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Romeinsche koopacte uit de terp te Tolsum.

Friesland in den Romeînschen tijd.
i.
EENE ROMEINSCHE KOOPACTE UIT TOLSUM
door
Prof. Dr. C. W. VOLLGRAFF.

De tabula van Tolsum, die in de hierna beschreven
terp is gevonden, is te beschouwen als eene belangrijke
aanwinst voor het Friesch Museum" en tevens als een
document voor de geschiedenis van Nederland in het romeinsche tijdperk, dat minstens op één lijn gesteld moet
worden met den bekenden steen van Beetgum. Het is
mij een voorrecht haar in dit tijdschrift bekend te mogen
maken. Ik dank mijn vriend Mr. P. C. J. A. Boeles voor
de bereidwilligheid, waarmede hij mij de nauwkeurige
bestudeering der tabula heeft mogelijk gemaakt, en niet
minder voor zijne belangstellende en juiste opmerkingen,
die aan mijn opstel ten goede zijn gekomen.
Ziehier hoe het voorwerp in kwestie met weinig woorden kan worden beschreven.
Het is een rechthoekig plankje van dennenhout, waarvan de hoogte 0 m- 116, de breedte 0 m- 136, de dikte, aan
den rand gemeten, 0 m - 008 bedraagt. Zoowel aan, de
voorzijde (A) als aan de achterzijde (B) is, met uitsparing
van een 0 m- 01 breeden rand, door uitsnijding een 0 m- OOI
dieper liggend vierhoekig schrijfvlak verkregen, dat dus
O ™- 96 hoog en 0 •?• 116 breed is. De oppervlakte van het
schrijfvlak is nog voor het grootste gedeelte met een dunne
laag eener zwarte stof bedekt. Aan de zijde B is van
boven naar beneden ongeveer in het midden over eene
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breedte van Om- 027 een reepje hout tot op eene diepte
van O m- 0015 beneden de oppervlakte weggesneden, zóó,
dat boven- en onderaan slechts ongeveer O m- 005 van den
rand is blijven staan. Ter hoogte van het midden van
deze uitgediepte strook vindt men aan de zijde B in den
boven- en in den benedenrand eene inkerving. Voorts
zijn er in eene van de lange zijden van den rand, op een
onderlingen afstand van O m- 08, twee ronde gaatjes van
Om- 003 middellijn geboord. Het plankje is aan beide
zijden beschreven met romeinsch cursiefschrift; de letters
staan met een scherpgepunt werktuig in de zwarte deklaag en voornamelijk in de oppervlakte van het hout gegrift. Het schrift op de keerzijde staat omgekeerd ten
opzichte van dat op de voorzijde.
Afgezien van eene lichte beschadiging aan den rand is
het voorwerp als geheel goed bewaard gebleven. Het is
alleen eenigszins gekrompen en hier en daar een weinig
krom getrokken. Het hout, dat oorspronkelijk gladx) was,
is in zijn tegenwoordigen toestand sterk geribbeld. De
oppervlakte heeft daar het voorwerp met klei bedekt is
geweest en waarschijnlijk ook door den vinder eenigszins
hardhandig gereinigd is, op vele plaatsen geleden, waardoor het schrift, vooral op de zijde A, ten deele minder
gemakkelijk leesbaar geworden is.2) Het plankje is in
het Zoölogisch Laboratorium te Groningen aan beide kanten gephotographeerd door de goede zorgen van Prof. Dr.
J. F. van Bemmelen, wien ik daarvoor mijn oprechten
dank betuig. Men vindt hier afdrukken van de negatieven
gereproduceerd, waarop ik de letters, zooals ik ze meen
te zien, met een penseel met witte verf heb overgetrokken.
Het is gemakkelijk uit te maken, waartoe ons plankje
oorspronkelijk heeft behoord. Het is de middelste tabella
') Cf. Ovid. ars am. I, 437: cera... rasis infusa tabellis.
2
) Gelukkig niet zoo onleesbaar als dat der hieronder vermelde
pompejaansche tabulae, waarvan Zangemeister getuigt, dat het
eene volkomen verklaarbare vergissing is, wanneer iemand in
een der fraaist geschreven exemplaren PoIIione leest in plaats
van Palfurio of de ordene in plaats van ab Philadelpho (sic).

Wumkes.nl

73

van een zoogenaamd triptychon geweest. De houten triptycha, die de Romeinen plachten te gebruiken om er testamenten en acten van velerlei aard op te schrijven, zijn
ons vrij goed bekend. Men heeft er een vrij groot aantal,
voor het grootste gedeelte in fragmentarischen toestand,
gevonden in de antieke goudmijnen van Alburnus Maior
in Dacië" (thans Verespatak in Zevenbergen); later is daar
nog eene aanzienlijke vondst uit een huis bij Pompeji bij
gekomen. De dacische tabellae, die grootendeels aan het
Museum te Buda-Pest toebehooren, zijn gelezen door Zangemeister en uitgegeven door Mommsen1); zij dagteekenen
uit de jaren 131 —167 na Chr. De pompejaansche tabellae,
die door brand verkoold zijn en zich in het Museum te
Napels bevinden, zijn gelezen en uitgegeven door Zangemeister2); zij zijn uit de jaren 15—62 na Chr.
Een romeinsch triptychon bestond uit drie uit één blok
hout (caudex, codex) gehouwen, langwerpige plankjes van
gelijke afmetingen (1, 2, 3), die op elkander gelegd en aan
eene der lange zijden door ringen of snoeren, gestoken
door gaatjes in den rand, met elkander verbonden waren.
Noemen wij de voorzijde van elk plankje A, de achterzijde
B, dan plachten de verschillende zijden der drie tabellae
als volgt beschreven te worden:
Zijde IA vertoonde geen uitgediept schrijfvlak; zij was
effen en onbewerkt gelaten, daar het niet in de bedoeling
lag er iets op te schrijven met den stilus. Wel werd er
vaak met pen en inkt eene korte aanteekening betreffende
den inhoud van het triptychon op geplaatst.
Op de zijden 1B en 2A, die beide voorzien waren van
een uitgediept en met was bestreken schrijfvlak, kwam de
tekst van het stuk te staan.
Zijde 2B was steeds kenbaar aan een uitgediept, met
was bestreken schrijfvlak, dat, zooals zijde B van onze
tabula, in twee ongeveer gelijke helften verdeeld was door
') Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. III, 2 (1873), blz. 921—960) Ibid. vol. IV suppl. (1898), blz. 275—454.

2
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een nog iets verder uitgediepte strook. Zij was bestemd
voor de zegels en de namen der getuigen, alsmede voor
het begin van een gelijkluidend afschrift van het stuk, dat
op zijde 1B en 2A stond.
Zijde 3A, die eveneens voorzien was van een uitgediept
met was bestreken schrijfvlak, diende voor het vervolg
van het bovengenoemde afschrift.
Zijde 3B was effen gelaten en niet bestemd om er op
te schrijven.
De beide uiterste plankjes waren dus alleen aan den
binnenkant met den stilus beschreven en dienden als deksels om al het geschrevene en de zegels der getuigen
tegen beschadiging te beschutten. Dat de zegels op een
dieper uitgesneden strook geplaatst werden, had ten doel
het mogelijk te maken, dat de tabulae 2 en 3 geheel aaneensloten zonder dat de zegels daaronder leden.
Bij het gebruik van een triptychon ging men nu in den
regel als volgt te werk. Men schreef eerst het stuk en
het afschrift op de voor elk bestemde plaats. Vervolgens
bond men de tabulae 1 en 2 met een koord, dat door
inkervingen in den rand op zijne plaats gehouden werd,
op elkander en zegelde met de zegels der getuigen en van
den contractant de uiteinden van het koord vast op de
middenstrook van zijde 2B. Ten slotte werd de naam van
iederen getuige naast zijn zegel geschreven. Zoo doende
was het mogelijk zonder het koord door te snijden of de
zegels te verbreken van den inhoud van het stuk uit het
afschrift kennis te nemen. Moest echter van het stuk in
rechten gebruik worden gemaakt, dan werd door den
rechter, nadat zoo mogelijk de getuigen gedagvaard waren
en hunne zegels herkend hadden, het koord doorgesneden
en de authentieke tekst van het stuk gelezen.2)
') Zie Mommsen in: Corpus Inscriptionum Latinarum, III, 2,
blz. 921—922; Zangemeister, ibid. IV, suppl. blz. 277—278; Thompson, An Introduction to Greek and Latin Palaeography (1912),
blz. 18—20; Mitteis, Römisches Privatrecht, I, blz. 298 en volg.;
Daremberg—Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, s. v. tabella en tabu/a.
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Het spreekt van zelf, dat er somtijds kleine afwijkingen
in de verdeeling van den inhoud van het triptychon voorkomen. En wel moeten wij juist bij het triptychon, waarvan onze tabula deel heeft uitgemaakt, zulk eene afwijking
aannemen. Omdat de koopacte, die hier moest worden
opgeschreven, slechts kort was, had men de zijde 1B onbeschreven gelaten en de geheele zijde 2B bestemd voor
de zegels en de namen der getuigen. Het stuk beslaat
dus nu alleen de zijde 2A van het triptychon.})
De hierboven op blz. 71—72 gegeven beschrijving van
onze tabula geeft mij nu nog aanleiding tot de volgende
opmerkingen.
De heer Dr. H. H. Janssonius heeft de goedheid gehad
in het Botanische Laboratorium te Groningen den anatomischen bouw van het hout van het plankje microscopisch
te onderzoeken. Daardoor is uitgemaakt, dat het hout
afkomstig is van de zilverspar (ahies pectinata DC). Deze
boomsoort vormt vooral in Midden-Europa, b.v. in het
Zwarte Woud en in het Boheemsche Woud, maar ook
meer naar het Zuiden, o. a. in de Apennijnen en de Pyreneen, uitgestrekte bosschen. In het wild groeit zij niet
Noordelijker dan in den Harz.2) Het is uitgesloten, dat
zij in romeinschen tijd in Friesland zou hebben gegroeid.
Wij hebben hier dus te maken met een door de Romeinen
uit Zuidelijker streken aangevoerd voorwerp. Het hout
van de zilverspar, bij ons dennenhout genaamd, is voor
') Dezelfde indeeling treft men ook aan op een der pompejaansche triptycha (no. XCVÎI).
') Cf. Hoops, Waldbäume und Kulturpflanzen im germanischen
Altertum, blz. 233: „Die Tanne (.Abies a/ba Mill. A.pectinata DC)
ist bei uns heute durchaus auf die gebirgigen Gegenden Süd- und
Mitteldeutschlands beschränkt. Ihre Nordgrenze in Frankreich . . .
reicht... von den westlichen Pyrenäen durch Mittelfrankreich
über Nancy bis an den Ostabhang der Vogesen bei Strassburg ..."
blz. 234: „Am Nordabhang des Harzes scheint die Tanne .. gegen
Ausgang des Mittelalters ihren nördlichsten Punkt erreicht zu
haben... Sie war vor zweitausend Jahren in Deutschland jedenfalls nicht weiter nach Norden verbreitet als heutzutage..."
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de vervaardiging van voorwerpen van duurzamen aard
geschikter dan gewoon vuren- of grenenhout. Ook het
hout van de tabulae, die in de dacische goudmijnen zijn
gevonden, is volgens de beschrijving van Zangemeister
afkomstig van eene soort abies, die echter niet nader door
hem gedetermineerd is; het hout der pompejaansche tabulae is volgens denzelfden geleerde afkomstig van abies
of pinus.
De afmetingen der tabula in lengte en breedte zijn geen
veelvouden van den romeinschen duim.
Dat de oppervlakte der schrijfvlakken niet verkoold,
maar met eene zwarte stof overtogen is, heeft het eerst
Mr. Boeles vastgesteld.
Een scheikundig onderzoek van deze zwarte zelfstandigheid zou niet mogelijk geweest zijn, zonder de tabula
ernstig te beschadigen. Op grond van de antieke teksten
en van de tot dusverre door moderne geleerden opgedane
ervaringen en gegeven beschrijvingen van houten diptycha
en triptycha, zal men stellig verwachten een rnet was
overtogen oppervlak te vinden. Dat de Romeinen van
tabulae ceratae bij wijze van aanteekenboekjes enz. een
ruim gebruik hebben gemaakt, is algemeen bekend. Dat
zij ze eveneens gebruikten om er testamenten op te schrijven, blijkt o. a. uit Horatius (Satir. II, 5, 51):
qui testamentum tradet tibi cumque legendum,
abnuere et tabulas a te removere memento;
sic tamen ut limis rapias quid prima secundo
cera velit versu.
„Wanneer iemand u zijn testament ter lezing overhandigt, denk er dan aan met afwijzend gebaar de tabulae
op zijde te schuiven, echter zoo, dat gij toch met een blik
van ter zijde gewaar wordt, wat de eerste wassen bladzijde in den tweeden regel zegt". T)
Niet minder duidelijk blijkt hetzelfde ook uit Caius,
Men vergelijke ook Martialis (IV, 70, 2):
nihil Ammiano praeter aridam restem
moriens reliquit ultimis pater ceris.
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Institut. II, 104: haec, ita ut in his tabulis cerisque scripta
sunt, ita do, ita lego, ita testor . . ." Deze dingen schenk
en vermaak ik, zooals zij in deze wassen tafels beschreven staan". Voorts blijkt uit Ovidius, Amor, I, 12, 23,
dat men ook vadimonia op wassen tafeltjes schreef. Het
moge ons minder logisch toeschijnen, dat stukken, bestemd om duurzaam te zijn, geschreven werden op eene
wijze, die ongetwijfeld vervalsching toeliet, toch staat het
reeds alleen door de hier aangehaalde plaatsen uit latijnsche schrijvers onomstootelijk vast, dat dit bij de Romeinen zoo placht te geschieden.
De pompejaansche en de dacische tabulae, waarop o. a.
koopovereenkomsten voorkomen, zijn volgens Zangemeister
eveneens met was, en wel met zwart was*), bestreken
geweest. Wel is er van dit was niet veel meer over en
heeft er blijkbaar geen scheikundig onderzoek plaats gehad; wel staan de bewaard gebleven sporen der letters
ook daar grootendeels in het hout; maar op verscheiden
plaatsen heeft Zangemeister ouder, niet volkomen uitgewischt schrift onder den bestaanden tekst gevonden, hetgeen op zich zelf voldoende is om te bewijzen, dat deze
tabulae voor herhaald gebruik bestemd, dus met was
bestreken waren.
Onderzoekt men onze tabula onderden microscoop, dan
ziet men op vele plaatsen duidelijk schitterend zwarte
kooldeeltjes, maar geen spoor van was. Toch is het niet
waarschijnlijk te noemen, dat het hout in dit geval enkel
beroet of bewalmd zou zijn. Veeleer zal men mogen aannemen, dat de vervaardiger was vermengd met kool gebruikt - heeft en dat het was eens tengevolge van groote
verhitting, bij een brand b.v., gesmolten en in het hout
gedrongen is.
De inkervingen in den rand dienden, zooals reeds ge') Zwart is ook het was van eene Grieksche, in Egypte gevonden tabula uit de 3de eeuw na Chr., die zich in het Britsche
Museum bevindt. Zie Thompson, Introduction to Greek and Latin
Palaeography, blz. 17.
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zegd, om er het koord, op de uiteinden waarvan de zegels
geplaatst werden, door te laten loopen, zoodat het niet
zijwaarts kon worden verschoven. De twee ronde gaatjes
in den rand hebben gediend om onze tabula aan de twee
andere, die er bij behoorden, te bevestigen. Het is van
eenig belang vast te stellen, dat er geen andere gaatjes
in onze tabula geboord zijn. Wij lezen namelijk bij Suetonius in het leven van Nero (cap. 17): adversus falsarios
tune primum repertum, ne tabulae nisi pertusae ac ter
lino per foramina traiecto obsignarentur, „toen heeft men
tegen de vervalschers het eerst het middel uitgevonden,
dat de tabulae niet anders dan na doorboord te zijn en
nadat het koord drie maal door de gaatjes heengehaald
was, mochten worden verzegeld". Eene „uitvinding" kan
men dit met Suetonius eigenlijk niet noemen: het was
veeleer (gelijk uit Paul. Sent. V, 25, 6 blijkt) een door den
romeinschen senaat, die zulke zaken had te regelen, gegeven voorschrift. Keizer Nero nu heeft geregeerd van
54 tot 68 na Chr. In overeenstemming daarmede zijn de
dacische tabulae, die alle uit de 2de eeuw na Chr. zijn,
tot het bij Suetonius genoemde doeleinde doorboord, terwijl dit met de pompejaansche tabulae, die uit de jaren
15—62 na Chr. dagteekenen, op twee uitzonderingen na,
niet het geval is: alleen eene pompejaansche tabella uit
het jaar 61 en eene uit het jaar 62 *) vertoonen de gaatjes,
waarvan bij Suetonius sprake is, terwijl eene andere van
het jaar 602) ze nog niet heeft. Hieruit heeft Zangemeister
terecht opgemaakt, dat de door Suetonius vermelde bepaling in 60 of 61 na Chr. moet zijn gemaakt. Na dit tijdstip kunnen de Romeinen in het algemeen niet voortgegaan
zijn met zich van niet doorboorde tabulae te bedienen,
want men kan zich de zaak niet anders voorstellen, dan
dat het voorschrift van den senaat bindend is geweest.
Paulus zegt trouwens uitdrukkelijk: aliter tabulae prolatae
nihil momenti habent. Toch meen ik, dat wij hiervan
n Corp. Inscr. Lat. IV suppi. blz. 410 (no. CLV) en 404 (no. CLII).
) Ibid. blz. 392 (no. CXLIV).

