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HOOFDSTUK I 

PROBLEEM- EN DOELSTELLING 

In zijn Annales1 schrijft Tacitus: 'Niet lang daarna is Granius Marcellus, 
praetor van Bithynië, door zijn quaestor, Caepio Crispinus, wegens majes
teitsschennis aangeklaagd. De aanklacht was medeondertekend door Roma-
nus Hispo. Deze Crispinus was de eerste die ging leven opeen wijze, welke later 
door de ellende der tijden en de driestheid van de mensen mode is geworden. 

Hij was een man, onbekend en onrustig van aard, die voordien in be
hoeftige omstandigheden verkeerde; doordat hij zich echter door geheime 
aanklachten aan de wreedheid van de keizer had opgedrongen, bracht hij 
al gauw juist de meest aanzienlijke lieden in gevaar. Zodoende kreeg hij bij 
één persoon macht, oogstte hij haat bij allen en gaf hij een voorbeeld dat 
anderen hebben gevolgd; hierdoor hebben zij, die vroeger arm en veracht 
waren, nu rijk en gevreesd de ondergang berokkend aan anderen en ten
slotte ook aan zichzelf'. 

Dit fragment laat er geen twijfel over bestaan, of Tacitus signaleert al 
dadelijk in het eerste jaar van Tiberius' regering, in 14 n.Chr., een verschijnsel 
(formam vitae iniit) dat hij van belang acht ter verklaring van wat in zijn 
gedachten onder meer moet hebben voorgezeten bij het schrijven van deze 
jaarboeken. Het gaat hem erom aan te tonen, hoe het republikeins princi-
paat zich heeft ontwikkeld naar een monarchie en, al naargelang de per
soonlijke geaardheid van de princeps, vaak zelfs naar een despotische staats
vorm. Tegelijk wil hij laten zien, wat er tijdens deze evolutie zo al aan ver
werpelijke praktijken is ontstaan. In dit verband is deze Caepio Crispinus 
voor de auteur een belangrijk en vermeldenswaardig man; want, doordat 
Crispinus met succes de achterdocht bij Tiberius te baat neemt, haalt hij, 
hierdoor aangemoedigd, een vaste broodwinning uit het aanbrengen van 
allerlei overtredingen van de wetten, vooral van de lex Julia de maiestate. 

1 Ann. I, 74. Nee multo post Cranium Marcellum praetorem Bithyniae quaestor ipsius 
Caepio Crispinus maiestatis postulavit, subscribente Romano Hispone: qui formam vitae 
iniit, quam postea celebrem miseriae temporum et audaciae hominum fecerunt. Nam egens 
ignotus inquies, dum occultis libellis saevitiae principis adrepit, mox clarissimo cuique 
periculum facessi!, potentiam apud unum, odium apud omnes adeptus dedit exemplum, 
quod secuti ex pauperibus divites, ex contemptis metuendi perniciem aliis ac postremum 
sibi invenere. 
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welke in die tijd zeer ruim geïnterpreteerd werd en dus veel kansen tot winst
gevende beschuldigingen in zich borg. Dit voorbeeld vindt navolging. Wat 
bedoelt Tacitus hier? 

Mag Crispinus nu de uitvinding van een nieuw 'beroep' op zijn naam 
schrijven en is hij hierdoor de eerste der delatores geworden? Want dit 
is de naam die Tacitus in het vervolg van zijn werk herhaaldelijk geeft 
aan dit slag mensen. En nergens heeft hij een goed woord over voor hen, 
omdat zij als de gewillige werktuigen van een niemand en niets ontziende 
monarch, voor hem een van de verfoeilijkste facetten van de tyrannie in 
Rome en in de provincies betekenen. 

Of bestonden er al delatores, vóórdat Tiberius aan de macht was gekomen? 
En moet men deze Crispinus zien als de man die de inhoud van het woord 
delator voor eens en altijd zo volledig heeft besmeurd, dat het niet meer op 
fatsoenlijke aanklagers toepasselijk kón zijn? 

Deze twijfel is het uitganspunt van deze studie geweest en aanleiding om 
het uitgestrekte voorland van de historische ontwikkeling van deze materie in 
het onderzoek te betrekken. Met het ontstaan immers van de delatores, die in 
de eerste vier eeuwen n.Chr. een grote en vaak verderfelijke macht bezeten 
hebben, lijken meer factoren gemoeid dan alleen de ontdekking van bepaalde 
mogelijkheden op het gebied van de aanklacht door een vindingrijke enkeling. 

Nu aldus het probleem gesteld is, treedt ook op dit punt de onvolledigheid 
van de latijnse geschiedschrijving van die tijd aan het licht. In feite was de 
historische belangstelling van Tacitus alleen gericht op de keizers als de 
schenders van de vrijheid en menselijke waardigheid, die binnen enkele 
decennia een volk van overheersers hadden gemaakt tot een massa van onder
worpenen. Door deze eenzijdigheid komen bij hem inrichting en bestuur van 
Rome en de provincies alsmede de economische en sociale omstandigheden 
niet in behandeling. Nu lijkt Tacitus met zijn overheersende neiging om van 
feiten en daden een boosaardige verklaring te geven allerminst de man, van wie 
men hierover een in alle opzichten betrouwbare berichtgeving had kunnen 
verwachten. Verwonderlijk blijft het overigens wel dat hij zich niet uitvoerig 
heeft beziggehouden met Augustus, die toch als overgangsfiguur tussen de 
Republiek en de periode van absolute heerschappij van wezenlijk belang ge
weest is. Immers uit het weinige dat hij in het begin van de Annales over 
Augustus zegt, mag men opmaken dat de tyrannie en dus het bederf bij deze 
princeps een aanvang hebben genomen. 

Hoewel Tacitus met zijn Annales2 waarschijnlijk een vervolg wilde geven 
op het werk van Livius3 - een aanwijzing hiervoor kan de eigenlijke titel zijn 

2 14 n.Chr. - 68 n.Chr. - (val van Nero.) 
3 Het laatste boek van Livius' Ab Urbe Condita eindigt met de dood van Drusus in 

9 n.Chr. 
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van dit geschrift: ab excessu Divi Augusti libri XVI - en men voor het tijd
vak van Augustus bij Livius4 te rade kan gaan, is hiermee het gemis niet 
aangevuld. De typische eigenschappen en opvattingen van elk van beide 
schrijvers zorgen voor een totaal verschillende benadering van de stof, 
zodat we, nog voorbijziend aan het ontbreken van een beschrijving der feiten 
van 9 tot 14 n.Chr., bezwaarlijk van een vervolg kunnen spreken. Hier
door is er een opmerkelijke caesuur ontstaan tussen de werken van beide 
geschiedschrijvers. Dit heeft weer mede tot gevolg dat Tacitus in de kwestie 
van de delatores, die tijdens Tiberius' regering een uitermate belangrijke rol 
hebben gespeeld, tot een aanvechtbare uitspraak (formant vitae iniit) komt. 
Hier ontbreekt elke band met het verleden; toch is het begrip delator zo 
nauw verbonden met dat van accusator, dat het eerste niet zonder het laatste 
denkbaar is. Men kan nu eenmaal niet de volledige inhoud van delator be
vatten zonder eerst de wereld te kennen, waarin de accusator in de Republiek 
optrad. Dat we ter verduidelijking van het begrip delator contact behoeven 
met een ver en nabij verleden, blijkt bovendien uit een passage bij Tacitus 
zelf5. Daar voert hij een delator ten tonele, Mamercus Scaurus, een man van 
aanzienlij ke familie en grote eruditie. Om zich te verdedigen tegen hen die hem 
zijn beroep van delator verwijten, verwijst deze Scaurus naar voorvallen 
tijdens de Republiek. Hij zegt dat hij slechts voorbeelden navolgt die in die tijd 
zijn gegeven door de meest beroemde lieden, zoals een Scipio Africanus 
Minor, die L. Cotta heeft aangeklaagd, en een M. Porcius Cato, die Servius 
Galba heeft beschuldigd, en zijn eigen overgrootvader Marcus Aemilius 
Scaurus, die als oudconsul, ja zelfs als princeps senatus door zijn aanklacht 
P. Rutilius aan het gerecht heeft overgeleverd. 

Van deze tijdgenoot van Marius en Sulla zegt Cicero6: 'hij had een natuur
lijk gezag en, wanneer hij een beklaagde verdedigde, had hij meer weg van 
iemand die getuigt dan van een advocaat die pleit.' Wat Scaurus hier 
in 22 n.Chr. doet, heeft bijna een eeuw tevoren Cicero al gedaan, toen hij 
in het geding tegen Q. Caecilius in 70 v.Chr. deze het recht van aanklacht 

4 De inhoud van de verloren boeken geven deperiochae uit de vierde eeuw n.Chr.; boe
ken van Livius over het tijdperk van Augustus zijn verloren gegaan. 

5 Ann. Ill, 66. Paulatim dehunc ab indecoris ad infesta transgrediebantur. С. Silanum 
pro consule Asiae repetundarum a sociis postulatum Mamercus Scaurus e consularibus, 
lunius Otho praetor, Bruttedius Niger aedilis simul corripiunt obiectantque violatum 
Augusti numen, spretam Tiberii maiestatem, Mamercus antiqua exempta iaciens, L. Cot-
tam a Scipione Africano, Servium Galbam a Catone Censorio, P. Rutilium a M. Scauro 
accusatos. Videlicet Scipio et Cato talia ulciscebantur, aut ille Scaurus, quem proavum 
suum obprobrium Mamercus infami opera dehonestabat. Cfr. ook: Ann. VI, 29. 

6 Brutus 29: In Scauri oratione, sapientis hominis et recti, gravitas summa et naturalis 
quaedam inerat auctoritas, non ut causam, sed ut testimonium dicere putares, cum pro reo 
diceret. 
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in de zaak van Verres betwistte. Bij die gelegenheid hebben eveneens voor
beelden van hoogstaande burgers uit vroegere tijden zijn optreden als 
aanklager moeten billijken. Al is de werkwijze van Scaurus en Cicero 
dezelfde, het effect in geen geval gelijk. Niet de beruchte delator Mamercus 
Scaurus die Tacitus 'een schande voor zijn voorouders' (opprobrium maio-
rum) noemt, overtuigt, maar wel de oprechte bestrijder van onrecht: Cicero. 
Toch voelen beiden zich niet wel in hun rol van aanklager: Scaurus niet, 
doordat hij beroepshalve aanklaagt en zich zonder scrupules uitleeft in zijn 
infame bezigheid van delator; Cicero niet, doordat hij beroepshalve werkzaam 
is op het terrein van de verdediging en zeer gevoelig is voor zijn naam en faam. 
Want in het ene geval waarin hij als aanklager optreedt, nl. in de zaak tegen 
Verres, maakt hij er zich al zorgen over dat hij zich het odium van be
roepsaanklager op de hals zal halen. En dat dit soort mensen in de tijd van de 
Republiek bestond, al is het dan onder een andere naam, en al evenzeer gehaat 
en veracht was, vindt men raak gedemonstreerd in de Persa van Plautus. 

De parasiet Saturio is aan het woord: 'Ik ben in het vak van mijn voor
ouders, ik ga door in hun goede, oude stiel en ik oefen die uit met vrome zorg. 
Onder mijn voorvaderen is er niet één geweest die niet zijn buik heeft gevuld 
dank zij het beroep van parasiet. Mijn vader, mijn groot-, overgroot-, 
betovergroot- en bet-betovergrootvader hebben altijd als ratten gevreten van 
andermans tafel. Geen mens kon het van hen winnen in gulzigheid. Zo droe
gen dus de Vreet-maar-raaks hun bijnaam al vanzelf. Daarom oefen ik dit 
beroep uit en houd ik hun stand op. Beroepsaanklager wil ik niet worden 
(neque quadrupulari me volo)1, zoiets ligt me helemaal niet, stel je voor, een 
ander zomaar zonder meer zijn bezittingen afhandig maken. Mensen die er 
zo'n handelwijze op na houden, moet ik niet. Ben ik duidelijk genoeg? 
Trouwens, als iemand zich hiermee bezighoudt eerder in het algemeen 
belang dan om er zelf beter van te worden, aarzel ik niet hem als een loyaal 
en goed burger te beschouwen'. 

En om de plaag van mensen die hier quadruplatores* genoemd worden, 
tegen te gaan, doet hij het volgende voorstel: 'Wel zou ik graag zien dat 
men de helft van zijn beloning aan de schatkist afdroeg, wanneer men 
ervoor heeft gezorgd dat een overtreder van de wet is veroordeeld (sed si 
legirupam damnat, det in publicum dimidium)9 en ook dat dit artikel aan de 
wet werd toegevoegd: Telkens wanneer een aanklager iemand voor het 
gerecht daagt, moet de gedaagde op zijn beurt de aanklager voor het gerecht 

7 Persa 62. 
8 Persa 70-73; cfr. noot 10 en p. 33sq. 
» Persa 68, 69. 
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dagen, zodat ze met gelijk risico voor de triumviri verschijnen.10 Als dit 
voorschrift werd nageleefd, dan stond ik ervoor in dat men nergens meer van 
die mensen zou zien die met de lijst van de praetor omspringen als met een 
valstrik om de bezittingen van een ander in te palmen.' 

Het griekse origineel van de Persa is onbekend. Hoewel o.a. Partsch11 

geneigd is in dit stuk griekse i.e. atheense - de comedie speelt zich daar 
af - toestanden te zien, hebben anderen, o.a. Fraenkel12, redenen om aan te 
nemen dat Plautus hier romeinse aangelegenheden te berde brengt. En 
geeft men toe dat er inderdaad sprake is van een beeld van de atheense 
samenleving, het gebruik van het zuiver latijnse woord quadrup(u)lator wijst 
er al op dat het hier gaat om een begrip, waarmee het romeinse publiek 
vertrouwd moet zijn geweest13, evenals met het woord triumviri; voor hen 
verschenen deze quadruplatores met de aangeklaagde. Plautus valt met de 
uitspraak kennelijk de gangbare opinie over dit slag mensen bij en zijn 
oordeel over de quadruplatores is al even denigrerend als later de meningen 
van Seneca14, Martialis15, Tacitus16, luvenalis17, Plinius Minor18 en 

•o ubi quadruplator quempiam iniexit manum, tantidem ille illi rursus iniciat manus 
ut aequa parti prodeant ad trisviros. (Plaut. Persa 70-73). De uitdrukking 'iniexit manum' 
wijst op een legis popularis per manus iniectionem - een civiele actie, die kennelijk onder 
de competentie viel van de triumviri capitales. Verdere gegevens hierover bij: van Oven. p. 
7 no. 5; p. 185 no. 100; p. 204 no. 109; p. 333 no. 199; p. 336 no. 200; p. 348 no. 210; 
p. 350no.211;p.421 no. 262; p. 441 no. 278; p. 410 no. 255. 

ii Partsch, Herrn. 45 (1910) 595-614; cfr. Leo, p. 123 sqq. Lofberg, Sycophancy in 
Athens (diss.), The Sycophant-Parasite, CPh. XV (1920) 61-72. 

12 Plautinisches im Plautus, p. 246, sqq. Pemard, Le droit romain et le droit grec dans les 
comédies de Piaute et de Terence, (diss.). 

із De quadruplatores zijn in een bepaald opzicht te vergelijken met de σΰκοφανταΐ in 
Attica. Het begrip sucophanta en sycophanta ontaardt evenwel in de comedie zo sterk, dat 
sycophant meestal nauwelijks meer te scheiden is van de steeds listig intrigerende parasiet. 
Uitgestorven echter is de echte sycophant niet.b.v.Terent. Andr. 815: Clamitent me syco-
phantam, hereditatem persequi mendicum. 

1 4 Sen. de constantia sapientis IX. Illud quoque cogita, iniuriarum latissime patere 
materiam illis per quae periculum nobis quaesitum est, ut accusatore submisso aut crimina-
tione falsa aut irritatis in nos potentiorum odiis quaeque alia inter togatos latrocinia sunt. 

15 Mart. Epigr. Lib. I, 4, 4: et delator habet, quod dabat exsilium. Exulat Ausonia 
profugus delator ab urbe. 

i ' Tac. Ann. II, 28 (F. Trio); III, 66 (Mamercus Scaurus en В. Niger); IV, 34 (S. Secun
dus en P. Natta); IV, 36 (C. Salvianus en V. Serenus) IV, 52 (Domitius Afer); IV, 66 (Dom. 
Afer en P. Dolabella); VI, 3, 4 (Sext. Paconianus en Lucanius Latiaris); VI, 5 (Cotta 
Messalinus); VI, 7 (Aruseius, Sanguinius, en Caecilianus); VI, 9 (Celsus); VI, 10 (Vescula-
rius Flaccus en Iulius Marinus); VI, 30 (Servilius en Cornelius). 

1 7 luv. Satur. IV, 46-48.: Quis enim proponere talem aut emere auderet, cum plena et 
litora multo delatore forent? (onder Domitianus bereikte de invloed en macht van de 
delatores een hoogtepunt). 

1 8 Plin. Min. Pan. 34, 1: 'At tu. Caesar, quam pulchrum spectaculum pro ilio nobis 
exsecrabili reddidisti? vidimus delatorum agmen inductum, quasi grassatorum, quasi 
latronum...'. 35,1: 'Memoranda facies, delatorum classis permissa omnibus ventis, coacta-
que, vela tempestatibus pandere, iratosque fluctus sequi, quoscunque in scupulos detulissent'. 
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Suetonius19 over de delator. 
Om evenwel de orde in de behandeling van het onderwerp niet te ver

storen, moet op deze plaats een uitweiding over het begrip quadruplator 
achterwege blijven; allereerst dient het uitgangspunt van deze studie ter 
sprake te komen: het strafrecht en het strafproces van de Republiek te 
Rome en de plaats van de aanklager daarin. Hierbij wordt geen uitge
breide rechtskundige verhandeling over het oudromeinse strafrecht en 
strafproces gegeven. Wanneer we aan de hand van Mommsen en Kunkel dit 
terrein betreden en daarbij de nieuwste opvattingen in het kort beschrijven, 
doen we dit alleen om die informatie te verstrekken, die onmisbaar is als 
basis voor de opbouw naar het doel: een zo volledig mogelijke ophelde
ring te verschaffen over delator, zowel wat betreft het begrip zelf, als wat 
betreft zijn politieke en sociale betekenis te Rome tot aan Tiberius' regering. 

1 9 Suet. Tit. 8: Inter adversa temporum et delatores mandatoresque erant ex licentia 
veten. Hos assidue in foro flagellis ас fustibus caesos ac novissime traductos per amphithea-
tri harenam partim subici ac venire imperavit, partim in asperrimas insularum avehi. 
(cfr. Dio 66,19). Suet. Tib. 45: ... quam (sc. Malloniam) perductam пес quicquam amplius 
pati constantissime recusantem delatoribus obiecit...; Suet. Tib. 61... Decreta accusatori-
bus praecipua praemia, nonnunquam et testibus. Nemini delatorum fides abrogata. Omne 
crimen pro capitali receptum, etiam paucorum simpliciumque verborum. 

6 



HOOFDSTUK II 

DE VORMEN VAN DE OUDROMEINSE STRAFRECHTSPRAAK 

HET PRIVATE STRAFPROCES 

HET COMITIA - PROCES 

DE QUAESTIO EXTRAORDINARIA 

De leer over het oudromeinse strafrecht en strafproces, zoals die door 
Th. Mommsen werd vastgelegd in zijn Römisches Straf recht1, is op verschil
lende punten onhoudbaar gebleken. De ontwikkeling in de opvattingen 
omtrent dit deel van de romeinse rechtsgeschiedenis is goeddeels te dan
ken aan onderzoekingen die rechtshistorici als Chr. Brecht2, A. Heuss3 

en J. Bleicken4 de laatste decennia hebben verricht. Voortbouwend op de 
resultaten van hun arbeid is W. Kunkel tot een twaalftal stellingen 
gekomen5, aan de hand waarvan hij een nieuw beeld van het romeins straf
proces in de tijd vóór Sulla heeft samengesteld. Zelfs indien men deze 
mening alleen in haar hoofdlijnen onderschrijft, moet dit al leiden tot een ver
andering van opvatting over b.v. de verhouding tussen privaat- en strafrecht, 
tussen het civiele proces en het strafproces en de verhouding tussen legis 
actio in personam en legis actio in rem. Ook voor de verklaring van be
paalde politieke gebeurtenissen, vooral van de tweede en de laatste eeuw 
v.Chr., blijkt dan Kunkel's zienswijze van belang.6 

1 HET PRIVATE STRAFPROCES 

Het oudste strafrecht behoort zeker tot het privaatrecht, omdat het recht om te 
straffen oorspronkelijk een aangelegenheid is van de 'homoprivatus' of van de 
familie, in Rome van de pater familias al of niet bijgestaan door een familie
raad. Intern resulteert dit recht in min of meer opvoedende tuchtstraffen, 
extern in bloedwraak en familieveten. Rechtsbetrekkingen tussen bijzondere 
personen kunnen niet bestaan, tenzij zich althans in eerste aanzet een staat
kundig geheel aan het vormen is, i.e. de res romana. De hoofden van de voor
name geslachten (de patriciërs) vormen een raad van ouderen (seniores), 
senatus, en erkennen in hun midden één als hoofd (rex), wiens macht (im-

1 Leipzig 1899. 
2 Zum römischen Komitialverfahren, ZRG. 59 (1939) 261 sqq. 
3 Zur Entwicklung des Imperiums des römischen Oberbeamten, ZRG. 64 (1944) 104 sqq.; 

Rom. Geschichte, p. 31 sq. 
4 Ursprung und Bedeutung der Provocation, ZRG. 76 (1959) 324 sqq. 
s Untersuch, p. 130 sqq. 
6 id. p. 136 sqq. 
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perium) onbeperkt is. Deze erkenning geschiedt niet op grond van een ver
kiezingsuitslag; evenmin wordt iemand hoofd, doordat hij is benoemd door 
het vorige hoofd. De goden zelf wijzen het hoofd aan door middel van 
tekenen (omina), vooral door die van de vlucht der vogels (augurio)1. 
Zo ligt een magisch, religieus charisma ten grondslag aan dit koninklijk 
imperium. De rex is bewindvoerder in oorlogs- en vredestijd en opperrechter. 
Het ligt het meest voor de hand dat de overgang van privaat- naar wat later 
publiekrecht is genoemd, zich via het strafrecht (iuspuniendi) van de priester-
koning heeft voltrokken; immers bij misdrijven tegen al wat met de goden en 
hun dienst te maken heeft, ontwikkelt zich het eerst gemeenschapsstrafrecht. 
Verschillende vormen van oude straffen duiden nog op het sacrale karakter 
van dit strafrecht. In wezen evenwel is het strafrecht van de koning een aflei
ding van het systeem van wraak dat toen nog heerste. 

Evenals de privaatpersoon die door iemand onrecht heeft geleden zich op 
de boosdoener wreekt met de hem ten dienste staande middelen, zo wreekt de 
koning, al of niet bijgestaan door de senatus, het de gemeenschap aangedane 
onrecht met de middelen, waarover hij krachtens zijn imperium beschikt. 
Zodra er sprake is van een zover gevorderde 'rei romana1, dat men daarin 
niet meer het recht in eigen hand kan nemen zonder de openbare orde te 
verstoren en bepaalde handelingen van hogerhand als strafbaar beschouwd 
worden, moet rechtsvordering bij vermeend of echt geleden onrecht volgens 
een bepaalde procedure verlopen. Dit ongeschreven gewoonterecht werd 
in Rome gecodificeerd in de wetten van de Twaalf Tafelen, welke een nog 
altijd betrouwbaar gebleken traditie ± 450 v.Chr. stelt. Uitgezonderd 
waarschijnlijk voor het crimen perduellionis en bepaalde vergrijpen tegen 
de goden en hun dienst geldt in deze lapidaire wetsteksten nog het princiep 
van de private wraakneming en de rechtsvervolging door een privaatpersoon. 
Stellig was het recht van de gelaedeerde of van zijn familielid om fysiek 
wraak te oefenen al beperkt; zo was deze door de vaststelling van een geld
boete geheel en al uitgesloten bij lichtere misdrijven; bij zware misdrijven was 
evenwel de aard en de wijze van de wraak voorgeschreven, doordat bepaalde 
straffen (vuurdood, ophanging, talio) bij reglement vaststonden. De executie 
hing echter altijd af van een gerechtelijke procedure8, waardoor de schuld van 
de dader moest worden vastgesteld door een jury. De aanklager procedeerde, 

7 Kunkel, Röm. Rechtsgesch. p. 9. 
8 Legis actio (van Oven. p. 8. sqq.) was de formele inleiding tot een proces, ook tot het 

private strafproces 'de capite civis'. Zij bestond wrschl. allereerst uit een vindicatio (voor 
de praetor, in iure), waarbij de aanklager volgens een formule aanspraak maakte op de 
'heer'schappij over de persoon (caput) van de aangeklaagde, vervolgens stelde de aan
klager deze formeel de vraag of hij toegaf de daad gepleegd te hebben of niet (idpostulo 
aias an neges). Bekende beklaagde, dan werd hij zijn aanklager toegewezen (addictio). 
Bestreed hij de aanklacht, dan kwam het tot een sacramentum - in dit geval niet de inzet 
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opdat zijn 'greep'9 op de persoon (caput)10 van de dader werd gesanc

tioneerd11. De voltrekking van de wraak was een zaak van de in het gelijk 

gestelde aanklager. 

Kunkel drukt het aldus uit. 'Sie (ni. diese prozessuale Erscheinungen) 

stammen aus einer Periode, in der die Verfolgung des Verbrechers noch 

nicht im eigentlichen Sinne Sache des Gemeinwesens, sondern Sache 

des Verletzten und seiner Sippe war Der Staat griff auf dieser Entwicklungs

stufe nur insofern ein, als er die Privatrache im Interesse des Rechtsfriedens 

regelte und sanktionierte und dabei bestrebt war, sie auf den wahrhaft 

Schuldigen zu beschranken. Seine Aufgabe war demnach allein, für die Kla

rung der Frage zu sorgen, ob der Beschuldigte die Tat wirklich begangen 

hatte und wie seine Tat zu qualifizieren wai : ob er z.B. willentlich oder un

willentlich, heimlich oder in offenem Kampfe getötet hatte. Die Feststellung 

darüber war, jedenfalls ursprünglich, kein Strafurteil im modernen Sinne, 

d.h. kein Urteil, das über den Täter eine Strafe verhängte, sondern ein 

Wahrspruch, der die Rache freigab oder ausschloss, unter Umständen die 

Beteiligten auch zu einem Sühnevertrag nötigte. Mit diesem Charakter des 

Urteilsspruches dürfte es auch zusammenhängen, dass ihn der Träger der 

Staatsgewalt12 nicht selbst fällte, dass er vielmehr seine Aufgabe nur darin 

sah, das Verfahren in Gang zu setzen und seinen Ablauf zu überwachen'. 

van een som gelds, maar de inzet van de eigen persoon. De aanklager, wellicht ook de 
beklaagde moesten ieder hun bewering met een plechtige eed bekrachtigen (lovem lapidem 
turare). Daarna ging men over tot de beslissende procedure voor een jury (quaestio). Sprak 
deze zich uit voor: 'beklaagde is schuldig', dan vond het 'sacramento tradere' plaats, d.i. op 
grond van een legisactm sacramento in personam werd beklaagde door de presiderende 
magistraat aan de aanklager ter bestraffing uitgeleverd 

9 Evenals 'm rem agere1 betekent de zaak in rechte beetgnjpen onder het uitspreken van 
de woorden: hanc ego rem ex iure Quintium meam esse aio (G.4,16.), zo is 'in personam 
agere' de term geweest voor het in ¡ure aangrijpen van de persoon, van de obligatus, onder 
het uitspreken van de formule, die wrschl. luidde: te mihi . dare oportere aio. (van Oven, 
p. 8. en p. 185.). 

io De rechtspersoon van een burger heet caput. Capitis deminutio betekent algeheel 
verlies van burgerrechten Daarom verstond men onder 'crimen capitale' met alleen die 
misdaad, die met de fysieke dood gestraft kon worden, maar ook die, welke gevolgd werd 
door het verlies van burgerrechten, de burgerlijke dood. Pompon. L.2.D. de publiais 
iudiciis IV, 18 ; en XLVIII, 1 D. 2 : Capitalia sunto, ex quibus poena mors aut exsilium est, 
hoc est aquae et igms interdictio, per has emm poenas eximitur caput de civitate. 

1 ! Ook de addictio van de fur manifestas verliep volgens een bepaalde gerechtelijke 
procedure. Omdat de schuld van dader vaststond, vond de toewijzing wrschl. plaats zonder 
'quaestio' d.i. zonder een behandeling voor de jury en dus zonder hun uitspraak bij monde 
van de magistraat. 

12 Oequaestoresparncidii, die in de bronnen altijd in het onbepaalde meervoud worden 
genoemd, (dus nergens wordt exact het aantal twee vermeld), zouden als jury of als de 
voorzitters ervan gefungeerd kunnen hebben. Zo is het mogelijk hen in verband te brengen 
met de quaesitores van het strafproces van de laat-republikeinse tijd. Quaestio betekent 
zowel het proces voor een raad van gezworenen (consilium iudicum) als deze jury zelf. 
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In het private strafproces 'de capite civis' betekent iurisdictio van de 
magistraat niets anders dan de leiding van een consilium iudicum of quaestio. 
Dit college van gezworenen onderzoekt (quaerere) de schuldvraag en spreekt 
zich bij stemming uit over de schuld of onschuld van de beklaagde. De taak 
van de presiderende magistraat eindigt met de mondelinge mededeling van 
de 'consilii sententia' aan de partijen. 

Omdat hier niet het geringste spoor te bekennen valt van een zelfstandige 
uitspraak door de magistraat, is dit nieuw verworven inzicht in strijd met 
Mommsen's opvatting van de provocatio adpopulum, het recht van de ro
meinse burger om, wanneer hij in een proces tot de doodstraf of de geseling 
was veroordeeld, van dit vonnis in beroep te gaan bij de volksvergadering. 
Nu heeft Brecht al ruim een kwart eeuw geleden het tweetraps-strafproces 
volgens de zienswijze van Mommsen, waarbij de rechtspraak in eerste be
handeling plaats heeft in contiones voor de magistraat, i.h.c. de tribuun, 
aediel en de quaestor, in tweede behandeling in een der comitia, op goede 
gronden bestreden1^. De conclusie van zijn betoog is dat er nergens sprake is 
van een voorafgaand vonnis van genoemde magistraten en van een provocatio 
van de veroordeelde. 

Daarna hebben Heuss en Bleicken het onderzoek van de provocatio in de 
door Brecht gewezen richting verder ontwikkeld. En naar het zich laat aan
zien, hebben zij hiermee een stap gezet die beslissend kan zijn voor de 
oplossing van dit probleem van het oudromeins strafproces. Een kriminele 
rechtsmacht van de magistraat, die ten nauwste met de coercitio14 was 
verbonden, heeft volgens Bleicken nooit bestaan. De Romeinen hebben altijd 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds een gerechtelijke veroordeling en 
anderzijds een bestraffing door een magistraat krachtens diens ius coerci-
tionis, een uitvloeisel van zijn imperium. Alleen tegen een zuiver coëicitionele 
bestraffing kon een romeins burger bij het volk in beroep gaan. Alleen die 
burger, die zonder gehoord te zijn voor een consilium (indicia causa) en 
zonder uitspraak van een jury (indemnatus) met een kapitale straf werd be
dreigd, was door het ius provocationis beschermd. Naast andere magistraten 
bezat vooral de tribunus plebis in het ius intercessionis een sterk middel 
om de toepassing van dit recht van beroep af te dwingen. De provocatio is 
een rechtsmiddel, niet om een reeds voltrokken handeling van een magistraat 

13 ZRG. 59 (1939) 261 sqq. Wel neemt hij nog een provocatioproces aan, dat gericht is 
tegen de beslissing van de consuls, de duumviri perduellionis en van de pontifex. 

14 coercitio: magistratus necoboedientem et noxium civem multa vinculis verberibusve 
cohercito. (Cic. de leg. 3,3.) Het gaat hier om het ius multae dictionis en het ius prensionis. 
Elders (Geil. 13, 12.) wordt nog genoemd: het ius vocationis, het recht om iemand, die 
onwillig is bij zich te ontbieden en het ius pignons capionis, het recht tot pandbeslag. 
De volheid van deze dwangmiddelen komt alleen toe aan de magistraat met imperium. 
Zo heeft b.v. de tribunus plebis wel het ius prensionis, maar niet het ius vocationis. 
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ongedaan te maken of een vonnis van deze te casseren, maar om de magistraat 
te wijzen op de grenzen, die aan zijn coercitio waren gesteld door de populas. 
Het volk immers koos jaarlijks in zijn vergaderingen de magistraten en 
bezat in laatste instantie de hoogste macht, dus ook de hoogste tot straffen 
bevoegde macht. Elk excessief gebruik van de coercitio had het volk onmo
gelijk gemaakt, waarschijnlijk allereerst door de ¡ex Valeria Horatia (449 
v.Chr.15), die de keuze van een magistraat 'sine provocatione' op straffe van 
vogelvrijverklaring verbood, vervolgens door een tweede lex Valeria (300 
v.Chr), door een of meer leges Porciae in het begin van de tweede eeuw en 
tenslotte door een wet van C. Gracchus, die een proces 'de capite' tegen een 
romeins burger zonder volksbesluit verbood en algemeen als een wet op de 
provocatie wordt gezien. In dit verband kan ook de lex Aternia Tarpeia de 
multa volgens de traditie van ± 450 als voorbeeld dienen van een vroege 
beperking van de oorspronkelijk verregaande bevoegdheid van de praitores, 
later cónsules genaamd,16 om te straffen. Deze wet verleende het boete- en 
pandrecht, dat tot dan toe alleen de 'consuls' hadden gehad, aan alle magi
straten om met dit tweevoudig dwang- en tuchtmiddel hun persoon en be
velen te doen eerbiedigen17. Tevens stelde deze wet een maximum voor boeten 
vast18. Wanneer een magistraat dit maximum overschreed, kon de beboete 
een beroep doen op het volk in de vergaderingen van de tribus of op de con
cilia plebis19, al naar gelang deze boete was opgelegd dooreen patricische of een 
plebejische magistraat. Het is niet denkbeeldig dat vanaf die tijd magistraten 
die de maximale boete wilden overschrijden, rechtstreeks hun aanklacht 
indienden bij de comitia tributa of bij de concilia plebis, naar gelang ze het 
ius agendi cum populo of dat cum plebe hadden. 

Te Rome zal een coërcitionele doodstraf alleen zijn opgelegd en voltrokken 
aan slaven en misschien ook wel aan notoire misdadigers uit de onderste 

15 De lex Valeria de provocatione van 509 v.Chr. is een projectie van een latere toestand 
in een ver verleden en kan niet als historisch gelden. 

16 De leges XII tab. spreken van praitores. De naam consul verschijnt later op het graf 
van de Scipiones en in de latijnse kolonies Beneventum en Ariminium, gesticht in 486 
a.u.c. (= 367 v.Chr.). 

17 Cic. de leg. 3,3; Magistratus nee oboedientem et noxium civem multa, vinculis 
verberibusve cohercito, ni par maiorve potestas populusve prohibessit, ad quos provocatio 
esto. Cum magistratus iudicassit inrogassitve, per populum multae poenae certatio esto, 
cfr. ook: Liv. 43,16. en Tac. Ann. XIII, 28. 

18 multa suprema: twee schapen en dertig ossen; nooit meer dan de helft van het ver
mogen van de beboete burger. De lex /κ/ία Papiria de multarum aestimatione van 430 v.Chr. 
stelde de waarde van een schaap op tien, van een os op honderd asses líbrales; het maximum 
bedroeg dus drieduizend en twintig asses. 
Liv. 4, 30; legem de multarum aestimatione pergratam populo cum ab tribunis parari cón
sules unius ex collegio proditione excepissent, ipsi praeoccupaverunt ferre. Cic. de re 
public. II, 35.; vgl. Hellebrand, multa RE. Suppl. 6 (1935) Sp. 545.; Mattingly, p. 36. 

19 concilia plebis heten comitia tributa, als ze door een tribuun zijn samengeroepen. 

I I 



lagen van de burgerij, als het misdrijf algemeen bekend was, de beklaagde een 
bekentenis had afgelegd en er geen onaangename reacties van de bevolking te 
verwachten waren. 

2 HET COMmA-PROCES 

Buiten de rechtsgedingen die op gang werden gebracht door een provocant 
als reactie op een te ver gaande bestraffingsmaatregel van een magistraat, 
werden voorde comitia alleen nog die processen gevoerd, die betrekking had
den op misdrijven, welke het algemeen belang min of meer rechtstreeks raak
ten en aldus een politiek karakter droegen. Zo kon een volkstribuun in de 
comitia1® als aanklager optreden en een straf eisen tegen iemand, die zich 
aan zijn sacrosancte persoon had vergrepen of hem in de uitoefening van zijn 
ambt had belemmerd. 

De rol van aanklager vervulde de tribuun hoofdzakelijk in gevallen van 
hoogverraad en plichtsverzuim van gewezen magistraten21 tijdens hun ambts
periode. Het oude proces wegens hoogverraad voor de duoviri perduellionis 
is blijkbaar al vroeg door het perduellio-proces van de volkstribuun ver
drongen. De duumviri perduellionis worden immers ten tijde van de 
Republiek slechts éénmaal genoemd en wel in de tijd van Cicero22. Uit 
diens heftige woorden blijkt duidelijk, dat deze duumviri zijn goedkeuring 
en instemming niet kunnen wegdragen, waarschijnlijk omdat deze ver
ouderde en in onbruik geraakte instelling volgens zijn inzicht hier zeer te 
onpas is genoemd. 

Aanklachten van tribunen op grond van gewone misdrijven vinden we 
nergens vermeld. 

De processen die de aedielen als aanklager voor de comitia voerden, 
waren in de regel gericht tegen privaatpersonen. Zij hadden niet uitsluitend, 
doch grotendeels betrekking op vergrijpen, waarmee zij uit hoofde van hun 
functie bemoeienis hadden, zoals die op het gebied van woeker, het achter
houden van wijgelden bestemd voor de staatskas, en andere soortgelijke 
praktijken; alle misdrijven die indirect althans met het algemeen belang te 
maken hadden. Omdat de aediel alleen een boete kon eisen, nooit de dood
straf, was het voor hem onmogelijk ooit als aanklager van zware misdrijven, 
met name van halsmisdaden, op te treden. 

20 Ging het om de comitia centuriata, dan moesten de tribunen hiertoe de machtiging 
vragen van de magistraat, die rechtens de comitia voorzat. Liv. 26, 2 en 3; 43, 16. 

21 Bleicken, Das Volkstribunat d. klass. Republik, Zètèmata 13, (1955) 106 sqq. 
22 Brecht, perduellio, RE. 37 HBd. (1937) Sp. 622. Cic. pro Rabir. 15: ex annalium 

monumentis atque ex regum commentariis. Mommsen, Staatsr. II, 615 sqq.; Strafr. 
154 sq. 
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In de overgeleverde literatuur beschikken we tenslotte over vier getuigenis
sen, waarin quaestoren als aanklagers voor de comitia worden vermeld. 
Vooropgesteld zij evenwel dat de ontwikkeling van de quaestuur in de eerste 
decenniën van de Republiek goeddeels onbekend is. De verklaringen van de 
auteurs betreffende de quaestores zijn niet eensluidend en vooral de gegevens 
van Livius missen op dit punt elke samenhang23. Bovendien spreken de 
bronnen meestal kortweg van quaestores24, waardoor het niet altijd mogelijk 
is vast te stellen of er sprake is van quaestores parricida of van quaestores 
aerarii of van quaestores in de zin van voorzitters van een quaestio. Van 
de vier bovengenoemde getuigenissen omtrent quaestores als aanklagers kun
nen we aan drie geen geloof hechten, omdat het gebeuren zich afspeelt in een 
periode van de romeinse geschiedenis, waaruit juist over deze zaken geen 
betrouwbare berichten te verwachten zijn. 

Voor de eerste helft van de vijfde eeuw v.Chr. vinden we twee voorbeelden 
van quaestores als aanklagers, nl. een in het proces tegen Spurius Cassius25 

(485 v.Chr.) en eenander in dat tegen Marcus Volscius Fictor26(459v.Chr.). 
Nadat Livius heeft verteld dat volgens bepaalde auteurs Cassius na het einde 
van zijn ambtstermijn door zijn vader in een iudicium domesticum ter 
dood veroordeeld is wegens perduellio21 (hoogverraad), voegt hij er aan toe 
dat hij bij andere schrijvers heeft gevonden - 4dque propiusfidem est' - dat 
Cassius28 door de quaestores K. Fabius en L. Valerius is aangeklaagd en door 
het volk is veroordeeld. 

Het proces tegen de valse getuige Volscius Fictor is om meer dan een reden 
ongeloofwaardig. De uitvinder van dit verhaal had zonder meer een patri-
cische magistraat als aanklager nodig, omdat het proces tegen Volscius een 
tegenzet van de patriciërs moest zijn tegen het proces dat door de volkstri-

23 Quaestores parricida: Liv. 2, 41, 10 (485 v.Chr.). 3, 24, 3 (459 v.Chr.). 
Quaestores aerarii: Liv. 3, 69, 8 (446 v.Chr.), maar in 3, 55, 7 (449 v.Chr.) zyn de 
quaestores niet in de cataloog opgenomen: ut, qui tribunis plebis, aedilibus, iudicibus 
decemviris nocuisset, eius caput lovi sacrum esset. Men kan hier tot een oplossing geraken 
door achter iudicibus een komma te plaatsen, zodat onder iudicibus èn quaestores èn 
cónsules tegelijk verstaan kunnen worden; het rechterschap was immers een aspect van 
het consulaat en van de quaestuur. 

24 uitgezonderd Festus en Varrò; sedert de decemvirale wetgeving komen quaestores 
parricida niet meer voor; het aanhangsel parricida is in onbruik geraakt; daarom behoefde 
het ook verklaring in de werken van Festus en Varrò. 

z5 Liv. 2, 41, 10: invenio apud quosdam, idque propius fidem est, a quaestoribus Cae-
sone Fabio et L. Valerio diem dictam perduellionis, damnatumque populi iudicio, dirutas 
publice aedes; Dionys. VIII, 79; Plin. Hist. Nat. 34, 4, 15; Val. Max. 5, 8, 2. 

26 Liv. 3, 24, 3: A. Cornelius et Q. Servilius quaestores M. Volscio, quod falsus haud 
dubie testis in Caesonem extitisset, diem dixerant. 

27 Volgens de meeste berichten speciaal wegens zijn streven naar de alleenheerschap
pij. Cic. de república 2, 49; Diodor. 11, 37; Val. Max. 5, 8, 2; Plin. Hist. Nat. 34, 15. 

ze Liv. 2, 41 ; Dionys. VIII, 77. 
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bunen gevoerd was tegen Quinctius Caeso. De consuls nu - toen nog 
praitores geheten - hebben nooit een proces voor de comitia gevoerd. 
Aangezien de auteur zich niet van consuls kon bedienen, moest hij wel de 
quaestores erbij halen, aan wier bestaan in de vroege Republiek geen twijfel 
bestaat. Ook de naam Volscius Fictor lijkt eerder een verzinsel dan realiteit. 
Hij betekent 'volscische leugenaar'. Het nomen gentile is de naam van de erf
vijand van het Rome van deze tijd, waarvan de auteur weet dat het een 
emotionele klank heeft voor elke Romein en het cognomen29 noemt de daad, 
die hij aan deze persoon wil toeschrijven. Ook het proces van Camillus in 
391 v.Chr. biedt geen voldoende grond voor geloofwaardigheid, omdat de 
literaire traditie niet eensgezind blijkt. Plinius spreekt van quaestoresi0. 
Cicero van comitia centuriata11, terwijl Livius^, Dionysius33 en Plutar-
chus34 het proces laten spelen in het concilium plebis onder leiding van een 
volkstribuun35. Het gaat hier om een geval van verduistering van staats-
gelden en men kan veilig aannemen dat quaestores als beheerders van het 
aerarium werkzaam konden zijn voor de bestraffing van een dergelijk mis
drijf. 

Dat de quaestores bevoegd waren om in zaken 'i/e capite'' als aanklagers 
voor de comitia op te treden, kunnen we met zekerheid halen alleen uit het 
getuigenis, een commentarius anquisitionis, van een quaestor M. Sergius, bij 
Varrò36 overgeleverd. Als terminus post quem van dit stuk geldt 243 v.Chr.; 
waarschijnlijk zelfs is het uit de eerste helft van de tweede eeuw37, in elk geval 
uit de historische tijd en daarom vrij betrouwbaar. De tekst is blijkbaar 
geschreven naar aanleiding van een bepaald proces en geeft een reeks van 
formaliteiten die in acht genomen moeten worden bij het dagvaarden van 
de aangeklaagde en het bijeenroepen van de comitia centuriata. Over de 
inhoud van de aanklacht wordt niets gezegd, maar het kan niet anders of 
het vergrijp ligt in het politieke vlak, want alle processen, die voor de 

29 Het gebruik van cognomina in officiële documenten treffen we eerst aan in het begin 
van de tweede eeuw v. Chr. 

30 Hist. Nat. 34, 13. 
31 de domo 86. 
32 5, 32, 8; 
33 13,5. 
34 Cam. 12. 
35 Deze mening is niet houdbaar volgens de wet: de capite ci vis nisi per maximum 

comitiatum ne ferunto. Cic. de leg. 3, 4, 12; 19, 44; (leges XII tab., tab. VIIII). 
36 de lingua lat. 6, 90: circum muros mitti solitus quo modo inliceret populum in eum 

(locum), unde vocare posset ad contionem, non solum ad cónsules et censores, sed etiam 
qu(a)estores,commentarium indicat vetusanquisitionis M. Sergii, Mani fìlii, qu(a)estoris, 
qui capitis accusavit (T)rogum. 

37 Kunkel , Untersuch, p . 35. 
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comitia zijn gevoerd en waarvan we de historische betrouwbaarheid kunnen 
bewijzen, vallen onder de categorie van de politieke processen. 

Wat de consuls betreft moet nog worden gezegd dat zij ongetwijfeld rechts
macht bezaten in strafzaken en dat ze, door als aanklager in de comitia op te 
treden, voor de bestraffing van een halsmisdaad werkzaam konden zijn. 
Sedert de instelling echter van de praetuur in 367 oefenden zij deze macht niet 
meer uit in de stad Rome, tenzij in uitzonderlijke gevallen en op uitdrukkelijk 
verzoek van de senaat38. 

3 DE QUAESTIO EXTRAORDINARIA 

In de eerste eeuwen van de Romeinse Republiek waren de comitia en het 
private strafproces voor de romeinse burgers de twee normale middelen 
van de strafrechtspraak lde capite', het eerste met betrekking tot politieke mis
drijven, het tweede met betrekking tot gewone misdrijven. Daarnaast wordt 
in de bronnen een derde vorm van strafrechtspraak vermeld ni. de quaestio 
extraordinaria. 

De oudste39, enigermate geloofwaardige voorbeelden van dergelijke straf
processen zijn de quaestiones van 331 en 314 v.Chr.40. De toevoeging 
'extraordinaria'1 zegt al dat deze vorm van onderzoek en berechting buiten de 
de orde d.i. de normale gang van zaken lag. 

Was de quaestio extraordinaria in de derde eeuw nog een middel dat 
incidenteel, in buitengewone gevallen, gebruikt werd om politieke misdrijven 
te onderzoeken en eventueel te berechten, rond de volgende eeuwwisseling 

39 b.v. de quaestio m.b.t. de moord in het Sila-woud. (138 v.Chr.) Cic. Brut. 85: Nam 
cum in silva Sila facta caedes esset notique hommes interfecti .. decrevisse senatum, ut de 
ea re cognoscerent et statuèrent cónsules. Verder: Cic. de leg. 3, 8: Regio impeno duo 
sunto iique praecundo, ludicando, consulendo praetores, ludices. Cónsules appellammo. 
Hier noemt Cicero het tudicare als aspect van de consulaire functie alleen ter verklaring 
van hun oude benaming iudices. 

39 De gebeurtenis van 413 v.Chr. waarbij voor het eerst sprake is van een quaestio 
extraordinaria, ingesteld bij plebisciet n.a.v. moord op de knjgstribuun M. Postum us 
(Liv. 4, 51, 2.) is, zo niet ongeloofwaardig, dan toch zeer aan twijfel onderhevig. Typische 
eigenaardigheden van deze quaestiones waren: 
1 opening van het proces ex officio, niet op private aanklacht. 
2 het ontbreken van de formele inleiding per sacramentum. 
3 de bevoegdheid van de magistraat om de veroordeelde naar eigen goeddunken in naam 
van de staat te straffen. Deze bijzonderheden vloeien voort uit het feit, dat het hier een 
strafproces in het openbaar belang - een ludiaum publicum - betreft. 

40 Liv. 8, 18. 4. - waar consuls als leiders van een quaestio wegens gifmoord optreden: 
Fabius confestim rem ad cónsules, cónsules ad senatum referunt; Liv. 9, 26, б.Ніег is een 
dictator als leider van een quaestio benoemd; daarna werd de leiding door consuls voort
gezet: quaestiones decretae, dictatoremque quaestiombus exercendis dici placuit. 

15 



werd deze vorm van strafrechtspraak in toenemende mate gebruikt, aan
vankelijk vooral tegen oproerige bondgenoten41; later, in het begin van de 
tweede eeuw, schijnt ze voorgoed de instantie te zijn geworden, waarvoor ge
wezen magistraten zich hadden te verantwoorden voor de misdrijven, ten 
nadele van de bondgenoten gepleegd. 

De quaestiones extraordinariae hebben zo een deel van de gerechtelijke 
functie van de comitia overgenomen en deze volksvergadering meer en meer 
als gerechtelijke instantie teruggedrongen. Onder de dwang van de maat
schappelijke en politieke ontwikkeling waren de comitia niet langer in staat 
hun rechtsmacht altijd rechtstreeks te handhaven, zeker niet in gevallen, 
waarin het ging om misdrijven van bondgenoten. Deze moesten eerst ter plaatse 
onderzocht worden. Een directe behandeling door de comitia was ook on
mogelijk in elk geval, waarin het onderwerp in kwestie zo omvattend of 
ingewikkeld was, dat alleen door een tijdrovend en minutieus onderzoek een 
juiste beslissing gewaarborgd werd. Onder dergelijke voorwaarden konden 
de comitia al op formele gronden niet zelf oordelen, omdat het regel was 
dat hun beraadslagingen beëindigd moesten worden op dezelfde dag ais 
waarop ze geopend waren. 

Trouwens de gehele procedure die bij een proces voor de comitia werd ge
volgd, was omslachtig en bracht vele bezwaren met zich mee42. De populus 
had met elk proces minstens vier dagen bemoeienis. Daarbij kwam nog dat 
juist de comitia centuriata, die bevoegd waren tot het uitspreken van een 
vonnis in politieke strafzaken 'de capite'4*, aan veel strengere augurale nor
men gebonden waren dan de concilia plebis en daarom vaak door obnuntia-
ίίο4 4 zijn ontbonden. 

Hoe meer de burgergemeenschap werd beheerst door de massa van onte
vreden, onwijze elementen, die bij gebrek aan onderscheidingsvermogen mak
kelijk te beïnvloeden waren door demagogen, des te schadelijker moest de 
behandeling van politieke aanklachten in deze comitia uitvallen45. In alle 

Ή Liv. 10, 1, 3. (302 v.Chr.); 28, 10, 4. (206 v.Chr.); 29, 36, 10. (204 v.Chr.). 
4 2 De magistraat-aanklager moet de aanklacht driemaal, met telkens één dag tussen

ruimte, herhalen, voordat hij conclusie trekt en boete of straf specificeert. Na tenminste 
zeventien dagen volgt de vierde aanklacht, cfr. Cic. pro domo sua XVII: 'ne, nisi prodicta 
die, quis accusetur, ut ter ante magistratus accuset, intermissa die, quam multam irroget aut 
iudicet; quarta sit accusatio trinum nundinum prodicat die, qua die iudicium sit futurum'. 
'Si qua res ilium diem aut auspiciis aut excusatione sustulit, tota causa iudiciumque subla-
tum est'. 

4 ' zie noot 35. 
44 melding van ongunstige voortekenen. 
45 De processen, in de comitia gevoerd door de populares kort voor de dictatuur van 

Sulla, zijn voorbeelden van demagogie en politieke terreur. Cfr. Brecht, Perduellio : processen 
tegen P. Furius (98 v.Chr.), Q. Lutatius Catulus en L. Cornelius Meruia (87 v.Chr.). 
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gevallen, waarin de uitoefening van de rechtsmacht aldus onmogelijk was ge
worden of met bijzondere moeilijkheden gepaard ging, konden en wilden 
de senaat en de comitia niet zelf oordelen. Zo is men tot de oplossing ge
komen voor dergelijke gelegenheden eigen commissarissen of inquisitores 
te benoemen. 

Als er misdrijven van uitzonderlijke aard aan het licht gekomen waren, 
nam de senaat vaak het initiatief tot vervolging en instelling van zo'n buiten
gewoon gerechtshof. De eerste werden rechtens geconstitueerd door een 
senaatsbesluit, waardoor een van de praetoren of consuls met het onderzoek 
van een bepaalde zaak werd belast. Deze magistraat kon waarschijnlijk 
zelf de leden van zijn consilium uitkiezen, dit in tegenstelling met wat ge
bruikelijk was in de latere, bij wet vastgestelde buitengewone quaestiones; 
daar kreeg de voorzitter een jury toegewezen, waarvan de samenstelling door 
het lot of door de wil van de partij bepaald was. Op die manier kon de senaat 
naar behoefte buitengewone hoven instellen om een snelle veroordeling te 
bewerkstelligen van misdrijven, die de staat ofwel direct aangingen wegens 
hun politiek karakter of indirect wegens hun bijzonder zedenkwetsend ka
rakter46. Uit de eerste decennia van de tweede eeuw v.Chr. zijn ons voorvallen 
bekend, waarvoor een quaestio extraordinaria ook bij volksbesluit werd 
ingesteld47. Sedert het eind van deze eeuw worden de quaestiones evenwel nog 
maar enkel bij plebisciet bevestigd, vermoedelijk ten gevolge van de lex 
Sempronio de capite civis (123 v.Chr.), die voor de veroordeling 'de capite' 
van een romeins burger een imsus populi eiste. 

Al naargelang de quaestio is geconstitueerd bij volks- of bij senaats
besluit, kan men de voorzitters van de quaestiones volksquaestoren of senaats
quaestoren noemen. Niet altijd echter gebruiken de auteurs de naam quaesto-
res; vaker zelfs spreken ze omschrijvend van quaestionem habere of exercere 
en van quaestioni praeficere. Uit de laatste zegswijze - aan het hoofd stellen 
van - blijkt duidelijk, dat de quaestores met een raad (consilium) vonnis 
wezen. 

46 b.v. de Bacchanalia-processen (186 v.Chr.), proces n.a.v. de moord in het Sila-
woud (136 v.Chr.); verder Liv. 39, 41, 5. (184 v.Chr.); 40, 37, 4. (180 v.Chr.); per. 48 
(152 v.Chr.), waar vrouwen wegens gifmoord terechtstaan. 

47 Als men het twijfelachtige geval van het jaar 413 v.Chr. (Liv. 4, 51, 2 sqq.), waar de 
consuls een opdracht krijgen tot een quaestio n.a.v. de moord op een der krijgstribunen, 
buiten beschouwing laat, wordt van een dergelijk plebisciet voor het eerst in het jaar 187 
melding gemaakt. Deze quaestio extraordinaria, onder voorzitterschap van praetor 
Q. Terentius Culleo, leidde tot de veroordeling van L. Scipio Asiaticus, van diens quaestor 
en van een van zijn onderbevelhebbers wegens verduistering van de oorlogsbuit. In 171 
werd bij plebisciet een quaestio extraordinaria ingesteld tegen M. Popilius Laenas (consul 
in 173) met ai praetor urbanas als voorzitter (Liv. 42, 21, 2; 22, 4.). 

17 



Als quaestores in deze zin fungeerden meestal de praetoren, de consuls 
(dictator) en een ambteloos burger48. De rechtsbevoegdheid van de praetor49 

in strafzaken behoefde immers nog niet te betekenen dat hij ook alle straf
processen in eigen persoon leidde. Hij had de vrijheid het voorzitterschap 
van een quaestio over te laten aan een vermoedelijk door hem zelf benoemde 
iudex quaestionis of quaes(i)tor50. In de oudere quaestiones, toen voor de 
functie van iudex nog geen speciale praetoren ter beschikking stonden, 
moet de praetor van deze bevoegdheid zeer vaak gebruik hebben gemaakt. 

Een homo privatus, die wegens zijn persoonlijkheid en bekwaamheid 
dikwijls als rechter in een moordproces werd benoemd, is L. Cassius Lon-
ginus die in 137 v.Chr. volkstribuun was en tien jaar later het consulaat 
bekleedde. Hij stond bekend als de 'scopulus reorurrì, die telkens als hij 
de functie van quaesitor uitoefende, de leden van de jury voorhield dat 
zij, om tot goed oordeel te kunnen komen, zich de vraag moesten stellen 
'сш' bono' de vermoorde gestorven was51. 

In de regel handelden de quaesitores onafhankelijk, soms met speciale 
instructie32. Na beëindiging van hun werkzaamheden brachten ze verslag uit 
aan het volk of aan de senaat. 

Gerechtshoven van dit soort bleken goed te voldoen en kwamen, zoals 
reeds is gezegd, steeds meer in zwang. Het romeinse machtsgebied breidde 
zich immers almaar verder uit; binnen- en buitenlandse zaken wer
den voor de magistraten omvangrijker dan ooit tevoren; men kon het volk 
eenvoudigweg niet meer in comitia verzamelen om over elk misdrijf tegen de 
openbare veiligheid een beslissing te laten nemen. 

Toen nu de volkstribuun L. Calpurnius Piso in 149 v.Chr. een wet deed 
aannemen, waarbij voor het eerst een permanent gerechtshof met de scherp 
omlijnde bevoegdheid voor gevallen van geldafpersing - de quaestio perpetua 
de pecuniis repetundis - werd ingesteld53, bereikte de ontwikkeling van deze 

чв Liv. 9, 26; 10,1; 28, 10; 29, 36; 31, 12; 32, 26; 33, 36; 39, 41; betreffende senaats
quaestoren; Liv. 4, 51; Cic. de finib. II, 16, Sallust. lugurt., C. 40, betreffende volks
quaestor; Sallust. lugurt. C. 40, betreffende privé-persoon. 

« d r . Kunkel, Untersuch, p. 50. 
50 er is geen verschil in betekenis tussen quaesitor en quaestor; het gaat hier alleen om een 

oudere en jongere vorm van hetzelfde woord. 
51 Ascon. in Mil. 32: L. Cassius fuit, sicut iam saepe diximus, summae vir severitatis. 

Is quotiens quaesitor iudicii alicuius esset in quo quaerebatur de homine occiso, suadebat 
atque etiam praeibat iudicibus..., ut quacreretur cui bono fuisset perire eum de cuius 
morte quaeritur. 

52 Liv. 31, 12. Senatui piacere quaestionem de expilatis thesauris eodem exemplo 
habere quo M. Pomponius praetor triennio ante habuisset. 

53 Cic. Brut. XXVII, 106: 'Quaestiones perpetuae constitutae sunt quae nullae fuerunt. L. 
enim Piso, tribunus plebis, legem primus de pecuniis repetundis Cens, et Mani, consulibus 
tulit'. 
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sector van de romeinse rechtspraak dat punt, waarop het incidentele aspect 
van de quaestio, althans bij gevallen van geldafpersing, plaats moest maken 
voor het permanente. 

