de eigen volksrechten der pecegruu. Sedert C o n s t a n 11, n
krijgen grieksche en oostersche rechtsopvattingen steeds meer invloed op het rom. recht
S c h u 1 z, Prinzipien 91— 94. Belangrijk voor de kennis van het eigen recht der Per‘9n
(in verhouding tot het rom. „Reichsrecht”) is de studie van Mitteis, Reichsrecht, en
het artikel van Levy, Westen u. Osten in der nachklass. Entwicklung d. rom. Rechts.
in Z S. S. RA 49 (1929). Interessant is ook de stn,d over de vraag of het J u stinia.n
s c h e recht een nationaal-romcLnoch (R i c c o b o n o. La ventk sulle tendenze arcaiche di
Giustiniano, in Confcrcnzc-, dezelfde in Acla II 379 vlg.) dan wel een bclUnu.MyzanUj'Hcb
stempel draagt (A 1 b e r t a r i o, Da Diocleziano a Giustiniano, in Conferenze, dezelfd
in Acta I 71 vlg.; dezelfde, Introduzione storica allo studio del dintto romano Giustimaneo).
Volgens C o 11 i n e t draagt de Codex van Justinianus een romcaucb-byzantijrucb karakter
(Acta I 46 vlg.). Verdere literatuur hierover te vinden in de aangehaalde werken en artikels.
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AUerwege valt een nivelleering, een zich aanpassen aan anderen
waar te nemen. De behandeling der verschillende kenbronnen zal
er vanzelf toe leiden, dat gewezen wordt op de grieksch-oostersche
invloeden op inhoud en vorm van het recht1.
Voorts beginnen sedert C o n s t a n t ij n in staatsbestuur 2 en
m le&er 3 germaarióche elementen invloed te krijgen. Verschillende
germaansche stammen (o.a. de Gothen) treden zelfs in zóó nauw
contact met de Romeinen, dat ze zich tot op zekere hoogte assimileeren, ook wat aangaat hun opvattingen omtrent recht en
staat4. Elke barbaar kan binnen het rom. imperium opklimmen
tot de hoogste trappen der ambtelijke hiërarchie, al is Byzantium
dan ook nooit een „Barbarenstaat'' geworden5. De griekschromeinsche beschaving heeft zich als élite-beschaving weten te
handhaven ondanks de groeiende beteekenis der germaansche
elementen 6.
III. De economische toestanden en hetmaatschappelijke leven.
Op enkele factoren, die het economische leven gedurende deze
periode sterk beheerschen, moge hier de aandacht vallen. De uit
gestrektheid van het wereldrijk eischt een wijdvertakt en streng
gecentraliseerd bestuursorganisme. Het verzekeren der rust bin
nen de rijksgrenzen en het beveiligen dier grenzen tegen de bar
baren vergt een groot leger. Deze beide omstandigheden vooral
voeren de staatsuitgaven op tot een ongekende hoogte. Teneinde
het staatsbudget sluitend te maken, dient men uit te zien naar
en «J»°Hn M W’l R?“' Rechts«escl>- IV a5. wijst erop, hoe het vroegere besef van stand
tanelft"SCHfPiS T Tr o 6 ”Idee eiMr allSemeinen und gleichmassigen Untertanenschaft . Het oude „Romertum moet wijken voor de afstammelingen van vreemdelmgen en sWn, die nut dein neuen Blut einen neuen Geist zur Herrschaft brachten und
den machtigsten Faktor des gewaltigen Nivellierungsprozesses darstellten, der die Völker
des Mittelmeerbeckens nicht nur zu einem Reiche, sondern fast auch zu einer Nation zusammenschweisste .
* N i e s e, Grundriss 397 vlg.
8 N i e s e, Grundriss 410.
* S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 56g vlg., wijst op den invloed van rom. recht en
rom. instellingen bi, Bourgondiërs en West-Gothen. Zie ook: N i e s e, Grundriss 434
von Mayr, Röm. Rechtsgesch. IV 36.
^
* R ° s t O V t z e f f, The social and economie history 480. De schr. geeft enkele redenen
aan ter verklaring van dit verschijnsel.
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nieuwe inkomsten, aangezien de bestaande ten eenenmale ontoe
reikend zijn ter dekking van de uitgaven. Nieuwe belastingen
worden ingevoerd, oude verhoogd l. De bevolking komt hoe lan
ger hoe meer te leven onder een ondraaglijken belastingdruk,
waardoor het geheele economische leven ontwricht wordt (opeen
volgende crisissen). De overheid tracht redding te brengen door
zich intenser te bemoeien met het particuliere zaken- en bedrijfs
leven. Doch ook hierdoor wordt geen blijvend resultaat bereikt.
Over het geheel genomen vertoont het economische leven een
triest beeld. De verslechtering der munt, de mislukking der muntpolitiek2 en de daling der volkswelvaart hebben tenslotte tot
gevolg, dat men van de „Geldwirtschaft terugkeert tot de „Naturalwirtschaft’ ’ 3.
Diocletianus gaat bij de hervorming der grondbelasting
(deze is reeds bekend gedurende het klassieke tijdperk) uit van
deze basis, dat het rijk ingedeeld wordt in belasting-eenheden,
die telkens voor vijf jaren worden vastgesteld. Daarbij wordt de
grond, die door één man bewerkt kan worden en die in diens
onderhoud kan voorzien te zamen met de werkkracht van den
betrokken persoon als éénheid beschouwd (caput, lugum) 4. De
bedoeling zit voor om te komen tot een billijke verdeeling der
belasting {annona)5, waarbij rekening wordt gehouden met de
draagkracht. Bij de feitelijke vaststelling dezer eenheden heeft
men zich niet weten vrij te houden van willekeur, terwijl ook de
omstandigheid, dat de vaststelling praktisch gedurende vijf jaar
van kracht blijft, tot groote onbillijkheid leidt, ingeval de op
brengst van gronden tusschentijds aanzienlijk daalt of zelfs geheel
ophoudt (verwoesting door oorlog) 6. De heffing komt zoodoende
geheel los te staan van de opbrengst van den grond in de toe1 Voor reeds bestaande belastingen zie blz. 194.
* Over de gevoerde muntpolitiek zie K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 36a—365.
* Neurath, Antike Wirtschaftsgeschichte 87 vlg.
* Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I 109 vlg.; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 363;
N i e s e. Grundriss 39o en 410; K o c h, Röm. Gesch. H 109 vlg. Verdere literatuur bij
Stein.
«ual
8 Hnnona wordt hier gebruikt ter aanduiding van de verplichte medewerking aan het be
hoorlijk functioneeren der levensmiddelen-voorziening (deze laatste wordt zelf ook Wel
annona genoemd; cura annonae).
* Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I 110—111.
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komst. Het bedrag, dat elke provincie jaarlijks heeft op te bren
gen, hangt af van de vraag over welke inkomsten de rijksbestuur
ders moeten beschikken met het oog op de staatsuitgaven. De
stedelijke bestuurders {curiales, decuriones) moeten dan maar zien,
dat ze de belastingpenningen, die binnen hun ressort opgebracht
moeten worden, bmnenknjgen1. Een schaduwzijde dezer belas
ting is verder ongetwijfeld, dat ze alleen drukt op de landelijke
bevolking (grondbezit). Bovendien hebben de groote grondbezit
ters (jpotente,o, potentiores) op den duur weten te bereiken, dat hun
vrijdom (immunitas) van deze belasting verleend wordt. Deze zelfde
immuniteit verkrijgen de kerken voor haar kerkelijke eigendommen 2.
Gevolg is, dat de druk voor de overblijvende belastingplichtigen
steeds toeneemt.
Behalve op de grondbelasting dient gewezen te worden op de
bedrijfsbelasting (collatie Lustralis)3. Basis voor de heffing vormt
hier het in het bedrijf .belegde kapitaal. Met de opbrengst van het
bedrijf wordt geen rekening gehouden. Het behoeft wel geen
betoog, dat een belasting als deze in tijden van crisis bijzonder
drukkend werkt, te meer waar ze zich uitstrekt over perioden
van vijf jaar (lustralis). De afschaffing dezer bedrijfsbelasting
door keizer Anastasius (^51—'5i8 n. Ghr.) wordt dan
ook in breede kringen toegejuicht 4.
We hebben hier slechts de aandacht gevestigd op de twee
belangrijkste belastingen. De overige, waaronder allerzonder
lingste heffingen worden aangetroffen ®, blijven onvermeld. Een
uitzondering worde gemaakt voor de capitatio plebeia *, een hoofde
lijke belasting, die geheven wordt van de stedelijke bevolking (die
1 s t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 111; Salvianus, de gubematione dei 3.5o.
2 Voorbeelden van aan kerken verleende Vrijdommen vindt men o.a. in C. 1.2; Bras sloff, Sozialpolit. Motive 148 vlg.; S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches lm; Sal
vianus, de gubernatione dei 4.30—3i.
2 R. E., art. collatio lustralis van Seeck; Kübler, Gesch. d. r. R.
vlg. Andere
benaming voor deze belasting: cbryarggrum, ncgotiatorum collatio, aurum negotiatorum. De om
slag dezer belasting heeft niet plaats door de curialeó, maar meestal door iemand, die uit en
door de beroepsvereenigingen daartoe wordt aangewezen.
M o m m s e n. Ges. Schr. VII 699; C. 11. 1 (de tollenda lustralis auri collatione).
* Kübler, Gesch. d. r. R. 372, noot 1.
• Deze belasting wordt niet geheven van het plebejaat, doch van de stedelijke bevolking
in het algemeen.
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immers praktisch van de grondbelasting geen hinder ondervindt) .
De belastinggelden komen bovendien steeds slechter binnen a.
Bij niet tijdige betaling en ingeval van valsche aangiften worden
allerlei maatregelen met onverbiddelijke gestrengheid toegepast
(pijnbank, gevangenis, beslagneming, enz.) 3.
1 * Herhaaldelijk komt
voor, dat nieuwe keizers bij de aanvaarding van hun functie kwijt
schelding verleenen van achterstallige belastingen, maar ook dit
middel brengt geen saneering te weeg4. * .
Zooals gezegd tracht men door overheidsbemoeiing het econo
misch leven te herstellen. Vermaard is het edict van 3oi n. Chr. 6,
waarbij Diocletianus maximum-prijzenvaststeltvoorlevensmiddelen, voor grondstoffen, voor fabrikaten (prijzen-tabel). Zelfs
de honoraria der vrije beroepen (advocaten, geneesheeren, enz.)
worden bij deze regeling betrokken. Verder de loonen van arbei
ders. Op handelen in strijd met deze bepalingen staat als sanctie
de doodstraf. Toch schijnt de poging van Diocletianus
geen bevredigend resultaat te hebben gehad 6. In het verdere ver
loop der zfe eeuw tracht men prijsregelend in te grijpen door aan
verschillende beroepsvereenigingen (met verplicht lidmaatschap,
Zwangsgenossenschaften) 7 een monopolie toe te kennen, echter
onder gelijktijdige bepaling, dat deze corporaties zich hebben te
houden aan van overheidswege vastgestelde prijzen. Doch ook
op deze wijze heeft men het evenwicht tusschen inkomsten en
uitgaven op het rijksbudget en de volkswelvaart niet blijvend
weten te verzekeren.
Ook de plaats, welke in het openbare leven de verschillende

1 c.

11

. 49 (48). 1 [3i3]. K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 909 vlg.; K ü b 1 e r, Gesch.

d. r. R. 370 vlg.
1 Homo, L’empire romain 371 vlg.
• Lactantius, de mortibus persecutorum s3, wijst op ergerlijke praktijken der cenéitorcé in de provincie.
4 S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 556.
“Mommsen en Blümner, Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium (Ber
lijn i8g3); Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I n3; N i e s e, Grundriss 390—391;
Homo, L’empire romain 345—346; R. E., art. Edictum Diocletiani van Blümner;
M o m m s e n, Ges. Schr. II 192—340 (drie artikels; op blz. 292 voetnoot, geeft M. aan
waar dit keizerl. edict gepubliceerd is in C. I. L.).
•Lactantius, de mortibus persecutorum 7 en 23.
7 Brassloff, Sozialpol. Motive 121.
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beroepwereenigingen (oorspronkelijk vrij gevormd door ken, die een
zelfde beroep uitoefenen) 1 innemen, is wel teekenend. De voor
ziening der steden en van het leger met levensmiddelen loopt vast.
Is het groot grondbezit vroeger in handen van enkelen samenge
trokken (Latifundia), de exploitatie door slaven (wier getal trouwens
sterk vermindert) en door afhankelijke boeren blijkt niet opge
wassen te zijn tegen de moeilijkheden, welke zich bij de annona
voordoen. Vandaar dat de overheid verschillende beroepsvereenigingen (corpora, collegia) gaat betrekken bij de oplossing van het
vraagstuk der voedselvoorziening (,collegia naviculariorum, c. piatorum, c. frumentariorum negotiatorum, corpuö fabrorum, enz.) 2. Soort
gelijk verschijnsel doet zich voor bij andere openbare diensten
(aanleg en onderhoud van wegen en bruggen, postdiensten). Zoodra de leden dezer vereenigingen door middel van verschillende
privileges (immunitates; vrijdom van bepaalde functies [honorea])
niet meer in afdoende mate te mobiliseeren zijn voor de mede
werking aan voornoemde takken van overheidsdiensten, grijpt de
overheid anders in. Zij betrekt de corporaties als zoodanig bij de
vervulling van de overheidstaak. Het lidmaatschap der aange
wezen corpora wordt verplichtend gesteld en erfelijk, zoodat ook
de kinderen der corporati, willen ze het beroep van den vader
voortzetten, gebonden zijn aan de beroepsvereeniging 3. In plaats
der vroegere vrijheid treedt algeheele gebondenheid wat aangaat
de uitoefening van tal van beroepen (bedrijven). Deze gebonden
heid drukt tè zwaarder op het economische leven, omdat het eigen
vermogen der corporati tot waarborg strekt voor de behoorlijke
vervulling van ieders aandeel in de van overheidswege aangewezen
taak (bona functioni obnoxia) 4.
Hiervoren is reeds even gesproken over de curialea (decurioneö,
stedelijke bestuurders) 5. Hun positie in het openbare leven is
‘ Voor de beroepsverenigingen gedurende het klassieke tijdvak zie blz. 194—195; R. E.,
art. collegium van Kornemann (zie ook R. E., art. van Stöckle in Suppl. bnd
IV, kol. 208 vlg.).
* C. 11. 3 (dè naviculariis); 11. 16 (de pistoribus); 11. *7 (de suariis et susceptoribus vini
et ceteris corporatie); 11. 18 (de collegiatis et chartopratis et nummulariis), enz.; D. 47. aa
{de collegiis et corporibus).
* Karlowa, Röro. Rechtsgesch. I 913 vlg.
4 C. Th., i3. 6. 7 (*= C. 11. 3 (2). 2. pr); 14. 3. i3; 14. 4. 8. 2.
C. Th., 12. 1; C. 10. 32; 12. 16; R. E.t art. decurio van K ü b 1 e r.
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al evenmin benijdenswaardig, indien men let op de vermogens
rechtelijke gevolgen, die de uitoefening van hun muniu kan mede
brengen. Zij hebben zorg te dragen voor de inning der belastingen
binnen hun stedelijk ressort. Hun vermogen vormt een waarborg
voor het binnenkomen der belastingen. Begrijpelijk is derhalve,
dat ze iedere kans om weg te vluchten uit de plaats, waar ze
dergelijk „munus" hebben uit te oefenen, met graagte aangrijpen,
teneinde zich op die manier te onttrekken èn aan de verantwoorde
lijkheid èn aan de aansprakelijkheid1. Ook de verleenmg van
privileges2 is niet in staat te bewerkstelligen, dat de colleges
der curialeé voltallig blijven.
Een economisch ziekteverschijnsel vormen tenslotte de toestan
den, waartoe het kolonaat geleid heeft 3. We treffen reeds colom
aan tijdens de periode van het klassieke recht4. Hun rechts
positie tracht het midden te houden tusschen vrijen en slaven 5.
In sommige opzichten staan ze gelijk met vrijgeborenen (ingenui).
Ze kunnen een eigen vermogen (peculium) hebben (eigendom,
vorderingen). Eischt de heer (dominuó) van hen een praestatie,
waartoe ze niet gehouden zijn, of verzwaart hij de praestatie,
dan kunnen ze zich daartegen in rechte verweren 6. Doch overi
gens zijn ze persoonlijk, vermogensrechtelijk en erfelijk verbonden
aan den grond, dien ze bewerken (glaebae adscripti, glaebae adotrictï) 7. Ze missen de „Freizügigkeit”, ze mogen de landerijen
niet verlaten8. Doen ze dit, teneinde aan drukkende lasten en
persoonlijke diensten te ontkomen, toch, dan kan de stadhouder
1 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 898 vlg.; S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I

3oi vlg.; Kübler, Gesch. d. r. R. 341 vlg.
» Zoo vormt de oblalio curiac een middel tot wettiging van natuurlijke kinderen; C. 5. 27- 3
en 9; Nov., 89. a—6.
. ,
.
* Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 918 vlg.; S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches
3oa vlg.; R. E., art. colonatus van Seeck; Rostovtzeff, Studiën z. Gesch. d. röm.
Kolonatès (Leipzig 1910); B o 1 k e s t e i n, De colonatu romano eiusque origine (Amsterdam 1906); C. Th., 5. iö vlg.
4 Zie blz. 191; Jonkers, Economische en sociale toestanden 70 vlg. Anders.

_ ,
1-

r a r d, Manuel 146 (noot 2).
4 Girard, Manuel 145—146.
• c. Th., 5. 17. 1 a (= C. 11. 60 (49). »); 5. 19. 1. J (= c. »». 6a (5i). 1. 1).
» C. Th., 5. ao. x. pr (= C. »*. 53 <5a). ». pr).
» C.. n. 48 (47). i5; 11. 5i (5o). 1; 11. 53 (5a). 1. pr.
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in de provincie hen tot terugkeer dwingen h Vervreemding van
en* omaek Z W ^ heteekent “^-vervreemding der coLoni
en omgekeerd
Hun vermogen, waarover ze overigens geen
vo e ig vrije beschikking hebben, vormt tevens een waarborg
voor de nakoming der verplichtingen, welke op hen rusten tegen,

T
WC n°emen Her de P^tatie aan den heer
(slechJs bij uitzondering in geld), de verplichting tot het

<«"«). ^nd- en spandiensten (functie
.j ‘ f1Cdt ^ kolonaatsverllouding voor velen een laatste rednUddei,' 7
°°k tal van mogelijkheden om in deze verhouding
van afhankelijkheid te geraken (huwelijk, geboorte, vrije overeen
omst, verjaring, toewijzing) «. Bevrijding daarentegen uit het
kolonaat is met zoo eenvoudig (o.a. door zelf eigenaar te worden
van den grond).
In nauwen samenhang met het kolonaat staat het verschijnsel
der potente, (potentcore,) ?. Eigenaren van gronden in vaak veraf
gelegen streken (derhalve moeilijk te bereiken door rom. ambtenaren) hebben van de keizers allerlei privileges weten te verknjgen . Bovendien matigen zij zich allerlei rechten (gezagsrechten, rechtspraak) aan over personen en goederen binnen de
grenzen hunner eigendommen. Economisch zwakkeren stellen zich
onder hun bescherming {patrocinium), waardoor ze evenals de
CoUm .tankelijk worden van de „potentiores'’, die zich als kleine
souvereinen gedragen. Herhaaldelijk moeten maatregelen getroffen
worden tegen allerlei misbruiken, welke bij deze patrocinium-veroudmgen vasten voet hebben weten te krijgen (verbod vorderin
gen te cedeeren aan potentiores, verbod om patrocinium on zich
1 C. Th., 5. i5. id (= C. ii. 48 (47). 6 [366]).
* C. ii. 48 (47). 2 [357]; 11. 48 (47). 7.
* C. Th., 5. 17. 1 en interpretatio; C. 11. 5o (49) 2
‘ C. Th 6. 16. ib < = C. 11. 48 (47). 6 [366]); C. 11.' 48 (47). 20. 3 en 3a.
de cobnl

’

m0rfabUS persecut0rum 7. wijst op de uitputting der krachten bij

* Me„ vergelijke o.a : C. 11. 48 (47). 19, *i en 23; Girard, Manuel 146.
.o
,61,”'
- d> SpfttrÖm- Reiches 1 3o2-3o3; Bras sl o ff, Sozialpol. Motive
i5o—161 (verwijst naar verschillende teksten in Codex).
* Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I 111. Guirand
a
■
,
1
.
..
...
“uiraud/ iUudes économiques 206,

ZÜSf ^T” ”l"
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te nemen, enz.) x. Heeft het grondbezit in het Westen de hecht
heid van het rom. imperium niet bepaald bevorderd, ook in het
Oosten is het staatsgezag door de heerschappij-vorming, welke
met het grondbezit zoo vaak gepaard gaat, tenslotte ondermijnd .
Belichten de hiervoren beschreven economische toestanden
reeds het maatschappelijke leven, dit laatste treedt nog scherper
naar voren, indien men let op hetgeen gezegd is omtrent het rechts
gebied en de structuur der samenleving. Men zal deze mdrukken
nog kunnen aanvullen met hetgeen straks over religieuse en wijsgeerige opvattingen en over inrichting van den staat gezegd zal
worden.
De voortdurende oorlogen en binnenlandsche beroeringen op
politiek en kerkelijk terrein geven aan het maatschappelijke leven
frdkpns weer andere accenten. Men denke hier slechts aan den
invloed van het Edict van MiLaan (3i3 n. Chr.), waardoor het
christendom gelijke vrijheden verkrijgt als de overige godsdiensten,
om tenslotte als domineerende religie op den voorgrond te treden
na een eeuwenlange worsteling, die ook aan het openbare leven
niet ongemerkt is voorbijgegaan. 3 Geestelijke onrust, veroorzaakt
door godsdienstige stroomingen als het DonatUme (fel bestreden
door Sint Augustinus), het Arianisme (door sommige keizers be
gunstigd, door andere verworpen), het ManichaeUme, enz. ,
kenmerkt het beeld der rom. samenleving. De vaak te ver gaande
inmenging der keizers in kerkelijke aangelegenheden {Caeéaropapiéme), waarvan men den neerslag vindt in verschillende titels
van den justiniaanschen Codex, houdt de geesten al evenzeer
verdeeld. De voortdurende wrijving tusschen keizer en aristocra
tie, de strijd verder tusschen deze laatste en de democratie geven
lijn en kleur aan het maatschappelijke leven.
___________
i c. Th., 2. i3enM; C. 11. 64 (53); 11. 55 (54); Wenget, Das Recht der Griechen
u Romer 191—192; Salvianus, de gubernatione dei 5.38vlg.
. S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 3o3 en 342 vlg; K o r n e m a n n, Doppelprinzipat 146 en 194. De positie dezer potentioru is van belang voor de geschiedenis der middeleeuwsche immuniteiten. Kroell, L’immunité franque (1910).
» Over den invloed van het christendom zie hieronder sub IV (blz. z85 vlg.).
* Een eerbiedwaardige lijst van -urnen treft men o.a. aan in C. i. 5. 5 en in Corutitutumee
Sirmondianae 12; R. E., art. Manichaïsmus van P o 1 o t s ky (Suppl. band. VI kol. 240a7i; over het donalutucb scbuma zie S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I l5i vlg., over
kof ArinniAmp dezelfde schr. 154 vk.
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Meer nog dan vroeger hoopt de groote massa zich op in de
s
n.
e trek naar de groote stad neemt ongewenschte ver
houdingen aan, zoodat vo n M ayr zelfs spreekt van de „Verodungdes Landes” l. Ondanks het achteruitloopen der bevol
kingscijfers mag men toch van een stedelijke overbevolking spreken.
dC
, tiert een ongekend pauperisme, waaraan onverstandige
armenzorg 2 waarlijk geen goed doet. Vormen de christenvervol
gingen tijdens Diocletianus nog een aantrekkehjkheid
voor de groote massa, daarna moet deze laatste rustig gehouden
worden met circusspelen en graanverstrekkingen.
In de stad leeft de rijke zijn luxe-leven evenals vroeger. Het
hofleven oostersch getint als het is, vormt voor hem de attractie
bij uitstek in den ambtenaren-staat, waarin oostersch despotisme
en bureaucratische tyrannie tenslotte den boventoon voeren
Rome bezit sedert lang zijn indrukwekkende monumenten.
Constantijn begint in
n. Chr. met den bouw van Consantinopel . Het moet als waardige tegenhanger van Rome verrijzen op de grondvesten van het oude Byzantium. Constantinopel
,
eigen senaat, zijn eigen monumentale en andere aantrekkehjkheden. Tegen het eind der 4e eeuw wordt het ook grondwettehjk de evenknie van Rome *. Als bestuurscentrum en als
centrum voor handel en industrie steekt het Rome op den duur
zelfs naar de kroon, om in het verdere verloop der geschiedenis,
wanneer Rome reeds lang heeft afgedaan, het machtige bolwerk
te vormen van den byzantijnschen staat. Voor de door barbaarsche
stammen in het nauw gedreven Balkan-bevolking vormt Constan
tinopel een veilig toevluchtsoord.
IV. De religieuse en wijsgeerige opvattingen.
Bij de bespreking dezer beide momenten zal wat aangaat de
religie o.m. gewezen dienen te worden op de groeiende beteekenis
1 v°n Mayr, R*». Reehtsgescb. IV 3o; Lactantius, de mortibus persecutoruin 7, zegt o.a.: „et cujturae vertereptur in sylvam’’,
1 L » c t a o t i n s, t, z. p. 7.
* Steil), G.escb. d. spatröm. Reiches I ig3 vJg.
Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I 224.
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van het christendom. Wijsgeerige stroomingen, die gedurende de
voorafgaande periode haar stempel op het rom. recht drukten,
werken voor een belangrijk deel door, omdat ze vasten vorm
verkregen hebben in klassieke geschriften en regelingen, die ook
thans voor het praktische rechtsleven van belang blijven.
Wat de religieuze opvattingen betreft moge allereerst in herinne
ring gebracht worden de schier onbegrensde verdraagzaamheid van
den Romein tegenover allerlei oostersche godsdiensten in het
verleden1. Deze tolerantie wordt noodlottig voor de rom. staats
religie als zoodanig, maar ook voor het godsdienstige leven van
den enkeling. Uit het feit, dat deze oostersche godsdiensten zich
ieder voor zich beschouwen als superieur en als alléén de waar
heid bezittend, verklaart men de algeheele vernietiging der eigen
rom. religie 2. *De
* * strijd tusschen deze oostersche insluipsels onder
ling ware onvermijdelijk geweest, „wenn nicht inzwischen — al
dus W issowa — im Christentume ein übermachtiger Gegner
auf den Plan getreten ware, dem sie schliesslich allesamt das Feld
raumen mussten” .
Het Edict van Mlaan (3i3 n. Chr.) stelt het jonge christendom
op één lijn met de overige religies. Deze gelijkstelling werkt C on
stan t ij n nader uit in verschillende keizerlijke verordeningen .
Zijn opvolgers treden met meer stelligheid op tegen het heidendom
door het sluiten van tempels, door het verbieden van heidensche
offers en offerfeesten, enz. 6. Draagt deze strijd tegen de „pagam
en „haeretici” 6 vooral in de oostelijke rijkshelft een fel karakter,
1 Zie hiervoren blz. 199 vlg.
1 ^ i$$owa# Religion u. Kultus 9^*
• Wissowa, t. z. p. Dat de strijd, die het christendom heeft te voeren tegen de oos
tersche godsdiensten, zoo scherp en vinnig geweest is, verklaart Wissowa uit voor
noemde superioriteitsgedachte en uit den monotheïstischen inslag, dien ze gemeen hebben.
Voor de oude rom. staatsreligie met haar veelgodendom kon men enkel maar de schouders
ophalen. Ze kon niet „au sérieux” genomen worden.
* Men vindt deze verordeningen in C. Th. 16. 2: de episcopis, ecclesiis et clencis, en in
C. 1. 2: de sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum. Zoo worden de clerici bijv.
vrijgesteld van de minera (O. Th., 16. 2. 2).
* C. Th., 16. 10. 2; 16. 10. 4 vlg.
• C. Th., 16. 6; 16. 7; 16. 8; 16. 10. Over de maatregelen, die Justinianus later
treft tegenover de „haeretici" zie I. B a 1 a n. Leges lustiniani de haereticis, in Acla I
481—496.
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ook het Westen bhjft er niet van verschoond, al handhaaft de
ude rom. cultus zich te Rome dan ook officieel. De keizer bekleedt
te^vhll^koT
STCSl ^ w“rdi*keid van poati/ac ma*i«uu,
) de kosten van den heidenschen eeredienst gedragen worden
door den staat h Keizer Gratianus
tTZ'f h™0r 1 T‘ Je
van pontife, te aanvaarden
Ir^in deT^
•‘“‘•j"*»™*™ aan den heidenschen cultus
aan de heidensche priesterschappen onttrekt2. De staats
religie verliest zoodoende haar officieel stempel. Theodo
sins de Gr po te, die in 38o n. Chr. den christelijken godsenst tot staatsreligie verheft * treedt (gelijk we zagen) uit de
algemeene verwarring als alleenheerscher te voorschijn. Verschil
lende verordeningen, te voren in het Oosten uitgevaardigd, worden nu metterdaad ook in het Westen doorgevoerd X Het heidendom heeft tenslotte, aldus de kerkvader Hieronymus5
ook te Rome weinig of niets meer te beteekenen. Al verweert dé
rom. cultus^ zich in het Westen, vooral op het platteland, tot
het uiterste sedert Valentinianus III (^25-^55 n. Chr.)
alt er van het oude geloof niet veel meer te bespeuren *. „Für
ÏÏÏ
aduJ Wissowa - ist das letzte nachweisbare
dl A U
lebenilgen antiken Gpferdienstes die Verehrung
es Apollo m einem Tempel und Haine auf dem Berge von Casiberffit^ T
, ™ NlU*Sia im l 529 ein gewaltsames Ende
bereitete, mdern er das Stammkloster seines Ordens an der Stelle
vln^
k
TW6n Van Strfjd' na bl°edi®e ^rvolgingen
Lwf aanhanêerS df
re^ * tenslotte het paganisme
geheel ondergraven, terwijl de invasie der oostersche cultussen
Over keizer-cultuó na Diocletianus zie- R E art r,;., uu
„
H a u s e r (SuppL bnd IV kol. 85o vlg.).
’
—
J;)fGeSCk \ SpatrÖm- Reiches 1 309 (verwijst naar literatuur, o.a. naar vereekdknde bneven van A m b r o s i u s); S a g m ü 11 e r, Lebrbucb d. katb. Kirchenr. I 5i
* Vlo t’ U
l* <= C-..1' ‘-1)' Sbgmüll er, Lehrbuch d. katb. Kirchenr. I 61.
^ Voorbeelden hiervan zi;n o.a.: C. Th., 16. 10. 11 en ia.
‘S. Hieronymus, Epist. 107.
ste'edSsahLlia,lU8’ ^ 8"bCrnatione dei 6‘ »». er8ert zich over het feit, dat consuls nog
steeds heidensche gewoonten in acht nemen.
C. Th., 16. 10. 32; 16. 10. 26.
* Wissowa, Religion u. Kultus 101__103.
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de godsdienstige en zedelijke eenheid der oude rom. wereld tot
den grond toe verbreekt. Er komt zoodoende ruimte voor de zege
vierende orthodoxie van het jonge christendom, al verlieze men
daarbij niet uit het oog de felle en langdurige twisten in eigen
huis en in eigen omgeving K
Over de wijsgeerige beïnvloeding kunnen we kort zijn.
Of de waardeering voor bepaalde philosophische richtingen erg
groot geweest is, mag betwijfeld worden. Typeerend is wel dat
Tustinianus de laatste wijsgeerige scholen te Athene sluit .
Dat de wijsbegeerte, zooals deze te voren beoefend wordt in de
door T a m b 1 i c h o s (t 33o n. Chr.) gestichte Syrische School ,
grooten invloed heeft gehad op de verdere ontwikkeling der rom.
rechtsopvattingen, blijkt niet. Meer aandacht vraagt de School
van Alexandrie 4, althans na haar aanpassing aan het christendom.
Een breed veld van onderzoek ligt Her open, waarbij zich met
name de vraag naar voren dringt, of en inhoeverre sprake kan zijn
van een beïnvloeding door de patristische wijsbegeerte 5. Het onder
zoek zal zich hebben bezig te houden met figuren als L act a ntius (omstreeks 3oo n. Chr.) «, A m b r o s i u s (f 397 na Chr.) ,
Gregorius van Nyssa (335-394 n. Chr.) «, Hieron y m u s (ca. 349—419 of 420 n. Chr.), Augustinus (354

i Op blz *79 is hierop in ander verband de aandacht gevestigd. Salvianus’ verhande
ling De gubernatione del is één felle aanklacht tegen de levenspraktijken van veel Romeinen,
christenen innaam.inde provincie (6. 37: valt een kerkel. feestdag samen met openbare spelen,
dan is het hij de spelen heel wat drukker dan in de kerk).
«Sassen, Gesch. v. d. wijsb. 186; N i e s e, Grundriss 43o.
» Sassen, Gesch. v. d. wijsb. i83.
‘Sassen, Gesch. v. d. wijsb. 186; dezelfde, Gesch. d. patristische en middeleeuwsche
‘M Roberti, Cristianesimo e collezioni giustinianee, in Pubbl. univ. catt. d. S. Cuore,
ser II,‘ vol. 43 (i935) 19 vlg. Schr. wijst blz. 39 op de noodzakelijkheid van een stelselmatig
onderzoek der christelijke, rechtsdoctrine. Dit artikel is tevens belangrijk met het oog op de
literatuur. Genzmer in Acta II 347 vlg.
0 Sassen Gesch. d. patristische en middeleeuwsche wijsb. 24.
7 Van A m’b r o s i u s is het geschrift De officiU minUrorum van belang. De fe»»
A m b r o s i u s is verder van beteekenis gezien de verhouding waarin hi, gestaan heeft tot
verschillende keizers (Gratianus, Valentinianus II en Theodosius)
• Sassen, Gesch. d. patristische en middeleeuwsche wijsb. 28 vlg.
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43o n. Chr.1) , en Benedictus <ca. 480—ca. 5^8 n. Chr.) 2.
Jien omstandigheid verdient hier de aandacht. De Diqeöten ze
mogen dan zooveel mogelijk aangepast zijn aan den nieuwen tijd
staan wijsgeerig onder den invloed van verschillende philosophische sfroonnngen, welke we hebben leeren kennen in het voor
afgaande hoofdstuk 3. Het rom. recht, het privaatrecht met name,
raagt er de signatuur eener individualistische denkrichting 4. De
keizerlijke verordeningen daarentegen getuigen herhaaldelijk (vooral
na Unst a n 11; n) van verandering in de rechtsopvattingen,
al bVen ze dan ook in hoofdzaak aansluiten bij de klassieke
juristen. Zoo bepaalt C o n s t a n t ij n b.v. in een verordening

7“
n'
”^acu^
omnibus rebus praecipuam esse
ïustraae aeqmtatisque quam stricti iuris rationem” s. Men ziet
het individu niet meer uitsluitend als enkeling zonder meer. Reke
ning wordt gehouden met sociale momenten, met plichten tegenover
en rechten van den medemensch «. De aequitas wint steeds meer
veld tegenover het strikte recht zij wordt tenslotte het recht bij
uitstek. Haar invloed is na te gaan niet enkel in het personen- en
familierecht, doch evenzeer elders in het privaatrecht. Zij opent
de mogelijkheid tot verwezenlijking van het christelijk gebod van
liefde ook in het rechtsleven. Bij het naspeuren van den invloed
der wijsbegeerte (ook der patristische) zal rekening gehouden

Te denken valt hier vooral aan diens De civilale Dei
règie de saint Ben°“et ,a ié6isiation

de

justinien' “ ** *

Bij het onderzoek naar den invloed der patrUiek zullen ook oudere denkers zooal, T e rAl.nlnd8’Va” Ly°n’
, „ “dri** ° ^ g e n e s e.a. betrokken dienen te worden.
Zie blz. 202 vlg.

Clement van

bCrti (De Christiana ««sciplina atque de romano iure, in Acta

~ï SüSÏÏtiïïSÏ15 - - v, 3. 1, 8e

F- P r 1 n g s h e i m, Röro. aequitas der christlichen Kaiser, in Acta I i i9_-,53.
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dienen te worden met de ook thans nog doorwerkende beteekenis
der oude Stoa .
Invloed van het christendom op het rom. recht.
Dat het christendom invloed heeft kunnen uitoefenen op de
verdere ontwikkeling van het rom. recht gedurende dit ti)dperk,
is allereerst te danken aan de wettelijke ge^kstelling der nieuwe
leer met andere godsdiensten (Edict van Milaan 3i3 n. Chr.).
Langzamerhand worden verschillende regelingen getroffen door
de keizers, waardoor deze gelijkstelling (er is reeds eerder op
gewezen) ook in het positieve recht gerealiseerd wordt . De
bepaling, dat het iedereen vrijstaat bij uiterste wilsbeschikking
aan de kerk na te laten die goederen uit het vermogen welke
men zelf verkiest 4, is ongetwijfeld van groote praktische beteeke
nis. De aldus geschapen mogelijkheid tot vorming van een eigen
vermogen vereenvoudigt in aanzienlijke mate de vervulling van
de geestelijke roeping der kerk. Christelijke keizers gebruiken
1 Riccobono, L'influsso del cristianesimo sul diritto roman», in Atti, Roma II 59
Vl*'Ser rijke3 Hteratuur over dit onderwerp doen we slechts enkele grepen. In de Atti,
Roma II vindt men de volgende bijdragen: S. Riccobono, L’influsso de cnsfaanesimo
. ,. -u.
/c„ _ay M Roberti, Le colleziom giustuuanee e ïl cristianesimo
sul diritto romano (59—78), "• KOD'‘
. .
..
. ,. _ .„
-„i Jen
(iso-134); G. Baviera, La codificazione giustimanea e .1 cristianesimo (b^w.stden
' °
1
1 1 i ïl* \ /, nz , «ft)* A Beek Christentum u. nachklass.
invloed van het christendom heel stellig) (is3-is8), A. ö e c K, ^nn
Rlchtsentwicklung (B. erkent den invloed, doch is op menig punt zeer terughoudend) (89iss) De Pubbl. d. «I». calt. d. S. Caere, ser. II, vol. „3 (i935) bevatten een drietal artikels
van M Roberti: a) Cristianesimo e colleziom giustimanee; b) „ asci
s pro ïam na
habetur’ ’ neUe fonti cristiane primitive; r) L’influenza cristiana nello svolgimento storico
dei patti nudi. Verder E. B u s s i. La donazione nel suo svolgimento sto
, .
m a r a. La donazione nuziale nel diritto ebraico e nelle fonti cnstiane in relazione al diritto
romano postclassico. Uit de Acta I verdienen vermelding: B. B 1 o n d 1, Rehgione e intto
canonico nella legislazione di Giustiniano; F. P r i n g s h e i m, Röm. aeqmtas der chn tlichen Kaiser, uit Acta II: M. Roberti, De christiana disciplina atque de romano mre
F M e d i n a de 1 a T o r r e. La influencia de las ideas chrisfaanas en la evolución de
dêrecho romano; A. T o s o, Emilio Papiniano e le influenze cristiane nell evoluzione del
diritto romano classico; H. Insadowski,, Q.uid momenti habuent chnstiamsmus ad ins
romanum matrimoniale evolvendum; F. G. [L a r d o n e, Il diri to romano e i concdu A.
S t e i n w e n t e r, Eine kirchUche Quelle des nachklass. Zivilprozesses; A1 b e r t a r 1 o,
in StutHa et Documenta I (ï935) 9—13.
» Op blz. 281 noot 4 is verwezen naar enkele tekstplaatsen.
‘We zullen elders^ zien, dat^iiist de keizerl. verordeningen verreweg de belangrijkste rechtsbronnen vormen 1
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hun invloed bij de rechtsvorming, zoodat voortaan de christelijke
gedachte vrijelijk haar intrede kan doen in het recht h Bovendien
worden met-christelijke elementen geweerd uit instanties, die bij
de rechtsvorming en rechtshandhaving ten nauwste betrokken
zijn .
^ Za! ^et Vaak moeiliïk vallen om aan te toonen, dat bepaalde
rechtsinsteUmgcn of voorschriften daadwerkelijk den invloed der
christelijke leer hebben ondergaan. Bij de vaststelling van dezen
invloed is groote voorzichtigheid geboden. Men zal zich dikwijls
tevreden moeten stellen met de constateering, dat deze invloed
wnarsdnjnhjk is, dat een of andere wijziging geheel ligt binnen
de lijn der christelijke levensopvatting. De geestelijke spheer wordt
hoe langer hoe meer gekerstend en juist deze omstandigheid is
waar we hier spreken over de verschillende factoren, die de rechts
vorming hebben beïnvloed, van groot belang. „Disciplinam christianorum primo mores mutavisse, aldus Roberti13, * postea leges".
Dat het christendom praktisch invloed heeft kunnen uitoefenen
zal waarlijk niet in de laatste plaats te danken zijn aan het feit,'
dat de rom. keizers (C o n s t a n t ij n maakt er in 3i8 n. Chr.
een begin mede) een belangrijke taak toegedacht hebben aan de
kerkelijke rechtspraak {episcopalis audientia)4. De regeling is aan
vankelijk deze, dat het vonnis van den kerkelijken rechter (de
eptscopus treedt op als scheidsman in burgerlijke zaken) dezelfde
kracht bezit als dat van den wereldlijken rechter. De bevoegdheid
hangt echter af van de vraag of beide partijen de beslissing van

1 Sagmü 11. r, Lehrbuch d. kath. Kirchenr. I 5i. erkent, dat de keizers in de bescher
ming der Christel, kerk wel te ver gegaan zijn. Zie ook het artikel van B a 1 a n in Acla I
481 vlg.

* C. Th., 14. J7. , (= C. 1. 4. 5); c. 1. 4. 15; 1. 4. 19.
* Roberti in Acla II 4.
4 C. Th., 1. 37; C. 1. 4; Ko eniger, Kath. Kirchenr. 38—3g; Wenger, Zivilprozessr. 33a vlg.; F. B o s s o w s k i, Quo modo usu forensi audientiae episcopalis suadente non nulla praecepta ad instar iuris graeci aut hebraici etc. in iure romano recepta sint
expomtur, m Acla I 369-410; V. B u s ë k. Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen im röm.
Reiche bis Justiman, in Acla I 411-479; zeer gereserveerd is Beek in Atti, Roma II 109
vlg. Zie nog: S t e i n w e n t e r. Der Einfluss des röm. Rechtes auf den antiken kanonischen Prozess, in Atti, Bologna I 336 vlg.
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haar geschil vrijwillig opdragen aan den geestelijken rechter .
Een latere verordening (333 n. Chr.) bepaalt zelfs, dat het reeds
voldoende is, indien één der partijen het geschil berecht wenscht
te zien door den kerkelijken rechter 2. Omstreeks 400 n. Chr.
wordt de oorspronkelijke regeling wederom van kracht, zoodat
beide partijen het onderling eens moeten worden over de competentie-vraag 3. In Justinianus’ tijd dringt de kerkelijke rechtspraak
de wereldlijke zelfs op den achtergrond, waarvoor men de ver
klaring heeft te zoeken in de corruptie bij de bestuursambtenaren,
verder in de omstandigheid, dat de kerkelijke rechtspraak eenvou
diger geregeld is en een spoediger vonniswij zing verzekert . Boven
dien kan de kerkelijke rechter meer rekening houden met overwe
gingen van billijkheid (aequitaé) en van menschelijkheid (humanitad) 5. Men ziet in hem niet enkel den iudex, doch evenzeer den
dacerdod 6. Doch er zijn nog andere raakpunten tusschen kerkelijke
dignitarissen en de rechtspleging. Door het adyl-recht heeft de
kerk invloed kunnen doen gelden bij de strafrechtspleging ; Elders
blijkt, dat de bisschop ervoor te zorgen heeft, dat vrijgelaten
worden wie opgesloten mochten zijn in „carceres” (gevangenis
wezen) 8. Hij moet paal en perk stellen aan bepaalde misdrijven
en toezien, dat gerechtelijke tarieven niet overschreden worden .

1 C Th., 1. 27. 1. Hooger beroep is in bepaalde omstandigheden zelfs uitgesloten (C.
1# 4. 8). De executie van het vonnis geschiedt door de ambtenaren van den wereldlijken recht6r. cLtóJLi!'Sirmondianae i. Hier blijkt tevens, dat de bevoegdheid zeer ver reikt (omnes
itaque causae, quae vel praetorio iure vel civili tractantur).

c.