3
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geen gebruik mogen maken om onze tabula te dateeren
onder of voor de regeering van Nero; immers wij zullen
later zien, dat de koopacte, waarmede wij hier te maken
hebben, willens en wetens niet volgens romeinsch burgerlijk recht is opgemaakt, zoodat men ook niet verwachten
mag, dat de wijze van sluiting geheel overeenkomstig het
voorschrift van den romeinschen senaat zou zijn.
Het schrift is het gewone, loopende romeinsche schrift
van de 1Q en 2de eeuw na Chr. Dit soort schrift zou op
zich zelf zeer gemakkelijk te lezen zijn, indien wij er niet
zoo weinig proeven van bezaten, dat er slechts zeer enkele
geleerden zijn, die de noodige bedrevenheid hebben om
het eenigszins vlot te ontcijferen *) en indien er niet vaak
voor ons moeilijk ontwarbare ligaturen in voorkwamen.
Onze tabula behoort in dit laatste opzicht tot de duidelijkste
exemplaren: wij vinden hier alleen herhaaldelijk de u en
de s van den uitgang us, eenmaal (B, 4) de 1 en de g en
tweemaal (A, 3, 10) de v met den volgenden klinker in
ligatuur geschreven. Wie het schrift op het facsimile wil
lezen, bedenke vooral, dat de e uit twee evenwijdige loodrechte of licht gekromde streepjes bestaat, die van een
dubbele i niet te onderscheiden zijn. Somtijds worden
deze gemakshalve door een schuinschen ophaal verbonden,
waardoor de letter gaat gelijken op een N in spiegelschrift.
De f is meestal gelijk aan de e, met dit verschil, dat het
tweede loodrechte streepje korter is.
De tekst luidt, letterlijk overgeschreven, en van geen
andere interpunctie voorzien dan die op het origineel aanwezig is, als volgt:
A
gargiliussecundusn
CXVas^el^riiperii
') Het nieuwste werk, dat men over dit schrift kan raadplegen
is: Henry Bartlett van Hoesen, Roman Cursive Writing, Princeton, 1915.
') plaats voor één letter.
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5

10

beeos. ouilalopetei
riteutilbouem
emitestecesdioci
Ig1)umutoadmeto
cil2)gsricaemtum
cfuufiognmin
iciocosVa)ds3)rprlilus
d u e r r e t us ue t.
B
t. c e s d i us
n. i u n n i us
ti. l i e u u s

t. f. 1 e g. u.
m. f
erepus
lg u n u m e
5
r i if
caiustif
seceduus
uips ius
Hierbij zij allereerst, met betrekking tot de lezing, het
volgende aangeteekend:
A, 1. Achter de eerste i van het woord Gargilius zijn
nog twee groefjes in het hout zichtbaar, die men voor
sporen van vroeger schrift zou kunnen houden.
A, 1. De n aan het eind van den regel is slechts zeer
flauw zichtbaar.
A, 2. Tusschen s en e is één letter onleesbaar geworden.
Ik meen een flauw spoor van de loodrechte streep en de
krul onderaan van een t te zien, maar ik zie niets van
een liggende of schuinsche dwarsstreep. De letter, die
tusschen 1 en r onleesbaar is geworden, maakt op mij den
indruk van rond te zijn geweest. Na deze letter kan men
naar verkiezing lezen: re of: r i i ; zie de hierboven gemaakte opmerking op blz. 79.
A, 6. In plaats van de m zou men ook kunnen lezen:
an. De tweede u en de a zijn onzeker; de u is, indien
') plaats voor één letter?
) plaats voor één letter.
3
) plaats voor twee letters.

2
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zij goed gelezen is, zeer klein; de a is bijna niet te zien.
Van de d ziet men het onderste en het bovenste gedeelte.
A, 7. De c aan het begin van dezen regel is op het
origineel eigenlijk een ander teeken, waarover hieronder
nader.
A, 8. Van de tweede u is slechts het achterste gedeelte
zichtbaar.
A, 9. De ligatuur van u en s aan het eind van dezen
regel is nauwelijks zichtbaar.
B, 3. Boven de i ván Lievus staat een schuinsrechts naar
boven loopende streep, die aan de letter het voorkomen
van eene t geeft. Ik houd deze streep voor eene toevallige
beschadiging van het hout. De tweede loodrechte streep
van de e staat veel lager dan de eerste.
B, 6. Van den naam s e c e d u u s schijnen mij de drie
eerste en de twee laatste letters zeker. De middelste letters, die zeer onduidelijk zijn, zijn waarschijnlijk door mij
verkeerd gelezen.
Bj 7. De eerste u is onduidelijk.
Ziehier nu hoe ik dezen tekst met aanvulling van alle
afkortingen, die er in voorkomen, zou overschrijven:
A
Gargilius Secundus nummis
centum et quindecim a S[t]el[o] Riiperii
Beeoso vila Lopetei
rite uti licet bovem
5 emi teste Cesdio, centurioni
legionis Victricis, Muto Admeto,
centurioni legionis Rapacis. lus civile abesto. Emtum
Caio Fuufio Gnaeo Minicio consulibus, ante diem quintutn idus Septembres.
Rebus praestari recte Lilus,
10 Duerretus veteranus.
B
Titus Cesdius, Titi filius, legionis Victricis.
Numerius Iunnius, Marci filius.
6
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Tiberius Lievus Erepus,
legionis Victricis, Nume5
rii filius.
Caius, Tiberii filius, Seceduus.
venditoris ipsius.
Zooals men ziet, is het stuk gesteld in gewoon, correct
latijn van den tijd der romeinsche keizers. De geringe
afwijkingen van de meest gebruikelijke schrijfwijze, die
hier voorkomen, zijn alle ook uit andere bronnen bekend.
Zoo vindt men het woord vila (A, 3), evenals meestal
vilicus, ook elders wel met een 1 in plaats van met twee
I's geschreven. Voor den uitgang van den ablativus van
een woord als centurio op i (A, 5, 7) heeft men op Romeinsche inscripties vele analoge voorbeelden.!) De schrijfwijze
van het verleden deelwoord emtus komt naast emptus niet
zelden voor.2) De verdubbeling van het letterteeken om
den langen klinker voor te stellen, die hier in Rá'perii
(A, 2), zoo men ten minste niet Rfperii lezen moet, in
Bi?£oso (A, 3) en in Fuufio (A, 8) voorkomt, is vrij gewoon.3)
Het einde van bijna alle regels valt samen met het einde
van een woord. Slechts in twee gevallen is hiervan afgeweken. In B, 4 valt het einde van den regel samen met
het eind van een lettergreep midden in een woord. In A
is het woord Min/icio zonder op het uiteinde der lettergrepen te letten over de regels 8 en 9 verdeeld.
Vertaling.
A
Ik, Gargilius Secundus, heb voor honderd vijftien sestertiën van Stelus, zoon van Riperius, den Beosiër, van het
') Zie Kühner, Ausf. Gramm. der lat. Sprache2, blz. 286; Dessau,
Inscr. Lat. Sel. III, blz. 849.
2

