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Verdeelt in drie Deelen :

Waar in de ganfche gelegenheit dezer magtige Stad, van de grondlegginge af ,

tot onder de regeeringe der Keizeren, en vervolgens der Pauzen , ten
aanzien van hate Wyken, Tempelen, Raadhoven, Kerken Paleizen,

en andere pragtige, zoo gemeeneals byzondere , Gebouwen; nevens
de toeftant van den ouden en hedendaagfchen ; zoo Kerkelyken

als Wereldlyken , Staat, met alle zyne Gewoonten en
Plegtelykheden vertoont wordt.

In °t Franfeb befchreven door den Heere

«Achter Oud Romen Ègeooegi ;

Het ANTYKE GRAF der

Afgetekent en in ’t Koper gebragt door

Nevens de Uitleggingen over deze aaloude Schilderyen, van

Uit het Franfeh en Latyn vertaalt, en met heerhyke
Konfiprinten verfiere

   

 

Gedrukt by S Boekverkoper,
in Konftantyn den Grooten 1704,

    

  
  

    

 

   

   

        



 

 

 



 

    
DEN EDELEN; GROOTACHTBAREN HEERE;

DEN HEERE

M* NICOLAES WITSEN,

REGEEREND BURGERMEESTER
EN RAAD

DER STAD AMSTERDAM,

3 enz, enz, enz.

EDELE GROOTACHIBARE HEER.

==="Egedenkfchriften getuigen, dat onder drie

di € dingen , waarvan de H. Auguftyn wenfch-
te cen aanfchouwer te zyn geweeft , hy

‘ ook telde*r cud Romein zynen bloei on-
der Auguftus : waaruit menligtelykafneemt,

4 in wat top van achtinge die Stad altoos is
=|geweeft, en dat zy alomme, zelf by de af-

gelege volken , als de ryksvorftinne en mee-

2A: ——° fterfche der wereld getert is : gelyk zy ook
inderdaad , als men noch uit de voerfporen van hare  majefteit
en luifter befpeurt , tot die hoogte van hcerlykheit is opge-

klommen , dat hare wederga thans nergens gevonden word,

en de erootfte Steden van dezen tyd, ?t niew Romeniet uit-
2
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O; Po: DRAG TT.

gezondert , in veelerlei opzigt maar cene flauwe vertoninge
van haar mogentheit zyn.

Rome, Ed. Gr. Achtb. Heer, gelyk het de bekende wereld
onder zyn juk had, en alle volken in t gareel zyner heer-
{chappye geflagen, praalde ook met den roof der overwonne-
lingen, uit alle geweften in zyne murcngefleept en opgeftapele,
zoo dat men al het dierbaarfte, pragtiglte en zeldzaamite, te
voren in de verfcheide wereldftreeken verfpreidt , in ‘zynen
{choot zag vergadert , en als in cen middenftip , om zoo te
{preeken, vereenigt: waardoor het, gelyk in gezaghen magt,
zoo 00kin.naam en vermaardheit boven.alle zynè tydgenooten
uitftak, en de lut van zoo veele treffelyke Schryveren ; in- en
uitheemfche, opwekte, om hunne pennen tot de befchryvinge
van zyn Gemeenebefte te leenen , en die Hooftftad met haren
luifter voor de vergetelheit en ?t. woeden: van den tyd, waar-
door de gedachtenis van zoo veele aaloude fteden en landen is
vergaan ; teveiligen , en by de nakomelingfchap aller volgende
geflachten te vereeuwigen.

En zekerlyk , Ed. Gr. Achtb. Heer , gefchiedde zulks
niet v'onrechte: want gelyk *t oud Rome de vlagge der heer-
fchappyeover alle volken voerde, bragr het cok van hem alle
kunften en wetenfchappen zonder welke gcen gebied beften-
digis, over in zyne wallen, enin»t byzonder de wysheit, die
van de Grieken ,. in hunne vermaarde hooge Schoole van Athe-
ne, wierd aangequeekt, daar de Romeinen de bloem hunner
jeugt hene zonden, om alle nutbare kenniffè en zeden voor» ge-
meenebefte te leeren ; en zich tot het land- en burgerbeftier be-
quaam re maken; geen hun ook geenzins mislukt is, gelyk
uit het overfchot der noit volpreze fchriften van zoo veele Ro-
meinfche Hiftoryfchryveren , Redenaren, en Dichteren, dienoch
hedendaagfch de cere dier oude tyden zyn, onwederfpreckelyk
blykt. Verdienden ’er dam ooit cenige Stad of Staat der Qudheit
gedacht , en, mag men zoo fpreeken, uit de puinhoopen
opgegraven te worden ; ?t is gewiflelyk Rome , zoo wegens
de praalgebouwen en ontelbare wonderfukken in zynen om-
kring bevat , (waar van de verminkte opftallen noch overtui-
gene bewys gecven); als omdat het gelyk cen baak is, en al-
tooszal blyven, t? overdienftig voor de hedendaagfche Staten en
Regeceringen om harenftreek naar te zetten, of de klippem te
myden , daar teffens zyne vryheit en hoogfte gezagh op ge-
ftrande zyn : waardoor dan eindelyk die groote cn geduchte
alleenheerfching ;, van de zwarmen der woefte volken, Got-
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ten en Wandalen, overftroomt , zelfs de gedenktekens van hare

vorige hoogheit voor ?t meerendeel verloren, en, onder de re-

geeringe der Pauzen , cene ganfch andere gedaante verkregen

heeft.
Mer dit inzigt , Ed. Gr. Achtb. Heer, hebben zich veele

brave fchryvers en kunftenaars bemoeit , vooral federt rwee ecù-

wen herwaarts, om oud Rome, na zyne verfcheide verwoeftin-

gen, als uit zyne affche te herftichten , en zyne overblyfiels
van den roeft der tyden te zuiveren, waar van in dien grooten