» C. Th., 1. 27. * (= C. 1. 4■ 8);
1. 4■ T. Nov., 123 c. 21.
• Corutitutionej Sirmondianae x (over het lange rekken van processen voor den wereldlqken
rechter); S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 149 vlg. en 344-346; Brassloff,
Sozialpol. Motive 1^5
.
., T
i
. C. 3. i. 8; B o s s o w s k i in Acta I 359 vlg.; P r i n g s h e i m in Acta I n9 vlg.
• C ï 4 i3. pr.; Conotilutionee Sirmondianae 1.
, c Th 9 45; C. i. 12; Sagmüller, Lehrbuch d. kath. Kirchenr. II 3o3; F. v o n
W o es s. Das Asylwesen Aegyptens i. d. Ptolemaerzeit und die spatere Entwicklung (1928,
Heft 5 Mttnch. Inst. f. Papyrusf.) 206 vlg.
8 C. 1. 4. 23.
• C. 1. 4. 26. 16.
18 C. 1. 4. 26. 16.
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Tenslotte wordt de epucopn geroepen om mede te werken aan de
keuze van den defenéor civitatia 1.
Men zou aldus kunnen voortgaan en wijzen op andere keizerlijke
verordeningen, waaruit eveneens blijkt, hoe de persoon van den
bisschop als bet war. geïncorporeerd is in het rechts- en staags!
leven dezer periode «. Nagegaan zou kunnen worden welke de
invloed geweest ,s die uitgegaan is vau de verschillende kerkZ
(concilies), ook op het recht *. Het voorafgaande moge
chter volstaan teneinde te laten zien langs welke verschillende
wegen het christendom althans beteekenis heeft kunnen verkrijgen
bij de rechtsvorming.
V. De inrichting van den st a a t.
Te beginnen met

Diocletianus (z85-3o5
Chr)
in
rom- wereldrijk die der abealute menar.
cbu. Het ligt derhalve wel voor de hand, dat thans vooral de figuur
van den monarch zelf de aandacht vergt. Aangezien het ondoenlijk
is om persoonlijk het geheele bewind in handen te houden en de
staatszaken veelvuldig en veelsoortig als deze zijn, geheel zelf te
eiden en af te doen, is een goed ingerichte staf van medewerkers
voor den alleenheerscher onmisbaar. Ook over deze medewerkers
(magistratuur) moet het een en ander gezegd worden. Ze vormen
een mtegreerend deel der staatsinrichting. Spreekt men eenerzijds
van de periode der abeolute monarchie, anderzijds is gebruikelijk den
staat gedurende dit tijdvak te kenschetsen als amblenaren-etaat.
1

. V'>Lkóvergaderingen.

Reeds gedurende het tijdperk van het klassieke recht is de praksche beteekenis der volksvergaderingen geleidelijk aan geheel
verdwenen . Door de uitbreiding van het imperium en de getal‘ C. !. 4 19; Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I s77 vlg. en S44.
Zoo moet de bisschop toezicht houden op bouwwezen (C 1 2 «fi r.- \ w
openbare plaatsen (C. 1.
9). De doodden
“ in bepaalde omstandigheden bij den bisschop gedeponeerd worden (C. 1
Lardone, II dintto romano e i concilii, in Acla II 101—1 sa.
* Zie blz. 2 o5—2o7.
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,,
4. 3a*

sterkte van den „populus” zijn de comitia een totaal onbruikbaar
instrument geworden in de inrichting van den staat .
2. Senaat.
De senaat 2 blijft weliswaar bestaan, doch ook hij mist het
belang van vroeger. Keizer Gonstantijn draagt er zorg
voor, dat ook Constantinopel een eigen senaat krijgt3. De beteekenis van den senaat èn te Rome èn te Constantinopel strekt
zich niet verder uit dan die, welke men van een stedelijken raad
(gemeenteraad), welke den praefectuó urbi ter zijde staat, mag ver
wachten. Er schijnen nog senaatsbesluiten voor te komen 4. Jus
tin i a n u s spreekt er over 6. Indien de keizer het advies van den
senaat wenschelijk acht, dan vraagt hij dit. Van een gebonden
zijn aan dit advies blijkt niets 8.
De senaat staat (en dit geldt wel vooral voor het Oosten) 7
geheel onder den persoonlijken invloed van den keizer. Sedert
het herstel der keizerlijke macht door Diocletianus en
Constantijn vormt de senaat dan ook eigenlijk geen vol
waardig mededinger meer voor den keizer 7. Ook de bekleeding
met de keizerlijke waardigheid door den senaat geschiedt enkel
maar voor den vorm .
1 J. 1. 2. 5.
t Q'
jg. J. i. 2. 5. jR. E., art. senatus van O'B rien Moore (Suppl. bnd. VI ko .
ygS 8oo); K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 888 vlg.; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 33a
vlg.; M o m m s e n, Ges. Schr. VI 4a3 vlg. (Senaat te Rome).
* Karlova, Röm. Rechtsgesch. I 888; de senaat te C. telt in 369 n. Chr. zelfs aooo
leden (R. E. t.a.p. kol. 797). Door het weder toelaten tot ambten krijgen de senatoren weder
om een zeker overwicht over de equitce (R. E. kol. 796); “ het begin der absol. monarchie zijn
ze van bestuursfuncties uitgesloten.
4 Mo mms en, Ges. Schr. VI 6o5 vlg. (óx. van 63o).
8 J. 1. 2. 6.
6 De plechtige verzekering in C. 1. 14. 8 moge suggestief werken, in feite kan ze niet veel
te beteekenen hebben, indien men bedenkt, dat de lex (keizerl. verordening) vóór en nh het
senaatsadvies het keizerlijk comulorium passeert. Anders: S t e i n, Gesch. d. spatröm.
Reiches I 446*
t Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 8a8. In het Westen schijnt de keizer meer reke
ning te hebben moeten houden met de feudalistische machten in den senaat. Zie Stem,
Gesch. d. spatröm. Reiches I 3^3—3^4*
8 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 827.
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Verschillende keizerlijke functionarissen bezitten de senatoriale
waardigheid of verkrijgen deze na afloop der ambtsperiode. Boven
dien wordt het lidmaatschap van den senaat erfelijk *
Is het belang van den senaat voor de rechtsvorming niet groot
(Justinianus spreekt herhaaldelijk van een college „in
ruste” 12), ook als rijksraad (wil men met Karlowa dezen
term gebruiken) 3 staat zijn beteekenis zeker achter bij die van
het conüótorium. Het senatorschap is een „dignitas” geworden
(de keizer beschouwt het blijkbaar als een eer tot den senatorialen
„ordo” te behooren) 4, in hoofdzaak tenminste. Het lidmaatschap
van den senaat heeft echter een keerzijde, waarop hiervoren met
een enkel woord gewezen is B. Men dringt nl. aan de senatoren
allerlei finantieele verplichtingen op, zooals het dragen der kosten
van openbare spelen 6, het bijdragen in de kosten van stedebouw 7,
het betalen eener speciale belasting op grondbezit der senatoren
{gleballd collatio) 8. Misschien ligt in de genoemde lasten de ver
klaring voor het feit, dat de keizer, althans in het Westen, zooal
met den senaat in het algemeen dan toch de senatoriale aristocratie
(machtige eigenaren der Latifundia) naar de oogen heeft moeten
zien 9.
3. JMagiétratuur.
Reeds gedurende het tijdvak van het klassieke recht vermindert
de praktische beteekenis der magistraten, althans wat de rechts-

1
*
*^1®
8
4
*
*

C. Th., i2. i. 58; C. 12. i. ii.
Nov., 62, praef. en c. i. M o m m s e n, Abriss 36o, beschouwt den senaat ook thans
„Publikahonsstelle” zonder meer.
Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 891.
Bijv.: C. 12. 1. 8.
Zie blz. 270 (t.z.p. ook noot 1).
C. Th., 6. 4. 4. Men wijst de senatoren, voor wier rekening deze kosten komen, aan als

practorcó.
7 C. Th., 6. 4. i3; 6. 4. 29—30.

.P'

*
Th" 6' 2' 24 *19*: l3' 5‘ *9' Na verlooP van tijd zijn deze senatoriale lasten hetzij
gewiegd hetzij geschaft. C. 12. 2. 1 en 2; S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 621.
S t e 1 n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 342—344.
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vorming aangaat *. In den ambtenaren-staat 2 van thans met zijn
gecentraliseerd en hierarchisch geordend bestuurswezen culmi
neert het belang en de macht der magistratuur in den persoon
van den keizer. De ambtenaren, zoowel burgerlijke als mihtame,
zijn ondergeschikt aan den keizer, door wien ze benoemd en be
zoldigd worden. Ze zijn dienaren zonder meer van den alleenheerscher.
., ,
Van verschillende magistraten, wier functie dateert uit e
republiek, wordt weliswaar herhaaldelijk gewag gemaakt, maar
hun ambten zijn verlaagd tot pure waardigheden, al zou de ophe
waarmede in de bronnen er over gesproken wordt anders doen
vermoeden. We hebben hier met name het oog op de consuls , die
jaarlijks ten getale van twee (één uit de westelijke en één uit de
oostelijke rijkshelft) benoemd worden door den keizer zeil .
Evenals de praetores en de quaestores zijn ze gedegradeerd tot onbe
duidende functionarissen, die van verschillende keizerlijke ver
tegenwoordigers volslagen afhankelijk geworden zijn .Van de
vroeger behandelde keizerlijke functionarissen 6 zal enkel gespro
ken worden over de praefecti praetorio en over den prae/ectus urbi .
Vooraf moge gaan een korte schets van den keizer. Bij de dan
volgende bespreking van het centrale en van het regionale en plaat
selijke bestuur bestaat gelegenheid de aandacht te vestigen op enkele
instellingen en op enkele gezagsdragers buiten den keizer.
Inmiddels dient gelet te worden op de belangrijke scheiding,
die D i o c 1 e t i a n u s tot stand brengt tusschen burgerlijke en

i
lïlz» 210 ylï.
.
* Over de magistratuur in het Westen vindt men tal van gegevens in de Ostgolbiscbe Stu
diën van Mommsen (Ges. Schr. VI36*
484).
» Men vergelijke met welke emphase C a s s i o d o r u s (Variae, 6. 1) spreekt over
het consulaat.
_ .
* C. 12. 3; D. 1. 1 o; R. E., art. consul van Kübler; S te i n, Gesch. d. spatrom. Reiches I 33a; Kornemann, Doppelprinzipat 146; Mommsen, Ges. Schr. VI 3*4 vlg.
5 c xh., 6. 4; C. 1. 39; 12. 2; Kübler, Gesch. d. r. R. 3*2. Praetores en quaestores zijn
eigenlijk tot stedelijke dignitarissen vergroeid, op wier schouders men allerlei finantieele

lasten afschuift.
* Zie blz. 215 vlg.
7 Over pratfcctuA vigilum en praefectué annonae zie: C. 1. 43 en 44.
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militaire ambtenaren \ C o n s t a n t ij n voert deze scheiding ook
door ten aanzien van den praefectua praetorio I2.
a. Keizer (princeps, dominus, Augustus).
De macht van verschillende magistraten is reeds vroeger (tijdens
het principaat) overgegaan op den keizer 3. Thans, kan men zeg
gen, wordt de machtsvolheid der magistratuur in het algemeen
samengetrokken in den persoon van den keizer 4. * Hij regeert
als absoluut vorst, terwijl de onder hem staande ambtenaren slechts
dragers zijn van gezag, dat ze van den keizer afleiden. Bij hem
berust eveneens de wetgeving. Praktisch vormen de keizerij e verordeningen (conótitutioneó, Legeó) de eenige rechtsbron. Voeg
daarbij de taak van den keizer op het gebied der rechtspraak:
hij is de hoogste rechter.
De keizer beschouwt zich voortaan niet meer als de eerete onder
de magistraten (1princepó magUtratuè), doch als heer en eigenaar
{dominus) van den rom. staat en van alles wat daartoe behoort6.
In dit „dominaat” ziet M o m m s e n het spiegelbeeld van het
principaat, opgebouwd uit de verschillend geaarde magistraatsbevoegdheden. Als absoluut monarch staat hij, en hij alléén, aan
het hoofd van den staat en als zoodanig verzet hij de wet
eigen inzicht en naar eigen smaak. Princeps legibus solutus estl 6
De absolutistische gedachte krijgt een nog krachtiger accent
door den oosterschen praal, waarmede de figuur van den keizer
{dominus, Augustus, maiestas) omringd wordt, door de vele en zwaar
wichtige plichtplegingen, die tegenover den keizer in acht ge
nomen dienen te worden (adoratio, 7tpocrxév7)<TL?) 7. Hofceremonieel,
kleedmg, taal en stijl worden gekenmerkt door een omslachtigheid,

I
II
8
4
*
*

Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I io5; M o m m s e n, Abriss 355.
Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I 3a5 vlg.; JA o m m s e n, Abriss 36o.
Zie blz. 2i3 vlg.
Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 820 vlg.
M o m m s e n, Abriss 35a; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 8a6.
Zie ook Nov., io5. c. 4.
’ R. E., art. adoratio van Seeck; R. E., art. Kaiserkult van Herzog-Hauser
(Suppl. bnd. IV kol. 814—'853, speciaal kol. 85o vlg.).
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die het Oosten volkomen „gelaufig” \ het Westen daarentegen,
van huis uit tenminste, geheel vreemd is 2. Trouwens in de ooste
lijke rijkshelft is de absolutistische gedachte veel feller en met
groote consequentie doorgevoerd (in het Westen is de keizer
veel afhankelijker gebleven van de aristocratie). Slechts bij hooge
uitzondering vertoont de keizer zich in het openbaar, maar dan
ook met al de schittering, waarover het byzantijnsche hof beschikt.
Ook op deze wijze tracht men de „maiestas” van den monarch
te verhoogen.
Dat de keizerlijke waardigheid sedert Constant ij n erfe
lijk wordt 3, ligt geheel in de lijn der absolutistische gedachte. Als
drager van het volstrekt gezag bepaalt de alleenheerscher wie
hem zal opvolgen.
Reeds Diocletianus (285—3o5 n. Chr.) 4 heeft inge
zien, dat het bestuur van een zóó uitgestrekt rijk als het romeinsche noodzakelijk leidt tot arbeidsverdeeling. De bestuurstaak
alleen reeds is voor één tè veelomvattend. Vandaar dat hij Ma
xi m i a n u s (286 n, Chr.) naast zich assumeert in het bestuur,
echter met dien verstande, dat de opperste leiding in handen blijft
van Diocletianus zelf6. Bij deze arbeidsverdeeling grijpt
de keizer terug naar oudere voorbeelden*. Deze tweehoofdige
regeering wordt in 293 n. Chr. vervangen door een soort tetrarchie.
Elk der keizers (AugudL) wijst een tweeden bestuurder (overi
gens ondergeschikt aan den benoemenden AugiuttuS) aan, die den
1 Mo mms en, Abriss 35s, teekent de figuur van den keizer aldus: „Nicht nach dem
Muster des bisherigen Principats, sondem nach dem orientalischen des Perserschahs ïst
dasselbe (d.w.z. het keizerschap) geordnet worden und auch die öffentliche Erscheinung des
Monarchen, der nach Frauenart geordnete Schmuck mit Perlen und Edelsteinen in der Kopftracht wie in der Beschuhung, die orientalische Sitte der Kniebeugung, das Eintreten der
Eunuchen unter die Dienerschaft weisen nach dem Osten.” Zoo verdringt de oostersche
diadeem den westerschen lauwerkrans. Kornemann, Doppelprinzipat 137.
* Wel heeft het Westen in dit opzicht den invloed van het Oosten ondergaan, waarvan
tal .van sporen tot den dag van heden toe zijn aan te wijzen.
8 Kübler, Gesch. d. r. R. 307.
1 G. Segrè, Alcune osservazioni sulla costituzione dell’ impero da Diocleziano a Giustiniano, in slttl, Roma I 209•—233.
8 Homo, L’Empire romain 109, karakteriseert aldus: „Dioclétien sera la pensée, qui
dirige, Maximien, le bras qui exécute”.
• Deze arbeidsverdeeling treffen we reeds aan bij Valerianus en Gallienus omstreeks de
helft der derde eeuw n. Chr. N i e s e, Grundriss 373.
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titel voert van Cauar l. Dergelijke taakverdeeling over vier gezags
dragers kan uitstekend werken, mits de onderlinge samenwerking
goed vlot. Na het heengaan echter van Diocletianus blijkt
reeds dadelijk, dat de tetrarchische gedachte al te idealistisch
gezien is. Er ontstaan jarenlange onderlinge twisten tusschen de
Auguóti en Ca.e4a.re4. Constantijn vestigt opnieuw de zui
vere alleenheerschappij in één hand (3 2 4 n. Chr.), doch laat
bepaalde gebieden door zijn zoons besturen 2. Ook tijdens de
valentiniaansche dynastie (na 36^ n. Chr.) blijft taakverdeeling
geboden3. Keizer Valentinianus bestuurt het Westen,
keizer Flavius Valens het Oosten. Bij den dood van
Theodosius I (379—395 n. Chr.) gaat de taakverdeeling
over in een rijkóverdeeling 4.
b. Inrichting van het centrale be4tuur.
Hier verschijnt de figuur van den keizer uiteraard op het eerste
plan. Is de geheele inrichting van den rom. staat doortrokken met
een absolutistischen geest, dit komt wel heel bijzonder tot uiting
in den centralistischen bouw van het bestuursorganisme. De kei
zer heeft als dominuó rei publicae een uitgebreiden staf burgerlijke
en militaire functionarissen tot zijn beschikking, die hem allerwege
vertegenwoordigen. Gaan we allereerst na de burgerlijke (hieronder
1 —5)» vervolgens de militaire hoogere ambtenaren6 (hieronder
6 en 7), tenslotte het keizerlijk conóiótorium en de reeds van vroe
ger bekende ócrinia.
1. IHaguter officiorum.
Een der belangrijkste ambten is de veelzijdige functie van den
magióter officiorum 6. Ondanks het feit, dat hij aan het hoofd staat
Over de verschillende tetrarchieën zie: Kornemann, Doppelprinzipat 117 vlg.
Het ligt in de bedoeling, dat de Catóarcó tevens de opvolgers der Auguóti zullen zijn. Zie ook:
Lactantius, De mortibus persecutorum 18 (de Cacoarcé zullen de ondergeschikten der
Auguóti zijn: duo minores qui sint adiumento).
8 Kornemann, Doppelprinzipat 128 vlg. en i3^ vlg.
* N i e s e, Grundriss 404 vlg.
4 Zie hiervoren blz. 264.
Tal van gegevens zijn te ontleenen aan de Notitia dignitatum. Verder is ook interessant
het werk van Cassiodorus: Variae (de verschillende formulae in de boeken 6 en 7).
• C. Th., 1. 9; C. 1. 3i; K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 83o vlg.; K ü b 1 e r, Gesch.
d. r. R. 3i3—3i5; Gassiodorus, Variae 6. 6.
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der troepen (lijfgarde) in het keizerlijke paleis (palatium), behoort
hij toch tot de burgerlijke ambtenaren. Hij waakt over de inacht
neming van het hofceremonieel. Het oppertoezicht over de vier
Mrinia berust bij hem. Hij is voorts bemiddelaar bij audiënties
en de schakel tusschen keizer en buitenlandsche (ook stedelijke)
gezanten. Verder geeft hij leiding aan den uitgebreiden staf (scbota)
der agentes in rebus \ die allerwege in het rijk toezicht houden op
het bestuur, teneinde zoodoende éénheid in dat bestuur te verzeke
ren (soort spionnage-dienst). Tenslotte berust bij den magister offic.
de jurisdictie in burgerlijke en crimineele zaken, waarbij hove
lingen en hofpersoneel betrokken zijn.
2. Quaestor sacri palatu.
Voorzoover de quaestor sacri paiatii 2 optreedt als tusschenpersoon tusschen den keizer en de voorzitters der verschillendescrima,
loopt diens positie parallel met die van den magister offic. . Voor
ons doel is echter belangrijker, dat de quaestor s. p. in de aller
eerste plaats rechtsgeleerde is. Hij draagt zorg, dat de keizer
lijke verordeningen behoorlijk geredigeerd worden en dat daarbij
de gepaste „keizerlijke” stijl in acht wordt genomen 4. Antwoor
den op verzoekschriften (preces) zijn eveneens aan dezen jurist
toevertrouwd8. Als lid en leider van het keizerlijk consistonum
zal de quaestor s. p. ongetwijfeld een belangrijke rol hebben gespeeld 6.
Men denke slechts aan de waardeering, waarmede Justimanus
herhaaldelijk spreekt over zijn quaestor Tribonianus7.
3. Co mes sacrarum largitionum.
,
De comes sacrarum largitionum 8 is in hoofdzaak belast met finantieel
* C. Th. 6. 27; C. 12. 20; Nov. Val. 28; S t e i n. Gesch. d. spatröm. Reiches I i73.
* C. Th., 1. 8; C. 1. 3o; Earlova, Röm. Rechtsgesch. I 833 vlg.; K ü b 1 e r, Gesch.
d «r K^a

t\o w

a' Röm. Rechtsgesch. I 83^ en 837. Verschillende keizerl. verordeningen zijn

gericht aan beide (C. Th., 6. 26. 17; C. 12. 19. 6).
* Cassiodorus, Variae 6. 5.
5 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 833.
*
t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 170.

s

’ c. Tanta § 9; c. Cordi § 2.
•
* C. Th., 1. 10; C. 1. 32; Karlow a, Röm. Rechtsgesch. I 837 vlg.; K ü b 1 e r, Gesch.
d. r. R. 3i6-— 3i7.
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beheer. Hij zorgt voor de betalingen uit de staatskas (fiscus), die ook
al vormen ze tegenprestaties voor bewezen diensten, als vri gTdghSd
(K^7°urden V°L°rgesteld (te%een trouwens begrijpelijk fs b!j de
absolutistische macht van den heerscher). De verschillende staats
inkomsten (belasfangen, opbrengsten staatsbedrijven, zooals mijnen)
loopen door de boekhouding van het departement van den comes \ l
die tevens als n;ksmuntmeester optreedt x.
' "
•4- Comes rerum privatarum.
van°t ^'^mesrerum privatarum * is belast met geldelijk beheer en wel
van de „res pnvata prmcipis”, d.w.z. van het vermogen der kr^Ton
(hetgeen wel te onderscheiden is van het privé-vermogen van den
keizer, patrimonium prmcipis).
8
5. Tribuni en notarii.
Onder de medewerkers der rijkskanselarij nemen deze een vooraanbifeTk5 pIfatS m ' P? n°tarU Zijn belast met het protocolleren der
bijeenkomsten van het consistonum *. Tevens zorgt de eerste onder
hen (pnmicerius) voor de samenstelling en bijhouding der Notitia omnium
fmhf
' een jeglStjr’ Tarin °pgeteekend zijn de verschillende
ambten en waardigheden, hierarchisch gerangschikt, waarbij tevens
vermeld wordt welke de teekenen der diverse waardigheden en ambten

6. Mag istri militum.
de troePe“ aanvankelijk nog onder de praefecti praetorio, wanr ntl,n °,ok .ten aanzden van dit ambt de scheiding
tusschen burgerlijke en militaire macht doorvoert, dan gaat het mili?
taire gezag over op de magistri militum ®.
7.

Duces.
StT °nder de

"M- Zij zijn voornamelijk belast

tt? b?»fnje"?.C'eP“- d‘ masM

d»

1 K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 840.
, *
Th." *' 11; C- *• 33«’ K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 841 vlg.; K ü b 1 e r, Gesch.
d. r. R. 317—>319.
• Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 846-846; Kübler, Gesch. d. r. R. 321-322.
S t e 1 n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 171.
• C. Th., 6. 10; C 12. 7; Karlow a, Röm. Rechtsgesch. I 846. Over de Notitia dignitatum zal nog gesproken worden bij de kenbronnen.
• C. Th., 6. 6 en 7; C. 1. 29; S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 168 vlg.- K a r1 °7W a’ Röm' Rechts«esch- 1 860 vlg.; Kübler, Gesch. d. r. R. 3s6.
7 Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I io5 en 188; M o m m s e n. Ges. Schr VI
204 —205.
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8.

Conöiétorium Aacrum.

Het keizerlijk conAutorium *, gegroeid uit het vroegere coiuilium
principió 2, is vooral voor de rechtsvorming van groot belang. Men
mag in dit college zien een staatsraa d, die o.m. tot taak
heeft den keizer bij te staan bij het bestuur, bij het maken en uit
werken der keizerlijke verordeningen, bij de rechtspraak. Van het
coruidorlum zijn lid o.a. de maguter offic., de quaeébr a. p., de comeA
ö. /., de comeé rer. priv., de praefecti praetorio (althans degene, die in
de residentie aanwezig is 8), de hoofden der verschillende keizer
lijke Acrinia, de corvpheeën onder de juristen en verder wie de
keizer maar wilde.
9. Scrinia.
Evenals vroeger 4 geschiedt hier het praktische werk. Elk der
Acrinia (keizerlijke bureaux) staat onder leiding van een maguter
Acriniorum, die op zijn beurt wederom ondergeschikt is aan den
magister offic. Gestreefd is naar doelmatige arbeidsverdeling door
de werkzaamheden naar gelang van haar aard te splitsen. Er zijn
nl. drie bureaux (a memoria, ab epidolu, a libellu), later wordt er
een vierde aan toegevoegd: Acrinium diApoAitionum6.
c. Inrichting van het regionale en plaatAelijke beAtuur.
Vormen de steden Rome en Constantinopel een afzonderlijk
bestuursgebied, voor het overige is elk der beide njkshelften ver
deeld in twéé praefecturae (er zijn er aanvankelijk drie, later vier ),
aan wier hoofd staat een praefectuA praetorio. De praefectura omvat
meerdere dioectótó 7, welke ieder (dit is tenminste de regel) bestuurd
1 Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I 169 vlg.; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I
848 vlg.; Kübler, Gesch. d. r. R. 3i9 vlg.; R. E.. art. consistorium van S e e c k (vooral
kol. 93o vlg.); M o m m s e n, Ges. Schr. VI 419 vlg.
* Stein, t.a.p. 169; Karlowa, t.a.p. 848.
* Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I 170.
4 Zie blz. 217.
• R. E; art. scrinium van S e e c k; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 836.
• Zie kaarten bij Stein (Gesch. d. spatröm. Reiches, bijlagen). De kaart van 3o9 geeft 3
praefecturen aan, nl.; praefectura praetorio per Orientem, pr. pr. Itlyrici Italiae et Afncae en pr. pr.
Galliarum. Op de kaart van 4S4 is de Illyrische praefectuur gesplitst in: pr. pr. per Illyrtcum
en pr. pr. Jllyrici Ilaliae et Africac (ook wel genaamd: pr. pr. per Italiao).
1 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 861 vlg.; Kübler, Gesch. d.r. R. 3s3, Mo mm
s e n. Ges. Schr. VI 284 vlg.
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wordt door den oicaruu. De dioece/u op haar beurt bestaat uit
meerdere prooinciae. De provincie staat onder leiding van den
Allereerst verdienen hier de gewestelijhe landdagen {concilium
prooinciaé) even de aandacht, welke zich bezig houden met de be
spreking van regionale belangen (opstellen van verzoekschriften
aan den keizer, formuleeren van klachten, benoemen van afgezan
ten aan den keizer). Tal van keizerlijke verordeningen zijn gericht
„ad provinciales” (beschikkingen op deze verzoekschriften) 3.
Gaan we thans na de voornaamste functionarissen, om vervol
gens nog even stil te staan bij de bestuursinrichting van Rome en
Constantinopel en van de overige steden (gemeenten).
i. Praefecti praetorio.
In het voorafgaande hoofdstuk4 is reeds gesproken over de
praefecti praetorio s. Ze worden door den keizer benoemd 6. C on
stan t ij n wijzigt dit ambt inzooverre, dat hij de militaire macht
aan de praefecten ontneemt 7. Hij draagt deze over aan de magistri
milit. Voortaan heeft men in den praefectus te zien een burger
lijk ambtenaar 8.
De praefectus pr. staat aan het hoofd eener praefectura. Dit is dan
ook de reden, dat op deze plaats over deze functie gesproken wordt 9.
De praefecti oefenen het oppertoezicht uit over de stadhouders bin
nen hun ressort10. Delicten, bedreven door de „indices” (stadhou-

1 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 856 vlg.; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 3s3 vlg
* R. E art. concilium van K o r n e m a n n; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 806.
Voorb.: C. Th., 1. 16. 6 en 7; 2. 3o. 1; 8. 8. 6; 8. 11. 2.
4 Zie blz. 216.
* C Tt-* *• 6; c- »• 36 en *7; D. 1. 11; C a s s i o d o r u s, Variae 6. 3; Karlowa,
Röm. Rechtsgesch. ï 85° vig.; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 3i2; M o m m s e n. Ges. Schr.
VI 284 '299 (Die dioclet. Reichspraefectur).
Karlowa, Rom. Rechtsgesch. I 873—874: schijnbaar voor onbepaalden tijd; andere
functionarissen in den regel voor één jaar.
' S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 178 vlg. en 186 vlg.; M o m m s e n, Abriss 36o.
M o m m s e n , Abriss 355, spreekt van de „Reichskanzlerschaft” van den praefecliu
pr.; voor de magUtri milit. gebruikt hij den term „Reichsfeldhermschaft”.
'Kubler, Gesch. d. r. R. 3ia, behandelt den praefect bij centrale bestuursorganisatie.
Anders: Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 853.
" C' Th-‘ *• l6- 3 (halfjaarl. rapporten). Karlowa, Röm. Rechtsges.ch I 864.
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ders?) binnen het ambtsgebied der praefecten, worden door hen
bestraft h Een belangrijk deel hunner taak houdt verband met het
belastingwezen. Ze zien toe, dat de door de grondbezitters verschul
digde leveringen in natura binnenkomen 2. Verder schrijven ze de
belastingen (althans de gewone) uit 8. Ze spreken recht, als regel
in hooger beroep (ter vervanging van den keizer, vice oacra), bij
uitzondering in eersten aanleg4. Van belang is ver er, a
e
praefecti pr. nog steeds gebruik maken van het hun ™>eger ver'
leende iué edicendi6. Veelal wordt aangenomen, dat ze (althans
als buitengewoon lid) deel uitmaken van het keizerlijk conéiétonum .
2. Vicarii.
.
,
u
De vicariué 8 (plaatsvervanger) staat (dit is tenminste de regel)
aan het hoofd eener diotccéu 9 en wel als plaatsvervanger van den
praefectué pr.w. De vraag, of de aan den vicanu toegekende macht
meteen een rem dient te vormen tegen tè grooten invloed van den
praefectué, mag men waarschijnlijk in bevestigenden zin beantwoor
den u. Het rechtstreeksche toezicht op de stadhouders is aan dén
vicariuö opgedragen12; hij treedt tevens op als rechter in hooger

beroep 1S.

I Cassiodorus,

Variae 6. 3.

* C. Th., ï. 5. 5—7.
_ ,,
, r okk
• Cassiodorus, Variae 6. 3; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 855.
‘ Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 855-856; Wenger, Z.vilprozessr. 64.
C. 5.' l6U'8. 40. (41). .7

Nov. x66; Cassiodorus

Variae 6 3; Kipp.

Gesch d. Quellen 95 (noot ,) en 96 (noot 5); Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 853
, ste in. Gesch. d. spatröm. Reiches I !7o (vroeger is de praefect Imder geweest van den
staatsraad); Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 849 (het argument van K. is met over
tuigend; in C. Th., 11. 39. 5 staat juist, dat nog andere personen aanwezig zi,n dan de met nam
Ïh!' 1. *5; C. 1. 38; Ca.aiodorus, Variae 6. ,5; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 85o vlg.; Kübler, Gesch. d. r. R. 3s3.
•Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 853.
1. Mo mms en, Abriss 357. Anders: Karlowa,

Röm. Rechtsgesch. I 853.

II Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 853.
>» C. Th., 1. i5. 6; 1. i5. i5 (toezicht op tijdig binnenkomen der belastingen).
‘* Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 855—856.
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3. Stadhouders.
De stadhouders \ zijnde de bestuurders eener provincia 2, komen
onder zeer verschillende benamingen voor. Zoo wordt gesproken
van: consularis corrector, rector provinciae, praeses provinciae, iudex.
De stadhouder blijft allereerst belast met de handhaving van
rust en orde in de provincie 3. Hij oefent burgerlijke en crimineele
rechtspraak uit (iudex ordinarius) 4. De gerechtszitting wordt ge
houden in de hoofdstad van het ambtsgebied 6. Voorts heeft hij
een taak te vervullen bij het belastingwezen (tusschenschakel
tusschen vicarius en belastingplichtigen bij de inning der belas
tingen 6 en controle) 7.
Ook aan de stadhouders is hun militaire macht van vroeger
ontnomen .
°

4. Stedelijk bestuur van Rome en Constantinopel9.
We weten reeds, dat beide steden een eigen senaat kennen, al reikt
JenS bete^ d
ook met zoo heel ver. De drager van de hoogste
hem h ^ fm!Chl .iburgerlljkf en mditaire) is de prae/ectus urbi « Bij
hem berust de leiding van den senaat
terwijl hij voorts rechtspraak
uitoefent over de senatoren «. Tevens treedt hij op als rechter in hooger beroep, ook ter vervanging van den keizer (vice sacrd) «.

AbrifsV57° W ^ ^ RechtSgeSch‘ 1 850 vI«’ (speciaal blz. 856 vlg.); M o m m s e n,
* Het verschil tusschen keizerlijke en senatoriale provincies (zie hiervoren blz. .74-176)
is verdwenen. Er zijn voortaan alleen keizerl. provincies.
* D. .. .8. i3. pr. (Ulp).
* C. Th., 1. 7. 2; Wenger, Zivilprozessr. 66.
* PeiCtT*fc" Van Vr°eger <VCrgL blz' '7l) Zijn ^schaft. K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. 1 809.
.. *

! “ a" C' *• 4°‘ 10; 10- *»• 6- Ze kunnen zich blijkbaar direct wenden tot de belas

tingplichtigen met voorbijgaan van de Sccurloncd (curialu).
Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I. 869.
* Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I io5.
* Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 863 vlg.; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 33o vlg
M o m m s e n, Ges. Schr. VI 430 vlg. (Rome en Ravenna)
" Zie vroegere bespreking blz. 216. C. Th., 1. 6.; C. 1. 28; Cassiodorus, Variae 6. 4.
tassiodorus, Vanae 6. 4.
Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 867.
11 Z,e °-a- C. 7. 62. 17; Wenger, Zivilprozessr. 65.
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&.»£££ £ÏW bestuur in het algemeen is iu hoofdV o-tsVianrlViaafd 1 Wel is er dit verschil, dat de bestuurders (duoviri,
Si'
!"“» »«« directe betrekhius staan tot den
alleenheerscher 2. In ander verband is reeds gewezen op de weinig
benijdenswaardige positie, waarin deze municipale bestuurders QecatrKSé (gemeentelijke) bestuurders staat de defensor
cwitatu 3 (ook wel: defensor plebié), wiens taak voornamelijk bestaat in
de bescherming van economisch zwakkeren tegen de potenUore,, (potentes) 4 Verder heeft hij te waken tegen afpersingen, waaraan de stad
houder of anderen zich mochten schuldig maken *. De defensor wordt
aanvankelijk door den keizer, later door den praefectus praetono be
noemd «. Deze instelling heeft eigenlijk nooit aan de gestelde ver
wachtingen beantwoord 7. De taak van den defensoris trouwens hee
moeilijk6 daar doeltreffende middelen om corruptie te weren met ter
beschikking staan. Voorts is de defensor belast met de berechting van
,,causae minores

*.

§ 2. Rechtsbronnen in formeelen zin.

De waarde van verschillende uit het voorafgaande tijdvak
bekende bronnen wordt thans uitermate problematisch. Dit hangt
samen met veranderingen, welke plaats grijpen of verder door
werken in de inrichting van den rom. staat. Recht vormende
instanties, die in vorige eeuwen belangrijk hebben bijgedragen
tot den uitbouw van het rom. recht, missen haar vroegere producti
viteit.
1 Zie blz. 169 vlg. Voor het byzantijnsche tijdperk zie:

Karlowa,

Röm. Rechts-

gesch. I 894 vlg.; Kübler, Gesch. d. r. R. 336 vlg.
2 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 895.
■ S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 377 vlg., 344 en 557; Mitteii-Wilcken,
Grundzttge II. 1. 3i-3a; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 896; Kübler, Gesch. d.
r. R. 337 vlg.; Wenger, Zivilprozessr. 69.
< C. Th., ». 39. 1 en 3; C. 1. 66. 1; Nov. Maiorian., 3.
* C. 1. 66. 4.

. .

.

.

,

, 11

. s t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 378. Later geschiedt de benoeming door de stedel.
curia zelf; dé praefcctw, pr. bevestigt dan alleen de benoeming (C. Th., 1. 39. 6). Een verorde
ning van 409 n. Chr. bepaalt, dat behalve de curiaU* aan de benoeming medewerken de plaatselijke geestelijkheid en de bisschep, de grondeigenaren <po*c*trté> en de m de plaats gedomi
cilieerde senatoren (bonoratï) (C. 1. 66. 8). Na herhaalde wijzigingen regelt J u s 11 n 1 a n u s
deze materie opnieuw: NoV. i5.
1 S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches I 657.
8 C. Th., 1. 39. a.
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i. Gewoonte (mos, consuetudo).
Gelijk voorheen behoudt de gewoonte ook nu, plaatselijk ten
minste, haar rechtsvormende beteekenis K Men mag dit afleiden
"!t..een refks voorschriften der Digesten 2. Justinianus' leerboek
bhjtt van de gewoonte gewag maken (Lu non ócrïptum) 31. 4* *
Bekend is verder de verordening van C o n s t a n t ij n *
waarin gezegd wordt: „Consuetudinis ususque longaevi non vilis
auctontas est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut
aut rationem vincat aut legem" 6.
2.

Lex en 3. Plebiécitum.

Alhoewel Justinianus beide vermeldt als bestanddeelen
van het „ius nostrum", is de praktische beteekenis dezer rechts
bronnen thans geheel verdwenen «. Wel zijn er tal vaneen plebucita, die tot stand gekomen gedurende de voorafgaande periode ook
thans van toepassing blijven. Daarom is de vermelding van wet en
van plebs-besluit in het justiniaansche leerboek volkomen verant
woord 7. Men heeft in deze vermelding niet een aanwijzing te
zien van bronnen, waaraan nieuw recht te danken zou zijn.
4- Interpretatie.
Hebben vroegere juristengeslachten, priesters en leeken, zich
dank zij de interpretatio groote verdiensten verworven voor het rom.
1 ^^PP» Gesch. d. Quellen 24—26.
* D. 1. 3: de legibus, senatusque consultis ei longa consuetudine. Zie ook: C 8 5a <53)
J. 1. 2. 3.
v '*
4 C. 8. Ö2 (53). 2.
. * P.6 |>e^ekenis van dit voorschrift is zeer betwist. Zie literatuur: S c h u 1 z, Prinzipien o
(noot 3a). Men wi,st wel op de antinomie, welke bestaan zou tusschen deze keizerl. verordening
en teksten, waarin de derogatoire kracht der mos tegenover de Ux erkend wordt (D. i 3 3a i
Ulp.). Deze tegenstrijdigheid kan men aldus oplossen, dat de verordening van Constant i, n, na vastgesteld te hebben het belang der gewoonte, alleen bepaalt, dat haar auctorita*
met zóóver reikt, dat ze ratio of Ux aan banden zou leggen. Dat de gewoonte niet mag indruischen tegen de ratu, hebben we vroeger gezien (blz. ia7 vlg.). De bestaande gewoonte beperke
(vincat) evenmin het terrein, waarop de Ux bevoegd is tot regeling. Dat een vigeerende wet
door dcouxludo in onbruik raakt, belet deze verordening niet. K i p p, Gesch. d. Quellen sS.
, £ i* *: 3 en 4- Justinianus gebruikt hier telkens den verleden tijd (conotitucbat).
A a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 931.
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recht, thans kan daarvan geen sprake meer zijn. Blijkens. de enkele
geschriften, die er zijn, stellen de rechtsgeleerde schrijvers zich
tevreden met compilaties uit verhandelingen van voorgangers en
met het samenstellen van verzamelingen (codificaties) van keizerlijke verordeningen. De interpretatio door de juristen mag als rechts
bron verwaarloosd worden, al zullen de rechtsgeleerden in het
keizerlijk coneUtorium invloed hebben uitgeoefend op den nagenoeg
despotisch gemonopoliseerden interpretatieven arbeid van den
keizer zelf

•

_

«

Tal van keizerlijke verordeningen zijn in wezen niets anders dan

verkapte keizerlijke interpretaties.
In een verordening van 3i6 n. Chr. * bepaalt Constantij n,
dat indien bij conflict tusschen billijkheid (aequitaS) en strik: recht
/• x Je interpretatio verzoenend tusschenbeide moet komen, dat da
uisluitend KSzer de waarde der „interposita interpretatio” heeft te
beoordeelen 8 Wat hier onder interpretatio te verstaan is, is met duideMk Mogehjk' keeft d« keizer het oSg op de interpretatie, jood.
vinden is In de geschriften der klassieke Jnristen. Hrf
i 4 „
Pmigtanti n tevens denkt aan de interpretatie,
zooalï die in en door de rechtspraak (constante jurisprudentie) vasten
voet gekregen heeft 4.
Een enkel woord tenslotte over de interpretatio, zooals deze in ver
schillende verzamelingen van keizerlijke verordemngen voorkop We
denken hier aan den Codex Theodoeianiu. Telkens wordt hier achter de
keizerlijke verordeningen een interpretatio mgeiascht die den nhoud d
conotitutio in eenvoudiger bewoordingen weergeeft. Bi, de omdachüghe
van veel verordeningen (vooral na Constant ïjn wordt de redactie
der verordeTngen z^er ingewikkeld) is deze uitleg waarlijk met over
bodig. Deze interpretatio is te danken aan de prudent«, die de Ux romana
Viugotborum (Breviarium Alaricianum 5o6 n. Chr.) samenste
.
het er niet over eens of deze verklaringen eigen werk zijn van deze
„kenners” van het recht dan wel of zij gebruik gemaakt hebben van
bestaande geschriften 5.

_____ _____ _____________ _______

i Dat de keizer optreedt als interpretator blijkt wel heel duidelijk uit: C. i. M- 9J *• *42 en 3.
* C. i. 14* »*
* Zie ook: O. 1. 14*
....
, ,
• i
4 Over de beteekenis {auctoritas) der
perpetuo éimUiter iudicata vergelijke men het resenp
van keizer S e v e r u s (D. 1. 3. 38, Callistr.). Voorschriften in anderen zin vindt men D. 42.
1. 63 (Macer): de res iudicata prejudicieert niet „inter alios” (bij geschil tusschen andere par
tijen in de toekomst); C. 7. 45. i3 (non ezemplis, sed legibus ludicandum est). Zie ook. J. 4. *7pr. Voor vonnissen door den keizer zelf gewezen zie: C. 1. 14. *2- PrK a r 1 o w a. Röm. Rechtsgesch. I 977 vlg.; L e v y in Ath, Roma II 27 vlg.
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5. Senatudcondultum.
Hetgeen zooeven (sub j en 3) gezegd is met befrekkhjg tot
, **. P-thxdm, geldt evenzeer voor het senaatsbesluit1 Uit

t T°£ .T

^Tifke ^

W

van kracht . Hetr6‘
is derhalve begrijpelijk, dat zoowel -Wh
de Digesten
als de Instituten van J u s t i n i a n u s er aandacht aan schfnken.
r komen ook wel meuwe senaatsbesluiten tot stand >, doch men
zoekt tevergeefe naar een besluit, dat voor de verdere ontwikkeling
van het rom. recht van richting gevende beteekenis geweest zou
zijn. Gevolg is dan ook, dat we straks bij de kenbronnen de senaatsbeslmten kunnen verwaarlozen. De medewerking van den senaat
de rechtsvorming is tot een zinledige formaliteit afgesleten i.
6. Edicta magidtratuum.
•

re^ht der magistraten: edicten uit te vaardigen (iud edicendi),
b^V6n bestaan 5’ maar “
gaat van deze be
voegdheid geen kracht meer uit. Slechts de edicten der praefecti
praetono verdienen hier vermeld te worden. Ze mogen evenwel
met m strijd zijn met wetten of keizerlijke verordeningen 6.
7* Coriótitutioneó van den keizer.
Voor de byzantijnsche periode vormen de keizerlijke verorde
ningen verreweg de belangrijkste rechtsbron, hetgeen gelet op de
positie van den absoluten monarch allerminst vreemd is7. De
emdelooze reeks constituties, bewaard in codiceé (deze komen ter
senaat" op ÏJ.' ^^

is b* de b«P«king van den

* Men vergelijke bv.: D. 14. 6; 16. 1; 36. 1; 38. 17.
* Zie R. E„ art. senatus van O’B rien Moore (Supnl bnd VIo o
vindt men enkele senaatsbesluiten opgesomd); verder dezelfde schr t z p • art sen'tJ9
T
tum (kolom 808 vlg.J. M o m m s e n, Ges Schr VI 6o5 vla be,'
van 53o n Cl**
<. •• i. •
»
*
005 lg*' besPreekt een senaatsbesluit
van öóo n. Uhr. (senaat gnjpt m bij pauskeuze).
Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I q3i

8 J. i. 2. 7.
‘ JC' *• \6'

^ de4beteekeniS der edicten voor di‘

K i p P. Gesch. d. QueUen 95.

sprake bij de kenbronnen) en elders \ legt ten deze een duidelijk geLeges wordt de technische term voor: keizerlijke verordeningen.
De legen staan tegenover het ius, d.w.z. het recht vervat in e

geschriften der klassieke juristen .
•
.
Als vorm voor de keizerlijke leges wordt m den regel gekozen
het edictum of het rescriptum 4. Ook de andere uit het vorige hoofd
stuk bekende vormen komen, ofschoon zelden, voor .
Een nieuwe vorm voor keizerlijke beschikkingen komt op in het
begin der 5e eeuw: de sanctie pragmahca e. De beschikkingen, waar
voor deze vorm gekozen wordt, zijn (al raken ze in den regel algemeene
belangen) wat den inhoud aangaat van zóo uiteenloopenden aard, dat
niet vast te stellen is welke leidende gedachte bi, de keuze van dezen
vorm den doorslag geeft. Zoo wordt deze vorm gekozen, indien de
keizer regelingen treft voor steden, corporaties, enz. . Voor bevnjding
uit het drukkende ambt van curialis kiest men eveneens de sanctio pragmatica 8. Verordeningen in de ééne rijkshelft uitgevaardigd worden doo
deze sanctio van kracht in de andere rijkshelrt .