De aanleiding tot deze vernieuwing moet zijn geweest de ergernis van velen 
over het feit dat in die tijd teveel gevallen van gcldafpersing, bedreven o.a. 
door stadhouders van de verschillende provincies54, ongestraft gebleven 
waren. 

Nu waren voorheen processen wegens geldafpersing nooit in de comitia 
aan de orde geweest. Gewoonlijk immers traden de recuperatores als rechters 
op in processen-tussen-Rome-en-^eregnVn die een regeling van schade
vergoeding beoogden. Waarschijnlijk daarom had men sinds 171 v.Chr., 
toen voor het eerst bleek dat peregrini rechtsbijstand behoefden in dergelijke 
aangelegenheden, de behandeling van gevallen van geldafpersing door ro
meinse magistraten bij dit kleine college van rechters ondergebracht55. 
Al wegens de toen bestaande opvatting dat de aanklacht wegens geldaf
persing een private aanspraak van de gelaedeerde, i.h.c. de peregrinus, op 
schadevergoeding was en dat dus alleen de benadeelde als eiser kon optreden, 
ligt het voor de hand dat men bij de wettelijke regeling van 149 v.Chr. 
niet het politieke strafproces, maar het private strafproces tot voorbeeld heeft 
genomen. Trouwens ook het voorschrift van de lex Саіритіа, dat het proces 
moest worden ingeleid per sacramentum, hetgeen niet gold voor het poli
tiële en politieke strafproces van het type quaestio, bewijst al, dat dit proces 
gevormd was volgens de voorstelling en met de middelen van het twaalf
tafelen-recht als een iudicium privatum. In dit proces wilde eiser dan ook niet 
een bestraffing van de afperser verkrijgen, maar louter restitutie van het hem 
afgeperste bedrag. Pas later, in 122 v.Chr., stond de veroordeelde afperser 
volgens de lex Acilia een boete te wachten, die het duplum (het dubbele) be
droeg van de afgeperste som. 

In deze processen werd om enorme bedragen gestreden. Als de eiser in het 
gelijk werd gesteld, betekende dit voor de verliezende partij meestal het einde 
van een politieke carrière en een volledig bankroet. Deze verregaande ge
volgen kunnen het motief zijn geweest, waarom men de uitspraak in derge
lijke zaken niet langer heeft toevertrouwd aan het te kleine college van 
recuperatores, maar aan de uitgebreide jury van een quaestio. 

5* Sicilia - sinds 241 v.Chr. ; Sardinië en Corsica - sinds 231 v.Chr. ; Hispania Citerior en 
Ulterior sinds 197 v.Chr. 

55 Men had voor deze gevallen van geldafpersing de vorm van het recuperatores-pioces 
gekozen wrschl. aansluitend aan de oude functie van de recuperatores bij de regeling van 
aanspraken op schadeloosstelling tussen de naties onderling (Kunkel. Untersuch, p. 61). 
Cfr. Liv. 43, 2. een proces tegen de voormalige stadhouders van de spaanse Provincies. 
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Dit hof (quaestio), gericht tegen knevelarij, was vast (perpetua), d.w.z. de 
gezworenen, allen uit de senatorenstand, werden door de praetor na loting 
op een algemene lijst (album iudicum) geplaatst, waaruit de leden van de jury 
gedurende zijn ambtsjaar gekozen konden worden. Om beurten mochten dan 
eiser c.q. aanklager en gedaagde c.q. aangeklaagde door hun ius reiectionis 
juryleden wraken tot het door de wet vereiste aantal was bereikt.56 

Doordat zo althans in dit hof voor alle gevallen van geldafpersing de jury 
minder afhankelijk van persoonlijke vriend- en vijandschappen binnen de 
senaatsaristocratie gevormd werd, was een meer zakelijke en objectieve be
handeling dan voorheen gegarandeerd. Zolang echter het recht om in de 
jury zitting te nemen alleen aan leden van de senaat was voorbehouden, 
bestond nog altijd ruim gelegenheid tot corruptie en klassejustitie. 

Naderhand werd deze vorm van rechtspraak uitgebreid tot nog andere 
misdrijven dan die van knevelarij. Ook deze jury's kregen een blijvend 
karakter, zodat er in de loop der tijden meerdere quaestiones bestonden die of
wel door een speciale praetor ofwel door één der gezworenen (quaesitor et 
iudex), door de senaat57 gekozen en met soortgelijke macht bekleed, 
voorgezeten werden58. Aangezien moord en doodslag veelvuldig voorkwa
men, had men de jury, die door de wet op de moord was ingesteld, in ver
schillende secties ingedeeld; ze waren elk bestemd voor één van de wijzen, 
waarop de moord was bedreven: de sicariis of inter sicarios59 (sluipmoord), 
de vi (geweldpleging), de veneficis (gifmoord). Omstreeks 105 v.Chr. werd een 
nieuwe sectie in het leven geroepen om de moord, begaan op een naaste bloed
verwant, te berechten ni. quaestio perpetua de parricidas60. 

Buiten de genoemde quaestiones perpetuae bestonden tegen het einde van 
de Republiek de volgende: de adulteriis61 (echtbreuk), de ambitu62 (kuiperij 
bij vei kiezingen), de falsis6i (valsheid in geschrifte), de maiestate minuta6* 
(hoogverraad), en de peculatu65 (verduistering van staatsgelden). 

56 Volgens de lex Acilia pecuniarum repetundarum van 122 v.Chr. bevatte de algemene 
lijst 450 namen en was het aantal gezworenen gesteld op 100. 

57 Liv. 46, 21 : ut senatus iuratus decerncret qui earn rem quaereret animadverteretque. 
se Deprae/oreí-uitgez. de praetor urbanus en de praetor peregrinus - hadden de instruc

tie van het proces. Was hun aantal niet voldoende, dan werd een iudex quaestionis οι quaesi
tor gekozen, die niet-magistraat was. 

5 9 lex Cornelia (Sulla): Cornelius Sulla quaestiones publicas constituit, veluti de falso, 
de parricidio, de sicariis et praetores quattuor adiecit. (Pomponius Dig. 1,2,2, 32.) 

во Voor dit hof hield Cicero in 80 v.Chr. zijn pleidooi voor Sex. Roscius Amerinus. In 
dit proces trad ook een beroepsaanklager op, een zekere C. Erucius, die zich ermee had 
belast Sex. Roscius van vadermoord te betichten. 

6 1 lex lulia. 
« lex Maria van 109 v.Chr. 
«3 lex Cornelia (Sulla). 
6 4 lex Apuleio. 
6 5 lex Maria van 106 v.Chr. 
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HOOFDSTUK III 

ACCUSATOR 

Er is in de meeste landen een instantie - in Nederland Openbaar Ministerie 
(O.M.)1 geheten-die naast en in samenwerking met de politie in de eerste 
plaats belast is met de opsporing en vervolging van strafbare feiten en met het 
doen uitvoeren van alle strafvonnissen. 

In strafzaken houdt het O.M. een requisitoir volgens het wetboek van 
strafrecht; eveneens is het O.M. eiser in die civiele zaken, waarbij de openbare 
orde min of meer betrokken is2. Heeft de staat hier derhalve altijd als hoofd
partij rechtstreeks bemoeienis in zaken van strafrechtelijke aard en in be
paalde gevallen ook in civielrechtelijke zaken, in het oude Rome heeft deze 
tak van de rechtelijke macht nooit in de officiële rechtsordening bestaan. 

Alleen op klachte van een daartoe bevoegd lid van de populus romanus is 
vervolging wegens een begane misdaad mogelijk. 

Deze zuiver accusatoire vorm van het romeinse strafproces berust op de 
gedachte van de private wraakneming, die door de eeuwen heen van onver
holen tot verholen toe in het romeinse strafrecht levend is gebleven. Die lange 
weg van persoonlijke wraakoefening bij geleden onrecht kan men voor de 
verschillende perioden telkens met duidelijke getuigenissen uit de historie 
van het romeinse strafrecht markeren. 

Voor de vroegste periode geeft de lex XII tabularum voldoende aanwijzin
gen; bij het privaatrechtelijke delict van zwaar lichamelijk letsel wordt door 
de betrokkene het ia//o-princiep als norm van bestraffing toegepast op de 
dader3; en de fur manifestus wordt terstond aan de bestolene uitgeleverd4. 

1 Hoewel de advocatus fisci - de minister van financiën - onder keizer Hadrianus 
ambtshalve en niet op grond van een bijzondere titel belast werd met de vervolging van 
bepaalde fiscale delicten en men dit als een eerste aanzet tot de instelling van een O.M. kan 
zien, is de oorsprong hiervan toch te vinden in Frankrijk, waar in de veertiende eeuw de 
zogenaamde 'procureurs du roi' optraden. 

2 b.v. nietigverklaring van een huwelijk op bepaalde gronden. (Artt. 143,144,145 BW.); 
ontzetting van voogden en curators (Artt. 420,424 BW.); onder curatele stelling op grond 
van razernij (Art. 487 BW.). 

3 tab. 8, 2: si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.... 
4 tab. 8, 14; Geil. 11, 18, 8; ex ceteris... manifestis furibus liberas verberan addicique 

iusserunt (X viri) ei, cui furtum factum esset... servos... verberibus affici et e saxo praecipi-
tari. 
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Voor de tijd van Cato Maior staat ons een veelzeggende opmerking van 
Livius5 ten dienste. 

Na de verpletterende nederlaag bij Cannae in 216 v.Chr. durfden vele 
italische bondgenoten van Rome af te vallen en Hannibal's partij te kiezen; 
zo deden Capua en geheel Zuid-Italië, op Tarentum en Rhegium na. Ook 
buitenlandse machten als Macedonië en Syracuse gingen nu de Carthagers 
in hun strijd tegen Rome flankeren. De Romeinen zetten alles op alles; vrij
gelatenen, zelfs slaven worden in de romeinse legers opgenomen; men gaat 
tot het uiterste, Livius spreekt van 'honesta utilibus cedunt', want de dictator 
maakt openlijk bekend, dat hij de schuldeisers gebiedt al hun schuldenaren6 

die dienst willen nemen, de schuld kwijt te schelden en uit de private hechtenis 
te ontslaan, d.w.z. afstand te doen van hun zeggingsmacht over het 'сориг' 
van de schuldenaar. Deze 'amnestie' konden toen op dezelfde voorwaarden 
ook die delinquenten deelachtig worden, die wegens capitalisfraus oïcapitalis 
noxa7 (b.v. moord) in een privaat strafproces veroordeeld waren. Als 'ob-
noxius'6 was de veroordeelde door de gelaedeerde in hechtenis gehouden. 
Door de uitspraak van de jury had hij de bevoegdheid om op hem fysiek 
wraak te oefenen, i.e. hem te doden. Om de een of andere reden hadden de in 
het gelijk gestelde (aan)klagers evenwel geen gebruik gemaakt van dit recht. 

Livius besluit deze alinea met de laconieke mededeling dat door deze nood
maatregel zesduizend man aan de krijgsmacht konden worden toegevoegd. 

Ook in de laatste decennia van de Republiek vond het ius ulciscendi bij 
hoog en laag morele rechtvaardiging, zoals bij Cicero gelezen kan worden. 
Diens denken en voelen werd door wraak beheerst. Bijna negentig keer 
komen de woorden ulcisci en ultor in zijn werken voor, bijna altijd met de 
betekenis van persoonlijk wraak oefenen9. Dit totaal kan niet worden afge
daan met de verklaring dat het hier telkens gaat om spontane gemoedsuitingen 
van een man, die in de gloed van zijn pleidooi tot onverantwoordelijke uit
spraken vervalt; veeleer is er sprake van een overtuiging, de vrucht van 
filosofisch denken van een erudiete geest. Als jong intellectueel heeft Cicero 

5 Liv. 23, 14: dictator M. Junius Pera... ad ultimum prope desperatae rei publicae 
auxilium, cum honesta utilibus cedunt, descendit edixitque, qui capitalem fraudem ausi 
quique pecuniae iudicati in vinculis essent, qui eorum apud se milites fièrent, eos noxa 
pecuniaque sese exsolvi ius suum. Ea sex milia hominum Gallicis spoliis armavit. Cfr. 
Valer. Max. 7, 6, 1: Cannensis autem clades adeo urbem nostram vehementer confudit, 
ut M. Junio Pera dittatore rem publicam administrante ... addictorum etiam et capitali 
crimine damnatorum sex milia conscriberentur. 

6 pecuniae (creditae) iudicati en dus obaerati; Varrò de ling. lat. 7,105: Liber qui suas 
operas in servitutem pro pecunia quam debet dat, dum solveret, nexus vocatur, ut ab aere 
obaeratus. 

7 noxa heet de daad, die de schade heeft berokkend. 
» poenae obligatus ob delictum (Paul, ex Festo p. 207 Lindsae). 
» vindicare betekent meestal straffen; ultio komt bij Cic. niet voor; voor het eerst in de 

literatuur van de vroege keizertüd. 
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in zijn 'í/e Inventione' al gezocht naar een verantwoording van deze mentali
teit10. Daar plaatst hij vindicatio naast religio, pietas, gratia, observantia en 
Veritas in de rij van deugden die iemand tot vir honestus maken. Vindicatio 
omschrijft hij als de ingeboren kracht (vis innata), 'waarmee wij door verweer 
en wraakneming geweld en smaad verdrijven van ons en de onzen, die ons lief 
moeten zijn'11. Zo is het begrijpelijk dat de drift naar persoonlijke wraak
neming of, concreet uitgedrukt, het verlangen naar de rol van aanklager 
voor de Romein een uiting van religiositeit kan zijn; want vindicatio is 
eigenlijk een facet van pietas, en pietas op haar beurt weer een facet van 
religio12. In een dergelijke geestesgesteldheid is geen plaats voor een staats
monopolie van gerechtelijke vervolging; de instelling van een Openbaar 
Ministerie zou daar toen zoveel betekend hebben als een brute aantasting 
van iets eigens: het zou neergekomen zijn op een ontvreemding door de 
staat van het religieus geweten van het individu. 

Alleen het staatsbelang, de verplichting tegenover cliënten, voortvloeiend 
uit het patrocinium, en de persoonlijke wraak zijn voor Cicero pieuze, 
dus eervolle redenen, die iemand tot een optreden als aanklager mogen be
wegen13. Zijn vermaning - direct daarna - in dezelfde verhandeling om toch 
zo zelden mogelijk de rol van aanklager op zich te nemen is niet een plotse
ling opduikende ontrouw aan de zojuist gestelde ideale motieven, maar de 
praktische raadgeving van een ervaren man aan de politici en aan jongelieden, 
die een politieke carrière ambiëren: want de aanklager maakt zich vijanden, 
de verdediger echter vrienden. 

Ook in Augustus' tijd geldt zeker nog de gerechtelijke vervolging van de 
moordenaar als een recht en eerste morele plicht van de naaste verwanten. 
Als bewijs hiervoor spreken de woorden van Augustus in het Monumentum 
Ancyranum klare taal; daar14 vermeldt hij dat hij, zoals het een trouwe zoon 
past, voldaan heeft aan zijn plicht de dood van zijn vader te wreken op diens 
moordenaars. 

io de invent. 2, 65. 
n id: vindicationem, per quam vim et contumeliam defendendo aut ulciscendo pro-

pulsamus a nobis et a nostris, qui nobis esse cari debent... of elders, de invent. 2, 61: 
vindicatio, per quam vis aut iniuria et omnino omne, quod obfuturum est, defendendo aut 
ulciscendo propulsatur. 

12 Guardini, De bekering van Aurelius Augustinus, Hilversum, 1960, p. 59: 'Het religieuse 
is leven; het werkt dan ook met de krachten van de concrete mens ook met die van de drift. 
De nieuwere psychologie heeft beter leren zien, wat de religieuse wijsheid altijd al geweten 
heeft: dat de drift doorwerkt in de religieuse akten - als men tenminste niet juister moet 
zeggen, dat dezelfde grondkrachten van de mens zowel zijn organisch alsook zijn religieus 
leven voeden'. 

13 de offic. 2, 50: Sed hoc idem non est saepe faciendum nee unquam, nisi aut reipublicae 
causa, ut duo Luculli aut patrocinio, ut nos pro Siculis... 

14 Res Gestae, 2.: iudiciis legitimis ultus eorum facinus...; cfr. Hoofdstuk VII, noot 5. 
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In de latere keizertijd tenslotte vinden we de gedachte van de private 
wraakneming minder onverholen terug; toch is het voortbestaan van dit ele
ment van het oudromeins privaatstrafrecht nog altijd goed te onderkennen. 
Uit bronnen van het einde van de tweede eeuw en van de derde eeuw n.Chr. 
blijkt, dat de erven de verplichting hadden de moord op de erflater te wreken 
door een gerechtelijke vervolging van de moordenaar. Sedert Gaius15 treft 
men in de rechtsliteratuur van de tweede en derde eeuw en in de keizerlijke 
wetgeving de bepaling aan, dat de erfenis ten gunste van de fiscus onttrokken 
wordt aan die erfgenaam van de vermoorde, die door schuldige nalatigheid 
de moordenaar niet vervolgt d.m.v. een aanklacht of de aanklacht niet met 
gepaste toewijding ten uitvoer legt. Deze rechtsplicht valt kennelijk terug 
op de praktijk van vroeger eeuwen, waarin de familieleden van een vermoor
de te Rome tot bloedwraak verplicht waren. 

Als algemeen princiep van het gehele romeinse strafproces geldt, dat de pro
cedure mondeling gevoerd wordt, openbaar is en de accusatoire vorm heeft. 

Het verhaal van Livius16, waarin niet lang na de val van de koningen 
schuldigen zonder het optreden van een accusator voor de rechter werden 
gebracht en gestraft, behoeft dit voor deze tijd gangbare aspect van het 
strafproces niet te ontkennen. Hoewel er terecht twijfel bestaat aan het 
historisch fundament van dit verhaal, kan men het niet afdoen met te 
zeggen dat Livius hier anticipeert. Indien er zich in die tijd al gevallen 
voordoen, waaruit blijkt dat magistraten op grond van hun rechterlijke 
functie niet hebben geaarzeld, wanneer ze in kennis werden gesteld van een 
misdrijf, een vervolging in te stellen en de zaak af te handelen zonder het 
geringste spoor van een privaatpersoon als aanklager, mogen we ons daarom 
nog niet laten verleiden tot de erkenning van een permanent orgaan voor 
strafvervolging van staatswege17. In onze conclusie hieruit kunnen we niet 
verder gaan dan te stellen, dat al vroeg inquisitoire elementen in het oudere 
romeinse strafproces zijn te constateren. Hierbij worden we ondersteund 
door nog andere duidelijke kentekenen van inquisitoire strekking, zoals de 
processen inter sicarios en inter venéficos, die vermoedelijk18 van huis uit 
inquisitoire processen zijn, en het optreden van indices en quadruplatores en 
het duidelijke inquisitoire aspect van de taak van de tresviri capitales. 
Bovendien is het idee van een zuiver accusatoire vorm bij de behandeling 
van alle mogelijke strafbare feiten te primitief en onbevredigend om zich 

15 Dig. 29, 5,9: Cum fisco caduca bona defuncti addicantur propter inultam mortem, in 
eum legatorum actio datur. 

16 Liv. 2, 4, 5: proces tegen Brutus' zonen. 
17 De quaestores parricida zijn wel als zodanig beschouwd, cfr. Kunkel, Untersuch, 

p. 3 
« cfr. Kunkel, Untersuch, p. 92. 
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ongeschonden te kunnen handhaven bij zover ontwikkelde staatsverhou-
dingen als die van de latere romeinse republiek. Ook na 149 v.Chr.19 is, 
bij een sporadisch optreden van inquisitoire elementen, het geding zowel in 
iure voor de praetor als tijdens de behandeling apud iudicem (of in iudició) 
voor de jury accusatoir te noemen. Tot aan de tijd van Justinianus is de 
accusatoire procedure de voornaamste vorm van het romeinse strafproces 
geweest en is de inquisitoire vorm uitzondering. Regel is dus dat de aanklacht 
uitgaat van een privaatpersoon - i.e. van een lid van de populus romanus. 

Accusatore is de persoon die iemand wegens een misdrijf of een delict voor 
de rechtbank brengt, hem van zijn daad rekenschap vraagt, hem verzoekt 
hiervoor een verklaring af te leggen (ad causam provocare), hem gelast zich 
te rechtvaardigen en zijn zaak te bepleiten (causam dicere) voor een hiertoe 
aangewezen jury of rechter. 

De aanklager had evenmin als de aangeklaagde steun van de staat te 
verwachten, de aanklager ook dan niet, wanneer het ging om een crimen 
repetundarum pecuniarum (afpersing, knevelarij), waarbij toch in veel ge
vallen de reputatie van het romeinse gemenebest direct betrokken was. 

De tijd die verstreek tussen de beëindiging van de behandeling in iure en 
de opening van de behandeling apud iudicem-Zi minstens 10 dagen na het 
'deponeren' van de aanklacht bij de voorzitter van de rechtbank22 - be
steedden de partijen zo goed mogelijk: de aangeklaagde bereidde zelf de 
verdediging voor of zocht hiervoor de assistentie van een pleitbezorger, de 
patronus2i, en van advocati, vrienden, die persoonlijke invloed konden 
uitoefenen, en van eloquente laudatores, aanzienlijke lieden die loffelijke 
getuigenissen wilden afleggen over de persoon van de aangeklaagde en over 

19 instelling van de eerste quaestio perpetua, cfr. p. 18. Détails van de procedure voor de
ze rechtbank verschaft de lexAcilia repetundarum (123-122 v.Chr.); Bruns,Fontes p. 55-73. 
Berger, lex Ac. rep. RE. 24 (1925) Sp. 2319. 

M Mommsen, Strafr. p. 382 sqq. en 188:'Accusare, welches in der späteren Zeit in der 
gewöhnlichen Rede für petere eintritt, ist keiner bestimmten Klagform eigen, sondern 
bezeichnet die Klage nur nach der ethischen Seite hin verstärkend, so dass die Modalitäten 
des Verfahrens aus dieser überhaupt nicht eigentlich technischen Bezeichnung nicht ent
nommen werden können.' 

21 Zodra de praetor de zaak op de rol (reeipere inter reos) heeft gebracht, heet de ge
daagde reus. Deze moet zich allereerst verantwoorden in het instructie-verhoor (interroga-
tio). Legt hij een bekentenis af of is de praetor van diens onschuld overtuigd, dan wordt de 
zaak van de rol geschrapt. Blijft de zaak echter dubieus, dan komt het proces na een tijds
verloop van minstens 10 dagen voor de rechtbank der gezworenen op een door de praetor 
nader te bepalen dag. 

22 Vaak was het tijdsverloop langer, 30-110 dagen; Plut. Cic. 9; Cic. ad Quint, f rat. 
Il, 13; Verr. 2, 1, 11. 

23 De praetor moet ambtshalve de aangeklaagde (reus) een patronus bezorgen, als 
deze er om vraagt. 
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punten, die buiten het geding lagen24. Anderzijds moest de aanklager ter 

versteviging van zijn aanklacht getuigen à charge zoeken en schriftelijke 

bewijsstukken (litterae et tabellae publicae et privatae) zien te bemachtigen. 

In het gunstigste geval - als er subscriptores25 waren - kon hij als hoofd

aanklager rekenen op hun hulp bij het zoeken van getuigen en andere 

bewijzen en, zo nodig, op hun bewaking hierbij. 

Uiteraard werd het de aanklager niet gemakkelijk gemaakt. 

De serie van inleidende handelingen26 bedoelde juist door haar trage voort

gang elke overhaaste ijver van de aanklager te matigen. De technische onder

delen van de procedure beschermden de aangeklaagde tegen listen en ver

rassingen en waren tegelijk voor degene die wilde aanklagen, evenzovele 

obstakels op de weg naar de status van aanklager. Bovendien waren tal van 

andere bepalingen27 in het voordeel van de beklaagde. 

24 Dit aantal helpers werd zo groot, dat de lex Pómpela iudiciaria in 52 v. Chr. een 
beperking invoerde (Dio. 40, 52.). 

25 medeondertekenaars van de door de praetor opgestelde akte van beschuldiging. 
Als er meerdere aanklagers tegelijk voor hetzelfde misdrijf tegen dezelfde persoon waren, 
vond er een onderzoek met debat (divinatio) plaats voor een tribunaal, dat speciaal belast 
was met het aanwijzen van degene, die gemachtigd was te vervolgen. Hierbij werd rekening 
gehouden met persoon, aanzien, leeftijd, zeden en spreektalent: regels, gesteld door de wet: 
Dig. de accusal, et inscrtptlone XLVIII, 2; Krachtens de lex Julia iudiciaria moest elke 
mededinger een libellus inscriptionis (vooral in de keizertijd in gebruik) overleggen, zoals 
b.v. Cato Uticencis en Postumius die subscriptores waren in het proces, gericht tegen Mure
na door Sulpicius. 

26 De procedure werd geopend met de postulatio, het verzoek van de aanklager tot de 
praetor om te mogen overgaan tot de delatio nominis (Cic. div. in Caec. 64; Cic. adfam. 
VIII, 6.); tussen de postulatio en de delatio nominis kon de praetor onderzoeken of de par
tijen aan de voorwaarden voor een geding voldeden: of de aanklager-in-spe wel bevoegd 
was om aan te klagen en of de aangeklaagde wel aangeklaagd kon of mocht (b.v. als het 
ging om een magistraat in functie) worden. Waren er meerdere gegadigden voor de aan
klacht, dan vond de divinatio plaats, waarbij men onderzocht, wie van de aanklagende 
personen als hoofdaanklager mocht optreden. Daarna zwoer deze dat hij geen valse aan
klacht deed (iuramentum calumniae). Vervolgens noemde de aanklager de persoon van de 
aangeklaagde en het misdrijf f de nominis- of criminis delatio). Na de ondervraging (inter
rogano) werd de naam van de beschuldigde op de rol (tabulae) ingeschreven (nominis 
receptio). 

27 Het is niet overbodig deze bepalingen op te sommen. Tussen de behandeling 'm 
iure' en die 'apud iudicem' moeten minstens tien dagen verstrijken. Deze tijd komt vooral de 
beklaagde ten goede, die uiteraard minder op de verdediging is voorbereid dan de aanklager 
op zijn aanklacht, hoewel ook deze de praetor tijdens de behandeling 'in iure' niet heeft 
kunnen overtuigen. De praetor moet ambtshalve de reus een patronus bezorgen. Terwijl de 
beklaagde drie uur krijgt om zich te verdedigen, staan de aanklager twee uur ter beschikking 
voor zijn aanklacht. De beklaagde heeft het laatste woord en de procedure eindigt met de 
laudatio. Als verder een derde deel van de gezworenen zegt: 'mihi non liquet' op de vraag 
van de president, of ze voldoende zijn ingelicht, begint de volgende dag de procedure op
nieuw. Tenslotte volgt dan de eindstemming van de gezworenen; deze was aanvankelijk 
publiek, maar sinds 137 v.Chr. op voorstel van de tribuun Crassus (Cic. pro Cluent. 
27-28) geheim met tabula cerata. De voorzitter die niet meestemt (quaesitoris officium est 
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Dit alles kan men nog motiveren allereerst vanuit het algemeen menselijk 
gevoel van medeleven28, dat de defensieve partij, zeker wanneer een O.M. 
ontbreekt, eerder aan bescherming behoefte heeft dan de offensieve; vervol
gens in het bijzonder vanuit de gedachte, dat in een romeins strafproces de 
rol van aanklager uiteindelijk gemakkelijker en met minder risico's te ver
vullen is, dan die van aangeklaagde; gemakkelijker, omdat volgens Quintilia-
nus, het eenvoudiger is wonden toe te brengen, dan te genezen29; met minder 
risico, omdat een aanklager, die te goeder trouw een aanklacht indiende, niet 
bang behoefde te zijn voor kwalijke gevolgen, wanneer de aanklacht tijdens 
het geding ontzenuwd werd, wel echter de beklaagde, als hij schuldig be
vonden werd. 

Maar het volgende geeft in een andere richting te denken. 
Nog bij de lex Cornelia (Sulla) kon de beklaagde slechts drie van de ge

zworenen weigeren op grond van zijn ius reiectionis. Later mochten accusator 
en reus elk de helft van de gezworenen wraken. Achter deze maatregel moet 
men meer zoeken dan verdelende rechtvaardigheid alleen, zeker als tevens 
blijkt dat de toegang tot de status van aanklager tegelijkertijd enger en 
enger gemaakt wordt door bewijslast, het storten van een borgstelling, soms 
zelfs door het in hechtenis nemen van de aanklager30 en later door het eisen 
van een libellus inscriptionìsìl. 

Uit hetgeen wij nog weten van de inhoud van de achtereenvolgende leges 
iudiciariae valt op te maken dat er in de ontwikkeling van het strafproces 
een streven aanwezig is om veelal telkens meer dan voorheen bescherming te 
geven aan de aangeklaagde. De oorzaak van de steeds groter wordende be
zorgdheid van de wetgever voor de aangeklaagde is voornamelijk te zoeken 

unumquemque horum, accusatorem, defensorem, testem in officio continere. Cic. Rhet. ad 
Herenn. IV, 35) spreekt het vonnis uit volgens volstrekte meerderheid van stemmen. Bij 
gelijkheid van stemmen wordt de beklaagde vrijgelaten volgens het princiep: in dubiis pro 
reo. Hiervan vinden we de mythologische fundering in Euripides' Iphigeneia in Taurië 
v. 965-967. Een staken der stemmen was bij andere helleense rechtbanken dan bij de 
Areopaag, wegens het oneven aantal juryleden van te voren uitgesloten. Als bij de Ario-
paag de stemmen staakten, kon de voorzitter door zijn stem (de zgn. calculus Minervae) de 
weegschaal naar een van beide kanten laten doorslaan. 

28 Altijd zijn er mensen, die ongevraagd hun diensten aanbieden zonder dat zij ook 
maar iets met de persoon of zaak hebben te maken. Een aanklager zal met deze factor ter
dege rekening moet houden, hetgeen mag blijken uit Cic. pro Murena. 22 45: Magnum est 
enim te comparare ea quibus possis hominem e civitate praesertim non inopem neque 
infirmum, exturbare, qui et per se et per suos et vero etiam per alíenos defendatur. Omnes 
enim ad pericula propulsanda concurrimus et qui non aperte inimici sumus etiam alienis-
simis in capitis periculis amicissimorum officia et studia praestamus. 

29 Instit. orator. V, 13: 'Tanto est accusare, quam defendere, quanto faceré quam sanare 
vulnera facilius'. 

so Dig. de accus, et inscript. XLVIII, 2, 7, 1; Cod. Just. IX, 1, 3; 2, 17; 3, 2. 
31 Krachtens de lex lulia iudiciaria tijdens Jul. Caesar, cfr. supra p. 92. 
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in zijn ervaring met minder verheffende aanklagerspraktijken, welke vooral 
sinds 149 v.Chr. steeds meer gebruikelijk werden. In verband met deze over
weging is ook het bericht van Plutarchus van betekenis in zijn biografie van 
M. P. Cato Minor3 2. Blijkens deze passus had de aangeklaagde het recht er
voor te waken dat tegen hem geen onwettige middelen werden gebruikt. 
Hiertoe kon hij zijn aanklager zelfs bewakers meegeven om hem overal te 
begeleiden en in het oog te houden. Wel hebben we geen andere bevestiging 
hiervan en wordt het wegens zijn enigheid als ongeloofwaardig of op zijn 
minst als twijfelachtig beschouwd. Rekening houdend evenwel met boven
genoemde evolutie mag men het voor mogelijk houden dat een dergelijke 
regeling wellicht niet krachtens een wettelijke bepaling, maar bij speciale 
verordening in bijzondere gevallen werd toegepast. 

Op het recht van aanklacht voor alle burgers stelde de wet enkele restric
ties. Rechtsbevoegdheid moet redelijkerwijs gescheiden worden van hande
lingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid33. Deze beperkingen, die voor 
het merendeel al tijdens de Republiek bestonden, zijn geregulariseerd door de 
lex Julia de publias iudiciis, waarvan de resten in de Digesto zijn bewaard 
gebleven. 

Vrouwen en minderjarigen (tot 17 jaar3 4) werden over het algemeen als 
absoluut35 onbekwaam beschouwd om als aanklager op te treden, evenzo 
soldaten36 en behoeftigen37, d.w.z. zij die minder dan vijftig aurei bezaten. 

3 2 Plut. Cato Min с. 21. Cato Minor, achterkleinzoon van Cato Maior was een tùdge-
noot van Cicero en Caesar. Als overtuigd republikein was hij een tegenstander van de 
laatste. 

33 van Oven, p. 435. 
3 4 Gell. Χ, 28. 'Tubero . scnpsit Servium Tullium regem . pueros esse existimasse, 

qui minores essent annis septem decern, atque inde ab anno séptimo decimo, quo idóneos 
lam esse reipublicae arbitraretur, milites scnpsisse . 

35 De absolute onbevoegdheden waren gegrond op de vooronderstelde onervarenheid 
van de persoon of op zijn sociale positie. De relatieve onbevoegdheid was gegrond op bloed
verwantschap of op welvoeglijkheid. Iemand kon slechts een aanklacht in een lichte 
zaak tegen zijn broer indienen onder straffe van ballingschap; beschermeling kon zijn 
beschermer met vervolgen, slaaf met zijn heer, vrijgelatene met zijn patronus, tenzij in kwes
tie van persoonlijk belang. Hetzelfde voor zoon - ouders. Macer L 8-10, D, de accusatione 
XL, Ш, 2. 

36 Verhinderd 'propter sacramen1um\ eed, waarbij ze zwoeren altijd klaar te zijn op het 
moment van de slag, dapper te strijden en te handelen m het belang van vaderland en staat. 
In geval van aanklacht zouden ze gedwongen zijn hun militaire plichten te verwaarlozen. 

3 7 Deze categorie zou zich wellicht te gemakkelijk laten verleiden om door het lokaas 
van een grote som gelds een aanklacht in criminele aangelegenheid óf in te dienen óf na te 
laten. Verhinderd propter 'mogelijke' turpem quaestum. Wellicht speelt hier ook de ge
dachte een rol, dat hij, die minder dan 50 goudstukken bezat geen voldoende geldelijke 
garantie kon bieden voor het geval, dat het proces zou mislukken en de aangeklaagde zich 
tegen de aanklager zou keren wegens veroorzaakte schade. 
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Ook waren uitgesloten zij die nog twee aanklachten voor het gerecht hadden 
lopen of die zich hadden laten betalen voor hun aanklacht. 

Verder waren niet gerechtigd zij die zich schuldig hadden gemaakt aan 
valse getuigenis of die met infamia39 waren gestraft, en vrijgelatenen ten 
opzichte van hun patronus19. Zochten deze mensen echter recht in eigen aan
gelegenheid of in die van hun naaste verwanten, dan maakte de wet een uit
zondering op dit verbod. 

Wanneer iemand zelf in staat van beschuldiging, 'w reatu1 was, kon hij 
geen vervolging tegen een ander instellen, tenzij zijn aanklacht een misdrijf 
gold, dat zwaarder was dan het zijne40. 

Vóór 149 mochten de peregrini of onderdanen van Rome, die geen ro
meins burger waren41, geen actie instellen voor het iudicium publicum. 

Bleek de stadhouder onwillig, wanneer de inwoners van zijn provincie 
gelden van hem hadden terug te vorderen (pecuniae repetundae), dan konden 
zij alleen door bemiddeling van een patronus te Rome hun klachten voor de 
senaat indienen42. De lex Calpurnia evenwel stond de socii toe rechtstreeks 
de aanklacht in te dienen bij de quaestio perpetua de pecuniis repetundis 
en de ¡ex Servilla de pee. repetundis^ van 100 v.Chr. ging nog verder door 
het volle romeinse burgerrecht toe te kennen aan elke inwoner van een 
provincie, die een romeins magistraat in een proces de pecuniis repetundis 
had doen veroordelen44. 

In het republikeinse Rome had elke burger ervoor te waken dat het 
gemenebest geen nadeel ondervond. Aan ieder afzonderlijk was ten behoeve 
van het algemeen welzijn deze zorg toevertrouwd. Het bekende senatus 
consultum ultimum,^ waarbij de magistraten met uitgebreide volmachten 

38 Verhinderd 'propter delictum.' Infaam waren zij, 
a die in de arena optraden om met beesten te vechten of zich als figurant in spectacula 

verhuurden en die bordelen hielden. 
b die een veroordeling hadden opgelopen, welke verlies van burgerrecht of capitis 

deminutio met zich meebracht, bedrog in rechten, kwade trouw, bigamie, woeker, en die 
veroordeeld waren wegens valse getuigenis, calumnia, en, dit geldt voor de keizertijd, 
wegens praevaricatio en tergiversatio; cfr. Marcian., naar aanleiding van senatus-
consultum Turpill. (LI, 1, D. XLVIII, 16) en L 4.4d, de his, qui notantur. 
« Dig. de accusât. XLVIII, 2. 
40 Cod. Just., de his qui accus. IX, 1.: Prius est, ut criminìbus, quae tibi ut graviore ab 

adversario tuo obiciuntur, caedis atque vulnerum respondeas... 
41 van Oven, Boek IV, tit. Ill, civitas. 
« Liv. 43, 2; Tac. Ann. 1,74. 
« Cic. in Verr. II, 6, 48.; Cic. Divin. 17. 
44 Cic.pro Balbo с. 24; Liv. 3,29: (458 v.Chr.) eo die L. Mamilio Tusculano adprobanti-

bus cunctis civitas data est. Dit is het eerst vermelde feit, dat aan een peregrinus wegens 
verdiensten voor de romeinse staat het burgerrecht verleend werd. 

4 5 videant, dent operam cónsules, praetores, tribuni plebis... ne quid res publica detri
menti capiat, cfr. Tac. Ann. IV. 19. 
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werden bekleed, laat voor hen op dit punt allerlei mogelijkheden open, ook 
een optreden als aanklager dus. Door iemand, die op de iura publica of 
privata inbreuk had gemaakt, al naargelang de mogelijkheid46 aan te geven 
of aan te klagen, vervulde de vrije burger evengoed zijn plicht als door zijn 
stemrecht uit te oefenen en door voor het vaderland te strijden. 

In het romeins recht heerst zeker oorspronkelijk de gedachte, dat elke 
burger ook in die gevallen, waarbij hij als privaatpersoon niet direct betrok
ken was, de rol van aangever c.q. aanklager belangeloos diende te vervullen; 
a fortiori gold dit voor de magistraat, die zijn ambtelijk werk voor de res 
publica als een honor beschouwde. Tijdens de Republiek was het regel, 
dat een magistraat, die als aanklager een proces begon, geen persoonlijk 
voordeel in materiële zin daarvan had te verwachten, ofschoon zijn be
moeienis voor zijn politieke carrière zeer belangrijk kon zijn. 

In een enkel geval werd de aediel toegestaan aldus verkregen gelden, 
evenals de veldheer de oorlogsbuit, weliswaar niet voor zichzelf, maar voor 
het algemeen welzijn naar eigen goeddunken te besteden. De bezwaren im
mers die het werk van aanklager voor de aediel met zich meebracht, werden 
niet zoals bij andere magistraten gecompenseerd door mogelijke voordelen 
op politiek terrein. Daarom was hier een dergelijke aansporing zeer wel op 
haar plaats. 

De positie nu die een aanklagende privaatpersoon in een proces voor een 
quaestio innam, was in feite dezelfde als die, welke een magistraat in zo'n 
geval bekleedde. Lange tijd werd het dan ook niet passend geacht hem in dit 
Openbaar ministerium' met geld te belonen. 

In de republikeinse tijd zijn de praemia accusatoris door een groot aantal 
wetten vastgesteld. Ofschoon de beloningen verschillend van aard zijn, liggen 
ze alle op politiek terrein47 

Met het oog op het ontstellend groot aantal gevallen van geldafpersing 
door magistraten in de provincies, is het niet verwonderlijk dat de lex Acilia 
repetundarum (122 v.Chr.) en de lex Servilia ( ± 100 v.Chr.) het burgerrecht 
verlenen aan elke vreemdeling, die met succes een klacht wegens geldaf
persing heeft ingediend tegen een magistraat48. 

In 67 v.Chr. verleende de lex Calpurnia de ambitu de aanklager, die een 
kandidaat wegens kuiperij had doen veroordelen, het recht om de plaats van 
de veroordeelde in te nemen, indien deze maatschappelijk hoger stond. Was 
dit niet het geval, dan kreeg de succesvolle aanklager een hogere rang, 

46 In bepaalde gevallen was het recht van aanklacht niet algemeen, maar beperkt tot 
de gelaedeerde; b.v. voor de quaestio de iniuriis. 

47 cfr. Mommsen, Strafr. p. 509; Boissiere, p. 41. 
« cfr. p. 31.; Cic. pro Balbo 23-24.; С. I. L. deel I. 198 reg. 76 sq. 
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als hij senator was. Zo hij geen lid was van de senaat, ging hij over naar een 
hogere tribus. 

In het geval dat hij zelf al eens wegens kuiperij veroordeeld was geweest, 
werd hij gerehabiliteerd en weer in het bezit gesteld van zijn vroegere rechten 
en eertijds beklede ambt49. 

Volgens Appianus50 en Dio Cassius51 zou deze laatste soort beloning 
ingeleid zijn door de ¡ex Pompeia (52 v.Chr.) Het schijnt, dat overigens al de 
wetten, die tegen kuiperij gericht waren52, beloningen hebben ingesteld voor 
de accusa tor. Ze hebben de bestaande beloningen gehandhaafd en aldus 
uitgebreid: 

Was de aanklager burger, dan kreeg hij vrijstelling van krijgsdienst voor 
zichzelf en zijn nakomelingen; was hij iuris latini, dan kon hij het burger
recht verkrijgen, of, zo hij hieraan de voorkeur gaf, met behoud van zijn 
latinitas, de bevoegdheid, evenals de romeinse burger, in een proces als aan
klager op te treden. Het praemium legis strekte zich uit tot alle gevallen, waar
in sprake was van een veroordeling wegens indignitas53. Hierdoor werd aan 
degene die als overwinnaar uit het proces te voorschijn trad, het recht ver
leend zich voor een hoger ambt kandidaat te stellen, zelfs vóór de tijd, die 
bij de wet was vastgesteld. Zo verkreeg de oud-tribuun Papirius Carbo in 
67 v.Chr. de consulaire waardigheidstekenen, omdat hij M. Aurelius Cotta 
wegens kuiperij had laten veroordelen. 

Al deze beloningen waren echte honoraria, in die tijd waardevol en zeer 
gewild, omdat ze in alle gevallen noodzakelijk waren voor maatschappelijk 
aanzien en in veel gevallen - zeker voor de honestiores - een onmisbare basis 
vormden voor een succesvolle politieke carrière. Tegen het einde van de 
tweede eeuw en in het begin van de eerste eeuw v.Chr., toen elke burger het 
recht van aanklacht voor een quaestio54 had, moest het assortiment van 
beloningen wel uitgebreid worden met het altijd en overal aantrekkelijke 
middel: geld. Hiermee was ongetwijfeld de doeltreffendheid van de straf
rechtspraak verreweg het beste gediend.Inde republikeinse wetten betreffende 
de quaestiones perpetuae worden, voorzover we weten, alleen in onderge-

49 Cic. pro Sulla. 18; pro Balbo. 25; pro Cluent. 36: quos ego non idcirco esse arbitror 
in integrum restituios, quod planum fecerint illos ob rem iudicandam pecuniam accepisse, 
sed quod iudicibus probaverint, eum in eodem genere, in quo ipsi offendissent, alios re-
prehendissent, se ad praemia legis venire oportere. 

so App. Bellum Civ. II. 24. 
я Dio 40, 52. 
52 lex Aurelia 70 v .Chr. ; lex Fabia 66 v.Chr.; lex Tullia 63 v.Chr. ; lex Licinia 55 

v .Chr. 
53 D i o 36, 38 en 40. 
54 In 80 v .Chr. bestonden wrschl. tien quaestiones perpetuae: vier voor ambteli jke 

misdrijven (de pec. repetundis, ambitu, peculatu en maiestate) en zes voor gewone misdrij
ven (inter sicarios, de veneficis, defalsis, de iniuriis, de parricidiis en de vi). 
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schikte gevallen geldpremies uitgeloofd55. Wanneer bijvoorbeeld een dominus 
was vermoord en het slavenpersoneel gefolterd werd om het verklaringen en 
bekentenissen afte dwingen, gebeurde het vaak dat slaven zich door vluchten 
hieraan onttrokken. Voor elke slaaf die men ter plaatse terugbracht, werd een 
som gelds uitgekeerd die varieerde van 500 tot 1000 sestertiën56. Vooral de 
clausuul dat dit geld uit de staatskas betaald moest worden, wanneer het vei-
mogen van de veroordeelde moordenaar deze som niet kon opbrengen, toont 
duidelijk aan dat de wet de activiteit van de aanklager bij dit soort misdrijven 
bedoelde te bevorderen57. 

Daarnaast staat ook vast dat de succesvolle aanklager in een moordproces 
een deel van het vermogen van de veroordeelde kreeg. Dit blijkt uit een 
passage van de oratio pro Sex. Roscio Amer ino, in 80 v.Chr. door Cicero uit
gesproken voor een quaestio. Op een gegeven moment58 doet hij Erucius het 
verwijt dat hij Roscius niet uit haat heeft aangeklaagd, maar alleen uit zucht 
naar diens geld. Onmiddellijk daarop, in cap. 20, waar hij enkele algemene 
opmerkingen plaatst t.a.v. de accusator, erkent hij evenwel dat hebzucht in 
bepaalde mate een noodzakelijke voorwaarde is voor een efficiënte straf
rechtspraak en daarom op de koop toe genomen moet worden. Aanklagers, 
zegt hij, zijn als de ganzen en waakhonden op het Kapitool, die toch ook op 
de kosten van de staat gevoerd worden59. 

In het geval dat de aanklagende partij uit meerdere personen bestaat, 
worden niet allen beloond, maaralleen hij of diegenen, aan wie hoofdzakelijk 
(quorum opera maxime)60 de succesvolle afloop van het proces te danken is. 
Bij processen die voor gezworenen en senaat worden gevoerd, beslist men 
hierover in bijzondere stemming na beëindiging van de aanklacht. 

5 ï Mommsen, Strafr. p. 509. 
56 Deze beloning van de lex Cornelia de sicariis wordt bij Gaius, Dig. 29, 5, 25, 1, 

vermeld. 
57 Cic. pro Cluenl. 44, 125. testamentum internecivum. Als iemand door een vals testa

ment en in verband daarmee door moord op de erflater in het bezit is gekomen van de 
nalatenschap, verliest hij deze erfenis aan de aanklager, die hem op grond van genoemde 
feiten heeft doen veroordelen. Isodor. 5, 26, 18. 10, 150. 

5 8 с 19.: Nemo nostrum est, Eruci, quin sciat tibi inimicitias cum Sex. Roscio millas 
esse; vident omnes qua de causa hue inimicus venias; sciunt huiusce pecunia te adductum 
esse. 

5 9 Simillima est aecusatorum ratio. Alii vestrum anseres sunt, qui tantummodo 
clamant, nocere non possunt, alii canes, qui et latrare et mordere possunt. Cibaria vobis 
praeberi videmus. Tijdens het schrikbewind van de franse revolutie werden de beroeps
verklikkers 'Aboyeurs' (blaffers) genoemd. Aanleiding was een pamflet van Camille Des-
moulins, waarin hij deze gedachte van Cicero overneemt. 

6° Mommsen, Strafr. p. 510. sq. 
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HOOFDSTUK IV 

QUADRUPLATOR 

Belangeloos iemand aangeven of aanklagen, zoals oorspronkelijk de 
gedachte is in het romeinse recht, zal metterdaad gebeuren, zolang de 
leefgemeenschap klein is en iedereen zich sociaal in de groep gebonden 
weet. Zodra echter de structuur van een samenleving ingewikkelder is en 
de onderlinge verhoudingen moeilijk herkenbaar worden, is deze opzet 
te idealistisch om effect te sorteren. Zeker wanneer de wet de burgers ge
meenlijk oproept tot aanklacht van een delictum privatum in het belang van 
een ander, kan succes praktisch alleen dan verwacht worden, als men de 
aanklager tegelijkertijd een persoonlijk voordeel in het vooruitzicht stelt. 
'In de wet van Sulla over de moord staat vermeld dat een deel van de geld
boete moet worden toegewezen aan hem, door wiens bemoeienis het weder
rechtelijk openen van het testament van een vermoorde voor het gerecht 
komt. Dergelijke bepalingen komen ook voor met betrekking tot het ver
zetten van grensstenen, grafschennis en beschadiging van waterleidingen'1. 
Blijkbaar is bij private delictsacties niet alleen in de laat-, maar ook in de 
vroeg-republikeinse tijd de aanklager een geldelijke beloning toegezegd. 
In dit verband is het opportuun het begrip quadruplator aan een nader onder
zoek te onderwerpen. 

Het begrip quadruplator treffen we voor het eerst aan in de Persa van Plau-
tus2. Volgens de daar aanwezige gegevens blijkt een quadruplator iemand te 
zijn die er een gewoonte van maakt een poenale actie3 in te stellen tegen een 
ander, die inbreuk heeft gemaakt op een of andere wet. Hij doet dit zonder 
dat hij de persoonlijk benadeelde is of zonder dat hij zakelijk en/of affectief 
aan de benadeelde gebonden is. Wegens het laatste kan hij tenslotte zelfs in 
de ogen van een parasiet geen genade vinden. In de quasi-oprechte veront-

1 Mommsen, Strafr. p. 508 en p. 820; Frontin. de Aquis urbis Romae, 127-129.: ut... 
si quis adversum ea commiserit, in singulas res poena sestertium X milium esset, ex quibus 
pars dimidia praemium accusatori daretur, cuius opera maxime convictus esset... pars 
autem dimidia in aerarium redigeratur. 

2 cfr. p. 4 en 5. 
J cfr. Wesener, quadruplator, RE. 47 (1963) Sp. 710-711.; van Oven, p. 334-336, Boek 

ΠΙ, Titel III. Verbintenissen uit delict (poena). 
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waardiging van de parasiet moet het door Plautus bedoelde komische effect 
gelegen zijn. 

Deze ijver spruit niet voort uit zorg voor de benadeelde of voor het alge
meen belang, maar uit baatzucht, omdat hem na succes in een dergelijke 
actie een beloning te wachten staat. Afgaande tenslotte op de uitdrukkingen 
'een ander afhandig maken' en 'inpalmen' en op het voorstel van de woord
voerder van Plautus dat zo iemand de helft van zijn beloning aan de staatskas 
zou moeten afdragen, kan men zeggen dat de beloning aan de succesvolle 
quadruplator niet, zoals bij de index het geval was, uit de staatskas, maar uit 
het vermogen van de veroordeelde betaald werd. 

In een passus van Pseudo-Asconius4 (uit de vijfde eeuw n.Chr.) lezen we: 
Quadruplatores delatores erant criminum publicorum in qua re quartam 
partem de proscriptorum bonis, quos detulerant, consequebantur. 

Dezelfde auteur geeft vervolgens nog een verklaring van anderen weer: 
alii dicunt, quadruplatores esse eorum reorum accusatores, qui convicti 
quadrupli damnari soleant, aut aleae, aut pecuniae gravioribus usuris feneratae 
quam pro... aut (alius)modi aliorum criminum. 

Deze uiteenzetting komt die van Festus5, mogelijkerwijze ook die van 
M. Verrius Flaccus6 in opvatting zeer nabij. Quadruplatores dicebantur qui 
eo quaestu se tuebantur, ut eas res persequerentur quorum ex legibus quadrupli 
erat actio. 

Festus leidt de naam af van de bijzondere aard van een poenale actie. 
Deze actie ging in quadrupfujlum7 en bracht de veroordeling van de er
kennende reus in quadrup(u)lum mee. 

Boissiere8 merkt op dat de eerste verklaring: delatores erant criminum 
publicorum... consequebantur, algemeen9 aanvaard is en dat het trouwens 
zelfs in de uitleg van Festus nog gaat om een boete van het viervoudige van 
de waarde van de zaak. 

Ons inziens wordt hiermee deze zaak eenzijdig belicht en bijgevolg ver
keerd geïnterpreteerd. Boissiere gaat hierbij niet met voldoende onderscheid 
te werk. 

4 Cic. divinal, in Caec. c. 24. 
s de signif. verb. XV. of Fest. p. 259 ed. Müller. 
6 cfr. p. 49; Festus brengt wel veranderingen aan, wijzend op tegenstrijdigheden in 

Verrius' werk. 
7 cfr. van Oven. p. 357. no. 216-217, actio vibonorum raptorum; 217: actio quod metus 

causa; Weiss, Legis actio RE. 24 (1925) Sp. 1838-1842. 
8 L'Accusation publique et les délateurs p. 41. sqq. 'les quadruplatores tiraient leur nom 

de la somme qu'ils touchaient et qui s'élevait au quart des biens du condamné ou au quart 
de l'amende imposée à l'accusé'. 

9 Hierbij verwijst hij naar: Plaut. Persa 55; Cic. in Verr. IL, 2,8; Liv. 3, 72 en Paul. 
Diac. ex Fest. 259 ed. Müller. 
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Het woord is een nomen agentis van het activum quadrupulare10 - vervier

voudigen. Letterlijk betekent quadrupulator dus: de verviervoudiger, hij, die 

met vier vermeningvuldigt. Als we afgaan op de oorspronkelijke betekenis, 

zijn we al zonder meer geneigd het recht van het gelijk toe te kennen aan 

Festus. Ter versterking echter van dit standpunt kunnen we het volgende 

aanvoeren: vanouds bestonden er te Rome legis actiones in quadruplum, 

in triplum, in duplum en in simplumil, private boete- of delictsacties, waarbij 

de aanklager de bedoeling had de aangeklaagde tot het vier-, drie-, twee- en 

enkelvoudige van de waarde van de betwiste zaak te doen veroordelen. Som

mige van deze actiones zijn bovendien ''populares', kunnen door iedereen, 

ook dus door een ander dan de gelaedeerde ingesteld worden12. 

In de XII tafelen nu is nog sprake van eigenrichting inzake furtumn 

manifestum. In de tijd echter dat de zeden humaner werden, heeft het 

praetorische edict dit zelf-rechter-zijn in deze overbodig willen maken, 

door de actio furti manifesti in quadruplum14 in te voeren. Deze is tot het 

laatste toe in stand gebleven15. Inzake furtum пес manifestum hadden reeds 

de XII tafelen het eigenrichtingsstelsel verlaten en een actio in duplum16 

gegeven. 

Zoals het voor de hand ligt dat de actio rationibus distrahendis11 in duplum 

1 0 cfr. quadruplum- het viervoud<quadruplus<quattuor + plus; vergelijk duplus< 
duu + plus vgl. διπλόος-tweevoudig. Primair is het activum quadrupulare> quadrupu
lator - verviervoudiger, spec, die een actio in quadruplum pleegt in te stellen, beroepsaan
klager > het mediale quadrup(u)lari - voor zich, d.i. ten eigen bate aanklagen. Later, sinds 
Apuleius tweede eeuw n.Chr. komt weer quadruplare in zwang in de rechtstaal van Gaius 
en Gellius en Pronto; het betekent dan hetzelfde als quadruplicare - verviervoudigen. 

1 1 in simplum i.p.v. quadruplum (cfr. van Oven, no. 216 p. 357) of triplum of duplum, 
als een jaar was verlopen; zie verder van Oven, no. 209 p. 346; cfr. p. 37 noot П.quadru
plum - Leg. XII tab. VIII, 18b; triplum - Leg. XII tab. Ш; 15a, duplum - Leg. XII tab. 
VIII, 16b, 18a, 19a, 20a. Naast de procesvorm 'per legis actionem1 bestond ook, wrschl. al 
voor de lex Aebutia (tussen 149 en 126 v.Chr.) het formulierproces: actio per formulam. 
(cfr. van Oven p. 20) De beslissende zege van het formulierproces brachten de leges luliae 
iudiciorum publicorum et privatorum onder Augustus. Daarna werd de procedure van de 
legis actio met haar 'nimia subtilitas' alleen nog in enkele bijzondere gevallen gebruikt. 

1 2 Aan wie de actio toekwam, is niet altijd duidelijk. Voor de actio furti gold al in de 
republikeinse tijd het adagium: furti actio ei competit, cuius interest rem salvam esse. 
(§ 3,203) of: cuius interest rem non subripi. (D.47,2,10). 

'3 furtum - ontvreemding, cfr. van Oven, no. 201. p. 337. 
1 4 actio furti manifesti: als de dief op heterdaad was betrapt, eiste de wet een viervoudige 

vergoeding; cfr. Evang. sec. Luc. : 19,8.: και et τινός τι έσυκοφάντησα, άποδίδωμι 
τετραπλοΟν. Et si quid aliquem defraudavi, reddo quadruplum. Zacheüs wil het gedane 
onrecht viervoudig vergoeden. Ook de oude Israëlitische wet eiste in geval van diefstal van 
een schaap een viervoudige vergoeding. 

15 cfr. van Oven, no. 216. p. 357. 
ι* cfr. van Oven, no. 206. p. 343. 
1 7 cfr. van Oven, no. 329. p. 506. : de ontrouwe voogd werd tot het duplum van het nadeel, 

dat hij de pupil had toegebracht, veroordeeld; no. 215 p. 356: adversus infitiantem in du
plum, adversus confitentem in simplum. 
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ging, omdat zij verwant was aan de actio furti пес manifesti, zo is het ook te 

begrijpen, dat de poenale delictsactie tegen de woekeraar in quadruplum 

ging, omdat zij verwant was aan de actio furti manifesti. 

Volgens de XII tafelen18 mocht de rente het twaalfde deel van het geleende 

geld - dus 81/з% jaarlijks - niet te boven gaan (unciarium foenus). Degene 

die derhalve deze rentevoet overschreed, steldezich bloot aan een actio pecuniae 

foeneratae in quadruplum en kon als woekeraar veroordeeld worden tot de 

poena quadrupli. 

Het moet hier onder de aandacht worden gebracht, dat woeker in de geld-

handel te Rome welig tierde. Dit had onder andere maar vooral zijn oorzaak 

in de rechtstoestand van defilii-familias. 'Dezen waren onbekwaam tot het 

hebben van vermogen, maar wel bekwaam tot het verrichten van rechts

handelingen. Maar wat betekent in de praktijk handelingsbekwaam

heid van een rechtssubject zonder vermogen? Met iemand, die rechtens geen 

cent bezit, handelt men niet; men geeft hem geen crediet, tenzij op zeer on

gunstige condities, d.w.z. tegen te hoge rente. Datdefilii-familiaste Rome in 

groten getale alleen als patres familias-in-spe bij woekeraars crediet gevonden 

hebben en zo diep in de schulden geraakt zijn, was een groot maatschappelijk 

kwaad'19. Geen wonder dus, dat reeds in de vroeg-republikeinse tijd de wet 

alle burgers opriep tot een aanklacht wegens woeker en daarbij een deel20 

van de viervoudige boete als beloning in het vooruitzicht stelde. Dit ge

beurde dan door een legis actio popularis per manus iniectionem21 in quadru

plum. 

Iedereen nu die van het instellen van legis actiones in quadruplum22 een 

kostwinning23 maakte is quadruplator in de strikte zin van het woord. Analoog 

zouden we iemand die naar aanleiding van beschreven delicten24 actiones in 

duplum pleegt in te stellen, een duplator kunnen noemen. De bijzondere aard 

van deze acties komt tot uiting in de poena dupli. Als we nu in overeenstem

ming met wat anderen bij quadruplator hebben gedaan, zouden beweren dat 

1 8 tab. VIII. 18a. 'XII tabulis sanctum, ne quis unciario fenore amplius exerceret'. 
(Tac. Ann. 6, 16.) tab. VIII. 18b. 'Majores nostri sic habuerunt itaque in legibus posuerunt 
furem dupli damnari, foeneratorem quadrupli' (Cato - de re rustica, praefatio.) 