Schat der Roomfche Oudheden> door wylen den gelcerden en ver-

maarden Heer JOANNES GEORGIUS GREVIUS
verzamelt, en door onze drukperffe in »t liche gebrage, het

bewyslegt :cen werk , ten deele Prinffèn en andere groote Perfo-

naadjen ; ten deele ook den Edelen Groot Achtb. Heeren Bur-
germeefteren dezer Stede, die toen die hooge waardigheit be-

kleedden, toegewydt ; ?t geenaltoos tot cen fieraat in de groot-

fte bockeryen verftrekken, en noit in zynen luifter verwelken

zal. Doch dit werk,; van eenen ruimen omtrek en in de La-

tynfche tale gefchreven, was niet ten gemeenen gebruike voor
onze Landgenoten , die ondertuffchen reikhalsden , als zy dik-

wils betuigden, om onzefraye Printverbeeldingen., die *t ge-

melde werk verfierden, met cene korte en bondige befchry-

vinge in ?t Nederlandfch verzele te zien; waartoe my ter goe-

der ure die van F. DESSEINE vanouden niew Rome, daar

ter Stede opgeftelt, in handen viel, gelyk ook vervolgens de

Roomfche Aaloudheden van den heere KENNET, in ?t En-

gelfch ten gebruike van wylen den Hertog van Glochefter be-
fchreven; die ik dan ftraks beide, wegens den ti zamenhang der

ftoffe ; ter vertalinge overgaf; gelyk ze dan nu, na veel fukke-

lens en regenfpoer, gemeenlyk aan zware werken verknocht,
cindelyk voltrokken zyn, en te gelyk her licht zien.

Niemant zalligtelyk oordeelen, Ed. Gr. Achtb. Heer, ten

zy wegens cene diepe onkunde , dat ik hier dooreenen vergeef-

fchen arbeid voor ons Gemeenebefte gedaan hebbe; dewyl elk
weet dat in de regecringen der fteden en menfchen, hoe ver-

fcheiden in zeden entyd, altoos zaken en gevallen voorkomen

die malkander gelyk zyn: zoodat het: liche der Quden menig-
maal terophelderinge en ontloffinge ftrekt van het gene, dat,
door d’ omwentelinge der ryden, zich als niew , of met een ver-
niewt en onbekent gelaat op den fchouburg der wereld verroont;

dewyl in oude tydenveele diergelyke dingen, fchoon zomtyds
ondereene andere gedaante, zyn gezien en in gebruik geweeft. Om
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te zwygendat ’er in d’Oudheitskunde , behalven het nutte daar
gemeldr, ook vermaak voor den geeft fteekt; vermids hy zich
de dingen, voor zoo vecle eeuwen gefchiedt; by verbeeldin-
ge kan voorftellen, als ofze cerft verfeh en in dezen tyd gebeure
waren , en d'oude Roomfche Mogentheit meralle hare pracht,
by zichzelven en in zyn kamer of boekvertrek, befchouwen ; dat

zekerlyk niet zonder zyne byzondere vergenoegingetoegaat.
Dart ik nu de vryheit gebruike, Ed. Gr. Achtb. Heer, om

met allen cerbied dit verrolkte werk van oud Rome, rykelyk
mer printfieraden getooit, Uw Ed. Gr. Achtb. op te dragen,

daar toe werd ik door verfcheide redenen genoopt , en zal;

naar ik hoope, by Haar verfchoninge vinden. D’afgunft belge

zich zulks niet, dewyl die toch haretanden op haar eigen harre

moet ftomp byten. ’t Zal my genocg zyn dat ik gelegen-
heit vinde om my in mynencerbiedspligt omtrent Uwe Ed.
Gr. Achtb. lang van my gezogt, te konnen quyten, en ten

minften eenig tekente geeven van de hoogagtinge, die in mynen

boezem voor Haar en hare uirmuntende verdienften opgefloten

let. Uw lof, Ed. Gr. Achtb. Heer, behoeft geene aanpry-

zinge van myne penne , dewyl die de ganfche wereld door-
Klinkt, en altoos tot cen onderwerp van ?t puik der hiftory-
en andere fchryverenzal ftrekken , om »er in hunnefchriften van

te. gewagen. Echter was *t nooit wraakbaar of afgekeurt ; dat
de onderdanen den Overheden ; byzonder met uitftekende
deugden voorzien, een lofoffer ter cere ontftaken ; als cene
plegtelyke erkentenis van ?r gcen het ganfche  Gemeenebefte
hun verfchuldigt is. Dit was van ouds, dit is noch ’t heden-

daagfche gebruik onder de befchaaffte volken: en overzulks
blyve de nafpraak van vermetelheit ; aangezien elk in d’offerhan-

den iets naar zyn vermogen tocbrengt, van my afgeweert, dat

ik de verdienften van Uwe Ed. Gr. Achtb. hier flechts flauwe-
lyk aanroere en befta af te fchetzen.

Want indien men op den onvermoeiden yver en ?t wys be

leit ziet, waar mede Uwe Ed. Gr. Achtb. nu zoo veele ja-
ren; by hervattinge, ‘t gemeene befte dezer groote en magti-
ge Stad Amfterdam, in de Burgermeefterlyke waardigheit ;

heeft beftiert (gelyk dit gewigtig en hoog aanzienlyk ampt nu
weder voor de XIIreize op Hare fchouderen ruft) waar door
Uwe Ed. Gr. Achtb. de liefde en achtinge niet. alleen der gan-
fche Burgerfchap , maar van allen die de cere hebben van Haar

te kennen, of immer ‘haren dienft nodig hadden, heeft be-

haalt, moet men met reden over d’ongemeene given , waar

mede

          

  
   

 

  
   

                     

    



 

      

   

   
  

                              

  

 

  
O D RA GT

mede de Hemel Uwe Ed. Gr. Achtb. hecft befchonken, ver-
wondert ftaan, en Godr danken, dat hy Haar ten welwezen
van ?t Vaderland en de regeeringe dezer Stad heeft laten ge-
boren worden , en tot dezen tyd, die ‘zoo zorgelykis, en waar
in wysheit en ervaringe zoo wel te ftade komen, heeft ge-
fpaart : van welk geluk hy ons noch lange ?t genot gunne!
?r Zy ook datmen zyne gedachten laat gaan op zoo vecle
andere hooge en zware bedieningen » die Uwe Ed. Gr. Achtb.
boven »t Burgermeefterampt (overwigtio zelf voor ongemeene
krachten) gedurig, of by beurtwifelinge bekleedt ;.z00, als Be-
windhebber der Ooft-Indifche Maatfchappye ; (die zuil des Va-
derlands, en die zoo trouw door Haar beleit, nevens dat van
hare hooge Amptgenoten word. gefchraagr » en, in weérwil van
de nyd , hoe langer hoc hoger ryft) : ofals opper- en alge-
meen Lootsman, waardoor aan den eenen kant z00 veele en
verfcheide zaken, omtrent de zee en {cheepvaardy, voor Uwe
Ed. Gr. Achtb. gebragt, en door Haar moerten beflegt worden;
en aan den anderen, de bezorging van ?s Lands havenen  zee- en
ftroomdyken, nevens de veilige vaart op ’t Y en de Zuiderzee,
(die twee waterbolwerken dezer Stad) op Haar ru; men vind
weér geen minder reden van verwonderinge , dat in Uwe Ed.
Groot Achtb. deze gaven en bequaamheden , om zoo veele
groote zaken teffens wyfelyk en voorzigtiglyk te beftieren ,
gevonden worden: en de geftichteVierbakens langs den ftrand,
tot overdienftige nachtlichten voor zoo veele ontelbare fchepen
geftelt, zullen een duurzaam bewys blyven van de trouwe en
zorge, waardoor Uwe Ed. Gr. Achtb. zoo veele onheilen op
dien zorgelyken zeeboezem voorgekomen , en ontallyke zielen
voor doodsgevaar bevrydt heeft; gelyk Uwe Ed. Gr. Achrb.
hier door ook Haren naam by alle Zeeluiden en anderen, die dien
ftreek ooit bevaren, in zegeninge heeft vereeuwigt.