) Zie Kühner, 1.1. blz. 2 2 0 ; Dessau, 1.1: blz. 829. — In h e t
woordenboek van Festus (de verb. signif. ed. Lindsay, p. 67), w a a r
overgeleverd
is: em, turn, stel ik voor te lezern: erntum, emptum.
3
) Zie b.v. Diehl, Vulgär-lateinische Inschriften, 233: quii, suiis.
Dessau, 1.1. III, blz. 804 en volg.
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landgoed van Lopetejus, op de gebruikelijke wijze, zooals
geoorloofd is, een rund gekocht, waarbij getuige was Cesdius, centurio van de legio Victrix, en Mutus Admetus,
centurio van de legio Rapax. Het burgerlijk recht sta
hierbuiten. Gekocht onder het consulaat van Caius Fufïus
en Gnaeus Minicius op den vijfden dag voor de idus van
September (den 9don September). Dat voor de zaken naar
behooren wordt ingestaan (hebben beloofd) Lilus en de
veteraan Duerretus.
B
Titus Cesdius, zoon van Titus, van de legio Victrix.
Numerius lunnius, zoon van Marcus.
Tiberius Lievus Erepus, van de legio Victrix, zoon van
Numerius.
Caius, zoon van Tiberius, Seceduus.
(het zegel) van den verkooper zelf.
Commentaar.
A, 1. Gargilius Secundus zal een dier kleine negotiatores geweest zijn, die zich overal ophielden waar romeinsche troepenafdeelingen waren. Misschien was hij leverancier
of provisor van zulk eene afdeeling. Een verplegingsofficier,
door wien vee voor de romeinsche troepen werd aangekocht, zou ik niet in hem willen zien, daar anders zijn
rang allicht vermeld zou zijn. De naam Gargilius wijst
op afrikaanschen oorsprong. Kubitschek heeft niet lang
geleden de opmerking gemaakt, dat de naam Gargilius
Felix in Africa zeer veel voorkwam;1) maar ook wanneer
het nomen Gargilius door een ander cognomen dan Felix
gevolgd wordt, kan gewoonlijk aangetoond worden, dat de
drager in Noord-Africa thuis hoorde. Zoo komen b.v. van
de 14 Gargilii, die in Dessau's Inscriptiones latinae selectae
voorkomen, niet minder dan 10 op inscripties uit de provincie Africa voor. Ook met betrekking tot de bekendste
dragers van den naam, de consuls Q. Gargilius Antiquus
') Zie Dessau, 1.1. 9085,1.
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en L. Pullaienus Gargilius Antiquus, heeft men te recht
aangenomen, dat zij waarschijnlijk van africaansche afkomst waren. *)
Het is eenigszins opvallend, dat Gargilius zijn voornaam
weggelaten heeft.2)
2. De prijs van het rund bedraagt 115 nummi of sestertii,
d. w. z. wanneer men geen rekening houdt met de — zeer
aanzienlijke — vermindering der waarde van het geld,
ongeveer elf en een halven gulden. Ik heb geen onderzoek
gedaan naar de veeprijzen in de oudheid. Volgens Festus
werd een rund oudtijds geschat op 100 as.3) In een te
Pompeji gevonden diptychon4) van 15 na Chr. bedraagt
de prijs van een muilezel 520 sestertii. In eene der dacische
tabulae 5) kost een big 5 denarii = 20 sestertii. De Friezen bezaten in het romeinsche tijdperk ongetwijfeld hoofdzakelijk vee. Wij weten uit Tacitus 6) en door de vondsten
in de terpen, dat hunne runderen klein van stuk waren.
Een rund moest dus in Friesland in romeinschen tijd betrekkelijk goedkoop zijn.
De naam van den verkooper luidde waarschijnlijk Stelus
(zie blz. 80). Op grond van een aantal in Friesland en
elders voorkomende persoons- en plaatsnamen heeft Johan
Winkler 7) aangenomen dat er oudtijds een Friesche mansnaam Stelle bestaan heeft. Hoewel er op de bewijskracht
van sommige door Winkler aangehaalde namen veel valt
af te dingen, schijnt, wat de uitkomst betreft, onze tabula
niettemin zijne gevolgtrekking te bevestigen.
Volgens romeinsch gebruik wordt Stelus' naam gevolgd
door dien van zijn vader. Deze is eenvoudig in den geni') Zie Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der ciassischen Altertumswissenschaft, VII, blz. 763.
2
) Cf. D e s s a u , 1.1. 9056,5 (diptychon u i t 150 n a . Chr.).
3
) Festus, de verb. sign. blz. 129 Lindsay: aestimabaturque
bos centussibus; blz. 220: boves centenis assibus aestimatae.
4
) Corp. inscr. lat. IV, suppl. blz. 281.
5
) Ibid. III, 2, b l z . 9 5 3 .
6
) Tac. Ann. IV, 72: modica domi armenta sunt.
7
) Winkler, Friesche Naamlijst (Leeuwarden, 1898), blz. 368.
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tivus geplaatst, zonder bijvoeging van het woord filio,
gelijk dat meer voorkomt in provinciale inscripties, wanneer de vader een niet-romeinschen naam draagt. *) Men
kan naar verkiezing lezen Riiperii of Reperii. Ik heb
Riiperii geschreven naar aanleiding van hetgeen Förstemann 2) mededeelt over een mansnaam, die in de vroege
middeleeuwen voorkomt in de vormen Ripher, Ripar,
Rifheri, Rifarus (nieuwhoogduitsch Reiber). Kan er samenhang zijn met de friesche namen Rippert, Ripperda?3)
3 : Beeoso. Dit is zonder twijfel de naam van een frieschen stam. Wij kennen uit inscripties, die betrekking
hebben op friesche krijgslieden, die in het romeinsche
leger dienden, nog twee andere namen van friesche stammen, nl. die van de Aballavenses *) en van de Tuihanti.6)
In het laatste gedeelte van den naam Beeosus heeft men
niet den uitgang -osus te zien, want deze uitgang is in
het latijn wel veel gebruikt voor de vorming van bijvoegelijke naamwoorden, maar niet van volksnamen.
vila Lopetei. Aanduiding van het domicilie van den
betrokken persoon op deze wijze komt meer voor in
romeinsche opschriften, b.v. domo Pisauri.6) Dat er reeds
vroeg landgoederen met vrij aanzienlijke behuizingen in
het door de Romeinen bezette gedeelte van Friesland
waren, bewijst de bekende plaats bij Tacitus 7), waar gezegd wordt, dat bij den opstand der Friezen in 28 na Chr.
vierhonderd romeinsche soldaten een toevluchtsoord zochten in de villa van Cruptorix, die vroeger in het romeinsche
leger gediend had. Met betrekking tot den naam Lope') Zie Cagnat, Cours d'épigraphie latine3, blz.
58,1.
Förstemann, Alt-deutsches Namenbuch, I2, blz. 1278.
) Schrijver dezes is leek op het gebied van germaansche en
Keltische taalkunde en laat het oordeel over de niet-romeinsche
eigennamen, die op de tabula voorkomen, geheel aan de bevoegde
beoordeelaars over.
4
) Dessau, 1.1. 2635; Riese, Das rheinische Germanien in den
antiken Inschriften, 1853.
5) Dessau, 1.1. 4760; Riese, 1.1. 1855, 2440.
6
) Cagnat, 1.1. blz. 63.
lj
) Tac. Annal. IV, 73.
2
)
3
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teius heb ik mij afgevraagd, of hij van keltischen oorsprong zou kunnen zijn. De uitgang -eius is in romeinsche
eigennamen zeer gebruikelijk 3) (b.v. Pompeius, Cocceius).
Geromaniseerde Kelten komen als eigenaars van villae in
de Rijnstreek veel voor.
4—5. 1. is eene meer voorkomende afkorting voor: licet.
De koop is gesloten rite uti licet, d.w. z. volgens de ter
plaatse bij verkoop geldige regelen 2) en overeenkomstig
de bepalingen door den praeses der provincie Germania
Inferior gesteld of bekrachtigd. Het is geen koopovereenkomst, die geldig is volgens het eigenlijke recht der
Romeinen, het ius civile. Door de Romeinen werd namelijk bij alle voorwerpen en zaken, waarvan iemand
eigenaar kon zijn, onderscheid gemaakt tusschen zoogenaamde res mancipi en res nee mancipi. De res mancipi,
waartoe o. a. de runderen behoorden, konden volgens het
ius civile (om van het geval van in iure cessio af te zien)
alleen wettig verkocht worden langs den weg eener mancipatio. Deze vond plaats met inachtneming van een
vasten, door de wet bepaalden vorm en in tegenwoordigheid van vijf getuigen, die romeinsche burgers moesten
zijn, en een zoogenaamden libripens. Vijf getuigen zijn
er'in onze tabula wel aan te wijzen, doch geen libripens.
Op de tabulae, waarop mancipaties staan, vindt men ook
niet geschreven zooals hier: emi, maar: emit mancipioque
accepit. Het ius civile beschouwt den verkoop eener res
mancipi zonder mancipatio als eene traditio zonder meer
en verklaart dezen in rechten nietig: „si tibi rem mancipi
neque mancipavero neque in iure cessero, sed tantum
tradidero, in bonis quidem tuis ea res efficitur, ex iure
') Zie Cagnat, 1.1. blz. 50.
) Dat de Romeinen bij de uitlegging van overeenkomsten somtijds waarde toekenden aan het plaatselijk gewoonterecht, wordt
bewezen door het getuigenis van den
beroemden rechtsgeleerde
Ulpianus, die in het begin van de 3 de eeuw na Chr. heeft geleefd:
„semper in stipulationibus et in ceteris contractibus id sequimur
quod actum est; aut, si non pareat quid actum est, erit consequens, ut id sequamur, quod in regione in qua actum est frequentatur" (Digest. L, 17,34: Ulpianus libro XLV ad Sabinum).
2
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Quiritium vero mea permanebit". *) Wij hebben hier evenwel te maken met eene koopovereenkomst volgens ius
gentium 2), echter niet, zooals wij zien zullen, volgens het
zuivere ius gentium, zooals dat in den keizertijd tusschen
Romeinen onderling kon worden toegepast3), maar volgens een provinciaal ius gentium, dat eenigszins een compromis vormde tusschen de rechtsgewoonten en rechtsopvattingen van de Romeinen en die der onderworpen
bevolking.
Het is trouwens volkomen natuurlijk, dat er in Friesland
onder romeinsch bestuur, althans van 28 na Chr. af, geen
mancipaties konden worden gesloten. Men zie hiervoor
wat Boissevain in dit tijdschrift4) over den rechtstoestand
der Friezen in die tijden geschreven heeft. Dat de Friezen peregrini waren, zou op zich zelf nog geen volstrekt
beletsel voor hen geweest zijn om in hun verkeer met de
Romeinen de mancipatio toe te passend. Ulpianus zegt:
„mancipatio locum habet inter cives Romanos . . . eosque
peregrinos, quibus commercium datum est; commercium
est emendi vendendique invicem ius".6) Zij moeten echter
van 28 na Chr. af, voor zoover zij niet vrijgevochten bleven, peregrini dediticii geweest zijn.6) Uit de — helaas
niet gedateerde — inscriptie van Beetgum blijkt, dat zij
dit waren in den tijd, toen de pachters der visscherij
hunne gelofte aan Hludana nakwamen door haar beeld te
') Gajus, Institut. II, 41.
) Cf. Gajus, 1.1. II, 65. — „Es ist aber dieses ius gentium...
ein, wenn auch thunlichst denationalisirtes, so doch römisches
Verkehrsrecht, welches in dieser Anwendung wohl den wichtigsten und vielieicht auch den ältesten Fall des Reichsrechts bildet"
(Mitteis, Reichsrecht nnd Volksrecht, blz. 124).
3
) Gajus, 1.1. I, 1: p o p u l u s . . . R o m a n u s partim suo proprio,
partim communi omnium hominum iure utitur.
") Vrije Fries, XVII (1888), blz. 334 en volg. Cf. Mnemosyne,
1888, blz. 445 en volg.
5
) Ulpian. lib. singul. regularum, XIX, 4.
6
) Gajus, 1.1. I, 10: vocantur autem peregrini dediticii hi, qui
quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde se dediderunt.
2
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wijden. Dediticii nu hebben het recht om mancipaties te
sluiten niet.x)
Indien derhalve, gelijk aangetoond kan worden, onze
tabula jonger is dan het jaar 28 na Chr., zoo is zij uit
een tijd, waarin geen mancipaties tusschen Romeinen en
Friezen geoorloofd waren. Den rechtstoestand van dediticii kan men in het algemeen karakteriseeren als een
rechtloos zelfbestuur: de Romeinen plachten hun hun
eigen recht te laten, behoudens de veranderingen, die het
den bestuurders der provincies behaagde daarin bij edict
te brengen. Wat Friesland aangaat weten wij, dat er ten
tijde van den veldtocht van Domitius Corbulo op die wijze
door het romeinsche bestuur ingegrepen is.2)
Van den aard der friesche rechtsgewoonten bij koop
en verkoop blijkt overigens in ons document eerst aan het
slot iets, en er is eene goede reden, waarom daarvan ook
niet veel kon blijken. Volgens germaansche opvatting
was eene overeenkomst alleen daardoor in rechten geldig,
dat getuigen ze hadden zien en hooren voltrekken3); aan
geschreven ' stukken werd geen waarde gehecht. Onze
tabula is dus ook alleen bedoeld geweest als eene kwitantie en een waarborg ten bate van den romeinschen
kooper.
5: emi. Gewoonlijk staat in dergelijken samenhang het
werkwoord in de derde persoon. Van het gebruik van de
eerste persoon vindt men evenwel ook elders enkele voorbeelden. 4)
Hoewel het geheele stuk door vier met name genoemde
getuigen gezegeld is, worden er toch ook in den tekst der
koopacte zelf tegen de gewoonte twee getuigen genoemd.
De reden daarvoor ontgaat ons; analogieën zijn mij niet
bekend. De eerste dezer beide getuigen is dezelfde als de
')
)
3
j
4
)
131,
2

Cf. Mommsen, Schr. IV, blz. 291 en volg.; 307.
T a c . Annal. XI, 19: leges imposuit.
Zie Amira, German. Recht 3 , blz. 221, 225, 269, 273.
Zie Wilmanns, Exempla inscr. lat. 37: mancipio do; 76,
2693.
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aan de andere zijde der tabula bovenaan geplaatste, indien
het ten minste niet toevallig een gelijknamige bloedverwant van hem is. De andere getuige komt onder de aan
de keerzijde vermelde niet voor.
De naam Cesdius is ons noch uit Italië noch uit eenig
ander deel van het romeinsche rijk bekend.*)
6. Met de afkorting lg. V. kan a priori bedoeld zijn of
het 5de legioen of een der legioenen, welker bijnaam met
eene v begint.
Er, zijn twee legioenen geweest, die het getal vijf droegen:
1°. de legio Va Macedonica. Dit legioen is nooit in
Germanië geweest.
2°. de legio Va Alaudae. Dit legioen is onder Augustus
in Germanië gekomen. Bij zijn dood in 14 na Chr. lag
het te Vetera (Xanten). In 28 streed het tegen de Friezen,2)
in 69 begaf het zich onder geleide van een van Vitellius'
onderbevelhebbers op weg naar Italië.8) Het laatste gedeelte van zijne geschiedenis is niet bekend: volgens sommige geleerden zou het in 82, volgens andere in 92 ontbonden zijn.
Er zijn drie legioenen geweest, waarvan de bijnaam met
de letter u of v aanving:
1°. de legio VIa Victrix. Dit legioen is tijdens den opstand van Civilis (69—70 na Chr.) naar Germania Inferior
verplaatst. Het had zijn hoofdkwartier te Neuss en, naar
alle waarschijnlijkheid van 105 tot 120, te Xanten (Vetera).
Onder Hadrianus is het naar Britannië gegaan.
2D. de legio XXa Valeria Victrix. Dit legioen is in Germania Inferior gekomen ten tijde van de nederlaag van
Varus (9 na Chr.) en reeds onder keizer Claudius (41—54)
naar Britannië verplaatst. Er is geen voorbeeld van bekend, dat men bij afkorting van den dubbelen bijnaam
') Zie T h e s a u r u s linguae latinae, Onomasticon, vol. II (1907—
1913).
2
) T a c . Annal. IV, 73.
3
) T a c . Histor. I, 61 en volg.
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Valeria Victrix met eene enkele v zou hebben volstaan.
Niettemin zou dit niet ondenkbaar zijn.
3°. de legio XXXa Ulpia. Dit legioen is eerst gevormd
door Trajanus en is onder Hadrianus, waarschijnlijk omstreeks 120 na Chr., in Germania Inferior verschenen.
Ik zal hieronder trachten aan te toonen, dat onze tabula
geschreven is in een jaar, waarop van al de hier genoemde
legioenen alleen de legio VIa Victrix zich in de Nederlanden bevond.
Het nomen van den tweeden getuige is niet met volkomen zekerheid gelezen.
De naam Admetus, die van griekschen mythologischen
oorsprong is, kwam bij de Romeinen vrij veel voor als
naam van slaven en cognomen van vrijgelatenen. Dat een
centurio dezen naam draagt, is eenigszins opvallend. Maar
onmogelijk zal men het niet noemen, wanneer men zich
b.v. herinnert, dat wij uit eene inscriptie *) ook een Batavier kennen, die te Rome bij de keizerlijke lijfwacht diende
en den naam Alcimachus droeg.
7. De hier gebezigde afkorting voor het woord centurio,
ontstaan uit de omgekeerde letter C en in vorm ongeveer
gelijk aan het arabische cijfer 7, komt in latijnsche opschriften veel voor.
De leg. R. kan slechts de legio XXI" Rapax zijn, daar
er geen ander legioen was, waarvan de bijnaam met eene
r begon. Gevormd na Varus' nederlaag, was dit legioen
in 14 na Chr. te Vetera in garnizoen. Het nam deel aan
Germanicus' veldtochten in Germanië. Jn 68 lag het te
Vindonissa (Windisch, bij Bazel), waarheen het waarschijnlijk reeds in 40 verplaatst was. Het nam deel aan den
oorlog tegen Civilis en bleef daarna aan den Rijn met
Mainz tot hoofdkwartier, waar zijne aanwezigheid nog
omstreeks 90 na Chr. is geconstateerd. Het laatste gedeelte
van de geschiedenis der legio Rapax is niet bekend.
De afkorting i. c. beteekent ius civile o. a. in de Notae
>) Corp. inscr. lat. VI, 8802; Riese, 1.1. 2399.
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Lindenbrogianae ]) en in het handschrift van Gajus' Institutiones, dat uit de 5 de eeuw na Chr. dagteekent.2) De
afkorting i. c. a. komt in latijnsche inscripties voor in de
beteekenis van: ius civile abesto.8) Men zal misschien
vragen, of deze beteekenis hier past. Daar het toch duidelijk is, dat er geen mancipatio had plaats gehad, waartoe
was het dan nog noodig uitdrukkelijk te zeggen, dat de
bepalingen van het ius civile hier niet toepasselijk zouden
zijn? Overbodig is de bijvoeging der formule i. c. a. zeer
zeker, maar zij wordt m. i. toch begrijpelijk, wanneer men
bedenkt, dat de romeinsche machthebbers de rechtspraak
in het door hen bezette gebied van Friesland, gelijk van
zelf spreekt, in hooge mate naar willekeur konden handhaven, en dat het, bij gebrek aan andere rechtsmiddelen
en wanneer de billijkheid het eischte of heette te eisenen,
voor geoorloofd gold om alle acties van het ius civile ook
op peregrini toe te passen, door eenvoudig te fingeeren,
dat zij romeinsche burgers waren.4) De reden, waarom
in onze acte aan het ius civile zoo nadrukkelijk de deur
wordt gewezen, kan trouwens tweeledig zijn: deverkooper
gevoelde zich gerust gesteld, wanneer hij kon aannemen,
dat er alleen sprake zou kunnen zijn van toepassing van
het hem bekende recht, en de kooper was er tevens mede
gebaat, omdat zoodoende eene strengere verplichting tot
vrijwaring kon worden opgelegd, dan volgens ius civile
mogelijk zou zijn geweest.
emtum. In mancipaties staat op deze plaats geregeld:
actum. De term agere zal hier opzettelijk vermeden zijn.
Het is bekend, dat emere en emptio een zeer ruimen zin

•) Gramm. lat. ed. Keil, IV, blz. 288—300.

