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Appendix B
omvat een studie van het cursief Latijnse schrift in een aantal schrijfplankjes. Ik vond het
nodig die toe te voegen, niet alleen om mezelf te oefenen en me te dwingen me rekenschap te
geven van de precieze cursief Latijnse lettervormen en ligaturen, maar ook om
geïnteresseerden mee te laten delen in die opgedane kennis en hen de kans te geven zich
enigszins vertrouwd te maken met het cursief Latijnse schrift en zich daarin te oefenen.
Kennis van het cursief Latijn is in Nederland praktisch non-existent, wat meteen verklaart waarom de vele
fragmenten van schrijfplankjes uit Valkenburg, Velsen en Vechten tot dusver zo goed als onbestudeerd zijn
gebleven en nagenoeg vergeten. Nu komt daarin niet alleen voor wat betreft Valkenburg en Velsen maar ook
voor Vechten ten langen leste verandering in.

Als studiemateriaal heb ik gekozen voor zes wasschrijfplankjes uit Pompeii (15-56 n. Chr.),
drie met inkt beschreven schrijfplankjes uit Vindolanda (ca.90-120 n. Chr.), een tabula
professionis, een zeldzaam mooi bewaard exemplaar waarin het schrift in de was nog
uitstekend leesbaar is, uit Egypte van 128 n. Chr. en ten slotte drie à vier wastafeltjes uit
Dacië (139-162 n. Chr.) met daartussenin een schrijfplankje uit Londen van ca. 75-125 n. Chr.
+ een papyrus uit 166 n. Chr. te Londen.
Ik heb van het schrift steeds zo goed en zo kwaad als dat ging ruimschoots lettervormen en ligaturen uitgetekend,
het schrift meestal voorzien van een enkele, beknopte aantekening en daarnaast voor zover de ruimte het toeliet
ook enige inhoudelijke toelichting gegeven.
Uitweidingen over consuldatering, consulparen en wat daar mogelijk al niet mee samenhangt, moet men mij
maar door de vingers zien: dat is een wat uit de hand gelopen persoonlijke hobby. Ieder kan naar believen
dergelijke uitweidingen rustig overslaan zonder dat hij of zij zich in het zich vertrouwd maken met het cursief
Latijnse schrift te kort zal doen.
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APPENDIX B
(1) Tabula Pompeiana I, diptychon, pag. 2+3, kwitantie, 28 mei 15 n. Chr.,
( TCP 1, CIL IV, suppl. pars prior p. 281-2)

Schrift
Opvallend aan het schrift van dit oudste Pompeiaanse plankje zijn de overheersende verticale lijnen, o.a. bij E, I,
L, M, P en vaak ook bij de U. Zie bijvoorbeeld de schrijfwijze van MULUM in regel 1.
A en O zijn beide door hun hoekige vorm niet gemakkelijk uit elkaar te houden, maar doorgaans is in dit
handschrift de A groter van vorm dan de O. De A van Flacco (r.15) springt er uit door zijn vorm.
B, D en R lijken eveneens op elkaar, zij het dat de B zich twee maal door zijn bescheiden omvang
onderscheidt van D en R.
E, M en U vertonen onderlinge overeenkomst door hun streepjeskarakter. Soms onderscheidt de M (vier
streepjes) zich mede van E en U (beide twee streepjes) door een grote hoge of lage beginstreep.
De kruisbalk van de T ontbreekt meermalen. Vraag is of dit te wijten is aan de slordigheid van de schrijver of
aan de vaagheid van de horizontale streken.
T, I en soms L kunnen dan licht worden verward.
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Zangemeister die de Pompeiaanse plankjes voor Corpus Inscriptionum Latinarum uitgaf constateerde de sporen
van een zegel onder regel 11 rechts. Hij tekende het onder de naam Philadelpho.

Lettervormen en een enkele ligatuur:
A

A+e

M
N

B
C

O

D

P

E

Q

F

R

G

S

S+t

H

T

s+T

I

U/V

K

X

L
Tekst en vertaling:

p.2
HS N. DXX ob mulum
venditum
Pomponio
M.l. Niconi, quam pequniam
in stipulatum L. Caecili
5 Felicis redegisse dicitur
M. Cerrinius Euprates.
Eam pequniam omnem
quae supra scripta est

p.3
10

[nu]meratam dixit se
[a]ccepisse M. Cerrinius M. l.
[E]uphrates ab Philadelpho
[C]aecili Felicis ser(vo)

Actum Pompeis V k. Iunias
Druso Caesare
15 C. Norbano Flacco Cos.

500 Sestertiën vanwege de verkoop van een muildier
contant heeft ontvangen
aan Pomponius Nico, vrijgelatene van Marcus, geld waarvan
van Philadelphus, slaaf van
wordt verklaard dat, onder stipulatie van L. Caecilius Felix,
Caecilius Felix.
M. Cerrinius Eup(h)rates het heeft verdiend.
M. Cerrinius Euphrates, vrijgelatene van Marcus, heeft
Gedaan te Pompeii, de 5de vóór de kalendae van juni
verklaard dat hij dat hele bedrag, boven omschreven,
onder het consulaat van Drusus Caesar
en C. Norbanus Flaccus. (28 mei 15 n.Chr.)
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Korte toelichting:
r.4 in stipulatum L. Caecili Felicis: ‘onder stipulatie van..’ : Kan zowel slaan op de rechtsband die bestaat
door stipulatio tussen de veilingmeester en de koper als die tussen veilingmeester en verkoper. I.c. betekent het
m.i. hier dat de veilingmeester L. Caecilius Felix, mogelijk de vader van L. Caecilius Iucundus in wiens huis de
arca met de 153 schrijfplankjes in 1875 gevonden werd, na stipulatio van M. Cerrinius Euphrates en sponsio of
promissio van hem, L. Caecilius Felix, gehouden was het voor de verkoop van het muildier geïnde bedrag aan de
oorspronkelijke eigenaar, M. Cerrinius, te voldoen.
r. 9 numeratam: ‘geteld en wel’,‘ uitbetaald ’,‘contant’.
r.14 De Drusus Caesar in de consulaire datering is de eigen zoon van Tiberius uit diens eerste huwelijk met
Vipsania, de dochter van M. Agrippa. Drusus heeft in 15 n. Chr., wanneer hij voor het eerst het consulaat
bekleedt, zijn adoptiefbroer Germanicus nog als voorganger in de erfopvolging. Wanneer vier jaar later
Germanicus onder verdachte omstandigheden overlijdt (19 n. Chr.), zal ook dan Drusus zijn vader Tiberius niet
opvolgen, want weer vier jaar later sterft ook hij, door gif, door toedoen van Seianus en zijn eigen vrouw Livilla
(23 n. Chr.). Voor het consulduo Drusus/ Norbanus zie bijv. AE, 2002, 126: Druso Caesare,C.Norb(ano) op
een penningtessera (tessère nummulaire) van 5 januari 15 n. Chr.

(2) Tabula Pompeiana II, kwitantie; pag. 4: getuigenzijde met scriptura transversa,
27 november 27 n. Chr., (TCP 2, CIL IV suppl. 1, p. 282)

Van tabula II uit het archief van Caecilius Iucundus, een triptychon ( 6 pag.), is alleen de
hierboven afgedrukte pagina 4 nog redelijk leesbaar. In het hout van deze bladzijde is wel een
groef voor zegels maar geen uitdieping in het schrijfvlak voor was aangebracht. Het hout is
gladgemaakt en links en rechts met pen en inkt beschreven De rechter kolom heeft nog
resten van de namen van getuigen. Het uitgediepte middendeel droeg eertijds de zegels van
die getuigen, gedrukt in de was. De linker kolom bevat het begin van de tekst aan de niet
verzegelde buitenkant, de z.g. scriptura exterior. Die tekst, in inkt, is overdwars op de kolom
geschreven ( scriptura transversa ). Er zitten nu leemten in maar de inhoud is voldoende
duidelijk. Ook hier gaat het om een kwitantie (acceptilatio) t.b.v. L. Caecilius Secundus.
Van de tekst aan de verzegelde binnenkant (scriptura interior) die nagenoeg gelijkluidend aan die van de
buitenkant moet zijn geweest, resteert niet meer dan schamele sporen van cijfers.
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Schrift:
Kenmerkend voor het schrift met pen en inkt is dat het de streepjes-e van het wastafeltje (//) niet kent maar van
de ons vertrouwde E-vorm: E gebruik maakt.
De N heeft, in plaats van een diagonale, dikwijls een horizontale verbindingsbalk. Zie bijvoorbeeld in r.2 en 3
de n van Iucundi en in idus. Ook de M verliest in het inktschrift gemakkelijk iets van zijn hoekige vorm: zie
daarvoor de m van d[e]cemb[r]. en mercede in r.3 resp. r. 4.
Opmerking verdient ook de ligatuur –us in r.3 in idus en r.4 minus : de u klimt als het ware omhoog en lift
mee met de s. Deze ligatuur ‘meeliftende – u’ komt veel voor.
De aaneengeschreven A in ab in r.5 heeft onder invloed van die aaneenschakeling een zo goed als horizontale
tweede streek gekregen. Ook dit is in inktschrift een veelvoorkomend verschijnsel dat niet tot de A beperkt
blijft.
A, R en P lijken hier soms veel op elkaar, zij het dat de P zich onderscheidt door zijn minieme afmeting.
I en L indien klein geschreven, en soms P zijn eveneens vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden.
De I wordt meestal (heel) klein geschreven maar kent hier ook de lange vorm ( ‘I- longa’ ), zowel boven als
onder de regel. In het laatste geval ziet ze eruit als onze J.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de L.
Voor het navolgende overzicht van de lettervormen ben ik uitgegaan van de tekst van de scriptura transversa
maar heb ik voor de schrijfwijze van de F en eenmaal voor die van de O geput uit de rechter kolom van pagina 4
met de overigens niet of nauwelijks leesbare getuigennamen.

Lettervormen en enkele ligaturen:
A
B
C

A+b

K

L

a+B

M
C+t

N

D

O

E

P

F

Q

H
I

R
S

S+t

,
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T

c+T

U/V
Leesbare Tekst:

X
U+s

Cijfer 1000:
Aangevulde tekst (De Petra, Mau, Mommsen, Zangemeister):

H[S] n. CCC… quae [
HS n.
CCC…quae pecunia in stipulatum
L. Caecili Iucundi [
L. Caecili Iucundi venit ob auctionem
M. Allei Carpi in idus D[e]cembr(es)..
M. Allei Carpi in idus Decembr(es) primas
mercede minus n[...
mercede minus numerata habere se
dixsit M. Alleius Carpus ab L. Caecil[io...
dixsit M. Alleius Carpus ab L. Caecilio Iucundo
Act(um) Pomp(eis) V k. Dec.
act(um) Pomp(eis) V k. Dec.
C (=L.?) Calpurnio
M. Licinio [cos.]
L. Calpurnio
M. Licinio cos.
De aanvulling van de tekst is, aangezien het een standaardformulering betreft, voldoende zeker en kan als volgt
worden vertaald: Omtrent de somma van 1300 (+….) sestertiën, welk bedrag onder de stipulatie van L.
Caecilius Iucundus vanwege een veiling (uitgaande) van M. Alleius Carpus op de idus van december a.s. komt,
heeft M. Alleius Carpus verklaard dat hij die, met aftrek van loon, uitbetaald heeft gekregen van L. Caecilius
Iucundus. Gedaan te Pompeii, de 5de vóór de kalendae van december, tijdens het consulaat van L. Calpurnius en
M. Licinius ( 27 november 27 n.Chr.). ( De koper op de veiling heeft kennelijk op krediet gekocht en betaalt
Caecilius Iucundus niet eerder dan op de idus van december, betaaldag. Het duo L. Calpurnius Piso/M. Licinius
Crassus is consul tot de kalendae van juli 27: AE,1922, 83 Pisone et Crasso cos.; AE, 1964 M. Licinio Crasso
Frugi, L. Calpurnio Pisone coss. Hun opvolgers voor de tweede helft van het jaar 27 waren P.Lentulus Scipio en
C. Sallustius Passienus Crispus: P. Vindob.L.135, AE, 1990, 221(Fasti van Allifae). Van Sallustius Passienus is
het puntige gezegde over de jonge C. Caesar (Caligula ). Hij is waarschijnlijk vergiftigd door zijn tweede vrouw,
Agrippina, de moeder van Nero, nadat hij eerst met een zuster van Nero’s vader Gn. Domitius Ahenobarbus
getrouwd is geweest o.a. Tac..Ann.VI,20; Suet. Nero, 6,3.

(3) Tabula Pompeiana Sulpiciorum 53, geldlening (mutuum), 13 maart 40 n. Chr.
C. Giordano, 1966/F. Sbordone, 1971 AE, 1969/70,101;1973,169, G. Camodeca, 1999

tekening

Camodeca
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Dit plankje is afkomstig uit het archief van de Sulpicii, gevonden in 1959 te Agro di Murecine, een halve
kilometer buiten de muren van het antieke Pompeii.
Tot de bijzonderheden van het schrift behoort de weergave van de O die veel wegheeft van onze a.
M, E en U zijn door hun streepjespatroon niet eenvoudig van elkaar te onderscheiden.
De schrijver rijgt met de stilus al gemakkelijk letters aaneen, bijv. in r.1 schrijft hij in de naam Terentio de
bestanddelen te-, re-, -tio aaneen, verbindt hij in cos de c aan de o en de o aan de s terwijl hij in r.2 bij het
woord idus de laatste lettergreep aaneenvoegt en het woord martias nagenoeg geheel aaneenschrijft.
Hij plaatst tussen vele afzonderlijke woorden punten op middenhoogte (mediale punten).
P en T hebben weliswaar veel van elkaar weg, maar de kruisbalk van de T is redelijk horizontaal terwijl de
‘kop’ van de P diagonaal neigt.