ι» cfr. van Oven, no. 310. p. 480; no. 311. p. 481. 
2 0 Of dit deel in deze tijd een vierde bedroeg, is nergens te achterhalen. 
2 1 Een andere tekst van Plautus verwijst naar dezelfde 'populaire' manus iniectio in 

geval van vergiftiging en van onderschuiving, Trucul. 4,2,49; Post id ego te manum iniiciam 
quadrupli, venefica, suppostríx puerum. 

22 wrschl. was de poena quadrupli ook van toepassing op het hazardspel (alea). Speel-
schulden werden niet door de wet erkend. De lex aliaría verbood het dobbelen, behalve tij
dens de Saturnalia in december, cfr. Paoli, p. 328. 

23 ten eigen bate, cfr. noot 10. 
" Leg. XII. tab.; VI, 2, 9; VIII, 19, 20; XII, 4; Lit. bij van Oven, no. 127. p. 234; 

no. 356. p. 540. 
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de duplator oorspronkelijk bij een eventuele veroordeling van de aangeklaag
de de helft van de opgelegde boete kreeg, zal iedereen moeten erkennen dat 
dit niet zonder meer besloten ligt in de betekenis van duplator, letterlijk dub
belaar. Een beloning die bestaat uit een kwart van de opgelegde boete heeft in 
wezen even weinig te maken met quadruplator als de beloning van de helft 
van de totale boete met duplator, indien dit woord al bestaan heeft25. Ofschoon 
we dit woord tot nu toe niet kennen, kan toch de mogelijkheid dat het ooit 
naast quadruplator heeft bestaan, niet geheel uitgesloten worden. Als we de 
werken van Festus, Verrius Flaccus, Pseudo-Asconius en Paulus Diaconus 
buiten beschouwing laten, waar quadruplator niet functioneel in een kontekst 
is geplaatst, maar enkel aangehaald wordt ter omschrijving, kunnen we 
zeggen dat dit woord slechts heel sporadisch in de latijnse literaire teksten 
voorkomt. En daarbij is het opvallend dat het op geen enkele van de bekende 
plaatsen26 in de bovengenoemde strikte zin wordt gebruikt, maar telkens in 
het algemeen als een met affect beladen scheldwoord. 

Vanaf de tijd dat het woord quadruplator zijn intrinsieke waarde had 
verloren, heeft 'duplator' zeker geen kans van (voort)bestaan meer gehad. 
Tevoren echter moet die kans al gering geacht worden. Door de banaal-
stereotiepe trekken immers die in de omgangstaal aanwezig zijn, pleegt men 
een begrip aan differentiëring te onttrekken. Daarnaast heeft de zucht naar 
expressiviteit, welke zich uit in het kiezen van woorden die het sterkst 
opvallen door volume, klank en betekenis, ervoor gezorgd, dat het in alle 
opzichten zwakkere 'duplator' waarschijnlijk al bij voorbaat geen schijn van 
levensvatbaarheid heeft gekregen naast het sterkere quadruplator. In de 
praktijk zal het dan wel al gauw zo zijn geweest dat een quadruplator zich 
bezighield met allerlei actiones in duplum en in triplum, maar bij voorkeur 
met actiones in quadruplum, omdat deze het meest lucratief waren2''. 

Na dit alles is het niet verwonderlijk dat Verrius Flaccus en Festus en 

2 5 Aldus wordt de helft van de boete als beloning ontkend alleen i.v.m. duplator. 
Frontinus ( ± 35-103 n.Chr.), de oquis urbis Romae 127 en 129, zegt dat de aanklager van 
een delict dat onder competentie viel van de curatores aquarum, recht had op de helft van 
de boete. Zie noot 1. 

26 Cic. Ven. 2, 2, 7 § 21; 2, 2, 8 § 22; 2, 2, 54 § 135; Divin, in Caec. 7, 24; 21, 68; Liv. 
3, 72; Sen. Ben. 7, 25, 1 ; Sidon. Ep. 5, 7; cfr. noot 58; Plautus spreekt slechts één keer van 
quadrupulari (Persa, 62) en één keer van quadruplator (Persa, 70-73). 

27 Oorspronkelijk kregen zij het gehele quadruplum (Mommsen, Staatsr. II, p. 599, 1), 
in latere tijd nog slechts een vierde deel van de geldstraf: Tac. Ann. Г , 20, 2: Contra 
M. Lepidus quartam accusatoribus secundum necessitudinem legis, cetera liberis concessit; 
Suet. Nero 10: praemia delatorum Papiae Legis ad quartam redegit. 
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Paulus Diaconus28, die weer een epitome van het werk van Festus geeft, 
dit woord in hun werken hebben ondergebracht en dat ook een Pseudo-
Asconius zich aan een verklaring in deze heeft gewaagd. 

Zoals reeds is gezegd lijkt ons Festus' omschrijving van het woord qua-
druplator juist, onder één voorbehoud, dat men deze zin als gangbaar ver
onderstelt reeds in de tijd vóór Plautus; wanneer precies, is bij een volledig 
gebrek aan bronnen niet vast te stellen. Hiermee is nog niet gezegd dat de 
uitleg van Pseudo-Asconius: delatores erant..., in qua re quartam partem... 
detulerant, in zijn geheel te verwerpen is. 

In deze definitie schijnen twee elementen aanwezig, die kenmerkend en 
zelfs bindend zijn voor het tijdstip, waarna deze verklaring moet zijn opge
steld: delatores en quartam partem (zijdelings betrokken bij crimina 
publica). 

Zelfs indien we niet wisten, in welke tijd Pseudo-Asconius te plaatsen was, 
zouden we in elk geval al op grond hiervan het einde van de Republiek als 
terminus post quem moeten nemen. Het woord delator, zoals het hier onge
nuanceerd met quadruplator gelijk gesteld wordt, moet voor alles associaties 
oproepen met voorvallen - in het bijzonder met politieke processen -, die 
typisch zijn voor de regeringen van bepaalde romeinse keizers. Dit zal later 
nog blijken. Ook het gebroken getal - een vierde deel - speelt zijn rol in 
deze argumentatie. 

Zover de bronnen reiken, is daaruit op te maken dat de aanklager in 
politieke processen (iudicia publica) voor het eerst met geld werd beloond in 
de strafprocessen die op grond van de lex Pedia werden gehouden tegen de 
moordenaars van Gaius Julius Caesar29. Deze geldelijke beloningen werden 
in betrekking tot de zware geldstraffen (confiscatie van het vermogen) in het 
strafprocesrecht van de wetgeving van Augustus formeel erkend. Zeker 
is dat in geval van crimen maiestatis de aanklager een vierde deel van het 
vermogen van de veroordeelde kreeg30 

Delator en een kwart horen pas zeker goed bij elkaar in de tijd na Nero. 
Maar door deze elementen te gebruiken in zijn verklaring van quadruplator 
zonder meer maakt Pseudo-Asconius zich schuldig aan een anachronisme; 

28 Muller, S. Pompei Festi De verborum significatione quae supersunt cum Pauli epitome, 
Lipsiae 1839. (herdruk in 1880). 
Lindsay, 5. Pompei Festi De verborum significata, quae supersunt cum Pauli epitome. 
Lipsiae 1913. Epitome van de De verborum signìficatu de Festus. 'Festus constitue sa part 
dans la compilation et l'inventaire systématique du patrimoine antique, oeuvre commencée 
par Cassiodore et Isidore de Seville'. Engels p.l. 

» Dio. 47. 49. 
30 Tac. Ann. 4.20: M. Lepidus quartam accusatoribus secundum necessitudinem legis, 

cetera liberis concessit, cfr. ook Tac. Ann. 6. 47: qua damnata cum praemium accusatori 
decerneretur ... Hoewel de breuk 1/4 hier niet wordt genoemd, is het duidelijk dat het 
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hij verklaart een begrip uit vroeger tijden met woorden die typisch zijn voor 

een latere tijd; historisch gezien is zijn uitleg niet 'bij de tijd', onnauwkeurig 

en dus te verwerpen; als een poging om voor zijn tijdgenoten te omschrijven, 

wat een quadruplator bij benadering is geweest, is zijn uitleg acceptabel. 

1 QUADRUPULATOR BIJ PLAUTUS NAAST SYCOPHANT 

Wat moeten we nu precies verstaan onder het woord quadruplator, zoals 

het in de literaire bronnen tot ons is gekomen? 

Hoewel Plautus voor de kennis van het oudere romeinse recht31 belangrijk 

is, omdat hij vrij kort na het tijdperk van het nationale recht heeft geleefd, 

mogen we anderzijds niet uit het oog verliezen, dat deze auteur geen jurist is. 

Bijgevolg tekent deze volksman, die vooral voor het plebs schrijft, gebeurte

nissen en toestanden eerder gezien vanuit een algemeen volksstandpunt dan 

vanuit dat van het recht. Bovendien moeten we niet vergeten, dat hij griekse 

originelen van de Nieuwe Comedie navolgt, ook al neemt men nu algemeen 

aan dat Plautus zich onafhankelijker gedraagt tegenover zijn exempla dan 

men vroeger meende33. 

Zo is het geen twistpunt dat Plautus in de verzen 55 sqq. van de Persa 

de quadruplatores op de korrel neemt; het staat dus vast dat Plautus hier een 

romeins element substitueert, dat niet in alle opzichten gelijkwaardig is aan 

het atheense. De quadruplatores kan men niet zomaar in alles gelijkstellen 

met de sycophanten32. 

hier gaat om iets, dat uitdrukkelijk bij wet is vastgesteld. Dat bij andere misdrijven dan 
crimen maiestatis sprake is van verdeling van het vermogen van de veroordeelde onder 
de aanklagers (Ann. 2. 32.) of van uitbetaling van zekere sommen gelds (Ann. 16. 33), kan 
verklaard worden door de vrije positie, die de senaat als gerecht had gekregen. Dit kwart 
treffen we als delatoren-premie ook weer aan bij de boete op grafschennis en de fiscale 
aangiften. 

3i tot 350 v.Chr., Hermesdorf, p. 45. 
3 2 cfr. ThLG.: συκοφάντης 'sycophant' is het eerst gebruikt door Aristophanes 

Equit. 1529. σϋκοπέδΐλος - die in sycophantenschoenen of op sandalen van vijgehout 
loopt ( = συκοφάντης) als een parodie op Horneros' χρΟσοπεδΐλος. Op dit woord hebben 
hij en latere comici talrijke variaties geleverd, zoals: σϋκαστης, σϋκοβίος, σΰκώρος, 
σΰκώδης, σϋκολογος, φιλόσϋκος, σΰκοσπαίιας (Hesych.) σΰκοδάφορος en φασιανός άνήρ 
(met toespeling op φασις aanklacht.); zie verder literatuurlijst: Latte, Lofberg en 
Reinach. Al spoedig heeft zich naast de eigenlijke betekenis van sycophant een andere 
ontwikkeld van meer algemene inhoud, nl. schurk, boef, intrigant. Het zijn vooral de 
politieke redenaars, die elkaar als om strijd deze scheldnaam naar het hoofd slingeren, 
cfr. ook Lucas' evangelie: 19,8. και εϊ τίνος τι έσυκοφαντησα, άποδίδωμι τετραπλουν 
et si quid aliquem defraudavi, reddo quadruplum. 

3 3 Ook in andere onderdelen blijkt hij zuiver romeins; b.v. de tresviri zijn heel iets anders 
dan de atheense ένδεκα. In het griekse origineel is verder sprake van een απαγωγή, een crimi
nele actie, bij Plautus van de legis actio per manus iniectionem, een civiele actie. 
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In Athene vertegenwoordigden de sycophanten al in de vijfde eeuw een 
gevestigd instituut. Dit is op te maken uit het feit, dat er onder de sycophanten 
sprake is van een standenverschil. Onder aan de ladder staan de arme slok
kers, de verklikkers-om-den-brode die Aristophanes over de markt laat 
slenteren met hun κλητήρ - de getuige van de dagvaarding -, één en al oog 
om iemand te kunnen ontdekken, die zich niet houdt aan een of andere 
'politie'-verordening34. Aldus zijn ze er op uit om de in het vooruitzicht ge
stelde beloningen in de wacht te slepen. 

Iets hoger staan de sycophanten, die leven van privaatprocessen35; door 
iedereen waren deze veracht en gevreesd, bij gelegenheid echter gezocht 
en zelfs aangehaald36. 

De elite tenslotte werd gevormd door de politieke sycophanten, wier 
werkzaamheid hoofdzakelijk bestond in het voeren van illegale acties. 
Gewoonlijk dienden zij de belangen en haatgevoelens van een bepaalde 
partij en het behoeft geen nadere verklaring dat hun aanzien, hoe gevreesd 
zij overigens ook waren, evenredig was aan hun macht en welstand. 

Onder hen waren berucht Theocrines en Aristogeitoon. Zij beperkten 
hun activiteit niet tot Athene, maar zij vielen zelfs bondgenoten aan en 
dwongen hen naar Athene te komen om er hun fortuin en hun leven te ver
dedigen37. Moet men zich dan nog verwonderen over Isokrates' bewering 
dat de inderdaad 'grenzeloze' ijver van dit soort sycophanten een van de 
voornaamste oorzaken is geweest, waardoor de atheense macht in aanzien is 
gedaald en de bondgenoten tot afval zijn gebracht38? De publieke opinie 
over dit laatste soort was zeer verdeeld. Ieder wist van hun onbeschaamdheid, 
boosheid en veilheid. Toch koos men bij voorkeur uit deze klasse van zeer 
eloquente sycophanten zijn officiële aanklagers en zelfs nomotheten. Men 
beschouwde hen als een noodzakelijk onderdeel in het raderwerk van de 
staat, want wat zouden de wet en de rechtbanken kunnen beginnen zonder 
de vrijwillig aanklager, die de schuldigen aan deze instanties overleverde 7 
Juist door hun ondeugden dienden zij de staat39. Zelf zijn ze overtuigd van 
hun roeping en luid verkondigen ze het nut van hun zending. Een van hen 
stelt zich voor als 'еел soldaat op wacht die op zijn hoede is voor hen, die on
wettige voorstellen indienen1^, een ander als 'de hond van het volk die laat 

34 Arist. Acharn. v. 18 sqq.; Plut. v. 850 sqq. 
35 Xen. Mem. II, 9, 1. 
36 Aristoph. Av. v. 1430-1450; Plut. v. 903, 910; Xen. Symp. IV, 30. 
35 Xen. Mem. II, 9, 1. 
3« Aristoph. Av. v. 1430-1450 Plut. v. 903, 910; Xen. Symp. IV, 30. 
37 Dem. adv. Aristog. I, 51; cfr. Aristoph. Av. 415, waar een sycophant zich κλητήρ 

νησιωτικός noemt. 
38 Isoer. Antid. 315. 
39. Isoer. Antid. 315; Dem. adv. Aristog. I, 42. 
4° Dem. adv. Theoer. 45. 
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horen, dat hij blaft ter verdediging van de democratie'41. 
De situatie in de aanklagerswereld was niet alleen te Athene zo gecompli

ceerd, maar overal elders in de helleense wereld. Het instituut van de syco
phant was een intrinsiek bestanddeel geworden van alle helleense democra
tieën, zodat Simonides, in de Vita Timoleontis42 van Plutarchus, kan zeggen, 
dat 'een democratie zonder sycophanten even ondenkbaar is als een gekuifde 
leeuwerik zonder kuif'. 

Aristoteles noemt verschillende πόλεις: Cos, Rhodos, Heraclea, Megara 

en Cumae, waar het buitensporig optreden van de sycophanten de bezittende 

klasse tot samenzweringen f εταιρεία^ dwong tegen de heersende wanorde 

en zo een van de oorzaken is geweest van de val van de volksregering in die 

staten43. 

Bij vergelijking ziet men dat Plautus' quadruplatores hoogstens met de 

sycophanten van de tweede en wellicht in de meeste gevallen met die van de 

derde categorie gelijk te stellen zijn. Bij Plautus zijn het niet meer specifiek die 

mensen die een vaste broodwinning halen uit het aanklagen van lieden, die 

de wetten hebben overtreden in zaken, waarop een poena dupli, tripli en 

quadrupli stonden, maar in het algemeen de kleine beroepsaanklagers, 

de verklikkers-om-den-brode. Dat het hier om de kleine burgerman gaat 

blijkt uit de mededeling dat ze kunnen optreden voor de tresviri capitales44 

die ter vereenvoudiging van de rechtspleging zelfstandige rechtsbevoegdheid 

hadden gekregen in gevallen van genoemde en soortgelijke (eiusmodi) mis

drijven, maar nooit bemoeienis hadden met belangrijke politieke strafzaken. 

Ook de volgende overweging is van belang voor deze restrictie, waarbij we 

de eerste categorie - die van de elite-sycophanten - uitsluiten van het begrip 

quadruplator. Sycophanten van dat imponerend formaat-de alom gevreesde 

politieke aanklagers - bestonden eenvoudig niet te Rome, omdat het in die tijd 

een stad was van weliswaar stijgend, maar toch nog altijd betrekkelijk gering 

internationaal aanzien en politiek gewicht. Athene op zijn beurt was in Plau

tus' tijd ( ± 254-184 v.Chr) een staat die althans in politiek opzicht tussen de 

toenmalige grootmachten goeddeels afgedaan had. Het was zover gekomen 

mede door het feit dat een instelling als die van de vrijwillige aanklager op een 

excessieve manier uitgewoekerd was boven en vaak, zoals de sycophanten 

laten zien, tegen haar oorspronkelijke opzet in. We hebben voorbeelden van 

'grote bazen' in dit bedrijf gezien, maar ook de kleine profiteurs lieten zich 

niet onbetuigd. Veel van deze mensen werkten niet voor eigen rekening, maar 

waren in loondienst bij een politicus die hen gebruikte tegen zijn rivalen 

4 1 Dem. adv. Aristog. I, 40. 
« Plut. Vita Tim. 37. 
« Polit. Vili. (V), 5, 1. 
4 4 Kunkel, Untersuch, p. 71. с. XII: die Polizei-justiz der tresviri capitales. 
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en vijanden. Voornamelijk onder de rijken kozen zij hun slachtoffers45, 
ook al hielden deze zich verre van elke politieke activiteit en leidden ze een 
onberispelijk leven en waren ze vrijgevig voor iedereen. Stond een van hen 
bekend als timide, gemakzuchtig, bang voor beslommeringen en gespeend 
van welsprekendheid, dan werd hij een prooi van de sycophanten. 

Gewoonlijk was zo iemand al blij te kunnen schikken. Zo zegt een cliënt 
van Isocrates: '.De rechtbanken oordelen niet altijd, zoals men verwacht; geluk 
is meer in het spel dan het goede recht. Men kan zich beter voor een matig 
bedrag van een zware beschuldiging ontdoen dan groot gevaar ¡open'46. 

Naast deze truc, waarbij ze een aanklacht tegen iemand indienden, maar 
deze weer terugtrokken, zodra ze de aangeklaagde bereid hadden gevonden 
een bepaalde som gelds te geven, bestonden nog andere vormen van chantage. 
Heel vaak behoefden ze niet eens een proces te beginnen; een simpele be
dreiging was al voldoende om het slachtoffer tot een schikking te dwingen47. 
Vaak zat de angst er zelfs zo diep in dat de schuldigen, zonder dat er sprake 
was van een proces of dreigementen, voor alle zekerheid op de gebeurtenissen 
vooruitliepen en alles in het werk stelden de verklikkers de mond te snoeren 
door een of ander aanlokkelijk aanbod48. Voorbeelden van rijken, wier leven 
door verklikkers is vergald, zijn Nicias, Charmides en Criton, over wie de 
auteurs ons interessante gegevens bieden. Van de eerste vertelt Plutarchus in 
diens biografie49: 'Hijgaf aan iedereen, vrienden vijand. Zijn kleinmoedigheid 
was een bron van inkomen voor de sycophanten. Ze joegen hem zo erg de schrik 
op het lijf dat hij geen enkele uitnodiging aannam, aan geen enkele bijeenkomst, 
door vreemden belegd, deelnam en zich zoveel mogelijk thuis opsloot'. 

Van Charmides getuigt Xenophon50: 'Toen Charmides rijk was, maakten de 
sycophanten hem het leven zo ondraaglijk dat hij, tot armoe vervallen, zich 
feliciteerde met deze terugkeer van Fortuna als met een geluk'. 

Op advies van Socrates heeft Criton, die aanhoudend het slachtoffer 
was van allerlei aanklachten, een individu van dit allooi in dienst genomen 
dat zelf iets minder vuig dan de anderen, als een waakhond de wolven op de 
vlucht moest jagen51. 

Zo ging het toe in de πόλεις van Hellas, van Magna Graecia en in de 
steden van de hellenistische 'οικουμένη'. 

·« Aristoph. Equit. 258; Polit. VIII (V) 5, 1; Isoer. adv. Euíhyn. 5. 
4« Isoer. adv. Callim. 9.39. 
4 7 Antiph. Tetral. I, 2, 13; Lys. Polystr. 15; Isocr. adv. Callim. I; Demos, adv. Aristo. 

I, 45; Plat. Cri/. 45 A. 
4 8 Dem. adv. Thescrit. 64; Isocr. Antid. 24. 
49 Nicias 4. 
50 Symp. VI. 30. 
51 Xen. Mem. II, 9, 1. 
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Van een zover ontwikkeld sycophantisme als Hellas in deze eeuwen 
te zien geeft kan men in het Rome van de derde en tweede eeuw v.Chr. 
bezwaarlijk voorbeelden aanwijzen. Toch heeft zich hier in het begin van de 
tweede eeuw een gebeurtenis voorgedaan die enige uiterlijke gelijkenis ver
toont met het optreden van helleense grootsycophanten. In verband met de 
verdere behandeling van ons onderwerp willen we er niet aan voorbijgaan. 

Het gebeurde in een tijd, waarin zich de eerste duidelijke tekenen voor
deden van ingrijpende veranderingen in het romeins maatschappelijk bestel. 
Porcius Cato Maior Censorinus (234-149 v.Chr.) enerzijds en de Scipiade 
Publius Cornelius Africanus Maior (235-183 v.Chr.) anderzijds zijn de 
antagonistische exponenten. Buiten hun inspirerende vijandschap jegens Car
thago hadden deze mannen niets met elkaar gemeen. Cato, conservatief, 
hard en zakelijk, stelde zich haast met de pathologische hardnekkigheid van 
een maniak teweer tegen elke helleense invloed. In 184 censor geworden52, 
nam hij scherpe maatregelen tegen de oriëntaliserende weeldezucht, die de 
discipline van het volk en zijn gehechtheid aan de traditie gevaarlijk onder
mijnde. Hij was de auctor intellectualis van een senaatsbesluit, waarbij 
de helleense retoren en wijsgeren uit de stad werden verbannen. Een 
belangrijk deel van de romeinse bevolking moet Cato dankbaar zijn geweest 
voor deze en andere soortgelijke activiteiten. Een inscriptie tenminste 
die voorkomt op de tempel van Salus, vermeldt dat Cato de romeinse 
staat, die aan de rand van het verval stond en aan zedenbederf leed, door 
deugdelijke verordeningen, door wijze instellingen en voorschriften weer 
heeft opgericht. Daartegenover heeft zeker een grote groep van mensen 
gestaan met uitgesproken sympathieën voor Hellas. De meest representatie-
ven van deze filhellenen zijn in de tweede eeuw de leden van de gens Corne
lia, de Scipiones. 

Van Scipio Minor is bekend, dat hij zeer bevriend was met Panaetius van 
Rhodos en doordrenkt is geweest van stoïcijnse leerstellingen; van Scipio 
Maior mogen we zeggen dat hij op de hoogte is geweest van de verschillende 
helleense filosofieën en dat gedachten uit deze denkstelsels hem niet onbe
roerd hebben gelaten. 

Het overwegend practisch karakter van de Stoa, die in steeds grotere mate 
eclectisch werd, heeft de nuchtere Romein meer aangetrokken dan het 
louter speculatieve van de Akademie en het Lyceum. Voor een man als 
Scipio, die vele jaren van zijn leven buiten Rome en Italië heeft doorgebracht, 
moet deze levensschool bovendien door haar kosmopolitisme zeer aantrek
kelijk zijn geweest. Verder zal het hem als militair buitengemeen hebben 
geboeid dat de stichting van het wereldrijk van Alexander de Grote en de 

52 Plut. Κατών 16, 22 en 23. 
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practische gevolgen van deze daad de directe aanleiding zijn geweest tot 
Zeno's stelsel in het begin van de derde eeuw v.Chr. 

Wanneer deze Scipio nu na de syrische veldtocht tegen Antiochos III 
in konflikt komt met de autoriteiten53 te Rome en met koninklijke hoog
hartigheid weigert aan hen rekenschap af te leggen, als was dit in strijd met 
zijn waardigheid, moeten we vaststellen dat deze on-romeinse houding alleen 
te verklaien is uit een verandering van mentaliteit. Een voorname oorzaak 
hiervan ligt in de betekenisvolle invloed van de stoïcijnse wereldbeschouwing 
op bepaalde romeinse kringen. 

Met haar autonome en autarkische ethiek heeft zij voor het eerst de waarde 
van het individu voor de zedelijke orde op de voorgrond geplaatst. Terwijl 
bij Plato en Aristoteles de enkeüng alleen betekenis had als deel van de 
samenleving, houdt de Stoa zich bezig met het juiste handelen van de wijze, 
waaraan zij een doel stelt, onafhankelijk van de gemeenschap, waarin hij 
leeft. 

Men moet toegeven dat zeer zeker nog een bijzondere omstandigheid 
die uit zijn hoge positie van imperator voortvloeide, Scipio bij dit eigen
machtig en eigenzinnig optreden in de kaart heeft gespeeld. Altijd was het 
de gewoonte geweest dat het romeinse leger elk jaar opnieuw werd samen
gesteld en in kaders verdeeld. Omdat verder het opperbevel gebonden was 
aan de jaarlijkse magistraturen van het consulaat en van de praetuur, kon een 
leger nooit een van binnenuit werkend gevaar voor de staat worden en was 
een militaire dictatuur uitgesloten. Door de geweldige inspanningen echter 
van de Tweede Punische oorlog, waarbij de legers met hun veldheren jaren
lang te velde moesten blijven, werden de Romeinen wel gedwongen voor het 
eerst een uitzondering op de regel te maken. Scipio Maior is de eerste Romein 
die door zijn jarenlange commando in Spanje en Afrika de overigens onge
zochte kans heeft gekregen een 'eigen' leger te vormen, zoals Hamilcar en 
Hannibal er een hadden. 

Deze twee omstandigheden, waarvan de eerste heeft gezorgd voor de 
mentale training, de andere voor de noodzakelijke macht, kunnen al in vol
doende mate het feit verklaren dat Scipio zich op een gegeven moment niet 
langer in de romeinse discipline kon schikken. Het is zelfs niet eens te ver54 

53 cfr. Komemann I, p. 302. 
54 Het moet een omen zijn dat de slag bij Magnesia aan de Sipylos in 190 v.Chr., waar 

de Romeinen de beslissende slag tegen Antiochos III hebben gestreden, in zijn strategisch 
verloop sterk doet denken aan de slag bij Gaugamela in 331, waarin Alexander Darius III 
vernietigend heeft verslagen. Hoewel Scipio Africanus zelf tijdens de slag ziek was en zijn 
broer L. Scipio (Asiaticus), die als proconsul en legatus d.w.z. als de eigenlijke militaire 
bevelhebber aan zijn beroemde broer was toegevoegd, de leiding heeft gehad, zal Scipio 
Africanus toch zeker grotendeels het plan de campagne van deze strijd hebben opgesteld. 
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gezocht, als men het vermoeden uitspreekt dat deze krachtige figuur, die in 
het bezit was van zoveel reële macht, met de gedachte heeft gespeeld, het 
ideaal van een Alexander de Grote nog grootser te verwezenlijken. Of hij 
metterdaad ook naar het leiderschap van die 'μεγαλοπολις' heeft gestreefd, 
is niet met klare feiten aan te tonen. Wel zijn zijn aristocratische tegenstanders 
te Rome hiervoor beducht geweest en hebben ze getracht deze angst ten 
eigen bate uit te buiten. Het was immers bekend dat de oudgedienden onder 
Scipio's soldaten hun generaal beschouwden als een man die in de bijzondere 
dienst der goden stond, de onfeilbare helper der goden op aarde was. Daarom 
waren zij bereid zijn persoon met een bijzondere vorm van verering te be
jegenen. De tegenpartij te Rome nu heeft niet geaarzeld dit rotsvaste, voor 
het imperium zo efficiënte vertrouwen van de soldaat in zijn leider te mis
bruiken als een bewijs voor Scipio's streven naar het koningschap. En 
wanneer Cato de leider van deze partij is geworden, gaat het erop lijken dat 
hij - ironie van het lot - naar echt atheense trant de rol van grootsycophant 
speelt in de politieke schandaalprocessen. L. Scipio Asiaticus wordt veroor
deeld wegens verduistering, gepleegd tijdens de syrische veldtocht. En de 
aanklacht tegen diens broer, de grote Africanus, bevat de beschuldiging dat 
hij zich door Antiochos zou hebben laten betalen met geld en met de vrij
lating van zijn gevangengenomen zoon voor de te gunstige vrede met deze 
vorst. Hierdoor kwam het tot het reeds genoemde conflict. Vol hautaine 
minachting voor dit unfaire en infame spel gaat Scipio op de dag zelf, waarop 
zijn zaak behandeld wordt, met zijn aanhangers naar een dankfeest ter herin
nering aan de slag bij Zama. 

Toch moet men Cato niet te hard vallen om dat wat moderne geschied
schrijvers een enghartige daad van hem plegen te noemen. Tal van Romeinen 
hebben er indertijd althans zeker niet zo over gedacht, want het jaar daarop, 
in 184, verkreeg Cato de magistatuur die het hoogst in aanzien stond, de 
censuur. Anderzijds valt het niet te ontkennen dat, hoe sympathiek overigens 
ook Scipio ons voorkomt, hij in dit geval te ver is gegaan. Hierdoor trad hij 
beslist provocerend op; met een verwerpelijke hybiis stelde hij zich hiei als 
individu boven de wet55. 

5' Vergelijk hiermee de inhoud van Seneca's brief aan Lucilius LXXXVI en het com
mentaar hierbij van Dr. H. Wagenvoort (Uitgave: Seneca, Brieven aan Lucilius. Utrecht, 
1959). Hoewel men het er niet over eens is, of Scipio te Rome dan wel te Litemum is 
begraven, mag men op grond van de bovenvermelde feiten veronderstellen dat Livius 
(38, 56 ... eo ipso loco sepeliri se iussisse ferunt monumentumque ibi aedificari, ne funus 
sibi in ingraia patria fieret.) en Seneca (Epist. LXXXVI. 1 ... ara, quam sepulcrum esse 
tanti viri suspicor) m.b.t. Litemum een juist vermoeden uitspreken. Bij al wat Seneca in 
deze brief over Scipio vertelt, moet men bedenken dat de Stoa deze grote figuur als een 
'sanctus sapiens' had ingepalmd (Cic. de offic. 111,1) en de nodige legende al rond zijn per
soon had geweven. Zo berust het citaat (idem, § 2), waarin Scipio's verheven gedachtengang 
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Achteraf is het niet moeilijk om aan de hand van een analyse van de 
gebeurtenissen vast te stellen dat hier in feite het begin van het einde der 
Republiek ligt. In die tijd hebben de senatoren dit gevaar onderkend en 
bestreden. Tegen deze achtergrond krijgt het koppig volhouden van een 
Cato, republikein-in-hart-en-nieren, zin. Zó kan hij zeker niet vergeleken 
worden met een chicaneurig sycophant, maar eerder met een van de profeten 
uit het Oude Testament die, bezeten als ze waren van hun roeping, ook 
vaak de noodzaak van aanpassing aan onvermijdbare invloeden van buiten 
Israël hebben miskend. Naar alle waarschijnlijkheid zijn beide mannen, ieder 
op hun manier, even oprecht bekommerd geweest om het lot van de Romein
se Staat. Het was hun tragiek dat hun opvattingen onverzoenlijk tegenover 
elkaar stonden. Scipio was, geheel naar de trant van Alexander, humaan, 
tolerant en toegevend voor de overwonnenen. Dit beleid van Scipio's 
buitenlandse politiek was niet naar de zin van de boerse, keiharde zakenman 
Cato die wilde, dat de Romeinen zoveel mogelijk materieel gewin haalden uit 
de veroverde gewesten. 

Afgezien van de invloed die al eeuwen lang van Magna Graecia uitging 
en vooral via Cumae zijn weg naar Rome vond, stond de Urbs vanaf deze tijd 
op religieus, cultureel, politiek en sociaal terrein bloot aan hellenistische 
invloeden. Door dit contact met de grote wereld kan men een acceleratie 
waarnemen in het romeinse leven. Binnen korte tijd veranderde Rome van 
aanzien. 

Ook dan gaan de baten van een partij of van een persoon overheersen 
boven het algemeen belang. En Rome en zijn imperium zouden hieraan 
te gronde zijn gegaan, als niet Caesar met behulp van de mogelijkheden, die 
Sulla overigens tot heil van de Republiek had geschapen56, zijn eigenaardige 
dictatuur had kunnen vestigen en hierdoor de waarlijk 'Kaesar'-lijke heer
schappij van een Augustus onafwendbaar had voorbereid. 

2 QUADRUPLATOR BIJ CICERO EN LATERE AUTEURS 

In de prae-klassieke literatuur, nl. bij Plautus, is eenmaal sprake van het 
verbum mediale quadntpulari en eenmaal van het derivatieve nomen agentis 
quadrupulator. 

Zoals reeds gezegd57, is het begiip quadrupulari in de comedie van Plautus 
al los van zijn oorspronkelijke betekenis: het is een vorm van beroepshalve 

wordt beschreven, stellig op stoïcijnse fantasie: 'Nihil' inquit (Scipio)' volo derogare 
legibus, nihil institutis. Aequum inter omnes civis ius sit. Utere sine me beneficio meo, 
patria. Causa tibi libertatis fui, ero et argumentum (ni. door zelf heen te gaan, als ik die 
vrijheid belemmer.); exeo, si plus tibi expedit, crevi'. 

56 cfr. Komemann, I, p. 476-482. 
S' cfr. p. 33 en 37. 
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aangeven, wat de minachting heeft van zelfs een parasiet, van iemand dus 
die toch allerminst op respect aanspraak zal hebben kunnen maken. 

In de klassieke literatuur treffen we bij Cicero voor het eerst het woord 
quadrupiator aan: driemaal in zijn redevoering tegen Verres (actio secunda) 
en tweemaal in zijn de divinatione in Caecilium5*. Opvallend is hier dat 
Cicero in beide oraties in het offensief is. Deze omstandigheid brengt voor 
de spreker bepaalde psychische spanningen mee die de keuze van zijn 
woorden beïnvloeden. 

Bij de bepaling van de betekenis van quadrupiator op deze vijf plaatsen 
bij Cicero staat telkens voorop dat een grote minachting dit woord aan
kleeft. 

In de oratio tegen Verres wordt de naam quadrupiator gegeven aan een 
zekere Naevius Turpio, de slechtste van alle quadruplatores van die streek. 
Onder de praetor Gaius Sacerdos was deze man al eens wegens rechtsver-
krachting veroordeeld. Naevius nu staat in dienst van de beruchte Verres 
die de erfenis van de Siciliaan Dio wil inpalmen. Daarom laat Verres Naevius 
zgn. voor de Erycinische Venus aanspraak maken op de erfenis van Dio. 
Volgens de gewoonte had de quaestor, tot wiens rechtsgebied de mons Eryx 
behoorde, de eis moeten indienen. Quadrupulator betekent hier de kleine 
rechtsverkrachter-om-den-brode; er waren er al meer van dit soort van Italië 
(Rome) naar Sicilië overgestoken, zoals Cicero zelf opmerkt. Wellicht 
behoorden ze tot de bagage van dat bepaalde slag gouverneurs, waarvan een 
Verres hèt klassieke voorbeeld is geworden. Wanneer een man als Cicero 
dit woord tegen iemand in de mond neemt, moet het denigrerend zijn. 
Het is de verachting van de homo novus, van de man die in het leven iets heeft 
bereikt door te strijden tegen onrecht, voor de gewetenloze man, misschien 
zelfs van heel goeden huize, die zich moreel en sociaal niet staande heeft weten 
te houden en nu alle mogelijke ongeoorloofde middelen te baat neemt. 

In de divinatione in Caecilium §21 zegt Cicero: 'per homines honestissimos 
virosquefortissimos, non imperitos adolescentulos aut illiusmodi quadruplatores 
leges iudiciaque administrentur'. Door het gebruik van een chiasme staat hier 

58 Cic. in Q. Caecilium 7, 24.: videt enim, si a pueris nobilibus, quos adhuc elusit, si a 
quadruplatoribus, quos non sine causa contcmpsit semper ас pro nihilo putavit, accusandi 
voluntas ad viros fortes spectatosque homines translata sit, sese in iudiciis diutius dominari 
non posse, in Q. Caecil. 21, 68: putant fore ut, si paulatim haec consuetudo serpere ас 
prodire coeperit, per homines honestissimos virosque fortissimos, non imperitos adules-
centulos aut illiusmodi quadruplatores leges iudiciaque administrentur. in Verr. 2,2,7, §21: 
Tum ad Verrem quis detulit? Memoro; nisi forte existimatis ei quadruplatores ad fretum 
praesto fuisse, in Verr. 2, 2, 8, § 22: non enim quaestor petit, ut est consuetudo, is qui 
Erycum montem obtinebat: petit Naevius Turpio quidam, istius excursor et emissarius, 
homo omnium ex ilio conventu quadruplatorum deterrimus, C. Sacerdote praetore con-
demnatus iniuriarum. in Verr. 2, 2, 54, § 135: accusatorum et quadruplatorum quicquid 
erat, habebat in potestate. 
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homines met het supeilatieve honestissimos tegenover illiusmodi quadrupla-
tores en viros met het superlatieve fortissimos tegenover imperitos bij het 
hier spottend getinte diminutivum adolescentulos. 

De invloedrijke advocaat neemt hier stelling tegen bestaande wantoe
standen: de zorg voor wet en rechtspraak die berust bij magistraten, gezwo
renen, rechters en ook bij aanklagers, moet gedragen worden door onkreuk
bare mannen van groot aanzien, niet door mensen, die zonder enig gevoel 
voor beroepseer er alleen maar zoveel mogelijk geld mee willen verdienen; 
door sterke mannen van groot gezag, niet door onwijze en onervaren knullen. 

Is het nu opmerkelijk dat een woord als quadruplator slechts vijfmaal 
voorkomt in het ons bekende, omvangrijke oeuvre van Cicero? Beroeps
halve moet hij toch veel te maken hebben gehad met allerlei soort aan
klagers. Om hiervoor een enigszins plausibele verklaring te geven, is het 
noodzakelijk allereerst het overigens geringe aantal plaatsen in de latijnse 
literatuur na te gaan, waar dit woord overgeleverd wordt. 

Behalve in de reeds genoemde passus bij Plautus en Cicero treffen we 
quadruplator nog aan: eenmaal bij Livius, eenmaal bij Seneca, eenmaal bij 
Apuleius, tweemaal bij Capitolinus, eenmaal bij Aurelius Victor, eenmaal 
bij Flavius Vopiscus Syracusius en eenmaal tenslotte bij C. Sollius Apolli-
naris Sidonius; voorts, wat voor de onderhavige kwestie van geen direct 
belang is, bij Festus en Pseudo-Asconius en in het Scholion Gronov.59 

Afgaande op de inhoud van de teksten bij de eerste negen auteurs, stelt 
men vast dat quadruplator geen strikt juridische vakterm is geweest. Daarom 
vermelden Heumam-Seckel het woord niet voor de juridische bronnen, 
evenmin als het Vocabularium lurisprudentiae Romanae; hierin zou men al een 
verklaring kunnen hebben voor het feit dat quadruplator slechts vijfmaal voor
komt bij de advocaat Cicero. Wel mag dit argument niet te zwaar wegen. 

59 Liv. 3, 72, 4: sed populum Romanum quadruplatoris et interceptons litis alienae 
personam laturum. Sen. de bene/. 7, 25, 1 : male istis improbis et importunis beneficiorum 
suorum quadruplatoribus eveniat. qui tam bellam rem, admonitionem inter amicos, 
sustulerant. Apul. Apol. 89: ut cum quadruplatore agam, bis duplum quinquennium faciam. 
Capitol, (vierde eeuw n.Chr.) Anton. Pius. 7, 2: tanta sane diligentia subiectos sibi populus 
rexit ut omnia et omnes, quasi sua essent, curaret. Provinciae sub eo cunctae floruerunt. 
Quadruplatoresextinctisunt. Aur.l\,l:cavitet sumptibuspublicisetcalumniisquadrupla-
torum intercessit adposita falsis delatoribus nota delationes, quibus fiscus augeretur, 
contempsit. Aur. Vict. (vierde eeuw n.Chr.) de Caes. 35, 7: ... deletaeque fiscales et quadru-
platorum, quae urbem miserabiliter affecerant, calumniae consumptis igni tabulis monu-
mentisque huiuscemodi negotiorum atquead Graeciae morem decreta abolitione ... imma
ne quantum sectabatur (se. Aurelianus). Vopisc. (vierde eeuw n.Chr.) Aurelian. 39, 3: idem 
(sc. Aurelianus) quadru(m)platores ac delatores ingenti severitate persecutus est. Sidon. 
(430-479 n.Chr.) epist. 5, 7, 3: invidere portoria quadruplatoribus. Als quadruplator wordt 
de tollenaar aangeduid, die van de tol lU deel behoudt, cfr. ook: Wesener, quadruplator, 
RE. 47 (1963) Sp. 710-711. Festus, p. 259 M; Ps. Asconius in Cic. div. 7, 24; Scholion 
Gronov in Verr. 2, 7, 21. p. 431. 
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Gewoonlijk immers kwam Cicero aan het woord na andere redenaars 
die de eigenlijke kwestie juridisch al hadden ontleed en toegelicht. Verder 
sprak hij niet voor juristen, maar voor doorgaans in rechten weinig of niet 
geschoolde juryleden, die de zaak eerder emotioneel dan rationeel bena
derden. 

Men doet er evenwel goed aan nog een ander aspect van Cicero te betrek
ken in de beoordeling van dit probleem, nl. dat van de stilist. 

Plautus en Cicero nu buiten beschouwing gelaten, doen de overige zeven 
auteurs in dit geval op het eerste gezicht inderdaad aan een archaïsme denken. 
Zo is van Livius bekend, dat hij juist in zijn eerste decade, tussen 29 en 20 
v.Chr. geschreven, een ruimer gebruik maakt van archaïsmen dan de contem
poraine conventie hem veroorloofde60. In het algemeen kunnen deze ouder
wetse woorden gemotiveerd worden als stijlelementen, die voor de schrijver 
waardevol zijn om een eerbiedwaardige sfeer van oudheid te geven aan de 
verhalen over Rome's verste verleden, een tijd, waarover men in epen61 

pleegt te vertellen. Gries heeft namelijk geconstateerd62 dat juist bij deze 
auteur in de derde en volgende decaden, naarmate hij minder 'episch' behoeft 
te verhalen en meer 'historisch' kan beschrijven, alle archaïsmen verdwijnen 
en het woordgebruik van de eigen tijd in ere wordt gehouden. 

Overigens kunnen nog heel goed andere factoren in het spel zijn geweest. 
Mogelrjkerwijs is Livius beïnvloed door het woordgebruik van historio
grafen die hij als bronnen voor zijn eerste decade heeft geraadpleegd: 
Fabius Pictor, Calpumius Piso, Licinius Macer en Aelius Tubero, Valerius 
van Antium en Claudius Quadrigarius; verder kan hij kennis hebben geno
men van de resultaten van de filologische arbeid van M. Verrius Flaccus63, 
uitgeschreven in diens werk de verborum significatu. 

Seneca is de enige auteur in dit gezelschap, wiens uitgesproken afkeer 
van archaïsmen buiten kijf64 is. Om dit hapaxlegomenon zou men hem echter 
bezwaarlijk van ontrouw aan dit literaire princiep kunnen betichten. 

De taal van Apuleius is een mengelmoes van oud-latijnse woorden en van 
uitdrukkingen, aan de volkstaal ontleend65. 

Capitoli nus en Vopiscus, voor wie de Thesaurus als datering slechts de 
vierde eeuw n.Chr. opgeeft, en Aurelius Victor ( ± 360) zijn allen mensen 
van een tijd, waarin archaïserende en, o.a. onder invloed van het christen-

60 cfr. Enk, p. 123. 
61 Ook het aantal poëtismen is in de eerste decade groot, cfr. Enk, p. 123. 
62 Constancy in Livfs Latinity. New York, 1949. 
6 3 Wellicht hebben zij elkaar ontmoet in de literaire salons van Augustus. 
64 cfr. Sénèque, Introduction générale p. XXXV. Franc, et Pierre Richard. Parijs. 
«5 Enk., p . 265. 
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dom, ook vulgariserende tendenzen in de latijnse literatuur duidelijk aan
wijsbaar zijn66. 

Toch zijn er argumenten contra. Apuleius kiest het woord om een heel 
speciale reden, zoals uit de kontekst blijkt (ut cum quadruplatore agam, 
bis duplum quinquennium faciam). In dit geval kan het dus niet als een 
stringent bewijs gelden voor stilistisch-archaische waarde. 

Overigens blijkt quadruplator door de eeuwen heen, vanaf Plautus tot 
Sidonius (vijfde eeuw n.Chr.) een 'levend' woord; bij Plautus is het al, zoals 
gezegd, los van zijn oorspronkelijke betekenis; Livius draagt het over van de 
aanklager op de rechter, die bij het vonnissen op eigen voordeel is bedacht, 
Seneca op lieden, die winst proberen te halen uit door hun verleende gunsten, 
(overdrijver en hij die onrechtmatig vergroot). 

Sidonius is een geval op zich en staat evenals Festus in deze kwestie ter
zijde. In zijn tijd - de vijfde eeuw n.Chr. - is de term semantisch vogelvrij; 
Sidonius epateert door dit woord te bezigen. Voor hem zou dus quadruplator 
wel een archaïsme geweest kunnen zijn. Hij past het toe op een eigentijds ge
geven en doet dit zo, dat de term voor zijn correspondent doorzichtig is, zo
wel in zich als door het steuntje portaría ertegen, dat hulp biedt voor de 
oplossing van de bedekte zinspeling. Afgezien van Festus die het woord 
quadruplator etymologiseert, is Sidonius de enige auteur, bij wie quadruplator 
geen per se ongunstige gevoelswaarde heeft. Het gebruik dat Livius, Seneca 
en Apuleius ervan maken, veronderstelt, als de pointe tenminste wil doorko
men, bij de lezers vertrouwdheid met de term; juist dit courant zijn van 
quadruplator moet de basis zijn geweest, waarop deze auteurs konden va
riëren. De toelichting van Festus op dit woord behoeft het gangbaar zijn 
van datzelfde woord niet uit te sluiten. Festus wil alleen de verklaring van de 
originele, niet in malam partem gaande betekenis geven: 'hij, die een actio 
quadrupli aanspant'. Dit getuigenis sluit niet in, dat quadruplator in de beteke
nis, waarin we het sinds Plautus in de literatuur aantreffen, uitleg behoefde. 
Het is dus alleszins aannemelijk dat quadruplator in het leven van alledag 
couranter geweest is dan de frequentie in de literatuur zou doen denken. 

In alle passus betreffende quadruplator suggereert niets in de kontekst 
formeel - stilistische bezwaren tegen een quadruplator als vulgarisme of for
meel - stihstische voorkeur voor een quadruplator als archaïsme.67 

Zowel bij Apuleius als bij Livius lijkt het saillante gelegen niet in het feit, 
dat quadruplator wordt gebruikt, maar in de wijze waarop het toegepast 
wordt. Aan het gebruik hiervan bij Livius zou men dan nog deze gedachte 

6 6 Dit proces is al gaande sedert keizer Hadrianus, die volgens zijn biograaf Spartianus 
Cato verkoos boven Cicero, Ennius boven Vergilius, Coelius Antipater boven Sallustius. 

67 Volgens gegevens van L. Engels. 
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over de betekenis kunnen verbinden. Doordat hij het woord toepast op 
omkoopbare rechters, kan men bij het vaststellen van de betekenis twee 
veronderstellingen maken. Enerzijds is het mogelijk dat Livius het woord 
heeft opgevat in zijn vervlakte, ver van zijn oorsprong afgedwaalde bete
kenis van: schurk, op winst beluste chikaneur; anderzijds mag men bij 
Livius, wellicht onder directe invloed van de erudiete Verrius Flaccus, een 
zekere behoefte aan vertoon van belezenheid en geleerdheid veronderstellen 
en heeft hij, de etymologische interpretatie van quadruplator bij Flaccus 
kennend, tegelijkertijd deze alleen aan ingewijden bekende betekenis hier ter 
plaatse bedoeld. 

Het verhaal van de gebeurtenissen, waarbij het woord quadruplator valt, 
speelt zich af in de tweede helft van de vijfde eeuw v.Chr., in een tijd dus, 
waarin de persoonlijke interpretatie van de lapidaire wetsteksten door de 
rechter bij het vonnissen nog doorslaggevend was. Quadruplator heet dan 
de rechter, die in gevallen, waarin een poena dupli of tripli op zijn plaats zou 
zijn geweest, tegen de geest van de wet in een poena quadrupli oplegt, omdat 
hij op slinkse wijze belang heeft bij de grootte van de aan eiser toegekende 
schadevergoeding. Ook al gaat het hier niet meer om een aanklager, maar 
heeft de betekenis van het woord zich in het gerechtelijke milieu op onver
wachte wijze uitgebreid tot zelfs de rechter, etymologisch is quadruplator 
ook in deze situatie toepasselijk en zelfs in de meest letterlijke zin op te 
vatten. 

Na het voorafgaande lijkt het niet doenlijk om aan een archaistische 
waarde van quadruplator vast te houden. 

De mogelijkheid van vulgarisme evenwel is niet geheel uit te sluiten. 
Uit de teksten krijgt men de indruk dat het woord op zich, geen doorslag

gevende stilistische waarde heeft gehad, maar dat het inhoudelijke, dank zij 
de ontwikkeling in de praktijk, zich zodanig in malam partem heeft bewogen, 
dat quadruplator in de hogere literatuur met een zekere reserve gehanteerd is; 
men vindt het bij hoge uitzondering en, tot en met Apuleius, met een ge
prononceerde ongustige waarde, tot het uiterste uitgebuit tegen de opponent. 
In het kunstproza diende men elk stiUstisch vulgarisme (b.v. plorare t.o.v. 
fiere, manducare t.o.v. edere) te schuwen. Voor Cicero als prominent ver
tegenwoordiger van deze opvatting betekent een dergelijk vulgarisme een 
negatief stijlelement, dat in zijn situatie van pleitbezorger of aanklager niet 
alleen blijk zou geven van slechte smaak, maar ook van psychische en intel
lectuele onmacht. Vooral dit laatste zou niet bijgedragen hebben tot de roem 
van zijn bekwaamheid en van zijn meesterschap over de taal. 

Het woord quadruplator zal dan ook wel niet uit zuiver formeel-stilistische 
overwegingen minder gebruikelijk geweest zijn in de hogere literatuur, maar 
vooral door zijn inhoud hier als niet of nauwelijks attractief getaxeerd zijn. 
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In bepaalde situaties slechts verkeerde het nadeel in een voordeel, dat door 
Cicero, Livius en Apuleius gretig wordt uitgebuit. Mogelijk heeft de hardheid, 
waannee dat wat met quadruplator gezegd wordt, aankomt, ertoe geleid dat 
Livius en Cicero (de orationes Verrinae zijn gehouden in het begin van zijn 
politieke loopbaan) dit woord alleen in een bepaalde periode van hun 
activiteit bezigen. 
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HOOFDSTUK V 

NOMEN DEFERRE, NOMINIS DELATIO EN DELATOR 

De oudste vindplaats van de rechtsterm nomen déferre1 levert een episode 
uit Р1аи1ш'у4ы/и/аг7'а2. Daar roept Euclio Congrio, een kok die op de loop 
is gegaan, toe: 

'Hé, kom terug, waar ren je nou zo hard naar toe? Kalm aan! blijf staan!' 
CONGRIO: 'Wat sta je daar te schreeuwen, hufter?' 
EUCLIO: 'Je moet het zelf weten, maar ik ga meteen naar de politie en dan 

geef ik je aan.' (deferam nomen tuom). 
CONGRIO: 'Wat heb ik dan gedaan?' 
EUCLIO: 'Je hebt 'n mes bij je.' 
CONGRIO: 'Ik ben toch een kok'. 
EUCLIO: 'Heb je me ermee gedreigd of niet?' 
CONGRIO: 'Stom genoeg van me dat ik 't je niet tussen je ribben gestoken heb.' 

Op deze plaats is duidelijk sprake van de nominis delatio als inleiding^ 

1 déferre heeft allereerst de algemene betekenis van: naar beneden brengen, dragen; 
stroomafwaarts voeren. Dit kan zowel letterlijk als figuurlijk verstaan worden b.v. alqd 
in discrimen déferre, iets op het spel zetten, tot het kritieke punt brengen. Hierop aanslui
tend, maar in betekenis vernauwd, heeft het verbum ook de inhoud van: aanbieden, ver
lenen alci alqd, ter beslissing voorleggen, melden alqd ad alqm. Vervolgens omvat dit woord 
in zijn bijzondere technische zin enerzijds de staatsrechtelijke term. aan-, inbrengen, laten 
inschrijven, registreren alqd, b.v. in aeranum; déferre censum ad censorem: zijn vermogen 
aangeven bij de censor,- defern in censum: zich aanmelden voor de schatting, anderzijds 
- en hierom gaat het in deze verhandeling - de rechtsterm: déferre nomen ales of ales rei: 
de naam van iemand als beschuldigde aangeven, tegen iemand een aanklacht indienen. 
déferre alqm - iemand aanbrengen, aangeven, aanklagen; déferre crimen ad alqm: een be
schuldiging aanbrengen bij iemand; déferre alqd of de alqa re, de alqo: iets aangeven, aan
gifte doen over iets of iemand. 

2 v. 415 sqq.: 'Redi! quo fugis nunc? tene, tene!'. 'Quid, stolide, damas?'. 'Quia ad 
tnsviros iam ego deferam nomen tuom'. 'Quam ob rem'. 'Quia cultrum habes'. 'Cocum 
decet.' 'Quid comminatu's mihi?' 'Istud male factum arbitrer, quia non latus iodi'. 
Bij Lucilius (±167 v.Chr.) vinden we eenmaal nomen déferre, ni. Quapropter certum est 
faceré contra ac persequi et nomen déferre hominis (Lucil. XXIX, 920), wrschl. is de term 
hier overdrachtelijk gebruikt. 

3 Kunkel is van mening, dat de nominis delatio bij de tresviri zich wel nooit tot een for
mele aanklacht heeft ontwikkeld. Cfr. Untersuch, noot 262 en supra p. 58. 
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tot een strafgeding van c.q. voor de tresviri capitales* die de speciale helpers 
van de praetor waren en, evenals deze, de criminele en civiele rechtspraak 
uitoefenden. Voor de kleine luiden van de burgerij - de humiliores - en voor 
de vrijgelatenen en slaven - de personae vilae - waren ze de meest directe en 
zichtbare uitdrukking van de justitie; als zodanig zijn ze nog het best te 
vergelijken met de huidige politie5. Met deze instantie dreigden deze mensen 
hun vijanden, hierbij deden ze aangifte. 

Bij de columna Afaenia6 op het Comitium, waar hun tribunaal stond, 
hielden de tresviri zitting. Misdadigers die op heterdaad betrapt waren of die 
een bekentenis hadden afgelegd, werden zonder uitspraak van een jury ge
vonnist en terechtgesteld. Stond de schuld niet vast, dan werd, zoals in elke 
zaak de capite, met behulp van een consilium recht gesproken. Dit was ook 
het geval, wanneer slaven terechtstonden7. Omdat evenwel een zekere mate 
van bruutheid kenmerkend was voor deze rechtbank, placht men weinig 
omhaal te maken met dit slag mensen. Bij stug ontkennen konden pijnbank 
en andere soorten van foltering radikale middelen zijn om de bewijsvoering 
te bekorten. Er is een geval bekend, waarbij een slaaf zelfs zonder enige 
zweem van bekentenis veroordeeld wordt. Valerius Maximus8 vertelt dat een 
zekere Alexander, slaaf van P. Atinius, tot zesmaal toe gefolterd werd; 
de man bleef zijn onschuld volhouden. Desondanks werd deze Alexander, als 
had hij bekend, door de rechter veroordeeld en liet de triumvir L. Calpurnius 
hem aan het kruis slaan9. 

De manier waarop de auteur, namen en toenamen noemend, de feiten 
meedeelt, geeft duidelijk te kennen dat deze triumvir persoonlijk verant
woordelijk gesteld wordt voor deze inhumane gang van zaken. Als voor
zitter van deze rechtbank kon de triumvir naar eigen goeddunken10 de 

* wrschl. is dit ambt ontstaan tussen 292-285 v. Chr., cfr. Periochae van Livius' lib. 
XI. a.u.c, die over genoemde periode bericht: triumviri capitales tunc primum creati sunt. 
Verder over tresviri capitales: Kunkel, Untersuch. p.71 sqq. en noten 266, 271,291 en 300. 
Tot de competentie van de tresviri behoorde het toezicht op de gevangenissen en de te
rechtstellingen en de zorg voor de openbare orde en veiligheid in de stad. 

5 Euclio dreigt met aangifte bij de tresviri, omdat de kok een vir humilis is. De praetor 
hield zich vml. bezig met aangiften c.q. aanklachten van mensen van standing, de hones-
tiares. 

6 Huelsen: Das Forum Romanum. p. 8. Uit de opmerking van Cicero {pro Cluent. 38): 
hominem ante pedes Q. Manlii qui tum erat Triumvir constituunt, blijkt dat er van een ver
hoging sprake is. Kroll. Maenia Columna, RE. 14 (1930) Sp. 244-245. Lugli, p. 106. 

7 Cic. in Verr. 2, 5, 12. Tu, quos servos...voluisse cognoras et de consilii sententia 
iudicaras, ... 

8 8, 4, 2. 
9 .. .sed perinde atque confessus esset, a iudicibus damnatus et a L. Calpurnio triumviro 

in crucem actus est. 
io Levy, p. 16 sqq. 
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veroordeelde - slaaf of geen slaaf - laten terechtstellen of hem het leven laten 
en aan zijn heer ter eventueel particuliere bestraffing teruggeven11. 

Men kan niet aan de indruk ontkomen dat Plautus in de aangehaalde 
scène een toespeling maakt op een rechtsnorm die inhoudelijk niet essentieel 
verschilt van de bepalingen in het eerste hoofdstuk van de lex Cornelia de 
sicariis et veneficis. 

'Capite primo legis Corneliae de sicariis cave tur, ut is praetor iudexve 
quaestionis cui sorte obvenerit quaestio de sicariis... ut i quaerat cum iudicibus, 
qui ei ex lege sorte obvenerint de capite eius, qui cum telo12 ambulaverit 
hominis necandi furtive faciendi causa hominemve occiderit ...13. 

Wanneer men let op de volgorde van de gegevens in de laatste zinsnede, 
moet men de bedoeling van deze wet wel als volgt zien: niet het doden van 
een mens als zelfstandig misdrijf wordt hier verboden, maar het dragen van 
wapenen met de bedoeling iemand te doden of te beroven en het doden dien
tengevolge14. 

Of deze bepaling in Plautus' tijd al een wet (lex) was of een edictum 
praetorium is moeilijk uit te maken, maar de vergelijking met een gemeen
telijke politieverordening dringt zich dadelijk op. Men onderkent in haar 
immers meteen zuiver politiële motieven. Hiermee kregen de praetor en 
vooral zijn helpers, de tresviri capitales, een middel in handen dat, zo het al 
niet preventief werkte, dan toch in elk geval meer dan enig ander middel ooit 
tevoren, efficiënt zou blijken om misdadige en ordeverstorende elementen in 
Rome uit de weg te ruimen. 