2

) Cai. Institut. ed. Studemund, blz. 272 en volg.
) Orelli, Inscr. lat. sel. 4390; Wilmanns, Ex. inscr. lat. 217.
4
) Zie Gajus, Institut. IV, 37: civitas romana peregrino fingitur,
si eo nomine agat aut cum eo agatur, quo nomine nostris legibus
actio constituta e s t . . . etc. Cf. Mitteis, Reichsrecht u n d Volksrecht, blz. 129, d.
3
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hadden: iedere koop, hoe ook tot stand gekomen, heette
emptio. *)
8. Wij kennen de Fufii als een voornaam romeinsch
geslacht uit de l ste eeuw vóór en de l ste eeuw na Chr.
De naam C. Fufius Geminus komt voor op de consullijst
voor het jaar 2 vóór Chr. en het jaar 29 na Chr., evenwel beide malen met een anderen ambtgenoot dan den
Jiier genoemden Gn. Minicius. Het jaar 2 vóór Chr. is
trouwens uitgesloten door de vermelding van de legio
Rapax, die toen nog niet bestond, en het jaar 29 is alleen
reeds door den opstand der Friezen in 28 vrijwel onmogelijk. Een andere Fufius met den voornaam Caius was
ons tot nu toe niet bekend.
De Minicii waren een zeer voornaam en aanzienlijk
geslacht in de 2 de helft der l ste en in de 2 de eeuw na
Chr. Onder de ons bekende leden van het geslacht is er
slechts één, die den voornaam Gnaeus heeft gedragen, nl.
Cn. Minicius Faustinus, consul suffectus in September 116
na Chr., zooals bewezen wordt door een diploma militare,
dat zich in het Museum te Wiesbaden bevindt.2) Dit
diploma is gehavend, zoodat de naam van Minicius' medeconsul er niet meer op voorkomt.
9. Achter de namen der consuls kan hier moeilijk iets
anders gestaan hebben dan de datum, hoewel deze in
verreweg de meeste gevallen aan de vermelding der consuls vooraf pleegt te gaan. Aangenomen dat dit het geval
is geweest, zoo zijn de drie door mij gelezen teekens V
d s voldoende om de lezing V id. Sep. aannemelijk te
maken, omdat er dan na het cijfer V alleen eene afkorting voor kalendas of nonas of idus kan worden verwacht,
en er slechts één maand in den kalender is, waarvan de
beginletter s is.
Met den datum en de vermelding der consuls plegen
') Cf. Digest. XV1I1, 1 (uit Paulus): est autem emptio iuris gentiunii Ibid. XL, 7,29 (uit Labeo): . . , quoniam lex XII tabularum
emptionis verbo omnem alienationem complexa videretur...
2
) Corp. inscr. lat. III, blz. 870; Riese, 11. I, 93.

Wumkes.nl

93

acten en dergelijke stukken te besluiten. Tegen de gewoonte vinden wij hier nog iets aan den inhoud van het
stuk toegevoegd. De afkorting r. p. r. komt in latijnsche
inscripties, voor zoover ik kan nagaan, niet voor. Maar
er staat wel in Valerius Probus' iuris notarum liber en
in de Notae Papinianae et Einsiedlenses l) opgeteekend,
dat de afkorting r. r. p. beteekende: rebus recte praestarL
De verklaring van deze formule vinden wij in de romeinsche
wetboeken: haec verba „nis rebus recte praestari" hoc
significant, ne quid periculum vel damnum ex ea re stipuiator sentiret.2) De grieksche bewerkers hebben ze aldus
wedergegeven: înl

TOVTOIÇ nçáy/iuoi rà OQ9ÓV Ttaçaúyid'îjvai-

wfA,ol6yrjai.3) Letterlijk in het Nederlandsch vertaald beteekent zij dus: „dat voor deze dingen naar behooren
wordt ingestaan (daartoe heeft zich verbonden N. N.)".
De zeldzame constructie van praestare in dezen zin met
den dativus van de zaak, waarvoor men borg staat, vinden wij terug in twee stipulationes (mondelinge overeenkomsten), die Varro ons medegedeeld heeft als bij veekoop
gebruikelijk. Deze verdienen ook overigens hier te worden aangehaald: emi solent sic: „illasce oves sanas esse
habereque recte licere noxisque 4) praestari neque de pecore
morboso esse spondesne?" . . . Eos cum emimus domitos, stipulamur sic: „illosce boves sanos esse noxisque*}
praestari spondesne?"5) Tusschen Gargilius Secundus en
Stelus moeten wij eene mondelinge stipulatio in denzelfden
geest veronderstellen: van het bestaan daarvan getuigt de
formule r. p. r. gevolgd door de namen der borgen Lilus
en Duerretus. Zulke stipulaties behooren, naar wij weten,
') G r a m m . lat. ed. Keil, IV, blz. 276 en 327.
) Ulpianus in Digest. L, 16, 7 1 . Cf. ibid. VI, 1 (de rei vindicatione), 19: Ulpianus libro XVI° a d E d i c t u m : ipsi q u o q u e r e o
cavendum esse Labeo dicit: „his r e b u s recte p r a e s t a r i " , si forte
fundi nomine d a m n i infecti cavit. .
2

3
)
4

Basilica, II, 2, 69.
) Men voegt hier somtijds ten onrechte het woord „solutas(-os)"
in, om de constructie van praestare met den dativus der zaak
uit den weg te ruimen.
5
) Varro, rer. rust. II, 4, 5; 5, 11.
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in het ius gentium thuis, *) dat onze geheele koopovereenkomst beheerscht.
Wat zouden trouwens, daar van nog meerdere getuigen
geen sprake kan zijn, de twee aan het slot der acte genoemde personen anders kunnen zijn dan borgen, die
hadden in te staan voor uitwinning (praestare evictionem)
en voor de afwezigheid van verborgen gebreken bij het
gekochte stuk vee? Deze opvatting ligt hier zoo voor de
hand, dat wij, dunkt mij, zonder bezwaar de afkorting
r. p. r. voor identiek in beteekenis kunnen verklaren met
de overgeleverde afkorting r. r. p. De jongere taal heeft
oogenschijnlijk aan het bijwoord recte zijne gebruikelijke
plaats vóór het werkwoord gegeven, terwijl de oudere taal
er juist eene zekere voorliefde voor had om het bijwoord
op het werkwoord te doen volgen.2) Deze woordstelling
vindt men bij Plautus vrij veel, en nog Cicero schrijft bij
voorbeeld: additur ad hanc definitionem a Zenone recte3);
manus adfecta recte est 4 ); mens mundi cum . . . vel prudentia vel providentia appellari recte possit.5)
Het aanwijzen van zulke borgen is echter niet overeenkomstig de rechtsgewoonten der Romeinen: bij hen rustte
de verplichting tot vrijwaring op den verkooper zelf. Waar
het romeinsche recht in aanraking kwam met hetgrieksche
recht, dat steeds borgen voor uitwinning, door den verkooper aangewezen, (ptpaiwTfjQfs) eischte, hebben de Romeinen deze gewoonte vaak onaangetast gelaten.G) Blijkbaar hebben zij in Friesland op soortgelijke wijze eene
') Gajus, Institut. III, 92 en yolg.: verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione, veluti: dari spondes? spondeo. dabis?
dabo. promittis? prornitto. fidepromittis ? fidepromitto. fideiubes?
fideiubeo. facies? faciam. sed haec quidem verborum obligatio:
„dari spondes? spondeo" propria civium Romanorum est; ceterae
vero iuris gentium sunt itaque inter omnes homines sive cives
Romanos sive peregrinos valent.
Cf. Wenger, Das Recht der Griechen und Romer (Kultur der
Gegenwart,
II, 7, 1), blz. 250.
2
2
) Kühner (Ausführl. lat. G r a m m

handelt
dit vraagstuk vluchtig.4
3
•

6

II, 2, blz. 613 en volg.) be-

5
) Cic. Tusc. III, 75.
) Ibid. 19.
) Ibid 16.
) Zie Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht, blz. 503—510.
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germaansche gewoonte bestendigd en in hun handelsverkeer met Friezen overgenomen. Het staat namelijk vast,
dat ook het germaansche recht koopborgen kende, zij het
dan ook niet in den gewonen zin des woords; ik bedoel
namelijk borgen, die niet zelf aangesproken konden worden, maar die het recht en den plicht hadden den verkooper
aan zijne verplichtingen te houden en hem, zoo noodig,
voor den rechter te brengen.l) Dit verklaart ook het reeds
door Mitteis vermelde en op den voorgrond gestelde feit,
dat de germaansche volksrechten, die op westromeinsch
gebied opgeteekend zijn, koopborgen kennen.3)
9: Lilus. Lilus of Lillus heette ook een pottebakker in
de Rijnstreek, wiens naam op vele stempels van vazen
van terra sigillata uit den keizertijd voorkomt.s) Deze
stempels zijn o. a. gevonden te Straatsburg, Spiers, Rottenburg, Mainz, Heddernheim, Bingerbrück. De naam zal
keltisch zijn.
10: Duerretus. Ook deze naam (waarvan de klank ons
herinnert aan den dux Frisiorum Verritus, die bij Tacitus4)
voorkomt) zou keltisch kunnen zijn. Waarschijnlijk zullen
Lilus en Duerretus woonachtig zijn geweest, hetzij op het
landgoed van Lopeteius, hetzij in eene andere op friesch
taalgebied door vreemden gebouwde villa.
De drie letters, die achter den naam Duerretus staan en
het slot van het instrumentum emptionis vormen, zal men
aanvankelijk lezen: v i t. Ik heb mij eenigen tijd lang
afgevraagd, of men hierin niet eene afkorting zou hebben
te zien van het Friesche woord wita, getuige. Maar Lilus
en Duerretus kunnen niet wel opgevat worden als getuigen
— daarvan zijn er in de acte waarlijk reeds genoeg —
doch alleen, zoo ik mij ten minste niet bedrieg, als borgen.
') Zie Amira, N o r d g e r m a n i s c h e s Obligationenrecht, I, blz. 346
en volg., II, blz. 352 en volg.
2
) Lex Visigothorum, V, 4, 2 : si venditor non fuerit idoneus,
i n g e n u u m fideiussorem d a r e debebit emptori, et emptio ita h a beat
firmitatem.
3
) Corp. inscr. lat. XIII, 3, 10010, 1146.
4
) Tac. Annal. XIII, 54.
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Ik geloof daarom, dat men te lezen heeft: vet, de gebruikelijke afkorting voor: veteranus. In regel A', 3 zijn de v
en de i van vila op zoodanige wijze in ligatuur geschreven,
dat de i nagenoeg geheel opgegaan is in de v. Kunnen
nu niet hier de v en de e zoodanig tot één geheel geworden zijn, dat de eerste loodrechte streep van de e in de v
is opgegaan? Ligatuur van v en e komt voor op een papyrus te Berlijn,') die volgens Gradenwitz-Krebs uit de
jaren 41—54 na Chr., maar volgens van Hoesen veeleer
uit het eerste gedeelte der 2de eeuw na Chr. is, en opeen
anderen papyrus eveneens te Berlijn2) uit 156 na Chr.
Den vorm dezer ligaturen heb ik niet kunnen onderzoeken.
B, 2: Iunnius. Bedoeld is ongetwijfeld: Iunius.
3. Ik ben geneigd de eigennamen Lievus en Erepus
voor de friesche namen Liewe en Erp, Erpo te houden.
7. De woorden: venditoris ipsius komen op eenige
dacische tabulae onderaan de lijst van de namen der getuigen voor.8) De afkorting v. voor venditor, die ik gemeend heb te moeten aannemen, is mij van elders niet
bekend.
Opmerkelijk is, dat de getuigen zelf hunne namen hebben
geschreven. Dit blijkt uit de afwijkende vormen van sommige letters. Zoo loopt bij Cesdius de haal van de d loodrecht naar boven in plaats van schuins naar achteren,
terwijl de vierde getuige andere vormen van de a en de
f gebruikt, dan die op zijde A voorkomen. In het algemeen schijnt het volgens romeinsch recht voor koopacten
geen vaste eisch te zijn geweest, dat de getuigen eigenhandig hunne namen naast hun zegel schreven.4)
De tabula is gedateerd in het jaar 116 na Chr. door de
') Gradenwitz-Krebs, Aegypt. Urk. 2, no. 611; van Hoesen, 1.1.
blz. 57 en volg.
2

) Wessely, Schrifttafeln, 6; van Hoesen, 1.1. blz. 65 en volg.
) Corp. inscr. lat. IIL 2, blz. 939: Dasi Verzonis ipsius venditoris; blz. 943: Bellici Alexandri ipsius vendit(oris); blz. 959:
Cl(audi) Philetae venditoris ibsius.
4
) Zie Mitteis, Römisches Privatrecht, I, blz. 304.
3