Tenslotte nog een opmerking (ze houdt verband met het zoo
juist aangehaalde voorbeeld bij de sanctio pragmatkd). Aanvankelijk
gaat men te Rome uit van het principe, dat een keizerlijke ver
ordening uitgevaardigd in de ééne rijkshelft vanzelf ook in de
andere van kracht is10. De eene Augustus verordent tevens in
naam van den mede-Augustusxl. In het begin der 5e eeuw (429
n. Chr.) komt een andere regeling tot stand: voortaan worden de
1 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I g53 vlg.
* Ki pp, Gesch. d. Quellen 77 vlg.
. Consultatie 6. 2: 7. 2; Nov. Val., 3i. 1. 5; c. Impcratoriam maUotatem §§ 2 en 4; K u b 1 e r,
GeschTr R. 376; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 93i, vat
.ets ruimer op (er zouden
ook onder vallen de keizerlijke rescripten, welke verband houden met de praktische rechtsp eging); K i p p, Gesch. d. Quellen 146.
* Zie blz. s3o—s3i.
8 Ki pp, Gesch. d. Quellen 78 vlg.
• C 1. 23; M o m m s e n. Ges. Schr. II 426-428; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I.
936 vlg.; Kübler, Gesch. d. r. R. 38o-38i; K i p p, Gesch. d. Quellen 81-82.
’
8
•
18

C. 1. 23. 7.
C. 10. 32. 67. 6.
Nov. Theod., 1. 5.
K i p p, Gesch. d. Quellen 78; M o m m s e n. Ges. Schr. VI 457—465.

H Karlowa, Röm. Rechtsgesch, I 826—827.
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verordeningen toegezonden aan den mede-keizer, deze moet er zijn
goedkeuring aan hechten (sanctio pragmaticd), waarop publicatie en
in werking treding volgen K
8. Reaponaa prudentium.
Wat de rcoponsa betreft staat het byzantijnsche tijdperk wel in
scherpe tegenstelling tot de groote bedrijvigheid der prudente* van
de voorafgaande periode 2. Justinianus vermeldt de retporua • Toch blijkt van hun praktische beteekenis weinig.
Dat het geven van reöponöa (daaronder begrepen het publiceeren
van reoponda) tot stilstand is gekomen, zal wellicht tot de zelfde
oorzaken herleid moeten worden, die de afwezigheid van rechts
geleerde verhandelingen in het algemeen op haar geweten hebben.
Men teert blijkbaar voort op den arbeid der klassieke juristen. Van
oorspronkelijk eigen werk valt vrijwel geen spoor te bekennen. Bij
de behandeling der verschillende rechtsscholen zullen weliswaar
enkele namen van juristen vermeld dienen te worden. Zoo ook
bij de bespreking der justiniaansche codificatie. Het verschijnsel,
dat de rechtsscholen ondanks tijden van hoogen bloei zoo weinig
geschriften hebben opgeleverd, is merkwaardig en moeilijk te ver
klaren. Dat Justinianus — teneinde de door de codificatie
verkregen rechtséénheid te verzekeren — maatregelen treft om te
voorkomen, dat deze eenheid opnieuw verstoord zou worden, is
bekend 4. Niet minder zijn vrees voor de „verbositas” der juristen.
Welnu vernietiging van rechtsgeleerde verhandelingen op last van
hoogerhand en op groote schaal zou niet zoo heel vreemd zijn.
Zekerheid daaromtrent bestaat echter niet. Men zal de factoren,
welke dezen geweldigen en vrij plotselingen achteruitgang der
luruprudentia veroorzaakt hebben, vermoedelijk in zeer verschillende
richting hebben te zoeken 5. K a r 1 o w a denkt hier aan het des
potisme, dat niemand naast zich duldt bij de rechtsvorming 8.
‘ C. Th., 1. 1. 6.
*
4
*
*

"

'

“—---------------

Karlowa, Röm. Rechtsge%ch. I 932.
J. ï. 2. 3 en 8.
Zie hieronder hoofdstuk V.
De enkele geschriften, die er zijn, vallen in het niet vergeleken bij die der klassieke periode.
Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 932.
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Bovendien zullen tal van knappe juristen voor wetenschappe^ke
geschriften en voor responsa geen tijd meer beschikbaar gehouden
hebben, omdat de keizer op een belangrijk deel hunner werkkrac
beslag legt bij de voorbereiding van keizerlijke verordeningen bij
het nemen van beslissingen in geschillen, bij het maken van codifica^EeTtweetal juristen mogen hier afzonderlijk vermeld worden K
Allereerst Hermogenianus2 uit wiens rnris epibmarum
Libri VI verschillende fragmenten in de Digesten verwedt zijn.
Of deze jurist tevens de samensteller is van den Codex Hermogenianuö (bij de kenbronnen komt dit werk ter sprake) staat met vast.
In de' tweede plaats dient genoemd te worden: A ure l i us
Arcadius Charisius3. Hij schrijft: de munenbuscmUbus
Liber singularis, de officia praefecti praetorio liber scngulans en
Ober singularis. Ook uit deze geschriften zijn meerdere fragmente
zij de Digesten tot ons gekomen.
Er zullen in hetgeen volgt nog. enkele namen van juristen ge
noemd worden. Ook deze brengen de overtuiging, dat thans de
rechtsvormende beteekenis der juristen vrijwel gemist wordt,
allerminst aan het wankelen. Het werk der klassieke juristen daaren
tegen is nog altijd van groot praktisch belang. Men zit echter b j baar verlegen met den chaos van meeningen, die men telkens pro
en contra in een bepaalde rechtskwestie kan aanvoeren. Teneinde
Her orde te scheppen en vereenvoudiging te verkrijgen, nemen e
keizers verschillende maatregelen, welke Her even de aandacht vragen.
Constantijn vaardigt in 3,1 n. Chr. het verbod uit om
voortaan van de Notae van Ulpianus en van
a ui u s op
P a p i n i a n u s gebruik te maken. Typeerend is wel de bedoeling
van dit verbod: „perpetuas prudentium contiones eruere . JJe
lex citandi van 426 n. CH. 5, welke te danken is aan de keizers
i De opzet dezer SckcU zou meebrengen over deze juristen te spreken in § 3. Waar slechts
twee juristen in aanmerking komen, spreken we er W over.
RechtsgesCh. I 754;
s r E art. Hermogenian van Brass»lott, ivario
,
Kipp, Gesch. d. Quellen M., rangschikt H. onder de klassieke junsten.
' Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I
‘ C. Th., i. 4. 1. In 3s7 n. Chr. wordt P a u 1 u s in eere hersteld: C. Th.,

K r ü.

1.

4■ *• *

g e r in Studi BonfanU II 3oi'—-337.
« C. Th., 1. 4. 3; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I g33 vlg.
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Theodosius II (408-450 n. Chr.) en Valentinianus
111 (425—455 n. Chr.), streeft eveneens naar het stellen van paal en
perk aan de rechtsonzekerheid. De inhoud dezer verordening komt
hierop neer, dat de geschriften der vijf groote juristen (P a p in 1 anus,
Paulus,
Ulpianus,
Modestinus
en
Cx a 1 u s) kracht van wet zullen hebben. Voorts mag in rechte een
beroep gedaan worden op de geschriften van rechtsgeleerden, waar
van deze vijf corypheeën hunnerzijds gebruik gemaakt hebben1.
Bestaat er verschil van meening tusschen de genoemde vijf juristen,
dan is de meening der meerderheid beslissend. Is er geen meer
derheid, dan praevaleert de meening aan wier zijde P a p i n i an u s staat 2. Staken de „stemmen”, terwijl Papinianus zich
over de rechtskwestie niet uitlaat, dan is de rechter vrij in zijn
keuze: „quod sequi debeat, eligat moderatio iudicantis”. Men zal
zich de werking der lex citandi praktisch aldus hebben voor te
stellen, dat de gedingvoerende partijen zelf de meeningen der ju
risten aan den rechter kenbaar maken {sententiae citantur). De rechter
zou anders voor een tè tijdroovende en bovendien uitermate moeilijke
taak gesteld worden. Let men trouwens op het groote aantal ge
schriften, dat bij toepassing der lex citandi te raadplegen blijft, dan
mag toch betwijfeld worden, of deze wet in de praktijk zoo heel veel
beteekend heeft. Niet ten onrechte komt K ü b 1 e r tot de gevolg
trekking, dat het met de kennis en de kunde der rechters in die dagen
met bijster goed gesteld geweest kan zijn3. Het tellen der sen
tenties is voor den rechter „infra dignitatem”! Niet zonder belang
is tenslotte, dat de Lex citandi in de rechtsscholen niet toegepast is,

1 Met name worden genoemd: Scaevola, S a b i n u s. Julianus en Marcel1 u s. De overeenstemming van citaat met oorspronkelijk geschrift (coSicum collatio) wordt tot
voorwaarde gesteld. Men eischt dus controle.
2 Indertijd is gewezen op de latere beteekenis van Papinianus. De Ux citandi geeft
hiervan een duidelijk blijk {exceLlentU ingenii vir Papinianuó).

, * f " V* r' Gesch- d- r- R- 377. schrijft: „Es musste wahrhaftig traurig um den Richterstand bestellt sein, wenn die Regierung es wagen durfte ihn derartig in spanische Stiefeln
emzuschnuren Eine so rohe Bewertung der alten Juristen, bei der ihre Meinungen nach der
ahl statt nach dem geistigen Inhalt gemessen werden, zeugt ebenso von dem geistigen Tiefstand der Regierung wie der Richter, denen eine so schablonenhafte Litteraturbenutzung zuge-
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zoodat daar tenminste een onbegrensde belangstelling voor het ge.
heele recht in stand kon blijven 1.
RechtééchoLen.

Te midden der onmiskenbare inzinking onder de juristen springt
de bloei van verschillende rechtsscholen des te meer m het oog .
In het Oosten verdienen de scholen van Berytue, Cerutantinepel,
Alexandrie, Caeéaeea, Anticchie en Athene vermeld te worden .
In het Westen zijn het die van Rome en van Carthago.
We beperken ons tot enkele gegevens omtrent die scholen,
welke Jnstinianus laat voortbestaan (Berytus Constantinopel en Rome) *i Haar beteekenis zal trouwens van het meeste
belang geweest zijn.
I. School van Berytiu.
,
De school van Berytus (Phoenicie) heeft de grootste vermaard-,
heid verkregen 5. In de 5e eeuw bereikt ze haar hoogsten bloei. Ver
schillende van haar hoogleeraren werken later mede aan e jus niaansche codificatie. Bovendien wordt veelal aangenomen, dat
de justiniaansche compilatoren in de geschriften van Berytusa
voorbereidend werk een voornaam steunpunt gevonden hebben,
1 Zie Pringsheim, in Atti, Roma I 463.
_ ,
» Over het rechtsgeleerd onderwijs in het algemeen: c. Omnem, e
a )
linet (Histoire, zie hieronder noot 5); K a r 1 o w a Rom Rechtsgesch. I !oaa vlg.
/ ok 67a— 677)
'Z.

ioa4 vlg. (justiniaansche hervorming); Kubler, Gesch. . .
*■ *. -C Schulunterricht ..» K , b . .
Mo

• 4

V* \
TT
, „KV. TWH Walden, The Umversities of ancient Greece (l^on
don 1011V P- sTymank, Das Hochschulwesen im röm. Kaiserreich bis zum Ausgang
der Antike'(Programm, Posen 191a met bibliographie); Mitteis, Reichsrec 119 vlg. over
de kennis van rom. recht in de provincie).
• c. Omnem § 7.
:

F.tud bbte.

P. CoUinet. DSM. d. P** d.

1.

d.

,9.s.

* *7^ Js S 7a

Pr‘"‘‘ V

47 (ioa7) 463 vlg.). Verder van denzelfden schr.: Les preuves directes de 1 influence de 1
seipiementde Beyrouth sur la codification de Justinien, in Byzaniion III
lingin Cotnpiee ren3ue Aca3. 3. Insc, eS Bell* Uitree,
77-84; F. Pringshesm
Beryt und Bologna, in FeMcbr.-Lenel (19ai); W e n g e r, Der heutige Stand a5 vlg.,
Francisci, Vita e studi a Berito (i9ia).
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waardoor de reusachfige codificafie-arbeid vereenvoudigd en be
Te Berytus wordt rom. recht gedoceerd. Men schrijft er verder
verklarende aantekeningen (Mia) op de romeinschrechtelijke
tenten (uiteraard, m het grieksch), waarvan èn de Fragmenta Sinaitica (biji de kenbronnen wordt dit werk besproken) èn de schoheen der iWic* {LibrL Badlici) typische voorbeelden bevatten 2.
Bekende figuren onder de hoogleeraren 3 te Berytus uit de 5e
en 6e eeuw zijn: C y r i 11 u s (schrijver van
™ 8eq>wt™v)
Domninus, Eudoxius (verklaring van den Codex Gregonantu en van den Codex Hermogenianiu), Dorotheus (meewerker aan Digesten, Instituten en nieuwe uitgave van Codex),
A n atolius (medewerker aan Digesten), Demosthenes
otephanus, Patricius en Leontius.
J u s t i n i a n u s spreekt herhaaldelijk met veel ophef over
Berytus Van de stad zegt hij „quam et legum nutricem bene quis
appellet 4.
u
II. School van Conétantinopel.
Met betrekking tot deze school, welke uit 425 n. Chr. dateert is
slechts weinig bekend *. Haar ontstaan reikt weliswaar verder terug tul
K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 987.
2 C u q, Manuel 5o.
3 c. Haec qua' nccauario § i; c. Summa rel publicat § 2; c. Tanta § 9 (c. AéStaxev § 9) Nadere
«egevens b„ C o 1 i n e t, Histoire de 1'école de droit de Beiouth, verder bij He i mK F ^ “S«esc lede“s ^^prudcnUa na Justinianus (LibriBaMicL, VI8 v]g.). Zie verder
Küb1e
T n"S r
VanSeCCke“ <S“b 6> ~ J « *
art. Eudoxius (sub 4) van
(sub 12Wan
TZ Z
^ 1 * * *’
Anatolius <«* ,o), art. Demosthenes
(sub 12) van Jors art. Stephanos (sub 14) van K ü b 1 e r. Over Leontius: Colli net in
C°Z
*9».. 77-84. Over Anatolius’ bewerking v d
Codex z,e Zachariae v. Lingenthal in Z. S. S. RA 8 (l 887) 63 vgl. (deze be
werking zou van naamgenoot zijn). Over ander werk (in vraag-antwoord-vorm), waarvan

53 tio33W<“ 6v aUrSC

P ^ Anatolius waarschijnlijk acht zie: Z. S. S. RA

v-

i,2.s.s.

4 c. Omriem § 7.
Taalf rTTT/er'«N°^** SUr 1,histoire de J’enseignement supérieur k Constantinople, in Byzantion III (.9,6) 73-94. IV (1927/28) i3-a8 (deze artikelenreeks wordt nog vervolgdTon KarentMÏ m
gelrnheid de verv°lgen te raadPlegen); F u c h s. Die höheren Schulen
LTe J Su , >°P 1"
ttekUer- “ ByZanlM- Arcb“- He« 8 <*9*6) i-8; S c h e m m e 1,
Die Hochschule von Konstantinopel im IV Jahrhundert, in Neuc Jabrb. 12 (1908), 2 Abt. 3
arlm
^ Hochschule von Konstantinopel vom V-IX Jahrh., in Prog amm 3. Kgl. TVdb'lnut-Gymnasiumd (Berlin i9i2).
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,

.

p nnstantii h), maar in het begin der 5e eeuw

s=3£s L“

T^fro» i.(r“bu"v» ook andere vakken tot het stndie-progr.» be'“’au‘medewerkers aan de justbiiaaasche wetSevinE rij» de b«je
d«1eS“e“iïave“Di8esteoeo Instituten) » Cr.» “"J
W“ J-ftTe» es^v«r“der *'g te ïe.preke.
•.
woonlijk den schrijv
•• ë • 555 n Qu-, te Constantinopel gepièïeïdïjSpiït^Juwum, zou eveneens aan deze rechtsschool gedoceerd hebben 7.

Sool k» denken^ (in ^tegenstelling tot particuliere onderriAting m_ de

WgW^r ^ntet ÏeCrt0(LC/ÏrÏ:^r) Tif betreft verschillende vrijdommen“I» liten (in.lnitóte'n)i niet achtergesteld wordt b, z„n

ook voor die in de rechtsgeleerdheid. Rome behoort tenslotte met Con-

c.

x C. Th., 14. 9. 3. 1 (=
11. 19• 1); Pucks, t.a.p. hlz. 6.
* F u c h s, t.a.p. blz. 6—'8.
* Cc.HmiL lecLario § 1; c. Tanta § 9; c. Impcratoriam mai^taUm § 3; R E art. Theophilos (sub 14) van Kübler. Zie ook: Zachariae v. Lingenthal in Z. S. S. RA
ÏO (1889) 255 vlg. en 257 vlg.
* c. Tanta § 9.
* Zie hieronder hoofdstuk V.
.
d ,, o. K ; m n
* K.rlow., K»«. RechCseeet. I .~H Kübler. Geeeh. d
R. <,8, K, p p.
oJ.ÏQ^.671 Zacheriee v. L. n s e n «h „ 1 n, Z. S. S. RA „ (.8,,) 7S
vlg. (over antecessor J.).
■ Fitting in Z. S. S. RA 6 (x885) 1x4 en 119.
9 Augustinus, Confessiones 6. 8.

10 Fragm. Vat., 204.
11 Cassiodorus, Variae 9. 21.
>* C. Th., 14. 9. x*
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stanfanopel tot de „urbes regaae”, waar ook nk 533 n. Chr. rechtsgeleerd
onderwijs geoorloofd blijft K Wanneer op verschillende plaatsefin de
mene?enK"raJ? 1S van onderwijs, dat te Rome genoten wordt dan zal
men daarbij ook mogen denken aan het rechtsgeleerde 2.

§ 3. Rechtsbronnen in den zin van kenhronnen.
Te midden der belangrijke wijzigingen, die de rechtsbronnen in
sociologischen en m formeelen zin gedurende het byzantijnsche tijd
perk ondergaan, is het verschijnsel, dat ook het beeld der kenronnen zoo geheel anders wordt, zeker niet vreemd. Tijdens de by
zantijnsche periode ontstane legeé, pLebiécita, enz. zijn er niet. Se
naatsbesluiten gedurende dit tijdvak tot stand gekomen mogen we
praktisch verwaarloozen 4. Een opsomming van ook thans van kracht
gebleven oudere bronnen moet uiteraard achterwege blijven.
Met het oog op een overzichtelijke rangschikking worden nu
allereerst vermeld de particuliere kenbronnen, d.w.z. die
welke te danken zijn aan particulier initiatief (werken van rechts
geleerde auteurs en werken van historici en van andere schrijvers).
IJaarna volgen de verzamelingen en bewerkingen van het klassieke
junsten-recht (om) 5 en van keizerlijke verordeningen {Legeé), waarij het initiatief is uitgegaan van de overheid. Deze dragen derhalve
een officieel karakter. Tenslotte vragen als derde groep ken
bronnen de aandacht: de oorkonden.
Dat er tal van verzamelingen (codicee) 6, vooral van keizerlijke
1 c. Omriem § 7.

* D. 1*. u 17 (Ulp.); 47. 10. 5. 5 (Ulp.); 5o. 1. 36. pr. (Modest.). L e vy acht de zelfs ancbge ontwihhehng der rechtsgeleerde literatuur in de westelijke rijkshelft zelfs „iet goed te
verklaren zonder de bas» van het rechtsgeleerd onderwijs, waarbij hij met name. spreekt over
de rechtsschool te Rome, zie: Z. S. S. RA 49 (,929) ,33.
* Voorzoover de kenbronnen dezer periode gepubliceerd zijn in de Tcxtc* van Gi r a r d
worde verwezen naar de gegevens omtrent uitgaven, literatuur, enz., waarmede Girard
torafr
rS
‘ 0626
geWt
voor de kenbronnen der beide
voorafgaande tijdperken.
* Zie blz. 3oj.
<klJno7ndt rÏ
gen°men’ ZO°dat Br °°k °nder vallen de k«i*«rl. verordeningen
S1 t
r ÏTJ (ZlC,
3°5, DOOt 3>‘ DC gFenS tUSSch6n beide
d- ongeveer samen
nmt <he tusschen het klassteke en het na-klassieke recht. Zie: G e n z m e r in A, Bologna I
(caudex) beteekent eigenlijk: stam, boomstam. De Romein schreef aanvankelijk op
met was bestreken houten tafeltjes. Meestal gebruikte men twee onderling verbonden „tabulae"
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verordeningen, tot stand komen hetzij als gevolg W
initiatief hetzij op last der keizers, wordt
mt de ^
gende behoefte aan éénheid en overzichtelijkheid in het geldende
recht1. Deze behoefte geldt voor het nog steeds toegepaste recht
der klassieke juristen (ius), maar niet minder voor de keizer^.
verordeningen (leges), wier getal van dag tot dag toeneemt en wi
Houd de éénheid en de overzichtelijkheid in het recht allesbehalve
^Dfklbronnen dezer periode zijn ten deele uit de oostehjke
ten deele uit de westelijke rijkshelft afkomstig. Ondanks den ^vioe
dien het Oosten op het Westen uitoefent, dragen toch de westelijke
bronnen een vrij zelfstandig karakter. In het Westen concentreert
zich de activiteit der prudentes in het west-gothische nj

.

i. Particuliere kenbronnen.
a. Werken van rechtsgeleerde auteurs.
Bij de behandeling der responsa prudentium als rechtsbronn
in formeelen zin is reeds gewag gemaakt van de juristen Hermogenianus en Aurelius Arcadius Charisius
en van hun werk 4. We komen op deze juristen hier met nader terug,
evenmin op de rechtsgeleerden, wier namen ter sprake gekomen
ziin bij de behandeling der rechtsscholen.
De werken der rechtsgeleerde auteurs houden zich ten deele
bezig met het ius, ten deele zijn het verzamelingen van leges. We
beperken ons tot de belangrijkste kenbronnen.

(diptvcbon), zoo bv. bij
accepti et expeeui. Op den duur heeft het
kregen van: boek; tenslotte ook van: verzameling van rechtsvoorschriften. M o m m s e n,
Ges. Schr. II 359—365 (over codex 36a vlg.).
1 Kamphuis en, De codificatiegedachte, passim.
■ Wat het fa. betreft b wel le.kenead, dat de ja.titü.an.ehe «,a,pdater.n •«>”
Zie: e. 1W. S .. Zie ~k, e. O.
f
Voer de
eer^ke
men: c. Haec quae neceMario, c. Summa rei publicae en c. Cordi.
. ,Q
. L e v y, Westen u. Osten in der nachkl. Entwicklung d. röm. Rechts, in Z. S. S. RA 49
(1939) 23o'vlg.
* Zie blz. 307.
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i. Codex Gregorianus.
DeC. Greg. 1 vormt een particuliere verzameling van keizerlijke
verordeningen \UgeS)2. De oudste verordeningen (conotitutioL)
gaan vermoedelijk zelfs terug tot Hadrianus (i i7-i38 n
i
T/?? dateeren van 29Ö n. Chr. 3. Men heeft hieruit af
geleid^ dat de C. Greg. tijdens de regeering van Diocletianus
(omstreeks^ a95 n. Chr.) is tot stand gekomen 4. Mogelijk blijft intusschen, dat het werk iets later gedateerd moet worden 5.
Omtrent den samensteller Gregorius is niets naders bekend.
Vermoed wordt echter, dat hij hoogleeraar aan de rechtsschool te
xierytus geweest is.
De C. Greg. is slechts zeer fragmentarisch bewaard gebleven,
r is in verschillende andere bronnen gebruik van gemaakt6,
e verzameling is ingedeeld in boeken, titels en constitutiones.
2. Codex Hermogenianus.
, Deze verzameling 7 schijnt bedoeld te zijn als aanvulling van
den C. Greg Ze bevat lege*, die chronologisch ongeveer aansluiten
bij die van den C. Greg. De C. Hermog. is evenals de vorige het
resultaat van particulier initiatief. De opgenomen verordeningen
dateeren uit de jaren 294-324 n. Chr. «. De C. Hermog. heeft meer
dere uitgaven beleefd «. Het ontstaan wordt veelal gezocht tusschen de jaren 314 en 323 n. Chr. 910.
' £ E-,
GrTrianUS Van JÖrS; Karlow*. Röm. Rechtsgesch. 1 94,
en 959-96o; Kflbler, Gesch. d. r. R. 38i; Ki pp, Gesch. d. Quellen 85. Uitgave In
K r u g e r, Coll, libr. tur. anteiuótin. III 236'_242.
‘Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 942; Kübler, Gesch. d. r. R. 38s.
K a r I o w a, Röm. Rechtsgesch. I 941-942 (vermeldt het jaar 294 n. Chr )
* wV7’ t a*. 85; Mom“se”. Ges. Schr. III 366 vlg. („Die Heimathd. Gregorianus”).

1.,, „a

ZZZZ

Kr «1

c U/i

ü°“Ur d* l“br“"“ d“" p"i°d* •““*d*

'

E' 3!,_38’: K ' PI- G'“h- d' ««"- «

"l-

—

Ui%.J.

ü r u g e r, Coll. Uhr. tur. anteiuóhn. III 242_245.
tulf*11^’ RÖ“' R"chtSgeSch- 1 941 (vol«ens Karlowa gaan de oudste constivermoed l"k T
^l
”
ta’P’ dat de ..Veröffentlichung’’ van den C. Greg.
vermoedeh;k reeds in 291 plaats had, de constitutie van na dezen datum zou een „Nachtrag’’
9 Kübler, Gesch. d. r. R. 382.
Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 942.
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Het werk is te danken aan H e r m o g e n i a n n s », in wien
me„ eveneens een hoogleeraar der school van Berytus meent te
" Ook dea' Berrng. is slechts fragmentarisch tot ons gekomen.
Bronnen die gebruik gemaakt hebben van den C. Greg., hebben het“e'dt. met bedekking tot den C.
De —b„g
is ingedeeld in titels, waarin dan de verschillende constituties g
rangschikt zijn.
3. Novellae c o n s t i t u t i o n e s p o s t-t h e o d o s i awe hier te maken hebben met een particuliere verzameling
van keizerlijke Lege,, is niet zeker*. Men vindt er verordeningen,
welke na den Codex Theodoöianué (^38 n. Chr.) Jers^n^ ^
Aandacht verdient het feit, dat vooral constituties uit teoos*
telijkex rijkshelft opgenomen zijn. Deze werden naar
^De^poste&eodosiaansche novellen zijn slechts voor em. g^elte
bewaard gebleven. De Lex romana Vuigothorum bevat een uittreksel.
4. Constitutiones Sirmondi.

,, ,

De Corut. Sirm. 6 zijn van belang voor de kennis van h^
keli/k rubt uit de tweede helft der vierde eu de eerste hdft te
vijfde eeuw. Deze verzameling, welke t6 keizerlijke verorde
„igen bevat uit de jareu 33.~(a5 n. Chr., werpt een merkwaardig
.
-r»
i _ cc of H dezelfde jurist is als de schrijver der
1 R. E., art. Hermogenian van B r a s s 1 o ff. üt n. üezenae jui
Inrit epitomae, staat niet vast. K i p p, Gesch. d. Quellen 85.
2 Kübler, Gesch. d. r. R. 376 en 38i.
‘

r D, wl nR?m6Rechtsgesch. I 964-966; K ü b 1 er, Gesch. d^R. M^KipP,

Gesch. d. Quellen 89-9°. Deze schrijvers gev^n tevens ^n ^^Lnen als deel II van
ons tot de vermelding van de^ bevat: Llr UgL nonellarum 3ini TbeoSotii (s6 c).
Mommsens editie van den Cod. Ibe
Liter led non. JHa'iam
Liter Ug. nov. 3ini VaUnliniani (36 c), Liter leg. non. 3*bJKa»ru»e <>x c. , Uter leg.
(5 c.), Liter Ug. non. 3ini Seneri (s c.) en Liter Ug. non. 3»1 Antbemu (3 c.).

5

Zie hiervoren blz. 3o5—3o6,

,

,

p

zog.

KioP

editie van den Cod. Tbcod.
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licht over de bemoeiingen der keizers op kerkrechtelijk terrein.
De verzamehng dankt haar naam aan haar eersten uitgever
lacobus Sirmondus s.j. (f i65i).

5. Fragmenta V a 11 c a n a.
Dit uitvoerig werk waarvan de auteur onbekend is, bevat uitfeeksels uit geschriften van klassieke schrijvers (Papinianus,
1 a)1jUS,i .. P 1 a n u s), derhalve ius. Bovendien echter ontleent de schaver gegevens aan keizerlijke verordeningen, Ugu dns.
rjï Wer, ;s',“aar veelal wordt aangenomen, ontstaan in de westelijke rxjkshelft tusschen de jaren 372 en ^38 n. Chr. 2
Haar benaming danken de Fragm. Vat. aan de plaats, waar
A“fj °.r^.ai m 1821 hef handschrift gevonden heeft (palimpscst der V aticaansche boekerij).
De Fragm. Vat. zijn van groot belang voor het aanvullen van
eemtenin verschillende manuscripten van werken van oudere au
teurs. De inhoud is naar onderwerpen gegroepeerd 3.
6. Collatio legum mosaicarum et roman ar u m.
In deze verhandeling4, over wier strekking en over wier au
teurschap men het nog steeds niet eens is kunnen worden, worden
eikens voorschriften uit de mozaische wet (Pentateuch) geplaatst
naast romeinschrechtelijke regelingen, ontleend aan de vijf groote
r 1 * V * ° y- R°m- Rechtsgesch- 1 969 vlg.; Kübler, Gesch. d. r. R. 387; Kipp
ÏT*T:4 h F 6 1« 6 " ‘ ' 5 8 6
Entstehungsgesch. de. Fragm. Vaticana £
ludT Freibur/er rechtsgesch. Abhdl. Heft 5 (1935) 27_4a; Schulz wijst op de
groepsgewijze rangschikking der stof (Aai. Roma II ,3). Uitgave in K r ü g e r, Colt
t
111 ÏO vlg'; tekst eveneens te vinden bij Girard, Textcj.
Kübler, Gesch. d. r. R. 388.
men °'m' de VOlSende rubrieken aan: * fmPt0 “ •****». * ‘«ufructu, 9c rc uxoria ac
KinKnar °r^’rfÖn' Rechtssesch- 1 ^7 vlg-' Kübler, Gesch. d. r. R. 389_39o;
r

b kveSChj d'
(

rolan

148j °°k te" aan2ien der Co11' wi’st S c h u 1 z op de groepsgewijze
’
11
Ui‘gaVe “*•••'. C^tUr.J. ILJtin.
G1 ' * T

ir (t“- Gr°ningen i9^>sJ
?n
£1 ro

Zie verder N. Smits, Mosaicarum et

«w

k

fl b i e.»z. s. s. RA

S/; TS¥C/hulï' Dle bibHschen Terfe in der collatio legum mos. et rom., in
t
(1936> 2°“43; C- Hobenlohe,S Ursprung u. Zweck der Collatio
m°Sa,Carum (Weenen i935), besproken door Kübler inZ.S.S. RA

OO (19ÓÖ) OOI—002.
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juristen der lex citandi (P a p i n i a nu s P» u 1 " S'
nus, Modestinus en G a i u s) en aan den

*n
w9

'•^fe naast elkaar plaatsing heeft men het vermoeden geput,
dat bij den auteur de bedoeling heeft voorgezeten om te laten uitko
men, dat het rom. recht lang niet altijd uitmunt door oorspronkelijk
heid De mozaïsche wet behelst reeds soortgelijke bepalingen als
de romeinsche h Volgens anderen zou het streven van den sc ij
ver gericht zijn op propageering van het christendom .
Rudorff beschouwt Sint Ambrosius ah.auteur■.
anderen Sint H i e r o ny m u s ‘ V o 11« r r a verdelgt de
hypothese, dat de schrijver niet een chnsten rs, maar een jood, die
iTeen rabbijnenschool zijn opleiding heeft ontvangen en tevens op
de hoogte is van het rom. recht 5.
. . ,
Het bewaarde fragment is ontleend aan het eerste boek der ver
handeling en bevat voornaamlijk strafrecht.
,
De CoLlatio is ontstaan in de westelijke rijkshelft tusschen e
jaren 3oo en ^38 n. Chr.
Gedurende de middeleeuwen is de
CoLlatio bekend geweest, zoo o.a. aan Hincmar van
ei“®‘
Daarna is het hs. zoekgeraakt en in de 16e eeuw in Frankrijk terug
gevonden 8. In verband met een later toegevoegden titel m het hs.
spreekt men ook wel van de Lex Dei (beginwoorden van den titel).
«7# FragmentenvanAutun.
In 1898 ontdekt C h a t e 1 a i n te Autun e nkele bladen van een
palimpsest, die een commentaar bevatten op het leerboek van
G a i u s 9. In tegenstelling tot het in de Lex romana Vuigotborum op1 Typisch is bv.: Coll., 7*
! S stlS'virRuToVf£ wordt wederom verdedigd door Hohenlohe in het
aangehaalde werkje.
4 Kübler, Gesch. d. r. R. 389, noot 6 (literatuur).
. Zie bespreking van K ü b 1 e r in Z. S. S. RA 56 (i936) 356 vlg.
• Kübler, Gesch. d. r. R. 38g.
' Er wordt gebruik gemaakt van een verordening van het,aar 39o n. Chr. <
..
auteur kent anderzijds den Co». Tbeod. nog niet. Kübler, Gesch. d. r. R. 389.
8 Kübler. Gesch. d. r. R. 39o.
* Kübler, Gwch. d. r. R. 37S1 Kip,, <*•* * Q"““ *?. ,V~
»o,<U
K r tt g « r, C.IL Uhr. «r.
bk'
der: M o m m s e n, Der Pseudo-Gaius von Autun, in Ges. Schr. II 429—430.

• >•
,
Z”
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genomen Epitome Gau behelst deze commentaar ook procesrecht
(inhoud 4e boek van Gaius). Men ontleent daaraan het vermoeden,
dat dit werk (uit de 4e of 5e eeuw) geschreven is voor onderwijs'
doeleinden; voor de rechtspraktijk zou immers een toelichting van de
geheel verouderde rom. procedure uit Gaius' tijd geen zin meer heb-

8. Fragment a S i n a i t i c a (Scholia sinaitica).
Git werk bevat een commentaar (grieksche scholia; ctvóXwv =
verklaring), op de boeken 36-38 uit Ulpianus’ ad Sabinum. De
schrijver maakt voorts gebruik van de drie bestaande codicM be
nevens van de geschriften van verschillende klaMuke juristen (o.a.
Paulus, Modestinus). Deze fragmenten danken haar
benaming aan de omstandigheid, dat ze gevonden zijn in een kloos
ter op den berg Sinai (1880).
Het auteurschap wordt gezocht onder de hoogleeraren der school
van Berytus . Het werk wordt veelal beschouwd als kenmerkend
voor de wijze waarop te Berytus met terzijdestelling van de Ux
CLtandi geschriften van klassieke rom. juristen bestudeerd en bewerkt zijn .
9- Consultatio veteris cuiusdam iuriscons u 111.
In deze CoiuuLtatio 4, geschreven in de 5e of 6e eeuw, geeft de
onbekende „iurisconsultus" adviezen aan andere rechtsgeleerden,
tiij stelt de rechtsvraag, geeft zijn persoonlijke oplossing, doch voegt
tevens toe de teksten, waarop zijn meening steunt. De auteur
> Karlowa

Ook: G^d

Röm Rechtsgesch. I 985 vlg.; Kübler, Gesch. d. r. R. 39i-392-

l6°’ UMgaVei" KrÜger'

-«^.111.67 vlg.

* Kübler, Gesch. d. r. R. 39j.
^“Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 987; H u v e 1 i n-M o n i e r. Cours élémentaire I
E-

LC°nsultatio —

lörs;

Karlowa,

Röm. Rechtsgesch. I 973-976-

llMV’ ?St,r'.T;390_391; Kipp’ Gesc>*.d.QuellenM9; C onrat in Z. S. S.
RA 34 (,9i3) 46 vlg. Uitgave in KrÜger, CoU. libr. lur. antciustin. III ,99 vlg. Ookirard: Textej. Zie: E. Volterra, II manoscritto della Consultatio veteris cuiusdam
ïunsconsulti, in Acla II 399—436.
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maakt vooral gebruik van Paulus’ ScnUntia', verder van de drie
codices: Gregoriaans, Hernwgenianus en Tkeodosianus.
De Coruidtatio is door Cui.cius (1677)(uitgegeven Het lm
waarvan hij gebruik maakte, is verdwenen Deze bron kan vaa
dienen tot reconstructie en controle van oudere bronnen.
10. Liber syriacus.
. , f
Ook van dit werk1, geschreven omstreeks 476 n Chr. in het
Oosten, is de auteur wederom onbekend. Deze verhande ng,• «
bedoeld schijnt te zijn als een samenvattmg
™‘VTk
recht voor de christenen in het Oosten, houdt zich hoofdzakehjk
bezig met erfrecht (ab intestato), huwelijk, vaderlpke macht, voogdp.
Voorts met strafrecht en strafprocesrecht.
,
De origineele grieksche tekst van dit Synsch-romeensch rechtsboek
is verloren. Verschillende vertalingen bleven bewaard (synsch,
arabisch, armenisch). Het bevat rom. recht doch tevens
gen uit het grieksche en uit het Syrische recht. Dit verklaart meteen d
benaming, welke het werk in de literatuur gekregen heeft.

11. Notitiadignitatum.
Voor de kennis van het bestuurswezen is van belang Ae NoUUa
dignitatum utrimgu, imperia uit het begin der 5e eeuw. In dit werk
(in meerdere handschriften bewaard gebleven) wor en e
schillende ambten, burgerlijke en militaire, naar rang en waardig
heid opgeteekend voor de beide rijkshelften. Behalve gegevens om
trent de verschillende ambten (taak) vindt men er aangegeven
op welke titulatuur en op welke onderscheidingsteekenen de gezag1 K.rlowa, Röm. Rcctitagcsch. I 987 vlg.J K ü b 1 e r, G«ch. d. r. R*l9
SS'
„■
h d Ouellen i5o—i5i; Nallino in Stu3i BonfanU I 301—a6i; W e n g e ,
D«£Üü£’oi2. m RS— ™ M » « . t ■. »--«««
b'b“
h..
vlg. Uitgave van Bruns ea Sacl»

.»..m dsK).

(

b«ck„K.,w). n es

(Florence 1011, onder den titel ,,leges saecula

„

IJ ^;.rd«»” Syrische R.cU.Ferriniin Fontu iurU antriiutinianl

)•
)•

d. d»,

t r t T T N

mdd*Uk W. I. dwb- — d» b.id.ch„ oowldut I. T. N,

Land {Anecdota gyriaca 1863).
RSckine (i83q—
■ Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 99*-994- Uitgaven van. E. Boeking (
9
i853) en de latere van O. Seeck (Berlijn 1876).
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dragers aanspraak kunnen maken (afbeelding dezer onderscheidingsteekenen). Verder kan men uit de Notitia zien hoe de subalterne beambten gerangschikt zijn ten aanzien van de hoogere functionarissen.
Wie de auteur is staat niet vast. Volgens K i p p is het werk in
ieder geval te danken aan particulier initiatief 1. Intusschen vergt
het opstellen van dergelijke Notitia een uitgebreide kennis van het
rom. staatsrecht uit die dagen. Het vermoeden is derhalve wel
gewettigd, dat het werk te danken is aan een jurist.
12. V a r i a e.
Schrijver der Fariae * is Cassiodorus
die onder
Iheodonk en diens opvolgers het ambt van quaestor sacri
palatu bekleedt. Hij heeft verder de functie van praefectud praetorio
uitgeoefend. De inhoud der Variae rechtvaardigt de vermelding van
dit merkwaardige geschrift uit het begin der 6e eeuw onder de rechts
geleerde verhandelingen.
De Fariae (ze bestaan uit 12 boeken) bevatten tal van brieven
(instructies) door oost-gothische koningen gericht aan ambtenaren
en bestuurslichamen. De redactie dezer instructies schijnt van
Cassiodorus zelf te zijn. Voorts vindt men er formulae,
wier inhoud voor de kennis omtrent de taak van verschillende ge
zagsdragers van groot belang is. Tenslotte behelzen de Fariae
brieven door Cassiodorus zelf in zijn hoedanigheid van
praefectud praetorio geschreven.
b. TFzrken van andere schrijvers.
Uit de rijke literatuur, welke als kenbron voor het geldende
rom. recht vermeld zou kunnen worden en die tevens licht verspreidt
over het beschavingsleven in het algemeen (rechtsbronnen in sociologischen zin), moet hier een zeer beperkte keuze gedaan worden.
Allereerst noemen we Lactantius (3—4 eeuw n. Chr.), .
wiens de mortibus persecutorum 4 herhaaldelijk als kenbron voor het
1 Ki pp, Gesch. d. Quellen 148—149.
* Over Varia, zie: S c h a n z, Gesch. d. röm. Litteratur IV. 2. 97 vlg. Uitgave van
M o m m s e n m Mon. Germ. Hut., Auct. Antiq. XII (1894).
* De volledige naam is: Magnus Aurelius Cassiodorus Senator.
‘ Ferrini inZ- S. S. RA i5 (1894) 346 vlg. Zie ook Open di Ccntardo Ferrini (Milaan
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geldende recht dienst kan doen. Van Symmachus (eind 4e
eeuw n. Chr.) verdienen diens brieven en diens relations (rapporten,
die hij in zijn hoedanigheid van praefectuó urbi te Rome uitbrengt aan
de keizers) de aandacht1. Verder zijn er de werken van A mmianus Marcellinus (eind 4e eeuw n. Chr.) 2.
Onder de geschriften van Sint Augustinus (35^—fóo
n. Chr.) is de magistrale verhandeling de civitate dei van belang voor
de kennis van het staatsrecht, in mindere mate voor die van het
privaatrecht 3. Tal van gegevens zijn aan dit werk te ontleenen met
betrekking tot het maatschappelijke en godsdienstige leven der
Romeinen 4. Voor het west-romeinsche rijk is verder van belang de
omstreeks ^5o n. Chr. geschreven verhandeling van S a 1 v i a n u s
(presbyter massiliensis): de gubernatione dei 5. Het zedelijk verval der
Romeinen in Gallie wordt hier met verve geteekend. Of de schrijver
zich steeds van overdrijvingen heeft weten vrij te houden, mag
betwijfeld worden. Op de kolonaatsverhoudingen in het Westen
werpt dit geschrift een schel licht.
Voor de kennis der bestuursinrichting is tenslotte van beteekenis de in het grieksch geschreven uit 3 boeken bestaande verhan
deling van Justinianus’ tijdgenoot Ioannes Lydus: de magulrahbuA (itepl ap^wv vt\Q 'Pwpattov 7toXiTeia?) ®.
2.

Officieele bewerkingen en verzamelingen van iué en Legea.