Lettervormen en ligaturen:
A

A+e
f +A

m+ A

B

o+B

C

C+e

C+i

C+u

D

C+o

C+i+o

D+a

D+e

E+g
a+E
F+a

G

b+E

C+r

C+t+e

.

E

F

A+u

r+A

B+e

C+t

A+r

D+i

E+r
c+E

D+u
E+s

,

d+E

F+a+u

e+G+o

I

I+n

p+I

I+o

t+I

u+I

L

M

M+a
M+i

m+I

r+I+u

L+a
u+L

I+u

,

L+i

L+L

L+i+a

L+i+o
.

M+M
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N

N+d

O
P

N+e

O+n

O+n+e

P+I

P+o

P+e

p+o+N

P+s

P+u

Q

R+e

R

R+i+u

R+i

R+i+u+s

S

e+S

T

T+e

U+s

e+R

p+S

T+o

T+i+o
U+i

c+U

u+S

T+i

r+T
U/V

R+t

U+l

U+c+U

U+m

t+U+s

X
Onder het consulaat van C. Laecanius Bassus en
C. Laecanio Basso, Q. Terentio Cullione cos .
III Idus Martias
Q. Terentius Cullio op 13 maart (40 n. Chr.)
L. Marius Didae l. Iucundus scripsi
heb ik L. Marius Iucundus, vrijgelatene van Dida, geschreven
me accepisse et debere C. Sulpicio
dat ik ontvangen heb van en verschuldigd ben aan
Fausto sestertia viginti millia
C. Sulpicius Faustus twintig duizend sestertiën
nummum quae ab eo mutua
die ik van hem als lening
et numerata accepi; eaque secontant heb ontvangen; en dat die
stertia viginti millia nummum
twintig duizend sestertiën, bovengenoemd,
q. s. s. sunt proba recte dari
in goed geld correct worden (terug)gegeven
stipulatus est C. Sulpicius Faustus,
heeft C. Sulpicius Faustus zich plechtig laten beloven
spepondi ego L. Marius Iucundus.
en heb ik, L Marius Iucundus, plechtig beloofd.
Na Caligula’s consulaat voor de derde maal, sine collega, tot 13 januari 40 n. Chr. volgt het duo Laecanius
Bassus en Terentius Culleo hem op. Hun namen als consul komen in enige andere plankjes van de Sulpicii uit
Puteoli voor o.a. in deze tekst: C. Laecanio Basso, Q.Terentio cos. pr. k. Febr. Romae in foro Augusto ante
statuam Gracc(h)i ad columnam ….(31 jan. 40). Zij blijven aan als consul tot 1 juli 40.
(Suetonius, Caligula, 17: Consulatus quattuor gessit,……tertium usque in Idus Ian. ; AE,1968, 5b;1969/70,101;
1973,167 en 169; 1978,139; 1982, 196 en 204; 1986, 185; CIL, I2, p.58 Fasti Feriarum Latinarum; AE, 1991,
437). Consules suffecti in het najaar van 40 waren mogelijk M. Cluvius & M. Furnius Augurinus. AE, 1999,
449 en AE, 2002, 340: Tabulae Herculanenses.
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(4) Tabula Pompeiana X, triptychon, pag. 2 + 3 scriptura interior, kwitantie 22 januari
55 n. Chr. (TCP 10, CIL IV, suppl. 1 p. 290)
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Schrift
Bijzonderheden schrift: Aan het eind van een regel schrijft de scriba de I en de tweede streep van de E (//) als
een diagonale staart (als van de Q ), in r. 4 van pag. 1 bij Caecili en in r.1 van pag.3 habere.
De M wordt nog als vier verticale strepen geschreven waarbij de eerste verticaal meestal langer is dan de drie
volgende.
De O is hoekig maar redelijk wel te onderscheiden van de A. De A daartegenover benadert in vorm soms de R.
Ligaturen zijn S+T (r.3 stipulatum), mogelijk C +T (r. 6 auctione(m)) en T+I+S (Antistio,onderste regel).
Enkele letters zijn slechts ten dele gerealiseerd of slechts ten dele zichtbaar, bijv.in het woord auctione(m).
Het stuk begint met getallen: r. 1 driemaal 10.000 + 5000, r.2 driemaal duizend + 79: totaal 38.079
Lettervormen en een enkele ligatuur:

A

M

B

N

C+t

C

O

D

P

E

Q

F

R

G

S

H
I

S+t

T
t+I+s

T+i+s

U/V

K

X
cijfers:

L

10.000

5000

1000

50

Tekst:

pag. 2
HS N.
LXXVIIII
quae pecunia in stipulatum L Caecili
5 Iucundi venit
ob auctione(m) M. Lucreti Leri [mer]cede
quinquagesima minu[s]

Betreffende de somma van 38.079 sestertiën
welk geld onder de stipulatie van L. Caecilius
5
Iucundus gekomen is
vanwege de veiling van M. Lucretius Lerus, heeft M. Lucretius Lerus
verklaard dat hij dat bedrag
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pag. 3
numerata habere
10
se dixsit M. Lucretius
Ler[us] ab L. Caecilio
Iucundo.

15

Act. Pompeis XI k. Febr. (?)
Nerone Caesare
L. Antistio
cos.

minus het loon van één vijftigste
uitbetaald heeft gekregen
van L. Caecilius
Iucundus.
Gedaan te Pompeii, de elfde vóór de kalendae
van februari (?), onder het consulaat van
Nero Caesar en L. Antistius (22 jan.(?) 55 n. Chr.)

Toelichting:
r.1/2 De genoemde somma van 38079 sestertiën is het hoogste bedrag dat in de stukken van L. Caecilius
Iucundus voorkomt. Ter vergelijking: de kale jaarsoldij van een gewoon legioensoldaat bedroeg onder
Nero nog 900 sestertiën.
r.7 en 11 ..M. Lucreti Leri resp. ..M. Lucretius Lerus (Zangemeister); De Petra, Mau en Mommsen lezen Cari
resp. Carus.
r. 13 De lezing FIIBR is onzeker, achter de R lijkt immers een E met diagonale tweede streep te staan. (U?).
De Petra, Mau en Mommsen lezen MART.: dat levert de datum 19 februari 55 n. Chr. op.
r.14 Nerone Caesare: Dit is Nero’s eerste consulaat. Hij is in december 54 zeventien geworden en is sinds
oktober 54, na de dood van Claudius, zijn stief- en adoptiefvader, keizer (Tac., Ann. XII, 66-69).
r.15 De naam van de tweede consul lijkt op het eerste gezicht L. Antistito of Antistipo. De lezing L. Antistio staat
echter vast. Zo komt hetzelfde consulkoppel o.a. voor in de datum van een interrogatio in iure vóór de
duumvir van Puteoli L. Clodius Rufus. Deze TPSulp. besluit met: Actum Putiolis nonis Februar./
Nerone Claudio Caesa[re] Aug[usto Germ]anico/ L. Antistio Vete[re] cos (5 februari 55 n. Chr.) AE, 1973,
146 en AE, 1986, 186. Nerone Caesare, L. Antistio cos. Voorts in in Tab. Pomp. 11-14.
Uit Tacitus (Ann.XIII,11) weten we dat Nero deze Antistius, althans voor het oog, als gelijke behandelde:
(Nero) in sua acta collegam Antistium iurare prohibuit, magnis patrum laudibus...
In 58 is Antistius legatus in Germania Superior en houdt hij zich net als zijn collega in Germania Inferior,
Paulinus Pompeius, schoonvader van Seneca, bezig met waterbouwkundige werken, hij met de aanleg van
een Saône-Moezelkanaal, Paulinus met de voltooiing van de Drususdam ( Ann.XIII, 53).
Tien jaar later wordt deze L. Antistius Vetus met praktisch zijn hele familie slachtoffer van het
schrikbewind van Nero (Ann.XVI, 10 e.v.).
Uit een ander document van de Sulpicii (TPSulp.35) blijkt dat verderop in dat jaar P. Cornelius Dolabella en
L. Annaeus Seneca, de ons bekende literator, filosoof, staatsman en opportunist als consuls aantreden. Het is
Seneca’s eerste consulaat. Het bewuste document sluit aldus: Actum Puteolis XII [k. Iunias, P. Cornelio]
Dolabella, [L.Annaeo Seneca cos] (21 mei 55 ?) AE, 1984, 236; AE, 1987, 265; AE, 1991, 441.

.

En TPSulp.36, een juridisch stuk dat wijst op een compromis in het slepende geschil tussen C. Sulpicius
Cinnamus en C. Iulius Prudens, vermeldt in de consuldatum ook de namen van de laatste fungerende
consuls van dat jaar 55 n. Chr. : C. Lentulus Gaetulicus en T. Curtilius Mancia:
Actum Puteolis XVIIII k. Ianuarias C. Lentulo Ga[etulico], T. Curtilio Mancia cos. (14 december 55)
AE, 1973, 144. De naam van laatstgenoemde consul is ook leesbaar in TCP, 15: Curtilio (12 dec. 55)
Deze T. Curtilius Mancia is in 58 n. Chr. legatus Augusti in Germania Superior, wanneer Duvius Avitus het
met de Friezen onder Verritus en Malorix aan de stok heeft gehad (Tac. Ann. XIII, 56).
Suetonius schrijft over Nero in verband met diens consulbenoemingsbeleid het volgende (Suet., Nero 15):
Consulatum in senos plerumque menses dedit. Defunctoque circa Kal. Ian. altero e consulibus neminem
substituit improbans exemplum vetus Canini Rebili uno die consulis. ( De geschiedenis van die ééndagsconsul
slaat op de benoeming van een consul door Julius Caesar op 31 december voor een paar uurtjes, nadat op
oudjaarsdag een van beide consuls is komen te overlijden (Suet. Divus Iulius, 76).
Nero bekleedt zijn tweede consulaat in 57 onafgebroken het hele jaar, met als collega’s L. Calpurnius Piso
de eerste helft van het jaar, en L. Caesius Martialis de laatste helft: Tabulae Ceratae Pompeianae, 28-41.
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(5) Tabula Pompeiana XXI, pag. 5 scriptura exterior, 24 juni 56 n.Chr.
(TCP 21, CIL IV, suppl.1, p. 302)

Foto van pagina 5 van Tab.C.Pomp. 21
Lettervormen (getekend naar de zichtbare vormen op de foto):

A

O

B

P

C

R

D

S

E

T

I

U/V

K

X (cijfer)
cijfer 1000

L
M
N

Zangemeister kon ook de Q (Q. Volusio..) nog lezen, ik zie niet meer dan een stukje staart.
A en O lijken hier minder, A en R daarentegen, en O en P weer meer op elkaar.
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.

Tekening van de inscriptie op pag. 5 van Tab.Cer.Pomp. 21 door K. Zangemeister
Tekst en vertaling:

Q. Volusio Saturnino P.CorTijdens het consulaat van Q. Volusius Saturninus en P. Cornelius op de 8ste vóór de kalendae van juli
nelio cos. VIII k. Iul.
M. Alleius Carpus scripsi me
heb ik, M. Alleius Carpus, geschreven
accepisse ab L. Caecilio
dat ik ontvangen heb van L. Caecilius
5 Iucundo ses(tertios)
CCC XXC VI
Iucundus 1386 ses(tertiën)
ob auctione(m) me(am) sup stivanwege een verkoping mijnerzijds onder
pulatu eius.
zijn stipulatie.
Actum Pomp(eis)
Gedaan te Pompeii.
r.1/2 Q. Volusio Saturnino, P. Cornelio cos VIII k. Iul.: 24 juni 56 n. Chr.
Q. Volusius en P. Cornelius zijn de ordinarii van 56 (Tac.Ann. XIII, 25, 1).
Q. Volusius Saturninus komen we nogmaals bij Tacitus tegen in een competentiestrijd met een collega in Gallië
in 62, waarbij een zekere Trebellius Maximus steeds de lachende derde is: Ann. XIV, 46, 2.
Consuls Suffecti later dat jaar 56 zijn Seneca iterum + genoemde Trebellius Maximus AE,1984, 223 en
L. Duvius Avitus en P. Clodius (over Duvius Avitus zie: Tabula Cer. Pompeiana 25, p. 100 infra).
Tijdens het consulaat van Trebellius en Seneca kwam het bekende S.C. Trebellianum tot stand:
VIII k. Sept. Annaeo Seneca et Trebellio Maximo cos. (25 augustus 56), Dig.36, 1, 1.
Over deze Trebellius Maximus als gouverneur van Britannia is Tacitus overigens weinig vleiend: Hist. I, 60;
II, 65 en Agricola 16.
r.3 M. Alleius Carpus: dezelfde hoofdpersoon als eerder in de Tabula Cer. Pomp. 2, p. 85-6 supra.
Hier, in 56, verleent hij kwijting in de vorm van een chirographum (een eigenhandig geschreven kwitantie in de
ik-vorm: M. Alleius Carpus scripsi me accepisse…), negentwintig jaar eerder in 27 n. Chr. deed hij het nog in de
meer formele vorm van acceptilatio (niet zelf geschreven en de formulering in de derde persoon: habere se
dixsit M. Alleius Carpus).
r.5 Opmerkelijk is de schrijfwijze ses. met een streep erdoor heen, in regel 5, voor sestertiën in plaats van het
gebruikelijke HS.(N).
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(6) Tabula Pompeiana XXV, pag. 2 , 3 & 4, 12 december 56 (TCP 25,
CIL IV suppl. 1, p. 310)
Foto van pagina 2 van Tab.Pomp.25