Wumkes.nl

97

vermelding van den consul Gn. Minicius. Daar het echter
niet ondenkbaar zou zijn, dat een ons onbekend gebleven
naamgenoot van dezen in een ander jaar het consulaat
zou hebben bekleed, is het van belang na te gaan, of er
ook andere gronden bestaan, die ons nopen de tabula
aan het begin van de 2de eeuw na Chr. toe te wijzen.
Men kan zich daarbij bedienen van de volgende criteria:
.1° het schrift; 2' de afkortingen en de leesteekens in den
tekst; 3° de geschiedenis der in den tekst genoemde legioenen; 4° de namen der romeinsche krijgslieden en
burgers.
lu. Een stuk als het onze enkel naar den vorm der
letters te willen dateeren, is eene hachelijke onderneming
voor ieder, die geen specialist in romeinsch cursiefschrift
is. Slechts dit meen ik met stelligheid te kunnen zeggen,
dat het schrift een ouderen indruk maakt dan dat der
dacische tabulae, waarvan de oudste uit 131 na Chr. is.
2\ De afkortingen ei. voor centurioni (A, 5 en 7), lgs.
voor legionis (A, 7) naast leg. (B, 1) en Ig. (A, 6; B, 4}
zijn strijdig met den regel, die in ouderen tijd gevolgd
werd. Oorspronkelijk werden namelijk de eerste letters
van het woord genomen, iets later, vooral in de provincies, ook wel de beginletters der lettergrepen. Wanneer
evenwel zooals hier ook de eindletter, de buigingsuitgang,
in de afkorting wordt opgenomen, zoo wijst dit op lateren
tijd.
Na elke afkorting staat in teksten uit goeden tijd een
punt ter hoogte van het midden van de regels. Zoo ook
hier, behalve in regel A, 10, waar na de afkorting vet., en
in regel B, 3, waar na de afkorting Ti. de punt onderaan
den regel staat. Dit komt zeer zelden voor.l) Na de afkorting lg. (A, 6) staat een liggend streepje.2)
Eene enkele dezer afwijkingen van de geijkte vormen
mag misschien geweten worden aan de omstandigheid, dat
') Zie Cagnat, 1.1. blz. 28.
) Cf. Garruccius, Sylloge inscr. latin. blz. 15; blz. 16: rarissima est linea iacens inter voces pro punctis.
2
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de acte waarschijnlijk niet door een tabellio van beroep
was opgemaakt; maar tezamen genomen wijzen zij zeker
eer op de 2de eeuw dan op de l ste en wettigen althans de
gevolgtrekking, dat het stuk, voorzichtig uitgedrukt, bezwaarlijk aan den tijd vóór Claudius kan worden toegeschreven.
3°. Uit hetgeen hierboven over de geschiedenis van de
legio Rapax gezegd is, blijkt dat de jaren vóór 9 na Chr.
volstrekt en de jaren 40—70 na Chr. met groote waarschijnlijkheid uitgesloten zijn. Na het dempen van den
opstand onder Civilis hebben de Romeinen geruimen tijd
het land der Batavieren met eene vrij sterke krijgsmacht
bezet gehouden. Onder anderen schijnt de legio Xagemina
van 70 tot 105 onafgebroken te Nijmegen te hebben gelegen. In en na het jaar 105 heeft er ten gevolge van de
oorlogen van Trajanus tegen de Daciërs eene belangrijke
opschuiving van troepen van het Westen naar het Oosten
plaats gehad; het land der Batavieren was toen trouwens
geheel gepacificeerd. Nu valt het zeker moeilijk aan te
nemen, dat detachementen van twee aan den Rijn te Xanten
en Mainz liggende legioenen met de bewaking van Westelijk Friesland belast zouden zijn geweest, zoolang er, zooveel meer in de nabijheid, een ander legioen te Nijmegen
lag. Laat men deze overweging gelden, dan zijn, behalve
de jaren vóór 9 na Chr., de jaren 40—105 uitgesloten.
Ik voeg hieraan toe, dat de jaren 28—40, liggende tusschen den geweldigen opstand der Friezen en den veldtocht van Corbulo ook niet waarschijnlijk lijken: men kan
zich moeilijk voorstellen, dat er in dien tijd reeds weder
villae in Friesland zouden zijn geweest, waarvan romeinsche burgers en officieren vee kochten. De namen der
meeste consuls tusschen 9 en 28 na Chr. zijn bekend;
evenwel zijn er toch in onze consullijst van 21 tot 27 na
Chr. nog wel enkele gapingen .. .
4°. De naam van den centurio Cesdius is naar alle
waarschijnlijkheid niet itaîisch; de namen van den legionarius Lievus Erepus zijn dit in geen geval. Nu beginnen
uit de provincies afkomstige romeinsche burgers eerst onder
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Claudius (41—54 na Chr.) in de legioenen voor te komen
zoodat personen met de namen Lievus Erepus en Cesdius,
de laatste nog wel als centurio, niet wel voor dien tijd in
een legioen kunnen'hebben gediend. Vooreen centurio met
het cognomen Admetus geldt, voorzoover ik zie, hetzelfde.
In A, 1 en in A, 6 doet zich het geval voor, dat het
praenomen van een met nomen en cognomen genoemden
persoon niet vermeld is.x)
In B, 4—5 staan de woorden: Numerii f. geheel achteraan, in plaats van onmiddellijk achter het nomen, zooals
de regel van den goeden tijd het wil.
In B, 5 en 6 zijn de voornamen Numerius en Caius
voluit geschreven. Voorbeelden van het voluit schrijven
van praenomina vindt men niet vóór de 2de eeuw na Chr.2)
De slotsom van het bovenstaande onderzoek is, dat men
om formeele redenen geneigd zal zijn onze koopacte te
dateeren, in ieder geval tusschen 41 en 131, met waarschijnlijkheid tusschen 100 en 131, en op geschiedkundige
gronden na 105 na Chr. Trouwens het stuk als geheel
beschouwd schijnt reeds eene vrij langdurige inwerking
van de romeinsche beschaving op de toestanden in Friesland te veronderstellen; in dit verband vestig ik er nog
de aandacht op, dat de verkooper, ongetwijfeld een Fries,
gebruik maakt van een romeinschen zegelring. Wij mogen dus wel zonder aarzelen voor waar houden, dat de
in het stuk genoemde consul Gn. Minicius inderdaad te
vereenzelvigen is met den consul Gnaeus Minicius Faustinus van 116 na Chr. Zoo blijkt dus onze koopacte opgemaakt te zijn in hetzelfde jaar, waarin Tacitus zijne
Annales schreef.
Vraagt men nu ten slotte, wat de tabula van Tolsum
in het algemeen aan onze kennis van de geschiedenis van
') Cf. Lübker, Reall.8 blz. 699: das praenomen wird allmählich
völlig bedeutungslos: führend ist dabei das Beispiel der vornehmen
Personen und Geschlechter.
2
) Zie Cagnat, 1.1. blz. 38,4.
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Friesland toevoegt, zoo is het dit. Men wist tot nu toe
wel, dat de Romeinen in de 2de en 3 de eeuw na Chr. in een
deel van Friesland gezag uitoefenden: anders kon namelijk
het dienen van Friezen in het Romeinsche leger in Britannië niet verklaard worden. Maar men wist niets naders
omtrent den aard van dit gezag en de wijze waarop het
werd uitgeoefend. Ons document leert ons nu voor het
jaar 116 na Chr., het jaar, waarin het romeinsche rijk
onder Trajanus' voortvarende leiding zijne grootste uitbreiding heeft bereikt, het Westelijk gedeelte van Friesland
kennen als eene tot op zekere hoogte geromaniseerde
landstreek met eene militaire bezetting: elke andere verklaring van de aanwezigheid van twee officieren en een
soldaat van twee verschillende legioenen zou gekunsteld
en onwaarschijnlijk zijn. Wanneer deze militaire bezetting daar voor het eerst gekomen is, blijft ons onbekend.
De grenzen van de romeinsche macht waren steeds veranderlijk. Het bevel van keizer Claudius aan zijn veldheer
Domitius Corbulo: referri praesidia cis Rhenum*), was
een militair bevel voor het oogenblik, geen stelregel voor
de toekomst. Toen Tacitus in 98 na Chr. zijne Germania
schreef, rangschikte hij de Friezen onder de vrije volken
van Germanië; zij wonen, schreef hij, aan de oevers van
groote meren, die door romeinsche vloten bevaren worden. 2) Hieruit zal iedereen aanvankelijk geneigd zijn op
te maken, dat er toen geen romeinsche troepen op frieschen
bodem stonden. Is er dus onder de regeering van Trajanus met een deel der Friezen hetzelfde geschied als wat
Tacitus verhaalt van de Mattiaci, die, ofschoon zij ten
Oosten van den Rijn (in de streek van Wiesbaden) woonden, aan het rijk zijn toegevoegd: protulit enim magnitudo
populi Romani ultra Rhenum ultraque veteres terminos
imperii reverentiam 3)? Of zou Tacitus de bezetting van
') Tac. Annal. XI, 19. De Romeinen konden trouwens desnoods Westergo beschouwen als liggende in de delta van den
Rijn, zooals Boissevain 1.1. te recht heeft opgemerkt.
2
) Tac. Germ. 34.
3
) Tac. Germ. 29.
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een deel van Friesland onvermeld hebben gelaten, omdat
het slechts zulk een klein gedeelte was in vergelijking
met de geheele uitgestrektheid van dit land ? Van meer
dan eene militaire bezetting van Westergo kunnen wij
namelijk ook thans niet spreken. Oostelijk van de Middelzee zal de macht van Rome zich ook toen wellicht niet
hebben uitgestrekt, daar zij dan, om eene natuurlijke grens
te vinden, zou hebben moeten gaan tot aan de Eems:
ware dit het geval geweest, zoo zou de geschiedenis de
herinnering aan zulk eene belangrijke gebiedsuitbreiding
eerder hebben bewaard.
Mogen anderen spoedig op hunne beurt de tabula van
Tolsum onderzoeken en de hier voorgestelde lezing en
verklaring hetzij bevestigen hetzij verbeteren!
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Friesland in den Romeinschen tijd.
ii.
DE VONDSTEN UIT DE TERP „GROOT TOLSUM". DE
INVOER VAN TERRA SIGILLATA IN FRIESLAND
door
Mr. P. C. J. A. BOELES.

De belangrijke inscriptie op het in de te'rp „Groot Tolsum" gevonden romeinsche schrijftafeltje vestigt weer
eens in het algemeen de aandacht op de in Friesland
ontgraven romeinsche oudheden en op die uit Tolsum in
het bizonder.
Ongeveer een zestal kilom. recht ten zuiden der stad
Franeker verhief zich tot het najaar van 1914 de terp te
Tolsum, ook wel genaamd „Groot Tolsum", ten zuidwesten van het dorp Tzum en te midden van uitgestrekte
groene weiden, geheel „op de ruimte" zooals de terpbaas
het noemde, d. i. eenzaam, ver van bewoonde buurten.
Men kwam er niet gemakkelijk: eerst langs een binnendijk
met smallen kunstweg over de Vlaren, en daarna over
den Slachtedijk zonder kunstweg, begraasd door schuwe
koeien en hier en daar afgezet met voor den wielrijder
hoogst lastige hekken. Op het blad Franekeradeel in den
bekenden in 1849/59 bij Eekhoff uitgegeven atlas van
Friesland wordt de terp aangegeven met „Tolsum", een
naam die ook op de kaarten der A. N. W. B. is terug te
vinden.
Reeds spoedig na het begin der afgraving, omstreeks
1910, trok deze terp de aandacht van het Friesch Museum
te Leeuwarden door het daar gevonden geometrisch ver-
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sierde vaatwerk x ) en de hier afgebeelde sigillata-scherf.
De voorkomende terpbaas Piersma heeft, vooral na mijn
eerste bezoek in Augustus 1911 trouw voldaan aan zijne
belofte om de vondsten nauwkeurig te verzamelen en ongeveer de diepte te noteeren, waarop zij gevonden werden,
Behalve op geometrisch versierd vaatwerk, werd bij de
arbeiders bizonder de aandacht gevestigd op de gemakkelijk te herkennen scherven van terra sigillata, waarover
straks nader, en stellig is het aan al deze zorg te danken
dat ook bewaard is gebleven het uiterlijk zoo onaanzienlijke schrijftafeltje, dat in dit jaarboek door Prof. Vollgraff
is gepubliceerd. Aangenaam is het mij hier te kunnen
vermelden, dat mejuffrouw Aletta Hingst te Amsterdam,
die bij den verkoop der terp zich eigendomsrechten op de
vondsten had voorbehouden, die vondsten aan het Friesch
Museum heeft afgestaan, omdat, gelijk zij schreef „ d a a r
d e p l a a t s is, w a a r z u l k e z a k e n t o t h u n
r e c h t k o m e n en a l l i c h t m e e h e l p e n a a n h e t
g e v e n v a n een b e e l d o m t r e n t de b e s c h a v i n g o n z e r v e r r e v o o r v a d e r e n en d e n i n v l o e d d o o r v r e e m d e n d a a r o p u i t geoefend".
Stellig een voorbeeld van ruim inzicht dat algemeen navolging verdient.
Het schrijftafeltje kwam binnen in 1914, met de laatste
zending, die het museum uit deze terp ontving, afzonderlijk gewikkeld, evenals de kleinste versierde scherf, in een
stuk krantenpapier, met de notitie „uit het zwart p. m.
15 cM. beneden Z(omer) P(eil)". De overtollige kleiresten,
die er aan kleefden zijn door Prof. Vollgraff verwijderd,
terwijl uit den rand een splinter genomen is voor het
houtonderzoek. Andere bewerkingen heeft het voorwerp
niet ondergaan sedert het in het museum kwam.
Waar de ontcijfering van het vooral aan de voorzijde
lastig te lezen cursiefschrift, ook met het oog op de af
kortingen en moeilijk te ontwarren ligaturen zeer speciale
1
Zie daarover mijn artikel: Vaatwerk met geometrisch ornament uit de terpen. Vrije Fries, 1913, blz. 441 v.v.
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kennis vereischt, is het zeer te waardeeren, dat prof.
Vollgraff, destijds te Groningen en in dezen bij uitstek
deskundig, bereid gevonden werd dit werk op zich te
nemen. De zeer belangrijke uitkomsten van zijn onderzoek, maken het gewenscht ons rekenschap te geven van
het milieu waaruit de tabula te voorschijn is gekomen.
Daarom stel ik mij voor hier de overige romeinsche vondsten uit Tolsum te bespreken, in verband met aanverwante oudheden uit andere Friesche terpen.
De terp, die 3.97 hectare groot was, verhief zich in 191 î
nog ongeveer twee meter boven A. P., doch was hooger
geweest, daar de bovenlaag reeds vroeger voor eigen
gebruik werd afgegraven. De vondsten zijn genummerd
C XXIII, 1—346, waarbij in aanmerking komt dat onder
nos. 86, 103 en 123 drie bakken met in hoofdzaak vóórKarolingisch Friesche scherven geboekt zijn, samen ongeveer 500 scherven.
Een betrekkelijk groot aantal scherven van Friesch vaatwerk met gekartelde randen, wijzen er op dat de terp
reeds bewoond werd in de eerste eeuw nà Christus. Voor
de dateeringskwestie laten wij het geometrische versierde
vaatwerk, dat hier zoo veelvuldig voorkwam, buiten beschouwing. Enkele fragmenten van onversierde Frankische
potten, wat Saksisch vaatwerk en eindelijk de laat-Karolingische scherven van het bekende geïmporteerde genre
Pingstorff, bewijzen dat de bewoning onafgebroken voortduurde tot aan het einde van den terpentijd. Ook de
romeinsche vondsten, die — om den lezer niet door te
veel details af te leiden — hierna afzonderlijk zijn gecatalogiseerd, getuigen van eene bewoning in de eerste eeuw
en we! volgt dat bepaaldelijk uit het vinden van het terracotta lampje met voluten aan den tuit (Afb.l) 2). Dit
lampen-type, dat dikwijls fraai versierd is, komt reeds voor
in den tijd van keizer Augustus en verdwijnt in de Rijnstreken, waar ze o. a. te Xanthen vervaardigd werden,
') Afb. verwijst naar de platen; fig. naar reproducties in den
tekst; n°, naar de beschrijvingen aan het slot.
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Afb. 1. Marsbeeldje van brons uit Tolsum.
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omstreeks 90 n. C. De archeologen in Duitschland hebben
dit niet onbelangrijke gegeven na nauwkeurig onderzoek
van verschillende legerkampen met zekerheid kunnen constateeren, en tevens dat de kunstzinnige versiering niet
komt voor rekening van de pottebakkers in de provincie,
maar eenvoudig te danken is aan het feit dat men uit
Italië geïmporteerde lampjes bezigde om er vormen mee
te maken. Namaak is waarlijk niet alleen van dezen tijd!
In Friesland zijn deze lampjes zeer zeldzaam. Ik ken er
slechts drie à vier uit de Friesche en Groninger terpen,
waarvan een, met de voorstelling van een hercules met
knods, uit de terp te Blija te voorschijn kwam.x) Dit
geringe getal wijst er reeds op dat deze lampjes niet als
handelswaar geïmporteerd zijn ten gerieve der Germaansche terpbewoners. De invoer van romeinsch vaatwerk
bij de Friezen n.1. van terra-sigillata begint zooals wij
nader zullen zien eerst in een tijd toen de voluten-Iampjes
niet meer in zwang waren. Hun voorkomen in de terpen
van Friesland en Groningen wekt dan ook eerder het vermoeden dat zij daar door de Romeinen zelf gehanteerd zijn.
Of dit ook het geval geweest is met het fraaie bronzen
Marsbeeldje (Afb. 1) uit Tolsum is moeilijk uit te maken.
Het aantal der in de terpen gevonden bronzen godenbeeldjes van romeinsche herkomst, is groot genoeg om
aan te kunnen nemen, dat zij, althans gedeeltelijk, aan de
Friezen zelf hebben toebehoord en voor hen werden aangevoerd. Men bedenke ook dat de Friezen langen tijd
deel uitmaakten van de romeinsche hulptroepen en zoodoende met de niet-germaansche goden bekend werden.
Zoo kennen wij uit Engeland een geloftesteen aan Mars
gewijd, die opgericht werd door germaansche burgers,
behoorende in het begin der derde eeuw tot eene afdeeling
van Friesche hulptroepen. Deze gentianen waren Tuihantï
of Twenten. Geliefd vooral waren de voorstellingen van
den god van den koophandel Mercurius en daarnaast deze
') Zie de afbeelding in mijn catalogus van het Friesch Museum,
1909; pi. III n°. 185.