Erkenning van een dergelijke rechtsnorm houdt in dat men naast het al
oude private strafgeding het bestaan van een ander soort, nl. van een publiek 
strafgeding (judicium publicum) aanneemt. 

Met enig voorbehoud, omdat elke directe en indirecte getuigenis over dit 
soort quaestiones15 wat het einde van de derde en het begin van de tweede 

" Cic. in Verr. 2,5, II; Kunkel, Untersuch, noot 285. 
12 In de zin van de lex Cornelia is cutter (mes) een telum ni. aanvalswapen, cfr. Kunkel, 

Untersuch., noot 258. 
» cfr. Ulp., Coll. 1, 3, 1.; Cic. pro Cluent. 148. 
14 Cic, pro Mil. 11: Etsi persapienter et quodam modo tacite dat ipsa lex potestatem 

defendendi, quae non hominem occidi, sed esse cum telo hominis Decidendi causa vetat, 
ut, cum causa, non telum quaereretur, qui sui defendendi causa telo esset usus, non hominis 
decidendi causa habuisse telum iudicaretur. 

15 In het jaar 142 v.Chr. leidde praetor L. Hostilius Tubulus een quaestio inier sicarios. 
Dit eerste getuigenis van een quaestio, i.h.c. inter sicarios, vinden we bij Cic. de fin. 2, 54: 
An tu me de L. Tubulo putas dicere? qui cum praetor quaestionem inter sicarios exercuisset, 
ita aperte cepit pecunias ob rem iudicandam, ut anno proximo P. Scaevola tribunus plebis 
ferret ad plebem velletve de ea re quaeri. Quo plebiscito decreta a senatus est consul! 
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eeuw v.Chr. betreft ontbreekt, kan men dan stellen dat in de tijd van Plautus 
quaestiones de sicariis moeten zijn voorgekomen, niet als gerechtelijke or
ganen met een permanent karakter, zoals later de quaestionesperpetuae, maar 
als rechtbanken die naar behoefte werden gevormd. 

Deze vorm van strafrechtspraak is principieel anders als de private straf
vervolging van de lex XII tabularum. In wezen diende het ludicium publicum 
niet de individuele behoefte aan wraak, maar de openbare orde en veiligheid. 
Het doel ervan was de bestraffing van de misdadiger van staatswege: de 
vertegenwoordiger van de staat bepaalde niet alleen de maat en de wijze van 
de straf, maar legde haar ook op eigen gezag ten uitvoer. De oorsprong van 
zo'n ludicium moet gelegen zijn in de behoefte aan inquisitoir optreden van 
de bedienaren van de staat. Zijn procedure onderscheidde zich van die in het 
private strafproces hierdoor, dat de quaestiones de sicarus óf ambtshalve 
(ex officio) òf op aanklacht van elke willekeurige burger op gang gebracht 
konden worden. 

In aansluiting op de hier ontwikkelde gedachten is een korte uitweiding 
over de figuur van de index op zijn plaats. In het oudere romeinse 
rechtssysteem is het geen gewoonte dat de persoon, die geen aandeel in het 
misdrijf heeft gehad en door zijn aangifte of verklaring tijdens het proces een 
veroordeling mogelijk heeft gemaakt, beloond wordt. Mommsen16 zegt: 
'In een enkel geval komt iets dergelijks voor, deels in de vorm van een 
uitnodiging tot zo'n aangifte onder toezegging van een beloning17, die indi
cium heet, deels na beëindiging van het proces, als beloning voor de dienst, 
die men daarmee de gemeenschap heeft bewezen. Zo kreeg de burger bijzon
dere voorrechten18, de met-burger het burgerrecht19, de met-vrije de vrij-

quaestio Cn. Caepioni, profectus m exsihum Tubulus statim nee responderé ausus; erat 
enim res aperta Cfr Cic. de deor. nat 3, 74, de fin 4, 77; ook Mommsen, Strafr. 203, 
Anm. 1. neemt aan dat het hier een gewone quaestio inter sicarios betrof 
Deze quaestio is vermoedelijk niet 'perpetua' geweest; vrgl het optreden van L. Cassius in 
dergelijke processen rond de dertiger jaren van de tweede eeuw; cfr. ρ 18 

1 6 Mommsen, Strafr. Belohnungen des Anzeigers und des Anklagers, p. 504 sqq 
1 7 Liv. 26, 27, 6 consul ex auetontate senatus pro contiene edixit, qui quorum opera 

id conflatum incendium profiteretur, praemium fore libero pecumam, servo libertatem; 
ook. Liv. 49, 14 Epit 77; Sal. Cat. 30. Appian de bello civ. 3. 54, waar aan degene, die 
kon aanwijzen, waar het geld van de vermoorde Caesar verborgen was, een tiende beloofd 
werd. Begrijpelijkerwijs is dit middel bij ludicia privata vaak ter hand genomen door de 
benadeelde, b.v. beloningen voor het terugbrengen van weggelopen slaven of van gestolen 
voorwerpen. Deze beloningen heten dan ook 'indicia1. Petron. c, 97, Apuleius. Metam. 
6, 8; Sen. de Tranq. animi VIII, 8. 

1 8 Liv. 39, 19, 4. 5: utique consul cum tnbums plebis ageret ut P. Aebutio ementa 
stipendia essent, ne invitus mihtaret neve censor ei invito equum publicum assignaret de 
ceterorum mdicum impumtate praemusque consuhbus permissum est. 

i» Dion. 5, 57. 
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heid20, bovendien kregen ze naar omstandigheden geld21, waarbij men weer 
vooropstelde dat de vrije een grotere som ontving dan de tot vrijheid geraakte 
slaaf'. 

In het eerstgenoemde geval - allen, burgers en slaven, uitnodigen tot het 
doen vaneen aangifte onder toezegging van een beloning - hebben we een 
duidelijke, weliswaar incidentele aanzet tot inquisitoir optreden. 

In het algemeen is index22 ieder, door wiens aangifte de ontdekking van een 
tot dan toe onbekend gebleven misdrijf bewerkt wordt23. Om nu de activiteit 
van zulke indices te bevorderen, gebeurt het herhaaldelijk, zoals bij het attisch 
strafproces, dat de staat hen hiertoe door beloningen aanmoedigt24. Hierbij 
mag men niet de regeling uit het oog verliezen dat premies uit de schatkist 
van de staat worden betaald, noch de omstandigheid dat de uitnodiging tot 
aangifte niet enkel tot de vrijen is gericht, maar ook tot de slaven, een cate
gorie zonder rechtspersoonlijkheid, die hiervoor wel bijzonder gevoelig 
zal zijn geweest wegens de in veel gevallen in het vooruitzicht gestelde vrijheid, 
tenminste wanneer de aangifte vrijwillig geschiedde en niet door tortuur of 
vreesaanjaging verkregen was. Uit deze twee factoren is zonder enig bezwaar 
op te maken dat men min of meer van de opvatting was doordrongen dat de 
staat als zodanig boven de ontdekking en bestraffing van de misdadigers 
werkzaam moest zijn. Mettertijd krijgt index er in bepaalde gevallen een 
beslist ontsierend element bij in zijn betekenis. Nog in de tijd van de Repu
bliek kan index iemand betekenen die de veroordeling van een medeschuldige 
heeft bevorderd, nadat hem straffeloosheid25 is verzekerd krachtens een over

eo Liv. 2. 5 ; Cic. pro Balbo 9, 24; 
2 1 Cic. in Cat. 4, 5, 10; Sail. Cat. 50. 1. In latere tijd vindt men in de wetten algemene 

toezeggingen van een beloning: het burgerrecht als beloning voor aangifte van ontvoering 
(C. Th. 9, 24, 1, 4.); vrijheid van belasting voor het aangeven van een deserteur (C.Th. 
7,18,4,1) of vaneen valsemunter (C. Th. 9,21,2,1); slaaf kreeg vrijheid voor aangeven van 
de moordenaar van zijn heer, van desertie of concubinaat van een vrije met een slaaf. 

2 2 Ulpian. LI 97; Dig. de verb, signifie. L. 16: Indicasse est detulisse, arguisse et con
viasse. 

" Dion. V, 7; Liv. 2,4; 8,15,18 ; 26,27; Dig. 37,14,9 § 1. de iure patron. In uitzonderlijke 
gevallen wordt ook de aanklager wel als index betiteld ; Cic. ad. Q. frat. II, 3 ; Tac. Ann. IV, 
28. 

2+ Liv. 2, 5; 4, 45; 22, 33; 27, 3; 28, 26; 39, 19. Cic. in Cat. IV, 5. Sal. Cat. с. 30. Suet. 
Caes. с. 17.; Zonaras VIH, 13. 

2 5 Toezegging van straffeloosheid vinden we in het proces tegen de aanhangers van 
Catilina. (Cic. in Cat. 3, 4. 8.) en in het proces tegen Piso onder Keizer Nero. (Tac. Ann. 
15. 71. - festinata indicia impunitate remuneratur.) Pseudo-Ascon. in Cic. divin с. 11. -
index est, qui facinoris, cuius ipse est socius, latebras indicai impunitate proposita. Vgl. 
Dion. V, 54; Liv. 4.45; 32, 26; 39, 12, 13, Dio. 37, 34, 41; Sallust. Catil. с 47, 48. lugur. 
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eenkomst, die tussen hem en de rechter getroffen is vóór het afleggen van zijn 
bekentenis. 

Van index in deze engere zin kan men zich alleen bedienen, wanneer het 
gaat om een misdrijf dat gekwalificeerd wordt als tegen de staat gericht^. 
Het zal verder geen verbazing wekken dat een optreden als index niet over
eenkomstig de stand en waardigheid van de senatoren werd geacht. Daarom 
mochten zij zich in de regel niet aan een dergelijke activiteit overgeven27. 

Of men nomen déferre op genoemde plaats uit Plautus' Aulularia 
als aangeven of aanklagen moet verstaan is niet met volledige zekerheid 
uit te maken. Oorspronkelijk is het zeker alleen aangeven geweest, omdat 
het hier gaat om een procedure die van huis uit inquisitoir is. Als iemand 
op grond van politiële verdenking of op aangifte van de een of ander in 
hechtenis genomen werd en niemand zich als aanklager meldde, moest de 
magistraat die het proces leidde, ook de beschuldiging waar maken. Hij 
diende dus te beschikken over bewijsmateriaal en hij kon dit alleen tenvolle, 
wanneer van staatswege de getuigen werden opgeroepen met de verplichting 
tot het afleggen van verklaringen. 

Voor het geval dat een misdadiger, op heterdaad betrapt, gevangen was 
genomen, kon b.v. de triumvir niet wachten, totdat een willekeurige burger 
als aanklager wilde optreden. Hij moest dan wel zelfde functie van president-
rechter combineren met die van aanklager. Nu zal de nominis delatio in het 
proces voor de tresviri zich niet of althans later dan in hetzelfde proces voor 
de praetor ontwikkeld hebben tot een formele aanklacht. Zeker voor het 
geval, waarin hij niet persoonlijk gelaedeerd was, zal de gewone man - de 
vir humilior - niet geneigd geweest zijn een activiteit zoals die van aanklager, 
welke toch gedegen voorbereiding vereiste, op zich te nemen. Hij zal het wel 
praktisch altijd bij een aangifte gelaten hebbenen het verdere 'vak'-werkaan 
de tresviri hebben toevertrouwd. Daarentegen zal schuwheid voor de rol van 
aanklager in de meeste gevallen onbekend zijn geweest aan de aanzienlijke 

с 32; Tac. Ann. 15,56; L. 1 § 26 D. de quaestion; L. 3 § 7. 6. Th. ad L. Corn, de sicar; L. 
S §7Cl.adL. lul. maiestat. Later is de impunitas (straffeloosheid) bij de processen wegens 
majesteitsschennis eens en voor altijd bij wet vastgesteld; voordien was het een toevallige 
concessie, waartoe, principieel genomen, niet de magistraat, maar alleen de wetgevende 
macht (senaat) gerechtigd was, omdat impunitas, zoals elke amnestie, een inbreuk is op de 
bestaande rechtsordening (Mommsen, Strafr. p. 504-505). 

26 Pseudo-Ascon. in Cic. divin, с. П.: Certa sunt, in quibus impunitas indici datur, in 
causa proditionis, maiestatis et si quid huiusmodi est. 

^7 Pseudo-Ascon. id. e l i : Certae etiam personae sunt, quae indices fieri possint. 
Itaque ñeque repetundarum causa per indices agi solet neque senatoria persona potest 
indicium profiteri salvis legibus. 
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lieden - de viri honestiores -, wier rechtszaken gewoonlijk in handen van een 
praetor werden gelegd. Door hun afkomst of rijkdom waren zij al jaren lang, 
dikwijls van vader op zoon, vertrouwd met de traditie en routine van de 
staatsambten èn met alle mogelijke aspecten van private en publieke rechts
zaken. 

In het onderhavige geval gaat het om een kok, een man van lage komaf, 
en daarom lijkt de betekenis van aangeven hier meer op zijn plaats. 

Ook de quaestiones extraordinariae die sedert het begin van de tweede eeuw 
v.Chr. in toenemende mate door de senaat werden ingesteld om politieke 
en andere misdrijven te onderzoeken, in het bijzonder ambtelijke vergrijpen 
van magistraten, waren inquisitoir van opzet. Ze werden door de magistraat 
of quaesitor, aan wie de zaak was opgedragen, ambtshalve (ex officio) be
gonnen zonder op een aanklager te wachten28. 

In al deze oudere iudiciapublica19 van de tijd vóór de Gracchen moeten sterk 
autoritaire trekken opvallend zijn geweest. De magistraat of quaesitor speelde 
een dominerende rol, want als degene die de beschikking had over het be
lastende materiaal en de getuigen à charge, vervulde hij hier de functie van 
aanklager en als degene die de jury naar eigen inzicht kon samenstellen of op 
z'n minst sterke invloed kon uitoefenen op de keuze, was hij tegelijkertijd een 
machtig rechter. Dit aspect onderscheidde hen van de latere quaestiones in 
Sulla's tijd, waarin recht van aanklacht voor elke burger karakteristiek is en de 
omstandigheid dat de president van het hof een door het lot samengestelde 
jury krijgt toegewezen. 

Naar alle waarschijnlijkheid heeft het iudicium publicum in het begin 
van de tweede eeuw v.Chr. eerder ruimere toepassing gevonden als gerechte
lijke instantie voor de vervolging van gewone misdrijven dan als middel ter be
rechting van politieke misdrijven. Uiteraard immers voldeed de private 
strafrechtelijke vervolging d.m.v. de legis actio per sacramentum allereerst 
aan de behoefte aan wraak van het individu; in tweede instantie pas, meer als 
bijkomstig dan als bedoeld effect, kon zij haar nut hebben voor de openbare 
veiligheid. De ondeugdelijkheid van dit gerechtelijke middel hiervoor moet 
in de praktijk van alle dag wel eerder aan het licht getreden zijn dan die van het 
politieke strafproces, dat voor de comitia gevoerd werd. 

Deze overgang van zuiver privaat strafrecht naar 'openbare' vervolging 
- zeker een eeuw vóór Sulla - is bevorderd door maatschappelijk opportunis-

28 Pas aan het einde van de tweede eeuw v.Chr. treffen we in de quaestiones, bij plebis
ciet ingesteld, het recht van aanklacht voor elke willekeurige burger aan. Kunkel, Unter' 
such. p. 59 en p. 93. 

29 Hieronder te verstaan: alle politiële en politieke, regelmatige en buitengewone 
quaestiones. 
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me: de beginselen van het aloude strafrecht waren vervaagd en moesten het 
afleggen tegen de toenmalige omstandigheden en behoeften van overheid en 
particuliere personen. De privaatpersoon die d.m.v. een nominis delatio een 
ander voor de jury van een quaestio de sicariis bracht, was geen eiser in de zin 
van het private proces de capite, want hij maakte niet voor zichzelf aanspraak 
op een recht tegenover de beschuldigde, maar hij gaf zich moeite, opdat de 
beschuldigde door de staat zou worden gestraft; gaf zich moeite metterdaad, 
omdat in deze procesvorm van het begin af aan heel wat meer activiteit van de 
'delator' werd geëist dan van iemand die heden ten dage bij de politie aangifte 
doet van een strafbaar feit. 

Al spoedig moet de 'delator' hier de formele functie van procespartij, 
van aanklager, gekregen of genomen hebben. Deze gang van zaken is niet 
verwonderlijk: de magistraten zullen in het algemeen niet bereid zijn geweest 
nog vóór de behandeling de bewijzen van schuld of onschuld van de be
trokkene te verzamelen; ze waren er eenvoudigweg niet toe in staat, omdat 
ze niet de beschikking hadden over een corps van rechercheurs. Bijgevolg 
beschikte alleen de delator over het belastende materiaal; hij kende de ge
tuigen die door de magistraat van staatswege werden gedagvaard; tijdens 
de behandeling had de delator de beschuldiging in extenso voor te dragen 
en getuigen à charge voor te leiden. Deze taak nam hij gretiger op zich, als 
hem bij veroordeling van beklaagde een premie te wachten stond. Vanzelf
sprekend zullen de naaste bloedverwanten van een vermoorde meestal de 
voorkeur gegeven hebben aan een quaestio de sicariis boven de ouderwetse 
legis actio, omdat, in volgorde van het gewicht der motieven, men een be
schuldigde gemakkelijker voor een quaestio kon brengen wegens de daar 
voor getuigen bestaande dwang tot het afleggen van verklaringen30, omdat 
vervolgens de succesvolle aanklager niet zelf de straf behoefde te voltrekken 
aan de veroordeelde en tenslotte omdat deze procedure geen sacramentum 
vereiste, hetgeen minder persoonlijk risico voor de aanklager betekende31. 
Juist de mensen die zich tot bloedwraak verplicht voelden, zullen niet tevre
den zijn geweest met een aangifte zonder meer; zij zullen erop hebben ge
staan om als aanklagende partij zelf hun belangen tijdens het proces te 
behartigen. Deze alleszins begrijpelijke voorkeur voor de nominis delatio 
boven de legisactio had tot gevolg dat de delatio van aangifte tot aan
klacht werd en dat het iudicium publicum van een proces 'ex officio' werd tot 

30 testimonium alci denuntiare: iemand oproepen om getuigenis af te leggen; vrijwillige 
getuigen konden niet gedwongen worden tot het afleggen van verklaringen; alleen de aan
klager had het recht hen door het gerecht te laten oproepen om getuigenis af te leggen. 
Cic. pro Sex. Roscio 38. 

зі cfr. Hoofdstuk II, noot 8. 
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een proces dat, met het bekende voorbehoud32, iedere willekeurige burger 
door een aanklacht op gang kon brengen. 

Het substantief delatio komt in onze bronnen slechts in die verengde 
zin voor welke hierboven onder déferre het laatst is genoemd: aangeven, 
aangifte, aanklacht. Het woord vindt men gekoppeld aan hereditatis*3, het 
meest echter toch wel in aansluiting met nominis. Of het nomen agentis de
lator^ van oorsprong een substantivum verbale dan wel een substantivum 
nominale is, valt moeilijk uit te maken. Men is geneigd te opteren voor het 
laatste. Delator is dan te beschouwen als direct afgeleid van de genoemde 
rechtsterm: nominis delatio. In de bronnen immers zijn geen bewijzen voor
handen dat delator in brede zin, van is qui tradii tegelijk met déferre en delatio 
in diezelfde zin, van oudsher in de latijnse taal gangbaar is geweest en later 
allengs met delatio in betekenis verengd zou zijn tot respectievelijk aanbren
ger, aanklager, aanklacht35. 

In de tweede eeuw n.Chr. komt het woord delatorius in zwang. Als derivaat 
van delator, in die tijd verklikker, verrader, betekent het hoofdzakelijk 
verraderlijk. Na de tweede eeuw n.Chr. treffen we het woord delatura aan 
in de betekenis van verraad of loon voor verraad. In de authentieke griekse 
tekst van Eusebius' 'Kerkgeschiedenis'1*6 vinden we het latijnse leenwoord 

32 cfr. p. 28 en 29. 
« het ontstaan van het recht tot erfopvolging, van Oven, p. 538 en 566; als technische 

term komt nominis delatio voor het eerst voor in de lex Acilia repetundarum (Bruns, Font. 
lur. Rom* 55sqq.) Hitzig, nominis delatio, RE. 4 (1901) Sp. 2425-2427. 

34 ThLL. delator. 
35 Bij Augustinus komt het woord delator voor in de betekenis van: 'hy, die overbrengt, 

overhandigt.' Epist. 36.13. Moyses, delator legis; Serm. Ed. Mai. 177. nullus (praeter Chris
tum) antea dignitatis suae caelum habet delatorem; Epist. 36, 13. geeft geen woorden van 
Augustmus zelf weer, maar behelst een citaat van een zekere Urbicus De zich onder deze 
naam verbergende auteur heeft een werkje over het vasten geschreven dat Augustinus aan
vecht. Omdat delator — qui tradii met frequent voorkomt noch zodanig voortleeft in de 
romaanse talen, kan het ten tijde van Augustmus geen gemeengoed zijn geweest. Evenals vele 
nomina agentis op-tor, die in het laat-latijn voor een groot deel gelegenheidshalve zijn 
gevormd, nl. om een relatieve bijzin te vermijden (cfr. dedicator, confirmator, abohtor etc.) 
kan ook delator = qui tradii zo'n gelegenheidswoord zijn, dat onafhankelijk van delator = 
qui deferì (nomen) i.e. accusât afgeleid is van déferre, nu in de betekenis van 'overhandigen, 
brengen, geven'. Verba lenen zich nu eenmaal veel minder tot betekenisspeciahsenng dan 
substantiva. Daarom handhaven ze vaak algemene betekenissen, terwijl de verwante 
substantiva een betekenisverenging ondergaan. Dit kan ertoe leiden dat de band, die tussen 
het verbum en het substantivum bestaat, geheel vervaagt. Wat b.v. de band tussen delator 
= qui accusât en déferre betreft, twee eeuwen na Augustinus herkent Isidorus van Sevilla 
(ong. 10, 77) geen taalkundige verwantschap tussen beide en verklaart delator dictus eo 
quod detegit quod latebat. Dezelfde interpretatie vindt men in glossaria. 

3* 3, 20, 1. Dit werk van Eusebius (265 - ± 339) is bron van alle latere geschiedschrij
ving over de eerste eeuwen van het Christendom. Sizoo, Geschied, der oudchnstel. 
griekse letterkunde. 
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δηλατορεύω = valse aanklager en verrader zijn, dat door een in- en 
uitwendige gelijkenis makkelijk contact legt met het authentiek griekse 
δίίλοω - ik maak openbaar. Dit werk was in de christelijke wereld zo'n 
groot succes, dat het in het syrisch en later in het armeens is vertaald. In 
4033 7 verscheen de latijnse vertaling van Rufinus. In de Historia Ecclesiastica, 
waarin Rufinus hier en daar van het oorspronkelijke werk afwijkt en een aan
vulling geeft van de jaren 325 tot 395, wordt δηλατορεύω door déferre weer
gegeven. 

In de ons overgebleven bronnen komt delator voor het eerst voor in het 
werk van Livius38, die zijn 'libri ab urbe condita, kort voor en tijdens de re
gering van Augustus heeft geschreven39. Het woord wordt gebruikt eenmaal 
in boek 4240 dat de gebeurtenissen van 173-171 v.Chr. beschrijft en eenmaal in 
boek 4541 dat handelt over de jaren 168-167 v.Chr.; beide keren betekent 
delator is qui denuntiat of accusât. Hierop afgaande mag men niet apodictisch 
stellen dat delator vóór die tijd niet in deze betekenis heeft bestaan. Uit
eindelijk zijn ons betrekkelijk weinig bronnen bekend, waaruit we kennis kun
nen putten van de latijnse taal van vóór Livius42. Wel is het merkwaardig 
dat nu juist in het oeuvre van Cicero, dat toch een van de voorname bronnen 
is voor het klassieke recht, nergens van delator wordt gesproken. Dit silentium 
is, dunkt ons, sprekend genoeg om er in deze materie zonder bezwaar enige 
bewijskracht aan te ontlenen. We zullen dus hieromtrent bij Cicero te rade 
gaan. 

Bij lezing van zijn werken, natuurlijk vooral van de redevoeringen43, komt 
men al snel tot de bevinding dat begrippen als accusare en accusator veel
vuldig gebruikt worden, dat de frequentie van de rechtstermen nomen déferre 
en nominis delatio veel lager ligt44 en dat, zoals gezegd, het woord delator er 
volkomen ontbreekt. Het lijkt ons dienstig de volgende beschouwing hieraan 
vast te knopen, die mede zal bijdragen tot een adequate vertaling van deze 
onderscheidene begrippen. 

3' Omstreeks die tijd zijn er allerlei werken van Augustinus' hand verschenen. 
38 Liv. 59 v.Chr. - 17 n.Chr. 
3» OCD.: tussen 30 v. Chr. en 10 n.Chr. 
to 42, 17, 2. Ulis indicü delator erat. (ThLL).. 
41 45, 31, 10. criminum auctores delatoresque (ThLL.). 
« Het historische werk van Asinus Pollio, Pompeius Trogus, tijdgenoten van Livius is 

geheel verloren gegaan. Van slechts vier van Cicero's tijdgenoten hebben we prozageschrif-
ten over, ni. Varrò, Caesar, Sallustius en Nepos. 

43 in totaal zijn er 57 volledig en 17 fragmentarisch bewaard gebleven. 
+* b.v. pro Sex. Roseto: accusare en accusator: passim; nomen déferre twee maal: 

с. 3: in deferendo nomine ... e. 23: nomina filiorum de parricidio delata sunt. 
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Vóór en in de eerste decennia van Cicero's leven (106-43 v.Chr.) was 
te Rome de uitbouw van het strafrechtelijk apparaat, in 149 v. Chr. begonnen 
met de instelling van de eerste quaestio perpetua bij de lex Calpurnia, in 
volle gang. Drie jaar vóór zijn geboorte waren de quaestiones perpetuae de 
ambitu en de peculatu ingesteld. Toen hij één jaar oud was, ontstond de quaes
tio perpetua de parricidas en in 92 v.Chr. de quaestio perpetua de vi. Terzelfder-
tijd was het recht van aanklacht voor deze tribunalen elke burger ten deel 
gevallen; tegelijkertijd kan men echter ook zeggen dat het merendeel van de 
romeinse burgers vooralsnog meer passief dan actief blijk zal hebben gege
ven van vreugde over dit verworven recht. 

Voordat de deur van dit door de gewone burger voorheen onbetreden in
stituut45 langzaamaan, met de instelling van elke nieuwe quaestio46 steeds 
verder openging, totdat ze tenslotte sinds de keizertijd wijd openstond, is 
er een tijd geweest dat ze, allerminst joviaal uitnodigend, op een kier stond. 
De mogelijkheid om daarlangs als aanklager binnen te gaan betekende 
vooral voor de doorsneeromeinse burger iets nieuws, iets vreemds in zijn 
traditionele voorstellingswereld, niet zozeer in die gevallen, waarin hij voor 
eigen rechten opkwam als vooral in die zaken.waarin hij aanklaagde zonderzelf 
er rechtstreeks of zijdelings bij betrokken te zijn. 

Door de weerstanden, die dan t.o.v. dat ongewone gevoelsmatig en op het 
gebied van denken en willen bij een mens optreden, zullen de meesten van dit 
recht geen gebruik hebben durven maken. Daarom moest men wel beloningen 
ter aanmoediging in het vooruitzicht stellen. De enkelen uit deze groep, die 
het om welke reden dan ook hun plicht achtten om als aanklager in strafzaken 
op te treden, zullen als nieuwelingen-in-het-vak erg hebben opgezien 
tegen hun eerste kennismaking met dit instituut. De reeks voorbereidende 
handelingen die aan het eigenlijke proces voorafgingen, waren voor hen even-
zovele verontrustende hindernissen. En het is heel goed te begrijpen datjuist 
die handeling het meest reliëf krijgt die voor hen in hun situatie het meest 
betekenis heeft en dat juist dat onderdeel domineert dat het meest indruk
wekkend bij hun voorstellingswereld aansluit, namelijk het moment van de 
confrontatie, het tijdstip, waarop zij als niet direct geïnteresseerden de naam 
van de aangeklaagde en diens misdaad aan de magistraat bekend maken 
in bijzijn van die aangeklaagde. De nominis delatio is als het ware de hoge 
drempel die voor de status van accusator in formele zin ligt en waar men 

45 Voor de eerste quaestio (de pee. rep.) mocht alleen de gelaedeerde aanklagen. 
46 uitgezondeidquaestiodeiniurüs, waar de aanklacht voorbehouden bleef aan alleen de 

gelaedeerde. iniuria: rechtskrenking in de zin van zowel lichamelijk letsel als belediging in 
woord of geschrift (Gaius Ш, 182). 
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gemeenlijk met schroom en vrees overheenstapt. Zo bestond de mogelijkheid 
dat nomen déferre en nominis deiatio, voor de meesten trouwens van oudsher 
de eerste maar ook de laatste stap in rechtszaken ten overstaan van de tresviri, 
in dezelfde betekeniswereld raakte als accusare en accusatio. Dit zou dan een 
duidelijk geval van simplificatie zijn. Ook de benaming van pars pro toto 
dringt zich hier op. In laatste instantie ligt de verklaring hier, zoals bij vele 
partes pro toto, in het fenomeen van de simplificatie. Al naargelang het aspect 
dat in iemands voorstellingsbeeld van b.v. huis domineert op grond van ge
woonte, ervaring of van een zeer bijzondere situatie, waarin hij verkeert, 
kan nu eens Urnen (drempel) dan weer tectum (dak) huis betekenen. In de 
omgangstaal zijn treffende formuleringen op grond van scherp onderschei
dend denken zeldzame zaken. Daarom zijn uitdrukkingen als déferre nomen 
en nominis deiatio in de zin van aanklagen en aanklacht waarschijnlijk snel 
gemeengoed geworden. 

Indien nu Cicero in heel zijn omvangrijk oeuvre herhaaldelijk nomen defer· 
re, nominis deiatio en accusare, accusatio en accusator bezigt, maar nooit en 
te nimmer van delator rept, moet achter dit opvallend ontbreken een speciale 
reden schuilgaan. Als advocaat is hij beroepshalve gewend deze termen alleen 
rationeel te gebruiken47, dus enkel in die betekenissen, die ze van huis uit in de 
juridische vaktaal altijd hebben gehad. In de omgangstaal heeft men met 
de daar gebruikelijke nonchalance het woord delator als het ware een te ruime 
toga aangemeten; voor Cicero leeft het boven zijn stand. Voor hem, de 
jurist, die werkt bij de gratie van distincties, blijft deiatio iets anders als 
accusatio, is dus delator niet hetzelfde als accusator. Pas als men ná de 
nominis deiatio ook formeel de beschuldiging uitsprak, heette men feitelijk 
accusator. Deiatio is en blijft heel exact een handeling die inleidt tot de status 
van accusator. Het woord delator, zo het al bestond buiten de 'rechtszaal' 
- en dit mag men wel aannemen - kan hij niet gebruiken, omdat het in iuribus 
als zodanig niet erkend is. 

In de praktijk van die dagen komt het hierop neer dat er ten tijde van Cicero 
in het gewone spraakgebruik scherp onderscheid bestond tussen deiatio en 
accusatio alleen met betrekking tot slaven, die wel aangifte konden doen, 
maar nooit mochten aanklagen. 

Zo is wel het ontbreken van het woord delator in het ons bekende uit
gebreide oeuvre van Cicero in dit verband te verklaren. Zakelijk vertaald 

47 Zo zijn er bronnen die deiatio nominis en postulatio gebruiken als volkomen identieke 
uitdrukkingen, b.v. lex Acil. repet. c. 19: nomen deferto, si deiuraverit non calumniae 
causa postulare, is praetor... nomen recipito; Cicero echter maakt duidelijk onderscheid 
tussen de ene en de andere term; zie Hoofdstuk III, noot 26. 
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betekenen nomen déferre en nominis delatio het aangeven van de naam van 
de aan te klagen persoon bij de bevoegde instantie en accusare en accusatio 
het aanklagen. 

Daarnaast blijft de mogelijkheid open dat de inhoudelijke ontwikkeling 
van het woord delator in een nieuwe fase is getreden, toen de nominis delatio 
de eerste akt van de procedure was geworden en de aanklager-in-spe de 
aanklacht schriftelijk, d.i. door een libellus inscriptionis placht in te dienen. 
Omdat deze vernieuwingen op naam staan van C. J. Caesar is het mogelijk 
dat nog in de laatste levensjaren van Cicero (gest. 43) delator in dezelfde zin 
als accusator in zwang is gekomen. 

Toch kunnen in deze ontwikkelingsgang evengoed nog andere omstandig
heden een rol hebben gespeeld. Te Rome konden in Caesar's tijd en ook in 
het begin van het Principaat privaatpersonen niet gedwongen worden tot 
aangifte van misdrijven, ook niet van misdrijven waarbij de staat ge
ïnteresseerd was. 

Nu moet het zeker al in die tijd wel bijna dagelijks zijn voorgekomen 
dat privaatpersonen, burgers zowel als slaven, bij de betreffende instanties 
aangifte hebben gedaan van dergelijke en andere misdrijven en het dan aan 
hen hebben overgelaten welk gebruik ze ervan wilden maken. Zulke lieden 
noemde men delatores46. In een rumoerige en verwarde tijd als de laatste 
decennia vóór Augustus' optreden is deze activiteit in verreweg de meeste 
gevallen politiek sterk gekleurd en zal het woord ongetwijfeld een denigreren
de bijbetekenis hebben meegekregen. Met deze minder vleiende benaming 
werden vooral de burgers onder hen gelaakt, omdat zij in hun geestelijke 
serviliteit zo hand- en spandiensten verleenden aan de nieuwe heersers en 
zich eigenlijk aan echte slaven gelijk maakten. Deze mensen die aanvankelijk 
vrijwillig, later vrijwillig èn gedwongen aangifte deden, maar niet als aan
klagers optraden, zijn de delatores in strikte zin - de aangevers - die in de 
latere juridische vaktaal tegenover de accusatores - de aanklagers - worden 
gesteld49. Dit soort delatores is in Rome onder alle keizers voorgekomen50 en 
vanzelfsprekend heeft men tegen deze ijverige meute nooit werende maat
regelen genomen. 

In de bronnen van de keizertijd vinden we daarnaast ook herhaaldelijk 
het woord index vermeld51. Op meerdere van die plaatsen is het evenwel niet 
duidelijk of men daar de eigenlijke technische betekenis,aangever, zoals die 

« Dio 58, 21. 
49 L. 2 § 1 С. Th. de libert. delatores accusatoresve; L. 3. С Th. ne praeter crimen maiesta-

tis delator algue accusator etc. 
so Tac. Ann. VI, 7; Dio 58, 21; 78, 21; Ammian. Marc. XIV, 5, 3. 
si Dio 55, 27, Tac. Ann. XV, 56, 71. Ammian. Marc. XXVIII, 1, 37; L. 3 §7. С Th. 

ad leg. Corn, de sicar; L. 5 § 7 С. Th. ad leg. lul. Maiest; L. 9 С. Th. de haeret. 
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van delator, moet aanhouden of dat daar eerder het wijde begrip van verklik
ker toepasselijk is. Aansluitend bij delator in de zin van aangever, kan men 
dit woord speciaal opvatten als hij die op zoek is naar bona vacantia, caduca 
of erepticia, goederen die respectievelijk onbeheerd of op invallen staan of 
ontnomen zijn op grond van bestraffing, en naar res fisci, zaken waarop de 
fiscus recht heeft, om daarvan aangifte te doen bij de betrokken ambtenaar52. 

Ook tijdens de Republiek zullen deze aangiften - nuntiationes adfiscum -
zeker niet hebben ontbroken, b.v. wegens het onrechtmatig in bezit nemen 
van land dat de gemeenschap toebehoorde en het achterhouden van tol
gelden53. Maar ze traden dan toch zo onopvallend en zo sporadisch naar 
voren dat wel niemand een volledige taak van deze bezigheid zal hebben 
kunnen maken. We hebben in die gevallen, lijkt ons, eerder te doen met inci
dentele indices. Als we het hebben over fiscale aangiften in de Republikeinse 
tijd, mogen we bovendien twee punten niet uit het oog verliezen. In de eerste 
plaats moet men zeggen, dat de Republiek, zolang ze heeft bestaan, eerder 
haar financiële aanspraken heeft verwaarloosd dan dat ze eruit gehaald heeft, 
wat er naar de maatstaven van die tijd uit te halen viel54. Vooral de laatste 
eeuw van haar bestaan was ze innerlijk zo verscheurd, dat orde en rust en 
een strak doorgetrokken regeringsbeleid, zo noodzakelijk voor een zich 
perfectionerend en feilloos werkend belastingapparaat, volledig ontbraken. 
In de tweede plaats moeten we bedenken, dat althans wat de bona vacantia 
betreft tijdens de Republiek altijd de opvatting heeft gegolden dat hierop door 
elke burger beslag gelegd kon worden en dat deze goederen dus door usur-
patie in bezit verworven konden worden55. 

Het staat ook vast dat toentertijd geen beloningen voor dergelijke aan
giften bestonden. Men deed het om niet en juist dat facet van belangeloos
heid ondersteunt, wat boven is gezegd over het incidentele karakter van dit 
aangifte doen. Later pas, onder Augustus, moedigde het fiscale recht dit 
soort aangiften sterk aan en stelde er een beloning -praemium delatorum56 -
tegenover. 

s2 Suet. Domii. 9.: Fiscales calumnias magna calumniantium poena repressit, ferebatur-
que vox eius: 'Princeps qui delatores non castigat, irritât'. 

53 Cic. Ven. 1,2,70 § 171 ; Gaius 4,28 ; Mommsen, Strafr. p. 877 ; De lex lulia caducaría, 
die het bezitsrecht liet vallen, bracht hier verandering in: 'Si nemo sit ad quem bonorum 
possessio pertinere possit aut si quidem, sed ius suum omiserit, populo bona deferuntur 
ex lege lulia caducaría'. Ulpian. 28, 7; Tac. Ann. 2. 48. Later werd dit van de erfenis op 
andere bona vacantia overgedragen, ofschoon de originele republikeinse opvatting omtrent 
deze bona principieel nooit is prijsgegeven. 

34 Het innen van de belastingen was een particuliere aangelegenheid; de publicani 
waren pachters van staatstollen; Сагу, p. 230 sq. 

5 5 cfr. Mommsen, Strafr. p. 878, noot 3. 
5 6 Suet. Nero. 10. Praemia delatorum Papiae legis ad quartas redegit. 
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'De fiscale delatio is', zoals Mommsen zegt57, 'pas belangrijk geworden 
door het straffer economisch beleid van het Principaat, met name door 
Augustus' wetgeving betreffende het erfrecht. Aan de instelling van het Prin
cipaat-28 tot 26 v.Chr.-knoopt Tacitus58 het begin vast van een goed om
lijnde belastingpolitiek' (acriora ex eo vincla) en in verband hiermee het 
optreden van delatores die voor specialisten doorgingen in alles wat hierop 
betrekking had; 'Knellender banden werden daarop aangelegd en ver
spieders (in de huizen) gebracht (om te zien of niet een deel van de boedel 
werd weggeschonken of verborgen); zij waren hiertoe aangelokt door de 
beloningen die de lex Papia Poppaea in het vooruitzicht stelde. En als men 
afstand deed van de voorrechten van ouders (d.i. wanneer men zich hiertegen 
niet beschermde door huwelijk en vaderschap), kreeg het volk tengevolge 
daarvan het onbeheerde (vacantia) in bezit als was het de vader van allen'59. 

Bij deze nieuwe staatsinkomsten uit de bona vacantia en de bona caduca 
sloten zich nog vele andere aan, van hetzelfde soort, maar van minder 
betekenis, die deels de staat deels de keizer61 ten goede kwamen, b.v. schen
kingen bij testament, de staat of keizer gedaan, en de gevonden schatten. 
De praefecti aerarlo moesten er zorg voor dragen dat de gelden die de staat 
hierdoor ten deel vielen, geïnd werden. In Rome en Italië kwamen deze 
regelmatig terecht in de aeraría van de gemeenten. De geldelijke voor
delen die de keizer uit deze bronnen trok, vergaarde de betrokken ambte
naar62. Een aangifte, behoorlijk gestaafd met bewijzen, werd onder Augustus 
en zijn opvolgers beter beloond dan later onder Nero, die 'proemia delatorum 

5' cfr. Mommsen, Strafr. p. 878, noot 2. 
58 Ann. Ill, 28: Acriora ex eo vincla, inditi custodes et lege Papia Poppaea praemiis 

inducti ut, si a pnvilegiis parentum cessaretur, velut parens omnium populus vacantia 
teneret. 

59 Principieel kwam het erfrecht hierop neer: 
1 bij gebrek aan wettige erfgenamen viel in laatste instantie de staat voor iedere romeinse 

burger als erfgenaam in. 
2 alle erfenissen en legaten, die over het algemeen en vooral ten gevolge van Augustus' 

wetten over celibaat en kinderloosheid nietig werden verklaard, vervielen aan de staat. 
60 cfr. van Oven p. 566. en p. 455. 
«ι Naast het aerarium - de staatskas, waarover de senaat beschikte - had Augustus, in 

het veilige bezit van zijn macht 'securus potentine' (Tac. Ann. Ill, 28), een tweede kas in
gevoerd, de fiscus, die het particulier vermogen van de princeps bevatte en de staatsgelden, 
waarover hij alleen kon beschikken. In de fiscus vloeiden de tolgelden, die geheven werden 
bij het handelsverkeer tussen de verschillende provincies, bovendien de opbrengst van de 
belastingen uit de keizerlijke provincies, de successierechten en omzetbelasting. Uit de 
fiscus werden ook de kosten van leger en vloot bestreden. Het is duidelijk dat de fiscus voor 
Augustus belangrijker was dan het aerarium. Kunkel, Röm. Rechtsgesch. p. 37 nr. 3; 
Niese-Hohl. p. 288. 

62 In Egypte was dit de idiologos. (Strabo 17, 1, 12). 
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Papiae legis ad quartam (van het gewonnen bedrag) redegit'6ì. 
Deze aangifte bij de fiscus nu is eigenlijk delatio, waarvan in onze rechts

bronnen steeds sprake is. De rechtsgeleerde Marcianus heeft over dit onder
werp een aparte verhandeling geschreven, nl. zijn liber singularis de delatori-
bus, waarvan verschillende fragmenten in de Digesta zijn opgenomen64. 

Van de andere kant kregen ook mensen die het zowel in fiscale als in 
criminele zaken niet bij een aangifte lieten maar ook zelf aanklaagden, de 
naam van delatores. Hieronder verstaat men dan mensen, die niet in eigen 
aangelegenheid of in die van vrienden optreden, maar louter beroepshalve uit 
winstbejag- beloningen in geld of anderszins,b.v. ambten - inderdaad be
dreven misdrijven bij gerechtelijke instanties aangeven, die of confiscatie tot 
gevolg hebben of minstens geldboete, welke aan het aerarium of aan de fiscus 
vervallen. Omdat ze van aanklagen een broodwinning maken, zullen weini
gen onder hen kieskeurig en gewetensvol te werk zijn gegaan. Chicane, 
intrige, bedrog en laster behoren tot hun beroepsethiek. Zo krijgt het 
woord delator een nuance erbij : die van valse aanklager, waardoor het woord 
zich inhoudelijk niet meer onderscheidt van calumniator. Het behoeft geen 
verdere verklaring dat zij met deze mentaliteit goed betaald werk hebben 
kunnen leveren als provocateurs in politiek overgevoelige tijden en als hand
langers van achterdochtige staatshoofden. 

Al naargelang de opvatting die een monarch van 'heerschappij' had, werd 
dit soort delatores door de ene geduld, door de ander begunstigd, door weer 
een ander onverbiddelijk vervolgd en bestraft. 

In alle bekende gevallen is de pejoratieve zin van het woord delator duide
lijk. Zo is dit woord ver buiten de grenzen van zijn wezenlijke betekenis
inhoud getreden en volledig vervreemd van de originele technische term. 

In het spraakgebruik van de historici, voornamelijk in dat van de latere 
(na Livius) overweegt de delatio in criminele gevallen. Het enorme mis
bruik dat vooral van de delatio met betrekking tot de nalatenschap werd 
gemaakt, eist ook in het strafrecht een plaats voor zich op. Als de aangifte 
bij de fiscus uit winstbejag plaatsvindt, staat ze in wezen en in naam gelijk 
met de tot datzelfde doel ingediende aanklacht van een crimineel geval. In de 
historische berichten wordt dan ook meestal geen onderscheid gemaakt tus
sen de criminele en de fiscale delatio'65. 

63 Suet. Nero 10. Hierop sluiten de betekenissen aan van delator en quadruplator, die 
gemeenlijk worden gegeven: aanklager, die bij veroordeling van de aangeklaagde een vierde 
deel van de boete krijgt, cfr. noot 56. 

«t De iure fisci Dig. XLIX, 14. 
65 cfr. Mommsen, Strafr. p. 879. 
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HOOFDSTUK VI 

OORZAKEN VAN VERMINDERDE WAARDERING VOOR DE 
POLITIEKE AANKLAGER 

Om een duidelijk inzicht te krijgen in de veranderende positie van de 
aanklager, mag men niet voorbijgaan aan een ampele beschrijving van 
de historische achtergrond. 

De lex Calpurnia de pecuniis repetmdis van 149 v.Chr. kan in de ont
wikkeling van de romeinse rechtspraak voor een belangrijk punt doorgaan, 
niet alleen omdat bij deze wet de eerste quaestio perpetua is ingesteld, maar 
ook omdat daarbij voor het eerst praemia accusatoris zijn ingevoerd. 

Voor de positie van vooral de aanklager in politieke processen bete
kent dit het begin van een merkwaardige verandering. Tevoren was deze 
positie niet meer dan precair te noemen, ook wanneer iemand deze taak 
regelmatig op zich meende te moeten nemen, zoals een Cato Maior, die 
daardoor meermalen in een benarde situatie geraakte. De integriteit van 
de aanklager bleef in de meeste gevallen uiteindelijk boven alle verdenking 
verheven. Maar door het toekennen van beloningen aan een persoon die een 
veroordeling bewerkstelligde ingeval van geldafpersing door magistraten, 
luidt deze wet een periode in, waarin de zaken op dit gebied heel anders komen 
te liggen. Deze maatregel droeg een uitermate ambivalent karakter. Aan de 
ene kant zal iedereen de noodzaak van beloningen erkennen, wanneer men 
eisen van doeltreffendheid stelt aan een justitieel apparaat, waarin - dit staat 
dan hierbij voorop - een Openbaar Ministerie ontbreekt en elke burger mag 
aanklagen1, aan de andere kant is dit premiestelsel de oorzaak ervan geweest 
dat veel mensen erop uit zijn geweest om van het aanklagen een goed gehono
reerd of goed betaald beroep te maken, al naargelang zij prijs stelden op waar
digheid d.m.v. ambten of op maatschappelijk aanzien d.m.v. geld. Het gevaar 
hiervoor was groot, omdat door gemis aan burgerdeugd en door teveel aan 
eigenbaat de staatkundige verhoudingen in de als revolutionair te bestempelen 
eeuw van 137 tot 33 v.Chr. zo troebel en zozeer aan veranderingen onderhevig 
waren, dat continuïteit in bestuursbeleid onmogelijk was. De meesten van 

1 Het recht van aanklacht voor elke burger in de politieke quaestiones extraordinariae 
is WTSCM. pas na de tijd van de Gracchen regel geworden. Kunkel, Untersuch, p. 39. 
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hen die de kennis en de kunde bezaten om van de overvloed van het romeinse 
rijk te profiteren, zochten persoonlijke macht en een luxueus leven. 'Er moet 
iets niet geklopt hebben in de opvoeding van de jeugd der hogere standen; 
alleen zo is het te verklaren, dat werkelijk gezonde karakters zo zelden voor
komen en dat zowel in het openbare als in het persoonlijke leven vaak 
ontbreekt wat wij plichtsgevoel noemen2'. Bij een dergelijke toestand is 
misbruik zeker niet te voorkomen, wanneer daarenboven de rechterlijke 
macht niet los van de uitvoerende macht staat, maar er integendeel nauw 
mee verbonden is en dus gemakkelijk in een louter politiek instrument 
ontaardt. Rome nu voldoet kort na 149 v.Chr. aan deze voorwaarden. 
Vanaf de tweede eeuw3 beginnen de nobiles van de enorme gebiedsuitbrei
ding te profiteren, doordat zij het winstgevend beheer van de provincies 
aan zich hadden getrokken. Deze vergroting van het Rijk betekende tevens 
een stormachtige ontwikkeling van de handel. Omdat het evenwel de 
senatoren verboden was handel te drijven, was er naast de eerste stand 
- die der nobiles of optimates - een tweede stand - die van de équités -
ontstaan. De aristocratische ambtsadel enerzijds en de plutocratische 
kooplieden-families anderzijds zijn door de mogelijkheid die het ius 
occupanti agrum publicum hun bood4, binnen korte tijd de grootgrondbezit
ters van Italie geworden. Het ontstaan van deze latifundia had een ver
huizing van verpauperde agrariërs naar Rome tot gevolg. Zij kwamen 
er terecht in de grote massa van een woelig en rebels proletariaat. De 
afstand tussen onder- en bovenlaag was zo groot geworden, dat er van 
een hechte volksgemeenschap geen sprake was. De zorg voor het algemeen 
welzijn was bij de besturende klasse op de achtergrond geraakt. Zowel in 
de buitenlandse als in de binnenlandse politiek ging het de nobiles meestal 
alleen om de bevoordeling van eigen stand of zelfs van eigen familie en 
persoon5. 

Zonder zich te bekommeren om het sociale probleem dat het grote stads-
proletariaat in het leven had geroepen, heeft deze elite een Tiberius en 
een Gaius Gracchus, die beiden een oplossing voor de nood van de romeinse 
massa hebben gezocht, de dood ingejaagd. Tegelijkertijd spanden de kapi
talistische équités zich in hun invloed op wetgevend, uitvoerend en rechterlijk 
gebied gelijk te stellen met die, welke ze al bezaten in de wereld van geld en 
handel. 

2 Fowler, p. 170. 
3 cfr. Komemann. I. p. 354. 
4 cfr. Komemann. I p. 352, 354. 
5 cfr. oorlog tegen lugurtha. 
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De geldhonger van beide klassen stelt Polybios aan de kaak door de sober
heid en de onkreukbaarheid in geldzaken van Aemilius Paulus en diens zoon 
Aemilianus te benadrukken, beiden staatslieden van formaat, die ondanks 
hun positie volgens de in hun kringen gangbare mening in armoedige om
standigheden leefden. Het was een wereld van connectie en veelsoortige cor
ruptie geworden. Met enkele sprekende gevallen is dit goed te illustreren. We 
hebben gezien dat de eerste quaestio perpetua gespecificeerd wordt met het 
epitheton dedecens: de pecuniis repetundis. Rond die tijd was immers aan 
het licht gekomen dat veel gevallen van knevelarij, bedreven door nobiles 
in hun functie van stadhouder van een provincie, ongestraft gebleven waren, 
natuurlijk door de protegerende activiteiten van hun verwanten en vrienden 
in de senaat. De macht van de nobiles was evenwel zo groot, dat zij een 
werkelijk effectieve uitwerking van deze nuttige instelling een tijdlang 
hebben weten op te schorten door aan deze lex Calpurnia de bepaling toe te 
voegen dat alleen leden van de senatorenstand het recht hadden als ge
zworenen zitting te nemen in de gewone en buitengewone gerechtshoven. 
(quaestiones perpetuae et extraordinariae). De ergerlijke gang van zaken is 
tenminste niet ten goede gekeerd; dit blijkt wel uit de niet van opportunisme 
vrij te pleiten maatregel van Gaius Gracchus in 123. Met zijn lex Sempronio 
iudicaria wilde hij de nobiles dat recht ontnemen en geven aan de équités6 

die hem wel dankbaar zouden zijn voor deze daad, waarin belangrijke macht 
en dus politieke erkenning van hun groep opgesloten lag. Het wetsvoorstel 
was een slag voor het monopolie van de nobiles. Vinnig hebben zij er zich 
tegen verzet. Maar ze hadden het tij niet mee. Gaius bracht met naam en 
toenaam enkele recente gevallen te berde, waarin nobiles door juryleden uit 
de senatorenstand tegen recht en rede in tot ergernis van het volk waren vrij
gesproken. Dit maakte hun tegenstand nutteloos. Het voorstel werd wet. 
De vernieuwing, door de wet beoogd, is evenwel geen verbetering gebleken. 
Tevoren had Gaius al de équités voor zich gewonnen door aan hen het innen 
van de belastingen in de rijke provincie Asia7 over te laten. Door zijn wet 
speelde Gaius de équités en gegoede kooplieden in de kaart. De rollen waren 
gewisseld. Nu was voor de ridderstand de tijd van gemakkelijke corruptie 
aangebroken. Nu hoefden zij bij vergrijpen niet meer bang te zijn voor rech
ters, die als partijgenoten bij voorbaat op hun hand waren; de leden van de 
senatorenstand mochten nu op hun beurt voor hen bevreesd zijn. Zo heeft 
Gaius een wig gedreven tussen de heersende standen van de staat 'allerdings 

6 Zij die volgens de census tot de 18 centuriae equitum behoorden of op grond van hun 
vermogen daartoe gerekend konden worden. 

7 De kinderloze koning van Pergamum, Attalus III, had zijn rijk bij testament aan de 
Romeinen vermaakt in 133. 
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um einen Preis, der in nichtrevolutionären Zeiten als zu hoch betrachtet 
worden wäre, nämlich um den Preis der Hereinziehung der Gerichte in den 
politischen Tageskampf. Dem Senat mit seiner Allmacht auf dem Boden der 
Staatsverwaltung trat jetzt überall der zweite Stand als der Inhaber der 
Rechtsprechung in den Weg. Nun sass, wie der Tribun sich einmal treffend 
ausgedrückt hat, dem Gegner das Schwert an der Kehle8.' 

Een menigte van mensen viel als slachtoffer van deze bedorven rechtsple
ging9. Bij de rechtbanken hield men zich niet meer bezig met de vraag, 
schuldig of onschuldig, maar welk voordeel een veroordeling of vrijspraak 
de leden van de eigen partij - h.c. de équités - opleverde. Het ging steeds 
meer bergaf met de rechtspraak, vooral in het begin van de eerste eeuw v.Chr., 
toen processen tegen aanzienlijke lieden schering en inslag waren. Dit is de 
tijd, waarin de sobere en nuchtere stijl van de romeinse hereboer het veld 
moest ruimen voor de boeiende eloquentie van advocaten en redenaars als 
M. Antonius en Licinius Crassus. Wanneer een romeinse jongen van aan
zienlijke stand de 'toga virilis' aantrok op vijftien- of zestienjarige leeftijd, 
vervulde hij daarna vaak het zgn. tirocinium fori. 

Als voorbereiding op een politieke loopbaan ging hij voor een jaar in 
dienst van een vriend der familie, meestal een bekend staatsman, bij wie 
hij inwoonde en die hem inwijdde in de staatkunde en welsprekendheid. Zo 
werd Cicero10 door zijn vader naar Scaevola gebracht met de opdracht zo 
weinig mogelijk van zijn zijde te wijken. Als jong student ging hij elke dag 
naar het forum om te luisteren naar de grote orator es en heeft hij stellig 
contact gehad met deze corypheeën van het woord. Het is de tijd van niets
ontziende beroepsaanklagers als Papirius Carbo, P. Sulpicius Rufus11 e.a. 
die als echte helleense sycophanten, al naargelang het hun uitkwam, door 
aanklagen of door verdedigen veel hebben bijgedragen tot de politieke ver
wording van die dagen. De rechtbanken zijn een alledaags politiek strijd
middel geworden. Om tot deze conclusie te komen, behoeft men slechts in 
het kort de geschiedenis na te gaan van de samenstelling van de quaestiones 
en de enkele pogingen tot hervorming op dit gebied. Van 149 tot 123 hebben 
alleen nobiles als juryleden bij de rechtbanken zitting, daarna bestaan de 
jury's voor honderd procent uit équités. 

In 106 zag een extreem vertegenwoordiger van de nobiles, de consul 
Q. Servilius Caepio, kans de wet van Gaius Gracchus van 123 buiten werking 

8 cfr. Komemann. I p. 392. 
9 o.a. P. Rubilius Rufus. Komemann. I p. 442. 
io M. Tullius Cicero 106-43 v.Chr. 
11 Kornemann. I p. 453. 

72 



te stellen door een wet te doen aannemen, waarbij de rechterlijke macht aan 
de senaat terugkwam, c.q. verdeeld werd tussen de senatoren en de équités. In 
104 keerde men echter al weer terug tot de toestand van vóór 106. Wat was 
het geval? Door de nederlaag van de romeinse legers bij Arausio in 105 had 
Caepio zich de woede van het volk op de hals gehaald. Bovendien werd hij 
nog altijd verdacht van de verduistering van de enorme goudschat die hij in 
106 te Tolosa bij de plundering van het heiligdom van de keltische stamgod 
had buitgemaakt en die een waarde van 150.000 talenten vertegenwoordigde. 
Deze was namelijk tijdens het transport van Toulouse naar Marseille spoor
loos verdwenen. Ondanks het protest van twee tribunen werd hij door een 
volksbesluit van zijn imperium proconsulate ontheven verklaard, in 104 uit 
de senaat gestoten en in een quaestio extraordinaria wegens verduistering van 
het 'aurum Tolosanum' 12 veroordeeld tot ... slechts een geldstraf, omdat de 
rechtbank, dank zij zijn rechterwet, nog overwegend uit senatoren bestond. 
Waarschijnlijk in hetzelfde jaar heeft de demagoog C. Servilius Glaucia in 
zijn hoedanigheid van volkstribuun de rechterwet van Caepio laten annuleren 
en de équités weer tot rechters gemaakt. 

Tekenend voor de situatie is dat Caepio het jaar daarop weer in staat van 
beschuldiging werd gesteld, nu op grond van schuld aan de nederlaag bij 
Arausio. Thans was verbanning zijn deel en verlies van zijn gehele vermogen. 

In 91 v.Chr. voelde een van de nobiles, M. Livius Drusus, zich geroepen tot 
de grootse taak van hervormer. Hij diende een lex iudiciaria in, volgens welke 
driehonderd van de meest aanzienlijke lieden van de ridderstand het lid
maatschap van de senaat zouden verkrijgen. Uit deze vergrote senaat 
moesten dan de juryleden voor de rechtbanken gekozen worden. 

Het is zeer wel mogelijk dat Livius Drusus getroffen is geweest door de 
wantoestanden van zijn tijd en dat hij, om daar een einde aan te maken, 
voorstander is geweest van een samengaan van beide standen. Nochtans is 
het de équités te vergeven dat zij hem er van hebben verdacht op slinkse wijze 
een aanval te willen ondernemen op het hechte bolwerk van de equestrale 
macht. Dit kwaad opzet kon verborgen liggen èn in de beperking van het 
aantal tot driehonderd, tegelijk met de discriminerende qualificatie de meest 
aanzienlijken, èn in een bepaalde wetsclausule. 