Foto van de binnenkant van het eerste plankje van een triptychon. Het in forse letters uitgevoerde schrift (slechts
zes regels op een ruimte waar tien regels de norm is) is, waar het wit op het zwart contrasteert, goed leesbaar.
Links boven vervaagt het schrift door de witte weerschijn. Rechts boven en rechts aan de rand komt het schrift
vanaf de foto ook al niet meer tot zijn recht. Wat Zangemeister en vóór hem De Petra, Mau en Mommsen daar
nog konden lezen, blijkt uit de tekening van eerstgenoemde op de volgende bladzijde.
Wat voor mij min of meer vanaf de foto waarneembaar was heb ik als volgt getekend:

N. B. De lange, sierlijk gedraaide I laat zich licht als een S lezen.
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Tekening van de tekst aan de verzegelde binnenkant (tabellae signatae) pag. 2 en 3:

Op de bovenrand van het plankje stond in inkt als korte inhoudsaanduiding geschreven: perscriptio

Umbriciae Ianuariae
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Lettervormen:

A

N

B

O

C

P

D

Q

E

R

H

S

I

T

L

U/V

M

X
Cijfers:

10.000

1000

Tekst en vertaling pag. 2 en 3:
HS n.
XXXVIIII
quae pecunia in
stipulatum L. Caecili Iucundi venit
5
ob auctionem
Umbriciae Ianuariae
mercede minus
persoluta habere se
dixsit Umbricia Ianua10
ria ab L. Caecilio
Iucundo.
Act(um) Pomp(eis)] pr(idie) id(us) dec.
L. Duvio P. Clodio cos.

Omtrent de somma van 11039 sestertiën,
geld dat onder de
stipulatie van L. Caecilius Iucundus is gekomen
vanwege een veiling van
Umbricia Ianuaria,
met aftrek van loonkosten,
daaromtrent heeft Umbricia Ianuaria verklaard dat zij die som
volledig betaald heeft gekregen
van L. Caecilius Iucundus.
Gedaan te Pompeii, daags vóór de
Idus van december, tijdens het consulaat van
L. Duvius en P. Clodius (12 december 56 n. Chr.)
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Foto van pagina 4 met de namen van negen getuigen in inkt geschreven

De scriba, waarschijnlijk een slaaf van L. Caecilius Iucundus heeft de namen van de negen getuigen die hun
zegel in de holte in het midden hebben gezet in inkt genoteerd. De namen staan in de genitivus: het zegel van...:
Vanaf de foto is slechts een deel van de namen zichtbaar. (Zie hierna voor Zangemeisters tekening van de
namen.
Aan het schrift met pen en inkt valt o.a. weer op dat de ‘streepjes-M(////) en streepjes-E (//) van het schrift met
stilus en was hebben plaats gemaakt voor de ons vertrouwdere vorm.
De neiging letters met elkaar te verbinden wordt groter. De C krijgt in het inktschrift een hoekiger vorm.
Opvallend is de lange I, met de vorm van onze j, aan het einde van een woord. De S wordt nu en dan in twee
streken gezet. En voor het eerst treffen we de Y. Het alfabet van dit ‘ inktschrift’ ziet er getekend zo uit:

A
G
N
T

B

C

H

D

I
O

F-

K- L
P

U/V

E

Q

M
R

S
Y
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Namen van de getuigen (in de genitivus, afhankelijk van sigillum):
Q. Appulei Severi
M. Lucreti Leri
Ti. Iuli Abascanti
M. Iuli Crescentis
P. Terenti Primi
M. Epidi Hymenaei
Q. Grani Lesbi
T. Vesoni Le..
D. Volci Thalli.

(met sierlijke A, en met een S waarvan de bovenstreek nagenoeg
verdwenen is)
(Deze Lerus zijn we eerder tegengekomen in Tab.C.Pomp 10, p. 89-91;
aan de e van Lucreti, resp. Leri ontbreekt het dwarsstreepje)
(ook aan dit schrift mankeert nogal wat; Ti. waarvan de bovenkant ontbreekt
lijkt een ligatuur zoals bij de naam Ti. Atavus in het plankje van Tolsum)
(merk op dat de slot-S in twee streken is gezet; dit wordt de meer gangbare
vorm van de S in inktschrift )
(de scriptor is kwistig met zijn sierlijke halen beneden de lijn bij I, R,
en elders ook bij de Q )
(M. Epidius draagt een Grieks cognomen;
mogelijk stamt hij af van een vrijgelatene)
(Ook het cognomen Lesbus wijst op allochtone afkomst)

( Zangemeister wijst De Petra’s lezing Levis af en
wantrouwt ook zijn eigen conjectuur: Lesbi)
( Deze laatste signator, Decimus Volcius Thallus, heeft rogatu Umbriciae Ianuariae
het chirographum geschreven op de volgende pagina).
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Pag.5 van Tab.C.Pomp. 25: scriptura exterior

De buitentekst is geen kopie van de binnentekst maar heeft de vorm van een chirographum, waarin de
kwiterende schuldeiser in een eigenhandige verklaring meedeelt dat hij het geld van de debiteur ontvangen heeft.
Hier doet zich echter het veelvoorkomende geval voor dat een derde in opdracht van de crediteur Umbricia
Ianuaria de kwitantie afgeeft, hoogstwaarschijnlijk omdat Umbricia Ianuaria het alfabet niet machtig is.
Het schrift van pagina 5 is dus van een andere hand dan dat van de binnentekst van de pagina’s 2 en 3. Het heeft
ernstig geleden van de was in de sulcus van pagina 4 die uitgelopen is en het middenstuk van de tekst heeft
aangetast. Mede daardoor is de tekst van de laatste twee en een halve regel niet ontcijferd. Wel zijn er enkele
afzonderlijke letters te lezen bv. c of g, e ,t, s of r / b of d, e, s? / r, i, a?, r, n, i,t?, s (afkortingen?).
Rechtsonder de sporen van twee zegels.
Tekst:
L. Duvio [Avito P. C]lodio Thrasea cos.
Tijdens het consulaat van L. Duvius Avitus en
pr(idie) i[d)us] decembr(es)
Clodius Thrasea, daags voor de idus van december,
D. Volcius Tha[llus] scripsi rogatu Umheb ik, D. Volcius Thallus op verzoek van Umbriciae Ia[nua]riae eam accepisse
bricia Ianuaria geschreven dat zij ontvangen heeft
5
ab L. Caecil[io Iuc]undo HS n. XI XXXIX
van L. Caecilius Iucundus 11039 sestertiën
ex auction[e eius] mercede minus
uit een van haar uitgaande veiling, minus loon,
ex inter[rogati]one facta
na het plaatsvinden van de ondervraging
tabellaru[m]….
van de tabellae [signatae?]…
……………………
10
A[ct?]
[Pompe?]is
(12 december 56 n. Chr.)
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Het schrift/

de lettervormen:
A+c

A

N

B

O

C

P

D

R

E

R+a

E+a

F

S
T

G

U/V

H

X

I

HS

L

cijfers met streep erboven: XI

11.000

M
Toelichting bij de tekst:
r. 1 L. Duvio Avito, P. Clodio Thrasea cos.: consuls in het najaar van 56 n. Chr.
L. Duvius Avitus speelt twee jaar later als legatus Augusti van Germania Inferior een prominente rol in
een bekend stukje ‘vaderlandse’ geschiedenis: hij was het die de Friezen die land bij de Rijn, gereserveerd
voor het Romeinse leger, in gebruik hadden genomen, aanzegde te vertrekken. Waaruit de beroemde
geschiedenis ontstond van de twee Friese leiders Verritus en Malorix die verhaal gingen halen bij Nero in
Rome en daar door hun optreden in het Theater van Pompeius indruk maakten (Tac. Ann. XIII, 54; Suet.
Claudius (!), XXV, 4).
P. Clodius Paetus Thrasea, collega van Duvius Avitus in 56, zal zich door zijn grote integriteit,
rechtschapenheid en onverschrokkenheid tijdens het regime van Nero ontpoppen als een van de meest
indrukwekkende figuren in de Annalen van Tacitus (Ann. XIII, 49; XIV, 12 en 49; XV, 20-23).
Natuurlijk moet hij dit met zijn leven bekopen: Trucidatis tot insignibus viris ad postremum Nero virtutem
ipsam exscindere concupivit interfecto Thrasea Paeto et Barea Sorano.
Het proces tegen hem en zijn sterven doen in veel opzichten aan de dood van Socrates en aan die van Seneca
denken.
Vele van de laatste bladzijden van Tacitus’ werk, voordat het abrupt afbreekt, zijn aan de laatste ogenblikken uit het leven van deze bijzondere Publius Clodius Thrasea Paetus gewijd (Annales, XVI, 21-35).
r.7/8 interrogatione tabellarum: slaat op de vraag van de betalende debiteur: “ Habesne acceptum..? ”
en het antwoord van de kwiterende crediteur: “ Habeo”. Vgl. Gaius, 3, 169; Dig. 46, 4, 6 (De Acceptilatione)
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(7) Tabula Vindolandensis II, 164 Brittones, Brittunculi.

British Museum

Lettervormen:

A

A+n

D

E

L

L+a

Q

R

T+T+a+n

l+A

B

B+r

E+s

G

M

C
I

l+I

N

b+R

S

e+C
u+I

O

T

T+e

T+I

U/V

Tekst en vertaling:
nenud[ ]nt brittones
nimiummulti equites
gladis non [ ]tunturequi
tes nec residunt
brittunculi [ ]t iaculos
mittant

lees : ne nudi s[i]nt Brittones. ..om te voorkomen dat de Britten ongedekt zijn.
nimium multi equites.
Veel te veel ruiters (zijn er).
gladi(i)s non utuntur equi- Van zwaarden maken de ruiters geen gebruik
tes nec residunt
en ook zitten de Britjes niet (te paard)
Brittunculi [u]t iaculos
om spiesen
mittant.
te werpen.

Geeft deze tekst lucht aan de ergernis van een Romeins militair over de onnavolgbare strijdwijze van de Britse
tegenstander (cf. Caesar, De Bello Gallico, V, 16) of is het een uiting van onbegrip over de hardleersheid van
Britse rekruten die zich de Romeinse manier van vechten maar niet eigen kunnen maken? (Anthony Birley,
Garrison Life at Vindolanda, a Band of Brothers, 2002 (herdruk 2007) p. 95).
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(8) Tab.Vindol. II, 291 Uitnodiging van Claudia Severa aan Lepidina
Brits Museum, Londen

De brief begint links boven, loopt door tot links onder en vervolgt rechts boven. Bij het in tweeën delen van het
oorspronkelijke plankje in twee blaadjes is het slot van r. 3 en r.5 op het rechter blad terechtgekomen.
De feitelijke uitnodiging is door een fijne hand geschreven, in tien regels. Dat schrift valt op door zijn lange
halen, boven en beneden de lijn bij o.m. R, A, C, L, I en S.
De overgebleven ruimte rechts (r.11-14) wordt gevuld door een hartelijke groet van de hand van Claudia Severa
zelf, in een gedrongen, weinig sierlijk handschrift.

Lettervormen en een enkele ligatuur van de eerste, fijne hand (r 1 – 10):
B

A
E

C

F

D

G

L

H

M

P

R

H+i
N

S

U/V

s+I
O

u+R

T

I

u+S

U+r

De scriba voegt in de tekst zes maal een apex toe: r.1 kleine schuine streep boven a van Severá; r.4 schuin
boven de laatste o van rogó; r. 5 streepje terzijde boven de a van faciás; r.7 een streepje naar rechts, boven de
u van interventú, in diezelfde regel boven en tegen de a van facturá ; r. 11 boven laatste a van salutá; een apex
dient in beginsel om een lange klinker aan te geven en staat meestal aan het einde van een woord.

Vormen van de letters van de tweede hand, onderaan de brief ( r.11-14) :
A
K
S

B
L

E
M
T

H
N
U/V

I
O

P

R
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Tekst (begint op het linker plankje en loopt door op het rechter) en vertaling:
Cl. Severa

5

10

Lepidinae [ suae
salu] tem
Iii Idus Septemb[res] soror ad die[m]
sollemnem n[a]talem meum rogo
libenter [f]acias ut venias
ad nos i[u]cundiorem mihi

[diem] interventu tuo factura si
[ ca.5].
Cerial[em tu]um saluta. Aelius meus [te]
et filiol[us] salutant.

2e hand:
11

14

Cl(audia) Severa aan haar Lepidina
gegroet,
Op 11 september, zuster, bij gelegenheid van de
feestelijke dag van mijn verjaardag vraag ik u
gaarne om te zorgen dat u komt
bij ons, om voor mij de dag

Sperabo te soror.
Vale soro[r], anima
mea. Ita v[a]leam
karissima, et have.

aangenamer te maken door uw komst indien
[u aanwezig bent].
Groet uw Cerialis. Mijn Aelius en mijn
zoontje groeten u.