Wumkes.nl

106

Marsbeeldjes, waarvan in de aanteekeningen, die hier volgen niet minder dan vijf stuks uit de Friesche terpen zijn
beschreven. Dat uit Tolsum is het grootste (18.5 cM) en
verreweg fraaiste. De god van den krijg vertoont zich
hier in de gestalte van een edelen jongeling, die rustig
op zijn (verdwenen) lans steunt. Alleen het hoofd is bedekt met een Korijnthischen helm. Hoe geheel anders is
de Ares-figuur bij de oude Grieken: de menschendoodende,
bloeddorstige, inurenverpletterende Ares van Homerus
(Ilias E, 31), die meer overeenkomt met onze moderne
voorstellingen van den geest van den oorlog. Evenals de
gestalten van Hermes en Dionysos heeft de Mars-figuur
zich reeds in de Grieksche kunst geheel gewijzigd: „Aus
einem bärtigen wilden Krieger wurde er zum schonen
Jüngling, den Liebesgedanken quälen".]) Zoo doet hij
zich ook hier voor evenals in drie der andere terpenbeeldjes, van ruwer maaksel, waarin het droomerige en
weeke niet tot uitdrukking is gekomen.
De oudere voorstelling bleef naast de jongere in zwang,
hoewel in mindere mate, zooals o. a. het beeldje uit 't
legaat Quaestius aantoont (no. 42).
Uit een historisch oogpunt van grooter beteekenis is
een tweede godenbeeldje uit de Tolsumerterp, waarvan
slechts een gedeelte, in fragmenten tot ons gekomen is.
Het is een Fortunabeeldje van terra-cotta, zeer hard gebakken, geel getinte aarde en de omstandigheid dat dergelijke voorwerpen vervaardigd werden met behulp van
een vorm, zoodat er meerdere geheel gelijke stukken bestonden, maakte het in verband met een gelukkig toeval
mogelijk vast te stellen, dat onze fragmenten afkomstig'
zijn van een' ongeveer 20 cM. hoog beeldje voorstellende
de godin van den overvloed, gezeten op een troon en geflankeerd door twee naakte kinderfiguurtjes, waarvan het
linkschehier bewaard bleef (Afb. 3). In de houding van
de treurende geest des doods rust dit kind met het hoofd.
') Roscher, Lexicon der Griechischen und Rörnischen Mythologie, in voce „Ares".
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Romeinsch lampje (2) en fragmenten van een Fortunabeeldje |3) uit Tolsum.
Schrijf griffel van been (8) uit Hijum.
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op den rechter arm en het hoog opgetrokken linkerbeen.
Een gelijk beeldje toch, waaraan slechts het hoofd en
het bovenstuk van den hoorn des overvloeds ontbreken
(fïg. 1) en dat 17.6 cM. hoog is, werd gevonden bij Remagen in een graf uit den tijd der Flavische keizers (69—96
n. C), dus nog uit de eerste eeuw n. C. en is evenals ons
beeldje te Keulen vervaardigd, vrij zeker in de fabriek van
Alfius, van wien aanverwante gemerkte statuetten bekend
zijn.

Fig. 1. Fortuna-beeldje van terra-cotta, gevonden te
Remagen (Duitschland). Vóór- en achterkant.

In Keulen zijn omstreeks 1883 toevalligerwijs achterelkaar verschillende fabrieken van dergelijk heiligenbeeldjes
ontdekt, die men min of meer kan vergelijken met de
„hiïlegebackers", die o. a. in de 15de eeuw te Utrecht ta!
van fraaie pijpaardenbeeldjes van heiligen vervaardigden.
Hoewel de Romeinen ook beeldjes van pijpaarde kenden,
werkten de hierbedoelde Keulsche fabrikanten met terracotta, hetzelfde materiaal waaruit het straks besproken
vroege lampje bestaat. -Sommige fabrikanten maakten
zoowel beeldjes als lampjes. De Fortuna van Tolsum is
het eenige terra-cotta beeldje dat mij uit de terpen bekend
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is. Het is zooals wij zagen omstreeks het einde der eerste
eeuw vervaardigd en kan dus zeer goed nog in het begin
der tweede eeuw in den grond geraakt zijn, ongeveer in
den tijd, waaruit de tabula dateert. Een geheel andere
voorstelling der godin Fortuna, in brons, werd gevonden
in de terp te Lions.a)
En nu het terra-sigillata uit Tolsum, dat zich eveneens
leent tot min of meer nauwkeurige dateeringen en gevolgtrekkingen van verschillenden aard. In 1911 is al het
destijds uit de Friesche en Groninger terpen bekende sigillata stuk voor stuk door mij nagegaan 2) en leidde tot
het resultaat dat dit alles in hoofdzaak vrij laat is en
voornamelijk afkomstig uit fabrieken in de Rijnstreken,
in het bizonder uit bakkerijen te Rheinzabern bij Spiers
(tusschen Mainz en Straatsburg).
Sedert de onderzoekingen van Dragendorff, Déchelette,
Ritterling en anderen is nà 1895 onze kennis betreffende
dit typische roode, verniste romeinsche aardewerk enorm
vooruitgegaan. Opmerkelijk vooral is dat het centrum
van uitvoer zich met den loop der tijden steeds meer naar
het Noorden verplaatste. Met andere woorden de fabrikanten vestigden zich steeds dichter bij de plaatsen waar
de voornaamste afnemers woonden; terwijl de invloed der
verder afgelegen fabrieken in gelijke mate afnam. In een
der oudste Duitsche legerkampen, te Haltern, vinden we in
den tijd van keizer Augustus, vrijwel uitsluitend Italiaansch
sigillata. Te Hofheim in den Taunus komt daarentegen
nà 't jaar 40 n. C. reeds bijna geen Italiaansch werk"
meer voor, maar vooral de waar uit Zuid-Fransche fabrieken (Graufesenque), die ook in ons land veel in de legerplaats te Vechten werd aangetroffen.3) Graufesenque wordt
') Catalogus, Friesch Museum, 1909 pi. III n°. 201.
) Boeles, Friesische Keramik und Terra Sigillata aus den
Niederländischen
Terpen. Röm. Germ. Korrespondenzblatt, 1911
S. 3 60 ff.
) C. W . Vollgraff. Eenige opmerkingen
omtrent de waarde
2
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weer verdrongen door de fabrieken te Lezoux in midden
Frankrijk, dat reeds omstreeks 60 n. Chr. begint te exporteeren, doch eerst aan het einde der eerste eeuw de markt
begint te beheerschen. Inmiddels beginnen ook in OostGallie, en daarna ook, in de eerste helft der tweede eeuw,
te Trier deze industrie op te komen en dan de fabrieken
te Rheinzabern, die met Trier vooral nà 150 de export in
handen kregen.
Noch in ons land, noch in Engeland schijnt het tot het
oprichten van fabrieken te zijn gekomen. De karakteristieke bewijzen daarvoor n.1. de ovens en de vormen, waarin
de versierde stukken vervaardigd werden, zijn immers tot
dusverre in deze streken niet gevonden. De wijze waarop
die vormen zelf vervaardigd werden is voor een goed begrip van zaken niet zonder belang, Het zijn in hoofdzaak
min of meer dikke kommen, waarin aan den binnenkant,
vóór het bakken, met behulp van stempels, verschillende
ornamenten gedrukt zijn. De voorstelling van Diana met
hinde, voorkomende op na te melden scherf van een kom
(afb. 7) uit Tolsum, is b.v. in den vorm waarmede de
kom vervaardigd werd, eenige malen ingedrukt met één
stempel, de andere ornamentdeelen weer met andere stempels. Daarna is de weeke vorm gebakken. Zij diende
alleen om de versierde buik van de kommen te vormen.
De hooge gladde randen en de voet werden er uit de hand
aangedraaid. Dezelfde ornamentstempels zijn gebezigd
voor tal van vormen, die onderling zeer kunnen verschillen
wat de ornamentschikking betreft. Zelfs, wat de zaak
ingewikkelder maakt, hebben verschillende pottebakkers
uit één centrum sonis dezelfde ornamentstempels gebezigd.
Daarnaast hebben de latere fabrieken de ornamenten van
de voorgangers nagevolgd, doch dan zijn er gewoonlijk
verschillen in grootte en afwerking, kleine wijzigingen, en
eene andere schikking van het ornament, die kunnen leiden
tot onderscheiding van de diverse fabrikaten en het mogelijk
van de verzameling van het Provinciaal Utrechtsen Genootschap. Aanteekeningen van dat Genootschap, 1907.
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maken om in vele gevallen zelfs kleine scherven van versierde kommen aan bepaalde fabrieken toe te schrijven.
En niet alleen zijn thans door het vinden van ovens,
vormen, fabrieksafval enz. vele fabriekscentra bekend, maar
ook de fabrikanten zelf, de pottebakkers, kennen wij in vele
gevallen bij name omdat zij hun naam, al weer met een
stempel, soms ook met een stilus in de vormen drukten
of schreven, of aanbrachten op de reeds gevormde maar
nog niet gebakken producten Dit laatste in den regel
met de geheel uit de hand vervaardigde, onversierde schalen
en borden, waarvan de vormen zich met den loop der
tijden wijzigden, wat ook al weer een middel aan de hand
geeft om te beoordeelen of een onversierd fragment vroeg
of laat is.
Voor de kennis van onze terpen is het sigillata van
buitengewone beteekenis, als dateeringsmateriaal en als
middel om de relaties tusschen Romeinen en Friezen en
het peil der beschaving van deze laatsten te leeren kennen.
Eerst in deze eeuw is dat ingezien. In 1905 hadden wij
uit 25 terpen in Friesland met elkaar slechts 46 sigillatascherven. In Mei 1911 uit Friesland en Groningen samen
200 nummers, waaronder ook enkele gave stukken en nu
heeft het Friesch Museum uit Friesche terpen reeds ongeveer 700 stuks. Uit Tolsum alleen 54 scherven, dus meer
dan er in 1905 uit geheel Friesland bekend was. Dit is
alleen een gevolg van een verbeterde methode van verzamelen. De arbeiders weten tegenwoordig dat het Friesch
museum zelfs voor het kleinste romeinsche scherfje iets
betaalt en dat werkt uitstekend.
De in 1911 ten aanzien van Friesland en Groningen
verkregen indruk heeft zich ondanks den aanwas van het
materiaal niet gewijzigd wat betreft den tijd waarin de
aanvang van deze sigillata import in Friesland ongeveer
gesteld moet worden. Wel is echter als geheel nieuw feit
aan het licht gekomen, dat naast de bekende fabrieken
van Rheinzabern ook fabrieken te Trier een grooten rol
speelden bij dien invoer. Deze laatste fabrieken zijn eerst
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goed bekend geworden door de uitnemende, in 1913 verschenen studie van Mej. Fölzer.J)
Voordat wij overgaan tot de eigenlijke sigillata import,
die eerst in de tweede helft der tweede eeuw n. C. voor
de terpen beteekenis kreeg, nog een enkel woord over de
daaraan voorafgaande periode van den Romeinschen tijd.
Ook uit die eerste periode is er eenig sigillata voorhanden,
dat echter niet op één lijn te stellen is in beteekenis met
het latere dat als handelswaar ingevoerd werd, ten dienste
van den Germaan. De oudste voorwerpen van Romeinschen oorsprong zijn gevonden in de terp te Winsum iets
ten oosten van Tolsum. Ik herinner er slechts aan dat
verschillende resten van amphorae en slanke kruiken, het
bewijs leveren dat de Romeinsche soldaten zich vóór den
opstand der Friezen in het jaar 28 n. C. hebben vertoond op de Winsumer terp. Dit is geen theorie, maar
een vaststaand iets, waarover Prof. Vollgraff en Dr, Holwerda zich na mijne publicatie dier vondsten 2) in gelijken
zin hebben uitgelaten. Deze vondsten zijn ook daarom
zoo merkwaardig, omdat zij de oudste der met zekerheid
te dateeren terpvondsten zijn.. Er zijn er m. i. wei oudere
stukken, doch daaromtrent loopen de meeningen uiteen.
Onder deze Winsumer stukken bevindt zich nu ook een
fragment van een bord van sigillata met het stempel (no.
9) van den bekenden pottebakker Gnaeus Ateius, uit den
tijd van keizer Augustus, wiens waar veelvuldig gevonden
werd in de vroeg-Romeinsche legerplaats te Haltern aan
de Lippe. Uit dezen zelfden tijd zijn mij uit de terpen nog
slechts twee andere fragmenten (no. en afb. 10) bekend
van een zeer fijn sigillata-bekertje uit de terp Bilgaard, een
paar kilometer ten noorden van Leeuwarden. Precieuse
scherven, die stellig wijzen op een bezoek van Romeinen
in den eersten tijd onzer jaartelling. Dat men nu te Winsum
') 'Die Bilderschüsseln der Ostgallischen
facturen.