Door het eerste zou Livius de elitekem van de équités wel eens van eigen 
partijgenoten kunnen losweken en weglokken naar de senatorenstand, 
daarbij de overgevoeligheid van geldmaniakken voor eer en aanzien handig 
uitspelend. Voor veel van zulke mensen is nu eenmaal een otium cum dignitate 
onmogelijk, als ze niet eerst nog de stap van 'noblesse' d'argent naar noblesse 

12 Cic. Nat. deor. III, 30, 74; Geil. Noct. Au. III, 9, 7; Frank, p. 264; Stevens, Tolosa, 
RE. 6(1937) Sp. 1685-1693. 
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d'épée hebben mogen zetten. 
Vervolgens werd in bedoelde clausule de verantwoordelijkheid van de 

rechters nadrukkelijk gesteld, zelfs met terugwerkende kracht, zodat een 
vervolging wegens het aannemen van steekgelden kon worden ingesteld 
tegen équités, die vroeger als juryleden zitting hadden gehad. Dit was op zijn 
zachtst gezegd een onhandige zet van Livius Drusus. Elke eques kon hierin een 
late wraak voelen voor wat Gaius Gracchus de nobiles in 123 door het voorstel 
van zijn rechterwet had aangedaan. Zij waren er zich van bewust dat in dat 
geval alsnog zoveel gevallen van 'ridderlijke' omkoopbaarheid aan het licht 
zouden treden, dat het dan weleens voorgoed met hun macht gedaan zou 
kunnen zijn en dat ze overgeleverd zouden zijn aan de haat van een bedrogen 
volk. Het voorstel strandde. De équités bleven heer en meester. 

Door allerlei oorzaken - opleving in Rome van de partijtwisten, die door 
het begin van de bondgenotenoorlog een tijdlang onderdrukt waren, onrust 
in Azië, waar de rijke kooplui hun kapitalen hadden belegd, financiële 
crisis - achtte de volkstribuun M. Plautius Silvanus, lid van de volkspartij 
(populares) de tijd rijp om het idee van de vermoorde Livius Drusus, zij het 
in gewijzigde vorm, weer op te nemen. Zijn rechterwet hield in dat de keuze 
van de juryleden voortaan bij het volk zou liggen, met dien verstande dat 
uit elke tribus vijftien gezworenen gekozen konden worden. Een gemengde 
samenstelling van de jury's uit équités en nobiles zou hiervan eveneens het 
resultaat zijn. 

De macht van de équités was evenwel nog altijd zo beduidend, dat ook deze 
poging niet verder dan het stadium van een voorstel is gekomen. 

In 81 worden de leden van de senatorenstand weer door Sulla in hun 
rechten hersteld en in 70, toen Pompeius en Crassus naar de volkspartij 
waren overgelopen, kwamen door de lex Aurelia de rechtbanken voor twee
derde toe aan de ridderstand, vermogende burgers en tribuni aerarli, voor 
één derde aan de senaat. De historie had hen geleerd èn de een èn de ander te 
sparen. Zo ziet men dat, wanneer op het politiek toneel de bordjes worden ver
hangen, dit op dezelfde wijze meteen gebeurt in de jury's van de rechtbanken 
en dat een lichte of zware fluctuatie in de onderlinge machtsverhoudingen 
direct merkbaar wordt in een poging tot hervorming op dit terrein. De ro
meinse rechtbanken zijn vooral na 149 altijd zo onontwarbaar vast met de 
politiek van alle dag verbonden geweest, dat deze schadelijk is geweest voor 
een onpartijdige rechtspraak13. Een ander veel voorkomend euvel, dat niet 

13 Zo werd in Engeland pas in 1948 het oude voorrecht opgeheven, waarbij britse 
edellieden slechts door huns gelijken (peers) berecht konden worden. De laatste keer werd 
op dit privilege een beroep gedaan in 1936 door Lord de Clifford, van manslag beschul
digd. Zijn zaak werd door het 'House of Lords' behandeld, waarop vrijspraak volgde. 
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van het eerste is los te denken en daarom zelfs beter een aspect van een en 
hetzelfde kwaad genoemd kan worden, is de knevelarij. Dat we te doen heb
ben met een vast ingeworteld kwaad, blijkt overtuigend uit de geschiedenis 
van het romeinse recht, waarin de kwestie van de knevelarij, vooral na 150, 
een belangrijk punt is. Zo gelast Tabula Villi, 3 van de leges XII tabularum 
de doodstraf tegen de magistraten, van wie vaststaat dat zij geld hebben 
aangenomen14. 

Of men deze straf nu te al streng vond bij het milder worden van de 
zeden of omdat dit soort misdaden zo vaak voorkwam, dat de wetgevers 
er zich door hebben laten afschrikken, in ieder geval onderging de wet
geving betreffende dit punt de volgende wijzigingen. De lex Calpurnia 
repetundarum van 149 v.Chr. (605 a.u.c.) is de eerste wet welke werd 
uitgevaardigd tegen de knevelarij. Ze was vooral gericht tegen de magis
traten in de provincies en gelastte enkel restitutie van het aldus gekregen 
geld. 

De lex Sempronio iudiciaria van Gaius Gracchus in 123 maakte een 
nieuwe lex repetundarum15 nodig. Het is de lex Acilia repetundarum geworden, 
genoemd naar de met Gaius bevriende volkstribuun Marius Acilius Glabrio 
die haar heeft ingediend in 122. Deze wet16 is belangrijk voor de geschiedenis 
van de procedure van de quaestiones, o.a. worden hier niet meerdere amplia-
tiones11 uitdrukkelijk verboden, ofschoon gezworenen dan wel worden 
beboet. Het volle romeinse burgerrecht werd verleend aan elke peregrinus 
die een romeinse magistraat had doen veroordelen in een strafgeding de 
pecuniis repetundis. 

Dit laatste werd gehandhaafd door de lex Servilia repetundarum™ van 
100 v.Chr. Deze wet van Gaius Servilius Claucia (100 v.Chr.) voerde voor 
de processen de pecuniis repetundis de comperendinatio in, d.w.z. sedertdien 
moest de behandeling van een strafzaak betreffende knevelarij in twee zit
tingen - actio prima en actio secunda -, door minstens één dag gescheiden, 

14 Duram esse legem putas, quae iudicem arbitrumve iure datum, qui ob rem iudican-
dam pecuniam accepisse convictus est, capite poenitur, Gell. XX, 1. 7. 

15 Textes de droit romain, p. 32-46. 
16 Cic. pro Balbo XXIII. XXIV. en Schrijnen p. 66. noot 6, waar hy opmerkt dat dit 

voorrecht door deze wet beperkt werd tot de Latijnen. 
17 De noodzakelijkheid van deze maatregel toont het proces, waarin Scipio Aemilianus 

L. Cotta aanklaagde en waarin een excessief gebruik van de ampliatio aan de orde is. 
cfr. Val. Maxim. L. VIII cap. LIL de ludiciis. 'Scipio Aemilianus L. Cottam ad praetorem 
accusavi! ; cuius causa, quamquam gravissimis cnminibus erat confossa, septies ampliata 
et ad ultimum octavo iudicio absoluta est'. 

18 Deze wet bevatte opnieuw de bepaling dat senatoren geen zitting mochten hebben 
in de jury. 
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worden afgedaan19. De lex Cornelia (van Sulla) van 81 v.Chr. legde degene 
die zich aan geldafpersing had schuldig gemaakt, de aquae et ignis interdictio 
als straf op. De lex Aurelia van de praetor Lucius Aurelius Cotta van 70 
v.Chr. bekortte de procedure nog meer door de ampliatio en comperendinatio 
af te schaffen. In het vervolg moesten de juryleden zich in één zitting 'Zn 
iudicio' uitspreken. Tenslotte werd inzake knevelarij door de lex lulia 
(Caesaris)20 van 59 v.Chr. bepaald dat men het geld moest restitueren en 
bovendien in ballingschap werd gezonden. 

Als we dejaren van ontstaan van deze wetten nagaan - 149, 122,100, 81, 
70, 59-valt het op, dat na 150 de frequentie veel groter is dan voorheen en 
tevens dat de intervallen tussen het ontstaan van de verschillende wetten 
kleiner worden, resp. 27, 22, 19,11, 11 jaar, naarmate het einde van de Re
publiek dichterbij komt. 

Als afsluiting van dit gedeelte willen we nog een bijzondere en een alge
mene oorzaak noemen, die ertoe hebben bijgedragen dat een regelmatige 
activiteit van aanklager een slechte naam heeft gekregen. 

Het was bij de lex Cincia de donis et muneribus2i verboden dat advocaten 
zich voor hun hulp heten betalen, ne quis ob causam orandam donumve 
accipiat22. Deze wet werd evenwel niet rigoreus toegepast en het kosteloze 
van juridische bijstand vatte men in ruime zin op, vooral wat het geven van 
geschenken betrof23. Hij die raad zocht, was niet verplicht iets te geven, even
als de advocaat het goed recht had zijn hulp te weigeren. 

i ' Cic. in Verr. 1, 9. In de bewaard gebleven resten van de lexServilia ontbreekt deze 
bepaling. Bekend exempel van deze gang van zaken is het proces tegen Verres. In zake 
comperendinatio, cfr. Festus: Res comperendinata significai ludicium in tertium diem 
constitutum. 
cfr. verder Cic. pro Fonteto. с 12,13 ; pro Fiacco, с. 10 ·,ρ™ Scauro. с. 29, 30. In de oratio in 
Verrem 2, 2, somt Cicero overigens ook gevallen op, waaruit blijkt hoe Verres de rechts
pleging willekeurig, zonder rekening te houden met het inheems recht, en corrupt ten uit
voer legt. 

2 0 Krachtens deze wet is de Libellus inscnptionis ingevoerd; zie p. 92. 
2 1 Een lex imperfecta, volgens Ulpianus. Reg. 1,1 (praefatio) d.w.z. zij verbood bepaalde 

schenkingen, maar verklaarde ze niet nietig, als ze eenmaal gedaan waren. Deze wet moest 
al te grote vrijgevigheid belemmeren, schenkers beschermen tegen onberaden of overdreven 
liberahteit. Niet alle schenkingen verbood zij, maar alleen die, welke een zeker, ons niet 
meer bekend bedrag te boven gingen Vandaar uitdrukkingen als donatio ultra vires of 
donatio ultra modum legis Cinciae. (cfr. van Oven, p. 312.) 

2 2 Tac. Ann. XI, 5. 
2 3 In Kerr. 2.2.78 § 192 richt Cicero een vermaning tot Hortensius, de verdediger van 

Verres: 'Men geeft hoog op van de redenaars van de oude tijd, 'n Crassus en 'n Antonius, 
dat ze zo'n bekwame pleitbezorgers waren ; maar wat zouden alle Crassi en Antonii bij 
elkaar kunnen doen bij zo'n kerel in een zaak als deze? Alleen dit, denk ik, Hortensius: 
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Ook in de keizertijd, toen het ontvangen van een honorarium reeds ge
bruikelijk geworden was, gold het als oneervol om over de prijs en de onkosten 
der verdediging te marchanderen; vergoeding was een louter privé-aangelegen-
heid. Het ligt voor de hand dat deze wet bij een dergelijke gang van zaken vaak 
in het gedrang kwam en, doordat de overheid er niet scherp genoeg over waakte, 
zelfs verwaarloosd werd, zodat ze herhaaldelijk, het laatst door Augustus, 
in herinnering moest worden gebracht. Al werkte een advocaat niet voor geld 
en geschenken, natuurlijk was zijn onbaatzuchtigheid niet zo groot of hij had 
hiermee voordelen op het oog, nl. gezag en aanzien in het politieke leven die 
hem uiteindelijk hetzelfde brachten24. 

Doch dit te bereiken langs de weg der verdediging, was niet zo zeker 
en meer aan risico's onderhevig dan via de rol van aanklager, gezien de 
beloningen welke de wet bij aanklachten veelal in het vooruitzicht stelde; 
het was dus gemakkelijker en meer winstgevend als aanklager op te treden 
dan als verdediger, en lieden die er op uit waren zo snel mogelijk machtig en 
rijk te worden, maakten hiervan een beroep. 

Wat dit betreft, is het instructief de situatie nader te beschouwen, waarin 
Cicero raakte, toen hij Q. Caecilius het recht van aanklacht in de zaak van 
Verres moest betwisten. (71 v.Chr.). 

Toen Verres in 73 v.Chr. als propraetor de provincie Sicilie door het lot 
had gekregen, zag het er niet goed voor dit eiland uit. Al dadelijk, nog voor 
hij afreisde, begon hij bij zichzelf te overleggen, hoe hij in zijn provincie het 
meeste geld zou kunnen maken. Hiervoor ging hij te rade bij zijn vrienden en 
kennissen in Rome en omgeving. Hij wilde ginds goed toegerust en ingespeeld 
aan de slag gaan. De mensen, attent als immer, maakten van zijn nomen een 
omen. Verres - je zult schoonvegen, leegmaken of beer, zwijn. 

Inderdaad heeft Verres zijn sprekende naam eer aangedaan. Hij had nog 
maar nauwelijks, na het verstrijken van zijn ambtstermijn in 71 v. Chr., Sicilië 

ze zouden zo'n zaak eenvoudigweg niet op zich nemen om niet door de eerloosheid van 
een ander de roep van hun eerbiedwaardigheid te verliezen. Want als vrije en door niets 
gebonden mannen begonnen zij hun processen en lieten zich tot niets verplichten, opdat men 
hen, als ze bij de verdediging niet schaamteloos wilden zijn, wegens die weigering niet voor 
ondankbaar zou houden'. Dit laatste is een toespeling op de verhouding Verres-Hortensius, 
die door de eerste zeker in een netelige positie was gebracht. Hortensius had immers 
van Verres verschillende waardevolle kunstvoorwerpen ten geschenke gekregen. Hij kon 
zich, wilde hij niet ondankbaar schijnen, niet meer aan de zaak onttrekken, ook al zag hü 
in doorzetten geen succes voor zijn cliënt. Des te nadeliger was nog dit verwijt aan Horten
sius, omdat bovengenoemde lex Cincia het aannemen van geschenken in dergelijke ge
vallen uitdrukkelijk verbood. 

24 cfr; Paoli, Vita Romana. V, De rechtsgeleerde; Kunkel, Ueber Herkunft und soziale 
Stellung der Juristen in republ. Zeit. 
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verlaten, of alle steden van Sicilië, behalve Syracuse en Messana, verenigden 
zich om samen hun oud-propraetor van knevelarij te beschuldigen. Cicero ont
ving het verzoek de leiding van de collectieve aanklacht op zich te nemen. 
Deze stap van de Sicilianen was zeker vleiend voor de oud-quaestor van 
Lilybaeum, maar het bracht hem klaarblijkelijk in een netelige positie: men 
zou er zich over kunnen verwonderen dat een redenaar, die een reputatie 
had opgebouwd door beklaagden te verdedigen, als aanklager ging optreden, 
nu hij al 37 jaar was en kandidaat voor de aediliteit. Mensen, in de kracht van 
hun jaren, die zich bezig hielden met aanklagen, waren de ellendige quadru-
platores. Naast deze persoonlijke reden stond er ook nog een van politieke 
aard, die enerzijds aantrekkelijk was door mogelijke roem, anderzijds af
schrikwekkend door mogelijk nadeel: door Verres aan te vallen trof hij de 
senaat. De gouverneurs behoorden immers tot de senatorenstand, die sinds 
81 (lex Cornelia) de rechtbanken weer volkomen beheerste25. Aan dit misbruik 
wilde Cicero graag een eind maken, maar door de te verwachten partijdige 
beslissingen was de kans op succes gering. 

Toch heeft Cicero het verzoek aanvaard en het voorbereidend werk ten 
einde gebracht ondanks de moeilijkheden die hem al dadelijk hierbij in de 
weg werden gelegd door de vooringenomen quaestores van Verres en At prae
tor, toen hij zich op Sicilië bevond om deze zaak te onderzoeken. Dit op
treden laat ons Cicero zien als een moedig en rechtschapen man. Het was 
overigens diezelfde politieke durf en onverschrokkenheid die hem ruim tien 
jaar eerder, toen hij 26 was, ertoe hadden gebracht om Sex. Roscius uit 
Ameria tijdens een proces in bescherming te nemen tegen C. Erucius en 
Chrysogonus, een gunsteling van de toen oppermachtige Sulla. 

Cicero's houding als verdediger van deze man die onschuldig was aan
geklaagd wegens vadermoord, is in dat strafgeding heel wat zekerder: 
dit blijkt wel uit de grote minachting26, waarmee hij Erucius behandelt. 

Hij gaat als volgt te keer tegen deze beroepsaanklager: 'Maar als ge zo te 
werk gaat, dat ge een zoon ervan beschuldigt zijn vader gedood te hebben zon
der te kunnen zeggen waarom of hoe; als ge blaft zonder vermoedens te 
hebben, dan zal u weliswaar niemand de benen breken, maar als ik deze 
rechter goed ken, dan zullen zij die letter27, waaraan ge zo'n hekel hebt dat ge 
ertoe komt alle kalendae te haten, zo krachtig u in het voorhoofd drukken, 
dat ge voortaan in uw beroep van aanklager niemand anders dan uw eigen 
ongeluk zult kunnen aanklagen'. 

" cfr. p. 74. 
2 6 Pro Sex. Rose. Anterino. с. 20. 
27 К.К. = KALUMNIAE KAUSSA; cfr. Enk. p. 33 - trium litterarum homo, nl. het 

woord 'fur' ingebrand in het voorhoofd (Aulularia v. 325j. 
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Volgens de heersende smaak waren in feite de eerzame en fatsoenlijke aan
klagers alleen de pueri whiles, eerzuchtige jonge mannen die, overtuigd en 
bezeten van hun talent, dit nogal eenvoudige middel om bekendheid te ver
werven aangrepen; hun loopbaan van orator en politicus begonnen zij op het 
forum met een aanval op een zeer of tamelijk onbelangrijk en weinig achtens
waardig persoon van de oppositie, een taak die heel wat lichter was dan te 
moeten opkomen voor een cliënt. Slaagden zij erin het volk een schandaal 
voor ogen te toveren, dan hadden zij een schitterende entree gemaakt in het 
openbaar leven en was hun toekomstige carrière voor een groot deel ge
maakt28. 

In het leven van de politici wisselden de vreugde over een aanklacht en de 
zorg om zich succesvol te verdedigen elkaar trouw af. Cato, de censor, in zijn 
tijd een van de meest op de voorgrond tredende mannen van het forum, 
had nooit het hoofd kunnen bieden aan de koppigheid van zijn vijanden, als 
hij niet een man van buitengewone welsprekendheid was geweest; 44 maal 
aangeklaagd (als aanklager trad hij nog vaker op), werd hij steeds opnieuw 
vrijgesproken29. Het is hem gelukt een onaantastbare positie in het politieke 
en burgerlijke leven in te nemen, omdat hij zowel in de aanklacht als in de 
verdediging niet te evenaren was. 

Drie en twintig jaar oud trad Caesar voor het eerst naar buiten op, toen 
hij de aanklacht van geldafpersing tegen Dolabella (Cn. Cornelius) lanceerde 
en tussen 19 en 21 jaar debuteerden L. Crassus tegen C. Carbo, Asinius 
Pollio tegen C. Cato en Calvus tegen Vatinius30. 

Cicero, die de leeftijd van at pueri nobiles ver achter de rug heeft en in geen 
enkele betrekking staat tot de beruchte quadruplatores, rechtvaardigt zijn 
gedrag in dit proces tegen Q. Caecilius door het voorbeeld aan te halen van de 
meest illustere burgers van de voorafgaande generaties, die er een eer in 
stelden om zich te belasten met beschuldigingen, gelijkend op die welke hij 
nu indiende tegen Verres. Later verklaart Cicero dan ook 'dat men slechts in 
het algemeen belang mag beschuldigen of als men door te beschuldigen in 
werkelijkheid het werk van een verdediger doet, zoals wij voor de Sicilianen 
hebben gedaan'31. 

De positie van aanklager tijdens de Republiek is altijd een voorname taak 
geweest, ook al werd er menigmaal misbruik van gemaakt. Alle grote mannen 

28 Boissier, L'opposition sous les Césars. 
2» Plinius Maior Epist. VII, 100. 
30 Messala in Tacitus' Dialog, de oratoribus XXXIV. 
" De officiis 2,14. 
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van Rome zijn eens of vaker als aanklagers opgetreden32. Accusatores multos 

esse in civitate utile est, ut metu contineatur audacia, zegt Cicero33, een man, 

die behalve in het proces tegen Verres en Catilina steeds aan de ver

dediging de voorkeur heeft gegeven. Wie ten onrechte aangeklaagd is, heeft 

nog altijd de mogelijkheid vrijgesproken te worden, terwijl een schuldige 

niet veroordeeld kan worden, als hij niet tevoren is aangeklaagd en in staat 

van beschuldiging gesteld. Volgens zijn mening is het een kleiner kwaad, 

wanneer men een onschuldige een proces aandoet, waarin zijn onschuld wordt 

erkend, dan wanneer een schuldige nooit wordt aangeklaagd. En ongeveer 

een eeuw later beweert Quintilianus34: Ί7ί accusatoriam vitam vivere et ad 

deferendos reos proemio duci proximum latrocinio est, ita pestem intestinam 

propulsare cum propugnatoribus patriae comparandum'. 

Buiten de reeds genoemde oorzaken zijn er nog enkele van algemene 

aard aan te wijzen, waardoor het beroep van aanklager lager dan voorheen 

bij het publiek stond aangeschreven. Het is wel algemeen bekend dat tegen 

het eind van de tweede eeuw en in het begin van de eerste eeuw v.Chr. 

allerlei geestelijke en stoffelijke import de grootstad Rome vanuit de verre 

randprovincies, vooral vanuit het Oosten, binnenstroomde: het waren wijs

gerige ideeën, religieuze levensvormen, geraffineerde genotsmiddelen, en 
luxeartikelen; er was een toevloeien van allerlei soort mensen naar deze 
' г7/е tentaculaire"15. Aan de nivellerende invloed van de kwaden hebben wei
nigen zich weten te onttrekken en deze migraties naar de Urbs orbis hebben 
het nationale karakter binnen enkele decaden grondig veranderd. Het meest 
karakteristieke element van de oudromeinse volksaard: traditionalisme, 
waardoor eenvoud, soberheid en discipline gewaarborgd waren, is snel 
verdwenen. 

Een voorbeeld van vroeg bederf ( ± 190 v.Chr.) is het bekende ver
haal van de mysteriënviering bij Livius36. Met ironie en verholen smart 
maakt hij gewag van deze kwade invloed uit den vreemde op het romeinse 
volk. Het gaat over een religieus genootschap met inwijdingsplechtigheden 
te Rome, aan de man gebracht door een onbeduidend wierookzwaaiertje 
(sacrificulus) en waarzeggertje van griekse origine. Ze houden geheime 

32 Quintilianus XII, 7: Ideoque principes in república viri non detrectaverunt banc 
officii partem, creditique sunt etiam clari iuvenes obsidem rei publicae dare malorum civium 
accusationem ..., idque cum ab Hortensio, Lucullis, Sulpicio, Cicerone, Caesare, plurimis 
aliis, tum ab utroque Catone factum est ... 

33 Cic. pro Sex. Rose. Amer. 20, 55. 
м XII, 7, 3. 
3 5 cfr. Kornemann I, p. 384 en p. 404. 
3« Liv. 39, 8. 
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bijeenkomsten op bepaalde plaatsen die broednesten zijn van ontucht en 
tevens werkplaatsen van allerlei duistere praktijken, zoals vervalsing van 
testamenten, van zegels en munten; ook worden door deze fabriekjes de 
valse getuigen geleverd. Dat de beroepsaanklagers vaak met deze lieden in 
relatie stonden of zelfs tot deze kringen behoorden, kan men zonder meer 
terecht veronderstellen. 

Door dit alles is het verklaarbaar dat een regelmatige activiteit als aan
klager toentertijd in een kwade reuk stond en een odium op zich laadde van 
de rechtgeaarde en weldenkende burgers die door Cicero37 worden aange
spoord deze functie alleen dan te vervullen, wanneer er sprake is van dwin
gende redenen en een zuivere intentie; voorde Romein waren dit voorname
lijk het algemeen belang, de verplichting voortvloeiend uit een patronaat 
en persoonlijke wraakneming. Ook zijn collega's waarschuwt hij tegen de 
verwording van het ideaal der oratorische kunst: 'Het schijnt mij niet over
eenkomstig de waardigheid van de mens dat men een kunst gebruikt om 
mensen in het verderf te storten, welke de natuur heeft gemaakt om hen te 
redden'. 

3 7 de off. 2, 14.: sed hoc quidem non est saepe faciendum nee umquam nisi aut rei 
publicae causa, ut ii, quos ante dixi, aut ulciscendi, ut duo Luculli, aut patrocinii, ut nos pro 
Siculis ... 
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HOOFDSTUK VII 

AUGUSTUS EN DE DELATORES 

In het begin van Augustus' verslag1 van zijn leven, het Monumentimi Ancyra· 
пит, heet het: 'Toen ik negentien jaar oud was (44 v.Chr.) heb ik op eigen 
initiatief en op eigen kosten een leger op de been gebracht; met dat leger heb 
ik de staat bevrijd van de onderdrukking van een allesbeheersende partij'2. 

Wat hij volgens zijn voorstelling van zaken begon als een zuiver par
ticuliere onderneming, waarbij hij, geld en leven riskerend, maar plichts
getrouw, zijn rechten als erfgenaam van Gaius Julius Caesar verdedigde, 
heeft honderdvoudige vruchten opgeleverd. Zijn doortastend optreden als 
ambteloos burger, als privaatpersoon, is de aanzet gebleken tot een publiek 
feit van sociaal-economisch belang dat zijn weerga in de politieke geschiede
nis tot dan niet had gehad. Zelfverzekerd en trots op zijn gedurfde onder
nemingslust mag de zesenzeventigjarige3 staatsman zich de bezitter en hoeder 
noemen van een bloeiend wereldrijk. 

Het hele Monumentum is een zakelijke, niet-chronologisch geordende 
opsomming van louter succesvolle resultaten. Het is een aartsvoorbeeld 
van tendentieuze simplificatie bij politieke propaganda. De ingewikkeldheid 
der berekeningen immers, waarlangs Augustus tot die uitkomst is gekomen, 
is niet meer te reconstrueren. 

'In hetzelfde jaar (43 v.Chr.) heeft het volk mij tot consul gekozen en tot 
drieman 'reipublicae constituendae'4 d.i. om een eind te maken aan de wan
orde, door Caesar's dood ontstaan. 

Het verzwijgen van de namen van de twee andere leden van dit triumviraat, 
Lepidus en Marcus Antonius, is zoveel als een damnatio memoriae. Maar wat 
heeft Octavianus bewogen om een vergelijk aan te gaan met Antonius, de-

1 Suetonius noemt het 'index rerum gestarum divi Augusti'. In 1555 werd het Mon. 
Ane. te Ankara ontdekt door Ogier Giselijn van Busbeke, (Busbequius of Busbecq 1522-
1591) leider van een gezantschap van keizer Ferdinand II. Mommsen, Res Gestae Divi 
Augusti, p. 48; Hardy, The Monumentum Ancyranum; Gagé, Res Gestae divi Augusti, 1935. 

2 'Annos undeviginti natus exercitum privato Consilio et privata impensa comparavi 
per quem rem publicam (a do)minatione factionis oppressam in libertatem vindica(vi. 
(Res Gestae, 1.) Vgl. hiermee de frappante overeenkomst van Caesar's woorden, de bello 
civ. 1,22: se et populum romanum factione paucorum oppressum in libertatem vindicaret. 

3 Res Gestae, Ъ5: Cum scripsi haec, annum agebam septuagensumum sextum. 
4 id. 1: P(opulus) autem eodem anno me consulem...et triumvirum rei publicae 

constituendae creavit. 
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zelfde als de leider van die allesbeheersende partij in 44 v.Chr.? Nu de samen
zweerders M. Brutus en Cassius, de stadhouder in het Oosten, zich gereed 
maakten voor de beslissende slag, was hij aangewezen op het strategisch talent 
van Antonius en op de hulp van diens legioenen en op de trouw van de oud
gedienden van de vermoorde Caesar, die Lepidus in Gallia Narbonensis onder 
zijn bevel had. 

Terwijl hij de publieke functie van triumvir bekleedt, neemt hij wraak op de 
moordenaars van zijn vader.5 

Omdat ze bij verstek veroordeeld werden, kon het niet anders of verban
ning, het ergste in dat geval, moest hun deel zijn. Maar hoe dan ook, dit 
vonnis werd gewezen in iudicia legitima, een quaestio extraordinaria, in
gesteld krachtens de lex Pedia, die ingediend was door de neef van Caesar en 
zijn medeconsul Q. Pedius. Alles wordt gelegaliseerd. Zoals het triumviraat 
dat volgens afspraak in Bono nia tot stand was gekomen, naderhand in Rome 
door de lex Titia van 11 november 43 werd gesanctioneerd, zo is ook hier
door datgene, wat een persoonlijke wraak kon schijnen, al gesublimeerd tot 
wat men zou kunnen noemen de gerechtvaardigde vendetta van de hele 
romeinse natie. 

Later, in31 v.Chr.,rekent hij als een pater familias totius imperii, aan wie 
heel Italië 'spontaan'6 de eed van trouw had gezworen, af met Antonius in een 
bellum privatum. Dat de winst van deze oorlog dan ook als particulier 
domein bij het Romeinse rijk werd ingelijfd, kan men zeker niet uit Augus
tus' woorden lezen: 'Aegyptum imperio populi Romani adieci' (27). 

Zonder nog uitvoerig in te gaan op zijn wrede proscripties7, waarvan 300 
senatoren8 en ongeveer 2000 équités het slachtoffer zijn geworden, laten de 
besproken feiten al duidelijk genoeg zien dat Octavianus met een niets
ontziende hardheid en leepheid, maar altijd onder de schijn van wettigheid, 
een absolute machtspositie heeft beoogd en uiteindelijk ook heeft bereikt... 
met een leeg gebaar. 'In consulatu sexto et séptimo (28-27 ν. Chr.)p(o)stquam 
b(ella) civilia extinxeram,per consensum universorumpotitusreru(m om)nium, 

5 id. 2: Qui parentem meum trucidaverunt, eos in exilium expuli (42 v.Chr.) iudiciis 
legitimis ultus eorum (fa)cin(us) et postea bellum inferentis rei publicae vici bis in acie. 
cfr. Kornemann, II, p. 94. 

6 id. 25: Iura vit in mea verba tota Italia sponte sua et me belli quo vici ad Actium 
ducem depoposcit. 'sponte sua', overigens gedwongen, want M. Antonius had nog veel 
aanhang in Italic; alleen tegen Cleopatra bestond er een algemene weerzin. Cfr. Hor. 
Carm. I, 31, waarin alleen de naam van de gehate vorstin genoemd wordt. 

7 Hiervoor dient ook Antonius medeverantwoordelijk te worden gesteld; van veel 
lieden werden de goederen verbeurd verklaard, niet om hun politieke gezindheid, maar 
enkel, omdat ze rijk waren. De triumviri hadden geld nodig omhun onontbeerlijke troepen
macht in stand te houden. (Kornemann II, p. 91 sqq.) 

8 Tot de 17 personen, wier namen op de eerste lijst voorkwamen, behoorde ook M. 
Tullius Cicero. Kort daarna, bij een poging om het land per schip te verlaten, werd hij ver
moord door soldaten van Antonius, 7 dec. 43 v.Chr. 
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rem publicam ex mea potestate in senatus populique Rom(ani) arbitrium 
transtuW (34). 

Hij heeft er drie dagen later ook nog iets voor teruggekregen van de 
dankbare senaat: de eretitel'Augustus'(16 jan. 27), die zijn persoon een 
gewijd karakter verleende. Het is pregnant onder woorden gebracht door 
Homo9, 'A chaque ligne (de l'inscription d'Ancyre) se manifeste chez 
Auguste le souci constant de légaliser les irrégularités de la brillante carrière 
qui l'a mené au pouvoir suprême: irrégulières l'entrée au Sénat à dix-neuf ans 
et sans gestion préalable de magistrature, la collation du rang consulaire, 
du droit de vote, de l'imperium, mais légales puisque le Sénat en a pris 
l'initiative; irrégulières l'élection au consulat et au triumvirat, mais légales 
puisque elles émanent du peuple; irrégulières enfin la mainmise sur le gou
vernement en 32 avant Jésus-Christ, mais légalisée par l'assentiment universel. 
Pouvoirs extraordinaires, sans doute, mais toujours pouvoirs légaux. La 
théorie est aussi absolue que précise'. 

De gedenkwaardige datum 16 jan. 27 v.Chr. (726 a.u.c.), waarop door een 
'edelmoedige' geste van Octavianus de Republiek hersteld lijkt, is in feite het 
begin van de keizerlijke monarchie. In de volgende jaren verenigde Augustus 
successievelijk alle constitutionele functies van de republikeinse tijd in zijn 
persoon, waardoor hij een niet-constitutionele verschijning is geworden. 
Zo is de republikeinse staatsinrichting, waarin de scheiding van de macht in de 
verschillende magistraturen een waarborg voor de vrijheid was, een enorm 
machtsmiddel voor Augustus geworden, juist door die concentratie van 
functies10, of liever gezegd niet van functies, maar van het gezag, militair of 
civiel, dat aan elk van die functies eigen was. De princeps senatus wilde de 
andere burgers niet van de ambten beroven, hij nam alleen het gezag ervan. In 
plaats van de censuur nam hij depraefecturamorum,i.p.v. het consulaat het 
imperium consulare, i.p.v. het proconsulaat het imperium proconsulare, i.p.v. 
het tribunaat de tribunicia potestas. Op en top romeins formalist heeft 
hij de letter van de wet in ere gehouden, maar de geest gedood. Nu kan door 
deze voorstelling van zaken het inzicht postvatten dat Augustus met zijn 
vermogen tot providentiële beleidsvoering te allen tijde wel op eigen kracht 
aan de top zou zijn gekomen. We zouden dan evenwel voorbijzien aan het 
feit dat hij het tij uitzonderlijk heeft mee gehad. 

De omstandigheden zijn voor hem hiertoe zeker even belangrijk geweest 
als zijn gevoelig reactievermogen op de actuele behoeften van het volk, 
waarmee hij zijn wilskrachtig en beheerst verlangen om die top te bereiken 
altijd effectief diende. 

9Les institutions, p. 250. 
io Dio. 53, 17. 
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De romeinse maatschappij, door twee eeuwen corruptie aangevreten 
en de laatste vijftig jaar door burgeroorlogen aan de rand van een ineenstor
ting gebracht, snakte naar veiligheid en rust. Weinig krijgshaftig van aard11 

kon Augustus des te bereidwilliger tegemoetkomen aan dit verlangen naar 
vrede. Hij heeft van de nood een deugd gemaakt en door zijn 'pax romana' 
de weldaad van de rust tot zijn grootste roem gemaakt. 

Omdat hij het het voorkomen, alsof hij de Republiek had hersteld, kon hij 
zich onbekommerd bij het gezelschap voegen van onverdachte republi
keinen als Cato Maior en Minor. In deze rol bestaat hij het van mening te 
zijn, dat zijn vader Caesar12 fout handelde door te strijden tegen Pompeius13. 

Ook om het voorname onderdeel van zijn hervormingsprogramma: het 
verval der zeden tegen te gaan, kracht bij te zetten, zoekt hij steun in de 
goede oude tijd door herinneringen op te roepen aan de eenvoud, de eerbied 
voor de nationale goden en de achting voor huwelijk en familieleven in die 
dagen. 

In het Monumentum Ancyranum wordt slechts in enkele regels melding 
gemaakt van dit minder spectaculaire en ook minder succesvolle aspect 
van Augustus' werk. 'Legibus novis (m)e auctore ¡(atis m)ulta exempla maio-
rum exolescentia iam ex nost(ro) saecul(o redjuxi et ipse multarum rerum 
exempla imitanda posteris tradidi'1 (8). 

Gesteund door de propaganda van een hem dienstwillige literatuur14 

heeft Augustus een aantal wetten uitgevaardigd om het decadente aanzien 
van de romeinse samenleving te veranderen15. De voornaamste van de in 

11 Octavianus (Augustus) was geen soldaat. Zijn militaire successen heeft hij vml. te 
danken aan de bekwaamheid van Antonius en later aan die van Agrippa en Drusus en 
Tiberius en Licinius Crassus; cfr. ook Suet. Aug. с. 20: In slechts twee buitenlandse oor
logen: tegen Dalmatiërs en Cantabriërs is hij als legercommandant opgetreden. Cfr. 
G. Boissier, Cicerón et ses amis, p. 404. 'Il (c.à.d. Auguste) était naturellement lâche, et se 
cacha sous sa tente la première fois qu'il fut aux prises avec l'ennemi.' 

12 Vergil. Aen. VI, 792: divi genus - een senatusconsult verhief Caesar na zijn dood tot 
Divus. In 42 nam Octavianus de titel van Divi filias aan. 

и Vergil. Aen. VI, 835, waar hij Caesar bij monde van Anchises smeekt de wapens het 
eerst neer te leggen, 'proice tela manu, sanguis meus!' 

i 4 Vergil. Eclog. Bucal. Aeneis; Horat. Carm. I, 1. 
1 5 In de laatste decennia van de Republiek waren er nog ongeveer 14 patricische gentes 

met ongeveer 30 familiae. Door de burgeroorlogen werd de aristocratie verder uitgeroeid; 
menige familie was uitgestorven of dreigde uit te sterven. Augustus had tot steun van zijn 
aanzien een adel nodig, die met de roem van zijn voorvaderen glans aan de nieuwe regering 
zou geven. Zo heeft Augustus aan de kleinzoon van de beroemde redenaar Hortensius, 
die tot een aanzienlijke plebejische familie behoorde een miljoen sestertiën (voorwaarde 
voor toegang tot senaat) gegeven, opdat hij zijn plaats in de senaat waardig kon innemen 
en zijn geslacht kon voortplanten in een huwelijk van gelijke stand. (vgl. het geval van 
Propertius Celer. Тал. Am. I, 75). In de burgeroorlogen hadden allerlei onwaardige el^ 
menten kans gezien zitting te nemen in de senaat, die tot 1000 leden was aangegroeid. In 
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18 v.Chr. gebrachte leges luliae is wel de lex Μια de adulteriis coercendis16. 
Hierbij werden adulterium en stuprum11 strafbaar gesteld. Doordat overspel 
en ontucht voortaan als openbare misdrijven golden, stond het huwelijk 
sindsdien onder staatsbescherming. Krachtens deze wet behield de vader het 
recht om bij huwelijksontrouw van zijn dochter haarzelf en haar minnaar 
te doden, wanneer hij hen naakterdaad betrapte. De echtgenoot had het 
recht om de minnaar van zijn vrouw te doden, als hij in het huis van de 
echtgenoot betrapt werd; zijn vrouw mocht hij alleen doden in het geval 
dat hij haar in zijn eigen huis op heterdaad betrapte. Binnen zestig 
dagen18 na geconstateerde ontrouw van zijn echtgenote moest de man zijn 
vrouw voor het gerecht dagen. Verzuimde hij dit, dan was de vader van de 
vrouw de aangewezen persoon om haar aan te klagen. Indien ook deze 
verstek liet gaan, werd het recht van aanklacht publiek en mocht dus elke 
burger haar aanklagen1*. 

Deze wet verbood ook het huwelijk tussen overspeligen20. 

de volksmond heetten ze Charonites of Orcini, senatoren van Charon, van de Orcus 
(onderwereld), cfr. Ruikes, Samenzweringen p. 122-124. Bij de eerste lectio senatus(2S v.Chr. 
en verder om de 10 jaar: 18 v.Chr., 8 v.Chr. etc.) werden er ongeveer 200 zonder meer 
uitgestoten en werd het maximum aantal leden op 600 vastgesteld. Door harde voorwaar
den voor het lidmaatschap (een vermogen van 1 miljoen sestertien, de aeias senatoria 
(25 jaar), het bezit van het complete burgerrecht en vrijgeboren zijn, een huwelijk naar stand, 
niet als gladiator optreden) was de princeps in staat weerbarstige senatoren te verwij
deren. 

1 6 lex Julia de adultenis coercendis. САН. vol. 1952 p. 443 sqq; v. Oven p. 450 (285) 
sqq. Op grond van zijn imperium kon hij wetsvoorstellen voor het volk brengen. Sinds 
23 v.Chr. was hij ook hiertoe m staat krachtens zijn tribunicia potestas. 

1 7 Strafbare vorm van geslachtsgemeenschap. De teksten geven echter met duidelijk de 
jundische betekenis van die term aan. Cfr. v.Oven, p. 475. (304); САН. vol. X 1952 p. 446 
en 447; Kunkel, Untersuch, noot 442-446. 

» Over de berekening van deze 60 dagen (dies utiles) cfr. ZRG. IV. p. 399-401; САН. 
vol. X 1952 p. 446. 

1 9 De aanklager moest ouder zijn dan 25 jaar (Dig. XLVIII, 5, 15 (14), 2). Tiberius, 
Augustus'stiefzoon en zoon van zijn derde vrouw Livia Drusilla, klaagde zijn vrouw lulia. 
Augustus' dochter van diens tweede vrouw Scnboma en voordien gehuwd met Marcellus en 
later met Agrippa, niet aan wegens ontrouw. Vrienden heten Tibenus weten dat, als Augus
tus niet, zoals de wet voorschreef, zijn dochter lulia zou aanklagen, zij de beschuldiging na 
60 dagen zouden overnemen; hoe pijnlijk het ook voor de vorst was zijn enig kind 
aan te klagen, hij besloot hen voor te zijn. Zodra hij overtuigd was van de juistheid van 
de beschuldiging, heeft hij zijn aanbeveling voor lulia's verbanning naar Pandatena 
de senaat toegestuurd. Pas veel later (in de vierde eeuw) beperkte Constantijn dit 
recht weer tot de echtgenoot en naaste verwanten, zoals vader, broer, oom, omdat hij 
een overtreding van deze wet meer als een zaak van de familie dan van de staat beschouwde. 
Alleen ingeval een vrouw met haar slaaf overspel had gepleegd, stond het eenieder, zelfs 
de slaaf, vrij om aan te klagen. 

zo Dig. 48. 5. 41. 
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De lex Mia de maritandis ordinibus21 van 18 v.Chr. is een poging om de 
achteruitgang van de wettige geboorten te bezweren en de samenleving te 
herordenen, evenals later de lex Papia Poppaea22 van 9 n.Chr. die dezelfde 
strekking heeft als de vorige, nl. dwang tot trouwen binnen'n bepaalde stand 
en het voorkomen van ongewenste huwelijken23. Deze wetten onderwierpen 
de echtscheiding aan hinderlijke formaliteiten, stelden de coelibes (vrijgezellen) 
en de orbi (kinderlozen) achteruit op politiek gebied en erfrechtelijk door gehe
le of gedeeltelijke onbevoegdheid tot erven24. Voorts moedigden zij het stich
ten van een gezin aan door beloningen in het vooruitzicht te stellen25. Al 
eerder26 is gezegd dat vrouwen geen recht van aanklacht bezaten27, enkele 
uitzonderingsgevallen daargelaten28. De wetgever vond hen hiervoor onge
schikt 'propter sexus infirmitatem et propter animi levitatem'. Van belang 
is ongetwijfeld de bijzonderheid dat de lex Papia Poppaea op deze regel een 
uitzondering maakte voor die vrouwen, die het ius liberorum29 bezaten. 
Voor hen ging kennelijk zowel het eerste als het tweede lid van de denigreren
de kwalificatie van de vrouw niet meer op. 

Andere wetten, gericht tegen overvloed en luxe van elk soort, tegen de 
onzedelijkheid van de openbare toneelvoorstellingen enz., hadden eveneens 
tot doel de publieke zedelijkheid op een hoger peil te brengen. De exotische 
en mysterieuze erediensten moesten verdrongen worden door een herbe
leving van de inheemse godendienst. Dit moest bereikt worden door het tot 

21 Bruns, Fontes 115-116 (nr. 23); UIp. Reg. 14. 1; 16. 3; Gell. 2. 15; Kubier, p. 239-
241; Fragm. Vat. 197. 

2 2 ingediend door de consuls M. Papius Mutilus en Q. Poppaeus Secundus. Bruns, 
Fontes 115-116 (nr. 23); Kubier, p. 239-241 ; Karlowa, 1,624; САН. vol. Χ 1952 p. 452 sqq; 
Schiller, Lex Pap. Pop. RE. Sup. 6 (1937) sp. 227-232. 

2 3 cfr. v. Oven nr. 287. p. 454. Zij stond alle burgers toe vrijgelatenen te huwen, 
uitgezonderd de senatoren; de hoogste stand moest immers vrij blijven van niet-italisch 
bloed. Zij verbood ook elke verbintenis met te jonge meisjes, cfr. САН. vol. X 1952, noot 3 
(p. 448). 

2 4 Coelibes konden niet van een vreemde erven en hun bezittingen vervielen na hun 
dood aan de staat. 

2 5 ius trium vel quattuor liberorum, van Oven. p. 454-455 
2« p. 28. 
2 7 Een vrouw is uitgesloten van forum en comitia: 'et ratio quidem prohibendi ne contra 

pudicitiam sexui congruentem alienis causis se immisceant, ne virilibus officiis fungantur 
mulleres'. (Macer, L § 5, D. de postulatione. 111,1.) 

2 8 Een vrouw kon ten alle tijde aanklagen, als het ging om de dood van bloedverwanten: 
(klein)-kinderen, patronus en patrona. Macer LI D. de accus, et inscriptione. XLVIII, 2. 
Verder kon zij aanklagen alle personen, tegen wie ze gerechtigd was te getuigen {socerum, 
generum, vitricum, sobrinum, sobrinam, sobrino nat um (Papinianus) ), wanneer ze persoon
lijk het slachtoffer was van een falsificatie; 'si res ad earn pertinent' Macer. L.5.C. de his 
qui accusare non possunt. IX, 1. 

» Gaius. Inst. 1, 144. 
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nieuw leven brengen van echtromeins-religieuze gebruiken of door de in

voering van nieuwe erediensten, meer overeenkomstig de geest van de tijd, 

zoals de cultus van divus Julius en van Genius Augustus*0. 

Sinds Augustus na de dood van Lepidus in 12 v.Chr. ook voor het leven 

pontifex maximus was geworden, beantwoordde hij, reeds opperbevelhebber 

en opperrechter, volkomen aan het beeld van de oudromeinse rex. 

Hervormingen als deze, die diep ingrijpen in het private- en publieke 

leven en door wettelijke sancties worden afgedwongen, roepen weerstand op. 

Er is dan ook al in het begin van Augustus' regering oppositie geweest, 

wel niet van een goed georganiseerde groep, maar vooral van enkele juristen 

van de oudere generatie, die nog in de republikeinse mentaliteit waren op

gevoed, zoals A. Cascellius31 en M. Antistius Labeo32. Deze weerstand zou 

zich stellig over brede lagen van de maatschappij hebben uitgebreid als hij 

deze nieuwe wetten had doorgedrukt vanuit zijn autocratische positie die de 

tribuniciapotestas en het imperium hem gaven. Dat in Rome vele veranderin

gen zo glad zijn verlopen wordt o.a. door deze twee redenen verklaard. 

Eerstens heeft Augustus zich bij zijn wetgeving laten raden door be

kwame juristen, die graag hun diensten verleenden aan het nieuwe regime, 

zoals de oudere С Trebatius Testa en vooral de jongere C. Ateius Capito, 

een concurrent van genoemde Labeo, waardoor diens openlijke obstructie, 

althans zeker ten dele,ineen ander licht komt te staan. Vervolgens is van 

belang geweest zijn modus edicendi, de manier waarop hij zijn in wetsvorm 

gestoken denkbeelden op het forum heeft gebracht. 

Tot driemaal toe - in 19, 18 en 11 v.Chr. - zijn hem door senaat en 

volk buitengewone volmachten aangeboden om het recht en de zeden te 

vernieuwen. Telkens heeft hij deze functie van curator legum et morum 

afgewezen als strijdig met de mores maiorum, als onverenigbaar met de 

republikeinse instellingen33; het typeert de soepele bestuurskwaliteiten van 

30 Augustus liet in totaal 95 tempels bouwen in zijn rijk. Deze ijver doet Ovidius in zijn 
Fast, spottend opmerken: nee satis est homines, obligat ille déos. 

31 Dank zij de proscripties hadden Octavianus, Antonius en Lepidus veel aan hun aan
hangers kunnen schenken. Cascellius had de moed deze schenkingen ongeldig te verklaren. 
(Val. Max. 6, 2, 13). 

32 Volgens Pomp. D. 1, 2,2, 47 bestond hij het een consulaat dat hem door Augustus 
werd aangeboden, van de hand te wijzen: volgens Tac. Ann. 3, 75 kwam hij echter wegens 
zijn politieke houding daarvoor niet in aanmerking. Cfr. Ruikes: Samenzwering. 

33 Res Gestae 6: Consulibus M. Vinucio et Q. Lucretio et postea P. Lentulo et Cn. 
Lentulo et tertium Paullo Fabio Maximo et Q. Tuberone senatu populoque Romano 
consentientibus (ut cu)rator legum et morum summa potestate solus crearer. Nullum 
magistratum contra morem maiorum delatum recepì. 
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deze man dat hij voor de oplossing van deze problematiek nu weer eens heeft 
gedaan als C. J. Caesar vóór hem had gedaan : hij heeft de legitieme vorm 
van plebiscita - volksbesluiten - gekozen34. Zo zijn onder Augustus tal 
van belangrijke wetten in feite formeel door het volk zelf uitgevaardigd: in 
18 v.Chr. de reeds genoemde leges luliae de adulteriis en de maritandis 
ordinibus, in 17. de leges luliae iudiciorum publicorum et privatorum, tegen het 
eind van de eerste eeuw de leges luliae de vi publica etprivata*5, waarin verschil
lende vormen van geweldpleging strafbaar worden gesteld, in 2 v.Chr. de lex 
Fufia Camma36, waarin de vrijlating van slaven bij testament wordt geregeld, 
in 4. n.Chr. de lex Aelia Sentía11 over de vrijlating van slaven en de rechts
positie van de liberti1* (vrijgelatenen) en tenslotte in 9 n.Chr. de ook reeds 
genoemde lex Papia Poppaea, die de lex Julia de maritandis ordinibus ver
ving. 

De leges luliae iudiciorum publicorum et privatorum handelen over de te 
volgen procedures in de beide soorten iudicia. Veel veranderingen op dit ter
rein zijn tot stand gekomen, doordat zij de vruchten zijn van een natuurlijke 
ontwikkeling in de rechtspraktijk van het procederen; als zodanig zijn ze 
niet het werk van Augustus en zijn juristen. Zo bestond naast de procesvorm 
per legis actionem reeds lang de actio performulam19. De lex Aebutia40 die 
ergens tussen 149 en 125 v.Chr. gedateerd wordt, schijnt het/ormw/a-proces al 
in bepaalde gevallen toegelaten te hebben41. Deze wijze van procederen 
was nu eenmaal minder omslachtig, minder formalistisch en bood meer 
mogelijkheden. Louter op deze praktische gronden bleek deze vorm meer 
levensvatbaar en nam hij hand over hand toe. In deze leges is de wetgever dus 
tegemoetgekomen aan een feitelijk reeds bestaande toestand en is de over
winning bezegeld van de procedure performulam op de procesvorm per legis 
actionem die nog voor enkele bijzondere gevallen werd aangehouden42. 

Ook zal een effectieve controle op de naleving van de vele nieuwe wetten de 

J4 cfr. Kunkel, Rom. Rechtsgesch. p. 81 en 86. 
3 5 Bruns, Fontes. 111-112 (ητ. 20); Paul Sent. 5, 26: ad legem luliam de vi pubi, et 

privata; D. 48. 6 en 7. 
3« Gaius, Inst. 1. 42 sqq; Ulp. Reg. 1. 24-25; Paul. Sent. 4. 14: ad leg. Fufiam Caniniam; 

art. lex Fufia Caninia van Leonhard, RE. 24. (1925) Sp. 2355. 
37 Gaius, Inst. 1. 13 sqq. Leonhard, Lex Aelia Sentía, RE. 24 (1925) Sp. 2321-2322. 
38 Steinwenter, Libertini, RE. 13 (1927) Sp. 102-110. 
39 cfr. van Oven p. 20. 
« Gaius, Inst. 4. 30. 
41 cfr. Kunkel, Rom. Rechtsgesch. p. 53. 
« Zo werden b.v. procedures over erfenissen, waarover in deze tijd zeker niet voldoende 

vaststaand recht bestond, door een legis actio sacramento gevoerd voor het hof der centum
viri. 
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noodzaak van een snellere berechting van de overtreders met zich hebben 
meegebracht. Dit maakte dan weer een wijziging i.e. een vereenvoudiging 
in de procedure welkom. 

1 STRAFRECHTSPRAAK EN RECHT VAN AANKLACHT TE ROME TIJDENS 
HET PR1NCIPAAT VAN AUGUSTUS 

Het rechtsstelsel dat Rome in zijn veelsoortige verhoudingen met zijn 
burgers en bondgenoten, met de vreemdelingen en slaven door de eeuwen van 
zijn republikeins bestuur heen ontwikkeld had, heeft ook zijn stempel ge
drukt op de regeling van de rechtspraak en de daarbij gevolgde procedures in 
Rome, in Italië43 en in de provincies. 

Deze drie componenten van het Romeinse Rijk hadden elk hun eigen vor
men van rechtspraak. Onder het Principaat echter was Rome niet meer 
de staat, maar de hoofdstad van de staat. Het effectief besturen van dit uit
gestrekt gebied maakte een zekere uniformiteit in allerlei instellingen nood
zakelijk. 

Zo wilden de leges luliae iudiciorum publicorum et privatorum** Ο.Ά. een 
grotere gelijkvormigheid van procedure invoeren in de verschillende bestaan
de rechtbanken. De gehele reorganisatie van de rechtspraak in Rome, i.e. 
de strafrechtspraak, is deels de vrucht van rationeel doorgevoerde ver
beteringen in bestaande gerechtshoven, deels het gevolg van de politieke 
ontwikkeling, waardoor nieuwe gerechtelijke instanties in het leven zijn ge
roepen en oude ofwel opgeheven ofwel beroofd zijn van hun gerechtelijke 
functie. De comitia waren te logge lichamen geworden, waarmee in de praktijk 
niet te werken viel. Hoewel Augustus hen handhaafde, paste hij hun bevoegd
heden aan aan de gewijzigde sociale en politieke situatie. Zij verloren al dadelijk 
de rechtspraak45 en allengs ook hun wetgevende macht. In deze periode waren 
de quaestiones perpetuae nog regel. Zij vormden de gewone strafrechtsple
ging, ordo iudiciorum publicorum. Evenals Sulla indertijd, had ook Augustus 
in zijn strafwetgeving deze juryrechtbanken opnieuw ingedeeld en in aantal, 
nl. met een quaestio de vi publica en een quaestio de adulteriis, uitgebreid. 
Eenpraetor - er waren er toen twaalf- bekleedde het presidium. Strafzaken, 
waarvoor geen quaestio perpetua bestond, werden niet, zoals nog in de laatste 

43 Onze rechtsbronnen spreken bijna nooit over de rechtsbedeling buiten Rome in 
Italië. De staatsrechtelijke positie van de verschillende delen van Italië was zo gecompli-
ceerd.dat de normen hier telkens anders lagen. САН. Vol. X 1952 p. 169 sqq. 

4* Berger, Leges luliae, RE. 12 (1925) Sp. 2362 - 2392; Wlassak, Rom. Prozessgesetze I, 
201 sqq. Voigt, SSGW. 13 (1893) 519 sqq; Girard, ZRG. 34 (1913) 361 sqq. 

« Dio 56, 40. 

90 



eeuw van de republiek het geval was, berecht door de praetor urbanus, maar 
waarschijnlijkdooreen speciaal hiervooraangestelde^rae/or. Het rechtsgebied 
van deze rechtbanken strekte zich uit tot één romeinse mijl buiten de stad 
Rome46. Hun rechtsmacht in halszaken hebben ze evenwel aan hogere 
instanties, die nog later ter sprake komen, moeten afstaan47. Doordat ze 
trouwens in hun beslissingen gebonden waren aan wetten, senatusconsulta, 
en vervolgens in de tijd van en na Hadrianus aan keizerlijke decreten, is hun 
strafrecht steeds meer beknot, totdat ze op het eind van de derde eeuw geheel 
zijn verdwenen. 

Augustus stelde bij de leges luliae iudiciomtn vier decuriae van gezworenen 
in: senatores, équités, tribuni aerarii49 en leden van de derde censusklasse49. 
Naar het schijnt was er beroep tegen de uitspraak van de jury mogelijk. 
Dio Cassius50 vermeldt tenminste het weliswaar bijzondere geval, waarin de 
veroordeling met meerderheid van één stem wordt uitgesproken. Door 
zijn tussenkomst kon de keizer dan de gelijkheid van stemmen bewerken. 
Deze zogenaamde 'Calculus Minervae' bracht de vrijlating van de beschul
digde met zich mee. 

Op het stuk van de procedure moet al tegen het einde van de Republiek 
een vereenvoudiging zijn opgetreden. Vroeger was het eigenlijke proces 
(apud iudicem) voorafgegaan door een reeks van voorbereidende handelin
gen51; zij waren bij de wet bepaald om elke overhaaste ijver van de aanklager 
te matigen en de aangeklaagde tegen listen en lagen te beschermen. In deze 
periode is de eerste akt van de kant van de aanklager de nominis delatio; de 
postulatio52, die eertijds de reeks opende, is als zelfstandige akt verdwenen en 
in de delatio opgenomen. Allicht bleef het de plicht van elke strafrechtelijke 
instantie geen nominis delatio aan te nemen zonder vooraf overwogen te 
hebben of de persoon die postuleerde, metterdaad als aanklager mocht en 
kon optreden. Van divinatio daarentegen, zoals die voorheen gebruikelijk was, 
is geen spoor meer te bekennen. Als er meerdere aanklagers optraden, maak-

4<> Collât, leg. mos. et rom. 1,3. 1 : Capite primo legis Corneliae de sicariis cavetur, 
ut is praetor iudexve quaestionis cui sorte obvenerít quaestio de sicariis eius quod in urbe 
Roma propius mille passus factum sit, ut quaestat etc. 

"7 Dio 52, 29; Mommsen, Staatsr. II, 217; Strafr., 220. 
48 De tribuni aerarli waren indertijd door Caesar van deze functie ontheven (Suet. 

Caesar 41.: ludicia ad duo genera iudicum redegit, equestris ordinis ac senatorii; tribunos 
aéranos, quod erat tertium, sustulit.) 

49 Suet. Aug. 32. Ad tris iudicum decurias quart am addidit ex inferiore censu, quae 
ducenariorum vocaretur. 

so 51, 19. 
51 cfr. Hoofdstuk III, noot 26. 
s2 postulare in de bronnen van deze tijd betekent hetzelfde als nomen déferre en accusare. 
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te de rechter zelf uit, wie van hen als hoofdpartij zou optreden53, hierbij 

rekening houdend met waardigheid, leeftijd en spreektalent van de personen. 

Krachtens de lex Julia iudiciaria van Caesar moest de aanklager of elke 

mededinger i η de aanklacht zij η aanklacht schriftelij к aan de betreffende magis

traat richten. Dit geschrift, 1 libellus inscriptionis, of 'libellus accusationis' 

genoemd, bevatte volgens een vaste formule, naast de naam van de aan

geklaagde, de misdaad en omstandigheden54 waaronder die bedreven was. 

De ondertekening van de aanklacht (subscriptio in crimen) door de aanklager 

verplichtte deze de eenmaal begonnen vervolging ten einde toe voort te 

zetten en was mede een waarborg voor de waarachtigheid van de aanklacht55. 

De libellus, door Caesar waarschijnlijk als preventief middel bedoeld in de 

strijd tegen de toen veel voorkomende slinkse praktijken van het calumnian, 

praevaricari en tergiversaríais, in de keizertijd pas goed in gebruik gekomen. 