Doch, indien wy nocheen ftap verder gaan, en overweegen
dat UweEd. Gr. Achtb. by verwiffelinge van *t Burgermecfter-
{chap , bynaaltoos ter vergaderinge van hunne Hoog Mogenden,
d’Algemeene Staten; of van hunne Ed. Groot Mogenden, de
Staten van Holland en Weft-Vriefland, wegens de ftad Amfter-
dam, is afgezonden : of zelf menigwerf van den Staat in ge-
zantfchappen naar gekroonde Hoofden ; en daarby mer welk
eenen lof Uwe Ed. Gr. Achtb. zich altoos in deze hooge bedie-
ningen ten dienfte van >t. Vaderland gequeten heeft; vinden we
onster erkenteniffè van die deugden en gaven zekerlyk aan Uwe
Gr. Achtb.verplicht , en hebben reden om dagelyks bedelofter
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te doen voor Haren welftant, en verlenginge van Hare dagen,

Maarof dit noch niet genoeg ware, Ed. Gr. Achtb. Heer,

dar Uwe Ed. Gr. Achtb. zichzelve v'eenemaal aan den Staar

en zynen dienft heeft roegewydr, en onverdrietig, dien zwaren

lat draagt ; daar was nochiets overig, waar.in ?t wys beleit,
met klockmoedigheit gepaart, van Uwe Ed. Gr. Achtb. voor

?t gemecne befte vereifcht wierd, en daar Zy het Vaderland

+ noch eenen byzonderendienft in konde doen. Dit was, dat

Uwe Ed. Gr. Achtb. zoo in vorige oorlogen, als in den jong-

ften veldrocht, door den Staat werd verzogi en gekoren, om,

als zyn Gevolmagtigde, nevens de Krygshoofden , en andere

hooge Regcerders der vereenigde Landfchappen, *t beftier over

zyne Heirmagten te velde op zich te neemen, daar Uw Ed.

Gr. Achtb. in bewilligt , en zich, op zoo vecle moeyelyke

tochten, als ook in zware en zeeghaftige belegeringen van fte-

den en veftingen, of?t verydelen van deaanflagen der vyanden,
en ?t krenken van hunne ontzagbare magt, hoogloffelyk

gequeten hecft , zelf niet buiten lyf- en levensgevaar; waar

door dan ook alle rechtaardige Vaderlanders, en beminners der

vryheit, zich.op het hoogfte aan Uwe Ed. Gr. Achtb. moe-

ten verpligt rekenen.

En zeker, Ed. Gr. Achtb. Heer, dezer wyze volot Uwe Ed.

Gr. Achtb. de oude Roomfche Burgermeefters op *t fpoor, die,

ten dienfte van den Staat, of als het de nood vereifchte, zich

niet ontzagen zelfs het harnas aan te fchieten , en het zwaard

aan te gorden, wannecr dat meer, dan de welfprekendheit der

tonge in-den Raad, te ftade quam; gelyk hier door den burger-
meefter Markus Tullius Cicero , vader der Roomfche welfpre-

kendheit , meermalen, gelyk meer andere zyne doorluchtige
Amptgenoten, met lauweren om ?t hoofd uit het veld gekeert,
d’ cere der zegepraal gegunt is: de hoogfte cere, die voor ee-

nen overwinnenden Veldheer was bereidt, en waarin alle pracht,

majeftcit en grootheit der Roomfche Mogentheit op *t luifter-
rykfte vertoont werd ; waarvan noch ‘d’ overgebleve praalzuilen
en cerpoorten binnen Rome , in ‘dit ons werk afgebeeldt , on-

wraakbare bewyzen zyn. Alhoewel nu deze praalftatie in onze
landgrenzen nooit gezien of gebruikt word, en ?er overzulks

Uve Ed. Gr. Achtb. geen deel aan kan hebben, werd ‘Zy niet

minder , by hare wederkomfte, in ?t harte met cene ongeveinfde

liefde; en hoogachtinge verwelkoomt , en van allen tocgejuigr

die de deugt op haren rechtenprys ftellen, ja veel meer dan
«veele onder de oude Keizeren , die deze cere niet naar ver-

dienften

 

   

                              

    

  

 

  
   



  
dienften werd gegeeven, maar die ze uit ftaatzugt en trots ,

in wéerwil van den Raad en ?t volk, zich aanmatigden ; waar-
van veele voorbeelden zyn , hier niet te melden. En waarom
zou ’t my niet vry ftaan te betuigen, dat, dewyl het by de
wederkomfte van Uwe Ed. Gr. Achrb. uit het veld, my niet
pafte ; gelyk ?1 ook boven myne magt was, Uwe Ed. Gr. Achtb.
mer eene muuroverwinningskroon te vereeren , ik onderwy-
le deze Befchryvino en Afbeelding van oud Rome hebbe ver-
vaardiot , om’er Uw. Ed. Gr. Achtb., zo dra t my mogelyk

ware, by ?t verniewde aanvaarden van ?t Burgermeefterampt,
nederig mede te begroeten, en ten teken van geenen gemee-
nen eerbied op te dragen ? En hier toe werd ik noch, boven
al het gemelde , te meer aangezer , overmids Uwe Ed. Gr.
Achtb. niet alleen cen Mecenas ; cen Voorftander der geleerdheit

en van alle loffelyke kunften cn wetenfchappen , en daar bene-

vens een beminnaar van alle liefwaardige frayigheden is; maar
ook zelf, onaangezien alle die zwaarwigtige bezigheden, die»t
bekleeden van zoo veele eerampten en waardigheden in ?r Staat-
bewint medebrengen, z00 gelukkig in onze Hollandfche tale
(om van uitheemfché te zWygen) de penne voert, over on-
gemeeneen uitgekipte ftoffen, zekerlyk zelden in eenen Staats-

perfoon te vinden, en waarin ook Uwe Ed. Gr. Achtb, cene
overeenkomfte met de grootfte Mannen hecf. En niemant

verdenke my hierin van vleyerye , (zoo hatelyk voor edel-
moedige zielen , als die nimmer den reuk van dien ver-

valfchten wierook kunnen verdragen) dewyl de zaak van zelf
fpreekt , en eigengeloofwaardige ftukken hier van ?t bewysuit-
leveren Want het zy men op, de groote kenniflè zier, die