Sigillata-Manu-

2

) Catalogus Friesch Museum, 1909, blz. 26/27. Elsevier, 1908

blz. 172. (De oudste beschaving op de Friesche klei)'
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mag spreken van een vaste bezetting (praesidium) der
Romeinen acht ik zeer waarschijnlijk. Slechts een nader
onderzoek evenwel zou dat stellig hebben kunnen uitmaken
en in 1887—-90, toen de vondsten voor den dag kwamen,
is hunne beteekenis niet terstond ingezien.
Dat er geen Romeinsche legioentegels of andere steenen
gevonden zijn, bewijst natuurlijk niets, want — en dit
schijnt niet algemeen bekend te zijn — in die vroege
periode bouwden de Romeinen hunne kampen en forten
uitsluitend van hout en aarde en het blijft altijd mogelijk,
dat we nog eens, ook buiten de eigenlijke terpen, sporen
van een dergelijk versterkt kamp aantreffen, immers in die
periode — dat wordt vooral in den laatsten tijd duidelijk —
kon men, ten minste in den zomer, heel wel wonen op
het onbedijkte platteland van Friesland, dat destijds alleen
bij zeer hooge vloeden onder liep.
Tusschen het in den grond raken van die enkele zeer
oude stukjes sigillata uit Winsum en Bilgaard en het in
ouderdom daarop volgende sigillata uit andere terpen ligt
een heele lange tijd, waarin overigens, gelijk wij zagen
toch zeer veel sigillata gefabriceerd is en ook in ons land
uit romeinsche nederzettingen voor den dag gekomen is.
Geen enkele versierde scherf uit de terpen kan nog met
zekerheid aan een Zuid-Fransche fabriek (Graufesenque)
worden toegekend en slechts een paar aan Lezoux.
Nu is het waar dat Friesland met zekerheid slechts tot
omstreeks 47 n. C, toen keizer Claudius de Romeinsche
nederzettingen terug riep tot den linker Rijnoever, tot het
Romeinsche rijk gerekend kan worden; terwijl het nà den
opstand in het jaar 28 n. C. langen tijd weinig van het
Romeinsche gezag bespeurd zal hebben. Maar de Romeinsche geloftesteen uit Beetgum, die ons in kennis
brengt met Romeinsche pachters der visscherij, een steen
die volgens Zangemeister „der Schrift nach" vermoedelijk
uit het einde der eerste eeuw dateert en het schrijftafeltje
van Tolsum, duiden er toch wel op dat ook nà 47 ons
Friesland min of meer als rijksland behandeld werd, zoo-
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Fig. 15. Kom van terra sigillata uit de terp Tjaard bij Wirdum.
Einde der tweede eeuw n. C, door Firmus te Rlieinzabern.
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12
Terra sigillata: Scherven uit terpen te Tolsum (7), Bilgaard (10), Wijnaldum (12).
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dat men eenig correspondeerend sigillata onder de vondsten
zoude verwachten. Dit is dan echter behoudens dan die
enkele scherven uit Lezoux (nos. 11 en 12) die toch ai
reeds in de tweede eeuw vallen, tot dusverre niet het
geval, althans bij gebrek aan karakteristieke fragmenten,
niet te constateeren.
Maar wel komt hierdoor des te sterker uit dat het sedert
de tweede helft der tweede eeuw n. C. betrekkelijk ruim
ingevoerde sigillata in hoofdzaak een handelsproductwas,
ten dienste van de Friezen. Vandaar dat het ook voorkomt
in alle terpen in Friesland en Groningen, die in. den Romeinschen tijd bewoond werden. Mocht men er nog aan
twijfelen dat de eenvoudige Germaan dit romeinsche vaatwerk bezigde, dan wijs ik er op dat andere romeinsche
oudheden uit denzelfden tijd, zooals die in elke werkelijk
romeinsche nederzetting overvloedig voorkomen, hier zeldzaam zijn.
In hoofdzaak kwam dat late sigillata uit fabrieken te
Rheinzabern, waaraan een tiental nummers uit Friesland
(nos. 13—21 bis) kunnen worden toegeschreven en uit Trier,
waarvan het Friesch Museum minstens veertien stukken
(nos. 22—35) bezit, terwijl mij uit Groningen, waarvan ik
het nà 1911 ontdekte niet heb nagegaan, al vast één scherf
uit Trier bekend is. Nu lijken deze cijfers in verband met
het totaal der voorhanden scherven, wellicht gering, doch
men bedenke dat ongestempelde gladde scherven, die de
hoofdmassa vormen, wel aan bepaalde tijdperken, doch
niet met zekerheid aan bepaalde fabrieken kunnen worden
toegekend. Een enkele maal is het voorts onzeker welke
plaats in aanmerking komt omdat de pottebakkers langzamerhand naar het Noorden trokken en Firmus en Domitianus b.v., wier stempels hier voorhanden zijn, zoowel
te Heiligenberg als te Rheinzabern gewerkt hebben. Dat
dergelijke kommen als de hier afgebeelde van Firmus
(Afb. 15) ook nog na 171 n. C. vervaardigd werden bleek
duidelijk door een elders gevonden kom, die versierd was
met den afdruk van een munt uit dat jaar, een omstan8
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digheid die mede aanleiding gaf om de vroegere sigillatadateeringen iets te verjongen. We mogen als zeker aannemen, ook op grond van de studie 'van Mej. Fölzer, dat
de sigillata import bij de terpbewoners minstens tot de
vierde eeuw n. C. heeft voortgeduurd, hetgeen bevestigd
wordt door het feit dat daar ook voorkomt het sigillata
uit den vervaltijd, de met radstempels versierde kommen
uit de vierde eeuw.
En welk een aardige kijk op het leven onzer Friesche
voorouders geeft nu het resultaat van het nauwkeurig
verzamelen van louter scherven van gebroken potten en
pannetjes! Het waren in hoofdzaak stevige onversierde
borden, schalen en bekers en op de buik versierde kommen van een bepaald model, met gladde randen en voeten,
verder vooral ook wrijfschalen met leeuwenkop-tuiten en
daarnaast ook wel, doch zeldzamer, vazen met kerfsneeornament, borden waarvan de randen met bladwerk en
relief (barbotine) versierd zijn. In hoofdzaak werd er alleen
sigillata en geen ander romeinsch vaatwerk geimporteerd,
al zijn er ook enkele halzen van één of twee-oorige kruikjes en brokken van verniste vaasjes bekend. Naast het
sigillata, waarmede men zuinig omging, evenals wij met
porselein, bleef de Germaan zijn eigen grof vaatwerk gebruiken. Sommige sigillataborden zijn half zwart gebrand
en blijkbaar door hitte gesprongen. Dit was o. a. het
geval met een bord uit de terp te Blija (n°. 36, zie ook
nos. 19 en 12) dat gevonden werd bij het hoofdeinde van
een half verbrand lijk, dat nog in het museum bewaard
wordt. De schotel zal hier eenig voedsel bevat hebben
voor de ziel van den afgestorvene. In Hogebeintum kwamen skeletten uit een later tijdperk voor den dag met
houten schotels bij het hoofd, zooals bij één skelet, thans
in den kelder van het museum, nog intact is gelaten.
Het sigillata uit Tolsum wijkt niet af van den algemeenen regel. Het is laat en eerst na 150 n. C. als
handelswaar voor eigen gebruik van de germaansche
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terpbewoners ingevoerd. Er moge onder de kleine niet
karakteristieke scherven een enkel fragment van een ouder
stuk schuilen, doch aan den hoofdindruk doet dat niet af.
Rheinsabern is bepaaldelijk vertegenwoordigd door een
schaalfragment met kegelvormig oploopenden bodem waarop het stempel van den pottebakker Regulinus (no. 6);
terwijl de hier afgebeelde fraaie scherf van een o. a. met
de geliefde voorstelling van Diana met de hinde verversierde kom (afb. 7) in een fabriek te of in de buurt
van Trier vervaardigd is, omstreeks het midden der tweede
eeuw. Om een juisten indruk van dergelijke kommen te
geven lieten wij tevens een volledig exemplaar reproduceeren, gevonden in de terp Tjaard bij Wirdum en iets
later door den pottebakker Firmus vervaardigd te Rheinzabern (afb. 15).
Summa summarum blijkt dus dat Tolsum wel door
Romeinen is bezocht, doch dat de vondsten niet wijzen
op eene Romeinsche nederzetting van eenigen duur of
beteekenis.
**
Of de koopovereenkomst, waarvan het tafeltje getuigt
en waarbij twee centurio's, behoorende bij romeinsche
legioenen, te pas kwamen, in het tegenwoordige Friesland tot stand gekomen is, weten wij niet. Prof. Vollgraff heeft aangetoond dat onze houten koopakte ten
dienste van den kooper Gargilius werd opgemaakt. Deze
zal het stuk dus in zijn bezit gehad en waarschijnlijk niet
langer bewaard hebben dan noodig was om met de hoedanigheden van het gekochte rund, de af- of aanwezigheid
van verborgen gebreken, bekend te raken. Het tafeltje
wijst in ieder geval op een bezoek van Gargilius aan
Friesland. De mogelijkheid dat het daar ook beschreven
werd is niet à priori uitgesloten, hoewel de sigillata-statistiek voorloopig niet wijst op de aanwezigheid van vaste
Romeinsche bezettingen in Friesland, met uitzondering
van de periode vóór den opstand der Friezen in het jaar
28 n. C, waartoe behooren de vondsten van Winsum,
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de sigillata-scherven uit Bilgaard (n°. 10) en de holle punt
van een slanke amphora (Loesche, Halter'n V, type 69).,
gevonden in eene terp te Oosterlittens (Inv. 56, 8), in de
nabijheid van Winsum. Oudheden, die in ieder geval het
bewijs leveren van de aanwezigheid van Romeinsche soldaten in het land der terpen.
De op het schrijftafeltje met name genoemde centurio's
kunnen zich in het jaar 116 n. C. ook tijdelijk in Friesland hebben opgehouden. Doch wat daar ook van moge
zijn, het tafeltje wijst stellig op verkeer met de Romeinen,
speciaal op het leveren van vee.
Afgezien van terra-sigillata, zijn er nog verschillende
vondsten, die getuigen van betrekkingen met de Romeinen,
gedeeltelijk ook van verblijf van Romeinen of van geromaniseerde Veteranen in Friesland. Te Dronrijp, tusschen
Franeker en Leeuwarden raapte Dr. Pleyte in een terp
zelfs fragmenten van ongestetnpelde romeinsche dakpannen x) op, die doen denken aan een romeinsche villa
of hoeve. Bekend is de vondst van romeinsche denariën
te Feins, ten N.O. van Bolsward, munten, die volgens
wijlen Dr. Willers, die al de aanverwante vondsten in
Duitschland en Nederland naging, aan het einde der eerste
of het begin der tweede eeuw n. C. in den grond geraakt
moeten zijn, om van de latere vondsten van denariën op
de Vlaren bij Tzum en te Winsum te zwijgen.2) Uit
Achlum, ook in Westergo, komt een thans 8.375 K.G.
wegend stuk lood, waarop is aangeduid dat het 30 romeinsche ponden gewogen heeft. Zangemeister heeft deze
inscriptie gepubliceerd.3)
Uit terpen rondom Hallum, in Oostergo, kennen wij
twee handvatten van romeinsche zwaarden (Vgl. Pleyte,
Friesland, pi. VII) en een paar schijfvormige beslagstukken van brons, denkelijk phalerae van paardentuig, die
') Thans in het Friesch Museum.
) Vgl. Catalogus Fr. Museum, 1909, blz. 73/74.

2

3

) Riese. Das Rheinische Germanien in den Antiken In-

schriften,

1914, no. 4608 en C. I. L. XIII, 10029, 27.
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weer aan romeinsche soldaten doen denken, doch niet te
dateeren zijn.
Sporen van schrift uit dezen tijd ontbreken niet geheel
en dit schrift heeft ook weer een romeinsch karakter. De
bekende germaansche runen-inscripties van het Leeuwarder museum zijn stellig jonger dan het romeinsche tijdperk. Alle schrift wordt in dezen tijd verlatiniseerd, ook
de namen van personen, wat reeds door het schrijftafeltje
wordt bewezen. We hebben op het oog sigillatascherven
uit Hichtum en Cornjum. Op een daarvan is gekrast de
naam . . . MANDVS') waarschijnlijk aan te vullen tot
Amandus; op twee anderen, die bijelkaar behooren, een
waarschijnlijk onvolledige en daardoor niet te ontcijferen
naam. Toevallig is er een Friesche soldaat met den naam
„Amandus" bekend, hij diende in de derde eeuw in Engeland. 2) Wie weet of het niet een „Hichtumer" was, al
komt de naam Amandus ook voor buiten Friesland b.v.
onder de pottebakkers te Rheinzabern. Het krassen van
namen op vaatwerk is overigens een bekend verschijnsel.
Rechtstreeks op schrijven in Friesland wijst de hier afgebeelde fraaie beenen schrijfgriffel of stilus (afb. 8) uit
een terp te Hijum in Oostergo. Het breede bovenvlak
diende om de was glad te strijken, de scherpe punt om
bij het vormen der letters de was als het ware weg te
krabben. Men schreef niet zoozeer „in" de was als wel
„door" de was, die zwart gemaakt werd om een goed contrast te krijgen met de lichte kleur van het hout, dat bij
het schrijven weer voor den dag kwam. Onze tabula
laat deze tegenstelling nog eenigzins zien en tevens dat
dat de stilus doordrong tot in het hout.

') Van Giffen, Fauna, Taf. III, 11.
) Riese, t. a. p. n°. 1856.