In Augustus' tijd was de aangeklaagde nog persoonlijk aanwezig bij de 
nominis of criminis delatio. Eveneens werd nog in beginsel erkend, dat zij, 
die 'reipublicae causa' afwezig waren, niet aangeklaagd konden worden, maar 
dat zij, die om een ander dan genoemd motief niet verschenen, stilzwijgend 
toegaven. De regel, dat een magistraat gedurende zijn ambstermijn niet tot 
een criminele straf veroordeeld mocht worden had minstens één uitzondering, 
nl. t.a.v. crimen repetundarum51. Onder Augustus is geen afbreuk gedaan 
aan het princiep, dat de procedure mondeling moest worden gevoerd. Want 
ook toen nog zetten aanklager en aangeklaagde hun zaak mondeling uiteen 
voor het gerecht en legden de getuigen hun verklaring mondeling af. Het 
openbare karakter van de behandeling van een zaak voor een quaestio 

perpetua is eveneens onaangetast gebleven; wel is er al een teken aan de wand 

53 L. 16. D. 'si plures existunt qui eum in publicis iudiciis accusare volunt: iudex 
eligere debet eum qui accusât causa scilicet cognita, aestiraates accusatorum personis vel de 
dignitate, vel ex eo quod interest, vel aetate vel moribus, vel alia iusta de causa. L2 § 9 D. 
ad ¡eg. lui. de Adult.: 'Sed et quotiens alii ad accusandum prosiliunt lege expressum est, ut 
is, cuius de ea re notio est, de ¡usto accusatore constituât.' Dus bestond de verandering 
hierin, dat vroeger met de personen zelf hierover gedelibereerd werd, maar dat nu van boven 
af beslist werd. 

5·» Men kon volstaan met het aangeven van de maand; dag en uur behoefden niet te 
worden vermeld. 

55 L 1. D. de accusât, et inscript. 
56 cfr. Levy, ZRG. 53(1933)151 sqq.: Von den röm. Anklägervergehen; Marcian. D. 

48, 16, I: Calumnian falsa crimina intendere (te kwader trouw aanklagen); Praevaricari: 
vera crimina abscondere (schijn-aanklacht; met tegenpartij heulen).; of: transiré dicenda; 
Cic. Epist. ad. Quint Frat. 2,16,3 : Praevaricatio etiam cursim et breviter attingere quae sunt 
inculcanda, ingerenda, repetenda. Tergiversar! : in universum ab accusatione desistere 
(Lexicon 1. Dig. ad Senatuscons. Turpill. XLVIII, 16.) 

π L. 6. С Th, ad leg. lul. repetund. 
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verschenen dat erop wijst dat deze kostbaarste waarborg voor een objectieve 
rechtspleging nog geen onvervreemdbaar goed blijkt te zijn geworden. Het 
is Julius Caesar geweest die het heeft aangedurfd de zaak van koning Deio-
tarus 'intra domesticas parietes' te behandelen. Door een behandeling in eigen 
huis leverde hij de beschuldigde over aan de grillen van de rechter en de kwade 
trouw van aanklagers. Cicero heeft als pleitbezorger van Deiotarus Caesar 
gewezen op het onrecht dat hij hiermee de verdediging aandeed. Als hij 
echter de gevolgen van dit precedent had voorzien, zou hij deze dreigende be
knotting van de vrijheid nog met heel andere woorden hebben aangevallen. 
Nu volstaat hij met te zeggen dat hij het betreurt niet het forum, de toeloop 
van medeburgers, niet de hemel als getuigen te kunnen aanroepen58. 

Augustus liet al wel rechtszittingen van het open forum naar gesloten ge-
hoorzalen, auditoria en tabularía, verplaatsen. Tacitus, zwartkijker als het 
literaire of politieke vernieuwingen van de post-republikeinse tijd betreft, 
constateert tengevolge hiervan een gevoelig verlies voor de retorica59. 
Inderdaad gaat de vroegere omhaal van woorden verdwijnen en doet zich 
een nieuw soort welsprekendheid voor. Deze nieuwe stijl van spreken, 
sober en direkt op de man af, heeft zeker weer invloed gehad op de gang van 
het proces, maar eerder in voordelige dan in nadelige zin. Een dergelijke 
exacte wijze van spreken komt immers de duidelijkheid ten goede en is be
vorderlijk voor een snelle afwerking. Bovendien lijkt Tacitus welbewust blind 
voor de praktische kant van deze maatregel. Alleen doelmatige overwegingen 
hebben Augustus hiertoe gebracht, zoals de mogelijkheid om tegelijk in 
verschillende zalen zittingen te houden èn het vermijden van de drukte van 
het forum met al zijn storende bijgeluiden. 

In alle geval mag men Augustus hierom geen bedenkelijke motieven 
aanwrijven, zoals men dat wel Caesar bij voornoemd geval kan doen. 
Eerstens immers gebeurde dit niet plotseling en met alle rechtbanken tegelijk. 
Zolang Augustus leefde werd ook vervolgens niemand de toegang tot een 
zitting in een auditorium of tabularium ontzegd60, en wat tenslotte alle ver
dachtmaking kan ontzenuwen, wegens de groei van de bevolking en een daar
mee gepaard gaande toenemende criminaliteit had Augustus nog een forum61 

58 Cic. ad. Deiot. regem, с. 2, 6: Hanc enim C. Caesor causam si in foro dicerem eodem 
audiente et disceptante te, quantam mihi alacritatem populi romani concursus adferret! 

5 9 Tac. de oratore с. 39: Quantum virium detraxisse orationi auditoría et tabularía 
credimus, in quibus iam fere plurimae causae explicantur. 

«o Plin. Epist. II, 14; VI, 33. 3. 
61 Suet. Aug. с. 29. De twee reeds bestaande fora konden de drukte niet meer verwerken. 

'Fori extruendi causa fuit hominum et iudiciorum multitudo quae videbatur non suffi-
cientibus duobus etiam tertio indigere. Itaque festinatius necdum perfecta publica iudicia 
et sortitiones iudicum fièrent'. 

93 



laten aanleggen speciaal voor het bij loting samenstellen van jury's en het 
berechten van strafzaken. 

De accusatoire vorm van de procedure bleef onveranderd gehandhaafd, 
of, zoals een Avidius Cassius het formuleert: non possumus reum faceré, quem 
nullus accusât02. Elk lid van de populus kon aanklagen. Weliswaar is het 
aantal uitzonderingen op deze regel groter dan voorheen, maar deze uitbrei
ding is te verklaren uit een zuiverder inzicht van de wetgever in alle mogelijke 
intermenselijke verhoudingen en uit een meer gedetailleerde uitwerking er
van. Desondanks kan men zeggen dat het recht van aanklacht meer uitgebreid 
is dan onder de Republiek sedert de vestiging van de quaestiones perpetuae. 
De bevoegdheid om aan te klagen is regel geworden, de onbevoegdheid uit
zondering. Onvoorwaardelijk gold deze regel, als het ging om een misdrijf, 
waarbij de staat direkt of indirekt betrokken was, nl. crimen maiestatis, 
crimen falsae monetae en crimen annonae. Verplichting tot aangifte van be
paalde misdrijven onder bedreiging van straffen bestaat nog niet. Augustus 
neemt dan ook soms de moeite om het loffelijke, dat in de positie van aan
klager ligt, te vermelden63. Deze bemoeienis van de princeps bewijst al dat 
niemand graag vrijwillig als aanklager optrad, als het om dergelijke misdrij
ven ging. Daarom was het reeds in deze tijd gewoonte dat er formele be
loningen in het vooruitzicht werden gesteld, indien men zich in een dergelijk 
geval bereid verklaarde tot een aanklacht. 

Naast de juryrechtbanken van de ordo iudiciorum publicorum waren er 
tijdens Augustus' regering ook organen van buitengewone strafrechts
pleging, cognitie extra ordinem (se. iudiciorum) geheten. In dit verband moet 
dan allereerst gesproken worden van de strafrechtspraak van de senaat 
(cognitio senatus)64 en van die van Augustus (cognitio principis). 

2 COGNITIO SENATUS (gerechtelijk onderzoek en beslissing van de senaat) 

De senaat bezat al lang tegenover bepaalde misdrijven een zelfstandige 
bevoegdheid tot straffen. Zoals al vermeld is, heeft deze competentie uitein
delijk geleid tot de instelling van quaestiones extraordinariae65. Onder 

ft2 Vulcacius Gallicanus (Schanz-Hosius IV1; §794, 1914, München). Avidius Cassius 
с 2. adde quod non possumus reum faceré, quem et nullus accusât. 

63 cfr. supra p. 123 sqq. 
i* cognitio: RE. 4(1901) Sp. 218. art. Kleinfeller. cognitio senatus САН. vol. Χ. (1952) 

p. 172; Tac. Ann. I, 75: Nee patrum cognitionibus satiatus iudieiis adsidebat (sc. Tiberius) 
in comu tribunalis, ne praetorem curulidepelleret; Vergil., Aenefs VI, 431-433: nee. vero 
hae sine sorte datae, sine iudice, sedes: quaesitor Minos umam movet; ¡He silentum conci-
liumque vocat vitasque et crimina discit (= cognoscit). 

«s cfr. p. 15. 
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Augustus erfde de senaat het merendeel van de rechten die het volk eertijds 
tijdens de Republiek had gehad. 

Reeds vanaf het begin van het principaat bezat de senaat naast wetgevende 
en electorale bevoegdheden het strafrecht en was hij tevens een instantie van 
beroep voor de civiele rechtspraak. Naarmate echter de senaat zijn legisla
tieve en electorale macht aan de princeps verloor en daardoor zijn direkte 
invloed op het staatsbestuur, werd zijn belangrijkheid als strafrechtelijke 
instantie groter. Zijn criminele rechtsmacht strekte zich tot alles uit66, maar 
in deze tijd was elk proces dat voor de senaat werd gevoerd, een uitzonderlijk 
geval. In deze hoedanigheid trad de senaat alleen op om de gewone straf
rechtspraak aan te vullen, m.a.w. men hield er zich bezig met zaken, die bij 
gebrek aan een strafwet ontsnapten aan de iurisdictie van een quaestio 
perpetua01, of met processen, die door hun complexiteit van verschillende 
quaestiones afhingen68, verder met zaken, waarin senatoren of équités waren 
verwikkeld, of met belangrijke politieke zaken (later vooral majesteitspro
cessen)69. De senaat was dus een staatsgerechtshof voor strafprocessen 
van voor Augustus eminent politiek en/of persoonlijk belang. 

Een eerste aanzet tot de latere regelmatigheid van de cogwi/o-rechtbank 
is wellicht te vinden in het Senatus Consultum Calvisianwri10. Krachtens dit 
besluit was het in geval van knevelarij (pecuniae repetundae) mogelijk om, 
onder zekere voorwaarden althans, de quaestio de pecuniis repetundis voorbij 
te gaan en de zaak direct voor de senaat te brengen. Overigens is de hier te 
volgen procedure een vrij duistere aangelegenheid gebleven. Doordat geen 
enkel authentiek stuk bekend is, waarin een proces te Rome voor een quaestio 
perpetua, senaat of princeps in extenso beschreven wordt, weten we niet, wat 
we moeten denken van de wijzigingen die in het begin van het Principaat zijn 
aangebracht in de vormen, welke men in acht moest nemen vóór de behande
ling van een strafzaak door de senaat. In een tijd trouwens, waarin de macht 
van de senaat almaar slonk en die van Augustus steeds groter werd, waarin 
dus de machtsverhoudingen bij lange na niet gestabiliseerd waren, zou men 
ook op dit terrein bezwaarlijk van een vaste procedure kunnen spreken; het 
zal eerder een procedure in wording zijn geweest. Bovendien moest het feit 
dat Augustus altijd tussenbeide kon komen, wel ¡ets onzekers aan de hele 
rechtsgang geven. 

6 6 Mommsen, Manuel d11 Antiquités romaines II, 112 no. 3; 113 no. 2. 
6 7 Tac. Ann. VI, 7; XIV, 41. Hierdoor ontwikkeling tot instantie van hoger beroep. 
б« Quintil. Instil, oral. IH, 10 § 1. 
M Tac. Ann. I, 72; II, 50; III, 22; IV, 34; XIV, 48; Dio 52. 31; 57, 15. 
7 0 В. Stroux-Wcnger, Die Augustusinschriften v. Kyrene, Leipzig, 1928. 
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Het strafproces voor de senaat word ambtshalve of op private aanklacht 
ingeleid. Dit staat vast. Wanneer iemand wilde aanklagen, moest hij hiertoe 
een verzoek (postulatio) richten tot de consul. Na onderzoek kon deze 
verklaren dat de aanklacht niet ontvankelij к was voor berechting zonder meer 
of niet ontvankelijk voor berechting door de senaat. In het laatste geval 
verwees hij de zaak terug naar een quaestio perpetua. Accepteerde hij evenwel 
de aanklacht, dan gaf hij hem door aan de senaat. In de praktijk kwam het 
er op neer dat de procesgang hier niet zoveel verschilde van die bij de quaes-
tiones. Een groot voordeel was zeker dat de zaak hier juist door de afwezig
heid van allerlei wettelijk vastgelegde procedureregels soepeler en efficiënter 
kon worden afgehandeld dan bij de juryrechtbanken, waar processen vaak 
tot in lengte van maanden, zelfs jaren werden gerekt71. De senaat nam kennis 
van de feiten, zoals ze na het gerechtelijk onderzoek aan het licht waren ge
komen. Dit is in strikte zin cognitio senatus. Wanneer senatoren bij de zaak 
betrokken waren, benoemde de senaat een commissie72 om onder voorzitter
schap van een praetor de zaak voor te bereiden. De beklaagde kreeg de ge
legenheid zich te verdedigen en ook hier velde een consilium het schuldoor-
deel. De definitieve uitspraak had de vorm van een senatusconsultum™. 
Mede daardoor werden sedert Augustus de senatusconsulta officieel als bron 
voor rechtsvorming door de juristen erkend. Aangezien de senaat, recht 
sprekend, recht creëert, dus boven de wet staat, zijn er geen bindende normen. 
Partijen in juridische zin, zoals het civiele proces en de quaestiones kennen, 
zijn hier uitgesloten74. Wat als aanklacht (accusatio) verschijnt, is eigenlijk 
een aangifte (denuntiatio, delatio,) waarvan in de praktijk van dit gerechtshof 
de accusatio materieel niets verschilt. Zoals de quaestio die in de republikeinse 
tijd voor de senaat gevoerd werd 'extra ordinem' was, zo kan ook deze cognitio 
van de senaat zeker onder Augustus nog 'extraordinaria? Ί^ genoemd worden. 
Daarom kan men dit onderdeel van de werkzaamheid van de senaat zien 
als een voortzetting van de quaestiones extraordinariae, zij het met het hier
boven aangehaalde verschil. Hierbij maakte vooral de mogelijkheid dat 
Augustus altijd tussenbeide kon komen, een zelfstandige competentie van de 
senaat op strafrechtelijk gebied illusoir. 

71 cfr. J. Stroux, Eine Gerichtsform d. Kais. Claudius, Leipzig, 1929. 
7 2 datis iudicibus. Tac. Ann. IV, 22. 
7 3 Later kon het vonnis krachteloos worden gemaakt door de intercessie van de princeps 

krachtens diens tribunicia potestas; Tac. Ann. XIV, 48. (ten tijde van Nero.) 
7 4 Quintilianus stelt dan ook iudicia publica uitdrukkelijk t.o.v. principum et senatus 

cognitiones {Instil, orat. 3, 10, 1 ; 7, 2, 20). 
75 cognitio extraordinaria, deze term wordt niet aangetroffen bij de juristen (uitgez. in het 

meervoud en in een niet-technische betekenis in de rubriek van Dig. L. 13; Suet. Claud. 15 
maakt onderscheid tussen cognitio en ordinarium ius; САН. vol. X 1952 p. 173 noot 5. 
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3 coGNiTio PRiNCiPis (gerechtelijk onderzoek en beslissing van de princeps) 

Als princeps senatus had Augustus vóór alle andere magistraten70 het 
recht de senaat bijeen te roepen en te presideren. Gezeten op de sella curulis 
tussen de twee consuls77 in, nam hij persoonlijk deel aan de rechtszittingen 
van de senaat. De princeps kon mondeling of schriftelijk door middel 
van oratio of litterae mededelingen, voorstellen en verklaringen doen 
aan de senaat78. De oratio en litterae werden gewoonlijk door een quaestor 
voorgelezen. Deze voorlezer heette ook onder latere keizers nog altijd 
quaestor Augusti, waaruit wel blijkt dat dit gebruik door Augustus is ge
ïntroduceerd. Het voorstel van de princeps had bij de beraadslaging prioriteit 
boven andere agendapunten79. Volgens aloude traditie was senaat en prin
ceps een onverbrekelijk geheel; maar in de laatste eeuw van de Republiek 
al was er geleidelijk een superieure vorm van gezag gegroeid: het imperium 
infinitum maius. Dit nu heeft model gestaan voor het imperium proconsulare 
dat Augustus zich in 23 v.Chr. liet aanmeten. Het was noch in tijd beperkt, 
zoals eertijds, toen het annueel was, noch ruimtelijk, zoals voorheen, toen 
het door de grenzen van de provincies was bepaald; anders gezegd: zijn twee 
fundamentele trekken waren de volledigheid en universaliteit; het was het 
hoogste gezag in heel het rijk, in Rome, in Italië en in de provincies, van 
kracht op militair, gerechtelijk en civiel terrein. Met opzet wordt hier het 
militair aspect vooraan in de reeks genoemd. Hoe weinig militaire aanleg 
Augustus ook van nature had en hoe weinig oorlogszuchtig hij bleek, toch 
valt het niet te ontkennen, dat het leger de basis is geweest van zijn civiele en 
rechterlijke macht. Wezenlijke veranderingen in de structuur van het politieke 
bestel zijn praktisch nooit zonder de hulp van een legermacht te verwezen
lijken. Augustus had het leger zo straf gereorganiseerd allereerst om zijn 
unieke positie doelmatig te kunnen beveiligen. Een intensieve controle 
bracht elk begin van ondermijnende aktiviteit van rivalen meteen aan het 
licht. Vooral zware militaire vergrijpen van hoge officieren zijn dan ook door 
Augustus berecht. In het leger lag de meest kwetsbare plek van zijn macht. 
Zijn positie van militair opperrechter80 was eigenlijk al in de sfeer van harde 
krijgstucht zonder meer acceptabel. Lag diezelfde functie van opperrechter nu 

7 i consuls, praetores en tribuni plebis. 
77 Mommsen, Staatsr. I, 386 no. 6. 
78 Tac. Ann. I, 7; III, 16; Suet. Aug. 35; Dio 53. 32. 
та Dio 54, 25; 60, 2; Dig. I, 13 1 § 2. en 4; XXVII, 9, 1 § 1. 
8 0 Omdat Augustus altijd oordeelde met raadgevers, was hij eerder voorzitter van een 

krijgsraad, een hoog militair gerechtshof. 
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ook zo gemakkelijk voor de hand in de burgerlijke sector van het maatschap
pelijk leven? In ieder geval is zijn universele rechtsmacht niet uit deze com
petentie in militaire strafzaken voortgekomen. 

Augustus had zich een complex van allerlei functies en machten verworven, 
waardoor hij aan alle kanten was gedekt. Hij was ook princeps civium, de 
eerste van de burgers. Omdat deze titel81 hem was verleend èn bij sena-
tusconsultum èn bij plebisciet, lag de oorsprong van zijn gezag, verbonden 
aan deze titel, bij het hele volk, dat al zijn souvereine rechten te zijnen 
gunste uit handen had gegeven. 

Hierin nu schuilt iets paradoxaals; aan de ene kant is de drager van deze 
titel per definitie aan de wet onderworpen, evenals alle andere burgers, aan 
de andere kant heet het bij Ulpianus82: 'De wil van de princeps heeft kracht 
van wet', want krachtens de lex regia draagt het volk hem heel zijn imperium 
en heel zijnpotestas over. En in de Codex van Justinianus83 staat met een lich
te variant hierop te lezen: 'lege antiqua, quae regia nuncupabatur, omne ius 
omnisque potestas populi romani in imperatoriam translata sunt potestatem'. 
Het is dus evenzeer legaal dat Augustus boven de wet als onder de wet staat. 
In de rechtspraak komt dit hierop neer dat hij niet gebonden is aan wettelijk 
geformuleerde delictsbegrippen noch aan de wettelijk voorgeschreven schei
ding van de delictscategorieën. Hij kan naar eigen goeddunken boven de door 
de wet gestelde strafmaat uitgaan of eronder blijven, zoals Mommsen zegt. 
De doodstraf, die in de late Republiek zowel in Rome als in de provincies voor 
de romeinse burger zo goed als afgeschaft was, trad met het Principaal door 
de cognitiones senatus en de cognitiones principis weer in werking. Omdat 
de princeps altijd van zijn ius intercessionis gebruik kon maken, kan men zeg
gen dat de competentie om een burger met de dood te straffen een monopolie 
van Augustus was geworden. Er was nog geen spoor van een vaste procedure 
te bekennen in deze vorm van rechtspraak. Bij gebrek aan zekere rechtsnormen 
in dergelijke gevallen hangt de omvang van de iurisdictie van ás princeps en 
de wijze, waarop het recht zijn loop neemt, af van diens stemming op een 
bepaald ogenblik en van de druk der omstandigheden, die weer bepaald wordt 
door de mate van aanwezig geacht gevaar voor persoonlijk nadeel. Willekeur 
is een monarchaal recht geworden. 

Als het door de feiten is gestaafd dat Augustus bijna alleen in zware mis
drijven van zuiver militaire aard direct heeft ingegrepen, is dit toch wel een 

81 cfr. Homo, Les Institutions, p. 248 sqq. en p. 277. 
82 Instit. 1, 2, 6, (Dig. I. LV, pr.) 'utpote cum lege regia...populus in eum omne suum 

imperium et potestatem conférât'. 
»J Cod. Just: I, 17, 1, 7. 
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bewijs voor een zekere rust in zijn immens imperium. Hierbij moeten we nog 
opmerken dat zijn direct ingrijpen bij verschillende van die zware gevallen 
verklaard kan worden, doordat de formele vorm van procesvoering niet voor 
deze geschikt scheen. 

De rechtsmacht van de princeps was te omvangrijk om dit uitgestrekte 
gebied met zijn persoonlijke zorg te kunnen omringen. Het ligt voor de hand 
dat Augustus, toen hij eenmaal heer en meester was in het romeinse huis, 
al snel is overgegaan tot een delegeren van zijn strafrecht aan betrouwbare 
personen (iudicis datio). 

In deze sectie van de buitengewone strafrechtspleging was de praefectus 
urbi verreweg de belangrijkste in rang. Vroeger was dit iemand die gekozen 
werd om voor de tijd dat de koningen en later de magistraten uit de stad 
waren, de rechtspraak te behartigen en in onvoorziene gevallen maatregelen 
te treffen84. 

In de burgeroorlog al heeft Augustus een man uit de ridderstand, de Etru-
riër Cilnius Maecenas, aan het hoofd gesteld van alle zaken in Rome en 
Italië. Toen hij zich van de heerschappij had verzekerd, heeft hij Messala 
Corvinus tot stadsprefekt benoemd. Deze werd'reeds na een paar dagen als 
ongeschikt - quasi nescius exercendi - ontslagen. Na hem heeft de bejaarde 
Taurus Statiliys dit ambt met succes vervuld, evenals Piso, diens opvolger 
gedurende vijftien jaar85. 

Zolang de quaestiones perpetuaci hun strafrecht nog uitoefenden, kon de 
invloed van de stadsprefekt op de strafrechtspraak in Rome niet groot zijn. 
Maar toen diens rechtsbevoegdheid door Augustus werd uitgebreid tot op 
100 mijl in de omtrek van Rome87 - gedeelten van Tuscanië, Campanie, Um
brie en Picenië, de zgn. regiones suburbicariae - werd zijn betekenis in de stad 
en vooral in de omgeving van de stad van belang. Deze maatregel, die zeker 
discriminerend werkte t.a.v. de quaestiones kan men een opportunistisch 
karakter niet ontzeggen. Bij de quaestiones immers beslisten de iudices bij 
meerderheid van stemmen, waarbij de presiderende magistraat die geen 
stemrecht had, zich aansloot. Deze methode was echter moeilijk te rijmen met 
de opvattingen die Augustus van monarchie had. Bij de stadsprefekt lag 
alle rechtsbevoegdheid alleen in zijn handen. Iudex betekent sindsdien elke 
ambtenaar die als rechter optreedt. Omdat de mensen die op deze hoge post 

84 Dion. II, 12, VI, 2; Liv. 1, 59, 60; 3, 38;9, 24,29; Тас.Ллл. VI, 11; Dio 41, 14; Gell. 
XIV, 7 en XIV, 8: Praefectus urbi latinarum causa relictum senatum habere posse lunius 
negat, quoniam ne senator quidem sit... 

85 Tac. Ann. VI, 11, 
β« cfr. p. 114. 
87 Dio 52, 21. 
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geplaatst waren, niet altijd juristen waren - andere bekwaamheden en eigen
schappen als beproefde trouw aan Augustus en volgzaamheid waren belang
rijker - hadden ze rechtskundige adviseurs nodig. Deze assessores, soms ook 
comités consiliarii geheten, schijnen onder Augustus nog geen regelmatige 
instelling te zijn geweest. Hieruit zou men kunnen opmaken dat Augustus, 
wijzer geworden na de les van het eerste echec (Messala Corvinus), bekwame 
juristen op die plaats heeft gezet. De stadsprefekt bezat in princiep een onbe
perkte strafrechtelijke competentie en kon relegatie (uitwijzing uit Rome en 
de regiones suburbicariae) en deportatie88 (met of zonder internering) en 
de dood als straf opleggen. Dit waren gemeenlijk de straffen voor de hones· 
tiores, waarbij dient opgemerkt, dat de doodstraf slechts zelden, alleen bij 
zware politieke misdrijven, aan een lid van deze sociaal hoog gekwalificeerde 
groep is voltrokken. Voor de humiliores had men naast de doodstraf meestal 
in petto plaatsing op een gladiatorenschool (condemnatio in ludum gladio· 
torium) of bij een openbare dienst (in opus publicum) of dwangarbeid in 
mijnen (in metallum). De ambtenaar-rechter kon hierom al niet gebonden zijn 
aan de toen geldende strafwetten, die óf geldstraffen óf de zwaarste straf- d.i. 
in die tijd verbanning - voorschreven, omdat het quaestiones waren89 en 
omdat het gerecht van de prefecten geen crimineel gespecialiseerde rechtbank 
was. Als een en dezelfde persoon zich schuldig had gemaakt aan overtredin
gen van verschillende strafwetten, moesten er hiervoor bij de gewone straf
rechtspleging even zovele processen voor de betreffende quaestiones worden 
gevoerd. Hier echter kon de prefect eventueel alle vergrijpen tegelijk in één 
proces afhandelen, hetgeen een aanzienlijke besparing van tijd en krachten 
betekende. 

Een tweede, nieuwe figuur in deze buitengewone strafrechtspleging was 
de door Augustus benoemde praefectus vigilum, commandant van de 
romeinse politiemacht, die uit zeven cohorten militair geoefende manschap
pen bestond en in eerste instantie de nachtelijke orde en rust in Rome moest 
handhaven. Deze politiechef bezat iurisdictie over misdrijven van roof, dief
stal en brandstichting. Bij alle zwaardere vergrijpen had hij alleen het recht 
om in hechtenis te nemen en moest hij de berechting overlaten aan zijn 
superieur, de stadsprefect. Samen met deze was hij de drager van de politiële 
rechtspraak en trad als zodanig in de plaats van de tresviri capitales. 

Tenslotte heeft Augustus ook de functie van praefectus annonae in het 

88 Relegatie en deportatie kwamen i.p.v. het laten uitwijken in verbanning, omdat dit 
door de structurele verandering van het rijk zijn zin verloren had. 

89 In beginsel werd niet speciaal tot een straf veroordeeld; de wet immers, die aan de 
procedure ten grondslag lag, hield ipso facto de straf in. 
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leven geroepen. Zijn bevoegdheid was evenwel beperkter en strekte zich uit 
over alle misdrijven betreffende dat zeer vitale en tegelijk zeer kwetsbare 
onderdeel van de romeinse samenleving: de voedselvoorziening van de groot
stad Rome. 

Deze hervorming van politie en politierechtspraak moet vooral voor de 
gewone man in Rome een grote verbetering betekend hebben. Nu de rechts
bedeling in handen was gelegd van kundige en hooggeplaatste magistraten, 
wier ambtsduur onbeperkt was, kon vanuit deze gerespecteerde gezagspositie 
een strafrechtspraak worden opgebouwd die veel verschilde van de brute en 
vrij willekeurige behandeling van de jaarlijks wisselende tresviri capitales. 
Een doelmatig functionerend justitieapparaat was een van de onmisbare 
stutten van Augustus' politieke macht. Ook na de reorganisatie bleef hem de 
strafrechtspleging na aan het hart liggen. Waar hij het noodzakelijk achtte, 
greep hij zelf rechtstreeks in. De persoonlijke rechtspraak heeft hij als 
een wezenlijk deel van zijn taak gezien, ook al zijn de keren dat hij als rechter 
is opgetreden, naar het schijnt, niet talrijk geweest. Wel kon hij krachtens zijn 
tribunicia potestas een directe controle op dit terrein uitoefenen. Ook de 
civiele rechtspleging had zijn blijvende aandacht. Zijn nooit aflatend streven 
naar autocratie was er de oorzaak van dat daadwerkelijke invloed op dit 
gebied via welke kanalen ook hem veel waard was. 

In verband hiermee constateren we op privaatrechtelijk terrein een veel
betekenende tweeslachtigheid. Enerzijds zien we dat bij de lex Julia het formula-
procès bevestigd werd. In deze uit de Republiek afkomstige procesvorm 
berechtte een ambteloos burger, een iudex privatus, het geschil. De groeiende 
macht van Augustus kon zich lang niet altijd verstaan met deze autonome 
private rechtswereld, zeker niet, wanneer door de uitspraken van de iudex 
privatus een privaatrecht gevormd werd dat lijnrecht of zijdelings indruiste 
tegen de doelstellingen van de princeps. In dit licht bezien heeft hetformula-
proces het nog verwonderlijk lang uitgehouden, want pas in het midden van de 
derde eeuw n.Chr. is het volledig verdwenen. Tegelijkertijd is het begrijpelijk 
dat een andere procesvorm, die goed in de gratie van de machthebber lag, 
meer en meer veld won. Anderzijds immers staat het vast dat onder Augustus 
al in bepaalde gevallen van erfrechtelijke beschikking90 een vorm van proces 
gebezigd werd, waarbij geen verdeling van de procedure in een 'in iure' en 
'apud iudicem' plaatsvond, maar waarbij de zaak geheel door de administra
tieve ambtenaar, i.h.c. de consul, werd behandeld. Dus hier werd het geschil 
niet meer na een debat 'in iure' in een formula vastgelegd en, indien de ge
daagde na de litis contestano deze formulering van de eiser niet wilde aan-

90 cfr. van Oven p. 549. 
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vaarden, aan een ambteloos scheidsrechter ter berechting overgelaten. 
De magistraat in kwestie, vanzelfsprekend een trouw aanhanger van zijn 
broodheer Augustus, hield dan de zaak aan zich, liet haar buiten de gewone 
orde om door een aan hem ondergeschikte ambtenaar onderzoeken d.i. 
causam cognoscere extra ordinem iudiciorum, en deed na bevind van zaken, 
echter voor alles in de geest van Augustus, uitspraak. 

Het is niet zo verwonderlijk, dat deze 'publieke' inmenging in de uitspraak 
van een privaatrechtelijk geschil zich voor het eerst juist in erfrechtelijke 
kwesties heeft voorgedaan. Dit houdt immers ten nauwste verband met 
Augustus' politiek om het celibaat en onwettige geslachtsverhoudingen tegen 
te gaan91. Op deze manier kon Augustus persoonlijke invloed uitoefenen in 
erfeniskwesties, een belangrijk onderdeel van zijn hervormingsprogramma. 
Deze procesvorm is dus ook cognitio extraordinaria en lijkt voortgekomen uit 
de cognitio senatus principisque. In het privaatrecht werd hij aanvankelijk 
eveneens als een uitzonderingsprocedure toegepast. 

4 DE DELATORES TE ROME TIJDENS HET PRINCIPAAT VAN AUGUSTUS 

In de evolutie van de romeinse staat van Republiek naar Dominaat is het 
Principaat een wezenlijk belangrijke fase. Veel instellingen in deze periode 
zijn republikeins van oorsprong en produkten van een tijd, waarin ze dienden 
om de vrijheid te waarborgen. Geheel tegen de zin van hun opzet in waren er 
al eerder onder de handen van Sulla en Caesar omgebogen tot instrumenten 
van eigen machtshandhaving, zoals het leger en de rechtbanken. Dit 
proces van verandering en vaak van ontaarding werkte door onder de laatste 
grote leider van de trits: Augustus. 

Er waren tijdens de Republiek beroepsaanklagers, maar slechts in die mate 
waarin een vrij volk het duldt; ging iemand van hen over de schreef, dan 
stond nog altijd de weg open om hem onschadelijk te maken. Later echter, 
in de eerste eeuw n.Chr., zijn het in veel gevallen juist de kwalijke aktiviteiten 
van deze beroepsaanklagers, dan gemeenlijk delatores geheten, die bij ons 
gedachten opdringen aan onverdraagzaamheid en tyranniek bewind, eerst 
en vooral van Tiberius. 

Deze opvatting is in het algemeen genomen niet aanvechtbaar; overigens 
vindt zij wel te gemakkelijk en te onvoorwaardelijk steun bij het getuigenis 
van Tacitus' Annales. Dit blijkt uit het feit dat verhandelingen over delatores 
ófwel zich beperken tot de regering van Tiberius92 ófwel de acta delatorum 

9i cfr. van Oven p. 23. 
»2 Rogers, TAPHA. 1934. p. 52; Stahr, Tiberius (Bilder aus dem Alterthume), 1863. 
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tijdens diens regime als uitgangspunt nemen en een beschrijving geven van 
de historie van de delatores in de eeuwen daarna93. 

De werken daarentegen van een Geib, Mommsen, Boissiere, Bonfante, 
Zumpt en van Zeller, Boissier, Paoli, Kornemann94 e.a. behandelen 
ife/ßior-in-algemene-zin95 niet of zeer fragmentarisch. Meestal wordt het 
woord terloops vermeld, nergens is een gedetailleerde bewerking aan de 
orde. 

Wat in deze literatuur over de delator te lezen valt, schiet duidelijk te 
kort; het is ofwel te vaag en ongenuanceerd wat tijd en inhoud van het begrip 
betreft of het geeft een overbelicht beeld, zoals dit in het bijzonder geldt voor 
de regeringsjaren van Tiberius. Het laatste is kennelijk een gevolg van de 
methode dat men zich bij deze materie in eerste instantie heeft laten voorlich
ten door de te eenzijdige kijk van Tacitus zelf op de delatores. Een gevolg hier
van is weer dat de figuur van een Tiberius vertekend is en nu, ondanks po
gingen tot eerherstel, donkerder voor ons staat dan historisch verantwoord 
lijkt. Niet omdat tijdens iemands regering of in een bepaalde periode van 
iemands regering delatores optreden, is een depreciërend oordeel over de 
persoon van de regeerder en over die tijd van zijn bestuur onvermijdelijk. 
In de romeinse rechtsorde van die tijd zijn de delatores eenvoudig niet weg te 
denken, want zonder hen kon het gerechtelijk apparaat niet of-en dan denkt 
men aan het ambtshalve aanklagen van magistraten - nauwelijks functio
neren. Het is veeleer zo: omdat bepaalde regeerders het door welke oorzaken 
ook niet of op een gegeven moment niet méér konden stellen ten eigen of ten 
algemenen nutte zonder de diensten van spionnen, verklikkers en aanklagers, 
kreeg het slechte soort delator meer kans dan het goede soort. Tenslotte gaat 
het er om of de delator zich de dienaar maakt van een voor een Romein 
goede of kwade zaak. Het veelvuldig optreden van het slechte soort delatores 
onder Tiberius is natuurlijk in nadelige zin van invloed geweest op de morele 
waardering van zijn persoon. Toch zou dit oordeel over Tiberius wel eens 
minder hard kunnen uitvallen, als we zeer exact de oorzaken zouden kennen 
van het optreden van deze aanklagers tijdens zijn regeringsperiode èn als we 
zouden weten, welke kansen er voor de delatores zijn geschapen door zijn 
voorganger en wegbereider Augustus. We zullen trachten de betekenis van 
deze mensen tijdens het Principaat duidelijk te maken. Zo wordt een laatste 
schakel aangebracht en kan deze studie dienen als een inleiding op en tevens 
aanvulling van die werken die dit onderwerp direct of zijdelings raken. 

93 Duméri!, AFLB. (1881) p. 262-276. 
94 cfr. Literatuurlijst. 
95 delator in enge zin - de fiscale delator - komt wel ter sprake in het werk van Mommsen 

en Geib. 

103 



Onder C.J. Caesar al was op een niet meer te stuiten wijze de doorbraak 
naar een nieuwe tijd begonnen. 

Augustus is er door zijn grote politieke gaven in geslaagd langzaam 
maar zeker het voorrecht èn het voordeel te bemachtigen om als man 
aan de spits deze nieuwe orde te bevestigen en bestendigen. Nu de ellende 
van ongeveer 50 jaar burgeroorlog voorgoed voorbij leek96, kon hij met een 
bijna algemene opluchting en tevredenheid van alle medeburgers en slaven 
als steun in de rug zich wijden aan de zo noodzakelijke herziening en ver
betering van allerlei maatschappelijke toestanden. 

De eerste tijd na zijn overwinning bij Actium heeft Octavianus nog wat 
verspreide relletjes en opstanden van aanhangers van Antonius en Sextus 
Pompeius moeten neerslaan. Nadien is er in de eerste decennia van zijn 
Principaat nergens sprake van een stelselmatige oppositie, niet in Rome of 
in de municipia en in de provincies, in het leger noch bij de aristocratie of 
bij het plebs. Wel worden er in die jaren complotten en aanslagen op zijn 
leven vermeld97, maar we mogen aannemen dat ze niet het werk zijn geweest 
van een partij. 

In Italië en in de provincies, waar men nooit onmiddellijk betrokken was 
geweest bij de politieke woelingen, was men nog wel bereid elke vorm van 
bestuur te accepteren, zolang die de mensen maar toestond om in zo groot 
mogelijke rust en veiligheid te genieten van hun vrijheid en fortuin. Het 
meest veranderde er voor de inwoners van Rome. Zij maakten van nabij de 
grootscheepse reiniging mee van de Augiasstal die hun stad was geworden 
door de troebelen van de laatste jaren. 

Voor hen treden Augustus' autocratische neigingen steeds meer onverhuld 
aan het licht, het meest rechtstreeks daar, waar men denkt te regeren: in de 
senaat; maar zijn optreden mag nog geen despotisme heten, noch koning
schap of dictatuur98. Er bestaat nog zoiets als παρρησία, niet die van de 
atheense democratie, maar zoals die wel gecultiveerd pleegt te worden in 
voorname kringen. Als Augustus' toespraken in de senaat werden onderbro
ken door opmerkingen als: 'Ik begrijp U niet' of 'Daar zou ik nog wel een
met U over willen redetwisten, als ik de kans kreeg'99, dan was dat gewoons 

9 6 cfr.Horat. Cam». Lib. I, II: lam satis terris nivis. (gemaaktindewinter28-27v.Chr.); 
ook: Audiet pugnas vitio parentum rara iuventus. 

9 7 Suet. Aug. 19: in chronolog. volgorde: Lepidus Minor, Vano Murena, Farmius; 
Caepio, Marcus Egnatius, Plautus Rufus, Lucius Paulus, Lucius Aridasius, Audasius 
Epicadus en de slaaf Telephus. cfr. PIR. I, II, III; Groag, M. Egnatius Rufus, RE. 5 (1905) 
Sp. 1999. Ruikes, passim. 

9 8 Tac. Ann. I, 9: non regno ñeque dictatura sed principum nomine constitutam rem 
publicam; Plin. Paneg. 45. 

99 Suet. Aug. 54: In senatu verba facienti dictum est: 'Non intellexi,' et ab alio: 
'Contra dicerem tibi, si locum haberem'. 
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lijk meer de querulerende society-toon dan zelfbewust verzet. Een enkeling, 
zoals de senator Antistius Labeo, durfde het nog openlijk aan de dag te 
leggen. Een groot deel van de innerlijke kracht van de senaat was verloren 
en er waren vele aanwijzingen dat het eens zo roemrijke bestuurscollege zich 
ontwikkelde naar een schertsparlement; er werd nog beraadslaagd, maar 
enkel over voorstellen van Augustus; er werd gestemd, maar altijd onder 
het toeziend oog van Augustus die het eerst zijn stem uitbracht. Bij gebrek 
aan serieus werk ontzagen de leden zich niet elkaar over en weer vulgaire 
beschuldigingen naar het hoofd te slingeren. Meer dan eens is het gebeurd, dat 
Augustus, wanneer de 'debatten' weer eens tot een laag peil waren gezonken, 
uit ergernis zijn rol van princeps senatus vergat. Gekwetst tot in het diepst 
van zijn autoritaire ziel door dit onbeduidend professioneel gekrakeel, 
verliet hij verontwaardigd de zitting. Duidelijker kon hij wel geen blijk geven 
van zijn minachting voor deze instelling en haarleden, die hem dan nariepen: 
'U moet ons precies laten zeggen, wat we denken van zaken, die iedereen 
aangaan'. Het lidmaatschap van een instituut, waarin het zo pleegt toe te 
gaan, kan niet aanlokkelijk zijn100. Ondanks boetes nam het absenteïsme 
zo'n omvang aan, dat Augustus dit probleem op de hem eigen afdoende wijze 
tegemoet trad. Tegen het eind van zijn regering werkte hij namelijk alleen nog 
met een commissie van twintig leden, een raad van state die in zijn paleis 
bijeenkwam en als voorloper gezien kan worden van het latere consistorium 
sacrum. Natuurlijk werd allerwege kritiek geleverd op deze gang van zaken: 
de betere soort werd geuit in de salons101, waar de romeinse intelligentsia 
bij de conviviae rendez-vous speelde, of door professoren en studenten van de 
retorenscholen, waar ze in hun voordrachten en oefeningen als een Cicero 
of Brutus van leer trokken tegen de bestaande politieke toestand. De andere 
soort werd bedreven door de 'zuilen-kluivers' en leeglopers, die gewoonlijk 
in groepjes op pleinen, op hoeken van straten of op het forum bij de rostra102 

hun mening omstandig toelichtten. In het ene noch het andere geval is sprake 
van echte vijandige (inimico) oppositie, maar van de onuitroeibare behoefte 
van iedereen om schimpend (maledico dente) kritiek te oefenen103. Voorals-

100 pas in de keizertijd ontstond een erfelijke senatoren-stand; zoons van senatoren 
kregen tegelijk met de toga virilis de latus clavus en verlof om senaatszittingen bij te wonen 
(Suet. Aug. 38). Voordat ze zelf tot senator gekozen werden, moesten ze echter bij het leger 
hebben gediend als tribuni laticlavii. Daarnaast kwamen ook anderen, vaak van lage afkomst 
en zelfs vreemdelingen, in de senaat door keizerlijke begunstiging; van Caesar zegt een 
volksliedje (Suet. Caes. 80): Gallos Caesar in triumphum ducit, idem in curiam. Galli 
braceas deposuerunt, latum clavum sumpserunt. cfr. Sen. Epist. 47. § 10. 

ιοί Sen. Epist. 73. 
i 0 2 subrostrani (Cic. adfam. VIII, 1). 'Te a.d. VHII K. lun. subrostrani (quod illorum 

capiti sit!) dissiparant perisse' schrijft Caelius aan Cicero. 
1 0 3 Cic. pro Balbo. 28. 'in conviviis rodunt, in circulis vellicant, non ilio inimico, sed 
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nog was de wil om zich daadwerkelijk te verzetten niet aanwezig of te zwak 
en koesterde men zich gelaten in de vrede. 

Op voor hem werkelijk gevaarlijke wijze is Augustus altijd tegengewerkt 
door smaadschrijvers. Het ging hier zeker niet om een georganiseerde 
illegale 'pers'; maar niettemin hebben zij veel afbreuk gedaan aan de autori
teit van de princeps door in hun 'libellen' een mengsel van waarheid en laster 
rond zijn persoon uit te strooien. Aanvankelijk nam Augustus zich niet eens 
de moeite om tegen hen op te treden; zoals blijkt uit een brief van Augustus 
aan Tiberius beperkte hij zich tot een goedmoedige verachting van deze 
pamflettisten104. 

In de eerste decennia van zijn bestuur werd het beroep van aanklager 
met minstens evenveel hartstocht als tevoren in het eigen belang en in 
dat van het volk uitgeoefend. Oude en nieuwe wetten boden hiertoe volop 
gelegenheid. In de vierde satire105 van het eerste boek heeft Horatius het 
over twee beruchte delatoren, Sulcius en Caprius, die met hun dossiers 
rondlopen; ze zijn de schrik van de schurken. Zij die recht in hun schoenen 
staan en geen vuile handen hebben, kijken misprijzend op die twee neer. En 
Horatius verzekert de mensen dat hij zich nooit de rol van 'delator' zal aan
meten en dat ze dus van hem niets te vrezen hebben. 

In het jaar 18 v.Chr. vindt een gebeurtenis plaats, die er de oorzaak van is 
geworden dat de waardering voor de delatores wel definitief en onherstelbaar 
naar de negatieve kant is gedrongen. Men kan niet volhouden dat Augustus 
zich al de jaren van zijn lange regering door heeft mogen verheugen in een 
nooit aflatende bewondering van zijn onderdanen, zeker niet van zijn ro
meinse; ongetwijfeld moet Augustus door velen aangevochten zijn, maar 
geholpen door de onverschilligheid van de massa, door de onverwoestbare 
activiteit van reclame-makers en vooral door de trouw van een leger van een 
half miljoen officieren en soldaten voelde Augustus zich stevig genoeg in het 
zadel om in het kader van zijn voorgenomen hervormingswerk de al ge
noemde106 julische wetten uit te vaardigen in 18 v.Chr. In deze wetgeving 
waren de mensonwaardige elementen toch wel met zoveel kracht aanwezig 

hoc maledico dente carpunt'. Liv. 44,22: in omnibus circuits atque etiam in conviviis sunt, 
qui exercitus in Macedoniam ducant. ; Tac. Ann. Ill, 54. 

104 Suet. Aug. 51, 56, 70, 71; 55: Etiam sparsos de se in curia famosos libellos nex 
expavit et magna cura redarguit ac ne requisitis quidem auctoribus id modo censuit, cogno-
scendumposthacde iis, qui libellos aut carmina ad infamiam cuiuspiam sub alieno nomine 
edant. 

ios -|- 38 v.Chr. geschreven; cfr. Horace. Satires. IV, F. Villeneuve. Parijs. 1932 notice 
p. 12-13; v. 65 sqq: Sulcius acer ambulat et Caprius, rauci male cumque libellis, magnus 
uterque timor latronibus; at bene siquis et vivat puris manibus contemnat utrumque; cfr. 
Cic. Brutus 130; Off. 2, 50. 

»»6 cfr. p. 85 sqq. 
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dat ze achter een gevel van ogendienarij daadwerkelijk verzet hebben op
geroepen. Velen hebben geen gehoor gegeven aan de dwang van de lex de 
maritandisordinibusom binnen een bepaaldestand te trouwen en zijn in concu
binaat gaan leven. De juridische kwesties die in allerlei variaties uit deze on
wettige semi-huwelijken voortvloeiden, waren zo talrijk dat de juristen er zich 
mee moesten gaan bezighouden107. Wat te denken van een wet, die mannen 
de verplichting oplegt om van hun vijfentwintigste tot hun zestigste jaar 
gehuwd te zijn en die hetzelfde eist van vrouwen van hun twintigste tot hun 
vijfstigste jaar? Na overlijden van de echtgenoot moest de weduwe hertrou
wen108. Ingenui moesten drie, vrijgelatenen vier kinderen hebben. Zulke 
wetten zijn niet te eerbiedigen om uiteenlopende redenen. 

In de eerste plaats zien deze positief-eugenetische wetten geheel voorbij 
aan elementaire rechten van de mens op vrijheid i.e. vrije keuze van levens
partner. Wel mogen we dit motief hier niet te zwaar laten wegen; want, door
dat kinderhuwelijken bij de Romeinen een normale zaak waren, hebben 
Augustus zelf en vele Romeinen met hem waarschijnlijk de waarde van 
vrije keuze en het recht daarop niet voldoende kunnen beseffen. 

Vervolgens waren de maatregelen niet in overeenstemming met de 
veranderde opvattingen. Het steeds maar teruggrijpen naar de goede oude 
tijd door Augustus en zijn medewerkers zal juist op die naoorlogse generatie 
een averechtse uitwerking hebben gehad. Bovendien pasten de geëerde 
mores van vroeger al lang niet meer bij de praktijk van het 'moderne' leven. 
Op ruime schaal werden anticonceptionele middelen gebruikt, magische 
(amuletten), mechanische (pessaria) en chemische (medicamenten per 
os109). Ten derde waren de sancties niet afdoende, omdat ze voornamelijk 
op het gebied van het erfrecht lagen. Op alle mogelijke manieren kon men ze 
ontduiken. Tenslotte gaat het niet aan te zeggen dat men in die tijd van de 
prin(cep)s geen kwaad wist. Menigeen was ervan op de hoogte, dat Augustus 

107 literatuur bij Jörs-Kunkel, p. 282 nr. 1; Plassard, Ie concubinat romain, Prfschr. 
Toulouse 1921; van Oven, Boek IV, titel IV no. 304. p. 474-475. 

108 Een weduwe mocht gedurende 10 maanden na overlijden van haar man niet her
trouwen. Tempus luctus werd door de keizers op een jaar gesteld als waarborg tegen 
turbatio sanguinis (С. 5. 9. 2; D. 3, 2, 11, 1 en2; van Oven, p. 456). Vergelijk hiermee de 
aanhef van Seneca's Epistula 63, waar hij ten gerieve van de stoïcijnse apatheia voorbijziet 
aan de eigenlijke bedoeling van: Annum feminis ad lugendum constituere maiores... non 
ut tam diu lugerent, sed ne diutius. Viris nullum legitimum tempus est quia nullum 
honestum est. 

109 Medical History of Contraception. Norman, E. Hirnes, Ph. D. Baltimore, 1936. 
Voor gegevens uit de oudheid put dit werk uit de geschriften van Soranos (98-138), een 
arts uit Ephesos, die onder Trajanus en Hadrianus leefde; RE. art. v. Marbach. Soranos 
Bd. ЗА (1929) Sp. 1113-1133. Toegepaste methoden: interruptie van de zwangerschap, 
actus interruptus, heftige bewegingen na cohabitatie, verwijdering van het semen uit de 
vagina, occlusieve middelen en de carezza of amplexus reservatus. 
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zelf in 41 v.Chr. Claudia, de schoondochter van Marcus Antonius, had ver
stoten voor Scribonia die hierdoor al aan haar derde huwelijk toe was. In 40 
werd uit deze verbintenis Augustus' enige kind Julia geboren. Onmiddel
lijk hierna scheidde hij van Scribonia en huwde hij, 23 jaar oud, de vrouw van 
Tiberius Claudius Nero, Livia. Dat zij toen al zes maanden van een tweede 
kind in verwachting was, vond Augustus in het kader van zijn politieke 
bedoelingen het overwegen niet waard110. Op zijn wens hadden ook zijn zus
ter Octavia, zijn vriend M. Agrippa en zijn opvolger Tiberius van huwelijks
partner moeten veranderen. En later was, zeker in de stad, iedereen op de 
hoogte van zijn liaison met Terentia, de jeugdige vrouw van zijn etruskische 
vriend Maecenas. 

Ook zijn directe omgeving toonde in handel en wandel niet het minste 
respect voor de oude zeden; zijn dochter Julia is wel de exponente van 
deze verwilderde mentaliteit. Dit gemis aan besef van morele verplich
tingen en aan eerbied voor de wet bij deze personen kon niet anders dan 
funeste invloed uitoefenen. 'Quid leges sine moribus vanae proficiunt'in. 
Met deze woorden geeft Horatius kritiek op dit onderdeel van Augustus' 
werk en laat hij zien dat hij geen onmondig vereerder is van zijn broodheer. 

Een jaar na de uitvaardiging van deze wetten, in 17 v.Chr., moet de alge
mene bewondering opgevijzeld worden. Als aanleiding hiertoe kunnen de 
eeuwfeesten dienen. Meer plichtsgetrouw dan van de muze geïnspireerd 
dicht Horatius het carmen saeculare. Wanneer men dit lied leest, valt 
dadelijk op, dat hier alle glans van echt dichterlijke verrukking zoek is. 
Hoe geforceerd klinken niet regels als:112 

Diva, producás subolem, patrumque 
Prosperes decreta super iugandis 
Feminis prolisque novae feraci 
lege marita, 

en 
Di, probos mores docili iuventae, 
Di, senectuti placidae quietem, 
Romulae genti date ... 

en: 
lam Fides et Pax et Honos Pudorque 
Priscus et neglecta redire Virtus 
Audet ... 

no Tibère. G. Marañen, p. 31; Suet Aug. 69. onderkent in Augustus' liefdesavonturen 
politieke bedoelingen, hetgeen Marañon in Augustus' liefde voor Livia ontkent, 

m Hor. Carm. Lib. III. XXIV. v. 35-36. 
иг Carm.Saec. v. 17-20; v. 45^17 en v. 57-60; cfr. САН. vol. X 1952 p. 477, 478. 
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In deze jaren is het zo ver gekomen dat de Pax Augusta dan het best ge
karakteriseerd wordt als een pax angusta, als een vrede, waarin voor velen 
de ruimte om te leven te eng is geworden. De positie van de princeps is nu 
meer dan ooit zo precair geworden, dat niets hem in de schaduw mag stellen: 
geen succes, door een generaal in het buitenland behaald. Daarom werd in 
16 v.Chr. de titel van imperator niet verleend aan Licinius Crassus. Een 
triomftocht echter kón hij deze verdienstelijke bewaker van de Donau-grens 
niet onthouden. Maar nog minder een buitenlands echec: in hetzelfde jaar 
werd M. Lollius op de linker Rijnoever verslagen door de verenigde legers van 
Sugambren, Usipeten en Teukteren. Deze gebeurtenis is wel de direkte aan
leiding geweest tot Augustus'besluit om weer113 naar Gallia te vertrekken, 
waar hij tot 13 v.Chr. heeft vertoefd. Daarnaast moet hij er zich ook bewust 
van zijn geweest dat hij door een tijd lang van het toneel te Rome te verdwij
nen114 de onmiddellijke antipathie van de Romeinen kon ontlopen en af
schuiven op zijn plaatsvervangers, die daar voor de uitvoering en naleving 
van de gehate wetten moesten zorgen. 

Tijdens dit verblijf in Gallia groeit bij Augustus het besef dat het grootste 
onheil voor het imperium vanuit N.O.-Europa dreigt. Agrippa, Drusus en 
Tiberius hebben toen waarschijnlijk het grootse aanvalsplan uitgedacht, 
dat het gevaar van de opdringende Germanen definitief wilde bezweren 
door de rijksgrens van de Rijn naar de Elbe te verleggen. 

Na een kort oponthoud te Rome in 12 kiest Augustus Aquileia als re
sidentie. De afstand van Rome tot Aquileia is ongeveer even groot als die van 
Aquileia naar het operatie-terrein van het plan de campagne. Zo weerspiegelt 
deze situatie de opvatting van de princeps dat hij het een niet voor het ander 
kan laten, dat voor hem de belangen te Rome even zwaar wegen als die in 
Germania. 

Augustus is dan 51 jaar oud, al enkele jaren heen over de ¿κμή van zijn 
leven, een tijdstip, waarop men niet meer zo gauw bereid is alles meedogen
loos aan zijn ambitie op te offeren; hij toont zich nu clement zelfs tegenover 
mensen, die hem naar het leven staan1 1 5. Seneca beweert dat divus Augustus 
een 'mitis princeps' is geweest116, maar hoe men dat moet opvatten, blijkt 

1 ·3 Vanaf het begin van de zomer in 27 vertoefde Augustus in Gallia Narbonensis; in de 
winter 27/26 was hij vandaar naar Spanje (Tarraco) gereisd, waar de oorlog tegen Canta-
briërs en Asturiërs gevoerd werd. In 25 keerde hy naar Rome terug. Agrippa voleindigde 
de oorlog in 24. 

П4 Hor. Carm. Lib. IV, V. 
1 1 5 Suet. Aug. 51. Clementiae civilitatisque eius multa et magna documenta sunt... 
1 1 6 De Clement. 16: Divus Augustus fuit mitis princeps, siquis ilium a principatu suo 

aestimare incipiat. 
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elders waar hij de dementia van deze man omschrijft als 'vermoeide wreed
heid'117. Dit laatste lijkt dichter bij de waarheid. Octavianus, die van zijn 
onverzettelijke, niets-ontziende aard zijn eigen fortuna had gemaakt en dank 
zij dit de 'Verhevene' was geworden, raakte vermoeid. Toen pas was hij goed 
kwetsbaar voor de fortuna buiten hem. Sinds 12 v.Chr. verbleekt zijn ge-
luksster. Vooral in zijn familie- en vriendenkring en in zijn Germania-
politiek krijgt hij in de volgende jaren de ene slag na de andere te verduren. 

In 12 sterft de talentvolle Agrippa, in 11 zijn lievelingszus Octavia, 
moeder van de betreurde Marcellus. In hetzelfde jaar laat hij tegen zijn zin 
in zijn erfdochter Julia huwen met Tiberius. In 9 maakt de beminde Drusus in 
Germania een dodelijke val van zijn paard, nog geen 30 jaar oud. In 8 sterven 
zijn trouwe Maecenas en Horatius. Twee jaar later trekt Tiberius, wiens 
huwelijk met Julia op een mislukking is uitgelopen, zich terug op Rhodos. 
Omdat hij sinds de dood van Agrippa en Drusus de uitvoerder was van de 
Germania-politiek, raakt deze hierdoor in een impasse. In 2. v.Chr. 
wordt hij door een leed getroffen dat hem persoonlijk diep moet hebben 
aangegrepen: zijn enig kind Julia gaat zo liederlijk te keer, dat hij gedwongen 
is haar te verbannen118. In 1 n.Chr. breekt als een teken aan de wand een 
opstand uit in Germania die door M. Vinucius wordt bedwongen. Het jaar 
daarop sterft in Marseille Lucius Caesar, zoon van Agrippa en Julia en door 
de grootvader, Augustus, geadopteerd; twee jaar later, in 4 n.Chr., in Lycië 
diens broer Gaius Caesar. Nu al zijn maatregelen i.v.m. zijn opvolging door 
het lot zijn tenietgedaan, moet hij wel terugvallen op de man die hem het 
minst lief is, maar onverwoestbaar blijkt. Tiberius wordt nu mederegent en 
opperbevelhebber van het Rij nleger. Van 6 tot 9 was er een opstand in Pannonia 
die een geweldige terugslag geeft in de romeinse N.O.-politiek. Tenslotte in de 
herfst van 9 n.Chr. de grote katastrofe: Varus wordt in het Teutoburgerwoud 
vernietigend verslagen119. De Romeinen geven het gebied op de rechter Rijn
oever weer prijs. Dit betekent dat het grootse plan van de Elbe-grens mislukt is. 

117 De Clement. 18: Ego vero dementiam non voco lassam crudelitatem. Haec est. 
Caesar, (= Nero) dementia vera, quam tu praestas, quae non saevitiae poenitentia 
coepit: (zoals de dementia van Augustus). Nullam habere maculam, nunquam civilem 
sanguinem fudisse. Suet. Aug. 51 : Op een brief van Tiberius, waarin deze in heftige bewoor
dingen tekeergaat tegen een Aelianus, antwoordt Augustus: 'm'n beste Tiberius, laat je 
toch niet zo gaan in een jeudige opwelling van drift; je moet 't je niet zo aantrekken, 
als iemand kwaad van me spreekt; laten we blij zijn, als we 't zover brengen, dat de mensen 
ophouden met kwaad van ons te spreken'. 