Uwe Fd. Gr. Achtb. van de wereldbefchryvinge en gelegenheir
des aardkloots heeft, nevens de werenfchappen aan deze ver

maagfchapt » Waarvan Hare groote uitgegeve kaarte van Tarta:
ryen, (van welke woefte landftreek de wereld te voren niets

mer zekerheit wift) cen Klare blyk draagt: het zy men het
doorwrocht wèrk Uwer Ed. Gr. Achtb. van den Scheepsbouw
der Ouden befchouwt ; waarin de opftal en toctakelino

der aaloude vaartuigen zoo.geleerdelyk en naukeurig worden
ontvouwen, en tot den hedendaagfchen fcheepsbonw overge-
bragt; * zy men cindelyk het oogezal flaan op de Befchryvin-
ge van Ooft- en Noord-Tartaryen , dat cerlange in ?t liche
zal komen, en waarin ontelbare zeldzaamheden en dingen van
die ruwe en onbekende volken worden ontdekt, te voren noit
befchreven noch gezien; men zal met reden moeten befluiten,

dat
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dat Uwe Ed. Gr. Achtb. zoo veele deugden en gaven bezit,

als cit, in ouder of jonger tyden, in cenen Staatsman gezien

7yn, en dat ik verre te kort fchiete, omzealle naar vereifch op

te tellen, of met levendige verwen af te malen.

Myis dan nuniet anders overig, Ed. Gr. Achtb. Heer, dan

Uwe Fd. Gr. Achtb. van harte den zegen van den Hemelheer,

over haren dierbaren perfoon en hoogwigtige bedicningen , toe

te wenfchen; en re hoopen dat deze myne eerbiedspligt, hoe

kleen van waardye, gunftiglyk van haar zal aangezien en ontfan-

gen worden. Ik: dede hier in wat ik konde, en niet het geene

ik wel wenfchte, en de verdienften van Uwe Ed. Groot

Achtb. vorderden, om ook mynen klank by dic van zoo veele

ftemmente voegen, waardoor Haar lof en roem dooral de wereld

verbreidt, en opgezongen word. De Hemelbefchenke lange het

Gemeenebefte en de Amftelftad met het licht dar in Uwe Ed.

Gr. Achtb. zoo glansryk ftraalt; en bekroone Hare deugd en

godsvrucht » aan ?t einde der loopbane van deze wereld , met

de zalige heerlykheit , in de befchouwing en verzadiging van

Godtseeuwig licht, en ?t gezicht van zyn aanfchyn ! IK fluite

met betuiginge van met allen eerbied te blyven:

EDELE GROOT ACHTB. HEER,

UWE ED. GROOT ACHTBAARHEITS

onderdanige , gehoorzame,

en verplichte dienaar;

EF: HO ASI MANA.

Amfterdam den 30. van
Blocimaand 1704.
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î RS (es chynt dat wy ww gedult te veel gevergi hebben, be-

feheide Lezer , met de verwastinge dezer Befchry-

vVinge van Oud en Niew Rome, en der Roomfche Aak

) outheden , waarvan veele toevallen, die de men-

SO fchelke zaken zomtyds in baren loop verzetten,

(vooral wanneer %er aan de witvoeringe van eenig werk veel beflags îs;

en menniet teffens alle de novtzakebke tocbereidzelen by de hand heeft)

de oorzaak zyu, buiten nootzake hier op te balen.  Beter îs cen werk

wat langzamer toegereedì è tot zyne meerder volmakinge , dan dat het

door cene verbaaftinge als cene misdragt ontydig het licht ziet, alboewel

?4 verwagte voordeel hier door niet luttel verachtert.  Niemant zalligtelyk

denken, hoe veel arbeids men in de vertalinge van dit werk, 200 wel ten

aanzien van ’t cene als’v andere ffuk, heeft gevonden, alhoewel men al-

les noch niet volkomen en zonder feilen heeft konnen uitwerken, als ons Na-

beregt toont. De Franfche druk, die onze Leidsman was > krielde van

drukfeilen, waardoor wy din tot Nardyn en andere bronnen onzen tocvlucht

moffen neemen, om den waren zin op te fpeuren. Wyders weetmen hoe be-

zwaarlyk het vale de zaken en gebruiken der Ouden s door cigentbyke be-

wwoordingen in onze Tale, zonder inmengze! van baffaardye , over te bren-

gen, "waar toe wy echter ons beft bebben gedaan, terwyl wy niet minder

de klaarbeit der zaken zogten te betrachten, dat zekerlyk als de ziel van

cenig werk iss want hoe geleert ook iets gefehreven 2y; wat ongeboorde en

ongemeene dingen de Schryver verbandelt., z00 by dit doet met eenenge- »

drongen, verwarden, en ingewonden fiyl, *t komt den meeffen onfmake-

bk voor, en word novit voor cene zuivere febryfwyze gebouden, "vooral in

dezen tyd , nu de welfprekendbeit by de meefte en befchaafffe volken met

Meer 3

   
    

  

      

  

    

  

  

   

   

     



   

 

 

VOORBEREGT. DES DRUKKERS.