Ik hoop op je, zuster.
Het ga je goed, zuster, mijn
ziel. Zó als het mij goed moge gaan,
liefste, en vaarwel.

Korte toelichting:
r. 1 Cl. : vaker voorkomende afkorting voor Claudius, of zoals hier, Claudia.
De familie van Claudia Severa draagt deze naam doordat zij het Romeins burgerrecht te danken heeft
aan keizer Claudius (41-54). Claudia Severa is ook de schrijfster van een even aardige brief TV 292.
Lepidinae: Lepidina Sulpicia is de vrouw van Flavius Cerialis (infra r. 9 ) Lepidina’s familienaam, zo blijkt
uit de adressering op de keerzijde, is Sulpicia. Zij komt verder voor, éénmaal met haar
tweeledige naam, in TV 292-294, 629 en als dominam in 263.
Haar burgerrecht gaat, lijkt het, gezien haar gentilicium terug op Galba (Ser. Sulpicius Galba),
keizer van 11 juni 68 tot 15 januari 69.
r. 3 Iii Idus Septembres De ‘derde’ dag vóór de idus van september. De idus van september valt op 13 sept. De
‘derde’ dag voor de idus is dan naar Romeinse inclusieve telling 11 september.
r.8 Van de slotletter S is nog een deel van de bovenhaal zichtbaar. Er valt te denken aan [aderis] of [ades].
r.9 Cerialis: Flavius Cerialis, prefect van het VIIIIe Bataafse Cohort. (Het duurde ca. twintig jaar voor
Bowman en Thomas doorhadden dat het niet ging om het 8ste , maar om het 9de Bataafse cohort )
Flavius Cerialis ontleent zijn burgerrecht aan de Flavii (70-96 n. Chr.) en zijn cognomen wijst op
zijn verbondenheid met Petilius Cerialis, de Romeinse houwdegen die in 70 een einde maakte aan
de Bataafse opstand (Tac. Hist. IV, 68-79; V, 14-26) en daarna succesvol gouverneur in Britannia
was (Tac. Agric. 17). De uitgebreide correspondentie van Cerialis in TV 225-290 en 615-634.
r.9 Aelius meus: scl. Aelius Brocchus, collega en vriend van haar man Flavius Cerialis. Verschijnt geregeld
in de Tab. Vindol. o.a. TV 196, 233, 244, 245, 246, 248, 292, 581, Inv. 1503A.
r.14 karissima: het gebruik van de letter k in het geschreven Latijn is veel frequenter dan woordenboek en
gestandaardiseerde teksten suggereren en is beslist niet beperkt tot woorden als Kalendae en Karthago.
r.14 have : Catullus’ spotdicht op Arrius/ Arrhius ( 84 ) blijkt weinig indruk te hebben gemaakt: het quasideftige have wint het van het correcte ave. Ook bij menige huisingang in Pompeii treft men in
mozaïeksteentjes ten welkom have aan.
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(9) Tabula Vindolandensis II, 343 Brief van Octavius aan Candidus

Brits Museum, Londen

De m.i. fraaiste en meest complete plankjes uit de Vindolanda- verzameling: twee paar inktplankjes (diptycha)
die een volledige brief vormen: Octavius zit verlegen om geld en laat geen gelegenheid voorbij gaan om zijn
frater Candidus op het hart te drukken geld (X) over te maken.
De tekst begint, anders dan gebruikelijk, op het rechter plankje boven (1), links boven is dan plankje 2, de tekst
gaat dan weer verder op plankje rechts onder (3) en sluit af op links onder (4).
Vreemd genoeg zijn de plankjes, in kennelijke haast, al op elkaar gebonden terwijl de inkt nog niet droog was:
gevolg is inktafdrukken op elk van de twee plankjes van zijn tegenhanger.
Dit bemoeilijkt de lezing van de overigens in fraai handschrift geschreven brief aanmerkelijk. De donkere
letterdelen zijn namelijk niet zonder meer delen van het oorspronkelijke schrift op het desbetreffende plankje,
net zo min alle vage letterbestanddelen deel zijn van een inktafdruk van de overzijde.
De bovenhaal bij de S bijvoorbeeld is bij deze schrijver menigmaal nogal lichtjes en daardoor vaag neergezet,
wordt dan bijna als vanzelfsprekend voor een ‘afdruk’ gehouden en als deel van een S al te gemakkelijk over het
hoofd gezien. Anderzijds zal men geregeld langdurig zitten te turen naar donkere tekens in een poging de
letterwaarde te achterhalen voordat uiteindelijk het vermoeden begint te komen dat er wellicht sprake is van een
donkere inktafdruk van de overkant. Als positief punt mag daarentegen gelden dat zo’n afdruk soms weer kan
helpen het origineel beter te lezen en te begrijpen. Zo maakte bijv. voor mij de afdruk van de X aan het einde
van regel 3 op het eerste plankje, de precieze schrijfwijze van de streep door de X aan het begin van regel 3 op
het tweede plankje duidelijk. Ik kon namelijk op de foto niet zien of die streep op het linker plankje een breuk in
het hout was of werkelijk een streep van inkt was. En zo waren er meer voorbeelden.
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Lettervormen en ligaturen:

A

a+E
A+m+i

A+s

r+A

B

A+r+e

B+e

C

D+a

E

E+c+E

F

F+r

G

a+G

H

C+i

E+n

I

l+I

r+I

t+I

a+D

m+I

L+L

M

M+a

M+e

N

N+a

N+i

L+i

O+r

K

,

M+i
N+t

a+M

N+a+r

u+O

P

P+e

Q

Q+u+i

R

R+a

P+i+c

R+a+s

R+d

T+e
U+e

P+t

R+e

S+i
T+i
U+i

P+r

i+Q
R+i

,

a+R+R

S+S
T+a

P+o
e+Q

a+R

S

U/V

e+C+e

H+i+c

L

T

C+r

m+E

H+i

I+l+l

R+a+m

a+B+o

a+F

H+a

O

i+B

D+a+r

.

i+A

a+B

C+e+n

.

A+m

A+r+i

B+e+r

C+C

D

A+f

p+R+i+m
S+S+I

(semis):

r+a+T
U+i+a

a+U

a+U+i
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X

e+X

i+X

denariën:

Tekst en vertaling:
(1)
Octavius

Candido fratri suo
salutem
A Marino nervi pondo centum
explicabo. E quo tu de hac
5
re scripseras, ne mentionem
mihi fecit. Aliquotiens tibi
scripseram spicas me emisse
prope (?) m(odios) quinque milia. Propter quod X mihi necessari sunt.
10
Nisi mittis mi aliquit X

15

20

25

30

(2)
minime quingentos, futurum
est quod arre dedi, perdam,
X circa trecentos et erubescam. Ita rogo, quam primum aliquit
X mi mitte. Coria que scribis
esse Cataractonio scribe
dentur mi. Et karrum de quo
scribis et quit sit cum eo karro
mi scribe. Iam illec petissem
nissi iumenta non curavi vexsare
dum viae male sunt. Vide cum Tertio
de X VIII S quos a Fatale accepit.
Non illos mi accepto tulit.

Octavius aan Candidus, zijn broeder
gegroet
De honderd pond pees van Marinus,
zal ik afwikkelen. Sinds jij hierover
had geschreven, heeft hij er niet eens melding
tegen mij over gemaakt. Enkele malen had ik je
geschreven dat ik korenaren gekocht heb,

bijna vijfduizend schepel. Daarom
heb ik dringend geld nodig.
Als je mij niet wat denariën zendt,

ten minste vijfhonderd, zal het gebeuren dat ik
wat ik aan voorschot heb gegeven, zal verliezen,
ca. driehonderd denariën en kom ik in verlegenheid. Zodoende vraag ik je, stuur me zo snel mogelijk
wat geld. Wat betreft de huiden waarover je schrijft
dat ze in Cataractonium zijn, schrijf dat ze mij gegeven
moeten worden. En wat betreft de kar waarover je
schrijft en wat er met die kar aan de hand is schrijf
me dat. Ik zou die al opgehaald hebben tenzij ik
er niet om gaf de lastdieren te mishandelen
zolang de wegen slecht zijn. Kijk eens met Tertius
naar de 8 ½ denarii die hij van Fatalis ontvangen heeft.
Die heeft hij mij niet kwijtgescholden.

(3)
Scito mae explesse [[exple]] coria
CLIX et bracis excussi habeo
m(odios) CXIX. Fac X mi mittas ut poss<i>m spicam habere in excussorio. Iam autem si quit habui
perexcussi. Contubernalis Fronti amici hic fuerat.
Desiderabat coria ei adsignarem et ita X datur{ur}us erat. Dixi ei coria intra K. Martias daturum. Idibus

Weet dat ik de huiden af heb , 159
stuks, en aan gedorst bracis 119 schepel
heb. Zorg dat je me geld stuurt zodat
ik de aren op de dorsvloer kan hebben. Trouwens al wat ik had heb ik al
helemaal gedorst. Een kameraad van vriend
Frontius was hier geweest. Hij wenste dat ik
die man huiden zou toewijzen en dan zou
hij geld geven. Ik heb hem gezegd dat ik hem binnen de periode van 1 maart huiden zou geven.
Hij had
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(4)
35

40

45

Ianuariis constituerat se venturum nec intervenit nec curavit
accipere cum haberet coria. Si
pecuniam daret dabam ei. Frontinium Iulium audio magno licere pro coriatione quem hic
comparavit X quinos.
Saluta Spectatum Imurium(?) Firmum.
Epistulas a Gleucone accepi.
Vale.

besloten dat hij op 13 januari zou komen,
maar hij kwam niet opdagen noch interesseerde het
hem ze aan te nemen toen hij eenmaal huiden had.
Als hij geld zou geven, gaf ik ze hem. Ik hoor dat
Frontinius Iulius veel geld vraagt voor de leerlooibewerking wat hij hier
heeft aangeschaft voor vijf denariën het stuk.
Doe Spectatus, Imurius (?) en
Firmus de groeten.
De brieven van Gleuco heb ik ontvangen.
Vaarwel.

r.3 A Marino: het voorzetsel A wordt dikwijls zonder spatie aan het volgende woord vast geschreven.
r.3 nervi: als grondstof om bv. snaren voor muziekinstrumenten, pezen voor bogen en katapulten en anderszins
koorden van te maken. Mogelijk wordt het ook in schilden verwerkt (zo WB van Pinkster).
r.4 explicabo: wel figuurlijk voor: regelen, afhandelen.
r.5 mentionem: de begin-m lijkt een n, maar is een ‘driepoot’ waarvan de laatste poot horizontaal is opgetild
door de verbinding met de navolgende e. Vgl. de m van me emisse in r.7.
r.12 arra ook arrabo (TPSulp. 51): leenwoord (via het Grieks αρραβών) uit het Fenicisch. Vgl. Hebreeuws
ערבון/ ערבה: handgeld, voorschot, onderpand. De term komt al bij Plautus voor, Mostellaria 645.
r.16 Cataractonio ( Catterick), aan de Romeinse weg van Eburacum- Coria (op ca. 100 km van Vindolanda)
een plaats waar bij opgravingen leerlooierijen zijn aangetroffen (A. Birley, 2007, p. 92).
r.19
mi
r.19 illec= illaec = illa (n.pl) + deiktische –c, cf. P. Mich. VIII 469, 18 (brief
r.20 nissiiumenta
van Claudius Terentianus)

Op het eerste gezicht lijken de letters die hier vet zijn weergegeven in elkaar over te lopen.
Alsof de halen zich van regel 19 tot in regel 20 uitstrekken als staarten van letters.. Het zijn echter geen ‘dalers’
descenders maar deels klimmers, deels dalers en wel in beide gevallen voorbeelden van een I-longa.
Vgl. de I-longa van curavi r.20 of de I van scito r. 24 (= begin r.1 van het derde plankje).
Aan een soortgelijk gezichtsbedrog zijn Bowman en Tomlin ten prooi gevallen toen zij de opgaande haal van de
D van Casdius aanzagen voor een neergaande haal van een Q en meenden QUEM in plaats van (B)OVEM te
moeten lezen.
r.23 non illos mi accepto tulit: ‘ daar heeft hij me geen kwijting voor verleend ’ / ‘ hij heeft me voor die
denariën niet voor ontvangst getekend ’ cf. Digesten, 46, 4, 6 ..ego ..accepto tuli..
r.29 per-excussi.: de R is met een zeer langgerekte horizontale streep aan de E verbonden
r.32 et ita: tussen et en ita lijkt een u te staan, het moet een afdruk van de overzijde zijn, van Firmum.
r.39 magno licere: voor veel geld te koop aanbieden cf. liceri, licitari, licitatio en licitator.
r.39 pro coriatione quem ‘de leerlooibewerking, dat…’ / ‘ het leerlooiwerk die…’
Octavius’ zorgen om zijn financiën winnen het duidelijk van bekommernissen om zaken als correcte
spelling en grammaticale regels, cf. mae, nissi, quit, aliquit, que, arre, illec, vexsare, vie, male e.d.