'•e Suet. Aug. 65. 
119 De weerslag van deze nederlaag was ook op het sociale leven groot. cfr. Sen. Ер. 

47 § 10: Variana clade multos splendidissime natos, senatorium per rnilitiam auspicantes 
gradum, fortuna depressit alium ex illis pastorem, alium custodem casae fecit. 
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Deze nederlaag heeft op de 72-jarige princeps zo'n indruk gemaakt, dat hij 
zelfs voor de stad Rome de staat van klein alarm liet aikondigen. Dit besluit 
verraadt bij de oude man een angst, die paniek nabijkomt. Quantus mutatus 
ab Ulo! 

In ditzelfde jaar wordt de lex Papia Poppaea uitgevaardigd, die een ver
scherping betekende van de leges luliae de adulteriis en de maritandis ordini-
bus van 27 jaar eerder. We constateren dat Augustus in dejaren na 12 v.Chr. 
opmerkelijk aan soepelheid en veerkracht inboet; hij voelt de onmacht van de 
oude dag. Vooral tegen het einde van zijn regering valt als een eindpunt van 
deze psychische ontwikkeling een verstarring bij hem waar te nemen: hij duld
de niet de minste oppositie meer en begon hen die ontevreden waren en hier
voor openlijk durfden uit te komen, streng te straffen; er werd een wet uit
gevaardigd, waarbij de schrijvers van lasterlijke schotschriften werden ver
bannen en hun geschriften verbrand120. In deze jaren valt ook de ver
banning van Ovidius naar Tomi. 

Het verlenen van het burgerrecht, guller dan voordien, zal ook wel 
zijn rol hebben vervuld in het uitgekiend systeem van geven en nemen. Hier 
nam Augustus door zijn strenge huwelijkswetgeving, dáár gaf hij door het 
royaal toekennen van het burgerrecht; hierdoor probeerde hij een brede 
laag van de bevolking op zijn hand te krijgen, die hem tevens een dieper en 
steviger steunvlak voor zijn macht verschafte. 

Tenslotte kan men in de aanwas van 704000 burgers121 tussen 8 v.Chr. en 
14 n.Chr. ook een bevestiging vinden van Dio Cassius' woorden. Augustus 
heeft dan zeker althans gedeeltelijk gehoor gegeven aan het advies dat 
deze auteur Maecenas in de mond legt: 'Geef alle vrije mensen het burger
recht, verhef de notabelen van alle provincies in de ridderstand, betoon veel 
eer aan senatoren en consuls, maar regeer zonder hen; houd hen verre van 
de provincies en het leger; regeer met betaalde krachten, met vrijgelatenen, 
met spionnen'. 

Alleen om zo snel mogelijk welgesteld en aanzienlijk te worden stelden 
beroepsaanklagers zich tot levenstaak de grage bewakers te zijn van Augus

t o Dion. LV, 10; Sen. Controvers. V. 
121 Tac. Ann. HI, 25. In dit verband zou het interessant zijn na te gaan, of deze aanwas 

geleidelijk heeft plaatsgevonden of b.v. na 9 n.Chr. (lex Papia Poppaea) plotsing cul-
mineus is gestegen. Bij gelegenheid van het lustrum in 28 v.Chr. werden er 4063000 romein
se burgers geteld, in 8 v.Chr. 4233000, en bij het lustrum in 14 n.Chr. 4937000 (Res Gestae, 
8). Tegenover een toename van 170000 burgers in de twee decennia van 28-8 v.Chr., staat 
een aanwas van niet minder dan 704000 burgers gedurende de twee en twintig jaren van 8 
v.Chr. - 14 n. Chr. Deze getallen laten ons zien, dat het Augustus emst is geweest met zijn 
plan om een middelklasse van burgers te vormen, die van handenarbeid zouden leven. 

III 



tus' plannen en wetten. En omdat het in deze nieuwe wetten veelal ging om 
controle op de persoonlijke intimiteit, ging Augustus, van zijn recht122 

gebruik makend, voorbij aan de oude wet welke de aanklacht van een slaaf 
voor het gerecht verbood te accepteren. Een slaaf immers was van alles wat 
zijn meester deed op de hoogte; voor hem bestonden hoegenaamd geen 
geheimen. Sindsdien konden ook de slaven zich laten inlijven bij deze mach
tige colonne van spionnen en verklikkers. Hoeveel persoonlijke rancunes 
van slaaf t.o.v. heer langs deze weg tot gelding zijn gebracht, is natuurlijk niet 
vast te stellen; zeker zullen vele romeinse heren, de waarheid van het 
'quoi servi, tot hostes'123 juist onder zulke omstandigheden hebben onder
vonden. Zo bleef de macht van de princeps niet beperkt tot het openbare 
leven, maar werd die ook voelbaar gemaakt tot in het privé-leven. Op aan
sporing van Augustus drongen de delatores of hun helpers de huizen binnen 
om te zien of er alles in orde was, of het huwelijk ernstig werd opgevat en niet 
was aangegaan om zich in schijn naar de wil van Augustus te schikken. Deze 
inquisitie tot in de binnenkamers van eigen huis was een ondraaglijke 
kwelling. Tacitus zegt: 'Toch werden door de lex Papia Poppaea de huwelijken 
en het ter wereld brengen van kinderen niet veelvuldig, omdat de gewoonte 
van kinderloosheid sterk toenam; het aantal beschuldigingen vermeerderde, 
terwijl elk huis door de verdachtmakingen van de delatores ondersteboven 
werd gehaald, en, zoals men vroeger aan het kwaad had geleden, zo ging men 
nu gebukt onder de remedie, de wetten'124. 

Al boden de genoemde nieuwe wetten, om niet te spreken van de oude wet
ten, tal van mogelijkheden tot publieke aanklachten in private aangelegen
heden, toch werd nog altijd zoals vroeger het politiek delict met het grootste 
profijt door de delatores uitgebuit. In plaats van veel tijd te verliezen door 
verstokte vrijgezellen te vervolgen enz. enz. voerden zij volgens de lex lulia de 
maiestate allerlei beschuldigingen aan voor de senaat tegen de 'vijanden' van 
de princeps. 

Deze vooral onder Tiberius berucht geworden wet is een complex van 
wetten om hen te straffen die zich misdroegen tegen de maiestas populi, 
de grootheid van het volk. Zij dateert uit de tijd van de Republiek. Te 
Rome bestonden oude wetsbepalingen tegen hen die door verraad of onbe-

122 Krachtens lex regia, p. 111 ; bovendien was hij als censor met de titel van praefectus 
morum gemachtigd handel en wandel van privaatpersonen te controleren. Dio 53, 17. 

123 Dit spreekwoord zou een woord van Cato Maior zijn: quot servi, tot hostes, in 
proverbio est. Senec. Epist. 47 § 5: Deinde eiusdem adrogantiae proverbium iactatur, 
totidem hostes esse quot servos. Non habemus illos hostes, sed facimus. 

12-» Ann. I l l , 25; САН. vol Χ 1952. p. 455. 
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kwaamheid de fortuin en de eer van de staat in gevaar brachten, de staats
regeling schonden of de hand sloegen aan magistraten. 

Zo beveelt de lex XII tabularum: 'eum qui hostem concitaverit quive civem 
hosti tradiderit, capite puniri'125. 

Crimen perduellionis of aanslag op het romeinse volk was vaag omschreven 
en bijgevolg ruim te interpreteren. Bovendien strafte men in oude tijden 
niet alleen daden, maar ook geschriften en woorden. Zo werd Claudia 
tijdens de eerste Punische oorlog veroordeeld wegens onvoorzichtige wensen 
die zij zich zou hebben laten ontvallen; en de lex XII tabularum, tabula 
VIII, 1 beval de doodstraf tegen schrijvers van schotschriften. 

De lex maiestate126 is van plebeische oorsprong; in 100 v.Chr. deed 
de demagoog L. Apuleius Saturninus de eerste door het volk aannemen en 
enkele jaren later stelde de tribuun Varius de tweede voor. Sulla nam de 
wet weer ter hand om haar nader te omschrijven. De gevallen, waarin men 
zich aan schuld blootstelde, werden noodzakelijkerwijs zeer talrijk, omdat hij 
tijdens de politieke crisis rond de tachtiger jaren tegenstanders zonder al te veel 
omhaal uit de weg moest kunnen ruimen. Deze staatsman heeft van deze 
wet een ruim gebruik gemaakt en door een opportunistische interpretatie het 
middel gevonden, waardoor zowel woorden als daden binnen het bereik van 
deze wet vielen127. Voor poging, zonder verder enig gevolg, werd de da
der de straf opgelegd die bestond in de ignis et aquae interdictio, ballingschap 
met verbeurdverklaring van have en goed en verlies van burgerrecht. Cicero 
geeft in zijn de inventioneï2i een goed idee van maiestas: 'De majesteit ver
minderen is in enig opzicht afbreuk doen aan de waardigheid of het aanzien 
of de macht van het volk of van hen, aan wie het volk de macht gegeven heeft'. 

Vergelijk hiermee in de Sententiae van Paulus V, 29129 en in de Digesta 
XLVIII. 4, 3, § 1, hoe de rechtsgeleerden van het keizerrijk de lex lulia 
de maiestate hebben ontwikkeld. De confiscatie, die de wet uitsprak, was 
het gevolg van de opgelegde ballingschap. Omdat de veroordeelde niet 
meer voor zijn haard aan de huisgoden kon offeren, noch bij het graf aan 

ι« Tabula Villi, 5; Marcian. lib. 14. institut. D, 48, 4, 3. 
1 2 6 Het begrip maiestas was al gebruikt in een lex Gabinia van 139 v.Chr.; cfr. Kome-

mann. I. p. 347-348; p. 431; cfr. Ruikes, p. 194-196. 
1 2 7 Cic. ad fam. III, 11, 2: 'verumtamen est maiestas (ut Sulla voluit) ne in quemvis 

impune declamare liceret'. cfr. ín Verrem IV, 41 ; cfr. Boissier, L'opposition sous les Césars 
p. 165. 

128 II, 17: Maiestatem minuere est de dignitate aut amplitudine aut potestate populi 
aut eorum, quibus populus potestatem dedit, aliquid derogare, cfr. Mommsen, Strafr. 541 ; 
Kubier, RE. 14 (1928) Sp. 548. maiestas. 

i » Lege lulia maiestatis tenetur is cuius ope Consilio - . His antea in perpetuum aqua 
et igni interdicebatur; nunc vero humiliores bestiis obiiciuntur vel vivi exuruntur, honestio-
res capite puniuntur. 
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de schimmen van zijn voorvaderen, erfde het romeinse volk als algemeen 
erfgenaam van hem. Zo had het godsdienstige idee het fiscale voorbereid. 

Zolang het klimaat in de politieke atmosfeer rustig en bestendig was, 
bleef deze wet op de achtergrond; doch zodra er een belangrijke verandering 
in de staatkundige constellatie plaatsgreep, werd zij weer op het eerste plan 
gesteld als hèt geijkte middel om eventuele oppositie onmiddellijk te kunnen 
neerslaan. 

Zo heeft C. Julius Caesar, eenmaal heer en meester te Rome, zijn machts
positie beveiligd door opnieuw de lex de maiestate te publiceren. 

Het geraffineerd manipuleren met deze in potentie almachtige wet door de 
voornaamste in het staatsbestel treedt ook duidelijk aan het licht tijdens het 
Principaat van Augustus130; hij breidde het energisch veld van deze wet tot 
zo'n kracht uit, dat hij en later zijn opvolgers haar konden gebruiken als 
een van de meest onwankelbare stutten ter handhaving van hun absoluut 
gezag. 

Deze wet beschermde de princeps als vertegenwoordiger van het volk 
en erfgenaam van zijn tribunen. Op grond van de laatste titel al was hij 
gedekt door de onschendbaarheid welke de grondwet aan deze magistratuur 
toekende: 'w/e door woord of daad een tribuun had beledigd, was de goden 
toegewijd, aan lupiter zijn hoofd en aan Ceres zijn goederen'1*1. 

Schijnbaar veranderde het Principaat niets aan deze lex de maiestate; 
de tekst ervan bleef dezelfde, maar de uitwerking werd heel anders, door
dat de persoon zelf van de princeps overal in de plaats van het volk 
werd gesteld132. Hier geldt het princiep van de absolute monarch: ll'état, 
c'est moi'. De wetten die gemaakt waren ter bescherming van de groot
heid en veiligheid van het republikeinse volk, benutte de princeps door 
hen toe te passen op de instandhouding van eigen veiligheid en grootheid. 

Zolang de senaat en het romeinse volk zich autoritair koesteren in deze 
majesteit, in dit gevoel van gerespecteerd worden, dat grenst aan religieus 
vereerd worden, zal er bij bepaalde onterende handelingen minder vlug sprake 
zijn van werkelijk gevoelde schennis dan wanneer dit gezag de princeps c.q. 
de keizer is. 

Wanneer de staat iedereen is, wordt niet zo snel behoefte gevoeld zich te 
verdedigen en zich te wreken, als wanneer de staat de personificatie van één 
mens is geworden. Is die mens, behept met tal van zedelijke gebreken, dan 
ook nog door allerlei eerbewijzen boven de mensheid verheven, zoals een 

130 Over de origine van de lex lulia de maiestate, cfr. Ruikes, p. 194-196. 
131 Livius: Si quis...tribunis nocuisset... cfr. Hoofdstuk II, noot 23. 
132 Boissier, L'opposition sous les Césars, p . 165. 
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Augustus, een Tiberius, Nero en Caracalla, dan laten de gevolgen zich ge
makkelijk denken. De romeinse keizers nu werden al tijdens hun leven tot 
wezens gemaakt, gelijk met de goden - enkele ontoerekenbaren onder hen 
waren er met een pathologische zelfoverschatting van overtuigd dat ze 
inderdaad een god waren - maar na hun dood waren ze allen ondanks 
zichzelf god en kregen ze bij de gratie van de senaat de bijnaam van divus. 
Omdat het buiten de normale gang van zaken valt, is het niet nodig te spreken 
over de enkele uitzonderingen, bij wie het 'onderzoek' van de senaat over 
handel en wandel van de overleden keizer niet gunstig is uitgevallen en dien
tengevolge, eerder trouwens om de opvolger te vleien dan om zich op zo een 
steriele wijze te wreken op de pasgestorven tyran, een damnatio memoriae 
en een recissio actorum door de vroede vaderen is uitgesproken. 

Te Rome vermengde zich de religie met alles en niet in het minst met 
de politiek; daardoor verwikkelde zich elke politieke misdaad met een 
godsdienstig vergrijp en elk soort oppositie werd een heiligschennis. De 
onderworpenheid aan de keizer kreeg het karakter van een cultus en, zoals 
in veel erediensten, was de minste verstrooiing, de geringste fout al strafbaar; 
de wet strafte niet alleen woorden, maar ook een gebaar, een vergeetachtig
heid of een indiscrete nieuwsgierigheid. 

Wanneer men een sterrenwichelaar raadpleegde om te weten te komen, 
hoelang de princeps zou leven, gaf men hierdoor te kennen, dat men misdadige 
verwachtingen koesterde. De standbeelden van de keizer, die plechtig waren 
gewijd, deelden in diens onschendbaarheid. Een slaaf lijfelijk afstraffen 
of zich verkleden voor een beeltenis van de keizer, schilderij of standbeeld, 
was strafbaar, evenals wanneer men het beeld verkocht met de grond, waarop 
het stond opgericht133, of wanneer men er een steen tegenaan wierp, het 
opruimde, of als men een beschadigd bronzen beeld opnieuw smolt. Dit 
waren de extremen van de lex de maiestate, die de Romeinen in onze ogen 
belachelijk maken. Toch moet men bedenken dat, zoals Montequieu zegt 
in zijn Pensées diverses,: 'Pour juger les hommes, il fut leur passer les pré
juges de leurs temps'. Elk tijdvak heeft deels in naam van de staat of van de 
vorst, deels in naam van de godsdienst bijzondere daden als misdaden vast
gesteld, die de volgende tijdvakken niet meer hebben begrepen. De druk van 
de heersende opvattingen kan zo sterk zijn, dat ook grote geesten niet aan 
deze afwijkingen van het geweten hebben kunnen weerstaan. Twee eeuwen na 
Tiberius omschreef Ulpianus deze crimen maiestatis die al zoveel laagheden 
en bloedige wraak had gediend, nog als de misdaad, die het meest van alle 
de heiligschennis nabijkomt, proximum sacrilegio crimen. Zoals te voorzien 

133 Tac. Arm. I, 73: ... quodque venditis hortis statuam Augusti simul mancipasset. 
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was, zouden de delatores op deze wet hun ijver ruimschoots botvieren en, als 
men daarbij nog in beschouwing neemt dat toentertijd de lex lulia zelfs 
slaven, infames en vrouwen machtigde om beschuldigingen in te dienen, 
wanneer het majesteitsschennis betrof, kan men zich indenken, hoe onveilig 
en steeds bedreigd het leven van de meeste onderdanen in die dagen moet 
zijn geweest. 

Nu hebben zich niet alle mogelijke excessen van de lex de maiestate reeds 
tijdens Augustus' regering voorgedaan. 

Het heeft in onze bedoeling gelegen om bij de behandeling van deze wet 
meteen de volle omvang aan te tonen, waartoe zij in de praktijk kan leiden en 
waartoe zij ook heeft geleid onder Tiberius. 

Augustus daarentegen heeft er zich matig van bediend; wel zijn er boetes 
opgelegd en heeft hij lieden in ballingschap gezonden voor bepaalde ge
schriften en kwaadaardige gesprekken, maar van zulke excessen in naam 
van déze wet is tijdens zijn bestuur geen sprake134. Het grootste kwaad 
onder Augustus is wel geweest, dat hij alle burgers in het geweer riep om 
mee te helpen elke inbreuk op zijn lex Papia Poppaea aan het licht te 
brengen. In groten getale moeten de delatores terstond op de stad, op Italië en 
op geheel het rijk zijn neergestreken. Want toen Tiberius de regering op zich 
nam, was de situatie al zo kritiek dat 'de welstand van velen reeds volkomen 
vernietigd was'135 en dat iedereen in angst en beven leefde'. Wanneer men 
dit leest, moet men wel meteen denken aan de werkzaamheden van particu
liere detectives. Overigens is er toch nog altijd meer verschil dan overeenkomst 
tussen de delator van toen en de particuliere detective van nu. De laatste 
verricht in opdracht van een particulier persoon tegen een van te voren vast
gesteld tarief recherchewerk, brengt daarvan rapport uit aan zijn opdracht
gever en levert zo nodig het bewijsmateriaal. Daarna is zijn taak in de regel 
beëindigd en draagt hij geen enkele verantwoordelijkheid voor de verdere 
gang van zaken. Alleen wanneer zijn spionnage een echtscheidingsprocedure 
ten gevolge heeft, verschijnt hij nog wel in de getuigenbank. Feiten die voor 
de wet strafbaar zijn, behoren nooit tot zijn competentie. Wat we hier summier 
beschrijven als de werkzaamheid van een particulier rechercheur, kan het 
werk genoemd worden van een handlanger van een delator of van een delator 
zelf, voordat hij aan het wezenlijke deel van zijn taak begint, waaraan hij 
ook zijn naam ontleent: het déferre, het aanbrengen van het strafbare feit bij 

134 Sen. De Beneficiis III, (27). XXVII: Sub divo Augusto nondum hominibus verba sua 
peliculosa erant, iam molesta, (etc.). 

135 Tac. Ann. UI, 28.: Multorumque excisi status. 
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de bevoegde instantie en een aanklacht tegen de dader deponeren. Het 
speuren en het ontdekken zijn onderdelen van het preludium. Als hij zijn 
aanklacht niet waar kon maken, liep hij het risico dat hij zelf wegens calumnia 
veroordeeld werd. 

Tegen alle wettelijk strafbare feiten, of ze in de publieke of in de private 
sector vielen, kon hij optreden. Hoewel geen verplichting tot vervolging 
bestond, had zijn ingrijpen bij een gemis aan een O.M. toch min of meer het 
karakter van een officium; het was de plicht van elke onderdaan op zijn minst 
dergelijke feiten te signaleren en door te geven; als hij dit deed, gaf hij blijk 
van onverdachte trouw, iets wat hem later bij eventuele aantijgingen bijzon
der goed van pas kon komen. 

Tegen het einde van Augustus' principaat hanteerden de delatores, be
roepsrechercheurs en aanklagers tegelijk, het recht van aanklacht doorgaans 
niet meer ten gunste van het volk, maar ten gunste van één man, de princeps. 

En gegeven veelal de wettelijk in het vooruitzicht gestelde beloningen 
voor een met succes bekroonde aanklacht en gezien het feit, dat de dank
baarheid van één man die rijk en machtig is, meer pleegt op te leveren dan 
de dank van een hele natie, was het te verwachten dat tal van inhalige zeloten 
enthousiast aan de slag gingen. Geen wonder dat dit soort zijn ijver uitleefde 
vooral op het onmetelijke veld dat wetten als de maiestate en de maritandis 
ordinibus en Papia Poppaea rijp hadden gemaakt voor een makkelijk binnen 
te halen oogst. Augustus was hun stille opdrachtgever, zij zijn de talloze loe
rende ''private eyes' van de grote Argus op de Palatijn. Tenslotte was hun 
aantal zo groot geworden, het leven zo ondraaglijk, dat Tiberius na de dood 
van de 'Argus', evenals Hera, het liefst diens honderd ogen op de staart van de 
eerste de beste pauw had willen overplanten. Dit liet hij tenminste blijken door 
een van zijn eerste regeringsdaden. Want 'om aan de ontstane verwarring paal 
en perk te stellen, liet hij door het lot vijf legaten, vijf oud-praetoren en nog eens 
vijf senatoren aanwijzen, die terstond enige verlichting brachten, doordat ze 
in veel gevallen de kluisters van de wet verbraken'136. De rampzalig grote be
langstelling voor de bezigheid en het beroep van delator, vooral in de laatste 
jaren van Augustus' regering, kan niet alleen worden verklaard uit de ver
wachting van materieel gewin of uit de hoop op particuliere begunstiging 
van de princeps. Al zullen deze twee oorzaken in veel gevallen meer of minder 
van belang zijn geweest, één sterk bepalende factor ligt zeker in de verande-

136 т а С - Лял, Ui, 28.: Et terror omnibus intentabatur, ni Tiberius statuendo remedio 
quinqué consularium, quinquee praetoriis, totidem e cetero senatu sorte duxisset, apud quos 
exsoluti plerique legis nexus nodicum in praesens levamentum fuere. 
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ringen, die door de vestiging van het Principaat in het leven van de hogere 
standen hebben plaatsgegrepen. Mannen uit de hoogste kringen vonden dat 
ze het aan hun stand verplicht waren zich, waar dan ook, geheel in te zetten 
voor het algemeen belang als magistraat, als officier in het leger, als 
magistraat-aanklager en als verdediger op het forum. Het was hun eerzucht bij 
het volk in de smaak te vallen en deze gunst te behouden. De romeinse 
samenleving was een streng gescheiden, moeilijk te doorbreken standen
maatschappij met voor elke groep vele taboes en verplichtingen. De laagste 
klasse van romeinse burgers werd gevormd door de kleine, zelfstandige onder
nemers, de beheerders van eenmansbedrijfjes, waar allerlei ambachten werden 
uitgeoefend. De leden van de ridderstand hielden zich bezig (en rijk!) met de 
grote geld- en goederenhandel en met staatszaken; de leden van de sena
torenstand wijdden zich enkel aan staatszaken of als homo privatus aan 
kunsten en wetenschappen en rechtszaken. 

Wat echter door traditie en jarenlange gewoonte voor hen natuurlijk 
was geworden, werd door de nieuwe politieke constellatie langzaam maar 
zeker heel grondig verstoord. Deze was als het ware een groots opgezette 
herverkaveling van het staatkundig terrein, waarbij de hoogste stand de 
meeste percelen aan Augustus, de grootgrondbezitter, verloor. Hierdoor 
werd velen van hen de pas afgesneden naar bezigheden die tot dan toe 
voor hen vanzelfsprekend waren geweest, zonder dat er juist wegens die 
starre taboes uitwijkmogelijkheden voor in de plaats kwamen. In feite was 
het beroepenveld zo beperkt geworden, dat nu het werk voor de balie 
nog de enige vrije bezigheid was, waarvoor bij hen van huis uit een aange
boren waardering en vaak ook natuurlijke geschiktheid bestond. Met de 
verbeten ijver van bijna gepensionneerden gaven zij zich over aan dat wat 
hen voor een dreigende verveling moest vrijwaren. Daarbij kwam nog dat 
juist de gevaren, verbonden aan de rol van aanklager dit werk vaak aanlokke
lijk maakten voor de jongelui, omdat ze in deze tijd van Pax Augusta de 
gemiste kans op het slagveld konden compenseren. Want ook hier ging het 
om een strijd, waarin de overwonnene dikwijls het leven liet en de overwin
naar zich triomfantelijk meester maakte van de buit. Trouwens doordat een 
van de vele vanzelfsprekendheden van die tijd was dat de inhoud van het 
hoger onderwijs bleef zoals ze altijd geweest was, bleken de afgestudeerden 
praktisch alleen nog tot gewiekst spreken bekwaam. 

Zodra nu Augustus het heft in handen had, voelden de romeinse burgers 
zich terecht niet meer persoonlijk betrokken bij en verantwoordelijk voor 
de gang van de staatszaken. Hun opvoeding tot burger d.m.v. het tri
vium van grammatica, dialectica en retorica was gefrustreerd en verengd 
tot een zuivere beroepsopleiding: het specialisme van orator, het leren 
houden van redevoeringen voor het gerecht, hetgeen ook het doel was van de 

118 



sofistische retorica137. Hoe onzalig de invloed was van deze utilistische, 
haast mechanische retoriek op de romeinse letterkunde, lezen we in een ge
schrift van L. Annaeus Seneca138 over declamatoren die hij tijdens de 
regering van Augustus had gehoord. Zijn werk draagt de titel: Sententiae, 
divisiones, colores1*9. Zoals het een overtuigd orator betaamt rept deze Sene
ca140 met geen woord van een morele waardering van deze onwerkelijke 
en onware eloquentie, maar het kan niet bezijden de waarheid zijn dat veel 
karakters misvormd zijn door deze onoprechte en gevaarlijk eenzijdige op
leiding. Doordat men zich erin oefende altijd even enthousiast in de bres te 
springen zowel voor het pro als voor het contra van een zaak, vatte de over
tuiging post dat 'liegen' een noodzakelijke kunst was, dat men met alle 
winden moest kunnen meedraaien. De leerling moest met evenveel elan 
en kracht van argumenten een valse als een ware beschuldiging kunnen lan
ceren. Had hij in het eerste geval succes, dan wist hij dat hij op een grotere 
bewondering van zijn medestudenten kon rekenen dan in het tweede, omdat 
hij dan blijk had gegeven van een krachtiger inventief vermogen. Op school 
en in de literaire salons behaalden ze in de kring van familie en kennissen 
door 'adoration mutuelle' een gemakkelijk succes dat later vaak met even 
weinig moeite zijn vervolg vond in de senaat en voor de rechtbanken. Ethisch 
was het oratorisch bedrijf negativistisch. Om waarheid of bedrog, recht 
of onrecht behoefde de redenaar zich niet te bekommeren. Zo zien we dat de 
instituten van het hoger onderwijs te Rome, Milaan, Cremona en elders de 
geëigende opleiding gaven tot het beroep van delator. Elk jaar opnieuw sloten 
studenten, uit verschillende milieu's afkomstig, hun oratorische studies af. 
Zij, die door hun aard, temperament, ambitie en kunde voor het werk 
geschikt waren, elleboogden zich omhoog naar aanzien, invloed en rijk
dom. De retor Seneca noemt ons de namen van Brutidius Niger, lunius 
Otho, Mamercus Scaurus, Domitius Afer en Fulcinius Trio. Jongelui van 
vooraanstaande, maar verarmde families deden dit met zo mogelijk nog 

137 Theisias en Corax - le helft van de Seeeuw. Tegenover πείθω der sofisten (έρθώς 
δοξάζειν- relatieve, subjectieve waarheid) stelt Socrates en na hem Plato het διδάσκειν 
(επιστήμη = absolute waarheid). 

1 3 8 55 v.Chr. te Corduba geboren, gestorven tussen 37 en 41 n.Chr., hoogleraar in de 
retorica te Rome onder Augustus en Tiberius, vader van de wijsgeer Seneca. 

1 3 9 d.i. typische gezegden, inhoudsopgaven van orationes, retorische kunstgrepen om 
een feit in gunstige zin te kleuren. Hij behandelt suasoriae (orationes ter aanbeveling van een 
bepaalde gedragslijn) en controversiae (twistredevoeringen over een gefingeerde rechts
vraag.) 

140 Misschien wel als reactie op de levenshouding van zijn vader, is Seneca, de wijsgeer, 
voor alles moralist geworden: niets gaat boven de deugd. 
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grotere verbetenheid, omdat zij die, zoals Montesquieu zegt, tevoren door 
hun rijkdom bedorven waren geweest, het nu waren door hun armoe. 

In haar zuiver utilistisch streven is deze eloquentia volkomen amusisch 
geworden. In de retoriek van deze dagen doet een nieuwe stijl opgeld die 
we gevoeglijk de naam van oratio delatoria kunnen geven, omdat in feite de 
delatores de enige oratores zijn van deze periode. 

Al eerder hebben we gezien dat de procedure van het strafproces vereen
voudigd was141; de toonaangevende sprekers onder de delatoren nu hebben 
niet geaarzeld hun redevoeringen in overeenstemming te brengen met deze 
justitiële efficiency: de klassieke opbouw van een rede is hun te omslachtig, 
voortaan geen exordia meer, geen verdovende omhaal van woorden, geen 
vertoon van geleerde digressies, geen zinledig woordenspel. Rechter en 
aanklager lopen, ja snellen gelijk op naar hun doel: de ondergang, de dood 
van de aangeklaagde. Gaf men vroeger omstandig de feiten, werkte men met 
argumenten en vergelijkingen, zoals Cicero, nu springt de orator zijn tegen
stander meteen naar de keel en wurgt hem142. De logica wordt door de passie 
vervangen; een delator controleert de feiten niet, onderzoekt niet de waarde 
van de stukken, weegt de getuigenissen niet tegen elkaar af, argumenteert 
niet; hij bevestigt enkel. Deze oratorische nieuwlichters verachten het recht, 
de moraal en zelfs de dialektiek143 en ze koesteren achterdocht jegens de 
filosofie en hen die de sapientia leren144. 

Het brutaal bevestigen van de misdaad dispenseert van alle dialektiek 
en komt in de plaats van een spitsvondige bewijsvoering. Nauwkeurigheid 
en verhevenheid van gedachten worden in ongebonden en levendige stijl 
vervangen door een rake beeldspraak en een vrijpostigheid die op het onbe
schaamde af is. 

Tegenover deze horde van redenaars uit de school van Cassius Severus 
als een Scaurus, Histio Romanus, Fulcinius Trio waren er ook nog die 
zich hielden aan de waardige stijl van Cicero, zoals de bekende delator 
Domitius Afer, en later Plinius Minor. In zijn Institutiones oratorum haalt 
Quintilianus zijn leraar Afer aan als een model van urbanitas en, zoals Plinius 

·« cfr. p. 95 sqq. 
H2 Zoals de delator Regulus, Plin. Min. Litt. I. 20: Ego iugulum statim video, hunc 

premo. 
из Tac. Dial, de oral. 32: 'ignorent leges, non teneant senatusconsulta, ius civitatis 

ultro derideant, sapientiae vero studium et praecepta prudentium penitus reformident, in 
paucissimos sensus et angustas sententias detrudant eloquentiam, velut expulsam regno 
suo'. 

1 4 4 Sen. Epist. 45. De vana dialecticorum subtilitate. De wijsgeren op hun beurt trekken 
van leer tegen de voosheid van de sofististische dialektiek. 
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zelf vertelt, werd hij door de delator Regulus bespot om zijn breedsprakerig-
heid en een man genoemd die met Cicero wil wedijveren en niet veel op heeft 
met de stijl van zijn tijd145. 

Het gelijk is aan Tacitus146, wanneer hij in zijn Dialogus de oratoribus 
de veranderde politieke achtergrond een van de belangrijkste oorzaken noemt 
van het verval van de redenaarskunst in zijn tijd. De voorwaarde tot opbloei 
van deze kunst bestond wel onder de vrije Republiek, maar niet meer aan het 
einde van Augustus' Principaat en later. 

Bij mensen als Vergilius, Seneca Quintilianus, Martialis, Lucanus, Tacitus, 
Plinius Minor, Ambrosius en Augustinus e.a. merkt men hoe onder invloed 
van stoïcisme, neo-platonisme, en christendom weerstand tegen de heer
sende mentaliteit leeft en zich de behoefte aan een morele herwaardering der 
dingen in de geest opdringt. Hoe machtig de invloed van dit soort welspre
kendheid is geweest, hoe onderworpen daaraan het hoger onderwijs eeuwen
lang is gebleven, blijkt wel uit deze opmerking147 van Augustinus die hij 
naast andere148 hierover plaatst in zijn Confessiones 400 jaar na Augustus: 
'God, gij die naar Uw onvermoeibare wet de straf der verblindheid neer-
zendt op de ongeoorloofde begeerten, wanneer een mens, die de roem der 
welsprekendheid najaagt en die voor een mens als rechter ten aanhore 
van een menigte mensen zijn vijand in geweldige haat aantijgt, er zich op 
het nauwlettendst voor hoedt, dat hij niet bij vergissing de h van het woord 
homo weglaat, maar er zich niet voor hoedt, door zijn verwoedheid een men
senleven weg te rukken uit het midden der mensen'. 

5 DELATORES IN DE PROVINCIES TIJDENS HET PRINCIPAAT VAN AUGUSTUS 

De inhoud van de speciale eed die alle inwoners van het Imperium Romanum, 
burger en niet-burger, voor Augustus aflegden, laat er geen twijfel over be
staan dat de delatores ook in de provincies hun activiteiten tijdens diens 
regering hebben ontplooid. 

145 Litt. I, 5; IV, 7. - cui est Cicerone aemulatio et contentus non est eloquentia sae-
culi nostri. 

>4« Ann. IV, 52; IV, 66; Dial § 13. 
147 Confess. I, 29: Quam tu secretus es, habitans in excelsis in silentio, deus solus 

magnus, lege infatigabili spargens poenales caecitates supra inlicitas cupiditates, cum 
homo eloquentiae famam quaeritans ante hominem iudicem circumstante hominum 
multitudine inimicum suum odio inmanissimo insectans vigilantissime cavet, ne per 
linguae errorem dicat: inter omines, et ne per mentis furorem hominem auferat ex 
hominibus, non cavet. (De vertaling van deze passus is van A. Sizoo.) 

i « Confess. I, 30; HI, 6; V, 10; V, 22; VI, 8,9, 10; Habebant et illa studia, quae honesta 
vocabantur, ductum suum intuentem fora litigiosa, ut excellerem in eis, hoc laudabilior, 
quo fraudulentior (III, 6). 
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We hebben de beschikking over een specimen van de eedsformule d.m.v. 
een epigrafisch document uit 3 v.Chr. dat de provincie Paphlagonië in Klein 
Azië betreft en betrekking heeft op Augustus' regering149. 

De tekst luidt aldus: 
O p bevel van Augustus, zoon van God, voor de twaalfde maal consul, 

in het jaar 3 (van de provincie), daags voor de Nonae van maart (6 mrt), te 
Gangres op (de markt), de eed afgelegd door de inwoners van Paphlagonië 
en door de Romeinen die bij hen bezigheden hebben. 

'Ik zweer bij Zeus, de Aarde, de Zon, bij alle goden en godinnen en 
bij Augustus zelf mijn steun te geven aan Caesar Augustus, zijn kinderen 
en zijn nakomelingen alle dagen van mijn leven met woorden, werken en 
gedachten. Om hun belangen te verdedigen zal ik hen als vriend beschouwen, 
die zij als vriend beschouwen, zal ik hen voor een vijand houden, die zij voor 
een vijand houden. 

Ik zweer dat ik mijn lichaam niet zal sparen, noch mijn ziel, mijn leven en 
mijn kinderen, maar dat ik, hoe dan ook, alle mogelijke gevaren zal trotseren 
om dat wat van hen is te beschermen. 

Als ik merk of hoor dat iemand iets in hun nadeel zegt, tegen hen samen
spant of wat dan ook tegen hen in het schild voert, ik zweer dat ik hem zal 
aangeven en dat ik me vijandig zal tonen tegenover hem die zo spreekt, zo 
samenspant, zo handelt. 

Als zij iemand tot hun vijand verklaren, ik zweer dat ik hem te land en 
ter zee zal achtervolgen en te vuur en te zwaard zal straffen. 

Als iets van wat ik doe in strijd is met deze eed of niet in overeenstemming 
met wat ik heb gezworen, wijd ik mezelf, mijn lichaam, mijn ziel en mijn leven, 
mijn kinderen en mijn bezittingen de verdelging en vernietiging toe en heel 
mijn geslacht tot op mijn laatste afstammeling en tot op die van al diegenen, 
die uit mij gesproten zullen zijn. 

En mogen aarde noch zee de lichamen van de mijnen en van mijn na
geslacht opnemen en mogen ze geen vruchten voor hen voortbrengen'. 

Met precies deze woorden zwoeren (alleinwoners van hetland)in deAugus-
tea, op de altaren van Augustus. Evenzo hebben de Phazimonieten gedaan, 
die woonachtig zijn in de stad die nu Neapolis heet, allen in het Augusteum 
van het altaar van Augustus'. 

Natuurlijk zijn er in het ontzaglijke rijk van Augustus veel onderdanen 
geweest dieeen dergelijke, massaal uitgesproken eed als een omallerlei redenen 
onontkoombare formaliteit hebben opgevat, maar evengoed zijn er mensen 

i « W. Dittenberger, LO. no. 532,1. G. ad Rom. pertin., IH, p. 58, no. 137 en ILS., 
8781; Homo, Les Institutions p. 281. 
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geweest die vol overtuiging de eed hebben afgelegd en hem ook in genoemde 
gevallen gestand hebben gedaan, al zullen ze bij in gebreke blijven wel niet 
consequent voldaan hebben aan de voor ons gevoel overspannen vervloe
kingstaai van het laatste fragment. 

Er is te Cyrene een edict van keizer Augustus gevonden dat over deze 
materie handelt en tevens laat zien, hoe hij tegenover de delatores stond. 

Het stuk150 begint met Augustus' verklaring dat men Publius Sextius 
Sceva helemaal geen verwijten behoeft te maken, omdat hij ervoor heeft 
gezorgd dat drie met name genoemde lieden, die beweerd hadden belang
rijke, de veiligheid van de keizer en de staat betreffende zaken te weten, 
als arrestanten naar Rome waren gestuurd. 

Omdat er staat, dat Sceva ervoor heeft gezorgd151 dat ze gestuurd werden 
én omdat elke ambtsaanduiding van Sceva ontbreekt, kan men met Richard 
Laqueur van opvatting zijn, dit in tegenstelling met andere interpretatoren, 
dat deze Sceva niet de stadhouder van de provincie geweest kan zijn. Immers 
als het gaat om een daad van een keizerlijk ambtenaar in functie, hadden we 
in dit officiële stuk de ambtsaanduiding mogen verwachten en was er ook 
zonder meer geschreven: 'Sceva heeft de drie verdachten naar de keizer 
gestuurd', hetgeen stellig met de competentie van een gouverneur overeen
komt. 

Hoe bevreemdend en zonderling zou overigens de negatieve manier zijn, 
waarop Augustus dan dekking meent te moeten geven aan een gouverneur 
die enkel zijn plicht doet; waarom dan het middel van een edict: dit komt 
neer op een openlijk desavoueren van zijn representant in de provincie. 

In dit geval komt er nog iets bijzonders bij. Al is de aanklacht van Sceva 
als vals ontzenuwd en al lijkt de delator in dit geval een calumniator1^1, toch 
moet men zijn gedrag nog niet misprijzend153 beoordelen; want bij het onder
zoek naar de vraag, met welke bedoeling hij aangeklaagd had, is gebleken 
dat hij 'passend en voorzichtig'154 had gehandeld. Kennelijk gaat het om 
een geruchtmakende zaak en betekentdeafloopeenzware blamage voor Sceva. 

150 Tekst-uitgave van von Premerstein. ZRG. 48, (1928) (Edikt II, 7/6 v.Chr.) p. 424-
426 en p. 458-466. 

151 ίίναπμεφθηναι έφροντίσεν. 
152 Calumnian est falsa crimina intendere. 
153 Elke caìmniator is strafbaar; één uitzondering: sed non utique, qui non probat 

quod intendit protinus calumniari videtur. Nam eius rei inquisitio arbitrio cognoscentis 
committitur, qui reo absoluto de accusatoris incipit Consilio quaerere, qua mente ductus 
ad accusationem processit, et si quidem iustum eius errorem reppererit, absolvit eum. 
Hierop volgde de milde uitspraak: 'Non probasti'. Bjj een boosaardige valse aanklacht 
luidt het oordeel: 'Calumniatus es', waarop de straf ten uitvoer wordt gelegd. 

154 χαΟήκοντώς και επιμελώς 
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Het gevolg zal zijn, dat men niet alleen de spot zal drijven met de al te 
ijverige burger, maar dat ook anderen zich in het vervolg wel tweemaal zullen 
bedenken, voor ze aangifte doen of een aanklacht indienen. 

Dit nu juist strookt niet met het belang van Augustus; daarom wordt het 
edict gepubliceerd. Objectief gesproken zouden we de vrijspraak van de 
drie beschuldigden voor het belangrijkste houden, niet zo Augustus. Hij acht 
het van het grootste gewicht omvan alle hem betreffende zaken op de hoogte 
gebracht te worden en dus beschermt hij Sceva. Door het edict wordt diens 
eer gered en ondanks zijn falen krijgt hij bijzondere lof. Iedereen kon daaruit 
opmaken dat ook hem door Augustus de hand boven het hoofd gehouden zal 
worden, als hij eens al te ijverig zou zijn. 

De inhoud van deze oorkonde toont duidelijk de angstige zorg die Augustus 
vervult, juist doordat hij er zo nadrukkelijk de aandacht op vestigt dat de 
delatores zich niet moeten laten ontmoedigen, maar dat ze veeleer moeten 
blijven doorgaan met hem te melden, wat ze menen te weten. 

Zo krijgt men uit dit stuk een dieper inzicht in de psyche van Augustus dan 
uit menig ander literair document. 

Op grond hiervan kan men zeggen dat dit soort delatores zeer bewust door 
de princeps werd gesteund en gesterkt. 

Een ander voorbeeld155 laat ons tevens zien, hoe in de provincia een hoog
geplaatst persoon geschaduwd en gecontroleerd wordt. Het voorval speelt 
zichaf al vóór 26 v.Chr., dus in eentijd, toen Octavianus nog de handen vol had 
aan de uitbreiding en bevestiging van zijn macht. Het betreft hier de lotgevallen 
van Gaius Cornelius Gallus, in 69 v.Chr. te Forum lulii (Fréjus) geboren. 
In Rome verwierf hij zich naam als dichter en raakte er bevriend met o.a. 
Vergilius. Hij was een uitermate bekwame en charmante persoonlijkheid 
die, toen hij de kans kreeg om een politieke carrière te maken in dienst van 
Octavianus, deze met beide handen aangreep. Toen Octavianus in 30 v.Chr. 
vanuit Syrië naar Marcus Antonius in Egypte oprukte, naderde vanuit 
Cyrene Cornelius Gallus met zijn leger. De eerste Augustus (Sextilis)156 viel 
Alexandrie, het laatste grote militaire succes, waardoor de Romeinen en 
vooral Octavianus enorme rijkdommen ten deel vielen. De overwinnaar 
beloonde zijn vriend Gallus met het gouverneurschap over het kroondomein 
Egypte, waarvan Seneca zegt157: 'een gewest, waar men maar raak kletst en 

i« Suet. Aug. 66.; Ruikes. p. 62-85. 
is* Suet. Aug. с. 31. 
1 5 7 Sen. de consolatione ad Helviam matrem e. XIX, 6: itaque loquax et in contumelias 

praefectorum ingeniosa provincia, inqua etiam qui vitaverunt culpam, non effugerunt 
infamiam... 
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waar men heel vindingrijk is in het aanranden van eer en goede naam van 
prefecten, waarin zelfs zij die zich nooit aan iets schuldig hebben gemaakt, 
toch nog in opspraak zijn gekomen'. 

In deze moeilijke functie gaf Gallus blijk van grote kwaliteiten en hij was 
hierom in Rome zeer gewaardeerd. Vergilius die in deze tijd zijn poëtisch 
vermogen in dienst had gesteld van Octavianus' politieke program en zijn 
gedichten over akker- en wijnbouw, vee- en bijenteelt aan het schrijven was, 
heeft oorspronkelijk, volgens Servius158, het laatste gedeelte van zij η Geórgica 
aan deze Gallus gewijd. 

Ondanks zijn diensten, aan princeps en rijk bewezen, is hij in ongenade 
gevallen. Waaraan hij zich heeft schuldig gemaakt, is moeilijk precies uit 
te maken; waarschijnlijk heeft zijn groot geluk hem beneveld. Door alle 
tijden heen was Egypte het land van slaven geweest en, wie er heerste, was 
farao, zoon van God. Zoals zovelen vóór en na hem is ook Gallus in de ban 
van het mysterieuze Oosten geraakt. De vleierijen zijn hem naar het hoofd 
gestegen. De eer voor het goede dat hij deed, liet hij zichzelf toeschrijven, 
iets onvergeeflijks onder een achterdochtig heerser. Obelisken en standbeel
den liet hij voor zichzelf oprichten; zijn naam stond in de pyramiden ge
beiteld. Wanneer hij bij een drinkgelag dacht dat hij al'een met vrienden te 
doen had, liet hij zich wel smadelijk en beledigend uit over Octavianus, 
zoals Ovidius suggereert159. Onder hen moet een spion of verklikker zijn ge
weest, die de princeps hiervan in kennis heeft gesteld. Gallus, uit Egypte naar 
Rome ontboden, kreeg het bevel niet meer bij Octavianus aan huis te ver
schijnen. Dat was voor iedereen het teken om hem te mijden. 

De senaat onderzocht in een cognitio extraordinaria de zaak, ontzette 
Gallus in naam van het romeinse volk uit zijn ambt op grond van majes
teitsschennis, verklaarde zijn goederen verbeurd en verbande hem naar een 
onzalig oord. Uit wanhoop sloeg Gallus de hand aan zichzelf. Dit gebeurde 
in 26 v.Chr.; Augustus die niet te Rome was, veinsde grote droefheid, 
toen men hem de dood van zijn vriend berichtte, en klaagde dat men toch 
wel al te streng was geweest. Toch was dit voor hem geen belemmering om 
de senatoren dank te brengen voor hetgeen ze in de zaak Gallus hadden 
gepresteerd. Hoewel dit voorval zich afspeelt in een wereld van verklikkers 
en spionnen, moeten we toch beseffen dat niet alleen Augustus zelf met spion-

158 Comm. in Verg. Georg. IV, 1: Sane sciendum, ut supra diximus, ultimami partem 
huius libri esse mutât am: nam laudes Galli habuit locus ¡He, qui nunc Orphei continet 
fabulam, quae inserta est, postquam irato Augusto Gallus occisus est. 

159 Trist. 2, 24, 5: пес fuit opprobrio celebrasse Lycorida Gallo, sed linguam nimio 
non tenuisse mero. 
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nen heeft gewerkt, maar dat ook de machtigen onder de delatores dit hebben 
gedaan. In deze zaak wordt de naam genoemd van een delator, ni. Valerius 
Largus, die in vertrouwelijke relatie heeft gestaan met Cornelius Gallus160. 
Omdat er zowel bij Suetonius als bij Dio Cassius 161 sprake is van meerdere 
aanklagers, heeft deze Valerius Largus ongetwijfeld de hoofdrol van de 
aanklagende partij gespeeld. Deze vrijwillige hulp zal Augustus zeker niet 
altijd welkom zijn geweest; maar men kan zich voorstellen, dat zij hem in 
bepaalde gevallen niet onwelgevallig is geweest; want het moet wel vaak beter 
in zijn politieke kraam te pas zijn gekomen dat een persoon door tussenkomst 
van een delator openlijk werd gelikwideerd dan geruisloos door de staats-
politie, waardoor het odium van deze verdwijning tenslotte toch op hem was 
neergekomen. 

Wat van de sycophanten in het Athene van de vijfde en vierde eeuw is 
gezegd, geldt nu in nog sterkere mate voor de delatores te Rome en elders 
in het rijk, vanzelfsprekend met dit verschil, dat zij de belangen niet van een 
partij, maar voornamelijk van de princeps dienden. 

Alleen de groten onder hen hebben in de geschiedenis naam gemaakt: 
zij, die door de delatio fortuin hebben gemaakt of tot het consulaat zijn 
opgeklommen. 

Bij monde van Marcus Apes zegt Tacitus162 van twee beroemde delatores: 
'Ik durfte beweren dat Marcellus Eprius163 en Vibius Crispus164 niet minder 
aan het eind van de wereld bekend zijn dan in hun eigen geboorteplaatsen 
Capua en Vercellae. Deze reputatie danken zij niet aan hun driehondermil-
joen sestertiën - ofschoon, alles welbeschouwd, dit bedrag de beloning is van 
hun welsprekendheid - , maar aan die welsprekendheid zelf. Hoe lager en ge
mener de afkomst was van deze twee redenaars, hoe schrijnender de behoeftig
heid en armoede in hun jeugd zich hebben doen gelden, des te duidelijker 
ook stelt hun bestaan de macht van het woord in het licht. Want terwijl 
ze inderdaad niet op enige afkomst konden bogen en ook totaal geen ver
mogen bezaten om hun eerzucht te ondersteunen, beiden met een karakter, 
waarmee ze weinig eer inlegden, terwijl een van hen er bovendien zo weer
zinwekkend uitzag, dat iedereen hem verafschuwde, zijn ze gedurende tal van 
jaren de machtigste mannen in de staat geweest; en nadat ze evenlang als ze 

ι« Dio, 53, 23, 6. 
iel Suet. Aug. 66, 2.: Sed Gallo quoque et accusatorum denuntiationibus et senatus 

consultis ad песет conpulso...; Dio, 53, 23. 6: 
162 Dialog, de oratoribus § 8. 
163 cfr. Ann. XII, 4; XVI, 22; Hist. IV, 6. 
164 cfr. Tac. Hist. II, 10. 
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maar wilden, de eersten van de balie zijn geweest, zo zijn ze nu de eersten in de 
gunst van de princeps'. 

En waar Quintilianus ter lering voorbeelden van welbespraaktheid zoekt, 
haalt hij naast Cicero, Calvus en Messala de meest beruchte delatores aan 
uit de tijd van Tiberius en Nero: Domitius Afer, Vibius Crispus en Julius 
Africanus165. 

Om de grote invloed en de vaak heilloze macht van de delatores tijdens 
Augustus' regering en ook in latere tijden te verklaren, vindt men goede 
steun in een theorie van de moderne sociologie. Men kan in de structuur van 
de westerse samenlevingen verschillende groeperingen van 'goede' en 'niet-
goede' mensen onderkennen. De grote massa van de 'goede' mensen vormt 
de in-groep, die in meer of mindere mate, afhankelijk van de volgens stand, 
beroep en religie gevormde subgroeperingen, negatief staat tegenover een 
lid of de leden van de out-groepen. 

Ook de maatschappij van het antieke Rome kende in de loop der eeuwen 
haar out-groepen, politieke, sociale en religieuze; om er enkele te noemen: 
de vreemdelingen (peregrini), vooral de Grieken166, het proletariaat, de 
bedelaars (mendici), de potsenmakers en comedianten (balatrones), de 
Isis-vereerders (tot 40 n.Chr., toen Caligula deze eredienst toeliet tot de 
officiële romeinse religies), de Joden en de Christenen (tot ±313, Edict van 
Milaan). 

Het denk- en gedragspatroon van de in-groep die zeer gevoelig is voor alle 
mogelijke, o.a. politieke en religieuze, reclame en propaganda, is norma
tief. De gevoelens nu van de in-groep worden grotendeels bepaald door 
onbewuste motieven. Juist in dit deel van het collectieve onbewuste vindt ei
genlijk elke maatschappelijke tragedie - ook het funeste optreden van dela
tores onder Augustus - haar oorsprong. Als er namelijk maatregelen geno
men moeten worden tegen de overwegend negatief beoordeelde out-groepen 
of tegen een persoon, die zich op een gegeven moment buiten de in-groep 
plaatst door abnormaal gedrag (diefstal, moord, verraad etc), verlaten de 
leden van de in-groep zich op de bij de wet gestelde instanties, die vervolging, 
voortzetting van de vervolging, berechting en bestraffing tot taak hebben. 
Deze instanties werken met het mandaat van de in-groep. 

Zoals al is gezegd, bestond er bij de Romeinen geen overheidsorgaan dat 
speciaal belast was met de vervolging van strafbare feiten. 

In beginsel had elke burger het recht van vervolging en aanklacht. Maar het 

165 Quintil. Institut, orai. Χ. § 1. 
166 Juvenal. Lib. I Sat. 3, 60: non possum ferre, Quirites, graecam urbem quamvis 

quota portio faecis achaei? (etc..) 
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aanklagen was -vooral in politieke en fiscale strafzaken - zo'η ingewikkelde en 

tijdrovende bezigheid geworden, dat leden van de in-groep, die door traditie, 

aanleg of interesse zich geroepen voelden tot het beroep van aanklager, zich 

specialiseerden in deze aspecten van aanklacht. Als het ware gebreveteerd 

door eenmaal behaald succes, konden zij een mandaat in deze van hun mede

burgers veronderstellen. Als deze delatores hun 'heilig' officie minder be

hoorlijk uitvoerden, maakten weinigen zich daar echt zorgen over, omdat 

men vond dat er wel eens streng opgetreden moest worden. Op dit punt was 

duidelijk de relatie te zien tussen delatores en de 'goede' medeburgers, hoewel 

deze meestal al niet hartelijke verstandhouding in zo'n pijnlijke situatie 

zeker nooit publiekelijk erkend werd. De delatores immers deden metter

daad, wat de andere 'goede' burgers wel zouden willen, maar toch niet 

konden of durfden doen. De delatores waren zich ervan bewust dat zij het 

moeilijke en dikwijls vuile werk opknapten en dat hun medeburgers er 

blij om waren dat zij zelf er buiten konden blijven. Zo hebben zij zich een 

invloed verworven die alleen bij een werkelijk onafhankelijke juryrechtspraak 

binnen de perken gehouden kon worden. Vanaf 149 v.Chr. waren echter de 

romeinse rechtbanken zo vast verbonden met de politiek, dat men in de 

praktijk geen middelen ter correctie te baat kon nemen. Ook tijdens het 

Principaal was hier zo goed als geen gelegenheid toe - aanvankelijk misschien 

nog enigszins bij de minder afhankelijke quaestiones, zeker niet bij de 

cognitio-rechtspraak, omdat Augustus heimelijk en - blijkens het te Cyrene 

gevonden edict - openlijk op de hand van dit soort delatoren was. Dit gaf 

hun nu, als het ware van Augustus' mandaat voorzien, de beschikking 

over een grenzeloze macht, die te makkelijk tot misbruik van die macht 

leidde. 'Allpower tends to corrupt', zeker waar in zo'n sterke positie de delator 

partij moet zijn en niet, zoals het Openbaar Ministerie te onzent, onpartijdige 

partij I 6 7. Chicanes, intriges, bedrog en laster waren dan de voornaamste mid

ien, waarmee de andere partij werd aangevallen en bewerkt. Hier was een, 

'déformation professionnelle' op gang gekomen, die voor menige burger 
gruwelijke gevolgen zou hebben. 

Daarbij komt nog dat er zich in deze tijd onder de delatores meer dan 
vroeger mensen van inferieure karakterstructuur hebben bevonden, die zich 
vaardig naar deze onwaardige maar winstgevende kant van het beroep 
lieten afglijden. Vooral door toedoen van dit soort mensen is de imago van de 
delator toen deerlijk misvormd en hebben de delatores zeker sindsdien een 
slechte naam gekregen en behouden in de romeinse geschiedenis. 

167 G. Duisterwinkel. Enige facetten van de taak van het Openbaar Ministerie naar 
neder lands recht. Deventer, 1966. 
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NABESCHOUWING 

Hoewel het woord delator in de latijnse bronnen voor het eerst pas in het 
werk van Livius (59 v.Chr.-17 n.Chr.) voorkomt, mag men aannemen, dat het 
lang vóór deze auteur in de latijnse spreektaal gebruikelijk was. 

Waar immers reeds door Plautus ( ± 254-184 v.Chr.) in zijn 'Ли/и/аг/а' 
de rechtsterm nomen déferre gebezigd werd en bij auteurs vóór Livius, o.a. 
Cicero (106-43 v.Chr.), bovendien van nominis en criminis delatio als 
inleiding tot een publiek strafproces sprake is, kan het reeds op grond van de 
algemeen geldende spreekgewoonte om met behulp van de stam van een 
werkwoordelijke handeling een nomen agentis te maken niet tot Livius' tijd 
geduurd hebben, vooraleer het nomen agentis delator, in betekenis aanslui
tend op genoemde rechtstermen, gevormd werd en in gebruik kwam. 

In de quaestio de sicariis, waarnaar in de bedoelde scène van de 'Aulularia' 
verwezen wordt, staat oorspronkelijk de behoefte aan inquisìtoir optreden 
voorop, vooral van de tresviri capitales, die als voornaamste taak hadden de 
misdaad in het snel groeiende Rome te voorkomen en bestrijden. Als het 
voor dit tribunaal wegens gebrek aan direct beschikbare bewijzen tot een 
proces kwam, gebeurde dit ambtshalve, op initiatief van de tresviri zelf 
ófwel zonder aangifte van een derde ófwel geholpen door een aangifte 
(delatio) van elke willekeurige burger of slaaf, die de verdere afhandeling 
aan deze ambtenaren overliet. Delator betekent in dit verband alleen 'aan
gever'. 

De uit het openbare karakter van dit soort strafprocessen voortvloeiende 
bijzonderheden (geen verplichting tot sacramentum, getuigenisdwang, de 
staat, niet de aanklager voltrekt de straf) hebben ertoe geleid dat deze quaes
tio de sicariis allengs veel terrein gewonnen heeft op het private strafproces 
(legisactio). Omdat verder de tresviri bij gebrek aan rechercheurs in vaste 
dienst in het algemeen niet bereid waren nog vóór de behandeling van een 
zaak bewijzen van onschuld of zelfs van schuld te verzamelen en een eventuele 
aangever in dit stadium al zeker wel gezorgd had voor het noodzakelijke 
belastende materiaal, heeft de delator hier spoedig de formele functie van 
aanklager (accusator) gekregen. De vanouds gebruikelijke benaming delator 
werd in zo'n geval gecontinueerd en moet dan inhoudelijk formeel wel, mate
rieel echter niet afwijkend van accusator als 'aanklager' verstaan worden. 
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Formeel immers blijft deiatio de inleiding tot de status van accusator en de 
inhoudelijke betekenis van delator dus dienovereenkomstig. 

Een laatste bepalende factor in de versterking van het gebruik van delator 
in de zin van aanklager is de maatregel van C.J. Caesar, waarbij de nominis 
deiatio de eerste akt werd van de procedure en de aanklacht schriftelijk door 
middel van een libellus inscriptionis ingediend moest worden. 