‘meer, ab in zommige "voorgaande eewwen , in cene. opffapeliwg ‘van groote

avoorden , breed in hbuiimen omtrek,maar in cene zuivere en klave uitdrukkin-

gecder zaken beftaar;cohter vry van senuwloosheit en lafbeit , dat aan°t cor

en oordeel te toctzen 2). De printen, 200 veelvuldig în getal, die wy hier,

ter bede van vele voorname Liefhebberen, bebben ingelaft , meeft uit onzen

grooten Schat der Roomfche Oudheden genomen , moffen ook naukeurig tot

onze Befebryvinge, met korte aanwyzingen, worden gebragt, ’t geen wy

doorsaans, % 2y in °t werk zelf, ofin daantekeningen onder aan; niet

zomder veel naziens en mocitesgedaan bebben. Zommige niewe hebben wper

int effe del bygevoegt, nootzakeby® toc ophelderinge der Befehryvinge ,gelk

ook anders dit deel van alle fieraad zoude =jn ontbloot geweeft. Kunft-

printen die cenige [leden > gebowwen , oude overbbyfzeb , of plechtelykheden

verbeelden ,- geeven zekeryk grooter indruk van deze zaken in ’t ver-

ffand, dan alles waPer met woorden van kan gezegt worden.  Maar in

de biftoryprinten beeft men zcer veele omffandigheden waar te ncemen, Z0-

der welke 2y van geene waardye zyn, en maart06 bezwaringe der Bocken

frekken. Hier omtrent meenen wy ons naar behoren te bebben geque.

ten, ei beloven ons de goedkenninge der Lezeren, dewyl wy niet dan

>» geene van gebruik en nootsakelyRbeit is vertoonen. ’t Werk zelf beboeft

geene ‘aanpryzinge, alzoo wy ons verzekert houden , dat het den naukeuri-

gen Konftlhever zal voldoen s immers ten aanzien van ’% geene wezent-

NA is. Een Ween plekje op de huid van cenen gezondenos dott bem geenen

binderz dan alleen dat de vliegen en vuige bommels, die geenen bonig ma-

ken, bier*t ligft met bunne angels op vallen, terwylzyt beeft niet konnen

déereny die ben vuffig van ?t lyffehudt. Lees en gebruik dan, weetgieri-

ge Lezer, dit nuttig werk met vrucbt, en verzadig ww 00g in de befchow=

qwinze van zoo veele gedenk/tukken der Qudbeit en heerbke proalgebouwen,

die 3 ofdov *t woeden van den tyd 2yn verminke , of in niew Rome bunnen

bruin noch met vollen luiffer opffecken ; terwyl wy u allen welvaart wen-

Joheny en in korten meer andere werken van onze drukperffe denken te leve-

ren, in die boope) datze nevens dit gunftig zullen ontfangen worden.
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O: PD BR* AG?
(van den eAutheur)

Aan”’den' ‘H E ERE

DE MAULEVRIER
LA NeGaebat ON:

'ABT n CENERA AL
Van

S ANTONIS ORDEN.

fi Annen, met uitblinkende hoedanigheden bo-

iNven anderen begaaft , worden met recht by

ki Sterren vergeleken , die zich laaten zien ,

X: z00 haaft zy boven onzengezichteynder ver-

i È fchynen. Vergeef het my, myn Heer ; dat

“ik zeggen moer , dat gy’er een van zijt. Gy

zette uwen voet z00 haaft in deeze onze

Waerelds Hooftftadt niet neder , of wierd daar voor van alle

de aanzienlykfte perfonaadjen , zelfs van den eerften rang, be-

kent. Der Gezanten , Kardinalen , Prinfen Huyzen en

Palleyzen ftonden voor. U open ; gy diende U ook zooda-
nig van hun goed vertrouwen, achting , en genegenheir , dat

gyer alles by vermogt. Men bemerkte ftraks in U ier
groots ; een opflag en wezen , daar zich wysheit in vertoon-

de; zulks dat yder oordeelen moft , dat gy cen rechte Erf-

genaam van de Godsvrucht ; ‘en Zielsgrootheit uwer door-

os luch-

 

  

  

  

    

  
  

    
    

 

     
  
  

     



   

 

 

 

OPDRA GT.

luchtise Voorvaderen waart. En dewijl het heldhaftiger is,

waardigheden die men heeft en bezit af te ftaan , dan te ver-

krygen kan men dieshalven naar verdienfte uwe Chriftelyke

edelhartigheit, waar door gy U zelf van de hooge waardigheit

van Graaf van Lyon ontdeedt , om een Geeftelyk gewaadt van

den H. Antonius aan te trekken, hoog genoeg roemen. In

dien de Godsdienftigheit beftaat , in aan Godt en zynen even-

menfch te geven, dat men beide fchuldig is, zal men ; inge-

valle men u op dentoets ftele,, naulyks eenen zoo zuiver daar

in vinden. De zedigheit fchijnt mer U, even gelyk de barm-

hartigheit mer Job, gebooren. Uweeenige cerzucht beftaat in

U ganfch van die harrstocht ontflagen te zien. Gy tracht niemant,

dan door vernedering , te overtreffen. Gy lydt liever, dan dat

gy cenen anderen vertoornt. Indien men zich eenigermate ,

over uw gedrag en ommegang ; zou beklagen , offer wat op

weten te zeggen , ?t eenigfte zou zyn , dat gy al te veel aan

eenen anderen toegceft, en U zelf verkleent. Uwe Goddely-

ke befpiegelingen , die gy nooyt afbreekt, zyn getuygen dat

gy Godkaltyt voor en by u zier : dat gy uwe Ziel zelf be-

zit , en, om zoo te fpreeken, in handen hebt, om ze hem

vallen ryden te konnen opofferen ; dat gy altoos even zeer

aan- ‘en indachtig zyt om hem , fchoon door ander buiten-

werk belemmert , te looven en te danken. De Godsvrucht,

welke men zeggen zou haren throon in uw wezen geveftiot

te hebben ; ontfteekt eene liefde vuwaarts in allen, die deere

gebeurt van ute zien; en dewyl dezelve in uw doenenlatenniet

gedwongen , maar als cigen en natuurlyk is, gecft ze u datbe-

haaglyke, dat vergenoegende , her getuigenis vanuw gewecten,

inuw ganfch gedrag afichynende. Al de waerele bekende en
zag het in u : hoe kon her dan anders zyn , of de deugt
en uwe verdienften moften , zonder langer tydverloop ; de

vruchten van eer en waardigheit , welke haar toequamen, ge-

nieten > Die van uwen Godsdienft en Orden warem'er te wys

toe, enhunne oogente zeer verlicht om de gelegenheit te laten

voorby flippen , van niet te verheffen eenen Man, daar door

ZY,

  

                                   

  



   
  

 

     

 

    

  
  

  

          

  
    

  

   