Literatuur: Tabulae Vindolandenses I, 1983; II, 1994 (TV 118-573); III, 2003 (TV 574-852).
A. Birley, Garrison Life at Vindolanda, a Band of Brothers, 2002, 2007( repr.); ZPE, 88 (1991);ZPE 100 (1994).
A.K. Bowman, Life and Letters on the Roman frontier: Vindolanda and its People, 2003, 2006 (repr.).
J.N. Adams, The language of the Vindolanda writing-tablets, JRS ,85 (1995); ZPE, 110 (1996).
Britannia, 5 (1974), 471-80; 18 (1987), 125-42; 21 (1990), 33-52; 27 (1996), 299-328, 459-63; JRS 2003, 507/8.
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(10) Geboorteakte uit 128 n. Chr., P. Mich. III 166, inv. 766, Diptychon
Een uittreksel uit het geboorteregister van Alexandrië. Diptychon uit 128 n.Chr. Het officiële afschrift is aan
de verzegelde binnenzijde met de stilus in was geschreven (scriptura interior, pag. 2 & 3). Diezelfde tekst
werd nogmaals op de beide buitenste plankjes (pag. 1 & 4) geschreven (scriptura exterior), maar nu met pen
en inkt. Hieronder afgedrukt is pag. 4 van het diptychon, met de namen van de zeven getuigen rechts. In het
midden de duidelijke afdruk van het zegelkoord. Dwars daarop links (scriptura transversa) begint de
nagenoeg letterlijke herhaling van de tekst van de binnenzijde. Waardoor men ook zonder dat men de
verzegeling hoefde te verbreken van de inhoud kennis kon nemen.

Scriptura exterior ( transversa) (links)
Namen der getuigen in de genitivus (rechts):
L. Nonio Torquato Asprenate II (iterum), M.
M. Iuli Captolini
Annio Libone Cos. Idib(us) April(ibus) anno
L. Petroni Celeris
XII Imp(eratoris) Caesaris Traiani Hadriani Aug(usti)
C. Iuli Blandiani
mense Pharmuthi die XVIII Alex(andriae) ad Aeg(yptum)
M. Antisti Longi
5 Descriptum et recognitum ex tabula
C. Semproni Valentis
profesionum quibus liberi nati
T. Flavi Macrini
sunt quae tabula proposita erat in
M. Antoni Clementis
foro Aug(usti) in qua scriptum fuid id quod
(vervolg op volgende bladzijde)
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Pag.1 buitenkant: vervolg van de tekst van pag. 4

9 infra scriptum est M. Claudio
Squilla Gallicano T. Atilio Rufo
Titiano Cos. anno XII Imp(eratoris) Caesaris
Traiani Hadriani Aug(usti) T. Flavio
Titiano praef(ecto) Aeg(ypti) professiones liberorum acceptae citra causarum
15 cognitionem tab(ula) VIII pag(ina) II amplioribus litteris scriptum est L.
Nonio Torquato Asprenate II M.
Annio Libone Cos. et post alia pag(ina) IX
VI Kal(endas) April(es)
C. Herennius Geminianus HSccclxxv De vader: C. Herennius Geminianus met een vermogen van 375.000 sest.
fil(iam) n(atam) Herenniam Gemellam De dochter Herennia Gemella civis Romana geb. 11 maart j.l.(128)
ex Diogenide M(arci) fil(iam) ThermuthaDe moeder: Diogenis Marcusdochter Thermutharion
rio V Idus Mart(ias) q(uae) p(roximae) f(uerunt) c(ivem) R(omanam) e(sse) ad K(alendarium)
24
ΕΡΕΝΝΙΑΝ ΓΕΜΕΛΛΑΝ
Het Schrift:
Het schrift op het inktplankje is goed te lezen. Wel kunnen een kleine c, i, l, p en t verraderlijk veel op elkaar
lijken. Aan het slot staat de naam van de jonggeborene in het Grieks in de accusativus, r.24.
Het schrift van de binnentekst in de was, op een foto uit 1923, is een groot genoegen om te zien: het laat een fijn
handschrift zien dat schittert in de was. Let op de spelling fuid voor fuit, zowel in de binnen- als buitentekst.
Een andere spelfout is profesionum/ profesiones voor professionum/ professiones.
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Lettervormen en ligaturen
(links die van het schrift met pen en inkt, rechts die van de stilus in de was):

A

A+m

A

A+r

B

B
C

C+a

D

C+r

C

D+r

E

E+r

a+B
C+r

D

a+D

E

,

E+n

F

F

G

G

H
I

HS ccclxxu
n+I

cijfers

E+r

I

cijfer

K

L

L+I
M+a

N

L

M+p

M

a+N

a+M

N

O

O

P

P+a

O+r

P+r,

P

Q

p+O
P+r

Q

R

R+a

S

a+R

R

S+a

T

p+T

U/V
X

,

H

K

M

,

cijfers
cijfers

R+a
S

T

T+a
U/V

,

X

T+r
cijfers
cijfers

p+T
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De pagina’s 2 en 3 met de tekst in was aan de binnenzijde

1 L Nonio Torquato Asprenate II M. Annio
Libone Cos. Idib. April. anno XII Imp.
Caesaris Traiani Hadriani Aug. mense
Pharmuthi die XVIII Alex. ad Aeg.
5
Descriptum et recognitum ex tabula profesionum quibus liberi nati sunt
quae tabula proposita erat in foro Aug.
in qua scriptum fuid id quod infra scriptum est M. Claudio Squilla Gallicano
10 T. Atilio Rufo Tatiano Cos. anno XII Imp.
Caesaris Traiani Hadriani Aug. T. Flavio
Titiano praef. Aeg. profesiones liberorum
acceptae citra causarum cognitionem

Onder het consulaat van L. Nonius Torquatus Asprenas, consul voor de tweede maal, en M. Annius Libo, op de iden van
april, in het 12de jaar van Imperator Caesar Traianus
Hadrianus Augustus, in de maand Pharmouthi op de 18de
dag, in Alexandrië te Egypte is een geverifieerd afschrift
gemaakt uit het register van aangiften van de geboorte van
kinderen welk register ter inzage was gelegd op het forum
van Augustus, waarin geschreven stond hetgeen hierna
geschreven staat: Ten tijde van het consulaat van M. Claudius
Squilla Gallicanus en T. Atilius Rufus Titianus, in het 12de
regeringsjaar van keizer Hadrianus, toen T. Flavius Titianus
prefect van Egypte was, zijn aangiften van (de geboorte van)
kinderen aanvaard buiten nader onderzoek van de zaak…

Korte toelichting: L.Nonio M. Annio cos: 128 n. Chr.; Idib.April: 13 april; anno XII Hadriani: liep volgens de
Egyptische kalender van 29 augustus 127 tot 28 augustus 128 n. Chr.; mense Pharmuthi die xviii: 13 april;
M. Claudio T. Atilio cos.: 127 n. Chr. Het geboorteregister waarin de geboorte van Herennia Gemella werd
opgenomen liep parallel met, naar Egyptische berekening, het twaalfde regeringsjaar van Hadrianus: van
aug.127 tot aug.128. In dit geboorteregister (tabula professionum) werden de geboorteaangiften van kinderen
(professio liberorum) van Romeinse burgers opgenomen.; citra causarum cognitionem: opname in het
geboorteregister sluit dus niet zonder meer valse aangiften uit en is geen onweerlegbaar bewijs van Romeins
staatsburgerschap.

112
Binnenzijde geboorteakte, pagina 3

tab. viii pag. ii amplioribus litteris
scriptum est L Nonio Torquato Asprenat(e)
II M. Annio Libone cos. et post alia pag. IX
17 VI
Kal. April.
C. Herennius Geminianus HSccclxxu
fil. n. Herenniam Gemellam
ex Diogenide M. fil. Thermuthario V Idus Mart. q. p.
22 f.
c.
r. e. ad K.

In tabula 8 op pagina 2 staat met grotere letters geschreven:
Onder het consulaat van L. Nonius Torquatus Asprenas,
voor de tweede maal, en M. Annius Libo, en post alia op
pagina 9 : Op 27 maart
(heeft)
C. Herennius Geminianus (met een vermogen van) 375000
sestertiën (aangifte gedaan) bij het Kalendarium dat
een dochter Herennia Gemella geboren is uit Diogenis
Marcusdochter Thermutharion op 11 maart j. l. en dat zij
c(ivis) R(omana) is.

q. p. f. =
q(uae) p(roximae) f(uerunt)
c. r. e. = c(ivem) r(omanam) e(sse)
Het kalendarium is het openbare register, tabula professionum, waarin per maand de geboorteaangiften werden
ingeschreven. In tabula 8, overeenkomend met de achtste maand van het regeringsjaar van Hadrianus, dat met de
maand augustus begon = tabula 1, staan op de pagina’s 2 en 9 de aantekeningen omtrent de geboorteaangifte van
Herennia Gemella: Geboren 11 maart 128 n. Chr. en door haar vader aangegeven bij de Burgerlijke Stand op 27
maart van datzelfde jaar.
Het officiële uittreksel (descriptum et recognitum) uit de tabula professionum is van 13 april (Idibus Aprilibus)
uit het twaalfde regeringsjaar van Hadrianus naar Egyptische tijdrekening.
Over geboorteaangifte en geboorteakten in de Oudheid: Apuleius, Apologie, 89; Historia Augusta, Marcus
Antoninus (= M. Aurelius) , IX, 7, 8, in de vertaling van A. Birley, Lives of the later Caesars (1976), p. 118;
Over de geboorteakte van Herennia Gemella:
F.W. Kelsey, A Waxed Tablet of theYear 128 A.D. in Transactions and proceedings of the American
Philological Association, 54, 1923, p. 187-195; L’Année Épigraphique, 1926, 151
H.A. Sanders, The Birth Certificate of a Roman Citizen, in Classical Philology, 22,1927, p. 409-413, AE,1929,13
R. Cavenaile, Corpus Papyrorum Latinarum, nr.151, 1958, p. 268
R. Schneider, Paläographie der lateinischen Papyri, Band I, nr. 25, 1972, p. 62-67.
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(11) Tabella Dacica VI, slavenkoop: Passia, 17 maart 139 n. Chr. Pag. 2, 3 en 4 van
triptychon, gevonden in 1855 in Transsilvanië (CIL III, p. 936-939)
Het schrift op het plankje is van een vaardige hand. Het alfabet wijkt niet af van het gebruikelijke cursieve
Latijnse schrift. Wel duikt de P af en toe op met een kopje of lusje en heeft dan meer weg van de kapitaalvorm.
De M wordt in drie halen weergegeven. Voor het eerst verschijnt de Z.
Wat ondanks het duidelijke schrift het lezen van deze tekst zeer moeilijk maakt zijn de vele ligaturen: De
schrijver heeft er een handje van om aan het einde van de ene letter een eerste bestanddeel van de volgende letter
vast te plakken.
Zo hecht hij in het tweede woord van regel 1 Batonis de eerste poot van de N vast aan het einde van de
voorgaande O, en in het daaropvolgende puellam nomine voegt hij aan de laatste L van puellam onderaan de
eerste haal van de A toe, en hecht hij aan het tweede bestanddeel van de A het eerste pootje van de M. Daarmee
is het niet gedaan want onverdroten bevestigt hij aan de derde poot van de M de eerste poot van de N van het
navolgende woord nomine. Hij trekt zich daar van een spatie tussen de woorden niets aan. De O van nomine is
weliswaar niet verbonden met de voorgaande N maar wel zit de eerste haal van de navolgende M weer vast aan
deze O.
Het vergt een uiterste precisie en een summum aan geduld al deze aangehechte haaltjes als zodanig te
onderscheiden, in gedachte te splitsen van de letter waar ze aan vast zitten en vast te stellen van welke
(volgende) letter zij het begin vormen: monnikenwerk en engelengeduld vergend.
Hierna behandel ik tekst en schrift van de drie bij elkaar horende plankjes eerst omwille van de
overzichtelijkheid per alinea. Ik teken letters en ligaturen uit, zo goed en zo kwaad als dat gaat, en maak zo
nodig enkele opmerkingen m.b.t. de bijzonderheden van het schrift en de inhoud van de tekst.
Alinea 1 begint bij de zich tot aan de kantlijn uitstrekkende, sierlijke M van Maximus en eindigt vóór regel 6
waar de scriptor door zijn tekst dicht naar de kantlijn te laten opschuiven duidelijk maakt dat hij een nieuwe,
tweede, alinea begint.
Opmerking verdient verder dat de schrijver tussen regel 2 en 3 iets, dat hij kennelijk vergeten was, in kleine
lettertjes heeft gewrongen, feitelijk is dus sprake van een korte regel 3a en een regel 3b van normale lengte.
Lettervormen met enkele ligaturen:

A

,

d+A:

e+ A:

l+A+m:

B
C
D

D+a:

E
I

E
in est (r.2) en em-(r.3a):
I+a+m
p+ I
p+ I+t

m+A+n:

E +a:

E+m

p+A:

E+ r :

K
L

L+a+m

M
N
O

M+a
e+N
O+m

P
Q
R
S
T
U/V
X

e+R

M+n
o+N
O+n

P+a

P+i

en

o+ R

T+a in Pirusta:
U+m

e+M

o+M
m+a+N
O+r

in Pirusta r.4:

T+i

u+M
N als slotletter r.2:

P+i+t

p+i+T
Z

en

;
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Pagina 2, binnenzijde (scriptura interior)

1

Maximus Batonis puellam nomine
Maximus Batonis heeft een meisje genaamd
Passiam sive ea quo alio nomine est an- Passia, of welke andere naam zij mag hebben, van
3a

3b

5

circiter p.m. empta sportellar[ia]

norum sex emit mancipioque accepit
de Dasio Verzonis Pirusta ex Kaviereti
(denariis) ducentis quinque.