2
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Nadere beschrijving der besproken Romeinsche oudheden
uit terpen in de provincie Friesland.')
A. UIT DE TERP GROOT-TOLSUM.
1 Mars. Naaktfiguur van brons. De rechterhand omklemde
een thans verdwenen lans. Op den rug tegen den linker
schouder een geoxydeerde massa, mogelijk de rest van een
mantel (chlamys). Voetstuk modern. Hoog 18.5 cM. Zie
afbeelding. Inv. 123, 106.
2 Lampje, defect, met voluten aan den tuit. Blijkens de links
nog zichtbare boogjes was de spiegel versierd met „Muschelornament", dat op deze lampjes nog al eens voorkomt. Van
vuil witte, hard gebakken en bruin verniste aarde (terracotta). Om den bodem een flauw uitspringende, 5 mM.
breede standring. Diam. bodem 4.1 cM. Diam. bovenvlak
in de br. 6.3 cM. Hoog 2.8 cM. Inv. 123, 325. Midden der
eerste eeuw n. C. Vgl. Ritterling, Das frührömische Lager
bei Hofheim. Nass. Aan. 1913, Type 35 en 36 en S. 264 en
Loesche, Haltern V, Taf. XIX. Zie afbeelding.
Een aanverwant lampje type 35 uit de terp Wierumerschouw te Groningen, versierd met een Victoria, is afgeb. bij
van Giffen. Fauna der Wurten, Taf. Hl. Dit laatste exempl.
is te Xanthen vervaardigd. Zie een dito bij Loesche. Bonner
Jahrb. 117, S. 421.
3 Fortuna zittende op een stoel of troon, aan weerszijden
waarvan een naakt kinderfiguurtje (eroot). Van dit beeldje
zijn slechts drie fragmenten bewaard. Het komt in grootte,
en vorm geheel overeen met het in de tekst afbeeide, te
Remagen gevonden beeldje, dat thans, zonder hoofd, nog
17.6 cM. hoog is. Zie Lehner, Zur Kenntnis der röm. Terrakotta fabriken in Köln. Bonner Jahrb. 1903 S. 191, n°. 8/9
en S. 196 en de Fortuna S. 189 n°. 7/8. De fragmenten ben
c passen aanelkaar. A en b ziet men op de afbeelding van
de voorzijde c van de keerzijde. Van geel getinte, witte,
zeer hard gebakken aarde. Fragment a is nog 8.5 cM. hoog.
Inv. 123, 158. Eene foto van het Fortuna-beeldje uit Remagen en van de bijbehoorende grafvondsten geeft E. Funck
in Bonn. Jahrb. 116, Taf. II, 4.
') Tenzij het tegendeel vermeld is bevinden deze oudheden zich
in de verzamelingen van het Friesch Museum te Leeuwarden.
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4 Halsrand van een éénof twee-oorig kruikje
van witte aarde, hardgebakken. Zie bijgaande afbeelding op ware
grootte. Inv. 123, 119.
5 Bodem van een mat vernist bekertje, afgeb. bij van Giffen,
Fauna, pi. III n°. 16. Thans verz. Friesch Museum.
6 Schaal-fragment, onversierd, van terra sigillata. Op den
kegelvormig oploopenden bodem het stempel van den te
Rheinzabern werkzamen pottebakker Regulinus. Ludowici,
Rheinzabern II, S. 282. Vorm
ongeveer als Lud. III, Sa. Inv. n.^, <-^. » wv.v.«^ ..^^ «v.,'
tweede eeuw of iets later.
7 Gedeelte van een versierde kom van terra sigillata (.vorm
Drag. n°. 37). Vervaardigd in een fabriek te Trier of in
eene aanverwante Oost-Gallische fabriek. De versiering bestaat uit medaillons met schelp als Fölzer, Taf. XV, 38. Dit
medaillon dat een grootste breedte heeft van 33.5 mM. en
32 rnM. hoog is schijnt gelijk te zijn aan 't medaillon n°. 830
bij Fölzer, dat echter volkomen rond geteekend is. Verder
tweemaal een Diana met hinde als Fölzer, Taf. XVIII, 6, dus
bijna gelijk n°. 478 op de typenkaart, die enkele mM. grooter
is. De eierlijst komt overeen met die op laatstgemeld n°. 6.
Het blad dat er viermaal op voorkomt is tusschen den passer gemeten 3 cM., dus iets kleiner dan n°. 752 bij Fölzer,
dat overigens gelijkvormig is.
Het materiaal is hard gebakken, de glazuur goed en fraai
donkerrood, de afwerking zorgvuldig, zoodat deze kom wel
omstreeks het midden der tweede eeuw gedateerd kan worden. Inv. 123, 24. Zie de afbeelding.
B. UIT ANDERE TERPEN IN DE PROVINCIE FRIESLAND.
8 Stilus of schrijf-griffel van been, versierd met kleine cirkels.
Uit een terp te Hijum ten noorden van Leeuwarden. Lang
10.8 cM. Inv. 25, 136. Vgl. Lindenschmidt, Altertürner u. h. V.
.. V, Taf. 53, n°. 974 en Curie. A. Roman frontier post and its
peop/e, 1911; pi. LXXX. Het platte bovenstuk diende om
de was glad te strijken. Zie afbeelding.
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Terra sigillata uit het begin der eerste eeuw n, C.
9 Onversierde scherf, waarschijnlijk van een bord, met stempel
van den pottebakker Gnaeus Ateius, wiens bloeitijd valt in de tweede helft der.regeering van
keizer Augustus (30 v. C.—14 n. C.) en wiens waar
in de dagen van keizer Tiberius in Gallie en
Germanië verdwijnt. Zie een dergelijk stempel in: Mitteilungen
der Altertums-Kommission f. Westfalen, V, Taf. XXVI, 19 en
20 en een aldus gemerkt bord uit het kasteel Höchst, O. R.
L. 37, Taf. I, 2. Terp Winsum, Inv. 53, 74.
10 Twee scherven van een zeer fijn kommetje uit dezelfde fabriek,
althans uit dezelfde periode. De rand komt overeen met die
van servies II uit Haltern (Westf. Mitt. V S. 137 en 151):
Terp Bi/gaard, ongeveer 2 K.M. ten noorden van Leeuwarden.
Inv. 14 k, 33. Zie afbeelding.
Terra sig.illata uit Lezoux.
11 Scherf van een versierde kom, met gedeelte van een groot
medaillon en den amor met twee fakkels (Déchelette n°. 265).
Eerste helft der tweede eeuw n. C. Terp Blija. Inv. 28 b, 295.
12 Acht, gedeeltelijk aan elkaar passende scherven van een fraaie
kom (vorm Drag. n°. 37), versierd met door golflijnen afgescheiden metopen, halfb'ogen en groote medaillons. In de
metopen minstens tweemaal een naar links ziende mansfiguur,
die met de linker hand steunt op een staf, ongeveer als de
Jupiter n°. 5 bij Déchelette. Deze kom, die ongeveer in den stijl
van Doeccus versierd is, mag met groote waarschijnlijkheid
aan Lezoux worden toegekend. Eerste helft der tweede eeuw
n. C. Terp Wijna/dum. Inv. 144. 13, 14, 16, 44 en,53. Een
der scherven is zwart gebrand, zoodat de kom in vuiir gesprongen is. Zie afbeelding.
Terra sigillata uit fabrieken te Rheinzabern:
13 Halve kom (vorm Drag. 37). In groote medaillons de menschelijke figuur, Ludowici II, M. 42 en het hert Lud. II, T.
121. Einde der tweede eeuw n. C. of begin der derde eeuw.
Terp Sù'ens ten noorden van Leeuwarden. Inv. 21 a, 296.
14 Fragment van een dito kom met stempel Cornitialis (fragment). Comitialis werkte ook te
Westerndorf. Terp Ferwerd. Inv. 101, 552,
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15 Versierde kom van buiten gemerkt
Pirmus. In tien medaillons driemaal de fig. Lud. II M. 84; driemaal
de vogel met slang, als in den door
.,
Firmus gebezigden matrys, Lud. II. S. 225 en éénmaal de kip
Lud. III, T. 236. Einde der tweede eeuw n. C. Hoog 13.9
cM. Uit de terp Tjaard bij Wirdum, ongeveer 8 K.M. ten
zuiden van Leeuwarden. Deze kom was gevuld met vischgraten. Inv. 17 b, 22. Zie afbeelding.
16 Fragment van dito kom met stempel Comitialis. Terp Blija.
Inv.'28 b, 523. Vgl. n°. 14.
17 Scherf van dito kom, met dansende figuur Lud.
III, M. 141. Stempel Cer(ialis). Terp Blija.
Inv. 28 b, 492.
18 Scherf van dito kom met den herkules, Lud. II, M. 79. Terp
Wijnaldum bij Harlingen, waar reeds ruim 70 sigillata scherven gevonden zijn. Inv. 77 a, 4.
19 Onversierde schaal. Op den kegelvormigen
bodem het stempel Domiti(anus). Domitianus werkte o. a. te Rheinzabern. Lud.
I, S. 29, waar hij dergelijke schalen van den vorm Sa vervaardigde, doch vooral ook te Heiligenberg waar zijn stempel
45 maal gevonden werd. Zie Forrer. Die röm. Terra sigillata löpfereien von Heiligenberg u. s. w., 1911 S. 97 en
232. Tweede helft tweede eeuw. Terp Kimswerd. Inv. 121,
19. Defect doch voor reconstructie vatbaar en gedeeltelijk
zwart gebrand.
20 Fraai fragment van rand en buik van dito kom (vorm Drag.
n°. 37) met paard Lud. II, T. 54, alleen met iets smalleren
staart en de leeuw Lud. III, T. 13. Terp Wijnaldum. Inv. 144,11.
21 Fragment van dito kom met sporen van twee groote medaillons, waarin telkens de haas Lud. II, T. 97. Terp Hogebeintum. Inv. W. 28, 670.
21 bis. Fragment van dito kom met medaillons, waarin de doiphijn Lud. II, T. 45. Zie een dito scherf eveneens met gevleugelde staven bij Knorr, Cannstalt und Köngen-Grinario,
XXXII, 2. Terp Marsum. Inv. 52, 196.
Verschillende fragmenten van wrij'f'schalen met îeewwenmasker als tuit,
en van horden, waarvan de randen met barbotine bladwerh versierd
zijn, hunnen zeer goed uit Rheinzabern komen, waar dergelijke waar
gefabriceerd werd» Doch ook elders b.v. te Heiligenberg en Trier
teerden dergelijke borden vervaardigd.
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Terra slgillata uit fabrieken te Trier. Onze toeschrijvingen
aan Trier berusten op het belangrijke werk van Mej. E. Fölzer.

Die Bilderschüsseln der Ostgallischen Sigillata-Manufacturen. Bonn. 1913. Men dient er rekening mede te houden
dat de producten van Trier nog niet zoo nauwkeurig bekend
zijn dat altijd met volle zekerheid deze stukken te onderscheiden zijn van de aanverwante Oost-Gallische fabrieken.
Zie hierover Hähnle, Röm. Germ. Korrespondenzbl. 1914, S. 16.
22 Groote scherf van een versierde kom (vorm Drag. n°. 37),
vrijwel gelijk versierd als de scherf bij Fölzer, XXII, 28: o. a.
de eierlijst n°. 944, dezelfde halfbogen, de vliegende amor
n°. 545, boven tusschen de bogen de figuur n°. 506 en beneden dezelfde bladerenkrans. Eind tweede of begin derde
eeuw n. C. Terp Holwerd, Inv. 139, 3.
23 Drie scherven van een dito kom met den man met den ezel,
Fölzer n°. 505. Terp Hogebeintum. Inv. 28, 339.
24 Scherf alsvoren met wagenmenner n°. 504, hond n°. 651, eierlijst n°. 946. Zeer grof. Zie een dito scherf uit Vechten bij
Fölzer, XVII, 12, die wordt toegeschreven aan Censorinus
(omstreeks 175—225 n. C). Terp Hogebeintum. Inv. 28,249.
25 Dito scherf met het hert n°. 622. Eind 2e of begin 3e eeuw
n. C. Terp Blija. Inv. 28 b, 494.
Te oordeelen naar een mij door Dr. van Giffen verstrekte
foto komt ditzelfde hert voor op een door hem »Fauna
der Wurten" Taf n°. 9 afgebeelde scherf uit de Groninger
terp Brillerij: ook het haasje 659 en het ornament 766 komen
op deze dus uit Trier stammende scherf voor.
26 Dito scherf met tweemaal het blad n°. 772. Terp Blija. Inv.
28 b, 524.
27 Dito scherf met de halfbogen n°. 809 en 810 en den panter
n°. 595. Zie een iets grootere doch geheel gelijke scherf van
een blijkbaar in denzelfden vorm vervaardigde kom bij Fölzer,
Taf. XVII, n°. 21, die aan Criciro (175—225 n. C.) wordt toegekend. Terp Blija. Inv. 28 b, 496.
28 Dito scherf met ornament n°. 795 en de half boog n°. 809.
Zeer verweerde scherf ongeveer als Fölzer Taf. XV, 9. Terp
Blija. Inv. 28 b, 393.
29 Dito scherf met de haan n". 686 in een klein medaillon, het
vogeltje n°. 668, de eierlijst n°. 940/1. Terp Oosterbeintum.
Inv. 28bis, 73.
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30 Dito scherf, geheel zwart gebrand, met hert n°. 626, Diana
met hinde n°. 478 (onbeduidend verschil) en het dier n°. 663.
Terp Wijnaldum. Inv. 77 a, 43.
31 Drie dito scherven met telkens het dier n°. 663 in een klein
medaillon. Eierlijst n°. 954. Terp Wijnaldum. Inv. 77 a, 3
en 187.
32 Dito scherf met ornament no. 794 en tweemaal het ornament
766 (onbeduidende afwijking). Zie ook volgend nummer en
n°. 25. Terp Wijnaldum, Inv. 144, 14.
33 Dito scherf met haasje n°. 659, ornament n°. 766, halfbogen
n°. 809 en 810, rozet n°. 856 en een gedeelte van een persoon n°. 483? Terp Kimswerd. Verz. Friesch Museum (vroeger verz. van Giffen n°. 793).
34 Dito scherf met haasje n°. 659. Terp Hallum. Inv. 111, 97.
35 Dito scherf met hetzelfde haasje. Terp Cornjum. Inv. 120, 429.
Terra sigillata uit onbekende fakrieken.
36 Volledig bord, ongeveer vorm Drag.
31, met stempel: Bou(d)ilu fi, Laat i
type met in het midden oploopenden bodem. Half zwart gebrand
stond het bij het hoofdeinde van een half verbrand skelet in
de Sytsma terp te Blija. Vgl. C. I. L. 10010, 346. Inv. 28 b, 327.
37 Groot gedeelte van een bord (Drag. n°. 36), waarvan de rand
versierd is met bladornament van opgespoten klei (barbotine).
In het midden een stempel van verbasterde letters. Dergelijke borden
werden in verschillende fabrieken vervaardigd o. a. te Trier en Rheinzabern, in de tweede helft
der tweede eeuw en waarschijnlijk ook nog in de derde
eeuw. Terp Wijnaldum. Ins. 77 a, 6.
38 Bodemfragment met stempel R V C C A V .
Uit een terp te Wijtgaard, 8 Kilometer
ten zuiden van Leeuwarden. Inv. 17 a, 2,
Dit stempel komt o. a. voor op borden
(vorm Drag. n°. 31), die niet ouder doch wel jonger zijn dan
het einde der eerste eeuw. Vgl. Bonner Jahrb. 1895. S. 148.
Marsbeeldjes van brons:
39 Naaktfiguur met helm. Terp Spannum. Inv. 65, 1. Hoog
9 cM. Afgeb. Boeles, Catalogus, pi. III n°. 200 boven.
40 Naaktfiguur met helm, rechterhand en voet ontbreken. In
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de naar beneden gerichte linkerhand een steen (?). Vgl. een
dito bij Lindenschmit, Altertümer IV, Taf. 63 n°, 8. Terp
Dongjum. Inv. 67, 6. Hoog 11 cM.
41 Naaktfiguur met helm. Rechterhand en onderbeen, linkerarm
en voet ontbreken. Terp Cornjum. Inv. 20, 198. Thans
hoog 9,5 cM.
42 Met baard en helm en in wapenrusting. Het rechterbeen
ontbreekt. In de opgeheven rechterhand een opening voor
den lans. Uit een niet nader te bepalen terp in Friesland,
waarschijnlijk Dronrijp. Inv. 87 a, 2. Hoog 12,1 cM. Afgeb.
Boetes, Catalogus pi. III n°. 200 beneden. Legaat Mr. A.
Quaestius, die te Dronrijp woonde.
Zie over Marsbeeldjes en Marsvereering o. a. Düthey. Bonner Jahtlücher LUI, Lindenschmit t. a. p. Pleyte, Mars Thincsus. Verslagen
en Mededeelingen der Kon. Alcad. 1885, Hz. 109 v. v. Riese, Das

Rhein. Germanien in den Antiken Inschriften, 3019 v. v.
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Kaartje van de provincie Friesland.
(Overgenomen uit „De Vrije Fries" XXI, blz. 446.)
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