Door inscripties en documenten bleven tal van rechtsvoorschrif
ten, keizerlijke en andere, bewaard. Van een opsomming hiervan
1020—’3o) II 465—493 (over Lactantius, Arnobius, Minutius Felix en Ambrosius). Uitgave
in Jtigne, Patr. lat 6/7 en van Brandt & L a u b m a n n in Corpiu xnptorum eccleetaeticorum Latinorum, vol. 19 (1890—*1897).
1 K i p p, Gesch. d. Quellen 148 en 189; Schanz, Gesch. d. röm. Litteratur IV. 2. 83
vlg. Uitgave van O. S e e c k (i883).
2 Rosenberg, Einleitung u. Quellenkunde 262. Uitgave: C. U. Clark (1910).
11 Uitgave in Migne, Patr. lat.; latere uitgave Dombar t-K a 1 b (Leipzig 1929).
‘Zr. A g n e s D i c k e r, Karakter en cultuur der Romeinen in Sint Augustinus’ de
civitate dei I—V (diss. Nijmegen 1931).
_
5 Schanz, Gesch. d. röm. Litteratur IV. 2. 523 vlg. Uitgave van F. P a u 1 y in Corpue
ócriptorum ecclediadticorum, vol. 8 (i883).
• Zachariae v. Lingenthal in Z. S. S. RA 12 (1892) 77 vlg. Uitgave van R.
W ünsch in Teubncr-editie.
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wordt afgezien ^ zoodat we ons kunnen beperken tot de grootere
verzamelingen en bewerkingen van lege* en van iiu, die tevens een
officieel karakter dragen.
1. Codex Theodosianus.
De C. Theod. vormt de eerste officieele codificatie van keizer
lijke verordeningen (lege*) 12. In 435 n. Chr. geeft keizer Theod o s i u s II (408—'45o n. Chr.) aan een commissie van 16 rechts
geleerden, onder voorzitterschap van Antiochus, opdracht
tot de samenstelling 3. De afkondiging heeft plaats in 438 n. Chr.,
in het Oosten door T h e o d o s i u s, in het Westen door V alentinianus III (426—455 n. Chr.)4. De Codex treedt in
werking op 1 Jan. 439 n. Chr.
De C. Theod. bevat keizerlijke verordeningen, waarvan de oudste
teruggaan tot Constant ij n. Ze hebben betrekking op privaat
recht (boek 1—5), doch vooral op publiek recht (boek 6—i5). Boek
16, tevens het laatste, regelt onderwerpen ,,quae ad personas et res
ecclesiasticas pertinent (kerkelijk recht). Elk boek is onderver
deeld in titels; in eiken titel zijn de keizerlijke constituties chronolo
gisch gerangschikt 5.
Vooral in het AVesten (in het Oosten is de C. Theod. verdrongen
door den Codex van J ustinianus) heeft de Codex veel in
vloed gehad. In landen waar geen bijzonder rechtsboek is tot
stand gekomen (zoo krijgt het west-gothische rijk de lex romana Vidi1 Verwezen moge worden naar Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 953 vlg.; verder vindt
men bv. een edict van koning Athalarik in de Variae (9. 8) van C a s s i o d o r u s.
* Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 943 vlg.; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 383 vlg.; K i p p,
Gesch. d. Quellen 87 vlg. ;R. E., art. Codex Theodosianus van Jörs; Scherilloin Studi
Aldo Albcrtoni I (1934) 5i3 (over groepeering der stof in C. Th.; overeenkomst met digesta-geschriften uit klass. periode); M o m m s e n, Ges. Schr. II 37i—405 (Das theodos. Gesetzbuch) en Nachtrag t.z.p. 406—407 en dan 408—417 (verschillende artikels); O. Gradenwitz, Heidelberger Index zum Theodosianus (1925) met Erganzungsband (1929); dezelfde:
Zum Theodosianus, in Stadia et Documenta II (i936) 5—15; A r c h i, Contributo alla critica del
codice Theodosiano, in Stadia et Documenta II (ig36) 44—74.
* C. Th., 1. 1. 6.
Merkwaardig zijn de „gesta” van den senaat te Rome, waarbij deze zijn goedkeuring hecht
aan den C. Theod. (zie: uitgave-M o m m s e n blz. 1_4).
De condtitutioned worden in den regel voorafgegaan door de indcriptio (namen van keizer, die
uitvaardigde, en van hem tot wien ze gericht zijn) en gevolgd door de duhdcriptio (deze bevat tijd
en plaats der afkondiging).
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gotborum) is de C. Tbeod. officieel van kracht gebleven tot lang na de
^0"“ den inbond is men slechts -er geleideUjh
kunnen doordringen. Een handschrift, dat den Spelen
vat is er niet. Men heeft den inbond uit andere bronnen moeten
recónstrueeren, doch ook thans beschikt men nog met over het oorspronkelijke werk in zijn geheel. Een belangnjk mttreksel
Kübler de helft)1 was opgenomen m de Ux romanaV^ptbo
rum. In den loop der tijden zijn verschillende brokstukken terug
gevonden en aan de hand daarvan is het oorspronkelijke werk zoo
goed mogelijk hersteld 2.
2. Edictum Theodorici (Edictum Theoderici).

Het Ed. Theod., uit het begin der 6e eeuw, is samengeste
oor
een onbekend auteur 2, welhcht op last van koning T h e o d o rik
zelf Het bevat in i5z( artikelen regelingen ter voorziening in de meest
dringende behoeften van het praktische rechtsleven (privaat en pu
bliek recht). De bedoeling is, dat het zou gelden en voor de romeinsche èn voor de eigen oost-gothische onderdanen van kornng
Theodorik. De auteur heeft gebruik gemaakt van geldende
Ums en van geldend L», waarbij echter in het oog gehouden dient te
worden, dat in de oorspronkelijke teksten veranderingen, vaak zelts
van diep ingrijpenden aard, zijn aangebracht. De
Ji onüeend
aan den C. Greg.. aan den C. Hermcg., aan den C. Tbcod- en aan de
post-theodosiaansche novellen. Wat het » betreft is vooral gepnt
uit de Sententiae van P a u 1 u s.
3. Lex romana Visigothorum.
De L. rom. Viéig. 4 dankt haar ontstaan aan den west-gothischen
1 Kübler, Gesch. d. r. R. 38^.
i
M e r• Vermaard is de uitgave van den C. Theod. door Gothofredus (be.org^doorMe
v i 11 e later door R i 11 e r). Deze bevat tevens een uitvoengen commentaar. De standaar
uitgave’is die van M o m m s e n (i9o5): TMM lüri XVI
"“vat
Recenter is de uitgave van P. Krüger: ft**
(Berk,n >9*3-19*6, bevat
in de twee verschenen fasciculi alleen de boeken 1 t/m 8).

_ ,

,

' K a r I o w a, R». RwUwwh. I «8 ,1,.; K « b 1. r. G«h. d. r. R. 3,6 .1,
Cd,, d. Quellen i5,j Brunner, Md» Rg. I 3,3. .1*V~-d.
zie: K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 95o. We noemen slechts de uitgave van .
in Mon. Germ. HU., Leges V .46 vlg. Verder F. D a h n.Könige der Germanen IV.
1 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 95o vlg. en <>76 vlg.;

u

K i p p,

r

e r’
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fconmg Al ar ik II (485-5o7 n. Chr.). Deze draagt zijn
palatu (Gojarik) op te zamen met prudented het rom. recht uit
Leges en iué te excerpeeren. Dit excerpt zou dan gelden voor ’s
konings rom. onderdanen in het west-gothische rijk. Nadat het werk
gereed gekomen is, wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de bis
schoppen en aan de voornamen uit de provincie. De koninklijke referendanus Anianus wordt belast met de verzending van
het promulgatie-besluit aan de gerechten. Onder verschillende be
namingen komt dit merkwaardige en voor het rom. recht (vooral
echter voor de verdere lotgevallen van het rom. recht in het Westen)
zeker belangrijke rechtsboek voor, zoo o.a.: Lex romana, Breviarium
Alarici, Breviarium Alaricianum, Breviarium Aniani
De samenstellers der L. rom. Vuig. hebben gebruik gemaakt van
den C. Theod., voorts ook van den C. Greg., van den C. Hermog. en
van de post-theodosiaansche novellen. Wat het iuó betreft vindt men
er uittreksels uit de Sententiae van P a u 1 u s 2 en de Inétitutionea
va” Gaius. Uit Gaius' leerboek is het procesrecht (inhoud van
het ^e boek) geheel weggelaten, terwijl de drie eerste boeken tot
twee boeken zijn samengetrokken {Epitome Gaii) 3. Tenslotte vindt
men in de l. rom. Voig. één enkel redponsum van Papinianus4.
Elders is reeds gesproken over de interpretatio, zooals men die
in het Breviarium aantreft 5.
393; Kip p, Geseb. d. Quellen i5a; R. E., art. lex romana Wisigothorum van Berger;
M o m m s e n, Eine verlorene Breviarhandschrift, in Ges. Schr. II 418—421; Brunner'
Deutsche Rg. I 5io vlg.; C o n r a t, Gesch. passim; dezelfde: Die Entstehung d. westgoth.’
Gaius (i9o5); dezelfde: Der westgoth. Paulus (1907); C. v. S c h w e r i n. Die Epitome
Guelferbytana zum Brev. Alaricianum, in Atti, Bologna I 167—196; Albertario
Sulla „Epitomae Gai", in Atti, Roma I 495-5o3 (bepleit uitgave, waarin Gaius' tekst gep aatst wordt naast dien van Justinianus’ leerboek en van de Instituten van Theophilus);
L e v y, Zum Wesen d. weström. Vulgarrechts, in Atti, Roma II 27—51.
1 Uitgave van H a e n e 1: Lex romana Visigothorum (Leipzig 1849). Verder: M. C o nr a t. Breviarium Alaricianum. Römisches Recht im frankischen Reiche in systematischer
Darstellung (Leipzig 1903).
• ’ Volterra> SuU’ uso delle Sententiae di Paolo presso i compilatori del Breviarium,
ia Atti, Bologna I 33—165; C o n r a t, Der westgoth. Paulus (1907).
3 De samenstellers hebben gebruik gemaakt van een bestaand Epitome Gaii. K i p p, Gesch.
d. Quellen 1Ö2, noot 2; Conrat, Die Entstehung des westgoth. Gaius (i9o5).
4 Op dit reoponoum komen we even terug bij de /. rom. Burg.
Zie blz. 3o3. Over den verderen invloed van de /. rom. Vuig.-. Conrat, Gesch I 218
vlg.

324

4. Lex romana Burgundionum.
Ook in het Bourgondische rijk, dat zich langs den linker Rhoneoever uitstrekt tot aan de Middellandsche zee, w°n*a ^ V&*
meinen. Koning Gundobad, die het n,k bestuurt (f 5i6nChr.),
gelast het maken van een wetboek (Lex Gundobada), waarin tevens
bepalingen zijn opgenomen ter regeling van geschillen tusschen
meinen en Bourgondiërs. Dit wetboek bevat de toezegging van
eigen wetboek voor 's konings rom. onderdanen Zoo ontstaat
het begin der 6e eeuw de L rom. Burg. \ Ze is verdeeld in 46 titels.
Bij de samenstelling van het werk is gebruik gemaakt van de drie
codices (C. Greg., C. Hermog. en C. Tbeod.) en vandepost-theodosiaansche novellen; wat het Lus aangaat van de Sententiae van P a u 1 u
en van de Institutiones van Gaius.
. .
„
De L. rom. Burg. draagt ook wel den naam van Papimanus o
Popianuo. Dit is zoo te verklaren, dat deze fa m versckjlende
handschriften onmiddellijk volgt op de /. rom. Vmg. En deze laatste
besluit juist met het zooeven genoemde responsum van P api nianus. Men is zoodoende tot de meening gekomen als zou dit t'apinianus-fragment het begin gevormd hebben der /. rom. Burg.

5. Wetgeving van

Justinianus.
De belangrijke wetgevende arbeid, welke op initiatief van keizer
Tustinianus2 tot stand is gekomen, verdient op deze plaats
afzonderlijk besproken te worden. Achtereenvolgens komen aan de
orde de Codex Justinlanus, de Digesta (.Pandectae) en de justimaansche
Institutiones. Alhoewel het de vraag is, of ze den naam eener 0Ö1cieele verzameling mogen dragen, zal tenslotte een enkel woord gezegd worden over de Nooellae, die te zamen met Codex, Digesta en
Institutiones den inhoud vormen van het Corpus luns Cioilis.

r Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 95i en

976

vlg.; Kübler, Gesch. d r. R. 395;

K i P P Gesch. d. Quellen i53; B r u n n e r, Deutsche Rg. I 5o6 vlg.; R. E„ «ihiMn
Burgundionum van Berger. Uitgave: Bluhme in Mon. Germ.. Leges
579 vlg.,
S a 1 i s in Mon. Germ. (quarto-serie) Leges sect. I, t. II

t B o »d

. B i o n dt

1 vlg.
I Msdp* . legislatore

.

.

..

M» . »*. m,. ««•

G r u p e,
Colliii.t, Etude, hi.to,. sur 1. dr. de Ju*». I
oriental de 1’oeuvre législ. d. Justin.).
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a. Codex Justinianus1.
In 528 n. Chr. benoemt Justinianus een uit 10 leden be
staande commissie, welke opdracht krijgt de Leges te codificeeren 2.
Tot deze commissie behooren o.a. de magister officiorum Tribonianus3, de hoogleeraar in de rechtsfaculteit te Constantinopel Theophilus en de praefectus sacri palatii I o a n n e s.
Dat men begint met het verzamelen en ordenen der Leges, zal zijn
reden vinden in de omstandigheid, dat juist daaraan groote behoefte
bestond. De steeds meer verouderende Codex Theodoslanus zal niet
meer beantwoord hebben aan de eischen, die de rechtspraktijk stelt
op het punt van eenheid en overzichtelijkheid van het recht. Juist
de praktijk ondervindt de behoefte aan ordening der Leges wel het
sterkst 4. *Wellicht zal ook de overweging, dat de keizer in de kei
zerlijke verordeningen het voornaamste recht ziet, aan dezen voor
rang niet vreemd zijn. De codificatie-commissie vindt in de drie be
staande codices een praktischen leidraad bij de samenstelling van
den Codex Justinianus, welke trouwens in de plaats zou treden der
oudere codices.
De afkondiging van den C. Justin, heeft plaats op 7 April 529
n. Chr. 6 onder gelijktijdige bepaling, dat hij in werking treedt met
ingang van 16 April van datzelfde jaar.
Inmiddels geeft Justinianus opdracht tot het ordenen van
andere onderdeden van het recht. Telkens echter verschijnen nieuwe
leges, zoodat ook de C. Justin, zelf al aanstonds begint te ver
ouderen. Justinianus vaardigt tal van verordeningen uit,
1 Voor de literatuur worde o.a. verwezen naar: Karlowa, Röm. Rechtsgesch. 1 ioo3
vlg.; K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 401 en 413 vlg.; K i p p, Gesch. d. Quellen i65 vlg.; R. E„
art. Codex Justinianus van Jörs; C o 11 i n e t, L'originalité du Code de Justinien, in Acta
I 33—49; de Visscher, Les sources etc., in Acta I 5i —67, benevens tal van andere
bijdragen in de Acta. Verder: P. Krüger, Kritik des justin. Codex (1867); M o m m s e n,
Zur Kritik des Codex Justinianus, in Ges. Schr. II 422—426. Van praktisch belang is: R. vo n
^ alr' Vocabularium codicis Justiniani (I para latina, 1923; II para gracca, 1925). Uitgave
vun P. Krüger als deel 2 van het Corpus luria clvitla van Krüger, Al o m m s e n e.a.
(*1916).
* c. Haec quae neceaaario (i3 Febr. 528).
8 Kübler, Die Gehilfen Justinians bei der Kodifikation, in Acta I 17—32; Kamph u i s e n, De codificatiegedachte 125 vlg. (Tribonianus).'
4 Pringsheim, in Atti, Roma I. 460.
8 c. Summa rei publicae.
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waarbij hij controversen tusschen de klassieke jan** beslecht
Van dezebeslissingen schijnt een verzameling te hebben bestaa
(quinquaqinta decisiorues)1.* *Zoodoende
4
komt er behoefte aan een
herziening van den C. Justin. Met deze herziening worden bela
Tribonianus, Dorotheus en drie advocaten (medwerkers tevens aan de Digesten): later verschenen constituties
moesten ingelascht, verouderde bepalingen geschrapt, herhalingen
en tegenstrijdigheden vermeden worden, bovendien mocht men, wa
noodig, "gen aanbrengen in de oorspronkehjke teksten der
VTe" van 16 November 53, n. Chr. regelt de afkondiging
van den herzienen Codex, die den naam draagt: Codex
Zetule praelectionis. Tevens wordt door de c Mk bepaaid^ da
de oude M buiten werking gesteld wordt en dat de
van wet krijgt met ingang van 29 December 53, n Chr. Voor d
ZZsie tot herziening vormt de oude Cotcx overigens de baars
waarvan men dient uit te gaan ». De afwijkingen m deze herziene
uitgave zijn grooter dan men vroeger veelal heeft aangenomen .

Indien nu verder gesproken wordt over den C. Ju*Un dm. wordt

steeds bedoeld de herziene uitgave. Trouwens de eerste
'
n van de rubrieken van enkele titels uit het eerste boek »,

niet bewaard gebleven.
. . , f r ver.
De C. Justin, bestaat uit 12 boeken. In elk boek is de stof v
deeld over meerdere titels. In eiken titel z,n ^We^ke jerordeningen in chronologische volgorde gerangschdft. De verord
ningen zelf zijn veelal onderverdeeld in paragraphen «. De inhoud
van den C. Justin, is als volgt gegroepeerd: ktrkdl£ ™b ’ Zg)
bronnen en taak der kanselarijen (boek 1), prwaatrecht (boek 2^8),
strafrecht (boek 9), bestuursrecht (boek 10—12). De °Pge°°“ei^
stituties gaan terug tot keizer Hadnanus (n7-38n. Chr.),

1
*
*
4
*
«

c. Cordi §§ 1 en 5.
c. Cordi § 3.
c. Cordi §§2 en 3.
Kübler, Gesch. d. r. R. 414.
Kübler, Gesch. d. r. R. 401 en 4*4"
Over de wijze van citeeren zie blz. 3^.
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r6Cente Ver°rdenineen dateeren van Justinianus
^ VS d-T C' JUdUn' °ngeveer 15 bandschriften bewaard
geUeven
Slechts één handschrift (de codex VeronenöU) reikt
terng tot de 6e of ye eeuw, doch het vormt maar een fragment van
et geheel, zoodat aanvulling uit andere documenten (o.a. de
Summa Peruouta , de lex romana canonice compta) * noodzakelijk blijft.
b. D i g e s t a (Pandectae) 5.
°ok aan overzichtelijkheid van het iuo bestaat, ondanks de lex
citandi, groote behoefte. Is de Codex, aldus Pringsheim te
anken aan den drang, welken de practici op Justinianus
weemd^d' “ij
**
is WeUictó niet
eemd de invloed der hoogleeraren (vooral Theophilus)6
De ordening van het iué, zooals dit over de geschriften der juristen

, (lQIl) 6_ . . r

,Vn M

D ! le*romana canonice compta (1904); dezelfde in: Z. S. S. KA

^7'tZZT °t "T

K * ■ ■. - .■

7?
Entstal>ungszeit d. Digestenplanes
tal van andÏTb^LTde^^ £/“

ir “

R^c,, ,..7

die Rechtsscholen, in AtU, Roma I ^Q_L
k°”en van den
Codex); verder

Uitgave o.a. van Mommsen-Krüger al. deel ,
r
•
• . gesten U9ï3).
«er ais deel 1 van het Corpiu uiru cunlu van K r ü e e r
...

Rg. XII

,M.V..-C „11;..

(i933) 408. J

• Pringsheim, in Atti, Roma I 460 vlg.
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7.' RA3'<>9.o> S

Zi, „„r

8 ’ Eme seltsame Pandcktenausgabe, in T. v.

verspreid ligt, draagt Justinianus op aan een nieuwe
commissie. Blijkens de c. Deo auctore van i5 December 53o n.
Chr. staat deze commissie onder leiding van Tribonianus,
die inmiddels quaestor óacri palatii geworden is. Ze bestaat uit 17
leden: hoogleeraren (anteceMores) uit de rechtsscholen van Constantinopel (Theophilus, Cratinus) en Berytus (D o rotheus, Anatolius) en verder menschen, die door hun be
roep in nauwe betrekking staan tot de praktijk van het recht (viri
prudentissimi, qui patroni quidem sunt causarum apud maximam
sedem praefecturae, quae orientalibus praetoriis praesidet) .
Taak der Digesten-commissie is: het excerpeeren van de ge
schriften van bepaalde groepen onder de klassieke juristen 12. Het
werk moet volgens Justinianus den naam dragen van Digeéta
of Pandectae 3. Met de verwezenlijking der opdracht zouden naar
verwachting veel jaren (men dacht aan 10) van ingespannen arbeid
gemoeid zijn4. Er waren immers 2000 boeken (Libri), wierinhoud
drie millioen regels (veröud) schrift omvatten, te excerpeeren5.
Van de werken van ongeveer 40 juristen is tenslotte gebruik ge
maakt, waarbij echter het leeuwenaandeel toekomt aan de ver
handelingen van Paulus en van Ulpianus (de aan hen ont
leende fragmenten vullen nagenoeg de helft der Digesten).
De door Justinianus aan de commissie gegeven richtlijnen
voor de compilatie van het iuó loopen parallel met die voor den

1 c. Tanla § 9. In de c. Deo auctorc § 3- is sprake van de viri togati (advocaten) bij bet hoogste
gerechtshof, welke Tribonianus zich als medewerkers kan uitkiezen.
» Volgens Kipp, Gesch. d. Quellen i57, zouden enkel de werken van hen, die het toe
reepondendi hadden, in aanmerking mogen komen bij de compilatie („auctoritatem conscnbendarum interpretandarumque legum", c. Deo auctore § 4). In deze veronderstelling zou G a i u s
ook het iue rcépondcndi gehad moeten hebben, maar dit wordt elders nergens bevestigd. Boven
dien zijn geschriften van juristen uit de republiek geexcerpeerd, uit een tijd dus toen er van het
iue rcépondcndi nog geen sprake was (Q.. Mucius, Alfenus, Aelius Gallus). Kipp preciseert
zijn meening als volgt: dat enkel gebruik gemaakt mocht worden van geschriften, welke op grond
der Lcx citandi aangehaald mochten worden. Zekerheid bestaat hieromtrent niet.
• c. Deo auctorc §§ 5 en 1».; c. Tanla § 1. Digceta afgeleid van digcrcrc (disgerere), ordenen,
rangschikken. Pandectae = irav — geheel, en
— gastvrij opnemen, onderdak verschaffen.
Mo

m m s e n,

Die Bedeutung des Wortes digceta, in Ges. Schr. II 90—96; zie ook t.z.p. blz.

74 c. Tanta § 12.
• c. Tanta § 1. Het getal der regels is teruggedrongen tot i5o.ooo (c. Tanta § 1).
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c°dex. De compilatoren moeten de op het 'uu betrekking hebbende
geschriften verzamelen (legere), herhalingen (.iimilitudo) en tegen
strijdigheden (ducordia) uit de teksten verwijderen. Waar zulks
noodig mocht zijn, moeten de teksten gewijzigd worden, teneinde
ze aan te passen aan nieuwe toestanden op rechtsgebied en aan
nieuwe opvattingen (,elimare, bijvijlen). Over de aldus tot stand ge
komen veranderingen in de teksten (interpolatieneè) zal straks gespro
ken worden. Bovendien schrijft Justinianus voor, dat aan
geen der juristen, dus ook niet aan P a p i n i a n u s, voorrang
toegekend mag worden 1.
Ohdanks de ongetwijfeld omvangrijke taak is de commissie binnen
3 jaar gereed met den arbeid. De c. Tanta (de grieksche versie is de
c. AéSioxev) van 16 December 533 n. Chr. regelt de afkondiging en
bepaalt tevens, dat de Digesten kracht van wet krijgen met in
gang van 3o December van hetzelfde jaar.
Het spoedig gereed komen der Digesten is vermoedelijk toe te
schrijven aan den samenloop van meerdere omstandigheden. Zoo
wijst men op den voorbereidenden arbeid, die te Berytus plaats ge
had zou hebben, waar men met terzijdestelling van de lex citandi
onbeperkte aandacht geschonken heeft aan het juristen-recht in zijn
geheel en aan de methodische bestudeering en bewerking daarvan 2.
De geschriften uit die school zouden tot leidraad gediend hebben 3.
Het vermoeden, dat er reeds geschriften met soortgelijken inhoud
als de justiniaansche Digesten (prae-Digeeta, pre-digeeb) in omloop
geweest zijn ten tijde der compilatie, is niet van waarschijnlijkheid
ontbloot4. Het feit toch, dat de Digesten zooveel interpolaties
bevatten, wijst er volgens K ü b 1 e r 5 op, dat de samenstellers der

1 c. Deo auctore §§ 3 vlg.; c. Tanta § aoa (c. AéStoxev § 20a.).
1 Pringsheim, in Alti, Roma I 463—464.
8 Ricc-obono in Afél. CorniL II 269.
‘Peters, Die oström. Digestenkommentare u. die Entstehung d. Digesten; Pringsh e 1 m, Beryt u. Bologna, in Fcétécbr.-Lenel 1921; dezelfde in Atti, Roma 1460 vlg. Over„predigesto" zie: E. Albertario, Introduzione storica allo studio del dir. rom. giustinianeo I
16—32 (Milaan i935). Zie verder: A r a n g i o-R u i z, Precedenti scolastici del Digesto,
in Conferenze. "W enger. Der heutige Stand 2Ö (literatuur). Voor betwisting van een z.g.
„pre-digesto": LenelinZ.S. S. RA 34 (i9i3) 373 vlg.; zie ook M i 11 e i s t.z.p. 402 vlg.
(bespreking werk van Peters).
* K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 406.
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Diseste» aan hun arbeid „eine bereits dnrchinterpoberte Cbrestomathie, die für de» Recbtsu»terricbt hergestdlt WM »»d a^d
Rechtsschulen benutzt wurde, zugrunde gelegt haben . Te
zal aa» bet spoedig gereed kome» niet vreemd »,»
doe^^
arbeidsverdeling tusscben de conranssie-leden onderlmg.
m e i beeft vastgesteld, dat de fragmenten mie titels dkaar vn,wel steeds in een bepaalde orde opvolgen. H, °”d“scll“d‘
massas (parUé) benevens een vierde groep voorschriften, die in de
romanistische Uteratunr bekend is als AppM. Voorop staat de
paré Mana-, deze bevat excerpten uit verhandelingen over het ms

civile (Ubri ad Sabinum) \ Dan volgt de paré MUé: hier
de commentaren op bet edict (libri a3 Mm)
^
groep wordt gevormd door de paré papmiana-, deze boudt z.cb v
naamlijk bezi| met casuistiek ». Geput is bier veeU uft de
en de Quaedioneó van verscbülende schrijvers (P a p
_
P a u 1 u s S c a e v o 1 a). In den Appendix is gebruik gemaakt van
verhandelingen, waarop elders maar zelden een
wordt. Nu is de onderlinge volgorde der „partes m de titels wehs
waar niet altijd dezelfde. Ook komen met alle „partes in e
titel voor. Maar wel blijft elke „pars” onderling, indien en voorzoover ze aanwezig is, een gesloten groep vormen. Zoodoende s
de suppositie ontstaan, dat de Digesten-commissie haar taak onde ling verdeeld heeft naar gelang de stof (u» civde ed«ten-recht en
cJuutiek). De arbeid van elke sub-commissie is bi, de defimtiev
redactie der Digesten onder de verschillende titels achter elkaar geschoven 41. *Mocht
* * * deze veronderstelling juist zijn, dan zou ook in
1 In- ZeiUhr.f. geecbichtl. Rechtw>. , (1820) *67 vlg. De suppositie van B l uh m e is ee
streden door F. H o f m a n n. Die Kompilation der Digesten Jus&uan.£9~>- «° “ *
op zijn beurt is bestreden door M o m m s e n, «ofmann versus Blume^n G^ Schr. II 97
P, ’■
p-ters a w. (over diens verklaring der Appendix-massa: Leneli ö.D.
106. Zie verder: 1-eters a.w.(o»
Die Entstehung der Digesten
RA3,*tiai3)385vlg.en Mitteis t.z.p.409vlg.), H. K.ru g
,
KA o, ^1910; 00a »
v. o.Lulz Die Anordnung nacb Massen als
T.icfinians u der Gang der Exzerption (1922), ocnuiz,
Kompositionsprinzip antiker Kompilationen, in AUi, Roma “ 9"^
f“ Tlg.
'
• Wieacker, Die Struktur der Sabinusmasse, in Z. S. S.
9
...
,• Volgens P r i » g s h e i m (AUi, Roma I ,65) zou dit gedeelte door de practuc bewerkt
Je beide eerste gedeelten door de theoretici (hoogleeraren).
.....
R i c c o b o n o.
Cornil II 278-279. is van meening. dat dit gescbxed xs door een spe
ciale commissie, die thans de laatste hand aan den tekst gelegd zou hebben („commxssxon
•

T

V

coördinatrice”).
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deze arbeidsverdeeling een verklaring liggen voor den korten Hjd
welken de commissie noodig gehad heeft voor dit onderdeel der
) ustimaansche compilatie 1.

J u s t i n i a n u s bepaalt zelf, dat de Digesten in 5o boeken ingedeeid moeten zijn 2. Elk boek is dan verder verdeeld in titels, de
ütel in fragmenten (Leges), het fragment zoo noodig in paragraphen 3.
De boeken 3o, 3i en 3a, welke handelen over legaten en fideicommissen, zijn niet in titels verdeeld 4. Ook bepaalt T u s t irnanus, dat de excerpten geordend moeten worden overeen
komstig de rangschikking der stof welke gevolgd is in den <?. Justin.
en in het edict6.
Met de ordening van het m. heeft J „ s t i n i a n u s ongetwijfeld
een zeer belangnjk werk tot stand gebracht *. Weliswaar zijn niet
alle tegenstrijdigheden weggenomen, evenmin heeft men herhalingen
volstrekt kunnen vermijden (Leges geminatae), maar toch vormen de
Digesten een bruikbaar en overzichtelijk werk voor het praktische
rechtsleven. Tenslotte is toch de opzet geweest: een aan de behoef
ten van het rechtsleven aangepast rechtsboek te verkrijgen. De Di
gesten hebben blijkbaar nog een tweede taak te vervullen: nl. een
handboek te zijn bij de studie van het recht 7. Vandaar dat Jus
tin i a n u s tegelijk met de c. Tanta een afzonderlijke verordening
(c. Omnem) uitvaardigt, welke bestemd is voor de hoogleeraren van
onstantmopel en van Berytus, waarin wordt aangegeven hoe de
stof der Digesten verdeeld behoort te worden over de verschillende
studiejaren.
Wat den inhoud betreft bevatten de Digesten verschillende

1 Riccobono in Mil. Cornil II 283 (noot 1.).
* c. Deo auctore § 5.
*■ Over de wijze van citeeren der Digesten zie hiervoren blz. 34__35.
boIk^T3o-324~35 " met 'en 6nkel W°0rd SeSpr°ken °ver deze afwiikende indeeling der
* c. Deo auctore § 5.
* X’ C ° 111 n e f’ L'originalité du Digeste, in Conference 39—5i; F. de Visscher
Le Digeste couronnement de la politique des empereurs vis-A-vis des prudents, in Conference
53—77.
' K ü b 1 e r, in Conference 110 („Die Pandekten sollten ja kein geschichtliches Lesebuch
sondern e.n geltendes Gesetzbuch sein”). Over het belang der Digesten als handboek bij het on
derwijs zie: K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 424 vlg.
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fragmenten, welke zich bezig houden met algemeene leerstukken
(zofbv. in D. x. i: de iustitia et iure). Voor het overige is de inhoud
in hoofdzaak privaat recht, tenslotte ook publiek recht.
De Digesten zijn bewaard gebleven in tal van handschriften (o
geveer 5oo), waarvan echter de meesten dateereniutde i^ en iie
eeuw (afschriften gemaakt te Bologna)
Slechts een handschrift
gaat terug tot de 6e of 7e eeuw. Het berust te Florence (codex
Florentinui, littera Florentina, ook wel littera Pisana) .
Interpolaties en glossen.
I. Interpolaties.
.
.
Bij de behandeling èn van den C. Justin, èn der Digesta is gewe
zen op de bevoegdheid der samenstellers, om waar het noodig M
de oorspronkelijke teksten te wijzigen. Deze opzettelijk aangebrach
te en van hoogerhand geautoriseerde veranderingen dragen den
naam: interpolationes (emblemata Triboniani)3. Op ruime schaal is
van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. Men heeft evenwel kunnen
vaststellen, dat ook vóór Justinianus reed.Msoortgelgke
anderingen in de teksten hebben plaats gehad (ooor-jusUruaanscbe
in tegenstelling tot de justiniaansche interpolaties). Bij deze oude
re interpolaties moet uiteraard in het oog worden gehouden dat
deze niet door keizerlijk gezag gedekt worden doch geheel blijven
voor rekening van den „falsaris” zelf 5. De aandacht der romanisten
: De te Bologna vervaardigde afschriften dragen wel den naam van/^^a^K.^;

N a b e r, De Pandectarum codicibus bononiensibus, in R^ta 3. doru, 3. 3*. dal. 7 0934) *74
"•Dit hs. zou omstreeks de helft der ree eeuw eigendom geweest zijn van de stad Pisa Na
de verovering der stad in Mo6 hebben de Florentijnen het „medegenomen *
“
het in n35 aan de stad Amal6 ontnomen hebben! P e r n i c e in Z. S. S. RA 6 (i885) 3oo,
f^enzmer in Atti, Bologna I 369.

.

„l.™»™ t,,.»
1. d. „„„.toch, bte.to h.1
SX-Vu-a. u». - d» ™.™..
p.™ *»
Schulz, Einführung 36.
nnI__ T
4 Niedermeyer, Vorjustinianische Glossen u. Interpolaüonen, in AtU. Romaj
351-384; Albertario, Glossemi e interpolazioni pregiusümanee in AtU Roma I 38
Z (geeft aan hoe de vó6r-justin. te onderscheiden zijn van de justin-interpolaties); Siber,
Das Problem der vorjustin. Textveranderungen, in AtU. Roma I 4i3-43o.
4 Schulz, Einführung 38.
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het opsporen van interpolaties bleef totnogtoe te veel beperkt tot
de Digeéta, maar ook de Codex 1 is, gelijk tal van andere bronnen 2,
aan ingrijpende veranderingen onderhevig geweest. We spreken
verder alleen over interpolaties in de Digesten.
Gevolg der veelvuldig toegepaste interpolaties is, dat de Di
gesten — ze mogen dan bedoeld zijn als compilatie van het iiu) —
zeker niet zoo zonder meer het kLaeóieke rom. recht bevatten. Men
vindt er het rom. recht, zooals dit onder de hand der justiniaansche
compilatoren en der oudere na-klassieke juristen vervormd is. Het
opsporen nu van interpolaties en het besef van de noodzakelijkheid
daarvan hebben gedurende de laatste decennia zoodanigen omvang
aangenomen, dat men van een afzonderlijke interpolatiewetenschap kan spreken 3. Bij de pogingen om te weten te
bij

1 Gr ad en wit Z, Rettungen Justinians?, in AM, Roma II 53-58; dezelfde: Selbstïnterpolafaonen, in Acta I 499_5o9; Schulz, Umarbeitnngen justin. Gesetze bei ihrer AufT”.* m„den
• Jushnlanus von 534' in Acta 1 81-94; Giffard, De duabus constitutiombus quae dicuntur interpolatae in Codice Justiniano, in Acta I 95-98.
* Zie o.a. Vol terra, Indice delle glosse, delle interpolazioni e delle principali ricostruziom segnalate dalla critica nelle fonti pregiustinianee occidentali, in Rivióta d. gloria d. 3ir. Ual.
8 (i935) 107 146, 389-4o5 (over: Paulus’ Sententiae, Consultatio, enz.); Gradenwitz
Interpolafaonen im Theodosianus, in Z. S. S. RA 3q (,9i3) 274-294; dezelfde in Z. S. S.’
34i

'191? 35_72’ ApPleton’ Les interpolations dans Gaius, in R. H. D. i9a9, 197—

* °V6r ^ lnterPolaties en het methodisch opsporen ervan bestaat een uitgebreide literatuur
We doen daaruit hier slechts enkele grepen. Gedurende de 16e eeuw heeft A n t. F a b e r
(Favre, 1557—1624) zich het eerst bezig gehouden met de zuivering der rom. rechtelijke teksten
en zoodoende met de interpolaties (zie: Gradenwitz, Selbstinterpolationen, in Acta I
499). Verder °ok C ui a eins (i522-i59o) zie: Albertario, I Tribonianismi, i„
f, v
aa0) ü 68. V‘gj D.e 1,nvloed van het bumanUme zal daaraan niet vreemd geweest
zpn. Omstreeks 1860 begint de italiaan 11 a r i o A 1 i b r a n d i met het stelselmftil oP
sporen van interpolaties, zie: F. E b r a r d. Die Grundsatze der modernen Interpolationenforschung, in ZcU«br.f. vergt. Recht*,. 36 (i9i9 )i_27. Gradenwitz, Interpolationen in
den Pandecten (1887); A p p 1 e t o n, Des interpolations dans les Pandectes (These Lvon
1894); R , c c o b o n o in MLCornit II 272 vlg.; B u c k 1 a n d, Interpolations in the Digest,
in Yale Lav, Journal 33 (1924) 343-364; K a 1 b, Die Jagd nach Interpolationen (Programm
d. alten Gymn. Nürnberg 1896/97); von B e s e 1 e r, Beitrage zur Kritik der röm. RechtsqueUen (h!ervan zi,n sedert i9io verschillende deelen verschenen); dezelfde in verschillende
tijdschriften (o.a. T v. Rg„ Z. S. S. RA); S c h u 1 z. Einführung 58 vlg.; K ü b 1 e r, Gesch.
a. r. K. 406 vlg. Belangrijk is de Index iriUrpolalionum, samengesteld door M i 11 e i s L e v y
en Rabel (3 deelen benevens een supplement-band), verder het Vocabularium iurilprudentiae
romanae (me vo e ïg), G u a r n e r i-C 11 a 11, Indice delle parole e frasi ritenute interpolate
nel corpus luns (i923).
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komen, hoe het kUu*Uke rom. recht nu eigenlijk inidde.ofjuinter^ezeed' met welke byzantijntcbt toevoegsels en veranderingen
sieke teksten verrijkt rijn », heeft men rich van schromeh,ke overdriivineen niet weten vrij te houden 2.
, . .
, u
Er rijn verschillende criteria (Forschungsgrundsatze) opgesteld
aan de hand waarvan de aanwezigheid van interpolaties vastgestel^
kan worden3. Deze criteria rijn deels van fonneelen, deels va
materieelen aard. Met heide moet echter uiterst
t
werk worden gegaan. Als formeel criterium wordt veelal ge
wezen op de taal. Men gaat ervan uit, dat de klassieke juns en een
correct latijn schrijven, de compilatoren daarentegen (w^r “°e
‘
taal het grieksch is) niet4. Een verwant criterium vormt de éUjL
Deze is E de compilatoren gezwollen, rhetonsch. Men kan zich
daax^an een denkbeeld vormen door enkele keizerhjke verorde"vooral uitdentijdna C o n s t a n t ij n 3, te lezemDeripl
MoTgroote verdienste der interpolatie-wetenschap mag intusschen niet mt hetoog doen verliezen, dat vaak wel aangewezen kan worden het feit er ini erpo, a e,
kbuéieke teksten gestaan heeft op de plaats van het iatere toevoegsel °f van de
• Deze overdrijvingen hebben een nogal heftige, ^n vaak zek

wijziging.

^ a 1 i n k a, e.a. Al-

Zk”. Hiertegen A 1 b e r t a r i o, A proposito di „Interpolationenjagd . nposta

diritto ro manogiustinianeo I 39 vlg-, geeft in hoofdstuk 3 negen entena aan, A P P
a'TK ü b 1 e r hekelt dit criterium (in Confercnze no) scherp: „Es giltDoS“a’d“® “*^
(d.w.z. de klassieke juristen) ohne Ausnahme, mochten sie auch aus Afrika‘ ° “ Jellt bleibt

G u a r n eri-Ci t a t i (blz. lil)
lij.t ,.a,,a.l.W.
polatie verdacht worden. Men behoeft deze slechts te raadplegen, zoo schrijft Kubler
ironisch, en het is dan al heel eenvoudig interpolaties aan te wijzen.
• Pringsheim in Acla I i35; Genzmer in AtU. Bologna I 348.
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der klasje praten kent den vaak ergerlijken omhaal van woorden
ren ’ ÊT * '' f* By2a,'J‘<"e" tot den S°«len toon schijnt te behooren. Een ma terieel criterium i ligt bv. in de UgeneWUiktnid
tusschen verschillende teksten. Niet zelden bestaat de mogelülLd
een bepaald Digesten-fragment te vergelijken met oudere bronnen
waar dezelfde juns aan het woord is of waar een ander klassiek
rechtsgeleerde dezelfde rechtskwestie behandelt2. Ook kan het
anacbronumc in een Digestenplaats een houvast bieden, wanneer nl.

tff '^t°
^]fTSmenlheele“aal
“ Stri’d
is met
oplevering
met ddenT
kontekst
van het geschrift,
waaraan
hijdeontleend
heet
ic zijn •
IX. Gloéóen.
Zien we af van veranderingen in de teksten, welke als schrijf,
fouten te danken zi,n aan kopisten van vóór Justinianus *, dan kunnen wijzigingen in de klassieke geschriften voorts veroorzaakt zijn
oor na-klassieke gloren. Hieronder worden verstaan verklarende
aanteekemngen hetzij in den rand (marginale glossen) hetzij tusd?r/6r k d°OT <mterlineaire glossen) bijgeschreven, waarbij
de bedoeling voorzit bepaalde woorden of bepaalde gedeelten van
zinnen m den tekst te verduidelijken. Door nalatigheid of onkunde
r opis en (misschien ook door de justiniaansche compilatoren zelf)
zijn dergehjke glossen in den tekst zelf opgenomen. Het hangt nu
maar van deze glossen zelf af of de klassiciteit van den oertekst
er door aangetast is of niet
,
ChU Z' Einführung 46 vlg., geeft een reeks voorbeelden.
<Ulo S-rS V°°rbee’d behandelt Partsch (Z.S.S. RA 41
*63): D. ,9 ,
nd„jt> De
"Umm° Un°’ C°ndUCti° DUUa ^ <qula e‘ h°C donationis -tar
noodzakelS dat «
k
^
V°°r de klassieke locatio conductio is
oodzakeh*, dat er ook consensus is omtrent den huurprijs; een locatie, conductio „nummo uno”
geenlocatio conductu,. Dat hier geinterpoleerd is, kan men afleiden uit D. 41. 3. 1G 2 (Ulo )
„Zatz'’eontebreekPrUS‘tekSt WeerSegeV“ WOrdt “ W ecWe“ samenhang en waar dé

3

S c h u 1 z, Einführung 5y.

*”“k- ^
• S c h „ 1 ,, Einführung , j „I,..

d"°h ““w w”,*i

^

«•

dllfc

.

rsri

d™r,
t“*“
r~.ph»««.nd. dn...'
ï 'di .
+. Em.d.rl,l,„d, u, .u.d.k.«„dt Gln...n; S. C,„u,-Glo„.„, 6
Randindex; 7. Resunuerende Glossen; 8. Paratitla-Glossen).
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c. Institutiones1.
Reeds in de c. Deo auctore 2 van 53o n. Chr. kan men een toe
speling zien op Justinianus' plan tot het doen samenstellen van een
leerboek. Dit zou den naam dragen van Irulitutionen en de „prima legum cunabula” 3 of, zooals elders 4 gezegd wordt, de „totius legitimae scientiae prima elementa bevatten.
Dit plan is tenslotte uitgewerkt door Tribomanus in
samenwerking met de hoogleeraren Dorotheus en Theop h i 1 u s 6. Men dient zich bij het schrijven van het leerboek te rich
ten naar de Irutitutioneo van G a i u s, terwijl ook diens Reó cottidianae als leidraad door Justinianus worden aanbe
volen 6. Feitelijk zijn de Irutitutioned een navolging geworden van het
gelijknamige werk van Gaius7, waarbij echter rekening gehouden
is met de omstandigheid, dat verschillende rechtsinstellingen en
rechtsregelingen ten tijde van Justinianus belangrijke wij
zigingen hebben ondergaan vergeleken bij Gaius tijd8. Andere
titels daarentegen regelen onderwerpen, welke Gaius niet eens
kende 9.
1 Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 1014 vlg.; Kübler, Gesch. d. r. R. 411 vlg.;
K i p p, Gesch. d. Quellen i56—i57. Uitgave o.a. van Krüger in deel 1 van het Corpuo
iuru cmlié van Krüger. M o m m s e n e.a. (“19*8), verder ook in de Texteo van G *F ^c. Deo auclorc § ix: vel si quid aliud a nobis fuerit promulgatum institutionum vicem optinens, ut rudis animus studiosi simpheibus enutritus facilius ad altioris prudentiae redigatur scientiam.
8 c. Imperatoriam maieótatem § 3.
4 c. Imperatoriam maieótatem § 4.
• c. Imperatoriam maUrtatem § 3; c. Tanta § x,. Aan de hand van stilistische eigenaardigheden
heeft men (H u s c h k e) de veronderstelling gemaakt, dat Dorotheus de beide eerste,
Theophilus de beide laatste boeken geschreven zou hebben. T r i b o n i a n u s zou dan
alleen de leiding over het geheel gehad hebben. Kübler, Gesch. d. r. R. 41a— 4i3.
• c. Imperatoriam maieótatem § 6. Over andere gebruikte werken: Kübler, Gesch. d. r.