(ca. plus minus) zes jaar (gekocht als vondelinge)
gekocht en door mancipium ontvangen
van Dasius Verzonis Pirusta uit Kavieretium
voor tweehonderd vijf denariën.

Aan het eind van r.2 is de A moeilijk zichtbaar: hij heeft de vorm van de derde A zoals hierboven getekend. De N
moet er ongeveer uitzien als de slot-N van r.17 en heb ik aldus hierboven getekend
In r. 3a sluit de P van p(lus) meteen aan op circiter. De verticaal van de P staat op de rug van de slot-R.
Het lettertje M van m(inus) staat evenwel los. Van het volgende empta kan ik slechts emp- lezen. Hoe dat
-ta wordt geschreven is me niet geheel duidelijk. De lezing is echter zeker doordat dezelfde mededeling
op pag. 4 herhaald wordt. Dat geldt ook voor de lezing sportellar[ia]. De betekenis van dit woord moet wel
vondeling(e) (in een korfje) zijn.
Mancipio accipere via formele aankoop ontvangen, door middel van mancipatio.
In de eigennaam Dasius Verzonis Pirusta moet Verzonis, net als eerder in r.1 Batonis, als een patronymicum in
de genitivus worden opgevat: zoon van Verzo, Batozoon enz.
Pirusta duidt op de naam van een Illyrisch volk: ‘Pirust’.
De koopsom van 205 denariën komt overeen met 820 sestertiën.
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De tweede volzin begint in regel 6 met het naar de kantlijn vooruitgeschoven
en eindigt pas op het tweede plankje (pag.3) in regel 16. Daar kondigt vervolgens een nieuwe
vooruitspringing tot vlak bij de kantlijn een nieuwe alinea aan.
Het alfabet bevat nu ook een F,G en H, letters die in de eerste alinea niet voorkwamen. Veel ligaturen zijn, weer
zo goed en zo kwaad als dat gaat, uitgetekend.

A

B+a

B

A+ l

A+m

A+t

l+A+m

,

A+n in sanam

,

p+A+r

t+A

A+r
t+A+r+i

e+B

C
D
E
F

D+a+r+i
D+e+r+e
E aan einde regel
E+m+p
E+o
E+r
F+i

G
H

F+i+d

F+u+r

of

H+a+b

en

I +m

n+I+s

s+I+t

t+I

K+a

L

L+a+m

M

aan regeleinde:

A+m

N

N+i

a+N

O

O+m+i

P

E+m+n
t+E+r

e+r+o+G

I aan einde regel:
K

E in esse r.6:
E+a+r
E+r+r
E+v+i
t+E

,

P+a+r

o+M+i

t+a+M

o+N

t+a+N

,

t+e+M

u+a+N

e+O

p+r+O

t+O+n+i

P+e+r

P+r+a+e

P+r

Q
R

r.16 :

e+R

e+R+R

e+a+R

t+a+R+i

S
T
U/V

T+a+m
U+m

T+a+n
,

T+e+r
V+i

e+V+i

T+i

,

U+a+n

X
Z
n.b. Viermaal verschrijft de scriptor zich in de combinatie –am, ongetwijfeld omdat die letters ten dele
hetzelfde zijn en a.h.w. over elkaar heenvallen, in r. 6 en 8 eam, r.7 fugitivam en r.13 pecuniam.
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Pag. 3 binnenzijde (vervolg en slot van de scriptura interior)

6

E<a>m puellam sanam esse a furtis noxisque Dat dit meisje gezond is, vrij van diefstal en
solutam, fugitiv<a>m erronem non esse schade, en geen voortvluchtige wegloper is, wordt
praestari . Quot si quis e<a>m puellam gegarandeerd. Doch als iemand dit meisje of als
partemve quam ex eo quis evicerit iemand een deel ervan mocht uitwinnen waardoor het
quominus Maximus Batonis quoMaximus Batonis of wie deze zaak zal betreffen niet
ve ea res pertinebit habere possizal vrijstaan haar rechtmatig te hebben en te bezitten,
dereque recte liceat, tum quanti
dat dan een even groot bedrag als waarvoor dit meisje
13
ea [p]uella empta est, tam pecuni<a>m gekocht is én een tweede even groot bedrag gegeven
14
et alterum tantum dari fide rogavit wordt, om díe garantie heeft Maximus Batonis gevraagd
Maximus Batonis, fide promisit Dasius en Dasius Verzonis Pirusta uit Kavieretium heeft die
Verzonis Pirusta ex Kaviereti.
garantie toegezegd.
Het uitwinnen van een deel van de slavin klinkt ons vreemd in de oren, maar slaat op het mogelijke feit dat de
puella communis is (mancipium commune). Er kan dan een mede-eigenaar, of anderszins mede-rechthebbende,
opduiken die zijn deel-recht op het meisje doet gelden met de koper als de verliezende partij. Vergelijk voor dat
communis het plankje van Velsen, de Tab. Cer. Pomp. 155 en bv. Dig. 46, 4, 8, 1-2 (servus communis).
‘Quove ea res pertinebit’ slaat op de mogelijke rechtsopvolger van Maximus Batonis.
Het is deze formule die R.S.O. Tomlin in zijn ontcijfering van ‘ The Girl in question’ (vide p. 123 sqq. infra)
volstrekt over het hoofd zag en in welk opzicht G. Camodeca hem moest corrigeren, maar die hij, R.S.O.
Tomlin, op slag daarna ‘ontdekte’ in het plankje van Tolsum als: aut ad quem ea res pertinebi(t).
Fide promittere betekent in de regel zich borg stellen, borgstelling beloven. Hier heeft het echter niet betrekking
op een derde die borg staat, maar geeft de verkoper zelf de garantie af en staat er borg voor dat hij in geval van
uitwinning aan de gedupeerde koper de dubbele koopsom zal terugbetalen.
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De laatste alinea van het koopcontract begint in regel 17 met een P die zo ver naar voren
tegen de kantlijn aan staat dat hij gemakkelijk over het hoofd wordt gezien, wordt gevolgd
door de Actum- clausule en sluit af in regel 22 met de consuldatum.
A
B

A+m+A
B+a

C
D

O
P

k+A

l+A

u+A

a+B+e+r

Deze laatste sierlijke D (van Dasius r.19) is mogelijk een aanvankelijke vergissing van de
scriba die eerst een M ( van Maximus) wilde schrijven.

,

I

L
M
N

B+r

e+A

C+a

E
H

K

c+A

E+a

I+t
K+a

E+l

I+u+s

E+n

,

E+r

E+s

E+t

,

p+I

K+a+r

L+a
a+M+a
e+N
,
o+N

(voorzetsel A dikwijls ’proklitisch’ gehecht aan woord dat het regeert)
,

O+c+a
P+i

O+n

,

P+r+a+e

Q
R

a+R

S
T
U/V
X

T+ e

T+o

U+a
X (denariën)

i+U+s
cijfer:

XVI (16)

Z
Proque ea puella quae s. s. est (denarios) ducen/tos quinque accepisse et habere/ se dixit Dasius Verzonis a
Maximo Batonis.

Actum Karto XVI K. Apriles
Tito Aelio Caesare Antonino Pio II et Bruttio Praesente II CoS.
Verklaring van Dasius Verzonis dat hij voor dat bovengenoemd meisje (supra scripta) de 205 denariën van
Maximus Batonis ontvangen heeft en in zijn bezit heeft. Gedaan te Kartum de 17de dag vóór de Kalendae van
april, onder het consulaat van Titus Aelius Caesar Antoninus Pius II en Bruttius Praesens II (17 maart 139).
{ Laberiae Hostiliae Crispinae M. Laberi Maximi bis cos. filiae C. Brutti Praesentis bis consulis uxori mulieres
Trebulanae aere conlato patronae ob merita (Inscriptie uit Trebula Mutuesca in Sabijnenland, AE, 1964, 106).}
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Pag. 4 buitenzijde (scriptura exterior links, signa midden, signatores rechts)

Maximus Batonis puellam
nomine Passiam, sive ea
quo alio nomine est, annorum circiter p(lus) m(inus) sex, empta sportellaria, emit mancipioque accepit de
Dasio Verzonis Pirusta
ex Kavieretio X ducentis et quinque
sanam esse,
Eam puellam furtis noxa solutam, fugitivam erronem non
esse praestari. Quot
si quis eam puellam
partemve quam ex eo
quis evicerit, quominus Maximum Batonis quove ea re[s]

Maximi Veneti principis
Masuri Messi
dec(urionis)
Anneses Andunocnetis
Plani Verzonis Sclaietis
Liccai Epicadi
Marciniesi
Epicadi Plarentis qui et Mico
Dasi Verzonis
ipsius venditoris

De tekst aan de buitenkant is nagenoeg identiek aan die van de binnenkant. De scriba dreigde nu echter de
standaardformulering sanam esse over te slaan en heeft dat tussen de regels ingevoegd. De buitentekst ging door
op het derde plankje van het triptychon doch dat is verloren gegaan.
Er zijn zeven signatores van wie de laatste de verkoper zelve is : Dasi Verzonis ipsius venditoris.
Vergelijk de Tabula van Tolsum die de getuigenzijde afsluit met: v(enditoris) ipsius.
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(12) Tabella Dacica VII, Slavenkoop: Apalaustus, 16 mei 142 (CIL III, p. 940-943)
behoort net als Tab.Cer.Dac.VI tot de groep plankjes die in 1855 in de St.- Catharina-mijnen
te Verespatak/ Roşia Montana (Transsilvanië) gevonden zijn. Het gaat om drie plankjes
(triptiek) waar zich op de binnenpagina’s (pag. 2 & 3) de tekst van een koopakte van een slaaf
bevindt. Een kopie van de binnentekst staat op de buitenpagina’s 4 & 5 (in de rechterkolom
van pag. 4 staan bovendien de namen van getuigen, borg en verkoper).
Hierna zal het gaan om de scriptura interior van de pagina’s 2 en 3 op het eerste en tweede
plankje van het triptychon.
De tekst van deze akte van koop van een slaaf vertoont grote gelijkenis met de op de voorgaande bladzijden
behandelde akte VI uit Dacië van 139 n. Chr., waar het de koop van een slavin betrof. Het handschrift is minder
fraai dan dat van zijn voorganger maar kent dezelfde moeilijke ligaturen. Overigens vormt de schrijver de
ligaturen meestal door delen van de volgende letter aan de voorgaande letter te hechten, maar af en toe laat hij
het laatste deel van een letter tegelijk het beginonderdeel van de volgende letter zijn. Zo kan bijvoorbeeld de
rechterzijde van een U tezelfdertijd de eerste streek van een M zijn: dat letteronderdeeel is dan
gemeenschappelijk of mandelig. Bij een mandelige schrijfwijze van de combinatie um ziet de ligatuur er als
volgt uit:

U+M (mandelig):
De schrijfwijze van –um via aanhechting van de eerste haal van de M aan de U levert echter dit beeld op:

U+M ( via aanhechting):

.
Tekening van het schrift op pagina 2
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Tekening van het schrift aan de binnenzijde op pagina 3

Lettervormen en ligaturen:

A

A+b
m+A

o+A

u+A
a+B

B
C

C+a

A+l
x+A

.

E

A+l+A

C+o
i+D

H

H+a

u+A+m

F+u

e+a+D
E+n

E+a+r

G+r

G

e+A+d

D+r+a

E+m

E+a+d
F+r

e+A

als cijfer met streep:

E+a

F

A+r

e+B

e+D

D

A+p

E+r

cijfer:
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I

I+a
K+a

K

I+b

I+d

I+n

K+a+n+a+b

L

L+A

M

M+a

a+L

M+a+n

e+M

u+M
N

I+t

a+N

l+a+M

e+N

O

o+M

.

o+N
O+a

u+N

.

O+m

O+n

e+R

f+R

u+a+N
.

O+r

P
Q
a+R

R

d+R+a
S

S+t

T

T+o

U/V

X

U+a+d
X+a

e+a+R

s+T
U+a

U+n

o+R

U+a+m
X+a+n

U+e

U+m
U+a+n

als cijfer bijv.:

Tekst:
Dasius Breucus emit mancipioque accepit
puerum Apalaustum, sive is quo alio nomine
est, n(atione) Grecum, apocatum pro uncis duabus,
X DC de Bellico Alexandri f(ide) r(ogato) M. Vibio Longo
esse
5 Eum puerum sanum traditum
furtis noxaque
solutum, erronem fugitium caducum non esse
prestari. Et si quis eum puerum q(uo) d(e) a(gitur),
partenve quam quis ex eo evicerit q(uo) m(inus)
emptorem s(upra) s(criptum) eunve ad q(uem) ea res pertinebit
10 uti, frui, habere, possidereq(ue) recte liceat:
tunc, quantum id erit quod ita ex eo evictum fuerit,

U+n+i+a
denarius:
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duplam

t(antam) p(ecuniam)

15

p(robam) r(ecte) d(ari) f(ide) r(ogavit) Dasius Breucus,
d(ari) f(ide) p(romisit)
Bellicus Alexandri. Id[em] fide sua esse
iussit Vibius Longus.
Proque eo puero, q(ui) s(upra) s(criptus) est, pretium
eius X DC accepisse et habere se dixit
Bellicus Alexandri ab Dasio Breuco.
Act(um) kanab(is) leg(ionis) XIII g(eminae) XVII kal. Iunias
Rufino et Quadrato cos.