De cogfl/'i/o-rechtspraak ten tijde van Augustus heeft tenslotte het voor 
de leek onduidelijke juridische betekenisverschil tussen deiatio en accusatio, 
tussen delator en accusator in de gewone spreektaal volkomen uitgewist. De 
processen werden voor de cognitiones ambtshalve of op private aanklacht 
ingeleid. Het eigenaardige hier nu was dat partijen in juridische zin, zoals bij 
het civielproces en bij het quaestio-proces uitgesloten waren. Wat dus als 
aanklacht (accusatio) verscheen, was eigenlijk aangifte (deiatio), waarvan in 
de praktijk van dit gerechtshof de accusatio materieel niets verschilde. 

In de vaktaal van de juristen blijkt, zoals men bij Marcianus ziet, de be
tekenis van het woord delator niet verder te zijn gekomen dan de formeel 
juridische. Opgemerkt zij nog, dat Marcianus' Liber de delatoribus alleen de 
fiscale deiatio betreft. 

In de historische berichten tenslotte bestaat geen vei schil tussen de crimi
nele en de fiscale deiatio, hoewel de deiatio in criminele zaken overweegt. 

Bij gebrek aan een nederlands aequivalent kan men delator hier het best 
door 'aanklager' vertalen. 

De betekenis van 'verklikker' in delator is het gevolg van de emotionele 
bijklank, die gemakkelijk met 'aangever' verbonden wordt. In sommige ge-
gevallen - vooral in die van de tweede eeuw n.Chr. en later - is deze bete
kenis gerechtvaardigd. 
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ZUSAMMENFASSUNG! 

Der Begriff delator ist dem Begriff accusator so eng verbunden dass man 
den vollständigen Inhalt des Wortes delator nicht erfassen kann, wenn 
man nicht auch die Strafgerichtsbarkeit der römischen Republik kennt 
und den Platz, den der accusator darin einnahm. Der private Strafprozess, 
der Cow/i/a-Prozess und die quaestio extraordinaria sind die drei Formen 
altrömischer Strafgerichtsbarkeit. 

Mit Ausnahme wahrscheinlich des crimen perduellionis und bestimmter 
Vergehen gegen die Götter - auf religiösem Gebiet entwickelte sich zuerst 
ein Gemeinschaftsstrafrecht - galt in den Texten des Zwölftafelgesetzes das 
Prinzip der Privatrache und der Rechtsverfolgung durch die geschädigte 
Person oder deren Familienangehörige. 

Jurisdiktion des Magistrats, der vom Staat zur Aufrechterhaltung des 
Rechtsfriedens den Parteien gegeben wurde, bedeutet im privaten Straf
prozess nur, dass der Magistrat die Leitung des Schwurgerichts (consilium 
iudicum) hatte und zum Schluss die consilii sententia bekanntgab. 
Die Rache zu vollstrecken war Sache des gleichberechtigten Anklägers. 

Vor den comitia als strafrechtlichen Instanzen wurden zwei Arten von 
Prozessen geführt: die Rechtssachen einerseits, die von einem Provokanten 
als Reaktion auf eine zu weitgehende Strafmassnahme eines Magistrats in 
Gang gesetzt wurden und andererseits die Prozesse, die in Vergehen gegen 
das öffentliche Wohl (crimina publica) ihre Ursache hatten. Diese hatten 
so gut wie immer politischen Charakter. Als Ankläger in Sachen 'de capitei 

konnten in den comitia die Konsuln, die Prätoren, die Quästoren und die 
Volkstribunen auftreten; letztere waren hauptsächlich damit befasst Amts
vergehen zu bekämpfen, z.B. Hochverrat oder Pflichtverletzungen von 
Magistraten, die diese während ihrer Amtszeit begangen hatten. 

Die Tätigkeit des Ädils auf diesem Gebiet hatte wenig oder fast nichts 
mit Politik zu tun. Seine Anklagen vor den comitia waren meist und in 
der Regel gegen Privatpersonen gerichtet und betrafen Fälle von Wucher, 
Unterschlagung von Opfergeldern oder dergleichen. Weil der Ädil nur 

1 Uebersetzt von Stadtamtmann Robert Rahier, Kleef (DI.). 
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eine Geldstrafe, nie aber die Todesstrafe fordern konnte, war ihm in seinem 
Amt kein politisch erstaunliches Auftreten vergönnt. 

Neben diesen beiden regelmässigen Mitteln frührömischer Strafgerichts
barkeit 'i/e capite' trifft man in den letzten Dezennien des vierten Jahrhun
derts v. Chr. die ältesten Vorbilder von quaestiones an, die - wie die Bei
fügung 'extraordinariae' zeigt - ausser der Regel lagen. Diese Tribunale 
wurden immer mehr in ausserordentlichen Fällen eingesetzt um politische 
Straftaten zu untersuchen und gegebenenfalls darüber zu urteilen. An
fänglich dazu bestimmt gegen aufständische Bundesgenossen vorzugehen, 
scheinen sie zu Beginn des zweiten Jahrhunderts v. Chr. endgültig die In
stanzen gewesen zu sein, vor denen sich gewesene Magistrate wegen ihrer 
Vergehen zum Nachteil von Bundesgenossen zu verantworten hatten. 
So haben die quaestiones extraordinariae einen Teil der rechtlichen Funk
tion der comitia übernommen, da diese infolge der gesellschaftlichen und 
politischen Entwicklung des römischen Staates - aber auch aus formalen 
Gründen - ihre richterliche Gewalt in diesen politischen Strafsachen nicht 
mehr direkt ausüben konnten. Je nachdem, ob die quaestio durch Senats
oder Volksbeschluss anberaumt worden war, kann man ihre Vorsitzer als 
Senats- oder Volksquaestoren bezeichnen. Als solche fungierten meist die 
Prätoren, die Konsuln oder auch Bürger, die kein Amt bekleideten. 

Mit Einsetzung der quaestio perpetua de pecuniis repetundis im Jahre 
149 v. Chr. durch das Gesetz des L. Calpumius Piso hatte die Entwicklung 
dieses Teilgebiets römischer Rechtspflege jenen Punkt erreicht, wo der 
Aspekt des Gelegentlichen, der einer quaestio anhaftete, wenigstens in 
Fällen von Gelderpressung dem des Dauernden (perpetua) weichen musste, 
d.h. die Namen der Geschworenen wurden vom Prätor nach dem Los in eine 
Liste (album iudicum) eingetragen. Nach dieser Liste konnten dann im 
Laufe seines Amtsjahres die Mitglieder des Schwurgerichts ausgewählt 
werden. Zu Ende der republikanischen Zeit gab es etwa zehn Gerichte, 
von denen die Jury einen dauernden Charakter - d.h. für die Dauer eines 
Jahres - hatte. 

Die Stellung des Anklägers (accusator) in der Strafrechtspflege des 
alten Roms ist mangels eines Staatsmonopols in der Rechtsverfolgung von 
grösstem Gewicht. Die reine Anklageform des römischen Strafprozesses 
beruht auf dem Gedanken der Privatrache, der von unverhohlen zu verhüllt 
im römischen Strafrecht immer lebendig geblieben ist. Auch Cicero zählt 
vindicatio neben religio, pietas, gratia, observantia und Veritas zu den 
Tugenden, die jemanden zum vir honestus machen. Die drei frommen, daher 
ideellen Motive für die Aufgabe eines Anklägers sind Ausübung persön
licher Rache, Wahrnehmen des Staatsinteresses und die Verpflichtung 
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auf Grund eines Patroziniums. Obwohl schon früh inquisitorische Elemente 
im älteren römischen Strafprozess festzustellen sind, bleibt doch bis zur 
Zeit Justinians die accusatorische Prozedur die Regel, während die in
quisitorische die Ausnahme bildet. Gerade weil ein festes und unpartei
isches Organ zur Strafverfolgung von Staats wegen fehlt, soll der Zugang 
zum Status des Anklägers nicht allzu leicht sein. Die Reihe der einleitenden 
Handlungen hatten u.a. auch den Zweck leichtsinnige Neigungen auf diesem 
Gebiet auszuschliessen und jeden überhasteten Eifer des Anklägers zu massi
gen. Aus den hintereinander folgenden leges iudicariae lässt sich deutlich 
das Streben ablesen dem Angeklagten jedesmal mehr Schutz als früher zu 
gewähren. Die Ursache dieser Sorge des Gesetzgebers muss sicher und nicht 
zuletzt darin zu suchen sein, dass üble Praktiken der Ankläger - besonders in 
der letzten Hälfte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. - immer mehr zunahmen. 

Grundsätzlich hatte jeder Angehörige des populus romanus das Recht 
zur Anklage; allerdings wurde dieses Recht durch Gesetze eingeschränkt. 
Diese Einschränkungen wurden in der lex lulia de publicis iudicüs ge
regelt, deren Reste in den Digesten bewahrt geblieben sind. Im römischen 
Recht herrscht ursprünglich der Gedanke, dass jeder Bürger bei irgend
einem Vergehen gegen die iura publica die Rolle des Anzeigers bzw. An
klägers selbstlos übernehmen müsse. A fortiori galt dies für den Magistrat, 
dessen Amt als honor bezeichnet wurde. Weder für einen Magistrat noch für 
einen Bürger ohne Amt brachte die Rolle des Anklägers in politischen 
Strafsachen anfänglich einen materiellen Gewinn. Die proemia accusatoris, 
durch einige Gesetze festgelegt, kompensierten die Beschwernisse, die mit 
der Beschäftigung eines Anklägers verbunden waren, mit Vorteilen auf politi
schen Gebiet, z.B. Rangerhöhung für einen Senator, Befreiung vom Kriegs
dienst, Verleihung des Bürgerrechts usw. Diese Belohnungen waren, als 
zu honor passend, echte honoraria und wurden vor allem von den in politicis 
ehrgeizigen viri honestiores sehr geschätzt. 

Gegen Ende des zweiten und zu Beginn des ersten Jahrhunderts v. Chr., 
als jeder Bürger das Recht zur Anklage vor einer quaestio hatte, musste man 
- um der Zweckmässigkeit der Rechtspflege in Sachen der crimina publica 
willen - das Assortiment der Belohnungen bereichern mit dem für jeden, 
gewiss aber für den vir humilis anziehendsten Mittel: Geld. Soviel bekannt, 
wurden in der Republik nur in besonderen Fällen Geldprämien ausgelobt, 
z.B. für den, der einen geflüchteten Sklaven der seinen Herrn ermordet hatte, 
zum Verhör zurückbrachte. 

Cicero erkennt an, dass Habsucht eine notwendige Bedingung für eine 
wirksame Strafgerichtsbarkeit ist und dass sie darum in Kauf genommen 
werden muss: Ankläger seien wie die Gänse auf dem Kapitol, die doch 
auch auf Staatskosten gefüttert würden. Später - bestimmt schon 80 v. Chr. -
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wie aus einer Stelle der oratio pro Sext. Roscio hervorgeht, bestand der 
Brauch dem erfolgreichen Ankläger, wenigstens in einem Mordprozess, 
einen Anteil am Vermögen des Verurteilten zuzusprechen. 

Wenn die Struktur des Gemeinschaftsleben verworren wird und die gegen
seitigen Verhältnisse schwierig erkennbar sind, ist der Gedanke, irgendwer 
könnte selbstlos als Anzeiger oder Ankläger auftreten, utopisch. Wenn 
nämlich die Bürger durch Gesetz zur Anklage eines delictum privatum 
im Interesse eines anderen aufgerufen worden sind, kann man einen Erfolg 
praktisch nur dan erwarten, wenn man dem Ankläger eine Geldbelohnung 
verheisst. Dies ist bei privaten Deliksaktionen sichtlich schon in frühre
publikanischer Zeit geschehen. 

In diesem Zusammenhang wird in Kapitel IV der Begriff quadruplator 
behandelt. 

Von alters her bestanden zu Rom legis actiones in quadruplum, in triplum, 
in duplum in simplum, private Geldstrafen- oder Deliktsaktionen, bei denen 
der Ankläger das Ziel hatte den Angeklagten zur vier-, drei-, zwei- und ein
fachen Zahlung des Wertes eines Streitobjekts zu verurteilen. 

Einge dieser actiones sind obendrein 'populares' und konnten von jedem, 
also auch von anderen als dem Geschädigten, eingeleitet werden. Buch
stäblich und ursprünglich - vor der Zeit des Plautus - bezeichnet das Wort 
quadruplator den, der von legis actiones in quadruplum seinen Lebensunter
halt bestreitet. 

In der Alltagspraxis mag das wohl bald so vor sich gegangen sein, daß 
ein quadruplator sich mit allerlei actiones beschäftigte, darunter auch 
solchen, die auf ein tripum oder ein duplum ausgingen, meistens aber 
mit actiones in quadruplum, weil diese eben die einträglichsten waren. 
In der Zeit des Plautus - das Begriff quadruplator finden wir zuerst in seinem 
'Persa' - sind mit quadruplatores nicht mehr speziell die Menschen gemeint, 
die aus der Verfolgung und Anklage von Personen, die Gesetze übertreten 
hatten, auf deren Verletzung eine poena simpli, dupli, tripli und quadrupli 
stand, einen festen Broterwerb gewonnen hatten, sondern mehr allgemein 
die nicht sehr angesehenen Berufsankläger und Profitjäger überhaupt. 
Daß dies hier den gewöhnlichen Bürgei - den humilior - betrifft, geht aus 
der Erwähnung im 'Persa' hervor, daß sie vor den tresviri capitales auftreten 
konnten. Sie handelten nicht aus ideellen Motiven wie Wahrnehmung der 
Rache, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherung der 
Landesverteidigung usw., sondern einzig und allein aus Geldgier. 
In ebendemselben herabsetzenden Sinn gebraucht auch Cicero das Wort. 
Aus der Erwähnung bei späteren Schriftstellern - sieben insgesamt - geht 
hervor, daß quadruplator kein juristischer Fachterminus gewesen ist und 
daß bei allen Autoren - ausgenommen Sidonius - ein abschätzender Ge-
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fühlswert mit diesem Worte verbunden ist. Man kann ihm keinen besonderen 
Stilwert zuerkennen; daß es wenig gebraucht wird, erklärt sich durch die 
Tatsache, daß es wegen seines ungünstigen Wortsinns nicht oder kaum als 
anziehend empfunden wurde. Nur in bestimmten Lagen - was sich bei 
Cicero bemerkbar macht, wo er unter anderem einen Gehilfen des Verres 
als quadruplator bezeichnet und damit Verres selber noch trifft - wandelt 
sich der Nachteil in einen Vorteil. 

In Kapitel V werden die Begriffe nomen déferre, Hominis delatio und delator 
betrachtet. 

Ein Passus in Plautus 'Aulularia' liefert den ältesten Fundort des Rechts
terminus nomen déferre als Einleitung zu einem Strafprozeß vor den 
tresviri capitales. In der hier gemeinten Szene scheint der Autor auf 
eine Rechtsnorm anzuspielen, die es verbot Waffen mit dem Ziel zu 
tragen jemanden zu töten oder zu berauben. Die Erkenntnis dieser 
Rechtsnorm zwingt aber dazu anzunehmen, daß es neben dem uralten pri
vaten Strafprozeß, der dem individuellen Verlangen nach Rache diente, 
auch ein öffentlicher Strafprozeß (iudicium publicum) gab, der die öffentliche 
Ruhe und Sicherheit garantieren sollte. Der Ursprung dieses öffentlichen 
Strafprozesses liegt in dem Verlangen nach inquisitorischem Auftreten der 
Staatsbeamten. Seine Prozedur unterschied sich von der des privaten Straf
prozesses dadurch, daß dieses iudicium (quaestio de sicariis) von Amts wegen 
(ex officio) oder auf Anzeige bzw. Anklage jedes beliebigen Bürgers in Gang 
gebracht werden konnte. 

Es hat den Anschein, wie W. Kunkel sagt, als ob sich das iudicium publicum 
im Bereiche der Verfolgung gemeiner Verbrechen noch früher durchgesetzt 
habe als in politischen Sachen, die sonst in den comitia behandelt wurden. 
Dieser Übergang vom privaten zum öffentlichen Strafrecht - gewiß ein 
Jahrhundert vor Sulla - wurde durch gesellschaftliche Belange beschleu
nigt. Ein Privatmann, der mittels einer nominis delatio einen anderen 
vor die Jury einer quaestio de sicariis brachte, war kein Kläger im Sinne 
des privaten 'Prozesses de capite" ; denn er beanspruchte dem Beklagten 
gegenüber kein Recht für sich selbst, sondern bemühte sich den Beschuldigten 
vom Staate bestrafen zu lassen. Schon früh kann jedoch der delator hier 
die formelle Funktion einer Prozeßpartei, eines Anklägers, erhalten oder 
sich genommen haben. Die Magistrate werden allerdings im allgemeinen 
nicht bereit gewesen sein noch vor Behandlung des Falles Beweise von Schuld 
oder Unschuld zu sammeln. In diesem Stadium der Angelegenheit verfügte 
sichtlich nur der delator über das belastende Material. Auch die nächsten 
Verwandten eines Ermordeten werden meist wohl einer quaestio de sicariis 
den Vorzug vor der altertümlichen legis actio gegeben haben, weil - in der 
Reihenfolge, die nach dem Gewicht der Motive geordnet war - vor der 
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quaestio der Zwang bestand Erklärungen abzugeben. Sie werden es auch 
deshalb getan haben, weil der erfolgreiche Ankläger nachher nicht selbst die 
Strafe an dem Verurteilten zu vollstrecken hatte, und endlich, weil hier kein 
sacramentum verlangt wurde. Gerade die, welche sich zur Blutrache ver
pflichtet fühlten, werden alles unternommen haben um selbst als anklagende 
Partei auftreten zu können. Wegen diesem Vorzug der nominis delatio vor 
der legis actio wurde die delatio von einer Anzeige zur Anklage und das 
iudicium publicum von einem Prozeß 'ex officio' zu einem Prozeß, den - unter 
Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen - jeder Bürger mit einer 
Anklage einleiten konnte. 

Das Wort delator findet man zuerst im Werk des Livius in der Bedeutung 
von 'is qui denuntiat' oder 'accusât'. Auffallend ist, daß Cicero in seinem 
Werk öfter nomen déferre, nominis delatio, accusare, accusatio und accu-
sator gebraucht, niemals aber delator. Eine Erklärung hierfür ist viel
leicht, daß Cicero als Jurist gewohnt ist diese Termini rational zu gebrauchen. 
Delatio ist ein Akt, der erst zum Status des Accusators führt. Das Wort 
kann in der Umgangssprache seiner Zeit gebräuchlich gewesen sein, doch 
Cicero verwendet es nicht, weil es in iuribus (noch) nicht anerkennt ist. 
Es bleibt übrigens auch noch die Möglichkeit, daß gerade in den letzten 
Lebensjahren Ciceros das Wort delator in demselben Sinne wie accusator 
aufgekommen ist. Die inhaltliche Entwicklung des Wortes ist in eine neue 
Phase getreten, als die nominis delatio zum ersten Akt der Prozeßprozedur 
geworden war und der Ankläger-in spe die Anklage schriftlich durch 
ein libellus inscriptionis einreichen mußte. Dies war eine von C.J.Caesar 
eingeführte Neuerung. Übrigens zeigt sich, dass delator ein Wort ist das 
mehrere Bedeutungen hat. In striktem Wortsinn bezeichnet es den Bürger 
oder Sklaven, der freiwillig oder gezwungen bei dem zuständigen Beamten 
Anzeige von Vergehen erstattet, von bona vacantia, caduca und erepticia, 
von res fisci, aber nicht selbst als Ankläger auftritt. 

In den Rechtsquellen ist delator der Terminus technicus für den, der 
Anzeige beim Fiskus erstattet (Marcianus 'Liber de delatoribus'). 

In weiterem Sinne sind unter delatores Menschen zu verstehen, die berufs
mäßig und aus Gewinnsucht sowohl fiskalische als auch kriminelle Straftaten 
anzeigen und selbst die Aufgabe des Anklägers bei diesem Prozeß erstreben 
und erfüllen. Wenn sie hierbei weder Lug noch Trug scheuen, sind sie dem 
calumniator gleichzustellen. 

In den historischen Berichten besteht kein Unterschied zwischen kriminel
ler und fiskalischer delatio, wohl aber überwiegt die delatio in Kriminal
fällen. 

Es stellt sieht heraus, daß vor allem von der Mitte des zweiten Jahrhunderts 
v. Chr. an die Stellung des Anklägers in politischen Prozessen vornehmlich 
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von Angehörigen der höheren Stände - nobiles und équités - nicht mehr zum 
allgemeinen Wohl ausgeübt, sondern zum eigenen Nutzen oder zum Vorteil 
der eigenen Gruppe mißbraucht wurde. Ursache davon ist nicht nur die 
Einführung der bereits genannten proemia accusatoria gewesen, sondern 
vor allem die Tatsache, daß die römischen Gerichtshöfe nach 149 v. Chr. 
so unentwirrbar fest mit dem politischen Machtstreit zwischen nobiles 
und équités verbunden gewesen sind, daß eine objektive Rechtspflege 
unmöglich geworden war. Es war leichter und gewinnbringender als Anklä
ger aufzutreten denn als Verteidiger, besonders dann, wenn man sein 
Opfer in der Partei suchte, die im Augenblick keinen Einfluß auf die Zu
sammensetzung der Schwurgerichten hatte. Weil diese Berufsankläger nun 
auch mit Menschen in Kontakt standen, die zum Abschaum der Gesellschaft 
gehörten, mit den Lieferanten falscher Zeugen und gefälschter Testamente, 
stand eine solche regelmäßige Tätigkeit in schlechtem Geruch. 

Der Anfang des Kapitels VII handelt von der Verschlagenheit des Augus
tus, mit welcher er, in der Legalität bleibend, ein illegales Ziel anstrebte und 
auch zu erreichen wußte; sodann kommen seine Reformen, vor allem die auf 
dem Gebiete der Ehegesetzgebung und der Strafgerichtsbarkeit zur Sprache. 
An Hand aller dieser Gegebenheiten muss man feststellen, dass Augustus 
damit günstige Bedingungen für die Ausweitung der Tätigkeit von Delatoren 
schuf. 

Obwohl die Reorganisation der Rechtspflege in Rom zum Teil die Folge 
von rationell durchgeführten Verbesserungen gewesen ist, war sie anderer
seits die Frucht neuer politischer Gestaltungen. 

Die comitia verloren die Rechtsprechung. Die quaestiones perpetuae 
bildeten in dieser Zeit noch die gewöhnliche Strafrechtspflege (ordo iudi-
ciorum publicorum). Strafsachen wurden hier unter Vorsitz eines besonders 
dazu angestellten Prätors abgeurteilt. Die accusatorische Form der Prozedur 
wurde unverändert beibehalten. Jeder Angehörige des populas hatte das 
Recht eine Anklage einzureichen. Daß die einschränkenden Ausnahmen 
erweitert wurden, erklärt sich aus der besseren Einsicht des Gesetzgebers 
in zwischenmenschliche Beziehungen, die damit in einer mehr ins ein
zelne gehenden Weise berücksichtigt wurden. Die Prozeßprozedur wurde 
schon gegen Ende republikanischer Zeit vereinfacht. In dieser Periode 
ist der erste Akt des Anklägers die nominis delatio. Die divinatio ist ver
schwunden. Der Ankläger, noch persönlich bei der criminis delatio anwesend, 
mußte seine Anklage schriftlich vorbringen. Dieser libellus accusationis kam 
nun erst recht in Gebrauch. 

Auch dem öffentlichen Charakter der Verhandlung wurde kein Abbruch 
getan, wie man daraus ersehen kann, daß Augustus ein Forum erbauen ließ, 
das besonders für Gerichtsverhandlungen in Strafsachen bestimmt war. 
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Es waren daher nur Überlegungen praktischer Art, die ihn dazu veranlaßt 
haben Gerichtssitzungen auch in geschlossene Säle zu verlegen. 

Neben den Schwurgerichten des ordo iudiciorum publicorum gab es in 
Augustus' Regierungszeit die cognitiones. Diese waren Organe der außeror
dentlichen Strafgerichtsbarkeit. Die cognitio senatus muß man als Fortset
zung der quaestiones extraordinariae ansehen, denn sie hatte zum Ziel die 
gewöhnliche Strafgerichtsbarkeit zu ergänzen (cognitio extra ordinem 
(sc. iudiciorum)). Auch diese Prozesse wurden von Amts wegen oder durch 
private Anklage eingeleitet. Bemerkenswert ist, daß Parteien, wie sie beim 
Zivilprozeß und bei den quaestiones auftraten, hier ausgeschlossen waren. 
Was als Anklage (accusatio) erscheint, ist eigentlich Anzeige (delatio), 
von der sich aber die accusatio in der Praxis dieses Gerichtshofes materiell 
nicht unterscheidet. 

Der Prozeß selbst wird wohl ungefähr denselben Verlauf gehabt haben 
wie bei den quaestiones. Da das Machtverhältnis zwischen Princeps und 
Senat damals noch nicht gefestigt war, Augustus jedoch wohl jederzeit 
in das Verfahren eingreifen konnte, ist hier schwerlich eine feststehende 
Prozedur anzunehmen. Dies machte daher auch eine selbständige Kompe
tenz des Senats auf strafrechtlichem Gebiet illusorisch. 

Die cognitio principis ist aus einer wunderlichen Häufung von ursprüng
lich nicht in ein und derselben Person vereinigten Befugnissen und Titeln 
entstanden. 

Als princeps civium war Augustus ebenso wie alle Bürger dem Gesetz 
unterworfen; als Träger des Imperiums und der potestas im Namen des 
Volkes stand er über dem Gesetz. Für die Rechtspflege bedeutet dies, daß 
er nicht an gesetzlich formulierte Deliktsbegriffe und auch nicht an ein durch 
Gesetz bestimmtes Strafmaß gebunden war. Weil er kraft der potestas tribu
nicia das ius intercessionis besass, war die Befugnis jemanden mit dem 
Tode zu bestrafen in der Tat ein Monopol des Princeps; Willkür ist ein 
monarchisches Recht geworden. Diese unbeschränkte Rechtsgewalt hat 
Augustus ohne Abstrich auf den praefectus urbi delegiert, in beschränktem 
Maße auf den praefectus vigilum und den praefectus annonae. Auch auf dem 
Gebiet des Privatrechts ließ Augustus seinen Einfluß walten. Es ist nämlich 
bekannt, daß gerade in bestimmten Fällen erbrechtlicher Art neben dem 
/o/TWM/a-Prozeßform aufkam, bei der die Angelegenheit ganz und ohne Tei
lung der Prozedur in eine Behandlung 'in іиге' und 'apud iudicenC, vom 
Konsul zwar je nach Sachbefund, aber gleichwohl ganz im Sinne des 
Augustus entschieden wurde. 

Während der ersten neun Jahre der Augustus' Regierung (27-18 v. Chr.) 
ist im Auftreten der delatores kein Unterschied von den Handlungen der 
Berufsankläger gegen Ende der Republik festzustellen. Im Jahre 18 v. Chr. 
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wurden die Julischen Gesetze erlassen, ein Ereignis, durch das die Wertung 
die bis dahin weder ausgesprochen günstig noch ungünstig war, wohl end
gültig und unheilbar zur negativen Seite hin ausschlug. 

Vor allem die lex de adulteriis cohercendis und die lex de maritandis 
ordinibus boten zahlreiche Möglichkeiten zu öffentlicher Anklage in privaten 
Angelegenheiten. Zwischen 18 v.Chr. und 9 n.Chr. geriet der Princeps 
durch innere und äußere Ursachen - vielleicht auch durch solche physi
scher Art - in einen Zustand der Ermüdung und Einsamkeit und - wie es 
scheint - auch der Verbitterung. Das äußerte sich in seiner Abkehr von den 
Standesgenossen, den Senatoren, und schließlich in der Verschärfung 
der schon gehassten leges luliae durch die lex Papia Poppaea. 

Von 12 n.Chr. an büßte Augustus deutlich seine Spannkraft und Geschmei
digkeit ein. Dieser Prozeß führte in seinen letzten Regierungsjahren zu einer 
starren Haltung, die deutlicher als vorher in ihm den Despoten erkennen 
ließ, der es nicht ertragen konnte, wenn auch nur im kleinsten Bereich 
seiner Amtsführung etwas mißlang. Auf sein Betreiben befaßten sich die 
Delatoren und ihre Helfer in hohem Maße mit Ehespionage. Man wollte 
herausbekommen, ob die Ehe nur deshalb eingegangen war um sich schein
bar nach dem Willen des Princeps zu richten. Beim Übergang der Herr
schaft auf Tiberius war die Lage in Rom und in den Provinzen durch das 
unverschämte Auftreten der Delatoren so kritisch geworden, daß - wie 
Tacitus berichtet - der Wohlstand vieler Menschen schon ganz vernichtet 
war und jedermann nur noch mit Zittern und Zagen lebte. Daneben wurde 
noch immer, sowohl in Rom als auch in den Provinzen, das politische Delikt 
von bestimmten Delatoren mit dem größten Profit ausgebeutet. 

Die lex de maiestate war das große Fangnetz. Die aus der frühen Republik 
stammende Idee der maiestas war von Sulla und Caesar, schließlich auch 
von Augustus auf ihre politische Brauchbarkeit geprüft und gründlich 
ausgearbeitet worden. Gerade dadurch daß Augustus seine Person an Stelle 
des Volkes setzte, dehnte er das energische Feld dieses Gesetzes so weit aus, 
daß er und sein Nachfolger es jederzeit und überall im Reich als das treffend
ste Mittel handhaben konnten, mit dem der Widerstand Einzelner oder von 
Gruppen zu brechen war. Die lex lulia de maiestate war wirklich ein Frei
brief für die Tätigkeit der Delatoren. 

Weil Augustus nur zu wohl wußte, daß sein 'Kaisertum' noch zu jung war 
um Anspruch auf eine andere als weltliche Verehrung zu machen, hat er auch 
keine Exzesse im Namen diese Gesetzes zugelassen. 

Das unglückselig große Interesse für den Beruf des Delators, vor allem 
in den letzten Regierungsjahren des Princeps, findet seine Erklärung nicht 
nur in der Sucht nach materiellem Gewinn und in der Hoffnung auf die Gunst 
des Augustus. Die Delatoren, die aus den Kreisen der Optimaten und Ritter 
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stammten, sind teilweise bestimmt in diese Richtung gedrängt worden. Was 
durch Tradition für sie natürlich war, wurde durch die neue politische Wirk
lichkeit gründlich zerstört. 

Die einschneidende Wiederparzellierung des politischen Terrains, wobei 
gerade die Optimalen die meisten Parzellen an Augustus verloren - die Ritter 
konnten jederzeit noch dem Geld- oder Gütergeschäft nachgehen - schloss 
sie endgültig von zahlreichen Tätigkeiten aus, für die sie von Haus aus 
eine angeborene Wertschätzung und oft auch eine natürliche Begabung 
mitbrachten. Wegen den in der römischen Standesgesellschaft herrschenden 
Tabus konnten sie auch nicht in andere Tätigkeiten ausweichen. Das 
Betätigungsfeld für diese aristokratische Elite war so eingeengt, dass 
in der Tat nur noch Arbeit für das Gericht die für sie noch einzig mög
liche Beschäftigung blieb. Ihre Erziehung zu Bürgern und zugleich ihre 
Ausbildung zu Führern an den höheren Bildungsstätten waren schliess
lich auf eine Berufsausbildung eingeschränkt worden, nämlich die zum 
orator. In ihrem rein nützlichen Streben war diese eloquentia völlig amu
sisch geworden. Den neuen Stil, der durch seine Härte, Kürze, treffende 
Bildsprache, Dreistigkeit und Zielstrebigkeit, kurzum durch seine Sachlich
keit auffält, kann man getrost als oratio delatoria bezeichnen. 

Die grosse Macht und der Einfluss der Delatoren hätte nur durch eine 
wirklich unabhängige Rechtspflege in Schranken gehalten werden können; 
aber von 149 v.Chr. an kommt die römische Strafgerichtsbarkeit nicht 
mehr los von der Politik, so dass es praktisch keine Mittel zur Korrektur 
gab. Auch während des Prinzipats war diese nicht möglich; anfänglich 
vielleicht noch einigermassen bei den weniger abhängigen quaestiones, 
aber bestimmt nicht bei der cognitiones, weil Augustus, wie man aus dem in 
Kyrene gefundenen Edikt weiss, öffentlich und also, wo es erforderlich war, 
auch insgeheim diese Art von delatores begünstigte. Dies gab ihnen eine 
grenzenlose Macht, die leicht missbraucht werden konnte. Schikanen, 
Laster, Intrigen und Betrug sind oft die Mittel, mit denen man die andere 
Partei angreift und beeinflusst. Hier ist die Rede von einer 'déformation 
professionelle'. Schliesslich kommt noch hinzu, dass sich unter den Delatoren 
dieser Zeit mehr als je zuvor Menschen jedes Schlages und von niedrigem 
Charakter befanden, die gerade infolge ihrer schlechten Eigenschaften die 
besten Chancen zu nutzen wussten; sie waren es, die geschickt zur unwürdi
gen, aber gewinnbringenden Seite ihres Berufes abglitten. Vor allem durch 
das Treiben dieser Art Menschen ist die imago des Delators so verzerrt wor
den und haben die Delatoren bei den lateinischen Historikern ein so un
günstiges Urteil gefunden. 
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NACHBETRACHTUNG 

Obwohl das Wott delator in den lateinischen Quellen zuerst im Werk des 
Livius (59 v.Chr. - 17 n.Chr.) vorkommt, kann man als sicher annehmen daß 
es lange vor diesem Schriftsteller in der lateinischen Umgangssprache 
gebräuchlich war. 

Hatte doch schon Plautus ( ± 2 5 4 - 184 v.Chr.) in seiner 'Aulularia' den 
Rechtsterminus nomen déferre verwendet. Auch bei Autoren vor Livius, 
unter anderen bei Cicero, ist obendrein von nominis und criminis delatio als 
Einleitung zu einem öffentlichen Strafprozeß die Rede. Man kann deshalb 
aufgrund der allgemein geltenden Sprachgewohnheit mit Hilfe des Stamms 
einer durch ein Tätigkeitswort bezeichneten Handlung ein nomen agentis 
zu machen, schließen daß die Entwicklung nicht bis zu Livius' Zeit gedauert 
haben kann, sondern daß das nomen agentis delator vorher - in seiner 
Bedeutung an die genannten Rechtstermini anschließend - geformt wurde 
und in Gebrauch kam. 

In der quaestio de sicariis, auf die in der bezeichneten Szene der 'Aulu
laria' verwiesen wird, steht ursprünglich das Verlangen nach inquisitor
ischem Auftreten an erster Stelle, besonders der tresviri capitales, deren 
Hauptaufgabe es war Verbrechen in dem schnell aufwachsenden Rom zu 
verhüten und zu bekämpfen. Wenn es vor diesem Tribunal wegen Mangel an 
direkt verfügbaren Beweisen zu einem Prozeß kam, geschah dies von Amts 
wegen, auf Initiative der tresviri selbst entweder ohne Anzeige eines Dritten 
oder auch mit Hilfe einer Anzeige (delatio) eines Bürgers oder Sklaven der 
die weitere Verhandlung dann diesen Beamten überließ. 

Delator bedeutet in diesem Zusammenhang nur 'Angeber'. 
Die aus dem öffentlichen Charakter ähnlicher Strafprozesse hervor
gehenden Einzelheiten (keine Verpflichtung zum sacramentum, Zeugnis
zwang, der Staat, nicht der Ankläger vollstreckt die Strafe) haben dazu 
geführt, dass diese quaestio de sicariis allmählich dem privaten Strafprozess 
(legis actio) gegenüber immer mehr Raum gewonnen hat. Weil ferner die 
tresviri im allgemeinen nicht bereit waren noch vor der Behandlung des 
Falles Beweise von Unschuld oder selbst von Schuld zu sammeln- zumal es 
an Kriminalbeamten in festem Dienst fehlte - und ein möglicher Anzeiger 
in diesen Stadium schon sicher selbst für das nötige Belastungsmaterial ge-
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sorgt hatte, hat der Anzeiger hier bald die formelle Funktion eines An
klägers (accusator) erhalten. Die von alters her gebräuchliche Bezeichnung 
delator wurde in solch einem Falle fortgesetzt und muss dann inhaltlich formal 
wohl, materiell aber nicht abweichend von accusator als „Ankläger" ver
standen werden. Formell bleibt delatio jedoch die Einleitug zum Status eines 
Accusators und die inhaltliche Bedeutung von delator folglich dement
sprechend. Ein letzter bestimmender Faktor in der Verstärkung des Ge
brauchs von delator im Sinne von 'Ankläger' ist die von C.J.Caesar ein
geführte Massregel, nach der die nominis delatio der erste Akt der Prozess
prozedur wurde und der Ankläger seine Anklage schriftlich durch einen 
libellus inscriptionis einreichen musste. 

Die cognitio zur Zeit des Augustus hat endlich die für den Laien undeut
liche juristische Bedeutungsverschiedenheit zwischen delatio und accusatio, 
zwischen delator und accusator in der Umgangssprache völlig verwischt. Die 
Prozesse wurden vor den cognitiones von Amts wegen oder durch private 
Anklage eingeleitet. Das Eigenartige hier war nun dass Parteiten im juristi
schen Sinn, wie beim Zivilprozess und beim QMaeji/o-Prozess, ausgeschlossen 
waren. Was mithin als Anklage (accusatio) erschien, war eigentlich Anzeige 
(delatio), von der sich aber in der Praxis dieses Gerichtshofes die accusatio 
materiell in nichts unterschied. In der Fachsprache der Juristen scheint 
- wie man bei Marcianus sieht - die Bedeutung des Wortes delator nicht 
weiter als zur formaljuristischen ausgeprägt gewesen zu sein. Es sei noch 
angemerkt dass Marcianus' 'Zioer de delatoribus, nur die fiskalische delatio 
betrifft. 

In den historischen Berichten endlich besteht kein Unterschied zwischen 
der kriminellen und der fiskalischen delatio, obwohl die delatio in Krimi
nalsachen überwiegt. Mangels eines deutschen Äquivalents kann man 
delator hier am besten durch 'Ankläger' übersetzen. 

Die Bedeutung von 'Denunziant' oder 'Anbringer' im Wort delator ist 
die Folge des emotionalen Beiklangs, der sich leicht mit 'Anzeiger'verbindet. 
In einigen Fällen - besonders in den des zweiten Jahrhunderts n.Chr. und 
später - ist diese Bedeutung gerechtfertigt. 
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INDEX RERUM ET NOMINUM 

Deze index dient slechts om een snelle 
oriëntatie te vergemakkelijken en maakt 
geen aanspraak op volledigheid. 

А 
aangever, 30, 53 w. , 121 vv. 
aanklacht, 64, 65, 95, 96 

ambtshalve (ex officio), 56, 59, 60, 96 
private, 8, 9, 30, 96 

aanklager, 12 w. , 21 vv., 69, 92 
activiteit van -, 25 w., 76 w., 96, 117 
oorzaken van verminderde waardering 
voor de politieke -, 69 w . 
status van -, 64, 65 
valse, 68 

accusare, 64, 65 
accusatio, 64, 65, 96 
accusator, 3, 21 vv., 65 
Acilius Glabrio, Marius, 75 
actio, 

furti nee manifesti, 36 
legis in quadruplum, 35, 37 
legis in triplum, 35, 37 
legis in duplum, 35, 37 
legis in simplum, 35 
legis per sacramentum, 59 
pecuniae foeneratae, 36 
per formulam, 89 
per manus iniectionem, 36 
poenalis, 33 
popularis, 35, 36 
prima, 75 
rationibus distrahendis, 35 
secunda, 47, 75 

Actium, 104 
adulterium, 86 
advocati, 25, 76 vv. 
aedilis (aediel), 12, 30, 78 
Aelius Tubero, 49 
Aemilianus, 71 
Aemilius Paulus, 71 
Agrippa, M., 108 w . 
album iudicum, 20 
Alexander de Grote, 43 

Alexandrie, 124 
Ambrosius, 121 
ampliatio, 75 
Antistius Labeo, M., 88, 105 
Antonius, M., 72, 82, 104, 108, 124 
Appianus, 31 
Apuleius, 48, 50, 52 
Apuleius Saturninus, L., 113 
Aquileia, 109 
Arausio, 73 
Aristogeiton, 40 v. 
Aristoteles, 41, 44 
Asinius Pollio, 79 
assessores, 100 
Ateius Capito, 88 
Athene, 40, 41 
auditoria, 93 
Augustinus, 121 
Augustus, 46, 66v., 77, 82vv. 

en delator, 102w. 
en huwelijkswetgeving S5vv. 
en Monumentum Ancyranum, 82w. 
en strafwetgeving, 90vv. 

Aulularia, 53, 58 
Aurelius Cotta, L., 76 
Aurelius Cotta, M., 31 
Aurelius Victor, 48, 49 

В 
beloning, 95, zie: praemia. 
beroep, (zie: provocatio) lOvv., 91, 95 
beroepsaanklager, 41, 81, 102 
Bleicken, J., 10 
Boissier, G., 103 
Boissiere, G., 34, 103 
bona caduca, 66, 67 
bona erepticia, 66 
bona vacantia, 66, 67 
Bonfante, P., 103 
Bononia, 83 
Brecht, Chr., 7, 10 
Brutidius Niger, 119 
Brutus, M., 83 
burgerrecht, 113 

HS 



с 
Caecilius, Q., 3, 77w. 
Caepio Crispinus, lw. 
Caesar, G, Julius, 85, 89, 102, 104, 114 
Caeso, Q., 14 
calculus Minervae, 91 
Caligula, 127 
Calpurnius, L., 54 
Calpumius Piso, 49 
calumnia, 117 
calumnian, 92 
calumniator, 68, 123 
Camillus, 14 
Cannae, 22. 
Capitolinus, 48 
Caprius, 106 
Capua, 22 
caput, 9, 22 
Caracalla, 115 
Carbo, C , 79 
Carthago, 22 
Cascellius, Α., 88 
Cassius Longinus, L., 18 
Cassius Severas, 120 
Catilina, 80 
Cato Maior, 22, 43w., 85 
Cato Minor, 28, 85 
Charmides, 42 
Christendom, 121 
Chrysogonos, 78 
Cicero, M. Tullius, 3v., 22, 46w., 63w., 

77w. 
Qaudia, 108 
Claudius Quadrigarius, 49 
coelibes (vrygezellen), 87 
coercitio, lOv. 
cognitio, 94 

extraordinaria, 96, 102, 125 
principis, 97w. 
procedure van -, 95 
senatus, 94w. 

columna Maenia, 54 
comités consiliarii, 100 
comitia, 16, 54 

centuriata, 14 
tributa, 11 

comperendinatio, 75 
concilium plebis, 11 
condemnatio, 

in ludum gladiatorium, 100 
in metallum, 100 
in opus publicum, 100 

confiscatie, 113 
consilium, 17, 54 

consistorium sacrum, 105 
consul, 11, 14, 15, 17 
Cornelius Gallus, 124v. 
Cos, 41 
Cotta, L., 3 
Crassus, 72, 74, 79 
Cremona, 119 
crimen, 

annonae, 94 
falsae monetae, 94 
maiestatis, 94, 115 
perduellionis, 8, 113 
publicum, 38 
repetundarum pecuniarum, 25, 92 

Criton, 42 
Cumae, 41 
Cyrene, 123 

D 
damnatio memoriae, 82, 115 
déferre, 53w., 64v., 116v. 
Deiotarus, 93 
delatio, 53vv., 63w., 96 

criminis, 68, 92 
fiscale, 67w. 
hereditatis, 61 
nominis, 61 

delator, 3, 34, 37, 60, 102w. 
en aangever, 60 
en accusator, 3, 63 
begin van het optreden van -, 2v. 
inhoudelijke ontwikkeling vanhetwoord 
-, 63vv. 
en nomen déferre, 53w. 
en nominis delatio, 53w. 
in de provincies tijdens het principaat 
van Augustus, 121 
en quadraplator, 33 vv. 
te Rome tijdens het principaat van 
Augustus, 102 

delatorius, 61 
delatura, 61 
delictum, 

privatum, 33 
denuntiatio, 96 
deportatie, 100 
Dio Cassius, 31 
Dionysius, 14 
divinatio, 91 
Dolobella, 79 

Domitius Afer, 119, 120, 127 
doodstraf, 11, 12,98, 100 
Drusus, 109, 110 
duplator, 36v. 
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duplum, 19, 35 
duumviri 

perduellioius, 12 

Б 
eigenrichting, 35 
équités, 70vv., 91 
Erucius, С , 32, 78 
Eusebius, 61 

F 
Fabius, К., 13 
Fabius Pictor, 49 
Festus, 34, 37, 48 
filii familias, 36 
fiscus, 24, 68 

nuntiationes ad-, 66 
forum, 93v. 
Forum lulii, 124 
Fraenkel, E., 5 
fraus, 22 
Fulcinius Trio, 119, 120 
fur, 

manifestus, 21, 35 
nec manifestus, 35 

G 
Gaius, 24 
Gaius Caesar, 110 
Galvus, 79 
Geib, G., 103 
gerechtshof, 

buitengewoon, 15vv. 71 
gewoon, 71 

gezworenen, zie: juryleden. 
Gracchus, 59, 71 

Gaius, 71, 74 
Tiberius, 71 

Granius Marcellus, 1 
Gries, К., 49 

H 
Hadrianus, 91 
Hannibal, 22, 44 
Heraclea, 41 
hereditatis delatio, 61 
Heumann-Seckel, 48 
Heuss, Α., 7, 10 
Histio Romanus, 120 
Homo, L., 84 
hqnestiores, 31, 59, 100 
hoogverraad, 13 
Horatius, 106, 108 

carmen saeculare van -, 108 
humiliores, 54, 58, 100 
huwelijkswetgeving, 85vv. 

I 
imperium, 8, 10, 88 

consulare, 84 
infinitum maius, 97 
proconsulare, 73, 84, 97 

index, 24, 56vv., 65 
infamia, 29 
interdictio aquae et ignis, 76, 113 
Isocrates, 42 
iudex, 20, 99 

privatus, 101 
quaestionis, 18 

iudicis datio, 99 
iudicium, 

domesticum, 13 
privatum, 19 
publicum, 29, 38, 55, 59, 60 

ius 
agendi cum plebe, 11 
agendi cum populo, 11 
coercitionis, 10 
intercessionis, 10, 98 
liberorum, 87 
occupandi agrum publicum, 70 
provocationis, 20 
reiectionis, 20, 27 
ulciscendi, 22 

lulius Africanus, 127 
lunius Otho, 119 
luvenalis, 5 

J 
Julia, dochter van Augustus, 108, 110 
jury(leden), 8, 20, 59, 72, 74, 94 
Justinianus, 

codex van -, 98 

К 
knevelarij, 25, 75 
Komemann, E., 103 
Kunkel, W., 6, 7, 9 

L 
Labeo, 88, 105 
laudatores, 25 
leges 

luliae, 90v., 111 
Porciae, 11 

Lepidus, 82, 88 
lex, 

Aebutia, 89 
Aelia Sentia, 89 
Acilia, 30, 75 
Atema Tarpeia, 11, 
Aurelia, 74 
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Calpumia de pecuniis repetundis, 29, 69 
75 
Cincia de donis et muneríbus, 76 
Cornelia de falsis, 20 
Cornelia de maiestate, 113 
Cornelia de sicariis et veneficis, 55 
Fufia Caninia, 89 
lulia de adulteriis coercendis, 86, 89,111 
lulia de maiestate, 1, 112vv. 
lulia de maritandis ordinibus, 87, 89,107 
111, 117 
lulia de publicis iudiciis, 28 
lulia de vi privata, 89 
lulia de vi publica, 89 
Papia Poppaea, 67, 87, 111, 116 
Pedia, 83 
Pompeia, 31 
regia, 98 
Sempronia de capite civis, 17, 71, 75 
Servilla de pecuniis repetundis, 29v., 75 
XII tabularum, 8, 21, 56, 75, 113 
Titia, 83 

libellus, 
accusationis, 92 
inscriptionis, 27, 65,92 

liber singularis de delatoribus, 68 
liberti, 89 
Licinius Crassus, 72, 109 
Licinius Macer, 49 
Lilybaeum, 78 
litis contestatio, 101 
Livia, 108 
Livius, 2v., 22, 24, 50v.. 63, 80 
Livius Drusus, 73, 74 
Lollius, M., 109 
Lucanus, 121 
Lucius Caesar, ПО 

M 
Macedonië, 22 
Maecenas, Cilnius, 99, 111 
maiestas, 112vv. 

bij Cicero, 113 
extreme interpretatie van -, 115, 125 
in de lex XII tabularum, 113 
populi, 112 
in Sententiae van Paulus, 113 

majesteitsschennis, zie: maiestas. 
Mamercus Scaurus, 3, 119, 120 
Marcellus Eprius, 126 
Marcianus, 68 
Marcus Apes, 126 
Marius, 3 
Martialis, 5, 121 

Megara, 41 
Messala Corvinus, 99, 100, 127 
Messana, 78 
Milaan, 142 
Mommsen, Th., 6, 10, 67, 103 
Monumentum Ancyranum, 23, 82w. 

N 
Naevius Turpio, 47 
Neo-Platonisme, 121 
Nero, 38, 67, 115, 127 
Nicias, 42 
nobiles, 70vv., 79 
nomen déferre, 53vv., 64v. 
nominis delatio, 53vv., 63v., 91 
noxa, 22 

О 
obnoxius, 22 
Octavia, 108, 110 
Octavianus, 82, 84, 110, 124, zie: Augustus 
ontucht (stuprum), 86 
Openbaar Ministerie, 21, 30, 69, 117 
oppositie, 88v., 106v., 112, 115 
optimates, 70 
oratio delatoria, 120 
orator, 118, 120 
orbi (kinderlozen), 87 
overspel, 86 
Ovidius, 111 

Ρ 
Paoli, E., 103 
Papirius Garbo, 31, 72 
Partsch, C , 5 
pater familias, 36 
patrocinium, 23 
patronus, 25, 29 
Paulus Diaconus, 37, 38 
pax Augusta, 109, 118 
Pedius, Q., 83 
perduellio, 12, 13 
peregrini, 19, 29, 75 
personae vilae, 54 
Piso, 99 
Plato, 44 

Plautius Silvanus, 74 
Plautus, 4, 33vv. 

Aulularia van -, 53, 58 
nomen déferre bij -, 53 
nominis delatio bij -, 53 
en het oudere romeinse recht, 39 
Persa van -, 4v., 33v., 39 
quadruplator bij -, 39 
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Plinius Minor, 5, 120, 121 
Plutarchus, 42 
poena, 

dupli, 35v., 41, 51 
quadrupli, 35v., 41, 51 
simpli, 35 
tripli, 41, 51 

Polybius, 71 
Pompeius, 74, 85, 104 
pontifex maximus, 88 
populares, 74 

Porcius, Cato, M., 22, 43 vv., 85 
postulatio, 91, 96 
potestas tribunicia, 84, 88, 101 
praefectura morum, 84 
praefectus, 

aerano, 67 
annonae, 100 
urbi, 99v. 
vigilum, 100 

praemia 31 
accusatorum, 69 
delatorum, 66, 67 

praetor (praitor), 11, 14, 54, 58, 90v. 
praevaricari, 92 
procedure, 

cognitionis, 95w. 
van judicium privatum, 89 
van Judicium publicum, 89 
leidend naar status van aanklager, 26, 64 
per formulam, 89 
per legis actionem, 89 
van de quaestio de sicariis, 56 
streven naar gelijkvormigheid van - , 90 
wijziging in - , 91v. 

proces, 
apud iudicem (iniudicio), 25, 76, 91,101 
de capite, 60 
formula - , 89, 101 
in iure, 25, 101 
inter sicarios, 24 
inter venéficos, 24 
politieel, 53w. 
politiek, 12, 69 

proscriptie, 83 
provocare, 25 
provocatio ad populum, lOw. 
Pseudo-Asconius, 34, 37, 38 

Q 
quadruplator, 24, 33vv., 79 

bij Apuleius, 48, 50, 52 
bij Aurelius Victor, 48, 49 
bij Capitolinus, 48 

bij Cicero, 46vv. 
bij Festus, 34v., 48 
bij Flavius Vopiscus, 48 
bij Livius, 49v., 52 
bij Plautus, 4v., 33w. 
bij Pseudo-Asconius, 34, 37, 38 
bij Seneca, 48, 50 
bij Sollius Apollinaris, 48 

quadruplum, 35 
quadrupulare, 35 
quadrupulari, 46 
quaerere, 10 
quaestio, 1С, 19vv., 32, 55, 59, 92, 94, 99 

extraordinaria, 15vv., 59, 94 
perpetua de adulteriis, 23, 90 
perpetua de ambitu, 20, 63 
perpetua de falsis, 20 
perpetua de maiestate minuta 20 
perpetua de parricidiis, 20, 63 
perpetua de peculati!, 20, 63 
perpetua de pecuniis repetundis, 18vv.,95 
perpetua de sicariis (inter sicarios), 20 
perpetua de veneficis, 20 
perpetua de vi, 20, 63, 90 
samenstelling van -, 72vv. 
de sicariis, 56 

quaestor, 14vv. 
aerarii, 13 
Augusti, 97 
parricidii, 13 

Quintilianus. 27, 80, 120, 121, 127 

R 
recht van aanklacht, 28vv., 56, 58, 60, 69, 

86 
rechtspraak, 56 

civiele, 54 
criminele, 54 

recissio actorum, 115 
recuperatores, 19 
relegatie, 100 
res fisci, 66 
Rhegium, 22 
retorica, 119 
Rhodos, 41 
Romanus Hispo, 1 
Roscius Amerinus, 32, 78 
Rufinus, 62 
Rutilius, P., 3 

S 
sacramentum, 8, 19, 59, 60 
Scaevola, 72 
Scipio Africanus Maior, 43vv. 
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Scipio Afrícanus Minor, 3, 43 
Scnbonia, 108 
senatusconsultum, 29, 91, 96, 98 

Calvisianum, 95 
Seneca, filos., 5, 109, 121, 124 
Seneca, retor, 119 
sententia consiln, 10 
Sergius, M., 14 
Servilius Caepio, 72 
Servihus Glaucia, С , 73, 75 
Servius, 125 
Servius Galba, 3 
Sextius Sceva, 123 
Sidonius, 48, 50 
slaven, 56v., 65 

en accusatio, 64 
en delatio, 64v. 

Socrates, 42 
Spunus Cassius, 13 
Stoa, 43v. 
Stoïcisme, 121 
straffeloosheid, 57 
strafproces, 

accusât oiré vorm van - , 21, 24, 94 
attische, 57 
inquisitoire dementen van - , 24v., 58 
oudromeinse, 7vv. 
de pecunns repetundis, 75v. 
politieke, 20v., 95 
politiële, 54w., 100 
pnvate, 7vv., 10, 15, 19, 24 
publieke, 55, 56 
tweetraps, 10 

strafrecht, 8 
strafrechtspraak, 

oudromeinse, 7vv. 
van de praefectus urbis, 99 
van de praefectus vigilum et annonae, 
100 
van de princeps, 97vv. 
tijdens principaal van Augustus, 90vv. 
van de senaat, 94vv. 

stuprum, 86 
subscriptio, 92 
subscriptor(es), 26 
Suetonius, 6, 126 
Sulcius, 106 
Sulla, 3,90, 102, 113 
Sulpicius Rufus, P., 72 
sycophant, 39vv. 
Syracuse, 22, 78 

Τ 
tabellae publicae et privatae, 26 
tabularía, 93 

Tacitus, l w . , 102, 103, 121, 126 
talio, 8, 21 
Tarentum, 22 
Taurus Statilius, 99 
Terentia, 108 
tergiversan, 92 
Theocrines, 40 
Tibenus, l w , 102, 103, 108, 115vv., 127 
Tolosa, 73 
Tomi, 111 
Trebatius Testa, 88 
tresvin capitales, 24, 55vv., 100 
tnbunus, 10 

aerarti, 74, 91 
plebis, 10 

tnumviri, 5, 54 
rei publicae constituendae, 82 

U 
ulcisci, 22 
Ulpianus, 98, 115 
ultor, 22 

V 
Valerius van Antium, 49 
Valerius Largus, 126 
Valerius, L., 13 
Vanus, 113 
Varus, 110 
Vatimus, 79 
verbanning, 100 
Vercellae, 126 
Vergihus, 121 
Verres, 4, 77 ν v. 
Vemus Flaccus, 34, 37, 49, 51 
Vibius Chnspus, 126, 127 
vindicatio, 23 
Volscius Fictor, M., 13 
Vopiscus, 48 

VV 
wraak(neming), 7, 22 

bloed, 7, 24, 59 
private, 7, 21vv. 

woeker, 36 

X 
Xenophon, 42 

Ζ 
Zama, 45 
Zeller, J., 103 
Zeno, 44 
Zumpt, C , 103 
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STELLINGEN 

ι :, • i 

ι 

Uit de bewering van Tacitus in zijn Annales I, 74 betreffende Caepio Cris-
pinus: 'qui formam vitae iniit quam postea celebrem miseriae temporum el 
audaciae hominum fecerunt.' mag men niet afleiden dat de delatores vooi 
het eerst in het begin van Tiberius' regering optraden, (anders, A. Duméril, 
Origine des délateurs et précis de leur histoire pendant la durée de Γ'empire 
romain, AFLB. (1881) 262-276). 

π 

Het woord delator heeft in de laat-republikeinse tijd te Rome niet noodzake
lijk een ongunstige gevoelswaarde gehad. 

ín 

Het nomen déferre is in de laat-republikeinse tijd te Rome een van de doel
treffende middelen om in de politiek entree te maken. 

rv 

G. Boissiere, Vaccusation publique et les délateurs, Parijs 1911, p. 41, 
vergist zich, wanneer hij ter plaatse beweert: 'les quadruplateurs tiraienl 
leur nom de la somme qu'ils touchaient et qui s'élevait au quart des biens du 
condamné ou au quart de l'amende imposée à l'accusé.' 

ν 

Plautus, Aulularia v. 416: ' . . . ad trisviros iam ego deferam nomen tuom.' 
De vertaling: 'Ik ga je nu aangeven bij de tresviri., verdient de voorkeur 
boven die van: 'Ik gaje nu aanklagen bij de tresviri.' 



VI 

Seneca, Epist. 63,6: Annum feminis ad lugendum constituere maiores non 
ut tam diu Jugèrent, sed ne diutius. Viris nullum legitimum tempus est, quia 
nullum honestum est. 

Ten onrechte betrekt Seneca hier de απάθεια bij de bedoeling van deze 
oude wet. 

VII 

De lezing van de passus in Cicero's oratio pro Milane 11 : 'Etsi persapienter... 
habuisse telum iudicaretur.' volgens de codices BH is te verkiezen boven die 
volgens de codices ΕΤδ. 

vin 

Vergihus, Aeneîs II, ν. 645: 'ipse manu mortem inveniam.' Deze woorden 
van Anchises schijnen eerder te doelen op zijn plan om zelfmoord te plegen 
dan op zijn voornemen om strijdend tegen de vijand de dood in te gaan. 
(anders, Th. Ladewig en J. Mehler.) 

IX 

De aanroepingen van Asklepios in Menandros' Dyskolos (v. 166 en v. 666) 
schijnen in correlatie te staan met de rol die Gorgias vervult als 'helper in de 
nood', (cfr. Th. Williams, "On the history and origin of the name Gorgias.' 
Mnemos. XVIII, 269 w.) 

χ 

Het zou aanbeveling verdienen om bij de academische studie der klassieke 
letteren meer aandacht te schenken aan het romeins recht en de romeinse 
rechtspleging. 

XI 

Voor een doelmatige verwerkelijking van de onderwijsvoorzieningen in het 
kader van de Wet op het Voortgezet Onderwijs is de ontwikkeling der sociale 
vaardigheid van de docent volstrekt noodzakelijk. 
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