OPD'R:AUG T.
Zy anders ’t genot van Zoo veele glory en voordeelet ; tir
alreeds door u toegebracht , zouden hebben mocten miffèn
Gy waart z00 haaft niet tot Hooft van die Orden erkent , of

‘ overtrof de verwachting zelve der gener , die de alderhoog.
fte achting voor w hadden , en uw talent meenden door en
door te kennen. Gy toonde hunlieden ;, dat den rechten ou-
derdom niet in de mecnigte der jaaren beftont : en dat
gy» fchoon in den beften bloey der jaaren , des nietremin
cene rypheit van oordeel en volkome voorzichrigheir- bezat
cn wift re gebruiken. De jongften verwonderden zich over
uwe nauwkeurigheit , zelfs in de minfte gezetre plichten. De

Oudften bekenderi, dat gy henliederi in wysheit gelyk waart,

en alle te zamen beleeden zy opentlyk uit; en zeiden in U

te vinden cen volkomen voorbeelt. van Godtsdienftige vol-

maaktheit. Uwe hooge waardigheit heeft uwe cogen niet,

gelyk veele anderen, verblindt , zy heefe U den Geelt van ver:

waantheit om over anderen te heerfchen, dié zoo dikwils ,

(Godr betert) in Voorzitters blykt , niet ingeblazen; en, ge

lyk ofze flechts eenen laft voor U bcehoorde te zyn, en ter

verquikkinge en rufte voor uwe minderen te dienen , denkt

noch betracht gy anders niet, dan om henlieden met zege=
ningen van zachtmoedighcit ‘te overftulpen. Ondertufithen
draagt gy alleen het gehcele laftige pak van uwe Orden ; op

U nemende de zwaarfte oeffeningen. Gy hebt gedaan ?t geene

teeds voorzien was, toen gy alle zorgen aanwendde , om .in

den boezem uwer Orden aan te queeken eene licfde rer cen-

zaamheit , cenen gceft ter boctvaardigheit , cenen heyligen

yver en meèwarigheit, daar van de harten uwer Voorvade-

ren , ten dienft der verdrakten en nootlydenden ; bran-

dende waren. Ik zeg hier niet anders dan »t geene de Faam,

den eenen dag voor den anderen na, ’t uwer ceren uitbazuine,

Uwe lof dan; die U met zoo veel rechtvaerdighicit , wegens

uw wysbeftier gegeven word, herhalende, vervolg en voldoe

ik daar in aan den cenen kant myne zwalkheit ; en neemer

myn genoegen in: maar aan den anderen ; poog ik my vooreen
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OPDRAGT.

gedeclte te quyten van ?’t geene daar toe: ik aan U , wegens

200, veel goetheit aan my beweezen; ten tyde als gy. uw, verblyf

te Rome naamt ; verplicht ben. Doch dewylik niets 200

voortreffelyk kan bybrengen , of het fchiet oneindig verre ,

naar vereifch uwer volmaaktheden, te kort ; heb ik vecl liever,

om te beter te voldoen * geen aan mynen plicht ten aanzien

van U ontbrak ; het cen ftuk van nootdwang geacht , U dir

kleene werk op te draagen. En niet tegenftaande ik dit, om

my van voorige fchult te quyten, befta, bevindeik daar eene

nieuwe by te maaken; nademaalik hoop, dat gy my 200 veel

gunft zult bewyzen, van dit Boek in uwe befcherming te ont-

fangen; en d’offerhande; waarin ik de vryheit neem van uwe

Waardighcit die aan te bieden , als cen teken van myne erken-

tenis te houden ; terwyl ik mer diepe cerbiedigheit betuige è

te blyven ; Myn Heer:

Uw zeer ootmoedige , onderdanige»

en verplichte Dienaar

FRANGOIS DESSEINE.

 

  
  

 

  

      

  

  

 

  

   



 

VOORREDEN.
VAN DEN

XK heb menigmaal booren en zien verlangen è om in

Slo FR eV

cen Bock beknopt by den anderen te hebben, al datin
VE Rome merkiwaardie te zien îs , en daarom voorgeno-
(e {nen aan myne lieve Lantsgenooten, (die zich 200 groo-

   
SR telyks overde uitnemende frayigheden van deeze groote

> Stad verwonderden , maar noch 1yd noch gelegentheit
7 hadden , om alle de bocken daar van gefehreven ,

SSÀte koopenz of te doorbladeren) dit Boek op te offeren.
En zulks te liever , om dat ze meerendeeh , of in’Latyn of in *t Italianfeh, (salen die van alle man niet verffaan worden)befebreven zyn; *t was dieshalven nootzakelyk , daver iemant gevonden wierddie’ merg der voornaamfte dingen in°t Franfch vithaalde, op dat het, alsmet een enkel opflag "van ’t 008 , voor eenen Weswyzer ffrekte van ’tmecft opmerkebykfte, zonder veel'tyds în zorguuldig onderzoek te fpillen.Dit Boek is in drie deelen onderfeheiden. Het cerffe bebelft cene befchry-‘ving van Oud Rome, of ombeter te zeggen, cen kort begryp van tuee Be-Sebryvingen, door twee oude Schryveren , Publius Vi&or ez Sextus Rufus,weleer in °t licht gebragt. Famianus Nardinus heeft daar over in zyn boek,bekent onder den tytel van Roma Antica »* in bet Italiaanfeh, zeer geleerdeuitbreidingen en verklaringen gemaakt , *t geen ik int kort uitgetrokken;en in°t Franfch overgebragt bebbe ; niet Paafswyze,. vermids ik nu en dandaar van afuyke, wanneer beviude of meen dat het gevoelen van anderenbeter 18. Ik voeger dan de Schryvers die ik aanwyze by : maak daaromhier geenen veeks bunner namen, om geen tweemaal het zelve te zeggen.+ Het tweede is cene befehryvine der Kerken, Paleyzen , en andere, 200gemeene als byzondere , Gebowwen , van het bedendaagfeh Rome : dat is,in diîn ffaat , waar in dezelve tegenwoordig in die Stadt 2yn te zien.Doaarik van den corfprove en Stichting der Kerken fpreeke , zulks trek ikuit den verborgen Schat der Stadt Rome, van Oaavius Pancirollus suit

het Staatzyboek , van Pomponius Hugonius ; ex wi de geheiligde Vati-kaanfche Grotten of Holen van Torigio.