Toelichting:
Net als in Tab. Dac. VI gaat het om een akte van koop/verkoop van een slaaf met de garantie dat de puer
gezond en wel is, dat er geen aansprakelijkheid uit diefstal of aangerichte schade op hem rust en dat hij geen
wegloper is.
Curieus is wel de toevoeging caducum (non esse), wat toch niet veel meer kan zijn dan een nadere aanscherping
van het eerdere sanum (esse). In de scriptura exterior is gespeld: kaducum.
Verder staat hier, anders dan bij de koop van Passia, een borg garant: fide promisit, fide iussit (fide rogato/ fide
rogavit).
Bij gehele of gedeeltelijke uitwinning volgt weer, zoals gebruikelijk, de garantie van betaling van pecunia dupla.
Het stuk sluit met de kwijtscheldingverklaring door de verkoper ten gunste van de koper.
De akte is opgemaakt in de kanabae van legio XIII gemina op de 17de dag voor de kalendae van juni tijdens
het consulaat van Rufinus en Quadratus d.w.z. op 16 mei 142 n. Chr.
r.2 Apalaustum (natione Graecum): moet wel een verhaspeling (‘klinkerharmonisatie’) van het Griekse woord
απολαυστός ‘ te genieten’, ‘plezierig’ zijn.
r.3 apocatum pro uncis duabus: betekent volgens Mommsen (1873) dat voor de slaaf door een vroegere
verkoper voor Apalaustus aan de verkoper van nu ooit een kwitantie (apocha/ αποχή ) ten
bedrage van twee ons (goud) is afgegeven. A. Watson (1963) denkt evenwel dat uncis duabus
slaat op het mancipatio-muntje (‘aes’/‘nummo uno’). Vgl. TCD, XXV r.3 (int.) en r.4 (ext.).
r.4 Vibio: een van de zeldzame voorbeelden van een b met de buik aan de rechterkant van de hasta. Een ander
voorbeeld, uit dec. 56 n. Chr., is de [pers]criptio blaesi ( Tab.Cer. Pomp. 26, CIL IV suppl. p. 312 ).
r.5 fugitium: de scriba ontkomt weer niet aan haplografie. In het buitenmodel doet hij het trouwens goed en
schrijft hij twee u’s: fugitivum.
r.8 q.m.: vaker voorkomende afkorting voor quo minus.
r.13/ 14 t.p.p.r.d.f.r.Dasius Breucus d.f.p.Bellicus Alexandri: Afkortingen.....
Als Bowman en Tomlin als om strijd verklaren dat de juridische afkortingen in Vollgraffs
lezing van het plankje van Tolsum (R.I.C.A.) hun diep wantrouwen wekten, dan geven zij er
blijk van niet bijzonder met Romeinse juridische teksten vertrouwd te zijn. Naast dit
t.p.p.r.d.f.r...d.f.p....komen zeer vele andere fraaie staaltjes van afkortingen voor zoals: b.d.e.r.e.e.t.s.s.s.
(in Egyptisch diptychon) en d.v.v.a.s.p.p.d.r.p.o.v.f.[d]. (in programma te Pompeii).
r. 19 Leg.XIII G.: De zuil te Rome met de legioensindeling (uit de tijd van Antoninus Pius) meldt voor zover
hier van belang:: Leg. XIII Gem. in Dacia; Leg.II Traiana in Aegypto (zie volgende noot) CIL VI,3492.
Voor een andere transactie Act.canab. leg. XIII g. van 4 okt. 160 zie Tab.Dac.XXV (CIL, III, 959).
r.20 Rufino et Quadrato cos.: de ordinarii van 142 n. Chr., voluit: L. Cuspius Pactumeius Rufinus en L. Statius
Quadratus. In het testament van Antonius Silvanus komen zij eveneens slechts onder deze cognomina voor:
Alex.ad Aeg. in Castris Aug.Hibernis Leg.II Tr(..) .VI Kal.April.Rufino et Quadrato cos. (AE 1948, 168).
Dit jaar 142 uit de regeerperiode van Antoninus Pius blijkt rijk aan consulparen (5x) geweest te zijn.
O.m. uit militaire diploma’s zijn de namen van M. Cornelius Fronto & L. Laberius Priscus ( juli-aug. 142)
en L. Tusidius Campester & Q. Cornelius Senecio (sept.-okt. 142) als consules suffecti bekend
(AE 1995, 1824; AE 2001, 620: Fasti Ostienses; AE 2002, 1147; AE 2003, 1546; AE 2004, 1921; AE 2005,
1114).
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(13) The ‘Girl in Question’ in Britannia 34, 2003 p. 41-51, eind 1e / begin 2de eeuw n.
Chr., plankje in Museum of London

Lettervormen:
A
E

A+m
F

G

,

M
P

S
U/V

B

D

I

a+M
Q

S+a

C
L

N

O
R

T

L+L

R +R

T+u

r. 1 Het beginwoord van de tekst, de eigennaam Vegetus, leest (op het eerste gezicht) als Vecetus of Vegitus,
de naam Vegetus is echter een bestaande en de lezing Vegetus lijkt wel zeker.
Ook bij de G van Aug. in diezelfde regel 1 is het lipje van de G vermoedelijk niet meer zichtbaar of niet
geschreven en ziet de letter er uit als een C.
De vijfde letter van achteren van regel 1 heeft boven een lichte kromming en lijkt eerder een lange I dan
een S : Iucundiani, liever dan Secundiani.
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Lezing R.S.O. Tomlin :
Vegetus Montani Imperatoris Aug(usti) ser(vi) Iucundiani vic(arius) emit mancipioque accepit puellam Fortunatam sive quo alio nomine
est natione Diablintem de Albicia[n]o
5
leg[---]
X sescentis
Ea(m)que puella(m) de qua agitur sanam traditam esse erronem fugitivam non esse
praestari. Quodsi qu[i]s eam puellam de
qua agitur par[tem]ve quam [evic]erit
10
cera quam pe[r geni]um [Imperatoris]
Caesaris scr[ipsit iura]vitque [2 à 3] aris..
Vegetus, onderslaaf van Montanus Iucundianus slaaf van de Imperator Aug., heeft gekocht en via mancipium
ontvangen de puella Fortunata of onder welke andere naam zij door het leven mag gaan, van afkomst een
Diablintische, van Albicianus van het legioen….. voor zeshonderd denariën.
En dat deze puella over wie het gaat gezond is overgedragen (en) geen wegloopster en voortvluchtige is wordt
gegarandeerd. Maar als iemand dit meisje over wie het gaat, of enig deel mocht uitwinnen, (dan).. in ( ?) het
wastafeltje dat hij bij de genius van de Imperator Caesar heeft geschreven en gezworen ( ?)…van [Caes]ar…

Het aardige aan deze lezing vond ik aanvankelijk de aanwezigheid van het woord cera in een
tabula cerata: een novum. De lettersporen aan het begin van regel 10 laten inderdaad de
lezing cera toe, cera dan in de betekenis van wastafeltje, zoals het bijv. in een Pompeiaanse
graffito voorkomt (CIL IV, 9997: prijs van die cera:1 ½ as).
Helaas blijkt Tomlins lezing bij nader inzien niet stand te kunnen houden. In regel 11 is
zijn lezing scr[ipsit] namelijk beslist onjuist: er staat duidelijk geen scr.. maar ser., dezelfde
afkorting als in r. 1, voor ser(vi). Regel 11 begint met Caesaris ser(vi) en kan alleen al
daarom niet worden gelezen als (per genium Imperatoris) Caesaris scripsit iuravitque.
Overigens is dat per Iovem et genium Caesaris iurare een in het verband van een koopakte
weinig voor de hand liggende zinswending. Tomlin beroept zich weliswaar voor de
eedformule scripsi et iuravi per genium Imperatoris Aug. op Tab.Herc.16 (17, 18 enz.) maar
dat betreft een zaak waar het gaat om ingenuitas, over de vraag namelijk of Petronia Iusta als
slavin of als vrij burger (ingenua) is geboren. In dergelijke burgerschapszaken worden
inderdaad heel wat eden bij de genius van de keizer pro en contra afgelegd: het zijn
testimonia onder ede. Vgl. P. Fayum Barns 2 waarin de optio T. Flavius Longus leg. III Cur.
en zijn getuigen per…genium Imp(eratoris) Caes(aris)…zweren dat voormelde T. Flavius
Longus een vrijgeborene (ingenuum) én Romeins burger (civem Romanum) is en dat hij het
ius militandi bezit om in een Romeins legioen te dienen ( CPL, 102). Zie echter ook
TCP, 155 en TPSulp. 63 en 68. Daar gaat het om eden in het kader van schulderkenning.
Had Tomlin beter inzicht gehad in de Dacische akten van slavenkoop en - verkoop of zelfs
alleen maar in de juridische inhoud van de zich in Londen bevindende papyrus Deed of sale
of a boy slave, P. 229 London, British Museum ( zie hierna) dan was hij nooit tot een
dergelijke invulling van de regels 10 en 11 gekomen.
Immers zowel de beide Dacische akten als die ene te Londen hebben het over de uitwinning
van de slaaf of enig deel ervan: partemve …ex eo (2x) resp. partemve…eius.
Het was dan ook maar een koud kunstje voor G. Camodeca om Tomlins ondeugdelijke
lezing te corrigeren en overeenkomstig de standaardformules als volgt te verbeteren ( ZPE,
157, 2006, p. 225-230) (in vet de verbeterde tekst):
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Quodsi qu[i]s eam puellam de
qua agitur par[tem]ve quam [quis ex] ea e[vi-]
cerit quo m[i]nu[s Vegetum M[ontani Imp(eratoris)
Caesaris ser(vi) [vi]c(arium) eu[mv]e [a]t que[m] ea res..
De tekst op de volgende, maar nu ontbrekende, pagina van het Londense schrijfplankje zal ongetwijfeld volgens
de standaardformulering zijn doorgegaan, ongeveer aldus : [ pertinebit, habere possidereque recte liceat ….]*
Zie voor slavenkoop bijv. ook Tab.Herc. 60, 61 en 62, Tab.Herc.61 ook met de evictieformule bewaard.
x
Vertaling van de door Camodeca verbeterde laatste alinea:
Maar als iemand dit meisje over
wie het gaat of (indien) iemand enig deel van haar zal uitwinnen
waardoor het voor Vegetus de vicarius van Montanus, slaaf van de Imperator Caesar,
of voor hem wie dit [ zal betreffen,] minder goed mogelijk [wordt haar rechtmatig
te hebben en te bezitten], .. stipulatio/ fide rogatio en sponsio/ fidepromissio van pecunia simpla of
dupla)] (cf. de formulering in de Dacische koopakten 6 en 7 en de Londense papyrus 229).
xx

Nadat Tomlin aldus was gecorrigeerd, ontdekte hij ogenblikkelijk daarna de eerder niet door hem herkende
formula eumve ad quem ea res pertinebit in de tekst van het plankje van Tolsum, want daarin zou
staan: … aut ad quem ea res pertinebi(t).. Afgezien van het buitengewoon vreemde verband waarin dit
zinsdeel dan staat – onmiddellijk eraan vooraf gaat immers de wending …qua die petierit- valt op dat enig
antecedent vóór ad quem ontbreekt en het relativum (‘met ingesloten antecedent’) zo maar uit de lucht komt
vallen.

Verdere toelichting bij ‘The girl in question’:
r. 4 natione Diablintem: Diablintes, Gallische stam behorend tot de ‘zeevolken’ in Aremorica
(Caesar, De Bello Gall. III, 9).
r.4/5 de Albiciano leg…. Het ligt voor de hand aan te nemen dat de verkoper Albicianus deel uitmaakt van een
van de dan in Britannia aanwezige legioenen. In aanmerking komt: leg. XX, Leg. II
(Augusta of Adiutrix) Leg. IX en Leg.VI.
Datering: Tomlin dateert het schrijfplankje op grond van handschrift, formulering en vondstomstandigheden
in het tijdvak 75-125 n. Chr. (‘k Zou het vanwege namen als Iucundianus en Albicianus dan eerder
plaatsen in de tijd van Traianus/ Hadrianus (‘ Hadrianianus ’) dan in de tijd van de Flavii/ Nerva,
dus liever in de tweede dan in de eerste eeuw.)