.

» Ook de systematische rangschikking der stof (ius quod ad personas pertinet, ius quod ad res
pertinet, ius quod ad actiones pertinet) is bewaard gebleven. G. 1. 8 = J. 1. *• 12.
s Met name zijn ingrijpende wijzigingen aangebracht in het 4e boek van Gaius’ leerboek
(procesrecht). De cognitio extra ordinem, het proces, dat zich afspeelt voor den rechter-ambtenaar,
is ten tijde van Justinianus de gewone wijze van procedeeren geworden. In Gaius’ tijd daaren
tegen kende men het formula-proces (ook nog wel het proces per legis actionem); hier is de rech
ter een niet-ambtenaar (particulier, die als arbiter optreedt).
• J. 4. 17 en 18.
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De c. ImperatorLam maiestatem van 21 November 533 maakt het
leerboek, dat tevens als wetboek zou gelden, bekend 1, terwijl de
c. Tanta bepaalt, dat het kracht van wet krijgt met ingang Van 3o
December 533 2.
De Instltutiones bestaan uit 4 boeken. Deze zijn onderverdeeld
in titels, terwijl de paragrapheering in de titels later toegevoegd
is 3. De inhoud van het leerboek wordt voornamelijk gevormd door
privaatrecht, waarvan de elementa worden uiteengezet. Bovendien
treft men er straf- en strafprocesrecht aan.
Ook de Instltutiones zijn bewaard gebleven in tal van hand
schriften (ongeveer 3oo). Het ontstaan dezer handschriften reikt
niet verder terug dan tot de 9e eeuw. Het meest bekend zijn de
codex Bambergensis en de codex Taurinensis 4. Het Turijnsche hand
schrift bezit deze eigenaardigheid, dat de tekst voorzien is van
scholieën. Deze verklarende aanteekeningen zouden teruggaan tot
Justinianus tijd; er zou daarbij zelfs gebruik gemaakt zijn van
vóór-justiniaansche bronnen 5.
d. Novellae6.
Blijkens de c. Cordi 7 heeft Justinianus het plan gehad de
keizerlijke verordeningen (leges), verschenen na den C. Justin., uit
te geven. Hij heeft dit plan, voorzoover bekend, niet ten uitvoer
gebracht. De Novellae 8, zooals wij die kennen, zijn vermoedelijk niet
anders dan particuliere verzamelingen, waarin een aantal Leges
(meestal in het grieksch geschreven) nu eens in chronologische
volgorde dan weer zonder eenig systeem bijeengebracht zijn. Een
drietal dezer verzamelingen vraagt hier even de aandacht.
1 c. Omriem § 2; c. Tanta § 11 (c. AéScoxev § 11.).
1 c. Tanta § 23.
s Over de wijze van citeeren zie hiervoren blz. 34.
* K r ü g e r in de inleiding tot diens uitgave der Instituliomo in het Corpus iuris ciuilis van
H r u g e r, Mommsen e.a.; Conrat, Gesch. I
* K i p p, Gesch. d. Q,uellen 167.
* Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I 1018 vlg.; Kübler, Gesch. d. r. R. 418 vlg.;
K i p p, Gesch. d. Quellen 167 vlg.; Noailles, Les collections des novelles de 1’empereur
Justinien (Thèse Bordeaux 1912). Uitgave van Schöll en Kr o 11 als deel 3 van het
Corpus iuru civilis van Krüger, Mommsen e.a. ('1928).
7 c. Cordi § 4.
De volledige benaming is: novellae conélitutioncó (novellae leges) d.w.z. later (na den C. Juotin.)
verschenen verordeningen.

338

Allereerst het Epitome JuLiani \ Deze verzameling is te dank
aan Julianus, hoogleeraar te Constantinopel . Het Epitome
bevat
novellen in verkorten vorm, welke uitgevaardigd zijnschen dejaren 535 en 555 n. Chr. Oorspronkelijk in het grieksch
uitgevaardigde novellen zijn door den schrijver (samensteller) m
het latijn vertaald3.
. , * ., .. _ 4
In de tweede plaats dient vermeld te worden het Authenttcum
De auteur hiervan is volkomen onbekend. Omtrent den tijd van het
ontstaan mist men voldoenden houvast Deze verzameling bevat
i34 novellen, uitgevaardigd in de jaren 535—556 n.
•
.
zijn het oorspronkelijk latijnsche constitutie^ ten deele gneksche
(deze zijn in een barbaarsch latijn vertaald). Betreft het verordenin
gen, welke in twee talen uitgevaardigd zijn, dan is enkel de latijnsche
versie opgenomen.
v „ 5 v»
Blijft over de derde en meest omvattende verzame ing .
heeft geen bijzondere benaming. In den regel wordt ze aangeduid als
de griekéche verzameling. Ze omvat 168 novellen . Haar ontstaa
wordt veelal gezocht in het eind der 6e eeuw hetgeen de waarde
dezer verzameling in niet geringe mate verhoogt. In een der hand
schriften volgen op de novellen nog i3 edkta van J u s 11 n 1 a n u s .
• , K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I .on; K.bler, Gesch. d. r. R. 4x8. Uitgave van
H a e n e 1, Juliani Epitome Novellarum.
* Karlowa. Röm. Rechtsgesch. I 1021.
,
,
. Dank zij het Epitome zijn de justin. Novellen in Frankrijk en in Itahe bekend geworden

llsJ'l

Surele 1 middekeuw^rhet officillle'L'rakter (authenticiteit)

“fsTrUws. Röm. Rechtsgesch. I 1022; Kübler, Gesch. d. r. R. 419—420; KiPP,
i. gebruikt door Schöll en Kroll in.lee! 3 van hetCc,rPueiurU
civilu. Men vindt er dus den griekschen tekst, daarnaast echter de latqnsche
™h
Authenticum. voorzoover de novellen in beide verzamehngen worden aangetroffen De u
"g“ven aan den voet der bladzijden een latijnsche vertaling van den gmekschen tekst.
N o a i 11 e s. La collection grecque des 168 novelles (1914)7 Kübler, Geseb. d. r. R. 4*9*
.
_y .. ,
r _ __c
• Deze edicla zijn afgedrukt in de hiervoren bedoelde uitgave der Noucllae blz. 769-795.
* • ,7CQ
1802!
vlg.: dezelfde»
Hierover Zachariae v. Lingenthal xn Z. S. S. RA x3 tx»92> 44

33p

Corpus iuris civilis en zijn uitgaven.
De term Corpus iuris ter aanduiding van een verzameling van
rechtsvoorschriften is den Romeinen reeds vroeg bekend. Zoo
spreekt L 1 v 1 u s 1 van Corpus iuris, daarmede doelend op de Leges
XII tabularum. Ook in den C. Justin, wordt de term gebruikt 2.
De glossatoren bezigen in de 12e eeuw deze uitdrukking om er de
afzonderlijke rechtsboeken van Justinianus mede aan te
duiden. Dionysius Gothofredus (1649—1622) is de
eerste geweest, die bij de gezamenlijke uitgave van Codex, Digesten,
Instituten en Novellen spreekt van het Corpus iuris civilis (zijn uitgave
is van 1 583). Sedertdien is deze aanduiding gebruikelijk gebleven.
We beperken ons verder tot enkele opmerkingen omtrent de
vroegere wijze van uitgeven van het Corpus iuris civilis 3.
De oudste uitgaven bestaan meestal uit 5 deelen (folio-formaat),
soms met een index als zesde deel. Elk dezer deelen draagt een eigen
benaming. Behalve den tekst bevatten ze in den regel de glossen
(Accursiaansche glosse). De indeeling is dan als volgt:
I. Digestum

boek 1 tot boek 24 (hierin
tot eind van titel 2) der
Digesten.
II. Infortiatum:
boek 24 (titel 3) tot eind van
boek 38 der Digesten 4.
UI. Digestum novum: boek 39 tot boek 5o der
Digesten.
Codex:
boek 1 tot en met boek 9 van
den Codex.
V. Volumen parvum: boek 10 tot en met boek 12
van den Codex, verder: In
stituten, Novellen (Authenticum) en de Libri feudorum.
vetus:

Ius Graeco-Romanum III, publiceert 5 groepen van keizerl. verordeningen van ni J u s t in 1 a n u s (uit de jaren 566—1^53 n. Chr.).
1 L i v. , 3. 34. Kip p, Gesch. d. Quellen 168.
* C. 5. i3. i. pr.
Verdere gegevens omtrent de oudere uitgaven vindt men o.a. bij K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R„
41 ° vlg. en 420 vlg.; d'Angelo, Ius Dig., I 118, noot 1; G e n z m e r in Alti. Bológna I

369 vlg.; S e c k e 1, Palaographie der jurist. Handschriften des 12. bis i5. und der jurist
Drucke des i5. und 16. Jahrh. (1925), ook in Z. S. S. RA 45 (1925).
* Vroeger liep dit deel slechts tot D. 35. 2. 82 (tot de woorden „in quattuor partes dividantur ’. Daarna begonnen de z.g. „Tres partes”, welke oorspronkelijk tot het Digulum novum
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De thans meest gebruikte uitgave is die van Krüge r M o mmsen e.a. Bij de bespreking der verschillende bestanddeelen de
justiniaansche wetgeving is de aandacht op deze nieuwe uitgave
reeds gevestigd.

3. Oorkonden.
Ook voor de periode van het byzantijnsche recht zijn er tal van
oorkonden, welke voor de kennis van het rom. recht en vooral voor de
kennis van de praktische toepassing ervan gedurende dit tijdvak van
het allergrootste belang zijn.
Wat de publicatie dezer oorkonden betreft kan verwezen worden
naar de verzamelingen, tijdschriften, enz., welke indertijd zijn aan
gegeven voor wat aangaat het tijdperk van ^ ^assieke rech ^
Bij verschillende periodieken, zoo o.a. bij de Z.S.S. RA , bestaat
de gewoonte om op gezette tijden korte overzichten te geven, waar
in de recente papyri-vondsten, welke voor het recht van belang zijn,
vermeld worden 3. Bij de literatuur is reeds gewag gemaakt van
het werk van Mitteis en Wilcken, dat als inleiding kan
dienen bij de studie der papyri4. De „Einführung in die Papyruskunde” (1 Heft, Leipzig 1900) van Graden wit z moge er
alsnog vermeld worden, terwijl We n g e r tal van verdere gegevens
omtrent de papyrologie verstrekt .
gerekend werden. Later is de omvang van het Infortiatun uitgebreid zooals
tekst is aangegeven. Vandaar de naam Jnforliatum (het mtgebre.de) v. S a n|ny.Gjh.
III 426 vlg. Een andere verklaring geeft Kantorow.cz, Entstehung der ^gestenvu
lata (1010 en Z. S. S. RA 3o (x9o9) x83-27x, 3x (.9x0) x4-88); dezelfde xn I S S RA 49
(i929) 56—62. Zie ook: Kretschmar, Bedeutung und Geschichte der Exn ex ung er
Digestenvulgata, in Z. S. S. RA 48 (.928) 88-1 x3; dezelfde: Zur Zahlensyxnbolxk xn der

mittelalt. Digesten-Einteilixng, in Z. S.S. RA 55 (i935) 3o8-3x5.
X Zie blz. 262. Bij Kip P, Gesch. d. Quellen 174 vlg., xs een uxtvoerxge opgave der bte
tuur te vinden.
.cc
. <7 c «
. Omtrent de „Urkxmdenberichte” in Z. S.S. is een nieuwe regebng getroffen, zxe. Z. S. .
Ook^het^sedert'i935 door het Pontificium InsÖtutmn Utriusque Iuris te Rome uitgegeven
tijdschrift Stadia 't Documcnta Hietoriae et Iuru zal geregeld een dergehjke rubrxek bevatten.
• Wen B er’ Der heutige Stand 32 vlg. Over den stand der papyrologie en de literatuur
in Italië geeft bijzonderheden: C a 1 d e r i n i, Contribuö italiani della papxrologxa greca e
romana allo studio dei diritti antichi, in Atti. Roma I 520-543. Over de wx,ze van opmaken der
oorkonden zie K a r 1 o w a, Röm. Rechtsgesch. I 778 vlg. en 994 vlg.
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HOOFDSTUK V.
Enkele grepen uit de verdere lotgevallen van het romeinsch
recht.
De geschiedenis van het rom. recht kan men doen eindigen bij
den dood van keizer Justinianus (565 n. Chr.). De beteekenis van het rom. recht dank zij de receptie, de belangstelling ervoor
tot den dag van heden toe, rechtvaardigen den inhoud van dit laatste
hoofdstuk x.
Justinianus neemt allerlei voorzorgsmaatregelen wier
strekking is: de moeizaam verkregen éénheid en overzichtelijkheid
m het geldende recht ook voor de toekomst te verzekeren. Het
schrijven van commentaren (commenlarii, foto^para) op de Digesten
wordt verboden 12. Men vreest, dat de „verbositas" der schrijvers
verwarrend werkt. Voorts wordt verboden bij het maken van af
schriften gebruik te maken van afkortingen (óiglorum captioneó).
Ook samenvattingen {compendia, compendioaa aenigmata) zijn uit den

1 Voor de verdere lotgevallen van het rom. recht worde verwezen naar: v. Savigny,
Gesch • Fitting, Zur Gesch. d. Rechtsw. im Mittelalter in Z. S. S. RA 6 (i885) <,4—186dezelfde in Z. S. S. RA 7 II (,886) ,_9o; C o n r a t, Gesch.; dezelfde in Z. S. S. RA 34
u91? t!3745 <RÖm' RecW lm frühesten Mittelalter); P e s c a t o r e, Beitrage zur mittela terl. Rechtsgeschichte; Seckel, Ueber neuere Editionen jurist. Schriften aus dem Mittel
alter, rnZ. S. S. RA 21 (,9oo) 213—338.; Vinogradoff, Roman Law in Medieval
Europe (Oxford *1929); Brinz, Lehrb. d. Pand. I (ai873) 9 vlg.
Over de receptie van het rom. recht en zijn beteekenis voor andere landen is met een enkel
woord gesproken op blz. 5 vlg. Op deze plaats worde nog verwezen naar verschillende bijdragen
,n AtU, Bologna I en II, en in Acta II, waar men tevens verdere literatuur vindt. Instructief voor
de wijze, waarop het rom. recht toegepast is (het betreft hier Frankfort), is de bijdrage van
H. C o 1 n g in Z. S. S. RA 56 (i936) 264—277.
* c. Deo auctore § 12; c. Tanta §§ 21 en 22 (c. AéSoxev §§ 21 en 23).
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booze 1 In de c. Omnem herhaalt de keizer deze voorschriften. Hij
bedreigt nu de „librarii” met zware straffen. Tevens wordt bepaald,
dat een beroep (recitatie) op in strijd met de keizerlijke voorschriften
gemaakte a&ctóften zonder not ia, da„ de rechter met dergeh,k
beroep geen rekening mag houden2.
»
,
y*
Wel is geoorloofd: letterlijke vertalingen (xa-rauóSa of xara ™8a?)
te maken, hetgeen trouwens wel onvermijdehjk
'
gesten zijn in het latijn geschreven, terwijl in het Oosten m
grieksch de voertaal is. Verder zijn korte uittreksels (mdues ïvStxe,)
uit de Digesten toegelaten. Deze bevoegdheid zal ongetwijfeld hier
mede verband houden, dat de Digesten, het uu moge er dan a
kort weergegeven zijn, toch nog steeds een rechtsboek vormen va
zeer respectabelen omvang. Tenslotte staat Jus ïnian
toe het verzamelen van parallelplaatsen (paratdla TcapAwrXa) .
Ook hier zal de behoefte aan grooter overzichtelijkheid van het
recht met het oog op de rechtspraktijk een woordje hebben medegeSPztnal deze maatregelen getroffen met betrekking tot de Digeé-

ten het is anderzijds niet onwaarschijnhjk, dat ze tevens voor de
oterige bestanddeelen der justiniaansche wetgeving bedoelt ^
Dafr toch dreigt het gevaar van verstoring der rechtseenheid n met
mindere mate. Dat men van de door J u s t i n i a n u s verleende
bevoegdheden ook inderdaad gebruik heeft gemaakt, zal nog blijken.
Overigens zijn de verbodsbepalingen van den keizer met steeds in
acht genomen, zelfs niet ten aanzien der Digesten .
Bij de bespreking van het rechtsgebied is gewezen op de splitsing in
een oostelijke en in een westelijke rijkshelft. Deze scheiding teekent
zich af in de verdere lotgevallen van het rom. recht. „Die Geschicht
desrömischenRechtsimAbendland,aldus Genzmer ,istvon^_
1 c. Deo auctore

§ i3.

: : STjM, Z.ch.ri.e

Lingenthal i. Z. S. S RA 8 (,887) £*•

wordt (hier: letterl. vertaling van tekst).

1 c. Deo auctore § 12.
‘ c. Tanta § 21.
• K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 4S4.
7 Genzmer in Atti, Bologna I 35^.
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nachjustimamschen Entwicklung in Byzanz so gut wie unabhangig.”
n de beide rijkshelften heeft het rom. recht eeuwenlang zijn eigen
geschiedenis. Is het Corpiu lurU civilu in het Oosten de codificatie bij
uitnemendheid, in het Weéten openbaart zich reeds vroeg een drang
naar eigen recht, waardoor de rechtseenheid verstoord wordt
Fas door de herovering door J u s t i n i a n u s krijgt de keizer
de gelegenheid tot het invoeren zijner wetgeving in Italië. Dit
geschiedt door de éanctio pragmatica pro petitione Figilii1. Codex
nstituten en Novellen {Epitome Julianï) blijven voor het Wesrurder ?n beteekenis' de Digesten daarentegen geraken
sedert het begin der 7e eeuw in vergetelheid 2. Pas door de school
van Bologna herleeft de belangstelling voor de Digesten.
1.

Eeróte bewerkingen der wetgeving van Jiutinianuo.

A Beginnen we met de o o s t e 1 ij k e rijkshelft. Gewezen kan
worden op een reeks geschriften, wier inhoud en vorm geheel vallen
bmneu het kader der door Justinianus getroffen maat
regelen. Er zijn echter andere verhandelingen, wier schrijvers met
de noodige vrijmoedigheid de justiniaansche teksten verklaren en
paraphraseeren.
Allereerst vraagt de Paraphrasis Theophili (Paraphrasis Institutionum) 3 de aandacht. Dit is een griekéche be
werking van het justiniaansche leerboek. Ze wordt veelal toege
schreven aan Theophilus4, den medewerker aan Codex
(eerste uitgave), Digesten en Instituten 5.
1 Men vindt deze tanclio afgedrukt in deel 3 van het Corpuö iurU civil'u van Krüger
(peUtUllln* e'av<aPP' YU)’ blz' 799 vlg‘ Deze verordening is uitgevaardigd op verzoek
ypeuuo) van paus Vigilius.
Genzmer, in Atli, Bologna I 356 vlg.
•Kübler Gesch. d. r. R. 434 vlg.; K i p p, Gesch. d. Quellen z72; Ferrini in
f^meWtK hl,897) 648 Vlg' UitgaVe" 0-a’ Van F”ri„i (1884-^97); andere uitgaven
vermeldt Kubler, a.w. 434, noot 3.
\ f ƒ" 7 The°philoS <sub M) van K ü b 1 e r. Over de Parapbra.,U: kol.
vlg
te Ber^erS
a V (<7 Y * inleidinS Va“ ***
Volgens F. zou een
*edieiÏTerVarr Je,f!eksChe VertaUng
^S“) van Gaius’ Instituten tot basis hebben
gedzend. Zze ook Col 1 z n e t, Histoire de 1’école de droit de Beyrouth ,9i; deze schr
daaroVaTb6 kt " 7
grietsche Vertaling van Gaius’ Instituten, doch grieksche Mia
daarop gebrzzikt zzjn (a.w. 292).
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Beteekent de Parapbra.u als bewerkmg een_mbreuk op Jmtoi
nus’ verbodsbepalingen, anders staat het met Theophdus I n d e x
op de Digesten, welke o.m. de drie eerste parte, der D,gesten (d.w.s.
Ttotoxa, de iudiciis en de rebus) omvat1.
Verschillende tijdgenooten van T h e ° p h x i u s schnjv'
'
eens Indices, welke de Digesten hetzij geheel hetzij gedeeltelijk
bij wijze van uittreksel behandelen, zoo b*.y S t e P h a ns
Dorotheus en C y r i 11 u s 2. Van deze Indices is later m d
Basilica veelvuldig gebruik gemaakt.
.
, ,
hinren
Naast deze Indices uit de Digesten staan gneksche bewerkmgen
van den Codex. Men ontmoet hier de namen van T hal e a e u ,
Isidorus, Anatolius, Theodorus3. Bi, de scholia
der Basilica is veel ontleend aan deze Godex-bewerfangen.
Op vereenvoudiging en grootere overzichtelijkheid van het g
dende recht is gericht het uittreksel uit de jusüniaansche codificatie, dat bekend is als E c 1 o g a ('Ektori). Dlt werk “tot
gekomen op last van keizer Leo den * s a " * 1 6
Chr )
n Chr.)4. Keizer Basilius Macedo (867-886 n. C •)
geeft opdracht tot de samenstelling van twee andere samenvattend
* KübUr

ollch d.r. R.^36-438. R. E., art. Stephanos (sub M) van Kübler;

L a w s o n in ZA S. RA <9 <£>£ ^ÏaTb

derWspru-

d ’faï U(BaluUa VISvlg ); R.i.art. Thalelaios (sub P van Kübler, art. Isidoros (sub 19)
van Kroll

art. A^us (sub r o). Verder vindt men

werkingen en de genoemde juristen bij Z • J h . r?

den “ech.
^ Thalelaeus „og enkele

Eaarbeitungen des Code* m Z.
^
Ueberlieferung vorbijzonderheden t.z.p. 206 vlg.,
g»
, T c
7 S S RA 36(iqi5)
justin. Wortlauts i. Kommentar d. Thalelaeus zum Cod Justin., ia Z. S. S RA 36 (19 ,
sT q5 Zie- F e r r i n i, Anecdota Laurentiana et Vaticana in quibus praeserfam Codic.s
Iustiniani sunnnae ab Anatolio confectae plurima fragmenta contineanto (Mdaan^r884).^ ^
‘ Vroeger werd aangenomen, dat het initiatief uitging van
ÏTÏÏL*

e0
6t

Lingenth a1
afharfal

^^^AJVLanual of later Roman Law, the Eclogaad Procheiron mutatoetc. (Cambndge 1917).

3^5

rechtsbofikcni liet Proebeirnn /n r
, .,
naffniro /'■p'
;
eiron (nP^ZetP°S vójxoi;)1 en de Epan a g ° g e ( ETcavaycüyy) twv v6(xcüv) 2.
F
Van grooter belang is een (ten deele althans) bewaard gebleven
uittreksel (tevens grieksche bewerking) nit de Utiniaans,±e wrf-

eTaTHr1^ RS‘
keizers. We bedoelen
Basilica (té. Bomtaa, léri BmUici, ook wel: BadlicB »
Met de samenstelling is een begin gemaakt tijdens de regeering van
der^et1S °’ h6t W“l “ TO,“>°id - afgekondi/d™
dens het bestuur van diens zoon Leo Philosophns (Leo
Sapiens 886-9,, n Chr.). De BaMka bestaan nit 60 boeken dê
boeken zpn „.gedeeld in titels, deze in paragZhen. Zij vormei LotinïTn' “n Sr,e^cte beweri[i“* van f wetgeving van Jus<- V' r?aar da“ Van deze weiSeving in haar geheel (Codex
gesten. Instituten, alsmede de justin. Novellen), waarbij tevens
g steeefd is naar aanpassing aan de behoeften der veranderde tijds
omstandigheden . De stof is systematisch gerangschikt (meestal
TV

manum

VI, Vertaling van E. H. F r e s h f i e 1 d- AM

" 8 e n th a l’ Ius Graeco-Ro-

Procheiros nomos etc. (Cambridge i9,8). Dezelfde vertaalde yerL7 Manuluf
t!^
Law, compiled in the utix r*nf,,n„ k„ n
„
ivianual of üyzantine

s.id«d

«d„»6 bMk„, L,LtZ?’K'7u7°a"' f‘

«,wVLZ, Wk,w\2 " LlnV"‘.l“*1

t”‘ ;'ewx°!! h'‘

«—« Ü ,„™™i

* Kübler, Gesch. d. r. R. <43-444; Kipp, Gesch. d. OueUen

p

Can„

re: Te1?;*? f;rn wren medekz

latijnsche vertaling van den griekschen Lkst DeeTbbeTat
dentia in de oostelijke rijkshelft van T

levens een

•

een uitvoerige gcxbiedenu der ïunspru-

16 °

Digestenkommentare) en L a w s o n

f

T.Ï.ltS iTti^r 7^"

en*
dezer
uitgave ^zen^m ‘

(Z. S. S. RA 49 (1939) 2G2 tig.).

Z

Ferrini‘ Op de gebreken

* Typeerend zijn de beginwoorden van den volledigen griekschen titel
•W ™
VÓjAtov (reiniging der oude wetten).

3^6

•

R

V

*a

"

,

naar de ordening der

^koot. Bij

zichtelijkheid en de prakfasc

b ^ ^ ^ Hervoren vermelde

de samenstell^J
Indices voor de bewerKing

Instituten is men uitgegaan van de

Paraphraüó Tbeopbdi.

de paóUica scholieën toegeIn den loop der ioe eeuw )
hriften van verschillende
voegd, welke ontleend ■»»““*.££ M„ 0.a. va. TUIrechtsgeleerde schrijvers
. Deze xhoUa zijn van helaeus, Stephanus,
y
Qa_ werken uit den tijd van vóór
lang, omdat ze vaak
verSchijnt bovendien de S y. nJ ustinianus • I
^ alphabetisch gerangschikt uitopsis B a s ]}1 C2°v , ’oct deze Synopsis de overzichtelpkhei
treksel der Basdica • Ve
gt
worden van den omstreeks 1100
der Basilica, hetzelfde kan ^ ê
waarin een korte op
verschenen Tipucitu s (T^tos) ;
bovend.en ^ ^
gave van den inhoud der Basdtcai*i opg
parallelplaatsen en nieuwere wetten .
..

over de westelijke rijkshelft6.
reeds gezien hebben, door
Deze wordt beheersc t, zooa s^
de;6 samenstelling daarvan

B. Kort kunnen we zij

eigen wetgevingen, al on een
recht. We herinneren slechts
toch ook weer regelingen, a«i he
de
romana
aan de bronnen, waaruit d
Voorts valt de invloed van somBurgundiomm, enz. zijn opgehouwd. Voorts ______________
----------------- EA 49 ',9’9>
1 Kübler, Gesch.d.r. R-444-^

Z*

ÏO* ICii bier, Gesch. d. r. R-

jus Graeco-Romanum V (Synopsis muot).
^ ^ Ius Graeco-Romanum II.
minor (uitgave: Zachariae g^e n t h a
* MiL Cornil II <»9*>
3 Kübler, Gesch. d. r. R. 44 «
Basilicorum summarium (de boeken ï—_12Z1’
‘^^U^atl in «*«***£“5;Wenjer,

Der heutige Stand ïü (ook noot 9).
het karakter van het werk.
1 _ teksten te vinden zijn) wijst reed
p
j„TTnLoazie- Kübler, Gesch.d.
is, waar bep. teKsren vc
„ OTPrken de £pito»K«endeUsl,P“
TT cc „W
* Over de in de 10e eeuw ontstane w
’
t h a X Ius Graeco-Romanum II a65 g->
r. R. 44&- Uitgave: Zachariae v. L.ngen
VII i vlg. (Bpiteme) en I
5 Tal van gegevens bi) v. Sav g

Gesch„ en C o n r a t, Gesch.
y.

3^7

mige klassieke juristen (P a u 1 u s, Gaius) en van de oudste
codices (c. Greg., c. Hermog., c. Theod.) niet te onderschatten.
Anders staat het met Het Corpus lutlo cwlLiö. "Voor wat aangaat
den Codex stelt men ziek blijkbaar tevreden met de reeds eerder
vermelde Summa Perusina1, welke niet anders is dan een
uittreksel uit den C. Justin., gesekreven in een barbaarsck latijn 2
(7e eeuw). De justiniaansche NovelLae kent men dank zij het Epibme
Juliani, maar dit laatste is een product van het Oosten, niet van het
Westen 3. De Digeóta blijven tot de glossatoren praktisch verwaar
loosd.
Meer aandacht schenkt men aan de In^titutione^, IVXet name
dient vermeld te worden de Turijnsche
glosse op
Justinianus’ leerboek, welke dateert uit de 9e of 10e eeuw4. Als
codex Taurinendié is ze hiervoren genoemd onder de handschriften
van de 1'ndtitutioneo van J ustinianus. Deze glosse munt uit
door helderheid. Of ze inderdaad gerekend mag worden tot de
geesteskinderen van het Westen, wordt wel betwijfeld. „. . . . sie
ist, meent G e n z m e r, ein Sprössling der Scholienliteratur des
Ostens, wenn auch vielleicht keine Uebersetzung, so doch ein Abklatsch byzantinischer Vorlagen” 5. Tenslotte is er een leerboek,
geschreven naar den trant van Justinianus' Instituten (zelfde syste
matische indeeling): de Brachylogus iuris civilis6.
Het werk bestaat uit 4 boeken (boeken verder in titels ingedeeld).
De schrijver der verhandeling is onbekend. De herkomst van dit

1 Zie blz. 3a8; C o n r a t, Gesch. I. 182 vlg. Uitgave van Heimbacb in Anecdota
II 1 vlg.
aGenzmer in Atti, Bologna I 359.
a Genzmer t.z.p. 355 en 356.
4 Conrat, Geseb. 1108 vlg.; Fitting, Ueber die sog. Turiner Institutionenglosse (Halle 1870); A 1 b e r t i, La „Glossa torinese” (i933; hierover: Genzmer in Z. S. S. RA 54.
(1934) 459 vlg.); dezelfde: Problemi relativi alle „Glossa torinese"; in Rividta d. ótoria d. dir. ital.
7 (19^4) 33—134. Uitgaven: v. S a v i g n y, Geseb. II 429—476; K r ü g e r, Zeitschr. f.
Rechtsgesch. 7. 52 vlg.; A 1 b e r t i, La „Glossa torinese" (Turijn ig33).
8 Genzmer in Atti, Bologna I 355.
4 Conrat, Gesch. I 55o vlg.; N a b e r, De Brachylogi auctore coniectura, in Aïél.
CorniL II 151—174 (hierover: K a n t o r o w i c z in Z. S. S. RA 47 (1927) 383 vlg.); F i tt i n g, Ueber die Heimat u. das Alter des sog. Brachylogus (1880). Uitgave: Boeking
Corpus legum sive Brachylogus iuris civilis (1829).
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geschrift wordt veelal gezocht in de school van Ravenna 1 of in het
Bologna van vóór de glossatoren 2.
Tot zoover de eerste bewerkingen der justiniaansche wetgeving 3.
2. De óchooL van Bologna.
Gedurende de periode tusschen de regeering van Justinianus
en de School van Bologna (School der glossatoren) 4 is het beeld van
de rechtswetenschap, van de wetenschappelijke beoefening van het
rom. recht met name, allesbehalve verheffend5. Het werk der
1 Deze suppositie is o.a. gemaakt door Schupfer (zie: L e i c h t in Atti, Bologna
I 280.
* N a b e r t.a.p. 173. Schr. maakt de conjectuur, dat de auteur van den Brachylogus zou
zijn: P e p o (waarover F i 11 i n g in Z. S. S. RA 23 (1902) 3i — 45, Kantorowicz
in Z. S. S. RA 3i (1910) 29—34 en L e i c h t in Atti, Bologna I 289, ook noot 2).
* Er zijn nog andere geschriften, waaronder de Petri Exceptiones (C o n r a t, Gesch. I
5i6 vlg.; F i c k e r, Ueber die Entstehungsverhaltnisse der Exceptiones legumrom. (1886))
een zeer voorname plaats innemen. N a b e r, De „Petri exceptionum” patria et annis, in
AIcl. Fournicr 5j3—-585. Een reeks verdere geschriften hangen met de Exceptioncó samen (C o nr at, Gesch. I 420-—-5i6; Mor, Scritti giuridici preirneriani. Fontidelle „Exceptiones legum
romanarum”, in Orbió romanuó 3 (1935)). Zie verder: C o n r a t, Gesch. I. passim.
4 Over de School van Bologna en haar werk bestaat een uitgebreide literatuur. Enkele wer
ken en opstellen worden hier vermeld: v. S a v i g n y, Gesch. III i5p-—'272, 420 (bronnen der
glossatoren), 537 vlg. (de glossatoren als docenten), 556 vlg. (de glossatoren als schrijvers),
643 vlg. (uittreksels uit de statuten der universiteit), V 222 vlg. (terugblik op de school);
Landsberg bespreekt diverse „Bologneser Festschriften” bij gelegenheid van 8e eeuwfeest
in Z. S. S. RA 9 (1888) 405—432; F i 11 i n g, Die Anfange der Rechtsschule zu Bologna
(1888); Chiapelli, Lo studio bolognese nelle sue origine e nei suoi rapporti colla scienza
pre-irneriana (1888); d*A b 1 a i n g, Beteekenis der school van Bologna, in R.M. 8 (1889)
i5o—-168 (bespreking der geschriften van Fitting en van Chiapelli); dezelfde;
Zur „Bibliothek der Glossatoren”, in Z. S. S. RA 9 (1888) i3—-42; S e c k e 1, Distinctiones
gloss. 277 vlg.; dezelfde: Das röm. Recht und seine Wissenschaft, Rede z. Antritt d. Rectorates
d. Fr. Wilh. Univ. Berlin (1920); dezelfde: Die Anfange der europaischen Jurisprudenz im 11.
u. 12. Jahrh., in Z. S. S. RA 45 (1925) 391 vlg.; S o h m, Institutionen 140 vlg.; P r i n g sh e i m, Beryt und Bologna, in Festschr. f. O. Lenel (1921); G e n z m e r, Die justin. Kodifikation u. die Glossatoren, in Atti, Bologna I 345—-430; dezelfde: Vorbilder für die Distinctionen der Glossatoren, in Acta II 343—358. Over Ravenna en Bologna vóór de glossatoren:
v. S a v i g n y, Gesch. IV 1 —8; L e i c h t, Ravenna e Bologna, in Atti, Bologna I 277-—'290.
Over verhouding tot Pavia: V a c c a r i, Pavia e Bologna, in Atti Bologna I 291—312. Zie
verder over de School van Bologna: D e n i f 1 e, Universitaten 40 vlg., i32 vlg.; d'I r s a y,
Hist. d. universités I 75 vlg.; Riccobono, Mos italicus e mos gallicus, in Acta II 377—398,
Over de verschillende juristen zie ook: T. Diplovatatius, De claris iuris consultis
(uitgave Kantorowicz en Schulz, Berlijn 1919» bnd. I).
# Genzmer in Atti, Bologna I 354—'368.
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glossatoren beteekent een herleving van beide. Te Bologna zijn
de grondslagen gelegd voor de hedendaagsche rechtswetenschap \
De school der glossatoren, die gedurende de eerste helft der
12e eeuw haar hoogsten bloei bereikt, schenkt wederom volle be
langstelling aan het Corpus iurió civilié. Romeinschrechtelijke teksten
worden grondig bestudeerd, ook in hun onderlingen samenhang. De
exegese wordt op wetenschappelijk verantwoorde wijze beoefend.
De gioóéa 2, de toelichting der teksten van het Corpus iurió, vormt bij
uitstek het middel, waarmede de glossatoren de wedergeboorte der
justiniaansche wetgeving, na eeuwen zooal niet van vergetelheid
dan toch van vergaande onverschilligheid voor het levenswerk van
J ustinianus, verwezenlijken.
Toch beperkt de school van Bologna zich allerminst tot het
schrijven van gloóóae, al heeft ze daaraan haar benaming ontleend.
Merkwaardig is bv. hoe verschillende glossatoren zich bezig
houden met leenrecht, met vragen dus van praktischen aard 3. Van
meerdere glossatoren is trouwens bekend, dat ze ook op andere
wijze in nauwe betrekking staan tot de rechtspraktijk (iudiceó).
Trouwens hun opzet is: de bouwstoffen van het rom. recht te her
scheppen tot een voor de nieuwe tijdsomstandigheden bruikbaar
recht. Uit de Bologneesche school zijn afkomstig tal van ver
handelingen, welke zich bezig houden met bepaalde controversen,
met bepaalde titels der Digesten, met andere speciale onder
werpen (zoo bv. met het procesrecht). Hier treedt gewoonlijk de
zin voor het systematische, dialektische in de methode van be
handelen heel sterk op den voorgrond (invloed der vroege scho
lastiek) 4. Deze geschriften dragen verschillende benamingen5.
Zoo spreekt men van Summae: dit zijn systematische samenvattingen
van bepaalde onderdeden van het Corpuó iurió, welke kennelijk bedoeld
zijn als leidraad bij het onderwijs (bv. Summa Codició, Summa Inóti1 S e c k e 1 in Z. S. S. RA 45 (1925) 391 vlg.; Genzmer in Atti, Bologna I 348.
a De gLoóta bepaalt v. S a v i g n y, Gesch. III 558, als volgt: „Es waren diejenigen Erklarungen, welche ein Jurist seinem Exemplar des Textes in der Absicht beigeschrieben hatte,
dass sie so wie andere Bücher erhalten, abgeschrieben und verbreitet werden sollten”.
8 M. e ij e r s, Les glossateurs et le droit féodal, in T. v. Rg. i3 (1934) 129—149.
4 Genzmer in Acta II 346.
8 S e c k e 1 in Z. S. S. RA 45 (1928) 394.
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tutionum) 1. *Soms ook vat de schrijver onderwerpen van geringeren
omvang samen, bv. den inhoud van een titel of van een lex uit een
der onderdeden van het Corpuö iuriA. Dit zijn de Summulae . Worden bepaalde (vaak slechts voor de school gestelde) controversen
behandeld, dan luidt de titel van het werk in den regel: Quaediones 3.
Er wordt dan ook wel gesproken van Diéóeruioneó (Diss. Domrnomm). Tenslotte zijn er de Didinctione<*. Evenals bij de Summae
staat ook hier de gedachte aan een systematische uiteenzetting
voorop 4. *Vormt de Summa een résumé van een bepaald onderdeel
van het Corpus iurid (of van een gedeelte van een onderdeel), in de
Dutinctio gaat de schrijver uit van een rechtsbegrip, waaronder hij ver
schillende aan de bronnen ontleende begrippen met beperkter inhoud
rangschikt, of van een rechtsvoorschrift, waarbij aan de hand der
bronnen verschillende casusposities gesteld en behandeld worden.
Doel is: te komen tot een systematische uiteenzetting van bij
zondere onderwerpen op een overzichtelijke, de geheele materie
samenvattende wijze, onverschillig waar de schrijver zijn gegevens
put 6. * 8
Omtrent den stichter der school, I r n e r i u s (Guarnerius,
Warnerius, Werner), is maar weinig precies bekend ®. Hij wordt
in oorkonden wel aangeduid als cauóidicud, index. Als magister artium
1 M e ij e r s, Sommes, Lectures et Commentaires (1100—125o), in Atti, Bologna I ^3i —
8 M e ij e r s, t.a.p. 433; Genzmer in Atti, Bologna I 4o3 vlg.
8 Nicolini, Pilii Medicinensis Quaestiones Sabbatinae (i933) 5—13; Genzmer
in Atti, Bologna I 415 vlg. Bij deze Quatrjtioned wordt in den regel de „pro-contra-solutio”metbode gevolgd.
‘Genzmer in Atti, Bologna I 397 vlg.; dezelfde in Acla II 343 vlg. (speciaal 349).
8 S e c k e 1, Distinctiones gloss. 281 vlg. (schr. ziet in de DUinctioned „literarische Erzeugnisse, die mit Unterscheidungen innerhalb eines quellenmassigen Oberbegriffs operieren. Der
Oberbegriff wird durch Heranziehung entgegengesetzter Unterbegriffe zerlegt (distinguere);
gegebenenfalls unterliegt der Unterbegriff nochmals demselben wissenschaftlichen Verfahren
(subdistinguere)”. Genzmer in Atti, Bologna I 401. DUtinctio duidt ook aan de verza
meling van „distinctiones” (in dergel. verzamelingen zijn dikwijls distincties opgenomen van
anderen). Andere vormen voor behandeling der stof door de glossatoren bespreekt G e n zmer in Atti, Bologna I 345 vlg. (Quare, Brocarda, Brocardica, enz.). Over de Lecturae zie:
M. e ij e r s in Atti, Bologna I 462-—'463.
8 Enkele bijzonderheden omtrent de figuur van I r n e r i u s zijn te vinden bij: v. Savig ny,
Gesch. IV 9—67; Fitting, Summa Codicis (Berlijn 1894 inleiding); Besta, L’opera
d’Irnerio; K a n t o r o w i c z in Z. S. S. RA. 3o (1909) 270—271, 3i (1910) 14 vlg.
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doceert hij te Bologna philologie, tevens geeft hij onderwijs in de
rechtswetenschap. Tal van gloMae, geschreven op de meest ver
schillende onderwerpen uit de justiniaansche wetgeving, zijn aan
hem te danken 1. Of de beide geschriften, de Summa Codicio (ook
wel: Summa TrecenéiS) 2 en de Quaeétionea de iurid dubtiLitatibud3,
werkelijk gelijk F i 11 i n g meent I r n e r i u s tot auteur hebben,
is terecht betwist Wel heeft Irnerius Quaeétioned geschreven,
zooals uit andere bronnen blijkt, maar deze zijn niet bewaard ge
bleven 5. Ook het auteurschap der Summa op de Instituten wordt in
twijfel getrokken 6. Tenslotte schenkt Irnerius herhaaldelijk
aandacht aan vragen van leenrecht 7.
De tijd, waarin Irnerius geleefd heeft, kan slechts bij benade
ring bepaald worden: het geboortejaar moet gezocht worden in de
laatste helft der 11e eeuw. Irnerius beleeft de bloeiperiode
der school in het begin der 12e eeuw.
In Irnerius ziet men veelal den leermeester der vier „docto
res” uit de 12e eeuw8: Bulgarus, Martinus, Iacobus en Hugo9, waarvan vooral de beide eersten school gemaakt
v. öavigny, Gesch. IV 2ö vlg. (tekst van enkele glossen t.z.p. 458); Pescatore,
Die Glossen des Irnerius (1888). Deze glossen zijn meestal geteekend met de initiaal G (= Guarnerius) of Y (= Yrnerius). Over de aan Irnerius toegeschreven Authenticae zie: v. S av i g n y, Gesch. IV 42 vlg.
AI e ij e r s in Atti, Bologna I ^3 vlg. Summa Trccc/uu door v. Savigny toegeschreven
aan Placentinus (weerlegd door d’A b 1 a i n g in R.M. 7 (1888) 282—3o3).
* Beide uitgegeven door Fitting (Berlijn 1894). Hierover: Landsberg in Z. S. S.
RA 16 (1895) 335 vlg. (zie: Fitting in Z. S. S. RA 17 (1896) 1—96).
4 Men zie o.a.: Genzmer in Atti, Bologna I 366, 408 (noot 259) en 418 (noot 3i5);
M e ij e r s in Atti, Bologna I 443 (noot 3z).
4v. Savigny, Gesch. IV 63—64; Gen z m e r in Atti, Bologna I 416—-417.
* P almieri, de uitgever dezer Summa (in: BibL iurid. med. aevi If, in de Additionce 3—208),
schrijft het werk toe aan Irnerius. Betwisting door F i 11 i n g in Z. S. S. RA 36
(1915) 391—424» Genzmer in Atti, Bologna I 411 (noot 279).
Over Didtinctionee van Irnerius zie: Seckel, Distinctiones gloss. 347—348 en
passim (hierover: Pescatore in Z. S. S. RA 33 (1912) 494 vlg. )
P almieri geeft in BibL. iurid. med. aevi I* 11 —45 uit: Wernerii Formularium tabellionum.
7 Pescatore, Die Stellungnahme des Irnerius z. einer lehnrechtl. Frage, in Mét. Fit
ting II 161.
8 Kantorowicz in Z. S. S. RA 3i (1910) 16 (noot 9); v. Savigny, Gesch. IV
2 5 (weifelend).
* Over ,,doctores**: v. Savigny, Gesch. IV 68—193; G 1 a s s o n, Histoire IV 206
Voor nadere gegevens omtrent geschriften der ,,doctores** worde verwezen naar bijla
ge 2 dezer Schets.
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hebben. Tot den „Nachwuchs” der school behooren o.m.: R ogerius, Albericus, Placentinus, Bassianus en
Pillius1.
Voor het praktische rechtsleven zijn blijkbaar van groot be
lang geweest de geschriften van Azo (i n5o—i23o) 2, hoogleeraar te Bologna. Omtrent het leven van dezen glossator is niet
veel bekend. Hij schrijft gloMae over de verschillende onderdeden
der justiniaansche wetgeving (Digestum vetus, enz.) 3. De door een
zijner leerlingen opgeteekende colleges over den Codex zijn als
Lectura bewaard gebleven 4. Azo dankt zijn vermaardheid echter
vooral aan een tweetal Summae, één op den Codex en een op de
Instituten5. Tenslotte zijn er Quaeótioneó6 en de Brocarda 7 van
Azo (beide houden verband met de rechtspraktijk) en D ’utinctioneó 8.
Typeerend voor de beteekenis van Azo is het gezegde: „Chi non
ha Azzo, non va a palazzo” 9.
De laatste bekende figuur uit de School der gloéóaloren is Accursius (± 1182—± 1260) 10. Deze Florentijn, leerling van
Azo, doceert evenals zijn leermeester rechten te Bologna. Eigen
verhandelingen over het recht zijn er nagenoeg niet, er is althans
weinig van bekend n. De groote beteekenis van Accursius
is te wijten aan het feit, dat hij zich gezet heeft aan de verzameling
1 Hierover: v. S a v i g n y, Gesch. IV 194
G 1 a s s o n, Histoire IV 206 vlg. Voor
nadere gegevens omtrent geschriften dezer glossatoren zie bijlage 2 dezer Schets.
* v. Savigny, Gesch. V 1—*44; Landsberg, Die Quaestionen des Azo (1888).
8 v. Savigny, Gesch. V 12 vlg.
4v. Savigny, Gesch. V 17 vlg.; de