   

   
    

  
4

Den
* Dit werk, van Famianus Nardinus , is ook in 't Latyn , door wylen den gelcerden heere Jakobus Tol-lius vertolkt , en in ‘t vierde ftuk van onzen Ziefarai Antiguitatum Romanarsim, door den ‘wydberoemdenhere Joannes Georgius Graevius zalr. byeenverzamele , gedrukt ; gelyk Wy daaruit , als ook uit andereDeelen van dit aanzienlyk Werk , veele voorname Printverbeeldingen în deze Befchryvinge van Rome » totvoldoeninge der Nederduitfche Liefhebberen , die'er lange fterk omaanhielden , hebben ingelalt.
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VO 30 7RS Ri EDEN

Denoorfprong en ffichtins van Collegien , Gafthuyzen , en Broederfchap-
pen , als ook van andere Ordens s Gilden , en Gemeenfchappen , beb ik
uit het boek gencemi Opere Pit di Roma , van den Heer AbtPiaffa , ge-
baalt : die Schryver heeft cene volmaakte kennis van al dat de Stadt Ro-
me betreft 5 eni by overweegt alles in defohaal van 1 coracel op her navwffe,
cer by iets in ‘t° licht brenge.

Doch van het boek s Studio di Pittura , Scoltura , 8 Archite@ura,

delle Chieze di Roma dell’ Ab. Philippo Titi , hed i£ 7 her alermeeft
bedient , het zelve byna geheel overgezet , en dit werk ingelyft. Zoo
veelde befobryving der Roomfche Paleyzen belangt , daar in beken ik veel
meer booftbreekens gevonden te hebben: vermids ik weinig licht kon feheppen
uit Roma Ricercata di Fiorvanti Martinelli, 4n4ers een zeer goed Schry-
ver en geleerd Outbeitskenner: meer heeft my gedient, de Kleene befchry-
ving der Paleyzen , van den HeerePietro di Sebaltiani : wanz ik beb zyn
ganfche boekje byna uit het Italiaanfeh in °t Franfeh vertaali ; en ’t geene
zich meer in dit ons werk vertoont , is dat ik ten tyde van myn verbbf
te Rome zelf daar gevonden en gezien hebbe.

Hei derde deel is een Befebryving van den Staat der waereldbyke regee-
ringe, en plechtelykheden van ’t Hof van Rome, getrokken uit het Verhaal
of de Befchryving van ’t Roomfche Hof , meermaals herdrukt ; uit den
Roomfchen Hof ; of Wegwyzer, en andere’gemeene en bekende Schry-
veren meer 5 daar ik bemerk dat :=y misffagen bebben , verbeter ik ze,
naar °t geene mi), dovr cene ervarentheit van vele jaaren, bekent is van

cene ander gebruik te 2yn.
De befecbryving van de Camiteria, Catacombes, dat is, Onderaartfehe

Holen, Graven en Ruftplaatzen van Romen > 1s een kort begryp van het

Onderaartfch Rome van Bofius : de Dagwyzer der Feeftdagen en open-
bare plechtelykbeden, yder dag’t ganfche jaar door, zynde z00 veel als
cen Gceeffeljke Almanak > is uit de Diario Romano, en vit de Guida
Angelica , gemeene en bekende , doch echter nootzaakebyke Bocken ; ge-
tvokken.

Ik heb dit Werk , door inlafing van gezochte vreemdigheden, niet wik

Ien opvullen noch vergrooten : ik fchryf naar waarbeit en ondervindinge,
bovendien ten dienffe der gener, die, by onderzoek ter zelver plaatze, be-
pur en bekennen zullen de zaak zoo te 2yn , als wy ze hier befehreven
bebben.

 

  

 

  

         

  

    

   



    
  

 

  

   

  

  
   

  
  

    

  

    

BESPIGELING
OUD EN NIEW ROME,

TR OMINE EE

OP DEB ESC HRXVVINIGE

Vi AGNA DEN: (HXEsE RIE

FRANCOIS DESSEINE

ZAt dicht, of Kunftpenfeel is magtig af te malen
*t Grootmagtig Rome, dat, vereenwigt doot dé Faam

S Int puik derfchriften, heeft zyn° zegenryken naam
Koemnichiig uitgebreidt tot ?s Su end en palen?
  

Dit was de hoofdftad, die mer haar verheven kruin,
©Op zevenheuvelen ge rees aan de wolken;

Fn door haar hoog gezagh gaf werten aan de volkca;
Tot hare majefteit verkeerde in afch en puin:

Wien ludie groote Stad met hare praalsebouwen,
Gelyk zy voortyds was, of heden zich vertoont;

Door ?t fnoeimes van den tyd gefchonden, of verfchoont;
Tot zin: en geeftvertnaak, naar ?t leven te befchouwen ?

Hy les DESSEINES werk, in Nederlands gewaat
Geftoken, en'bezie de fchoone printficraden ,

Waar meèhetis getooit, die ?r keurig 0og verzaden,

Fn toonen ronde pracht der Suen Hi ftaat.

Hy flat niewsgierig ooge op zoo veel Godentempels,

En boogennaar den uh voor zegepraal gebouwt:

Bezie de zuilen , daat gecti kunft ooit van veroudr,
Verheerlykt door den dui van munt- en beeldeftempels:

‘ Mentreedevoort ter plaats daar d’overblyfzels ftaan
Der baden,, halfgefloopt, of in den grond gezonken,
Men debp? den fchouburgiin; 200 vaft ineen geklonkeri ,

Dat hy nooit door hetvwonder iyden zal vergaan.

*uf Maar



  
 

 

 

  
  

 

  

          

  

     

  

 

Maar Rome heeft noch meer,. belufte Landgenooten:

Zy die de volgers zyn van PETER inden ftoel
(Gelyk ze willen) zagmen menigmaal ten doel

Zich ftellen omde Stadin luifter te Vergrooten.

9

Vooral held Sixtus; door zyn daden wyd vermaart,

Schoon op den prieftertroon flechts kleenen ryd verheven,
Door wien men Romezagals uit zyn afch herleeven;

Die geld noch arbeid aan zyn grootheir heeft gefpaart.

Wat prachtig kerkeebouw was immer te ‘gelyken

By ?’t geen, den oudften der Apoftelen gewydt,
Pronkt als het meefterftuk der wereld, trots den tyd:

Dat nooit voorlater kunft in heerlykheit zal wyken?

Zoo praalt de heuvelftad met duizent wonderheén,
Naankeurig in dit werk van wyk tot wyk befchreven:
Terwyl ons d’erznaald en ?t graveerzel »r denkbeeld geeven;

Hoe zy verniewt beftaat, of legt in gruis vertreén.