Literatuur:
R.S.O. Tomlin, Britannia 34, 2003, p. 41-51.
L’Année Épigraphique 2003, 1016.
L’Année Épigraphique 2005, 893.
G. Camodeca, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 157, 2006 p. 225-230.
J.A.D. Zeinstra, Een eerste commentaar op Bowman’s en Tomlin’s geheel nieuwe lezing van
het schrijfplankje van Tolsum, About ‘The Girl in Question’ p. 24.
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Papyrus, London, British Museum 229 Akte van koop van een slaaf, Seleucia-Pieria
24 mei 166 n. Chr. (ChLA III, 200)
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Een juweel van een papyrus. Het is een akte van koop/verkoop van een slaaf op papyrus, maar heeft de vorm
van een dubbeldocument als bij een akte in een tabula cerata. Bovenaan, op een stuk opgerold papyrus staan 7
zegels, in de was gedrukt over een koordje heen. De verzegelde papyrusrol bevat een scriptura interior, waarschijnlijk niet meer dan een verdunde versie van de buitentekst en mogelijk uit slechts een paar regels bestaand.
De eigenlijke contracttekst beslaat 19 regels, regelt de emptio/venditio van de puer Abbas/Eutyches, ca. 7 jaar
en afkomstig van de overzijde van Eufraat en Tigris (transfluminianum) voor een prijs van 200 denariën plus
invoerrechten. In geval van uitwinning is de venditor Q. Iulius Priscus gehouden tot betaling van simpla pecunia
aan de emptor C. Fabullius Macer. Daarvoor staat C. Iulius Antiochus borg (auctor secundus). De verkoper
verklaart de koopprijs te hebben ontvangen en de slaaf aan de koper te hebben geleverd (tradedisse). Dit deel
van het stuk sluit af met de aangifte van plaats en datum: Seleucia Pieria in castris.. 24 mei 166 n. Chr.
Daarna volgt een eigenhandig geschreven verklaring van de verkoper. Opmerkelijk is zijn schrijfwijze van de d.
Hij plaatst de lus van de d rechts van de hasta waardoor die op ‘onze’ b lijkt ( Tigride vendedi..enz. r. 20-22).
De derde hand, r.23-25, is van ene C. Iulius Syrianus die namens de borg C. Iulius Antochus die de schrijfkunst
niet machtig is, de pen hanteert, maar dit niet foutloos doet.
Daarna volgen vier signatores, allen leden van de Miseense vloot. De laatste verklaring, van de belastingpachter,
is in het Grieks en dateert naar de Seleukidische tijdrekening.
C. Fabullius Macer optio classis praetor(iae) Misenatium, (triere)
III (met bovenstreep)= triëre
Tigride emit puerum natione transfluminianum,
nomine Abban quem <et> Eutychen, sive quo alio nomine
vocatur, annorum circiter septem, pretio denariorum
5
ducentorum et capitulario portitorio, de Q. Iulio
capitulario portitorio: invoerrechten
Prisco , milite classis eiusdem triere eadem. Eum puerum sanum esse ex edicto, et si quis eum puerum
ex edicto aedilium curulium (cf. TH.60, AE,
partemve quam eius evicerit, simplam pecuniam
2000, 333; Cicero, De officiis 3, 71 )
sine denuntiatione recte dare stipulatus est Fabulsine denuntiatione: cf. T.P.57 (AE, 1986, 168)
10
lius Macer spopondit Q. Iulius Priscus. Id fide sua
et auctoritate esse iussit C. Iulius Antiochus manipularius (triere) Virtute.
III= triëre
Eosque denarios ducentos qui s.s. sunt probos recte
numeratos accepisse et habere dixit Q. Iulius Priscus
15
venditor a C. Fabullio Macro emptore et tradedisse ei
mancipium s.s. Eutychen bonis condicionibus.
Actum Seleuciae Pieriae in castris in hibernis vexillationis clas. pr. Misenatium VIIII Kal. Iunias Q. Servilio
Pudente et A. Fufidio Pollione cos.
cos.: de o is niet meer dan een stipje
20 (m2 ) Q. Iulius Priscus mil(es) (triere) Tigride vendedi C. Fabullio Macro optioni
III= triëre
(triere) eadem puerum meum Abbam quem et Eytychen et recepi pretium denarios ducentos ita ut s.s. est
s.s. s(upra) s(criptum)
(m3) C. Iulius Syrianus (?) suboptio (triere) Libero Patre, <s>cripsi rogatus pro Gaio Iulio Antiihoc[o],
manipulario (triere) Virtute qui negavit se literas / scire, eum spondere et fide suam et auctoritate
esse <iubere> Abban cuen ed Eutucen + puerum+ ed pretium eius denarios ducentos /
25
ita ut s(upra) {s} scr<i>ptum est.
(m4) C. Arruntius Valens suboptio (triere) Salute, signavi
(m5) G. Iulius Isidorus (centurio) (triere) Providentia, signavi
7 = centurio
(m6) G. Iulius Demetrius, bucinatori[s], pricipalis, (triere) Virtute, si[g]n[avi]
(m7)
…Domit[iu]s [III P]rovid[entia]
III = triëre
30 (m8) Ετους δος Α[ρτεµισ]ιου δκ ∆οµετιος Γερµανο[ς µ]ισθωτης κ[υ]ιν[ταν]ης Мεισην[ατων εχω δε]κα[την πρασεως του παιδ]ειου Αββα και του Ευτυχη
r.30-31 Aantekening van de belastingpachter; lees δος (met bovenstreep:getal) als σοδ en δκ (met bovenstreep)
als κδ (omwisseling van de cijfers).
Vertaling: In het 274ste jaar van de 24ste Artemision (Seleukidische tijdrekening = 24 mei 166 n. Chr.) heb ik
Domitius Germanus, belastingpachter aan de (via) quintana van (bemanningsleden van de) Miseense (vloot)
(ontvangen) 10% van de verkoop van de jongen Abbas, alias Eutyches.
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(14) Tabella Dacica V, Garanties bij een lening, 20 oktober 162 (CIL III, p. 934-935)

Pag. 2 & 3 scriptura interior
Het gaat hier om een triptychon waarvan de eerste twee plankjes bewaard zijn gebleven (pag.1-4). Het stuk
behoort wederom tot een van de vondsten uit 1855.
Het betreft een akte van lening van 60 denariën tegen een rente van 1 %. De debiteur garandeert correcte
(terug)betaling van de hoofdsom en de rente, en een derde staat voor een en ander borg.
Een zeer moeilijk leesbaar stuk, én door zijn (juridische) afkortingen én door zijn bijzondere ligaturen.
De ontcijfering is in de eerste plaats de prestatie van Detlefsen.
Het schrift als zodanig wijkt niet af van het gangbare cursieve Latijnse schrift. De I heeft vaak de lange vorm,
zowel boven als onder de regel: I & j. De M wordt weergegeven met drie streepjes. De O is piepklein en wordt
soms weggelaten. De ‘horizontalen’ van P, T en R zijn aan het eind van de regel sterk doorgetrokken.

A
E
L

B

C

F

G
M

D
H

I
N

K
O

129
P

Q

R

U/V

S

T

X

De meest in het oog springende ligaturen zijn car in Cari en Caricci, dar in dari, di in dixit en
die(s), ha in hac, ma in maiori, or in eorum en maiori, pi in accepisse, pr in Primitius, ta
in Act.Alb. en in et A- quilino en ti in Titius, Primitius en Rustic(o). Deze ligaturen hebben
delen of zijden van letters gemeenschappelijk. Bijv. bij car is de ‘çedille’ de eerste zijde van
de a, terwijl de tweede zijde van de a (deels) de eerste zijde van de r is; bij dar is de hasta
van de d tevens (deels) de eerste zijde van de a en is de tweede zijde van de a weer (deels) de
eerste zijde van de r.
car

Cari

maiori

or

Act.Alb.

dar

dari

eorum
ti

pi

di
pr

ha

ma

ta

Titius

Tekst van de binnenzijde:
Pag. 2

5

X LX, q. d. p. p. r. d. f. rogavit Iul. Alexander, dari f. p.
Alexander Cari, et se eos X LX, q. s. s. s. mutuos
numeratos accepisse et debere se dixit.
Et eorum usuras ex hac die in dies XXX ) I
dari Iul. Alexandro e. a. q. e. r. p. f. r. Iul. Alexander,
dari f. p. Alexander Caricci.

Pag. 3
Id fide sua esse iussit Titius Primitius d. s. s. s.
c. u. r. p. s.
Act(um) Alb(urno) Maiori XIII k. Novembr.
Rustic(o) II et Aquilino c[o]s.

(20 oktober
162 n. Chr. )

Vertaling en toelichting:
Iulius Alexander heeft om de garantie gevraagd dat een bedrag van 60 denariën op de vervaldag waarop hij er
om zal hebben gevraagd in goede munt en correct wordt gegeven, Alexander Cari heeft de garantie toegezegd
dat het zal worden gegeven, en hij heeft verklaard dat hij die 50 denariën, boven genoemd, als lening uitbetaald
heeft ontvangen en verschuldigd is.
En Iulius Alexander heeft om de garantie gevraagd dat als rente daarvoor vanaf de dag van vandaag 1 % per
dertig dagen gegeven wordt aan Iulius Alexander of aan degene die die zaak zal aangaan, en
Alexander Caricci heeft de garantie toegezegd dat het gegeven wordt.
Hiervoor heeft Titius Primitius zich persoonlijk borg gesteld dat op bovengenoemde vervaldag de hoofdsom
met rente correct en juist wordt terugbetaald.
Gedaan te Alburnus Maior op de 13de vóór de kalendae van november
tijdens het consulaat van Rusticus (2de maal) en Aquilinus.
r.1 en 2: Voor de afkortingen q.d.p.p.r.d.f / f. p./ q.s.s.s. zie de scriptura exterior op de volgende blz., r.1-5.
r.3 dixit: de lettergrepen di- en –xit staan opvallend ver uiteen.
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r.4 ) I : staat voor één honderdste (1%) ; teken ) = omgekeerde C = centesima. ( cf. 7= centurioteken).
r.5 e. a. q. e. r. p. f. r. Iul. = e(ive) a(d) quem) e(a) r(es) p(ertinebit) f(ide) r(ogavit) Iul(ius)….
r.6 f. p. Alexander Caricci = f(ide) p(romisit) Alexander Caricci. Hier en in de scriptura exterior staat het
patronymicum Caricci, in r.2 is nog sprake van Cari.
r.7-8 d. s. s. s. c. u. r. p. s.: d(ie) s(upra) s(cripta) s(ortem) c(um) u(suris) r(ecte) p(robos) s(olvi) (Mommsen);
Detlefsen leest: de sorte supra scripta cum usuris recte probe solvendis.
r.10 Rustico II et Aquilino cos.: Q. Iunius Rusticus en L. Titius Plautius Aquilinus, droegen de fasces bijna
het gehele jaar 162: Op bronzen plaat (Banasa) AE 1948,115: Q. Iunio Rustico II, L. Titio Plautio
Aquilino cos. Kal. Februaris ( 1 febr. 162); in de Codex Iustin. 5, 25, 3: PP.XIII k. Mart. Romae
Rustico et Aquilino conss .(17 febr.); op stuk marmer uit Ostia AE 1989,130: Rust(ico) et Aq(uilino)
cos.; in militair diploma gevonden in Moesia AE 1975, 758: a.d. X k. S[ept] Iunio Rustico II et
Plautio Aquilino cos. (23 aug. 162); en in onze akte: XIII k. Novembr. (20 oktber 162) cf. TCD, III.
Iunius Rusticus bekleedde zijn eerste (suffect-) consulaat onder Hadrianus in de zomer van
133 (mil.dipl. van 2 juli 133, CIL XVI,76). Dit tweede consulaat was een duidelijk eerbewijs van de
zijde van keizer M. Aurelius, die Iunius Rusticus zeer hoogachtte blijkens de Historia Augusta,
Marcus Antoninus the Philosopher,3, 3-5:
He (Marcus Aurelius) also attended the lectures of Sextus of Chaeronea (Plutarch’s nephew), Junius Rusticus,
Claudius Maximus and Cinna Catulus, all Stoics.(…) But it was Junius Rusticus that he admired and imitated, a
man distinguished in both his private and his public life, and an extremely experienced practitioner of the Stoic
discipline. Marcus shared all his plans, both public and private, with Rusticus, and Rusticus always received the
kiss of greeting before the prefects of the guard. Marcus made him consul a second time, as well, and after his
death he asked the Senate to decree statues to him… (Vertaling van Anthony Birley, Lives of the later Caesars).
Rusticus & Aquilinus werden per 1 november 162 afgelost door o.a. Insteius Bithynicus (mil.dipl.CIL, 118).

Pag. 4 Begin van de scriptura exterior (links) en de namen van de signatores (rechts)

Tekst van de linkerkolom (scriptura exterior)

rechterkolom:

(beide kolommen zijn slechts zeer gedeeltelijk leesbaar)

5

X sexaginta qua die peti[e]rit,
probos [re]cte d[a]ri fide rogavit
Iulius Alexan[d]er, d[a]ri [fid]e
prom[isit Al]exander Caricc[i]
[et se eos X L]X q.s.s.s. mu[tuos]
numera[t]os acce[pisse et
debere [se di]x[it] e[t eo-]
[ru]m u[suras...

L. Vasidi...

Batonis...
Titiu[s] Prim
itius
Alexandri [Ca]ricci [ip-]
[si]us debi[toris]
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De scriba heeft zelf de namen van de meeste signatores (in de genitivus) ingevuld. De enige uitzondering is de
borg (fideiussor) Titius Primitius die eigenhandig, in hanenpotig schrift, zijn naam, in de nominativus, heeft
gezet.
Van de getuigen is in het midden de naam Batonis nog leesbaar, een vertrouwde naam (Bato) in de Dacische
wastafeltjes, cf. TCD VI, p. 113-118.
Alexander Caricci sluit, op de plaats waar in koopakten de naam van de verkoper staat (ipsius venditoris), de
reeks van signatores onder vermelding van zijn juridische positie: ipsius debitoris.
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