Zulueta in Studi Bonfantc III 261 vlg.;

M e ij e r s in Atti, Bologna I 468.
5 v. Savigny, Gesch. V 27 vlg.
•v. Savigny, Gesch. V 41 vlg*» Landsberg, a.w.
7v. Savigny, Gesch. V 38 vlg.; Genzmer in Atti, Bologna I 424*
8 S e c k e 1, Distinctiones gloss. 408 vlg. (hierover: Pescatore in Z. S. S. RA 33 (1912)
510).
9 Aangehaald bij G 1 a s s o n, Histoire IV 211.
10 v. Savigny, Gesch. V. 262— 3o5; Landsberg, Die Glosse des Accursius u.
ihre Lehre vom Eigentum (i883, hierover S e u f f e r t in Z. S. S. RA 5 (1884) 264—'269);
T o r e 11 i, Per 1’edizione critica della glossa accursiana alle Istituzioni, in Rivióta d. storia d.
dir. ital. 7 (1934) 429—584; dezelfde: La codificazione e la glossa: questioni e prepositi, in Atti,
Bologna I 329—'343 (behandelt de accurs. glosse; tusschen het schrijven der glosse en de uit
vinding der boekdrukkunst zouden er wijzigingen in aangebracht zijn).
11 v. Savigny, Gesch. V. 276 vlg.
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op groote schaal van glodéae, welke zijn voorgangers en tijdgenooten
geschreven hebben op de justiniaansche wetgevingl. Hij voegt
daaraan toe eigen glossen, al schijnt het aandeel dezer eigen glos
sen slechts gering te zijn 2. Deze verzameling, die als gloéaa ordinaria
bekend is, moge niet steeds getuigen van kritischen geest, vast staat,
dat de rechtspraktijk der i3 eeuw en later voortdurend gebruik
maakt van de accursiaansche glosse. Ze wordt behandeld als gel
dend recht, zelfs in die mate, dat de glosse beslissend is en gesteld
wordt boven den romeinschrechtelijken tekst, waarvan ze toch
eigenlijk maar de toelichting vormt: quidquid non agnoscit glossa,
non agnoscit curia 3. De rechtspraktijk weet geen uitweg meer uit
de veelheid en verscheidenheid van sententies der School van Bologna.
Zoodoende wordt een samenvatting als die van Accursius een
ware uitkomst 4, terwijl ook de drang naar continuiteit en de be
hoefte aan middelen, welke deze continuiteit verzekeren, een hartig
woordje meespreken 5.
De School der gloóoatoren te Bologna verdwijnt in de eerste helft
der i3e eeuw. Haar geest echter blijft doorwerken aan de verschil
lende universiteiten buiten Bologna, tot in Engeland toe 6.
3. De kanonióten (dekretisten, dekretalisten).
De studie van het rom. recht gaat gedurende de middeleeuwen, in
den regel althans, zoowel te Bologna als elders (Parijs, Montpellier, Padua, Orléans, Toulouse, enz.) hand in hand met die van
het kanoniek recht 7. Ziet men af van de tijdelijke verbodsbepaling
om te Parijs rom. recht te doceeren, houdt men er rekening mede,
1 v. Savigny, Gesch. V 279 vlg.
• v. Savigny, Gesch. V 289.
1 Landsberg, Ueber die Entstehung der Regel: quidquid non agnoscit glossa (1880).
4 M. e ij e r s, Iuris interpretes, introduzione XVIII.
• M e ij e r s, Iuris interpretes, introduzione XIX.
• Over den invloed van Bologna in Engeland zie: v. Savigny, Gesch. IV 411 vlg.;
de Z u 1 u eta in T. v. Rg. 5 (1924) 323—'33^; dezelfde: The Liber Pauperum of Vacarius
(1927, hierover: Kantorowicz in Z. S. S. RA 49 (1929) 63 vlg.).
7 Kurt scheid in Acta II 333 vlg.; d'Irsay, Hist. d. universités I 87 (Bologna);
C h é n o n, Hist. génér. I 531 —538. Over studie van kanoniek recht: S c h u 11 e, Geschichte
II 456 (dikwijls zijn het leeken, die kan. recht doceeren t.z.p. 461 vlg.). Zie ook: M a a s s e n,
Geschichte d. Quellen u. d. Literatur d. can. Rechts i. Abendlande I (1870).
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dat Montpellier zich al spoedig in andere regionen der wetenschap
(geneeskunde) gaat specialiseeren, dan kan men in het algemeen
zeggen, dat de middeleeuwsche „doctores” in de rechtsgeleerdheid
zich toeleggen op de studie der beide rechten (utrumque luó) : romeinsch en kanoniek rechtx.
Gratianus schrijft omstreeks 1140 zijn vermaarde handboek
over kerkelijk recht, het Decretum Graüani 2, methodisch volgens de
denkbeelden, welke hij te Bologna bij zijn leermeester Irnerius
als de juiste heeft leeren waardeeren 3. De beoefenaars van het
kanoniek recht glosseeren het Decretum Gradani (dekretisten)
naar denzelfden trant, waarop de legisten (beoefenaars van
het rom. recht) de romeinschrechtelijke teksten toelichten4. Kanonisten van naam gelijk de samensteller der DecretaLeó van Gregorius IX: Raymundus van Pennaforte (-fc 1180'—
1275) 5, studeeren in beide rechten. Romeinsch en kanoniek recht
worden trouwens vaak door denzelfden hoogleeraar gedoceerd 6.
Niet zelden zien we, dat de oudere kanonisten, zooals A n s e 1mus van Lucca (f 1086), kardinaal Deusdedit (f om
streeks 1100), Ivo van Chartres (■]" in5 of 1117) en
anderen 7 in hun geschriften (verzamelingen van canoneS) gebruik
maken van het rom. recht als bron. Omgekeerd beroepen de legisten
zich op kanoniek recht en op kanoniekrechtelijke verhandelingen 8.
1v. Savigny, Gesch. III 211; Stintzing, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I 22 vlg.;
Ermini in Acta II 524—S2S. Over verbod wat betreft doceeren van rom. recht te Parijs:
G 1 a s s o n IV 227 vlg.
* Sagmüller, Lehrbuch d. kath. Kirchenr. I 170 vlg.; v. H o'v e. Prolegomena 160
vlg. Andere naam voor het handboek: Concordia dUcordantlum canonum.
8 Sagmüller, Lehrbuch d. kath. Kirchenr. I i3; Koeniger, Kath. Kirchenr. 53.
4 v. H o v e, Prolegomena 221 vlg. en 242 vlg.; Glas s o n, Histoire V 186; S c h u 11 e,
Geschichte I 46 vlg., 109 vlg., 221 vlg., II 489 vlg. Zie verder: J u n c k e r, Summen u. Glos
sen, in Z. S. S. KA 14 (1925) 384—474; dezelfde: Die Summa d. Simon v. Bisignano u. seine
Glossen, in Z. S. S. KA i5 (1926) 326—-5oo.
* Gimetier, Les sources d. dr. eccl. (1930) 69; Sagmüller, Lehrbuch d. kath.
Kirchenr. I. 177; v. Hov e, Prolegomena 174 vlg. Andere voorbeelden bij Kurtscheid
t.a.p. 333—334.
8 v. Savigny, Gesch. V 232—-233.
7 F o urn i e r-L e Bras, Hist. d. collections can. II (1932) 25 vlg. (Anselmus d. L.),
37 vlg. (Deusdedit), 55 vlg. (Ivo v. Ch.); Sagmüller, Lehrbuch d. kath. Kirchenr. I
169—170? C o n r a t, Gesch. 364» 367 vlg. en 378 vlg.
8 v. S a v i g n y, Gesch. III 420, IV i3o—-i3i (Martinus Gosia), 256 (Placentinus), V 6
en 26 (Azo).
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Anderen volgen de colleges der kanonisten. Zoo is van A 1 b e rtus Gandinus (geb. omstreeks 12^5) bekend, dat bij te Padua
de lessen volgt van den dekretalist Johannes de Angusellis1. De dekretalist e n (d.w.z. zij, die zich meer in het
bijzonder toeleggen op de toelichting der DecretaLeS) schenken hunner
zijds voortdurend aandacht aan het rom. recht 2. Deze belangstel
ling over en weer vinden we terug bij de postglossatoren, later ook
bij de fransche en nederlandsche scholen 3.
Na het voorafgaande kan het verschijnsel, dat het kanoniek
recht de verdere lotgevallen van het rom. recht medebepaald heeft,
ternauwernood verwondering wekken 4. Te minder, indien men let
op de positie der kerk gedurende de middeleeuwen. Verschillende
pausen zijn tevens eminente juristen geweest (A lexander
III t 1181, Gregorius IX "f 1241, Innocentius IV
f 1254) 5. De vorming der juristen, de kerkelijke rechtspraak, waar
voor men nog eeuwenlang voorkeur blijft koesteren en door wier
toedoen de aequitaó canonica 6 steeds meer veld wint, hebben naast
andere factoren 7 het doordringen van kanoniekrechtelijke gedach
ten in het rom. recht bevorderd. Deze invloed is aan te wijzen in
het procesrecht, in het erfrecht, in het familierecht, in de leer der
verjaring, in algemeene leerstukken en elders 8. Een breed terrein
1 Kantorowicz in Z.S.S.RA 44 (1924) 232 vlg.
* v. Hove, Prolegomena 23o vlg.; Sc hul te, Geschichte I 175 vlg., 228 vlg., II 3
vlg., 492 vlg.
* Zoo schrijft de postglossator Baldus een commentaar op de DecretaUó. A 1 e x a nder de Imola (Tartagnus) schrijft eveneens over kanoniek recht. Uit de fransche
school noemen we Alciatus (V i a r d, André Alciat 152 vlg.). Andere voorbeelden:
Voet (in Compendium), B u s i u s (in commentaar op Digesten), P o t h i e r (Synopéió
inótitutionum iur 'ui pontificii).
4 S o h m, Institutionen 143—-144.
5 Sagmüller, Lehrbuch d. kath. Kirchenr. I 174 en 181; Koeniger, Kath. Kirchenr. 53; G 1 a s s o n, Histoire IV 23i vlg.
4 W ohlhaupter, Aequitas canonica (1931); G 1 a s s o n, Histoire V 227 vlg.
7 In aansluiting aan Besta schrijft W ohlhaupter (Atti, Bologna I 510): „Notwendigerweise kamen sich.... die Legisten und die Kanonisten naher. Die Kanonisten hatten
den Legisten nicht nur interessante neue Rechtsstoffe, sondern auch eine Rechtsphilosophie,
die des christlichen Naturrechts, zu bieten*'.
8 M e ij e r s in Hand. Ned, Juriótcnver. 48 (1918) I, eerste stuk 114 vlg. (wat het recht in het
algemeen betreft worden op blz. n5 aan den invloed der Kerk toegeschreven: renteverbod,
terzijdestelling van den regel ,,dies interpellat pro homine**, het toelaten van zuivering van inge-
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van onderzoek ligt hier open. Verheugend is het feit, dat de belang
stelling der romanisten steeds meer uitgaat naar de vraag, welke de
beteekenis van het kanoniek recht geweest is èn voor het inheemsche
èn voor het latere romeinsche recht. Het onderzoek heeft reeds tot
zeer interessante resultaten geleid 1. Men zal den invloed der kanonisten te zoeken hebben in de glansperiode van het kanoniek
recht (i3e eeuw), de eeuwen daarvóór en daarna zullen echter
niet verwaarloosd mogen worden.
4. De SchooL van OrLéanö.
Oefent Bologna langen tijd een alles overheerschenden invloed
uit op de verdere lotgevallen van het rom. recht, te beginnen met de
i3e eeuw krijgt het machtige rivalen in de universiteiten van Ita
lië en Frankrijk. We noemen Parijs 2, Modena 3, Padua 4, Napels 5,
treden verzuim, noodzakelijkheid voor de ontbinding krachtens een lex commissoria de rechterl.
tusschenkomst in te roepen [M e ij e r s verwijst hier naar de artikelenreeks van Houwing
in W. P. N. R. nrs. 2391—2398, 2411—2413 en 2416]. Onder den invloed der Kerk zou ook
ontstaan zijn de stelling: geen schadevergoeding wegens niet-nakoming zonder schuld.).
Enkele andere voorbeelden bij E r m i n i in Acta II 520 vlg. Over de beteekenis der kanonisten yoor de vorming en preciseering der generalid opinio (communis opinio) zie B u s s i,
Intorno al concetto di diritto comune, in PubbL. unio. catt. d. S. Cuore ser. II. vol. 47
3i
vlg.
1 We noemen hier: Spies, De Tobservation des simples conventions en droit canonique
(Thèse Paris 1928); Chevrier, Essai sur 1'histoire de la cause dans les obligations (Thèse
Paris 1929); Roussier, Le fondement de 1'obligation contractuelle dans le droit classique
de 1'église (Thèse Paris 1933); Rosambert, La veuve en droit can. jusqu'au XIV s.
(Parijs 1923); Scholtens, De geschiedenis d. natuurl. verbintenis sinds het rom. recht
(diss. Groningen i93i); S c h o 11 e n, De oorzaak van de verbintenis uit overeenkomst (diss*
Amsterdam 1934). Op strafrechtelijk gebied: K u 11 n e r, Kanonistische Schuldlehre von
Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX (in Studi e Tedti nr. 64,1935); N eumeyer. Die
gemeinrechtliche Entwicklung d. int. Privat- u. Strafrechts bis Bartolus, I (1901) en II (1916).
* De universiteit van Parijd behoort met Bologna tot de oudste (11e eeuw). Organisatorisch
krijgt ze haar deBnitieven vorm in 1202 (pauselijke approbatie I2i5). Het doceeren van rom.
recht is er tijdelijk verboden geweest (hierover: G 1 a s s o n, Histoire IV 227 vlg.; M. e ij e r s
in T. v. Rg. 1 (1918/1919) 115). Zie verder: v. S a v i g n y, Gesch. III 337—374; D e n i f 1 e,
Universitaten I 40 vlg. en 64—i32;d'Irsay, Hist. d. universités I 53 vlg.
* De universiteit van Afodena gesticht omstreeks 1182. Hierover: D e n i f 1 e, Universita
ten I 296 vlg.; Kantorowicz in Z. S. S. RA 49 (1929) 73—80.
4 Universiteit van Padua gesticht 1222. Hierover: v. S a v i g n y, Gesch. III 273—'3oi;
D e n i f 1 e, Universitaten I 277 vlg.
* Universiteit van Napeld gesticht 1224» Hierover: v. S a v i g n y, Gesch. III 322—33o;
D e n i f 1 e, Universitaten I 452 vlg.; d'I rsay, Hist. d. universités I i35; M e ij e r s,
Iuris interpretes, introduzione XX vlg.
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Toulouse V Orléans 2. Het zijn slechts voorbeelden, waaraan even
later MontpeHier 3, Avignon 4, Heidelberg 5, Keulen 6, Leuven 7
en Bourges 8 toegevoegd worden. We hebben ons hier niet te ver
diepen in de oorzaken, welke tot de oprichting dezer wetenschappe
lijke centra geleid hebben, al zullen de opkomst der steden, de be
hoefte aan juridisch geschoolde menschen voor de behartiging van
stedelijke en staatsbelangen en de onderlinge wedijver der steden en
volken hieraan niet vreemd zijn.
Vooral van de School van Orléand, de school der Ultramontani,
is een stimuleerende werking uitgegaan met betrekking tot de studie
van het rom. recht 9. Deze belangstelling voor het rom. recht hangt
nauw samen met vragen, welke zich in het eigen praktische rechts
leven voordoen 10. Onder dit laatste opzicht onderscheidt Orléans
zich van het i3e eeuwsche Bologna. De dialektische methode passen
de ULtramontani toe gelijk de Bologneezen, ze doen het alleen met
wat meer zwier en vrijmoedigheid 11. Ze onderscheiden zich daaren
tegen van de Italianen door hun scherpe kritiek op' de accursiaan1 Universiteit van Toulouse gesticht 1228 (1233?). Hierover: v. S a v i g n y, Gesch. III
406; Denifle, Universitaten I 320 vlg.; d’I rsay, Hist. d. universités I i35; F o u rn i e r, Les statuts et privilèges d. univ. frang.I.
2 Universiteit van Orléans gesticht begin i3e eeuw (?). Hierover: v. S a v i g ny, Gesch.
III 400—’4o5; D e n i f 1 e, Universitaten I 2Öi vlg.; F ournier. Les statuts et privilèges
d. univ. fran9.1.; M. e ij e r s, De universiteit van Orléans in de XlIIe eeuw, in T. v. Rg.
1 (1918/1919) 108—i32 en 443-— 488, 2 (1920/1921) 460—-5i8 (geeft ook verdere literatuur);
dezelfde: La théorie des ultramontani concernant la force obligatoire et la force probante des
actes sous seing privé, in T. v. Rg. 12 (1933) 38—-106; dezelfde: Un centenaire oublié, in T. v.
Rg: 14 (1936) 249»--266; E s m e i n, Cours élémentaire 732.
3 Universiteit van Atontpellicr gesticht 1289. Hierover: v. Savigny, Gesch. III 3^5—*
399; D e n i f 1 e, Universitaten I 340 vlg. ;d'I r s a y, Hist. d. universités I 116 vlg.; Fournier, Les statuts et privilèges d. univ. fran£. II. Uittreksel uit de statuten (i339) vindt men bij
v. Savigny, t.z.p. 673—-711.
4 Universiteit van Avignon gesticht in i3o3. Hierover: D e n i f 1 e, Universitaten I 367 vlg.
6 Universiteit van Heidelberg gesticht i386. Hierover: D e n i f 1 e, Universitaten I 38o
vlg.
* Universiteit van Keulen gesticht i388. Hierover: D e n i f 1 e, Universitaten I 387 vlg.
7 Universiteit van Leuven gesticht 1426. Hierover: d'Irsay, Hist. d. universités I 253
vlg.; V. B r a n t, L’Université de Louvain a travers cinq siècles (Brussel 1927); dezelfde:
La faculté de droit de Louvain & travers cinq siècles (Leuven 1907).
8 Universiteit van Bourges gesticht 1464. Hierover: v. Savigny, Gesch. III 408.
0 M. e ij e r s in T. v. R.g 2 (1920/1921) 489.
10 M e ij e r s in T. v. Rg. 2 (1920/1921) 491.
11 M e ij e r s in T. v. Rg. 2 (1920/1921) 492.

358

sche glosse x. Een andere eigenaardigheid voor de School van
Orléano gedurende de i3e eeuw is: dat en haar studenten en haar
hoogleeraren allen behooren tot den geestelijken stand .
Twee figuren trekken vooral de aandacht.
Allereerst Jacques de Révigny (Iacobus de Ravanis,
ook wel: Iacobus de Ravenneio, geboren tusschen de jaren i23o en
12.40, overleden in 1296 als bisschop van Verdun)®. Hij doceert
gedurende meerdere jaren rom. recht te Orléans. Zijn colleges over
de verschillende onderdeden van het Corpuo iurhi (Instituten, Codex,
enz.) zijn in tal van handschriften bewaard 4.
1 2Vermaard
*
is verder
Pierre de Belleperche (Petrus de Bella Pertica, f
i3o8) 5. Ook hij doceert aanvankelijk te Orléans, om daarna over
te gaan in staatsdienst. Hij wordt bisschop van Auxerre en kanselier
van Frankrijk. Zijn Repetitioneé op het Digestum vetus bleven in meer
dere handschriften bewaard 6. Verder zijn er een commentaar op
den Codex, Diótinctioneó benevens andere verhandelingen 7.
Van het werk der ULtramontani en van de Révigny en
de Belleperche in het bijzonder is blijkens het onderzoek
van prof. E. M. M e ij e r s door tijdgenooten en door latere rechts
geleerden veel gebruik gemaakt, in ieder geval meer dan men tot voor
kort wilde aannemen. Niet zonder belang is, dat de ULtramontani
1 Meijer s in T. v. Rg. 2 (1920/1921) 493—494.
2 Meijer s in T. v. Rg. 1 (1918/1919) 111 en n3. Schr. wijst op het zeker merk
waardige verschijnsel, dat de hoogleeraren-clerici te Orléans een zoo groote minachting voor
dekanonisten aan den dag leggen (T. v. Rg. 2 (1920/1921) 494).
• Meijer s in T. v. Rg. 1 (1918/1919) 471 vlg. (over de Révigny’s verderen invloed
T. v. Rg. 2 (1920/1921) 460 vlg.); v. Sa vigny, Gesch. V. 605—614; G 1 a s s o n, Histoire IV 224 vlg.; C h é n o n; Hist. génér. I 611; E s m e i n, Cours élémentaire 731; d e
Tourtoulon, Les oeuvres de Jacques de Révigny d’après deux manuscrits d. 1. bibl. nation. (Parijs 1899). Zie verder: M e ij e r s in T. v. Rg. 14 (19^6) 256—-207 (lijst van hand
schriften der verschillende verhandelingen van d. R.).
4 Over werken van de Révigny: v. S a v i g ny, Gesch. V611 vlg.5 -M e ij e.r s in
T. v. Rg. 1 (1918/1919) 480 vlg.
• Meijer s in T. v. Rg. 2 (1920/1921) 477 vlg.; v. Sa vigny, Gesch. VI 27—33;
Glasson, Histoire IV 2 z5; C h é n o n, Hist. génér. I 5i 2; E s m e i n. Cours élémentaire

732.
• M e ij e r s in T. v. Rg. 14 (1936) 258—289 en 264-—*266 (lijst van Repetitioncj op Dig.
vetus).
7 Over werken van de Belleperche: v. Sa vigny, Gesch. VI 29 vlg.; M e ij e r s
n T. v. Rg. 2 (1920/1921) 481 vlg.
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ondanks den heftigen tegenstand in Italië ook daar invloed hebben
uitgeoefend. Cinus van Pistoia verkondigt er de ultramontaansche denkbeelden *. Het streven der ULtramontani naar het
doen aansluiten van het rom. recht aan het plaatselijke gewoonterecht
(statuten) zal èn in Italië èn later elders niet zonder beteekenis ge
bleven zijn 2, terwijl de zin voor verfijnde argumenteering3 een
aantrekkelijkheid gevormd zal hebben, die nieuw leven vermocht te
brengen in den tredmolen van het verschoolschte glossatorenwerk 4.
5. De poótgloóóa toren.
Uit wetenschappelijk oogpunt is de periode na Accursius,
de tijd der pontglonnatoren 5, een tijdperk zooal niet van verval dan
toch van achteruitgang met betrekking tot de beoefening van het
rom. recht. De benamingen, waarmede de juristen uit de tweede
helft der i3e eeuw tot het einde der i5e worden aangeduid, zijn
zeer verschillend en tevens karakteriseerend: commentatoren, baldintae, bartolintae, ncholantici, dialectici.
De drie eerste benamingen behoeven geen toelichting. Dat
men de postglossatoren tevens noemt „scholastici” of „dialectici”,
komt niet hiervandaan, dat zij voor het eerst de methode der scho
lastiek of der dialektiek zouden hebben toegepast. De glossatoren
zijn in dit opzicht voorgegaan. Het zijn veeleer de overdrijvingen

1 v. Savigny, Gesch. VI 87 vlg.; M e ij e r s in T. v. Rg. 2 (1920/1921) 499 en 5oo
vlg. (507 invloed op B a r t o 1 u s). Zie ook: M e ij e r s, De onsplitsbaarheid der bekentenis,
in T. v. Rg. 2 (1920/1921) 248—'277 (d e Belleperch e—C i n u s—B a r t o 1 u s).
* M. e ij e r s in T. v. Rg. 1 (1918/1919) 454.
* M e ij e r s in T. v. Rg. 1 (1918/1919) 454.
4 Dat te Orléans, althans binnen de invloedsspheer van Orléans, de gloéda Aurelianenéié,
het Tavre de Joótice et de Plet en de Etablióóemcntd de Saint LouU tot stand gekomen zouden zijn,
stempelt de School tot een instelling, die ook uit anderen hoofde de aandacht van den rechts
historicus verdient. Zie: C h é n o n, Hist. génér. I 554 vlg.; E s m e i n , Cours élémentaire
695. vlg.; M e ij e r s in T. v. Rg. 1 (1918/1919) 468 vlg.
8 v. Savigny, Gesch. V. 353 vlg. (Theoretiker nach Accursius), 465 vlg. (Praktiker
nach Accursius). Schr. geeft tal van bijzonderheden omtrent persoon en werk der verschillende
postglossatoren; S o h m, Institutionen 144 vlg.; Riccobono, Mos italicus e mos gallicus,
in Acta II 377 vlg.
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onder methodisch opzicht, welke tot deze benamingen hebben ge
leid.
Indien hier gesproken wordt van achteruitgang, dan beteekent
dit weer allerminst, dat er onder de rechtsgeleerden gemis aan be
langstelling voor het recht geweest zou zijn. De geschriften wettigen
een dergelijk oordeel niet. Doch de aandacht der postglossatoren is
vrijwel geheel gericht op de behoeften van het dagelijksche rechts
leven. In en door dit streven naar het praktische wordt hun werk
gekenmerkt. De postglossatoren zijn practici, niet in de allereerste
plaats theoretici. Hebben de glossatoren zich wellicht toch nog te ver
verwijderd van de praktijk, de postglossatoren trachten den wetenschappelijken arbeid der voorgangers pasklaar te maken voor den
nieuwen tijd. Men kan den Bartolisten verwijten, dat ze de waarde
der gloMae hebben overschat onder verwaarloozing van de romeinschrechtelijke teksten zelf1, dat ze de toelichting in plaats van
het toegelichte als geldend recht aanvaarden, hun streven is: het
overbruggen der gaping, welke ten tijde der glossatoren tusschen
rechtswetenschap en rechtspraktijk al te groot geworden is. Dat
men tot overdreven en ongenietbare distincties gekomen is, kan
achteraf gemakkelijk gehekeld worden als een „absurda arithmetica” (d’Angelo), de eischen van het rechtsleven drongen in deze
richting, terwijl allerwege in de wetenschap dier dagen de neiging
tot distincties onmiskenbaar is 2, afgezien van het feit, dat van de
rom. juristen zelf op dit punt wel iets te leeren viel
Er zijn andere fouten en gebreken, die men wellicht met meer
reden den postglossatoren aanwrijft: de tè groote beteekenis, welke
gehecht wordt aan juristen uit eigen kring (overschattin'gvan gezag)
de overdreven waarde, die men hecht aan het gezag der commumo
opinio. Een kritisch eigen oordeel wordt slechts bij uitzondering,
aangetroffen.'Verder bedienen de postglossatoren zich vaak van een
latijn, dat de humanisten straks barbaarsch noemen en dat voor
hen een bron van voortdurende taal- en stijl-ergernisseo vormt.
1 Volgens Cuiaci

de Bartolisten „verbosi in re facili, in difficili muti, in angusta

diffusi’' (geciteerd bij G1 a s s o ii^?'H>istoire VIII 112).
2 Genzmer in Atti, Bologna I 399 (iuföfc*36); dezelfde in Acta II 35o vlg.
8 S e c k e 1, Distinctiones gloss. 285—286.
* Het gezegde gold: ntmo bona iuridta nidi dit bartolidta.
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Ook het rechtsgeleerd onderwijs aan de universiteiten is toe
gesneden op de behoeften der praktijk 1. De geschriften der postglossatoren, zooals die onder verschillende benamingen voor
komen (commentarli, Lecturae en vooral de conóilid), liggen in dezelfde
lijn 2.
Dat de arbeid der Bartolisten ondanks alles voor de rechts
praktijk inderdaad iets te beteekenen gehad heeft, wordt wel het
best bevestigd door het feit, dat èn in Italië èn elders (Frankrijk,
Duitschland) de invloed der postglossatoren zeer groot en duur
zaam geweest is.
Enkele op den voorgrond tredende figuren uit den tijd der post
glossatoren mogen hier even worden vermeld. Allereerst Odof r e d u s (f 1265) 3. Behalve hoogleeraar te Bologna is hij tevens
advocaat geweest, terwijl een belangrijk deel van zijn tijd i'n beslag
genomen wordt door de vervulling van allerlei openbare functies.
Vooral hem worden verweten: breedsprakigheid en barbaarsch
latijn. Juist het persoonlijk contact met het praktisch rechtsleven
verklaart, dat er zich onder zijn rechtsgeleerde verhandelingen 4,
waarvoor von Savigny overigens slechts matige waardee1 Behalve naar v. Savigny, Gesch.., en D e n i f 1 e, Universitaten I, worde verwezen
naar Stintzing, Gesch, d. deutsch. Rechts w. I, passim. Zie verder: K u r t s c h é i d,
De utriusque iuris studio saec. XIII, in Acta II 3og—342 (tal van bibliographische gegevens).
Blz. 324 drukt Kurtscheid de karakteristiek, welke Odofredus van het onderwijs
geeft, af: ,,Talis ordo consuevit servari ab aritiquis doctoribus êt modernis et specialiter a do
mino meo, quem ego servabo: Primo cum vobis dicam summas cuiusque tituli, antequam accedam ad litteram. Secundo ponam bene et distincte et in terminis ut melius potero casus singularum legum. Tertio legam litteram corrigendi causa. Quarto verbis brevibus casum reiterabo.
Quinto solvam contraria, generalia (quae vulgariter nuncupantur brocardica) et distinctiones
et quaestiones subtiles etutiles cum solutionibus addendo, prout mihi divina providentia mi
ni strabit."
* In deze Conóilia worden de adviezen, welke door de hopgleeraren zelf gegeven zijn, opgeteekend. De klacht, nu en later, over de veelvuldige afwezigheid der hoogleeraren (met als
gevolg, dat ze nooit door de te behandelen stof heenkomen), hangt samen met het feit, dat ze
vorsten .en steden voortdurend als raadslieden terzijde moeten staan. Ze brengen adviezen uit,
zijn tegenwoordig bij onderhandelingen, zorgen voor de redactie van overeenkomsten, redigeeren of herzien stedelijke statuten, enz.
8 v. Savigny, Gesch. V 356—>38o;
4 Over zijn geschriften en uitgaven: v. Savigny, Gesch. V. 368—*38o. De door v.
Savigny aan Odofredus toegeschreven inleiding op de voorlezing van het Dig.
vetuó is volgens M. e ij e r s van Pietro Peregrossi te Orléans, zie: T. v. Rg. 1
(1918/1919) 462.
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ring heeft, ook een Summa bevindt over het lombardisch leenrecht
Merkwaardig is voorts de figuur van Cinus van Pistoia
(1270—1336) l2. Deze dichter-jurist, vriend van Dante en
P e t r a r c a, is de leermeester geworden van Bartolus. Als
hoogleeraar treffen we hem o.a. aan te Siena en te Perugia. Ook hij
is praktiseerend advocaat geweest. Als knap jurist wordt hij bij de
afwikkeling van allerlei staatszaken betrokken, trouwens de eerste
periode van zijn leven is geheel gewijd aan de politiek. Pas op
lateren leeftijd begint hij te schrijven over rom. recht. Bij al zijn
reizen en trekken heeft hij de Ultramontani, wier zelfstandig denken
bij de exegese van het rom. recht hij bewondert, leeren kennen. Zijn
commentaar op den Codex heeft eigenlijk ten doel de nieuwere in
zichten vanjacques de Révigny envan Pierre de
Belleperche ook in Italië te propageeren.
Tot de corypheeën onder de postglossatoren behoort ongetwijfeld
Bartolus (Bartolo di Sassoferrato 1314—1357) 3- 4 Oat zijn
tijdgenooten-juristen den naam Bartolisten dragen, zegt voldoende
over de feitelijke beteekenis van Bartolus. Behalve tal van
gloóóae, waarvan in de latere uitgaven van het Corpus iutió civiiié
voortdurend gebruik gemaakt wordt, schrijft Bartolus, die
o.a, hoogleeraar geweest is te Pisa en te Perugia, Conéilia 4 en
Quaeétioneé 5. 6 Voorts is hij de schrijver van verschillende verhan
delingen (Tractatuó) 6 over staatsrecht, strafrecht, procesrecht en
privaatrecht. Zijn opvattingen zijn van invloed geweest op de vor
ming der z.g. Statutentheorie (Tractatus de statutis). Ook Bar
tolus vervalt in de fouten, welke de postglossatoren in het al
gemeen hebben begaan. Zijn beteekenis spitst zich dan ook niet toe
in het feit, dat hij methodisch iets nieuws gedaan zou hebben. Zijn
verdienste, aldus v o n S a v i g n y, ligt in de omstandigheid, dat

lv. Savigny, Gesch. V 374*
* v. Savigny, Gesch. VI 71—97. Over Cinus’ geschriften en uitgaven t.z.p. 86—94.
Volgens v, S avi g n y is Cinus als jurist grof materialist.
• V. Savigny, Gesch. VI i37—184; C. N. S i d n e y W o o 1 f, Bartolus of Sassoferrato (Cambridge 1913).
4v. Savigny, Gesch. VI 171 —-173.
6v. Savigny, Gesch. VI 173-—174.
6v. Savigny, Gesch. VI 174 vlg.
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hij hetgeen hij gedaan heeft beter deed dan zijn voorgangers x. Zelf
leerling van Cinus wordt Bartolus op zijn beurt leermees
ter van B a 1 d u s.
Bal dus (Baldus de Ubaldis 1327—1400) 12, hoogleeraar o.a.
te Bologna, Pisa, Padua, Pavia, verwerft zijn vermaardheid ge
durende zijn hoogleeraarschap te Perugia. Hij doceert rom. en
kanoniek recht, terwijl hij blijkens zijn commentaar op het leenrecht
bok van dit laatste op de hoogte is. Trouwens Baldus’ werkkring is
zeer verschillend geweest. Herhaaldelijk neemt hij deel aan ge
zantschappen, welke zijn vaderstad Perugia uitzendt. Met het gildenwezen staat hij als adviseur in nauwe betrekking. De statuten der
stad Pavia worden door hem samengesteld 3. In den strijd der pausen
en tegenpausen verdedigt Baldus Urbanus VI en Bonifacius IX 4.
^Vat het rom. recht betreft schrijft hij commentaren op de justiniaansche wetgeving. Wat het kanoniek recht aangaat verdienen zijn Lecturae op de drie eerste boeken der Decretaleé vermeld te worden 5. *
Tenslotte zijn er Consilia en verhandelingen over procesrecht ®.
De latere beoefenaars van het rom. recht maken veel gebruik
van de geschriften van Paulus de Castro 7 (Paulus Castrensis f ï^^i). Deze leerling van Baldus is hoogleeraar geweest te
Siena en te Avignon. Hij heeft zich bezig gehouden met de exegese
van de verschillende onderdeelen der justiniaansche wetgeving 8.
Verder zijn er van hem Conéilia, hetgeen er wederom op wijst, dat
ook hij in contact blijft met de rechtspraktijk. De stedelijke statuten
van Florence zouden door hem herzien zijn. von Savigny
waardeert in Paulus de Castro, dat hij nogal kritisch
staat tegenover het door hem gebruikte bronnenmateriaal 9. In dit
opzicht onderscheidt hij zich zeker van het meerendeel der post1 v. Savigny, Gesch. VI 157. v. S. waardeert in B. de verstandige toepassing
der dialektische methode.
* v. Savigny, Gesch. VI 208—248.
* v. Savigny, Gesch. VI 226.
4 Over de verhouding tot de rom. Curie: v. Savigny, Gesch. VI 23i—-238.
* v. Savigny, Gesch. VI 238 vlg.
•v. Savigny, Gesch. VI 2^3—244.
7v. Savigny, Gesch. VI 281—293.
8 v. Savigny, Gesch. VI 291 vlg.
8 v. Savigny, Gesch. VI 290.
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glossatoren. Hij is leermeester geweest o.a. van Alexander
de Imola.
Deze laatste, ook wel Alexander Tartagnus ge
naamd (± 1424—1477) X> moëe de
der postglossatoren besluiten.
Hij doceert o.a. te Pavia, Bologna en Padua. Blijkens zijn geschrif
ten 1
2 legt hij zich toe op de exegese van het rom. recht en van het
kanoniek recht. Van Alexander de Imola zijn Conöilia.

6. Franöche School (Humanisme).
fen tegen de methode der postglossatoren (moö itahcuö, mos öcholaöticuö) èn tegen hun taal en stijl begint zich sedert den aanvang
der 16e eeuw bij veel juristen, niet enkel aan de universiteiten doch
ook onder de practici 3, een groeiende reactie te openbaren. Deze
renaissance heeft ongetwijfeld haar voorloopers 4, in de 16e eeuwsche Franöche öchool neemt het streven naar vernieuwing vastere
vormen aan. Onder haar voorvechters staat Alciatus in de
voorste gelederen.
Allerwege wil men terug naar de klassieke oudheid, hetgeen
voor het rom. recht beteekent, dat men zich niet tevreden stelt met
het Corpuö iuriö, veel minder met den arbeid der glossatoren en post
glossatoren. De moö gallicuö 5 tracht den weg te vinden naar de oor
spronkelijke klassieke rechtsbronnen, daarbij gebruik makend van
de uitkomsten der historische en vooral der philologische weten
schappen. Men wil zich bovendien bevrijden van het barbaarsch latijn, dat men in vaak zeer scherpe bewoordingen aan de post
glossatoren verwijt. Er is verlangen naar klaarheid en eenvoud tegen
over de dikwijls overdadige veelheid en ingewikkeldheid van dis
tincties, waarmede de voorafgaande eeuwen het rom. recht tot een
onverteerbare kost hebben gemaakt. Vandaar de drang naar syn1
*
*
*
«

v. S a v i g n y, Gesch. VI 3i2—-319.
v. Savigny, Gesch. VI 3i6 vlg.
G 1 a s s o n, Histoire VIII 121.
Girard, Les préliminaires de la renaissance du droit romain, in R. H. D. ïgaa. 5—46.
Glasson, Histoire VIII 107 vlg.; R i c c o b o n o, Mos italicus e mos gallicus,

in Acta II 377 vlg.
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these, naar wetenschappelijke bezinning, naar elegantie in taal en
stijl.
Merkwaardig is wel, dat juist de italiaan Alciatus (Alciati
M92 — i55o) 1 tot de baanbrekers van den moó gallicuó behoort. Hij
doceert rom. recht aan verschillende universiteiten: Avignon en
Bourges, later Bologna en Ferrara. Hij gevoelt zich thuis in het
humanistische milieu, maar, indien het noodig is, verstaat hij de
kunst van het „bartolice loqui” even goed 2. In zijn geschriften
over rom. instellingen, over rom. publiek en privaatrecht tracht hij
telkens aan te sluiten bij klassieke schrijvers als Cicero, Festus, Gellius, verder bij grieksche wijsgeeren en literatoren.
Hij waardeert het goede in de postglossatoren (B a r t o 1 u s).
Ook hij tracht het rom. recht pasklaar te maken voor de behoeften
van het praktische rechtsleven 3. Waar de teksten bedorven zijn,
herstelt hij deze in hun oorspronkelijken vorm (emendatie!).
Ouder dan Alciatus is de fransche humanist, rechtsgeleerde
en philoloog: B u d a e u s (Guillaume Budé 1467—ïö^o) 4, hoogleeraar te Parijs, wiens Annotationea op de Digesten (i5o8) een leven
dig getuigenis afleggen van het doordringen der humanistische denk
beelden in de domeinen der rechtsgeleerdheid. Als derde geestver
want verdient hier vermeld te worden Z a s i u s (Ulrich Zasi
1461—1535) 5, hoogleeraar te Freiburg i.Br. 6.
Hebben deze drie juristen nog veel voorbereidend werk moeten
verrichten, waarbij tegenstand aan de verschillende universiteiten
allerminst bespaard blijft, de franschman Cuiacius (Jacques

1 Viard, André Alciat (Parijs 1926); G i r a r d, Alciat et la Notitia dignitatum, in
Studi in onore di Perozzi 5g—87; C o s t a, Andrea Alciato allo studio di Bologna, in Atti e
.Memorie delta R. Deputazione e). atoria patria per leprovincie di Romagna, ser. 3, 21. 3i8—3Ja; v o n
M o e 11 e r, Andreas Alciatus (Breslau 1907); Glasson, Histoire VIII 107 vlg.
1 H e rmesdorf, Erasmus en de juristen van zijn tijd, in T. v. Rg. i5 (1937), 20.
* Over het algemeen staan de humanistische juristen afwijzend tegenover de op de rechts
praktijk toegespitste aspiraties der glossatoren en vooral der postglossatoren.
4 E. de Budé, Vie de Guillaume Budé (1884); D elaruelle, G. Budé (1907);
Stintzing, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I (1880) passim.
* Stintzing, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I (1880) i55 vlg.; ook diens monographie over
Zasius (1857).
4 Over de onderlinge betrekkingen tusschen Alciatus, Budaeus, Zasius en
Erasmus, zie: T. v. Rg. i5 (1937), 6 vlg.
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Cujas 1Ö22—1590) 1 2kan zich als humanistisch rechtsgeleerde rijker
en vrijer ontplooien, daar de denkbeelden van den moe gaUictu niet
meer aan zoodanige tegenwerking onderhevig zijn gelijk enkele de
cennia tevoren. Cuiacius is hoogleeraar geweest o.a. te
Toulouse en te Bourges (hij doceert hier tot viermaal toe). Tal van
leerlingen uit alle landen gaan naar Bourges, om er de lessen te vol
gen van Cuiacius „quem in hac nostra arte nemo aut superavit umquam aut superare se posse, si sanus est, autumat” (Naber).
Zijn Obóervationeó et emendationeó (in 28 boeken), magistraal geschre
ven, vormen tot den dag van heden toe een rijke bron van gegevens
voor wie zich bezig houden met de historisch-kritische bestudeering
van het rom. recht. De uitgave van verschillende romeinschrechtelijke bronnen is aan hem te danken (liber singularis regularum van
Ulpianus, Consultatio, uittreksel uit Cod. Theod.). Ook hij schenkt
aandacht aan de zuivering (emendatio) der teksten .
Een fel tegenstander van Cuiacius, alhoewel landgenoot,
is Hugo Donellus (H. Doneau 1627—^91) 3. Deze do
ceert te Bourges tegelijk met Cuiacius rom. recht. Als cal
vinist moet hij uitwijken uit Frankrijk 4. Na een kort verblijf te
Genève wordt hij hoogleeraar te Heidelberg, maar ook daar moet
hij om redenen van geloof weg. Na zijn benoeming tot hoogleeraar
te Leiden rijzen er moeilijkheden voor D onellus met de StatenGeneraal (op kerkelijk-politiek gebied). Hij wordt dan professor te
Altdorf (bij Neurenberg). Donellus' hoofdwerk zijn de Commentani iurie civilU, waarvan het eerste deel tijdens zijn leven, de
overige twee na zijn dood verschijnen. Is Cuiacius een zekere
voorliefde voor de analyse niet vreemd, bij Donellus treedt
1 B e r r i a t-S a i n t-P r i x, Histoire de droit romain, gevolgd door biographie van Cuia
cius (i8ji; 5e ed. i835/47); ]. F 1 a c h, Cujas, les glossateurs et les bartolistes, ip N. R. H. 7
(i883); G1 a s s o n, Histoire VIII 109 vlg.; E s m e i n, Cours élémentaire r&rr Span
genberg, Jacob Cujas u. seine Zeitgenossen (bewerking van B e r r i a t); Stintzing,
Gesch. d. deutsch. Rechtsw. 375—377.
2 Albertario, I Tribonianismi avvertiti dal Cuiacio, in Z. S. S. RA 3i (1910) i58 vlg.
* Stintzing, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I 377-38i; dezelfde: H. Donellus in Alt
dorf (1869); A. P. Th. Eyssel, Doneau, sa vie et ses ouvrages. L’école de Bourges,
synthese du droit romain au XVI siècle, (vertaald uit het latijn door J. S i m o n e t 1860);
Glasson, Histoire VIII n3 vlg.; E s m e i n. Cours élémentaire 733—734.
• Stintzing, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I 377.
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vooral de zin voor de synthese op den voorgrond h In de Commentarii tracht hij het rom. recht geheel systematisch te behandelen.
Tot de fransche school behooren voorts enkele juristen, wier beteekenis niet de hoogte bereikt heeft van Cuiacius, noch van
D o n e 11 u s. We noemen allereerst Duarenus (1609-_
i559) 2, hoogleeraar te Bourges, die tot een synthetische behande
ling der bronnen tracht te geraken, waarbij hij naar humanistischen
trant veel waarde hecht aan de kennis der latijnsche en grieksche
taal. Ook hij behoort met Donellus tot de tegenstanders van
Cuiacius, wiens verblijf ze te Bourges allesbehalve veraan
genamen. Onder het corps der hoogleeraren te Bourges treft men
verder aan Balduinus (Franjois Baudouin i520—1Ö73)3, die
echter evenals Donellus om wille van geloofskwesties het
land moet verlaten. Hij doceert dan te Straatsburg en nog later te
Heidelberg (i556). We noemen verder den naam van B r i s s on i u s (i53i—1691) 4, om te besluiten met Dionysius
Gothofredus (Denis Godefroy 1549-—1622) 5. Als Hugenoot
moet hij uit Frankrijk weg. Zoowel in Straatsburg als te Heidel
berg bekleedt hij tot tweemaal toe een professoraat. Hij is de eer
ste geweest, die de justiniaansche wetgeving, de Novellen daaronder
begrepen, heeft uitgegeven onder den naam van: Corpuó iurió civilió.
Voorts heeft hij getracht den tekst der Legeó XII tabuLarum te
reconstrueeren: Fragmenta XII tab. éuia nunc primum labulió reétituta
(1616).
Tot zoover de Franoche School aan wier initiatief de uitgave of
heruitgave van een reeks romeinschrechtelijke bronnen te danken
is6. D o m a t (1625—1696), bekend als schrijver van Les loix
civilea datu Leur ordre naturel en R. J. Pothier (1699—'1772),
de auteur der Pandeclae Iudtmianeae, vormen de beide schakels tusschen de fransche humanisten en de fransche codificatie.

1 Stintzing, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I 376 en 378—'379.

* Stintzing, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I 368—373; G 1 a s s o n, Histoire VIII
U4.

3
4
8
9

Stintzing, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I 382—383; G 1 a s s o n, Histoire VIII115.
Deze bekleedt o.a. de functie van advocaat-generaal in het „parlement de Paris".
Stintzing, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I 386—389.
Glasson, Histoire VIII is3 vlg.
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7- Nederlandéche Scholen.
Wordt in de romanistische literatuur gesproken van de Nederlandéche
School, dan worden daarmede in den regel bedoeld de juristengeslachten,
welke zich gedurende de 17e en 18e eeuw toeleggen op de studie van het
rom. recht, zijn bronnen en geschiedenis. De beteekenis der geschriften
uit deze school, veelal geschreven in een goed verzorgd latijn (men
spreekt Ook wel van de elegante échool), is niet beperkt gebleven binnen
de tegenwoordige grenzen van Nederland. De rechtsgeleerden uit deze
school zijn voor het meerendeel Noord-Nederlanders. Men dient der
halve te spreken van de Noord-Nederlandéche School.
Deze School staat wat oorsprong en wezen betreft niet op zich zelf.
Zij is nauw verbonden met de zuidelijke Nederlanden, waar de TJniversiteit van Leuven (gesticht 1425) een belangrijk centrum voor cultuur
en wetenschap wordt. Ook aan de studie van het rom. recht wordt veel
waarde gehecht. Aan de Noord-Nederlandéche is de oudere Zuid-Nederlandécbe (of Leuvenéche) School, tijdgenoote der fransche, voorafgegaan.
a. Zuid-Ncderlandéche School.
We vinden hier figuren als Philips Wi e 1 a n t (1439—'1619) 1
en Joost Damhouder (1607—i58i) 2. Zeker, zij leggen zich
niet in het bijzonder toe op de studie van het rom. recht, althans niet van
het privaatrecht. Toch zoeken zij in hun geschriften herhaaldelijk aan
sluiting bij het rom. recht, waarvoor hun belangstelling gewekt werd
bij hun wetenschappelijke vorming. De Gentenaar Wr i e 1 a n t legt
hiervan getuigenis af in zijn verhandelingen over procesrecht en straf
recht. Damhouder, die te Leuven en te Orléans studeert, volgt
het voorbeeld van zijn landgenoot bij het schrijven zijner Practica rerurn
criminalium (over strafprocesrecht en over afzonderlijke delicten), ter
wijl zijn Praxié rerurn civilium (Practycke in civile saecken) van ronTeinschrechtelijke invloeden evenmin vrij blijft.
Van meer belang zijn de verschillende rechtsgeleerden, die te Leuven
rom. recht doceeren (zelf zijn ze veelal in de leer gegaan bij de fransche
school), alsmede zij, die daar hun juridische vorming ontvangen, om
vervolgens belangrijke functies in het openbare leven te bekleeden (pro
fessoraten elders, lidmaatschap van den Grooten Raad van Mechelen,
enz.). We treffen hier Vlamingen aan, doch ook Zeeuwen en Friezen.
De Leuvenéche School brengt, geheel in den geest van den tijd, de denk
beelden van het humanisme (o.a. terugkeer tot de klassieke bronnen) in
toepassing onder ruime gebruikmaking van philologie en geschiedenis als
hulpwetenschappen bij de studie van het rom. recht.
Vermelding verdient hier o.m. Klaas Everts (Nic. Everardus
1 Schaap, Philips Wielant (prs. Groningen 1927); v. Heynsbergen, Gesch. 21 —
23; F r u i n, Een wetboek ontworpen voor Haarlem door Ph. Wielant, in Nieuwe Bijdr. v,

RegUg. en Wetgev. 23 (1873) 377—446.
2 v. Heynsbergen, Gesch. 23—28.
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1462 —1532) *, geboren te Grijpskerke bij Middelburg. Hij is hoogleeraar geweest te Leuven, lid en voorzitter van den Grooten Raad van
Mecbelen, verder voorzitter van den Hoogen Raad van Holland, Zee
land en West-Friesland. Van zijn geschriften hebben de Topica (Topicorum seu locorum legalium opus) en de Conó'dia (Consilia sive Responsa)
meerdere uitgaven beleefd.
e noemen verder Gabriel van der
Muyden (G. Mudaeus i5oi — i56i) 2, die als hoogleeraar te Leuven
school maakt tot in Duitschland toe *. Na zijn dood verschijnen ver
schillende commentaren op afzonderlijke Digesten-titels in druk. In
Brugge vinden we Jacob de Corte (J. Curtius i5o5—1667) 4,
die na zijn studies te Leuven en te Orléans in zijn vaderstad de advoca
tuur uitoefent en tevens als stedelijk schepen en griffier optreedt. Zijn
verhandelingen getuigen van praktischen zin en van een weloverwogen
oordeel over de beteekenis der geschiedenis van het recht. Van belang is
de figuur van W igle van Aytta vanZwichem (Viglius,
ook wel: Viglius Zuichemius 1607—i5yy) 5. Geboren in Friesland stu
deert hij te Leuven, Dole, Avignon en Bourges (bij Alciatus). Korten tijd
doceert hij te Ingolstadt, om zich daarna te vestigen te Brussel. Hij wordt
daar lid van den Grooten Raad van Mechelen. De ParaphraéM Theopbdi
is door A y 11 a in een handschrift ontdekt en uitgegeven 6.
'We noemen tenslotte drie leerlingen uit Mudaeus’ school: J o achim Hopper (J. Hopperus 1023—1676) 7,
atthaeus
van W esembeek (M. Wesembecius i53i—i586) 8 en J o h a n
T a c k (Johannes Ramus i535—1&78) ®. Jacob Reyvaert
(J. Raevardus ± a53^ —1568) 10, geboren te Lisseweghe (bij
Brugge), eveneens uit de school van M. u d a e u s, doceert in Leuven
en is bekend als schrijver van een commentaar op de Legea XII tabu* Stintzing, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I 118 vlg.; v. Heynsbergen, Gesch.
29—30; v. Oven in Atti, Bologna II 38.
2 Stintzing, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I 3^o vlg.;- v." Heynsbergen, Gesch.
3o; de Visscher in Atti, Bologna II 207 (vermeldt nog andere juristen uit de Leuvensche
School).
3 Stintzing, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I 341.
4v. Heynsbergen, Gesch. 33; de Visscher in Atti, Bologna II 209 vlg.
* Stintzing, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I 220 vlg. en passim; v. Heynsber
gen, Gesch. 39 vlg.; dezelfde in R.M .(1924)
vlg.; Hermesdorf in T. v. Rg. i5
(1937) 16 vlg. (over verhouding tot Erasmus).
• K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. 434, noot 3.
7 Deze is hoogleeraar te Leuven; verder lid van den Grooten Raad van Mechelen. Stint
zing, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I 343 vlg.; v. Heynsbergen, Gesch. 3i; v. Oven
in Atti, Bologna II 38.
8 Stintzing, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I 35i vlg.; v. Heynsbergen, Gesch.
32; de Visscher in Atti, Bologna II 208.
• Stintzing, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I 342 (noot 1); v.

Heynsbergen,

Gesch. 32.
10 Ook hij is lid van den Grooten-Raad van Mechelen. v. Heynsbergen, Gesch. 29;
de Visscher in Atti, Bologna II 210 vlg.; v. Oven in Atti, Bologna 37.

370

larum. Zijn geschrift Adversus Tribonianum ligt geheel binnen de lijn der
humanistische richting terwijl zijn Consilia verband houden met de rechtsPr Over het algemeen kan men zeggen, dat de geschriften uit de ZuidNederlandécbe School zich niet uitsluitend bezig houden met het rom.
recht bekeken uit zuiver theoretisch standpunt. Hun streven (de maat
schappelijke positie van verschillende schrijvers brengt dit trouwens
mede) is tegelijk gericht op de behoeften van het praktische rechtsleven.
b. Noord-Nederlandsche School.
Een tweetal juristen uit de noordelijke Nederlanden vraagt even de
aandacht. Philips van Leyden (f i38a), vermaard als schrij
ver van het traktaat De cura reipublicae et sorte principantié, studeert
o a te Orléans, zoodat het rom. recht voor hem bezwaarlijk een ge
sloten boek kon blijven. In het traktaat wordt bijna doorloopend een
beroep gedaan op rom. recht (Digesten, Codex, Novellen, glossatoren).
Niet geringer in aantal zijn de verwijzingen naar het kanoniek recht en
de geschriften der kanonisten (o.a. H o_sti e nsis, J o a n n e s
Andreae)I2. * De tweede jurist is: J a n Ma 11 h ij s s e n (t om
streeks 1423), „clerc” (secretaris) der stad Bnelle. Als schrijver van het
Rechtsboek van den Briel spreekt M a 11 h ij s s e n weliswaar in hooldzaak over inheemsch recht, herhaaldelijk echter (zij het véél minder dan
Philips van Leyden) verwijst hij naar rom. en naar kanoniek
Bestaat er geen onmiddellijk verband tusschen deze beide rechts
geleerden en de Noord-Nederlandsche School, zoodanige samenhang is
wel aanwezig tusschen Noord en Zuid. In de Noord-Nederlandsche School
mag men een telg zien van het Zuiden 4. Leiden (l575) “e®mt 111
Noorden de taak van Leuven over. De verschillende Athenaea oi
Illustere Scholen volgen weldra (o.a. Utrecht, Amsterdam, Harderwijk,
Franeker, Deventer). De studie van het rom. recht in humanistischen
zin wordt er evenals in het Zuiden dienstbaar gemaakt aan de be
hoeften van het werkelijke rechtsleven 5.
I Over verschillende figuren uit de Leuvenscbe School zie: V. B r a n t, La faculté de droit de
Louvain & travers cinq siècles (Leuven 1907); dezelfde: L’Université de Louvain a travers cinq
siècles (Brussel 1927, bij gelegenheid van het 5e eeuwfeest in 1926) 65 vlg. Over Petrus
Peckius (1629—1589), die in Leuven Hopper opvolgt als hoogleeraar in de Pandecten
vindt men enkele bijzonderheden bij v. He ynsbergen, Gesch. 28 29.
II Het traktaat van Philips van Leyden is uitgegeven door Fruin en Mot
h u y s e n in Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen, 2e reeks nr. 1 (1900). Interessant is de aldaar
blz. 473 vlg. afgedrukte „Disposicio librorum magistri Philippi de Leyden”, waaruit blijkt welke
werken van rom. en van kanoniek recht zich in de bibliotheek van den schr. bevonden.
> Uitgegeven door Fruin en Pols in Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen, ie reeks nr. 1
(1880).
1 v. Oven in Alli, Bologna II 3g.
s V. Oven, t.a.p. 41—42, onderscheidt drie richtingen: de historische, de praktische en de
natuurrecbtclyke’, waarvan de beide eerste echter onderling niet steeds scherp te scheiden zijn.
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Allereerst treedt hier op den voorgrond Hugo G r o tius (H.de
Groot i583—ïö^ö) 1, die na zijn aanvankelijke studies te Leiden zijn
academische vorming te Orléans voltooit. De Groot moge tenslotte
geen romanist in den meest strikten zin geweest zijn 2,*in zijn geschriften
vindt men allerwege romeinschrechtelijke denkbeelden terug, terwijl zijn
Inleydinge tot de HoUanddche Regtd-Geleertheyt, geschreven tijdens zijn ge
vangenschap te Loevestein, justiniaansch recht bevat onder toevoeging
van eigen inheemsch recht. Een verdienste van de Groot is onge
twijfeld: het gebruik van Nederlandsche woorden voor romeinsch
rechtelijke termen.
Tot de rasechte romanisten behoort Arnoldus Vinnius
(i588—i65y) s, hoogleeraar te Leiden. In 1624 verschijnt van hem een
verhandeling over rom. recht onder den titel Iuridprudentia contracta.
Voorts verdient zijn commentaar op de Instituten de aandacht (1642).
De volledige titel luidt In IV Librod Indtitutionum imperiahum commentariud
academielid et forendié. Hieruit blijkt, dat de schrijver niet enkel rekening
houdt met de eischen van het rechtsgeleerd onderwijs, doch tevens
met die der rechtspraktijk (commentariud forendid). Naast Vinnius
dient genoemd te worden Antonius Matthaeus II (1601 —
1654) 4,*aanvankelijk
6
hoogleeraar aan het Athenaeum Illustre te Harder
wijk, daarna aan de zusterinstelling te Utrecht, welke in i636 tot universiteit verheven wordt. M. atthaeus onderscheidt zich als cri
minalist. Daar hij ook op dit onderdeel van het recht telkens aansluiting
zoekt bij het rom. recht, is zijn vermelding op deze plaats verantwoord.
Tot de humanistische rechtsgeleerden mag voorts gerekend worden te
behooren de hoogleeraar te Franeker: Ulricus Huber (i636—1
1694)®. Deze leerling van Matthaeus legt zich vooral toe op
de studie van het staatsrecht. Zijn Heedendaegde RechtdgeLeertbeyt getuigt
tevens van zijn belangstelling voorde rechtspraktijk. Tijdelijk is Huber
trouwens raadsheer in het Hof van Friesland. Behalve aan het ,,hedendaagsche” recht wijdt hij zijn aandacht aan het romeinsche.
Voor den Nijmegenaar Gerard
Noodt (1647—1726) *,
hoogleeraar o.a. te Utrecht en te Leiden, is kenmerkend diens voorliefde
voor de theoretische zijde van het recht, ook bij de bestudeering van het
rom. recht. Hij schrijft een commentaar op de eerste 27 boeken der Di1 C. Brandt, Historie van het leven des heeren Huig de Groot; K n i g h t, Thelife
and works of Hugo Grotius (London1925); L y s e n, Hugo Grotius (Leiden 1925). Over de
figuur en het werk van de Groot zijn tal van verhandelingen verschenen van de hand van
C. van Vollenhove. De briefwisseling is uitgegeven door P. C. Molhuysen in
’d Rijks Geschiedkundige publicatien. Zie verder: v. H eynsbergen, Gesch. 43—53 en de
verschillende jaargangen van het tijdschrift Grotiana.
2 v. Oven in Atti, Bologna II 40; anderen verwijten de Groot, dat hij tè romanis
tisch geweest is.
8 v. Heyns b e r g e n, Gesch. 53—'55; v. Oven t.a.p. 42.
4v. Heynsbergen, Gesch. 55—57.
6 v. Heynsbergen, Gesch.57—59; v. O v e n in Atti, Bologna II 42.
6v. Heynsbergen, Gesch.
59—62; v. O v e n in Atti, Bologna II 46.
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gesten, verder zijn Probubihum iuris civihs hber primus (1674)* i waarvan
later nog drie boeken volgen onder den titel De foenere et usuris libri tres
(1698). Groote vermaardheid verwerft Joannes Voet (1647
\rj\3) 1, de schrijver der Commentarii op de Digesten. Hij is hoogleeraar
te Utrecht, daarna bekleedt hij een professoraat te Leiden (1680) tot
aan zijn dood. Behalve het rom. recht betrekt hij ook het eigen nederlandsche recht binnen de spheer zijner wetenschappelijke belangstelling.
Dit is geen novum, hij doet het alleen op ruimer schaal dan zijn oudere
collegas en leermeesters. Methodisch gaat hij te werk gelijk de overige
humanisten. Voortdurend beroept hij zich op de klassieke schrijvers
(o.a. Cicero, G e 11 i u s), verder ook op werken uit de fransche
school (o.a. Cuiacius, Gothofredus). Hij waardeert de ju
risten uit de Zuid-Nederlandsche School (o.a. Raevardus), niet
minder de eigen noord-nederlandsche tijdgenooten (o.a. G r o t i u s,
Vinnius, Noodt). Voet schrijft verder Elementa iurissecundum
ordinem Institutionum Iustiniani in usutn domesticae exercitationis' digesti1
benevens het Compendium, iuris luxta seriem Pandectarum adiectis differentiis
iuris civilis et canonici. Tot de meer theoretisch gerichte juristen behoort
Noodt's stadgenoot Antonius Schultingius (A. Schultingh
1659—1734) 12, hoogleeraar te Harderwijk.
En als schrijver van verschillende rechtsgeleerde verhandelingen
èn als bekleeder van openbare ambten (voorzitter van het Hof van Hol
land, raadsheer in den Hoogen Raad van Holland, Zeeland en AVestFriesland) behoort Cornelis van Bynkershoek (1673-^
1743) 3 wel tot de belangrijkste figuren uit de Noord-Nederlandsche School.
Onder zijn geschriften staan de Obseroutiones iuris roma.ni wel op het voor
ste plan. Verder trekken zijn Quaestionum iuris publici libri duo 4 *de
* aan
dacht tot ver in het buitenland. Zijn Observationes tumultuuriae 8 zijn vooral
daarom van zoo groot belang, omdat Bynkershoek daarin van
dag tot dag aanteekent zijn ervaringen in het Hof, waaruit blijkt hoe
men in de praktijk het rom. recht toepast. Dat hij aan het inheemsch
recht veel aandacht schenkt, kan blijken uit zijn Quaestiones iuris pnouti 8
en uit zijn Corpus iuris hollandici et zeelandici (dit laatste moet nog uitge
geven worden).
De Noord-Nederlandsche School moge besloten worden met de ver
melding van een viertal juristen: J. V o o r d a (1698—'1768) 7,
J. O. Westenberg (1667—1737) 8, A. Wieling (1693—
1 yt Heynsbergen, Gesch. 62—v. Oven in Atti, Bologna II ^3.
av. Heynsbergen, Gesch. 64—66; v. Oven in Atti, Bologna II 47—48.
8 Star Numan, Cornelis Bynkershoek, zijn leven en zijne geschriften (1869); v.
Heynsbergen, Gesch. 68—88; v. Oven in Atti, Bologna II 49 vlê*
4 Uitgegeven door James Brown S c o 11 (193o).
6 Hierover M e ij e r s in T. v. Rg. I (1918/1919) 412 vlg. De Obacrvationcó tumultuariae
zijn uitgegeven door M eijers, de Blécourt e.a., deel I (1926), deel II (1934)*
8 M e ij e r s in T. v. Rg. I (1918/1919) 403-404*
7 v. Heynsbergen, Gesch. 89.
8v. Heynsbergen, Gesch. 66—68; v. Oven in Atti, Bologna II 5i.
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1746) xen Joh. Chr. Gottlieb Heinjeccius (1681—'1741)®.
Zij weten echter de beteehenis hunner voorgangers niet te evenaren. Hun
invloed elders is (met uitzondering misschien van Heineccius)
slechts zeer gering.
8. Duitsche School (Historische School).
De 16e eeuwsche herleving in de wetenschappelijke beoefening
van het rom. recht is in Duitschland niet tot uiting gekomen, althans
niet in dezelfde mate gelijk in Frankrijk en in de Nederlanden. Men zou
voor wat betreft de 16e en 17e eeuw in Duitschland eerder mogen spre
ken van een School van practici, wier streven erop gericht is in navolging
der postglossatoren het rom. recht aan te passen aan de eischen, welke
het praktische rechtsleven stelt8. In Benedictus Carpzovius (i5g5—1666), vermaard door zijn Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium (i638), niet minder vermaard als rechter in tallooze heksenprocessen, mag men een der typische vertegenwoordigers
zien dezer richting.
Het rechtsgeleerd onderwijs aan de universiteiten benevens de ge
schriften der vooraanstaande juristen zijn geheel op de praktijk toege
spitst. Duidelijk komt dit tot uiting in de verschillende benamingen dezer
verhandelingen (Consilia, Observationes practicae, Quaestiones, Decisiones) 41. 52 3
Men bootst hier trouwens het voorbeeld der italianen en franschen na,
wier werken tot in Duitschland toe groot gezag hebben.
Tegen het eind der 17e eeuw teekent zich een nieuwe richting af,
nl. die der Natuurrechtelijke School 6. Zij verdedigt de stelling, dat het
recht alléén berust op de rede met als gevolg, dat het aldus geconstrueerde
recht geheel onafhankelijk komt te staan van plaats en tijd (onveran
derlijk) 6. Men propageert derhalve een absoluut geldend recht. Tot
deze school behooren Samuel Pufendorf (i632 '1694),
Samuel von Cocceji (1679—1755), de ontwerper van het
Corpus iuris Fridericianum, Christian Thomasius (i655 '1728)
en A. F. Justus Thibaut (1772 —1840) 7.
Tenslotte krijgen we dan tegen het eind der 18e eeuw de Duitsche
School, bekend onder den naam: Historische School8. Zij kant zich
vooral tegen de stelling der Natuurrechtelijke School als zou het recht
puur het product zijn van de rede en als zou het recht onafhankelijk
1 v. Heynsbergen, Gesch. 88—89.

2v. Heynsbergen, Gesch. 86—88.
3 Sachers in Atti, Bologna II 218 vlg.; S o h m, Institutionen i5o vlg.
4 S t i n t z i n g, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I 522 vlg. (527 lijst van Coruitia).
5 Sachers in Atti, Bologna II 221.
a Hoogveld, Overzicht 88 en 166 vlg.
7 Hoogveld, Overzicht 88 (kritiek).
.» Beysens, Ethiek 681 vlg,; Hoogveld, Overzicht 95 vlg.; v. Schmid, De
rechtsgedachte v. d. hist. school (1932); Sachers, Die histor. Schule Savigny’s und das
röm. Recht, in Atti, Bologna II 2i5—s5o.
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van den historischen groei „geschapen kunnen worden De ILutorucbc
School legt er den nadruk op, dat het recht zich geleidelijk vormt in het
rechtsbewustzijn van het volk. Het aldus gegroeide en groeiende recht
komt vooral tot uiting in het gewoonterecht (het wettenrecht heeft slechts
een aanvullende taak). Het recht is een historische noodzakelijkheid,
een niet-bewust-bedoeld voortbrengsel van den volksgeest. Het is in
wezen volksrecht K Door en in den volksgeest wordt het recht bepaald
(analogie tusschen recht, taal en kunst).
, , ..
De Hietorieche School heeft ongetwijfeld de verdienste, dat zij meer
dan wie ook de aandacht vestigt op factoren van socialen, economi
scher! en anderen aard, op de geschiedenis in den meest: rur
waardoor de rechtsvorming in ieder geval medebepaald wordt. Men
tracht zich bij de bestudeering van het rom. recht zoo goed mogelijk in
te denken in het milieu, in de geheele spheer, waarin de rom. mste lingen en voorschriften zijn tot stand gekomen. De School vervalt
echter in de fout van éénzijdigheid, waar zij het historisch gewordene
promoveert tot den uitfluitend bepalenden factor bij de rechtsvorming ,
Elk rechtsbeginsel, elk natuurrecht, eiken invloed van dit laatste op het
positieve recht verwerpt zij als onwerkelijk.
Stichter der school is Gustav H u 8 ° (*764t'1
Deze schrijft o.m. Lehrbuch dee heutigen rbm. Rechte, Geechichte dee rom.
Rechte en Jurietieche Enzyklopadie.
Past K. F. Eichhorn (1781 —185^) de denkbeelden_ der Hieto
rieche School toe op het germaansche recht4, F r 1 e d r 1 c h
Karl von Savigny (1779-1861) «, de meest vermaarde figuur
uit de school, doet het zelfde voor het romeinsche rechtin zijn
tüd (Dae Recht dee Beeitzee en Syelem dee heutigen rom. Rechte), met
Eichhorn en anderen neemt hij het initiatief tot de uitgave van
een tijdschrift, nl. de Zeilechrift für geechichthche Rechtewieeenechajt (1815),
dat de voorlooper zou worden der Zeitechnft der Savigny Stiftung. Zijn
Vom Beruf uneerer Zeit fiir Geeetzgebung und Rechtemeeenechaft vormt
een verweer tegen de Natuurrechtelijke School in haar streven naar co
dificatie (T h i b a u t). Voorts is met het oog op de verdere lotgevallen
van het rom. recht nog steeds van groot belang (alhoewel de inhoud op
tal van punten verouderd is) het magistrale werk van v. Savigny.
Geóchichte deó röm. Rechte im Jffittelalter.
.
„ , . ,
,
Er zijn andere markante figuren in de Hietorieche School, al onde schrijven zij niet steeds haar grondgedachte ten volle. Aan de beweging,

1 Bellefroid, Bronnen 21—23.
a Beysens, Ethiek 681 vlg.
“von Hippel, Gustav Hugos juristischer Arbeitsplan (Berlijn 1931); Sachers in
Atti, Bologna II 222 vlg.
* Sachers in Atti, Bologna II s3l. Deze schrijft o.m. een DeuUche Staaté- u. RecbUgeócbichte.

m

6 Schultzenstein, F. C. von Savigny (1930); S t o 11, Der junge Savigny.
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waartoe de school den stoot heeft gegeven, hebben ze krachtig en
vruchtbaar medegewerkt (eind 18e eeuw en 19e eeuw). De namen van
Puchta, Rudorff, Bethman n-H ollweg, Keiler, von
J h e r i n g,
indscheid, Dernburg, Pernice en Sohm
zullen hem, die zich bezig houdt met de studie van het rom. recht, bij
voortduring onder het oog komen.
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Bijlage

i.

LITST VAN GERAADPLEEGDE WERKEN EN VAN
AFKORTINGEN *).
Acta = Acta congressus iuridici internationalis (Romae 12 — 17 nov.
lo3^), I vlg. (1935 vlg.).
n
Altheim, Röm. Religionsgesch. = Fr. Altheun, RomischeReligionsgescliiciite I (i93i), II (19^). UI (i933). Sammlung-Goéchen.
d-Ange lo, Ius Dig. = Sosius d’Angelo, Ius Digestorum, 1 (1927,
pars generalis), II (1928, partes speciales, vol. 1. e ïun us
realibus).
Atti = Atti del congresso internazionale di diritto romano (JJeze
bevatten de voordrachten in i933 gehouden te Bologna en te Rome).
Vier deelen, verschenen te Pavia i93^—^i935. Aangeduid a s.
Atti, Bologna I, II en Atti, Roma I, II.
Bellefroid, Bronnen = J. H. P. Bellefroid, De bronnen van
het stellig recht (1927).
. , „
, . ,, .
f-\
B e 1 o c h, Röm. Gesch. = K. J. Beloch, Römische Geschichte (1926).
B e s n i e r, L’état économique = R. Besnier, L état économique e
Rome au temps des rois, in R.H.D. i93/(, 4°b
,
B e y s e n s, Ethiek = J. Th. Beysens, Ethiek of natuurlijke zedenleer
I: Algemeene Ethiek (i9i3).
,
»
Bibl. iurid. med. aevi = Bibliotheca iuridica medu aevi (uitgeg. door A.
Gaudenzi) I (2i9i3/i9i4)> H (1892), III (1901).
Binder, Die Plebs = J. Binder, Die Plebs, Studiën zur rom. RechtsB i rSt!SCKulturliben9= Th. Birt, Das Kulturleben der Griechen und
B 1 o c h, Soziale Kampfe = L. Bloch, Soziale Kampfe ïm alten Rom
(«1020 in: Aus Natur- u. Geisteswelt 22).
Brassloff,
Sozialpol. Motive = S. Brassloff, Sozialpolitische
Motive in der röm. Rechtsentwicklung (i933).
_ ,y
B runner,
Deutsche Rg. = H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte I (2i9o6).
.
B r u n s, Fontes = C. G. Bruns, Fontes ïuns romam antiqui ( 1909,
bew. d. Gradenwitz).
________________
1

Zie ook hiervoren blz.

«—35.

29

377

B r y, Principes = G. Bry, Principes de droit romain, I (*1927), II
(8i93o), bew. door J. Bry.
B u s s i, E.,Intorno al concetto di diritto comune, in Pubbl. univ. catt.
d. S. Cuore: Ser. II, vol. 47 (1935).
C. = Codex Justinianus.
c. = constitutio.
C h é n o n, Hist. génér. = E. Chénon, Histoire générale du droit
fran9ais public et privé I (1926), II (1929: fase. 1 uitgeg. door
Olivier-Martin).
C i c., de leg. = Cicero, de legibus.
C i c., de off. = Cicero, de officiis.
C i c., de rep. = Cicero, de re publica.
C. I. L. = Corpus inscriptionum latinarum.
Coll. = Collatio legum mosaicarum et romanarum.
CoLL. libr. iur. anleiuólin. zie K r ü g e r.
Conferenze = Conferenze per il XIV centenario delle Pandette, ver
schenen in de Pubblicazioni delLa univeréita cattolica del Sacro Cuore:
Ser. II, vol. 33 (1931).
C o n r a t, Gesch. = M. Conrat, Geschichte der Quellen u. Literatur
des röm. Rechts i. frühen Mittelalter I (1889/1891).
C o r n i 1, Ancien droit = G. Cornil, Ancien droit romain (1930).
C o r n i 1, Droit romain = G. Cornil, Droit romain (1921).
C o s t a, Diritto rom. priv. = Em. Costa, Storia del diritto romano
privato (zi92Ö).
Costa, Diritto rom. pubb. = Em. Costa, Storia del diritto romano
pubblico (2i92o).
Costa, Processo civ. rom. = Em. Costa, Profilo storico del processo civile romano (1918).
C. Th. = Codex Theodosianus. Verwezen wordt hier naar de uitgave
van Krüger-Mommsen (1906). Voor teksten ontleend aan
de boeken 1 t/m 8 is gebruik gemaakt van de uitgave van P.
Krüger (1923/1926).
C u q, Manuel = E. Cuq, Manuel des institutions juridiques des
Romains (2i928).
D. = Digesta (Pandectae).
Daremberg-Saglio = Dictionnaire des antiquités grecques et romaines
(uitgeg. d. Daremberg, Saglio e.a.).
Declareuil, Rome = J. Declareuil, Rome et 1’organisation du
droit (1924).
D e n i £ 1 e, Universitaten = P. Denifle, Die Universitaten d. Mittelalters bis 1400, I (1886).
D ionysiusv. H. = Dionysius van Halicarnassus, 'Pwpaixi] ap^aioXoyia (Antiquitates romanae), ed. Didot (1886).
E s m e i n, Cours élémentaire = A. Esmein, Cours élémentaire d’histoire du droit £ran9ais (16i925 bew. d. Génestal).
F e s t u s = Festus, De verborum significatu (Teubner-ed. 1913).
Fournier & Le Bras, Histoire d. collect. = P. Fournier en
G. Le Bras, Histoire des collections canoniques en occident depuis
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Ie, fausses décrélales jusqu'a» Décret de Gratiën, I (i93*). H
l^efL-

Friedlander,

Sittengeschichte

Fus^eT'citf^e-Fnstel de Coulanges. E. citd antique
(z.
ed. Hachette).
G. = Gaius, Institutiones.
GeLime^E.' DiÏTusti^ Kodifikation und die Glossatoren, in
Gi,i“dB°fcii‘'prf0Girard, Mannel élémentair. de drnit
G 1 .rfn.(‘&be'- E° Glazen! H’utoire du droit et des institnOr^sTl i(n8g8,7 R?i "n/lS'e. = J. GrOseling, R.m u. Etrurie»
Guirani Etudes économiques - P. Guir.ud, Etudes éco.omiques
Mancipatio = D. H.sevvi.kel-SurinH e S’^“R P Von'de? uÏÏachlfier Grosse Roms (*.93u).
neinze,
•»
_ 1711 van der Heyden, AanteekeV * “nitg'en b” d.^ges'chiedenfs 'van het oude vaderland,che recht <■> £4
v H fy n s b e r g e n, Gesch = P. van Heibergen, Geschreden»

t'til'tÏTT D?i”£nd“v.^t Romeinse -*• «-*

Ho

H o »t taÖS -LHomo, Les institution, politiques ronraines

i:
V*

'&L-

der dgemene rechtsfflosofie G93d)- ^ CoI„m„tóun lova-

°JLl

in 'cd. iur8 c.n

vol. I to. I OqaS): P™^“ Cours

llémèntah. de dro’it romain I (.<*7>, H (,9=9). beide u.tgegeven
Hiimr«sMV°rbintenissenrecht-l. H. Hijurans, Romeinsch VerHümfnt^SSnrich^'l. H. Hijm.ns, Romeinsch Zakenrecht
d’Ir(s’a9f Kist. d. universités = S. d’1,~* «»*<**
frangaises et étrangères, I (1903), II (190OJ.
T. = Tustinianus, Institutiones.
F Tenks The Book of English Law (2i928);
,„i Ih.iing, Geist = R. von Jh.ring, Ge„t des rom. Rechts
(editie vermeld op blz. 33).
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Jonkers, Economische en sociale toestanden = E. J. Jonkers,
Economische en sociale toestanden in het rom. rijk blijkende uit
het Corpus iuris (diss. Utrecht 1933).
K a m p h u i s e n, De codificatiegedachte = P. W. Kamphuisen, De
codificatiegedachte in het rom. rijk (diss. Leiden 1922).
Karlowa, Röm. Rechtsgesch. = O. Karlowa, Röm. Rechtsgeschichte I (i885).
K i p p , Gesch. d. Quellen = Th. Kipp, Geschichte der Quellen d.
röm. Rechts (*1919).
K o c h, Röm. Gesch. = J. Koch, Römische Geschichte (1932, 2
deelen). SammLung-Göéchen.
Koeniger, Kath. Kirchenr. = A. M. Koeniger, Katholisches Kircnenrecht (1926).
K o r n e m a n n, Doppelprinzipat = E. Kornemann, Doppelprinzipat u. Reichsteilung im Imperium Romanum (1930).
Kreglinger, La religion = R. Kreglinger, La religion chez les
Grecs et les Romains (1920).
K r ü g e r, Coll. libr. iur. anteiustin. - Krüger, Mommsen, Studemund, Collectio librorum iuris anteiustiniani I (7i923), II (1878),
III (1890).
K ü b 1 e r, Die klassischen Juristen, in Conferenze 107 128.
K ü b 1 e r, Gesch. d. r. R. = B. Kübler, Geschichte d. röm. Rechts

(1925).
Kuhlenbeck, Entwicklungsgesch. = L. Kuhlenbeck, Die Entwicklungsgeschichte d. röm. Rechts I (1910), II (1913).
Lactantius, de mortibus persecutorum (uitgegeven door Brandt
en Laubmann in Corpuö écriptorum eccleeiaeticorum, vol. 19).
Leg. XII tab. = Leges XII tabularum.
Leifer, Zur Vorgesch. = Fr. Leifer, Studiën z. antiken Aemterwesen, I: Zur Vorgeschichte d. röm. Führeramts, in Klio, Beiheft
23 (N. F. 10), 1931.
Li v. = Livius.
Ma reus Aurelius = Keizer Marcus Aurelius Antoninus aan
zich zelven (vert. Dr. A. v. d. Hegge Zijnen, in Phil. Studiën,
Teksten en Verh. nrs. 5 en 6, 1932).
v o n Mayr, Röm. Rechtsgesch. = R. von Mayr, Röm. Rechtsgeschichte (1912—1913). SammLung-Göéchen.
Meister, Die Tugenden der Romer = K. Meister, Die Tugenden
der Romer (Heidelberg 1930, Rektoratsrede).
■flfél. Cornil = Mélanges de droit romain dédiés k Georges Cornil
(1926, 2 deelen).
■fllèl. Fournier = Mélanges Fournier (1929).
M e y e r, Gesch. d. Alt. = Ed. Meyer, Geschichte des Alterthums
(1884 vlg.).
M e ij e r s, E. M., De universiteit van Orleans in de XlIIe eeuw,
in T. v. Rg. 1 (1918/1919) 108—132 en 443—4®®» 2 (1920/1921)
460—5i8.
M e ij e r s, Iuris interpretes = E. M.. M.eijers, Iuris interpretes saec.
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XIII (1920: in samenwerking met verschillende Leidsche „schoMittTi ?,' Reichsrecht = L. Mitteis, Reichsrecht u. Volksrecht
i. d. östlichen Provinzen des röm. Kaïserreichs (1891; hiervan
verscheen
M°“9o7; vérsck in
M o'üTïiTe m

Abriss des röm. Staatsrechts
Sy^U.

Ges. Schr. = Th. Mommsen, Gesnmmelte Schriften

M o m^s e^'Staatsr. - Th. Mommsen, Röm. Stentsrecht I (*.887),
II 1 t3i887), II. 2 (*1887), III. 1 (1887), III. 2
_
Neurath, AntikeWirtschaftsgesch. = O. Neurath, Antike Wi
schaftseeschichte (*1926 in: Aus Natur u. Geisteswelt 258).
Nie e
gSss = B. Niese, Grundriss der röm. Geschichte
/« ’ 3. bnd. 3., afd. 5 v. Handb. 9. kl. AUertunumétenécbajt v.
Müller-Phölmann-Otto; bew. d. E. H o h 1).
Nov! M^o°rIan.a= Liber legum novellarum divi Maioriani (opgenomen
in deel II van Mommsens editie van den God. iheod.).
Nov. Theod. = Liber legum novellarum divi Theodosu (opgenomen
in deel II van Mommsens editie van den God. Iheod.).
Nov. Val. = Liber legum novellarum divi Valentimani (opgenomen
in deel II van Mommsens editie van den God. Iheod.).
N R. H. = Nouvelle revue historique de droit fra^ais et étranger
I— XLV (1877—1921).
Paul. Sent. — Paulus, Sententiae.
D . ,
Pemice, Privatleben = E. Pernice, Gnechisches u. rom. Pnvatleben (4i93o; versch. in Kuil. i. d. AlterlurruwiMenóchafl van G e r c k e
u. N o r d e n, bnd. 2, Heft 1).
Plinius. N. H. = Plinius, Naturalis historia.
Pubbl. univ. catt. d. S. Cuore = Pubblicazioni della universita cattolica
del Sacro Cuore (serie seconda: Scienze giuridiche).
R E = Paulys Realencyclopaedie der klass. Altertumswissenschaft.
R. H. D. = Revue historique de droit fra^ais et étranger I vlg.
RicÏboti' Fasi e fattori = S. Rkcobono, Fasi etfatt°ri dell’
evoluzione del diritto romano, in Mil. Cornil II 207 vlg.
R. M. = Rechtsgeleerd Magazijn.
n
o, ,
Rosenberg, Der Staat der Italiker = A. Rosenberg, Der Staat
der alten Italiker (1913).
.
1
Rosenberg, Einleitung u. Quellenkunde = A. Rosenberg, Einleitung u. Quellenkunde z. röm. Geschichte (1921).
Rosé» b « r g, Gesch. d. röm. Rep = A. Rosenberg, Geschcchte der
röm. Republik (1921 in: Aus Natur u. Geisteswelt 838).
Rostovtzeff, The social and economie history — M. Rostov
tzeff, The social and economie history of the Roman Empire
(1926).
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Sagmüller, Lehrbuch d. kath. Kirchenr. = J. B. Sagmüller,
Lehrbuch des katb. Kirchenrechts (*191.4, 2 deelen).
Salvianus, de gubernatione dei (uitgegeven door Pauly in Corpus
écriptorum ecclesiasticorum, vol. 8).
Sassen, Gesch. d. patristische en middeleeuwsche wijsb. = F. Sas
sen, Geschiedenis der patristische en middeleeuwsche wijsbegeerte
(2i932).
Sassen, Gesch. v. d. wijsbeg. = F. Sassen, Geschiedenis van de
wijsbegeerte der Grieken en Romeinen (*1932).
v. S a v i g n y, Gesch. = F. C. v. Savigny, Gesch. d. röm. Rechts
im Mittelalter (2i 83^ vlg., 7 deelen).
Schaal, Tauschhandel = H. Schaal, Vom Tauschhandel zum
Welthandel (1931).
Schachermeyer, Etr. Frühgesch. = F. Schachermeyer, Etruskische Frühgeschichte (1929).
S c h r ij n e n, Schets = J. Schrijnen, Schets der rom. publieke anti
quiteiten (*1922).
S c h u 11 e, Geschichte = J. F. von Schulte, Die Geschichte der
Quellen u. Literatur des canonischen Rechts (vooral deel I (1875)
en II (1877)).
S c h u 1 z, Einführung = F. Schulz, Einführung in das Studium der
Digesten (1916).
Schulz, Prinzipien = F. Schulz, Prinzipien des röm. Rechts (1934).
S e c k e 1, Distinctiones gloss. = E. Seckel, Distinctiones glossatorum, in Festschr. ƒ. von Martitz (1911) 277—j36.
S o h m, Institutionem = R. Sohm, Institutionen d. röm. Rechts
(17i926, bew. d. Mitteis en Wenger).
S t e i n, Gesch. d. spatröm. Reiches = E. Stein, Geschichte des spatrömischen Reiches, I (1928).
Stintzing, Gesch. = R. Stintzing, Geschichte der deutschen
Rechtsw. I vlg. (1880 vlg.).
S t r o u x, J., Summum ius summa iniuria (1926).
Studia et Documenta = Studia et documenta historiae et iuris, I vlg.
(Rome 1935 vlg.).
Studi Bonfante = Studi in onore di Pietro Bonfante (1930, 4 deelen).
T. v. Rg. = Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, I vlg. (1918 vlg.).
U 1 p. Reg. = Ulpianus, Regulae.
V arro, ling. lat. = Varro, de lingua latina.
enger, D as Recht der Griechen u. Romer = L. Wenger, Das
Recht der Griechen u. Romer, in: J. Kohier & L. Wenger, ALlgenteine Reehtsgeschichte, blz. 154—3o2; versch. in: Kultur der
Gegenwart, deel 2, afd. 7. 1, (1914).
W enger, Der heutige Stand = L.
enger, Der heutige Stand der
röm. Rechtswissenschaft, in JHünchener Beitrage z. Papyrusforsch.
u. antiken Rechtsgesch., Heft 11 (1927).
enger, Hausgewalt = L. W’enger, Hausgewalt und Staatsgewalt im röm. Altertum, in Studi e Testi 38 (1924: Miscellanea Fr.
Ehrle II) 1 —55.

w

w
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W e n S e r, Zmlprozessr. - L. Wenger, Institutionen des Kta. ZivilW ifsTwTRei&n'u. Koltus - G. Wissowa. R.Ugi.n «. Knltns
der Romer (*1912).
,
, ,
Zachariae v. L1 ngen hal,

Graeco-Romanum = C. E.
(l856-i88d(,
• **■eb'rtefoe“>;

Abteilung (Kanomstische Abt.).
Bijlage 2.
Bij de bespreking der Sc^an

* -ds geween op

Seblicaties X ziek1 bezighouden met het werk der glossatoren, zoo
uitermate 'verspreid liggen
^^^-^XvenïvXenkele
amiere voorlansta^Te figuren onder de glossatoren. Deze gegevens
dienen alleen ter verdere onënteenng .
a. Bulgarus.
Os-et B. zie: v. Savisnj,

~

,

_i23'

jv

Kantor o-

G^ ^
B/halve „’vet rom. recht
Tc^ft B. ter iombaJsciVenrecht (glosse op
Saviga,, Gesch IV ,,£ M e,« r. m T.- «*£

‘>9>-

i. GloJuae op justin, wetgeving, v. aavigny,
voeling van possen » dea j-y- commentaar)^ op D.gesten-to.^ ^ g‘

in

B.lngn.

\

I* 39o (noot 206) pn 394. Uitgave door B e J J * u
i 14
vlg3' iSgaveXt'11W « n d eTucC Ane'cdota quae P-ces-“,«t
Vig. v, a
v 3 1
en door Wahrmund in yueuen z.
lem spectant (1841) 10 v S »
/hierover- Kantorowicz in
Gc,<cA. 5. /•<?/». kan. Prozeooea IV. 1 (hierover, n.
Z. S. S. RA 49 (1929) 85 vlë-)8'
______________ ____________

! £

lillUs-W r.a P " . c * * • ”• ™“>” "f” 4” “

„ verhandtlingen .„ubUc.ard .ij» ~~ » d. .^t.lln.d. b.bh°lb. land niet te vinden. Gegevens omtrent de glossatoren en hm geschriften (uitgaven)
verder bij Landsberg, Die Glosse des Accursius.
G 4 ^ röm. kan.
. Op de uitgave der bronnen door Wahrmund (serie: Quelten z
fwLj U felle kritiek uitgeoefend door K a nt oro w ie zinZ^S. S.RA 49 (i9 9)

55 vlg.; verweer van W a h r m u n d in Z. S. S. RA 5o (i93o> 456_47°.
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4- De regula . Catoniana. Hierover: v. S a v i g n y, Gesch. IV
120—121. Te vinden in de uitgave van Azo’s Summa (i55o; zie Atti,
Bologna I joö, noot 249).
5. DUtinctione0. Hierover: S e c k e 1, Distinctiones gloss. 348 en
passim (hierover: P e s c a t o r e in Z. S. S. RA 33 (1912) 497 vlg.).
6. QuaeAionee. Deze worden althans ten deele toegeschreven aan
de school van B. (G e n z m e r in Atti, Bologna I 418—419). Door
• dli • a Z1ln Ultêegeven: Questiones in schola Bulgari disputate,
m Bibl. iurid. med. aevi II 197—209 (hierover: Seckel inZ S S
RA 21 (1900) 271 vlg.). Volgens prof. E. M. M e ij e r s zou de door
anderen aan Irnerius toegeschreven Summa op de Instituten
eveneens afkomstig zijn uit de school van B. (Atti, Bologna I 439 vlg.).
b. Martinus (Martinus Gosia).
•
Zle: v- Savigny, Gesch. IV 124 —140; M e ij e r s
in Atti, Bologna I 468 vlg. (460 vlg. over beteekenis zijner leerlingen,
de z.g. Goéiani). Evenals Bulgarus schenkt ook M. aandacht aan het
lombardisch leenrecht.
\. Gloóóae op justin, wetgeving: v. Savigny, Gesch. IV i35
vlg. (481—493 tekst van glossen).
2. De dote. Hierover: Seckel, Distinctiones gloss. 3i3 (noot 2).
3. Dutinctionea. Hierover: Seckel, Distinctiones gloss. 348
(hierover: Pescatore in Z. S. S. RA 33 (1912) 499 vlg.)
4*
e .door Palmieri (Bibl. iurid. med. aevi I) uitgegeven Leetura Inétitulionum beschouwt prof. M e ij e r s als afkomstig uit de
school van M. (Atti, Bologna I 434—4^9>' de Leidsche hoogleeraar
vermoedt, dat men hier te doen heeft met opteekeningen van een van
M. s assistenten). De Summa Treceruu zou een werk zijn afkomstig
uit dezelfde school (Atti, Bologna I 443 vlg.).
c. Iacobus (Iacobus de porta Ravennate).
Over I. zie: v. Savigny, Gesch. IV 141 — 154.
1. GloMae op justin, wetgeving: v. Savigny, Gesch. IV i53—
154 (494—496 tekst van glossen).
2. Diótinctioneó. Hierover: Seckel, Distinctiones gloss. 302 en
348—349 (hierover: Pescatore in Z. S. S. RA 33 (1912) 5o2).
d. H u g o (Ugo de Alberico, Ugo de porta Ravennate).
Over H. zie: v. Savigny, Gesch. IV i55 —170; d’A b 1 a i n g,
De oumma Codicis van den glossator Ugo, in R. M. 7 (1888) 282—3o3.
1. GLoééae op justin, wetgeving: v. Savigny, Gesch. IV i59—
160 (497—499 tekst van glossen).
2. Summula de pugna. Hierover: v. Savigny, Gesch. IV 169 en
5i2—517. Uitgave door Palmieri in Bibl. iurid. med. aevi Ia 3—7.
3. Dutinclioneé. Hierover: v. Savigny, Gesch. IV 160—169 en
5oo vlg. (opgave van begin-woorden); Seckel, Distinctiones gloss.
349 (hierover: Pescatore in Z. S. S. RA 33 (1912) 5o2 en
53o vlg.); Genzmer in Atti, Bologna I 4o3.
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/■ Roeerius (Rogerius Beneventanus).
óver RS.vigoy, Gesch. IV

Mi K.ntoro-

wicz in Z. S. S. RA 49 (1929) 7&.
.
, iy
■
1. GLoMae op justin, wetgeving: v. Savigny, Ges .
vlg. (5i8—5a3 tekst van glossen).
,w_o2o
a. Summa CodicU. Hierover: y. Savigny Jesch. IV 214 220
/e„ , vlff tekst van het prooerruum). Uitgave door Palmieri in

( 4. De diMauionlbm dominorum. Hierover: v. S a v1 gny-Ge^
IV 222 vlg. en V 245 vlg. Uitgave door H a u b o 1 d, Rogem öene
ventan? De dissensionibus dominorum (1821), en door H a e n e 1,
Dissensiones dominorum (1834).
/ Albericus (Albericus de porta Ravennate).
Over A. zie: v. Savigny, Gesch. IV 22Ö--230
1. GloMae op justin, wetgeving: v. Savigny, Gesch. 1
g
'SÈ- Seckel, Distinctiones gloss. 319
DUhmtiom*. Hierover: v. S a v i g:» y, Gesch. IV »3o; S'ck'.k
Distinctiones gloss. 3n vlg. en 3i7 vlg. (hierover: P e s c a t o r e in
Z. S. S. RA 33 (1912) 504 vlg. en 53o vlg.); Genzmer in Atti,
Bologna I 4°3*
SvUrz^Vv.11 Savigny

Gesch IV 244-^85; de Tour

t o u 1 o n, Placentin (1896); P e s c a t o rem Z S. S. RA 9
(1888) i53—158; Kantorowicz in Z. S. S. RA 49 G929I
Vfe-l op i“^6beving: v. S.vig.y, Gesch. IV s57*“

tol.rHÖ.

V.

S a v i g „ y,

G»ch. IV s7o

vlg. (542—543 tekst van het prooemium). Een moderne kritische uitgav
bestaat niet (Genzmer in Atti, Bologna I 409).
3 Summa op Instituten. Hierover: v. Savigny, Gesch.
7
(277•—■ 278 vermelding van verschillende ultëave“>-1.Dezfr.‘S"ri "
geschreven tijdens P.’s hoogleraarschap te Montpellier (Denifl ,
Universitaten I 343 (noot 5i5); dH r s a y, Hist. d.umversites I 1 9)4. Summa op de z.g. „Tres Libri Hierover: v. S a v 1 g n y, Gesch.
IV 279. Deze is later door P i 111 u s voortgezet (Genzmer in
Atti, Bologna I412).
7 <5 «i RA
5. Summula „Placuit”. Hierover: Pescatore m Z.S..•
9 (1888) i53 vlg. Uitgave door Pescatore in Bedrage z. mdtelalt.
RechUgeécb. II. 6.
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6. Summula „Fieri potest”. Uitgave door Pescatore in Bei
trage z. mittelaLt. RecbUgeach. II. 29.
7. Summula de in integrum reetitutionibuö. Uitgave door Pesca
tore in Beitrage z. mittelaLt. Recbtégeech. II. 34.
8. De actionum varietatibiu. Hierover: v. Savigny, Gesch. IV
259 vlg. (540 — 541: „Cum essem Mantuae”). Uitgave door Pesca
tore in Beitrage z. mittelaLt. Rechtégeoch. Heft 5 (1897) en door
w ahrmund in Quellen z. Geech. d. röm. kan. Prozeeeee IV 3 (hier
over: Kantorowicz in Z. S. S. RA 49 (1929) gS vlg.).
9. Diétinclioneé. Hierover: S e c h e 1, Distinctiones gloss. 35o—
302 (353 publiceert Seckel twee Diatinctionee van P.). Hierover:
Pescatore in Z. S. S. RA 33 (1912) 5o6 vlg.
b. Bassianus (Johannes Bassianus).
Over B. zie: v. S avigny, Gesch. IV 289—3i 1; Tamassia
in Z. S. S. RA 7 II (1886) i3g vgl.; Kantorowicz in Z. S. S.
RA 49 (1929) 9^ vlg.; dAblaing, Zur „Bibliothek der Glossatoren , in Z. S. S. RA 9 (1888) i3—42 (geeft aanvullingen en ver
beteringen op v. Savigny, Gesch.; op blz. i5 vlg. over geschriften
van B.); M e ij e r s, in Atti, Bologna I 460 en 47^«—47 4 (over invloed
van B.’s leerlingen 462 vlg.) *.
1. Gloééae op justin, wetgeving: v. S a v i g n y, Gesch. IV 294 — 295
(5^6—5^8 tekst van glossen).
2. Summa op Codex. Hierover: Genzmer in Atti, Bologna I
4og (noot 270).
3. Summa op Authenticum. Hierover: v. Savigny ,Gesch. IV
295—297; Genzmer, in Atti, Bologna I 412. Afgedrukt in Azo's
Summa (i5^o; zie Landsberg, Die Glosse des Accursius 74).
4. Summa de accueationibue. Hierover: Seckel in Z. S. S. RA
21 (1900) 289 en 3oo (bespreking van deel II der Bibl. iurid. med. aevi)\
Genzmer in Atti, Bologna I ^(25.
5. Summula ,,Q,uicumque vult”. Hierover: v. Savigny, Gesch.
IV 3o2—3o6 (5^9—555 tekst). Verdere uitgave door Tamassia
en P almieri in Bibl. iurid. med. aevi II 223—2 25 (hierover:
Seckel in Z. S. S. RA 21 (1900) 296 vlg.); deze Summula is ingelascht in het hieronder sub 6 te vermelden geschrift.
6. Libelluö de ordine iudiciorum. Hierover: Tamassia in Z. S. S.
KA 7 II (1886) 13g—142 (Ein ungedruckter ordo iudiciorum des Joh.
Bassianus). Uitgave door Tamassia en Palmieri in Bibl.
iurid. med. aevi II 2i3—248 (hierover: Seckel in Z. S. S. RA
21 (19°°) 2®x V^S-) cn door W ahrmund in Quellen z. Getob. d.
röm. kan. Prozeóóee IV. 2 (hierover: Kantorowicz in Z. S. S.
RA 4g (1929) 93 vlg.
7. Diótinctioneé. Hierover: Seckel, Distinctiones gloss. 382 vlg.
(hierover: Pescatore in Z. S. S. RA 33 (1912) 5io).
1 B. behandelt ook kwesties van leenrecht: M e ij e r s in T. v. Rg. i3 (1934) 129 vlg.
(op blz. 141 vlg. vindt men een advies in een leenrechtelijke kwestie).
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8. Quaeótioneó. Hierover: S e c k e 1, Die Quaestiones Vmdobonenses des Johannes Bassianus, in Z. S. S. RA 55 (1936) 338 044
(de door Landsberg in 1888 uitgegeven Quaeótioneó van Azo
bevatten ten deele Quaeótioneó van B.).
9. Over het ü/vx/icacctartfl-handschrift, dat de door Nicolaiis
Furiosus opgenomen en hier en daar zelfstandig bewerkte colleges
van B. bevat zie: M e ij e r s in Atli, Bologna I 466 vlg.
i. P i 11 i u s (Pillius Medicinensis).
Over P. zie: v. S a v i g n y, Gesch. IV 3i2—353; Torelli,
Per un’ edizione delle opere di Pillio (1929); K a n t o r o w 1 c z in
Z. S. S. RA 49 (1929) 73 vlg.; dezelfde in Z. S. S. RA 5o (1930)
AVO—47$: Nicolini, Pilii Medicinensis Quaestiones sabbatinae
(1933) 83—88; Genzmer in Z. S. S. KA 22 (i933) 383. P.
schrijft ook over leenrecht (v. S a v i g n y, Gesch. IV 3^8 vlg.).
1. Gloóóae op justin, wetgeving: v. S a v i g n y, Gesch. IV 327—
328 (556—558 tekst van glossen).
2. Summa op de z.g. >,Libn Tres”» Placentinus Summa zet hij. voort.
Hierover: v. S a v i g n y, Gesch. IV 338 vlg.; Genzmer in Atti,
Bologna I 412.
.
, .
3. Summulae. Hierover: Genzmer in Atti, Bologna 1 4°“ (noot
4. Quaeótioneó. Hierover: N icolini, Pilii Medicinensis Quaestio
nes sabbatinae (Introduzione all' edizione critica 1933, hierover:
Genzmer in Z. S. S. RA 55 (i935) 3i5 vlg.); Genzmer in
Atti, Bologna I 417 en 420—421. In 1935 gaf Nicolini acht
Quaeótioneó van Pillius uit.
_
_
„
5. Diótinctioneó. Hierover: v. S a v i g n y, Gesch. IV 3^8; o e ck e 1, Distinctiones gloss. 35-4 vlg. (hierover: P e s c a t o r e in
Z. S. S. RA 33 (1912) 509); Torelli, Distinctiones di Pillio
6. De ordine iudiciorum. Hierover: v. S a v i g n y, Gesch. IV3,ji
vlg. Het auteurschap van dit werk (waarvoor andere naam. Ordo
invocato Christi nomine) wordt betwist, zie: S e c k e 1, Ueber die
dem Pillius zugeschriebene Summa de ordine iudiciorum „Invocato
Christi nomine”, in Sonderauóg. Sitzungóber. d. pr. Ak.ad. d. tP'ióó., phit.biót. KL. 1931, XVII, uitgegeven door Genzmer (hierover:
Kantorowicz in Z. S. S. RA Ö2 (1932) /(38 vlg.; zie verder.
Z. S. S. RA 46 (1926) 249). Schrijver zou zijn Bencivenne uit
Siena: Genzmer in Z. S. S. RA 55 (1935) 3i5 (noot. 1) beroept
zich op M e ij er s (T. v. Rg. i3 (1934) 1-4° (noot 2). Uitgave door
Bergman n: Pillii, Tancredi, Gratiae libri de ordine iudiciorum
(1842, hierover: v. S a v i g n y, Gesch. IV 341—347) en door
Wahrmund in Quellen z. Geóch. d. röm. kan. Prozeóóeó V. 1.
7. Libelluó dióputatoriuó. Hierover: v. Savigny, Gesch. IV 328
vlg.; Genzmer in Atti, Bologna I 426 vlg. Deze verhandeling
wordt vaak als Brocarda-geschrift geciteerd.
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AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN
Blz.

3o: regel 8 v. o. staat: 7iQ2b, lees: '’ipsö. Van deze uitgave

u
*»

3i: regel 17 v. o. staat: lsi923, lees: 18i935.
32: regel 7 v. b. staat: *1936. Volgens bericht van uitgever zou
deze 6e druk reeds in 1935 verschijnen. Of het jaartal 1936

verscheen in 1933 het twaalfde duizendtal.

juist is, moet bij het afdrukken der Schets nog blijken.
„
„

„
„
,,
„
,,
„

,,
„
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33: regel 18 v. b. staat: 1935, lees: 1936.
159: in noot 1 toevoegen: Berger, Le XII tavole e la codificazione giustineanea, in Atti, Roma I Zj—69; Funaioli,
Osservazioni critiche sulla legge delle XII tavole, in Atti,
Roma I 71—78.
162: in noot x toevoegen: Harder, Zu Ciceros Rechtsphilosophie, in Atti, Roma I 169—176.
217: regel i5 v.b. staat: bureuax, lees: bureaux.
240: in noot 1 toevoegen: R. E., art. Rechtsschulen van K ü b 1 e r.
255: in noot 1 toevoegen: Kokourek, Qui erat Gaius, in Atti,
Roma II 495—526.
257: in noot 1 toevoegen: ^V enger, Römisches oder orientalisches Rechtsgut in c. 1 Cod. Justin. 7. 7, in Acta I 201 — 23^.
271: in noot 2 toevoegen: Mariano San Nicoló, II
problema degli influssi greco-orientali nel diritto bizantino, in
Atti, Roma I 205—280; T a u b e n s c h lag, Der Einfluss der Provinzialrechte auf das röm. Privatrecht, in Atti,
Roma I 281—'3i5; Ca r u s i, Sui rapporti tra il diritto
romano e 1’oriente, in Atti, Roma II 555—6o5.
33o: regel 11 v. b. staat: Ohdanks, lees: Ondanks.
363: in noot 3toevoegen: van de Kamp, Bartolusde Saxo£errato
(diss. Amsterdam 1 g36). Dit werk verscheen na het afdrukken
der Schets.

REGISTER
Capito (C. Ateius) 240, 241,
Avaren 267.
aanvullingen 388.
253.
Aytta
370.
absolute monarchie 207, 288,
caput 273.
Azo
353.
292 vlg.
Caracalla (verleening civitas)
academisch statuut 9.
i85, 249.
Balbus
(Lucilius)
239.
Accursius 353—354*
Carpzovius 374.
baldistae 36o.
actio 2, 28, 2^3.
Cassiani zie: Sabiniani.
Balduinus 368.
adoratio 292.
Cassiodorus 320.
Baldus
36^.
adrogatio 85.
Cassius (Spurius) i52.
aedilis curulis 122—123, 213, bartolistae 36o.
de Castro 364.
Bartolus
363.
223, 227.
Cato 25i.
Basilica
310,
3^5,
3^6
vlg.
aedilis plebis 125—126, 2i3.
Cktus (Sextus Aelius Paetus)
Basilici
zie:
Basilica.
aequitas zie: ius aequum.
i55, i56, 25o.
Bassianus
353,
386'—-387.
aequitas canonica 356.
Celsus (vader en zoon) 241»
bedrijfsbelasting 274.
afbrokkëlingsproces 263 vlg.
254.
, begrippen (juridische) 2—3.
afkortingen (lijst van) 377
belastingen 184, 194» 273—275. censor 119—122, 207—208,
agentes in rebus 295.
212, 215, 251.
de Belleperche 359, 363.
ager 67, i5i, 19^»
census 120.
agnatio (agnati) 5o, 53, 176 . Benedictus (Sint) 284*
beroepsvereenigingen zie: ver- centuria 87.
Alamannen 264, 26S.
Charisius 307, 3i3.
eenigingen.
Alanen 264, 265, 266.
Berytus zie: School van B.. ' •christendom zie: invloed (chris
Albericus 353, 385.
tendom).
bestuurswezen (Italië, provin
Alciatus 365, 366.
cies) (zie ook: inrichting staat) chronologische methode 39.
algemeene vorming 9.
Cicero 161—162, 2S2.
169 vlg.
Ambrosius 283, 317.
bestuurswezen (regionaal er 1 Cinus v. Pistoia 36o, 363.
ambtenaren-staat 288.
citeeren (wijze van citeeren) 33
plaatselijk) 297 vlg.
Anatolius 3io, 329, 3^5.
vlg.
>.
bibliographie
zie:
literatuur.
annona 122, 125, 2i3, 217» 27'
civitas (burgerrecht) 184—185,
Bologna
zie:
School
van
B.
Anselmus van Lucca 355.
187.
Bourgondiërs 265, 266, 267.
Antiochus 32 2.
civitates 171, 17^Brachylogus 3^8-—'349*
Arabieren 268.
:
Claudius
(Appius) decemvir
Breviarium Alaricianum zie
argentarius 193.
i53.
lex romana Visigothorum
Arianisme 279.
clientes 56, 59—60.
Brissonius 368.
Aristo (Titius) 253.
von Cocceji 374.
Brutus (M. Junius) 2Öi.
aristocratie 269—270.
codex 3i2.—-3i3.
Budaeus 366.
Aristoteles 23.
codex Florentinus 333.
ars (ars boni et aequi) 10 vl g. Bulgarus 352, 383-384.
.. codex Gregorianus 310, 3i4—'
bureaux
(keizerl.)
zie:
scrinia
Arsa (Terentilius) i53.
3i5, 317, 3i9, 3z3, 324, 325.
burgerrecht zie: civitas.
asyl-recht 62, 287*
codex Hermogenianus 307, 310,
2,
burgerij
271.
auctoritas (patrum, senatus) 8
3i4—3i5, 3i7, 3i9, 323,
92, 98, 100, io5, i34, i38- — van Bynkershoek 373.
324» 325.
139, i^3, 220.
codex Justinianus 325, 320 vlg.
Caesar (C. Jul.) 261.
augusti 264, 293 vlg.
codex palimpsestus 256.
Augustinus (Sint) 189, 28 3, caesares 264, 294.
codex Theodosianus 3i5, 3i9,
Caesaropapisme
279.
3n, 321.
322 vlg., 324» 320.
capitatio
plebeia
274.
Authenticum 339.
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cognatio 5o, 176.
Collatio 3i6—317.
collatio glebalis 290.
collatio lustralis 274.
collegia zie: vereenigingen.
collegialiteit io5—108.
coloni 191, 277—278.
coloniae 173, 189 (romaniseering), 192.
colonus zie: coloni.
comes rerum privatarum 296.
comes sacrarum largitionum
295—296.
comitia (centuriata) 86—90,
2o5—206.
comitia (curiata) 81, 83—86,
205.
comitia (tributa) 90—-93, 205.
commentarii 342.
commentatores 36o.
communis opinio 357, 361.
compendia 342.
concilia plebis 93—94, 2o5.
concilium provinciae 298.
confarreatio 67, 73, 148.
consilium magistratuum 98—99.
consilium principis 217, 241,
297.
consistorium sacrum 289, 290,
295, 297, 3o3.
constitutiones Sirmondi 3i5— I

3i6.

constitutio principis i3o, 228
vlg., 249, 3o^ vlg.
constitutio principis (vormen).
229 vlg., 3o5.
consuetudo zie: mos.
consul 110—112, 172, 210—
211, 291.
Consultatio 318—319.
continuïteit 40.
contio 90, 93, i35, 222.
conventus 172, 222.
corpora zie: vereenigingen.
Corpus iuris civilis 320, 340—
3^i, 3^8, 35o, 351.
de Corte (Curtius) 370.
Coruncanius (Tib.) 239.
Cratinus 3n, 329.
Cuiacius 319, 366 vlg.
curia 83.
curiales zie: decuriones.
Cyprianus 261.
Cyrillus 3io, 3^5, 347.
Damhouder 369.
damnum iniuria datum 242.
decemviri 153—154.
decretales 355.
decretum (principis) 23o.
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decretum divi Marei s3o (noot episcopus 286—288.
4>*
epistula 2 3o — 231.
decretum Gratiani 355.
Epitome Gaii 256, 3i8.
decuriones 171, 271, 274, 276—* Epitome Juliani 33g, 344, 348.
277.
equites 181, 269, 270.
defensor civitatis 288, 3oi.
Etruskers 62 vlg., 70, 81.
dekretalisten 354 vlg.
Eudoxius 310.
dekretisten 354 vlg*
Everts (Klaas) 369—370.
Demosthenes 310.
Deusdedit 355.
familia (rom.) 5o vlg., 176 vlg.,
dialectici 36o.
268—269.
dictator 64, 110 (noot 6), 112 — familie-eigendom 52.
114, 211.
fas i3, 14, 139, 144, 236.
Digesta 284# 325, 328 vlg., 342 fides 72, 76, 129, 199 (godheid).
vlg.
Flavius (Cn.) i55, i56, 237,
260.
Digestum novum 340.
Digestum vetus 340.
formalisme 65, 76, 236, 243.
dioecesis 297, 299.
Fragmenta Sinaitica 310, 3i8.
Dionysius v. Halic. 145—'146, Fragmenta Vaticana 316.
146, i63, 260.
Fragmenten van Autim 317—
Dissensiones 351.
3i8.
Distinctio (geschrift) 351.
Franken 264, 266, 267.
doctores (Bologna) 352, 383 Fransche School 365 vlg.
vlg.
do, dico, addico 119.
i Gaius 3, i55, 162, 241, 255-—*
Domat 368.
257, 3o8, 317, 337.
dominus 292, 294.
geldcrisis 196—197.
Domninus 310.
geldwezen 193.
Donatisme 279.
Gellius (Aul.) 163—164, 260.
Donellus 367—368.
gens 53 vlg., 178—179, 268.
Dorotheus 3io, 327, 329, 337, gewoonte zie: mos.
345.
glaebae adscripti 271, 277—
Duarenus 368.
278.
duces 296.
glossa ordinaria 354.
Duitsche School 374 vlg.
glossatoren zie: School van
duoviri 171.
Bologna.
Dyarchie i65.
glossen 336, 35o.
Gosiani 384.
Ecloga 345.
Gothen 264» 265, 266, 267.
econom. toestanden 66 vlg., 189 I Gothofredus (Jacobus) i58, 340
vlg., 272 vlg.
368.
edicta (onderscheidingen) 224—• Gracchen 195.
226.
Gregorius 314.
edicta magistratuum 109, 143, Gregorius v. Nyssa 283.
221 vlg., 23o (e. principis), grondbelasting 273.
232, 249, 304.
Grotius 372.
edictum perpetuum 226-—-228,
229, 254.
handboeken rom. recht zie:
Edictum Theodorici 323.
literatuur.
Edict van Milaan 279, 281, handel (en nijverheid) 69, i83,
285.
191.
eed 73, 159.
handelsverdragen 70.
Eichhorn 375.
Heineccius 374.
emancipatio 5o, 177.
hellenisme 268.
emblemata Triboniani 333.
heredium 46. (noot 1), 67..
Engeland 6, 354.
Hermogenianus 307, 3i3, 3i4—•
Epanagoge 346.
3i5.
Epikuros (leer) 202 — 203.
Herrenmensch (Herrentum) 71,
episcopalis audientia zie: ker77, io3.
kel. rechtspraak.
Herulen 266.

ius (geschriften der klass. jur Lactantius 283, 320.
landbouw 66 vlg.
risten) 3o5, 3i2.
latifundia 181, 19°. 191» 27®,
ius Aelianum s5i.
290.
ius aequum 26—'28, 284, »87.|
legati 172, 173.
_
.
:
ius civile 4» 24» 2^» 2^*
leger 182, 188 (romaniseering),
ius coercitionis 110, 112, 12®.
270.
ius commune 21—23, 166, i85.
leges 160 vlg., 241 vlg.
ius edicendi 109, 111, 119» 222 leges (= constitutiones) 3o5,
vlg., 23o, 3o4*
3i 2.
ius est ars boni et aequi 10 vlg.
ius Flavianum i55, i56, s5o. leges Corneliae 244.
leges XII tab. 66, 67, 69, 89,
ius gentium 4, 19, 21—24, i85.
140, 141, 149—169, 368<
ius honorarium ziei ius praetoleges geminatae 332.
rium.
leges Liciniae Sextiae lil, >'6,
ius intercessionis 107, m.
122, l6l, l8o.
ius naturale 19—21.
leges regiae i44^-149*
ius non scriptum 14» 1®*
Iacobus 352, 384.
Leontius 3io.
ius Papirianum 146, i47*
Leuvensche School 369 vlg.
immunitas 274» 276, 279.
ius praetorium 25—26, 221 vlg.
de Imola (Tartagnus) 365.
ius praetorium (verschil mei ; lex i3o—136, 218, 302.
lex (definitie) i33-—*i34*
imperator 214.
.
ius civile) 26.
lex (onderscheidingen) i33, i35.
imperium 102, 104, 109» 11°'”
ius prensionis 109, 125.
lex (totstandkoming) i34—i35.
m, 223, 229.
)
ius
privatum
16,
18-—’19*
imperium domi (én i. militiae
lex (verschillende beteekenis)
ius proprium civium rom. 24, 42
101, n5.
i3o.
ius publice respondendi zie\ iu! 5
lex Acilia repetundarum 244.
indices 343, 345, 347*
respondendi.
Infortiatum 340.
lex Aebutia 243.
ius publicum 16—18.
in iure cessio 72, i42*
- ius respondendi 234 vlg., *38 , lex Aelia Sentia 246.
inrichting staat 78—126, 204*"
lex agraria 244, 247.
254, 255, 329.
lex Antonia de Termessibus
217, 288—3oi.
6
ius
scriptum
14»
*b«—-16.
Institutiones (van Gaius) 2 5
24b.
ius strictum 26—27.
vlg., 325, 337.
lex Aquilia 242.
5)
Ivo
van
Ghartres
355.
Institutiones (van Justinianu!
lex Aternia Tarpeia 67, 93, 94,
3s5, 337 vlg.
160.
Jamblichos 283.
interpolationes 33o, 333 vl;
lex Calpurnia de repetundis
5 Javolenus 241» 204»
interpretatio 7—8, 139—14
243.
Julianus (antecessor) 3n.
i85, 219, 3o2—3o3.
Julianus (Salvius) 217, 2S 6 lex Canuleia i36, i38, i5i, 161.
interrex 79, 101.
lex Cincia 242.
_
vlg., 23o, 241» 254.
invloed (christendom) 201«
lex citandi 255, 258, 307. vlg.
Jupiter Farreus 67, 73.
lex coloniae Genetivae Juliae s.
202, 285 vlg.
g juridisch denken 3.
invloed (etruskische) 62—6
Ursonensis 24b.
Justinianus (wetgeving) 325 vl g.
invloed (germaansche) 272.
lex curiata de imperio 82, 85,
56 Juvenalis 262.
invloed (grieksche) 61—62, 1
97, l32, 214.
kanoniek recht 9, 354 vlg.
—187, 271 vlg.
lex Dei 317.
invloed (kanoniek recht) 356 ’ kanonisten 354 vlg*
lex de imperio Vespasiam 246.
357.
lex Falcidia 243, 246.
.
xoct<x iróSa 343.
invloed (oostersche) 271 v \g; keizer (zie verder: princeps) 2 92 lex Fufia Caninia 246.
vlg.
invloed rom. op ander rei :ht
lex Furia 242, 243.
5—6, 9, 354.
keizercultus 188, 282.
lex Gundobada 325.
kerkel. recht 3i5, 322, 3: '7> lex Hortensia 94, >36—>39,
Ioannes 326.
Irnerius 351 vlg.
354 vlg.
2o5, 219, 242.
Isauriërs 267.
kerkel. rechtspraak 286 v *•> lex Julia de adulteriis 245.
Isidorus 345.
lex Julia de civ. danda 244*
356.
kerkvergaderingen (concilies '
lex Julia de marit. ordin. 245.
Italici 61.
iudex zie\ stadhouder,
lex Julia de vi etc. 246.
288.
kolonaat zie\ coloni, glae 3ae lex Julia municipalis 245.
iugum 273.
iura gentilicia 53-54» *7S
adscripti.
lex Julia Papiria 161.
iura patronatus 59.
koningschap 79 vlg.
lex Junia Norbana 246.
iurisdictio 2 23.
141, lex Malacitana et Salp. 246 ■
Labeo (M. Antistius) 240, :
ius (definitie) 10 vlg., 14*
247.
2Ö2'—'235.
ius (etymologie) 12—i3.

Hieronymus (Sint) 283, 317*
Hincmar van Reims 317.
historische scholing 3 vlg.
Historische School 374
hofceremoniëel 292—-293.
hofreligie 201.
Hopper (Hopperus) 370.
Horatius 262.
Huber 372.
Hugo (glossator) 352, 384.
Hugo (Gustav) 375.
Humanisme 365 vlg.
humanitas 204, 287.
Hunnen 264, 265, 266, 267.
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lex Ogulnia 57.
lex Papia Poppea 246.
lex Petronia 177.
lex Plaetoria 243.
lex Plautia Papiria i85, 244.
lex Poetelia 241—242.
lex Publilia Philonis i38, 219.
lex Publilia Voleronis iÖ2, 160.
lex romana Burgundionum 325.
lex romana canonice compta
328.
lex romana Visigothorum 256,
269, 3o3, 317, 322, 323 vlg.
lex Rubria 245.
lex Valeria Horatia i36, i38,
160, 219.
lex Voconia 243.
van Leyden (Philips) 371.
liber Syriacus 319.
libri Basilici zie: Basilica,
libri feudorum 340, 383.
literatuur 29 vlg., 377 vlg.
littera Pisana 333.
Livius i63, 260.
Longinus (C. Cassius) 253.
Longobarden 267.
Lydus 321.

Nederlandsche Scholen 369 vlg.
Nerva (vader en zoon) 241, 254.
nexum i58, 242.
nobiles zie: patricii.
Noodt 372—373.
Noord-Nederlandsche School
371 vlg.
nota censoria 121.
notarii 296.
Notitia dignitatum 296, 319—
320.
novae clausulae 227.
Novellae 325, 338 vlg.
Novellae (grieksche verzame
ling) 339.
Novellae constitutiones posttheodos. 3i5.
noxae deditio 5i.
nundinae 69.

plebeii 56, 58—59, *82 (nieuwe
plebs).
plebiscita 160 vlg., 241 vlg.
plebiscitum 37, i36—139, 218
—219, 302.
plebiscitum (definitie) 137—138
plebiscitum Ovinium 207, 212,
242.
plebs zie: plebeii.
Plinius i63, 260.
Plutarchus 261.
Polybios 260.
Pomponius 241, 254.
pontifices 57—58, 140—141,
236—237, 2^9.

Poseidonios 261.
postglossatoren 36o vlg.
potentes (potentiores) 274, 278.
potestas 109, 121 (noot 4), 2 23
—224.
Pothier 368.
praedia (stipendiaria en tributaria) 174—176.
prae-Digesta 33o.
praefectura 297.
praefectus annonae 217.
praefectus praetorio 170, 216,
296, 297, 298 vlg., 3oi.
praefectus urbi 170, 216, 289,
3oo.
1 praefectus vigilum 216.
praeses provinciae zie: stadhou
der.
1 praetor 25, 49, 116—119, 170,
172, 211—212, 223, 227, 291
j praetorisch recht zie: ius praetorium.
] irinceps 2i3—216, 217, 226,
292 vlg.
] Priscus (Neratius) 241, 254.
Procheiron 346.
] Proculiani 240—241, 253.
] Proculus 240, 241, 253.
j tropaedeutische waarde rom.
recht 1 vlg.
7 rpooxóvrjou; 292.
j irovincia 174—175 (senator,
en keizerl.).
j •rudentes 232, 234, 236, 237
vlg. (taak).
p •rijzen (regeling door Diocletianus) 276.
I ^fendorf 374.
I ’unische oorlogen 167.
( )uaestio (geschrift) 351.
q uaestiones perpettiae 209, 211,
243.

Odofredus 362.
OfiliuS (Aulus) 2Ö2.
onderscheidingen v. h. recht 10
vlg.
onderwijs (rechtsgeleerd) 239
vlg., 309 vlg., 349 vlg.
oorkonden 262, 341.
oostersch despotisme 280.
maatschappel. leven 70 vlg., oratio principis 206, 209.
189 vlg., 197 vlg., 279 vlg. 1 overheidsbemoeiing 196—197,
magister militum 296.
276.
magister ofiiciorum 294—295.
magister scriniorum 217, 297. \ Pandectae zie: Digesta.
magistratus (begrip) 102 vlg.
Papinianus (Aem.) 258, 307,
magistratuur 101 vlg., 210 vlg.,
3o8, 33o.
290 vlg.
1 lapyri 341.
mancipatio 69, 72, 142.
Paraphrasis Theophili 3n, 344
mandatum (principis) 231.
vlg., 347.
Manichaeïsme 279.
1 >aratitla 3^3.
Manilius (M') s5i.
>ars (sabiniana, edictalis, paMarcellinus (Ammianus) 321.
piniana) 331.
Martinus 352, 384.
j >aterfamilias 5i vlg., 70 vlg.,
matrimonium 67, 73, 176.
80, 176, 268.
Matthaeus II (Ant.) 372.
j >atricii (patres) 56 vlg., 98,
Matthijsen (Jan) 371.
i5i, 179 vlg., 269 vlg.
methode (synchronistische en ] Patricius 310.
chronologische m.) 39.
j >atristische wijsbegeerte 283,
Modestinus (Herennius) 260,
284.
3o8.
j •atrum auctoritas zie: auctomos 11, 12, i5, 46, 126—i3o,
ritas.
218, 3o2.
I ’aulus (Jul.) 258—259, 3o8.
mos gallicus 365.
p auperisme 280.
mos italicus 360, 365.
p ecunia 67.
Mudaeus 370.
I ’egasus 241.
municipia 173.
p eriodiseering zie: tijdperken.
van der Muyden (Mudaeus) I 'ersen 267, 268.
370.
I ’etronius 262.
F ’illius 353, 387.
natie 42.
F 'lacentinus 353, 385—386.
q uaestor 110, 114—116, 172,
Natuurrechtel. School 374.
F 'lautus 164, 262.
1
173, 211, 223, 291.
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Synopsis Basilicorum 347.
Scaevola (Q.. M.uc.) 2Öi.
Syrische School 283.
scholastici 36o.
scholia 3io, 3i8, 347*
taal 188 (romaniseering).
Raymundus van Pennaforte School van Alexandrië 283.
School van Berytus 309 vlg., tabula Bantina 243.
355.
Tacitus i55, 261.
314, 3i5, 33o.
recht zie', ius.
School van Bologna 349 vlg. Tack (Ramus) 370.
recht (dwingend en regelend r.)
School van Constantinopel 3io Terentius 164, 262.
28—29.
Tertullianus 261.
—3»i.
recht (nationaal) 42.
testamentum cal. com. 85.
School
van
Orléans
357
vlS*
Rechtsboek van den Briel 371.
tetrarchie 293.
School
van
practici
374.
rechtsbronnen (xn fomneelen
Thalelaeus 3^5, 347.
School van Rome 3is—*3i3.
zin) 37—38, 126 vlg., 217—
Theodorus 3^5.
Schultingh
373.
241, 3ol—312.
Theophilus 3n*, 329, 337, 344
scrinia
217,
295,
297.
rechtsbronnen (in sociol. zin)
—345.
36, 45 vlg., i65 vlg., 263 vlg. senaat 81, 82, 89# 92» 94» 97'
101, 207—210, 219 vlg., 289 Thibaut 374, 375.
rechtsbronnen (kenbronnen) 38,
Thomasius 374.
vlg.
144 vlg., 241 vlg., 3i2 vlg.
Tipucitus 347.
I
senatusconsulta
247
vlg.
rechtsgebied 36, 4^ v^S->
senatusconsultum 146» 219'—' Tribonianus 326, 327, 328, 337»
vlg., *63 vlg.
tribuni 296.
221, 3o4.
rechtsgeschiedenis (inwendige )
senatusconsultum (definitie) 220 tribunus plebis 123—125, 213.
38—39tribus 54 vlg., 90 vlg., 179» a68*
rechtsgeschiedenis (uitwendige ) senatusconsultum (tot stand ko tribus urbanae (tr. rusticae) 91.
men) 221.
35 vlg.
tributum 194.
rechtsgeschiedenis (vormen) 3! > s. c. Claudianum 247, 248.
Tripertita i55, 251.
s. c. de bacchanalibus 247.
vlg.
Tullius (Servius), staatsrege
s. c. de Tiburtibus 247.
rechtsinstellingen 2.
ling 87, 88, 91, 92.
s.
c.
Macedonianum
248.
rechtsscholen 309 vlg.
Turijnsche glosse 348.
s.
c.
Orfitianum
249.
rechtstaal 2 vlg.
tijdperken 39 vlg.
rector provinciae zit', stadhor i- s. c. Pegasianum 248.
tijdperk v. h. bijz. recht 44,
s. c. Tertullianum 248.
der.
263—341.
s.
c.
Trebellianum
248.
regimen morum 121.
tijdperk v. h. klass. recht 42'”"”*
religieuse opvattingen 73 vlg s. c. Velleianum 248.
44, 165—262.
Sirmondus 3i6.
198 vlg., 280 vlg.
. tijdperk v. h. nat. recht 41—42»
rescriptum (principis) 23o- — slavernij 14» 2^» 177'—'*78»
45—164.
splitsing burgerl. en militair s
231.
. tijdschriften zit: literatuur.
ambtenaren
291,
292,
294
res mancipi (r. nee m.) 193.
responsa (prudentium) 3, 1 6, staatsreligie 200—-201.
Ulpianus (Domit.) 269-—-260,
z32 vlg., 249 vlg., 3o6 vl g. stadhouder 172, 223, 227, 29É
3o8.
3oo.
de Révigny 359, 363.
Ultramontani 358 vlg.
stad-staat 47.
rex sacrorum 79, 110.
universeele beteekenis rom.
stedelijk bestuur 3oi.
Reyvaert (Raevardus) 370.
recht 5 vlg.
stedelijk bestuur (Rome e n
ridders zie: equites.
usucapio pro herede 74.
Constantinopel) 3oo.
Rogerius 353, 385.
;- utrumque ius 355.
romaniseering i65, 187—1‘ 19. stedevorming 189 (romanisei
ring).
Roma quadrata 46.
Vandalen 265, 267.
Stephanus 3io, 3^5, 347*
Rufus (Serv. Sulpic.) 261.
Variae 320.
)4.
stipendium
173,
194*
rijkshelften (splitsing) 264, 2<
Stoa (leer) i3 (noot 1), 21, 23- — Varro (M. Terentius) 162, 2S2.
Varus (Alfenus) 262.
24, 176, 2o3 —‘204, 285.
Sabiniani 240—-241, 253.
venditio trans Tiberim 48, 65,
Sabinus (Massurius) 240, 2. fi, structuur d. samenleving 69, 242.
vlg., 178 vlg., 268 vlg.
*53.
verbeteringen 388.
sacrosanctitas 124, i52, 1 5o. studie rom. recht 1 vlg.
vereenigingswezen 194—’198,
Suetonius 261.
Saksen 266.
275 vlg.
Summa
(geschrift)
35o.
Salische Franken 264.
Vergilius 262.
Summa
Perusina
3
28,
3^8.
Sallustius 261.
vicarius 298, 299, 3oo.
Summula (geschrift) 351.
Salvianus 321.
Vinnius 372.
44.
suovetaurilia
67.
sanctio pragmatica 3o5, 3
Voet 373.
Syagrius (rijk van) 266.
von Savigny 375.
volksrecht 89.
I Symmachus 321.
Scaevola (P. M.uc.) 251.
59. * volkssouvereiniteit 78, 94' 97*
Scaevola (Q.. Cervid.) 25^ ’. I synchronistische methode

quaestor sacri palatii aqö.
quarta Falcidia 245, 248.
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volksvergadering (zie verder: co- van Wesembeek (Wesembemitia) Ö7, 288 — 289.
cius) 370.
volksverhuizing 265.
Westenberg 373.
Volumen parvum 3^0.
wettelijke voorschriften (studie
Voorda 373.
rom. recht) 8—9.
wettenrecht 16.
Wïelant 369.
waarnemen van feiten 3.
Wieling 373.
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wijsgeerige opvattingen 77, 202
vlg., 283 vlg.
Zasius 366.
Zeno zie: Stoa.
Zuid-Nederlandsche
369 vlg.

School