Die ook beluft is om oud Romes ftaargebruiken ,

En Godtsdienftplisten , mer zyn ftrenge legertucht

Te zien; zyn fpelen, al de wereld door berucht,

Ja ganfche mogentheit , dar »t alles voor moft duiken :

Hy leeze KENNETS werk; vervule met deze ftoff:
Zoo keuriglyk vertaale door Séwels kloeke veder.
Hier zietmen hoe ?t begin dier heerfchappy; fchoon teder;

Allengs tot hoogheît quam; en klom aan ?t ftarrenhof

Hier kan het eél vernuft als in cen beemd fpanfferen,
Enzien in weinig blaàn de Roomfche majefteit,
(In cene ganfche zee van fehryveren verfpreidt)

Enuit dit kort begrip veel groote zakenleeren.

Menleeze dan dit werk met naarftigheidt en cordeel
Zoo trektmenuit dien fchat met wocker dubbel voordeel.

Fo Hd ALMA:
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. Deftriptio Regionis inter Tibur; Carfeolos; Sc. Kaatt van de landftreck tuf-

Waarin vervolgens , ‘naar de bladzyden, aangewezen word ,

waar de printen te plaatzen en te vinden zyh.

- Italia Antiqua. OudItaljeù met de EilandenSicilien, Sardanje en Corfica. Fol:j y°
. Tabula Topographica veteris Rome. De platte Grondkaart van Qud Rome

van Pirrhus Ligorius.

. Roma quadrata & è Romulo © Tacito autta. Rome in Zyn eetften vierkanti-

gen ftaat, en gelyk het van Romulus en Tatius vergrooris.
Situs © ambitus urbis Rome, &c, Rome gelyk het in zynen omttek met de

zevenbergenlegr. 6

)
- Deferiptio urbis Rome , cum pagis adjacentibus.  Eene kaart van Rome 3 met

de omleggende dorpens wegen en waterleidingen.
Defcriptio partis Latii , è Roma Labicum ufque. Kaart van cen gedeelte van

Latium, van Rome tot (Labicum) Colonna toc, dienende tot verklaringe
der waterleidingen.

fchen (Tibur) Tivoli, Carfeolen, enz. dienendeals boven.
Effigies Rome Antique ex veffigiis, Bc. Afbeelding en platte Grondkaart

van Oud Rome, uit de overblyfzels, met namen , wyken

zen.
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3 ENZ. aangewe.

Circus Lateritius Antonini Cardcalle. De Renbaan van Antonyn Karakalla, 2met hare overblyfzels. 27
« Arcus Drufî Neronis: De Zegeboog van Diufas Neto. 28
des D. Claudit in monte Celio. De Tempel van den Keizer Klaudius op

den berg Ccelius. 33
. Templum Ifidis few Lone. De Tempelvan Iîs of der Marie.
Amphitheatrum Velpafiani. De groote Schouburg, nu I? Colifeo. 334
Thermae Titi. De Badftoven van Titus.
Templum Pacis. De Tempel des Vredes, in zyne grondtekening , opftal, en

overblyfzels. 2. printen.
- Solis feu Serapis, feve Ofiridis Templum.. De Zonne-Serapis- of Ofiris Tem: s

pel. Ù
Simulacrum Ofiridis. Het Beeld van Ofiris; of der Zonne. 46
Templum Romuli © Remi. De Tempel van Romulus en Remus. $
eEdes Antonini & Fanffine. De Fempel van Antoninus en Fauftiria.
Templum © Forum Nerve , (ea tranfitorium. De Tempel en Merke van Ner-

va, 00k de Doorgangsmerkt geheten. 4I
Arcus Titi. De Zegeboog van Titus Vefpafianus 4i

* *3 35. Ars

   

    

  

 

    

     

   
   

   

  

  

 

     



  

  

 

«31. Yanus Quadrifons. Janus met vier aangezigten. 6
32. Templum Saturni cum Erario. De Tempelvan Saturnus met de Schatkift.

/37. Columna Trajana. De Praalzuil van den Keizer Trajaan.

22. Arcus Gallieni. De Zegeboog van den Keizer Gallienus. \ ì
23. Trophea Marii, 6 Coftellum Aque Martie. De Zegetckens van Maris, niet |

de Bogenophet verlaat van ’t Martiuswater.

24 Aqua Virgo demonftrata militibus. Het Maagdewater den krygslieden aan- } 50
gewezen,

25. Tberme Olympiadis. De Badftoven van Olympias.

26. Therme Novati. De. Badftoven van Novatus. J
27. Therme Diocletiani 6 Matiminiani. De Badftoven vaù Diocletiaan tn Maxi.

minfaan. 54,

23. Therme Conftantini. De Badltoven van den grooten Konftantyn. 5
29. Arcus Domitiani. De Zegeboog van den Keizer Domitiaan. 5

30. Arcus Septimii, Antonini © Fulie. De Boog van Septimius , Antonyn, en
Julia. .

33 Strata urbis în parte regionis VIII. five forum Romanum, cum Milliario an.)
reo. Deftraten van Rome, of de Roomfche merkt in de achtfte wyk, met (

de goude Mylpaal, 7
34. Templum Concordie. De Tempel der Eendragt. i 67
35. Arcus Septimii Severi 8 M. Aurelii Antonini. De Zegeboog van Septimius ?

Severus en Aurelias Antoninus.
68

36. Roftra. De Zuil der fchipbekken, of Muiteni. 69

38. Capitolium Vetus. Het oud Kapitool; op tweederlei wyze, naar de gedachten
van Donatus en Nardinus vertoone. a

39. Theatrum Marcelli. De Schouburg van Marcellus. 80

40. Circus Flaminius. De Flaminiaanfche Renbaan. Templar Funonis Regine.
De Tempel der Koninginne Juno. 82

4i Pantheon Agrippe. Aller Goden Tempel van Agrippa. 85
42. Therme Agrippa. De Badtovéri van Agrippa. )
43. Campus Martis. Het Marsveld, of ?t veld van Mars.

44. Therme Neroniane , poffea Alcrmdrina: Neroos ‘of d’Alexandrynfche Bad. b se
ftoven.

J
45. Maufoleum Augufti. e Vorftelyk Graf van Auguftus. * 88

1 46. Columna Antoniniana. De Praalzuil van den Keizer Antonyn. 9I
47. Palatium, feu domus Augufti , & Cefarum Sedes Imperii. *v Paleis, of Hofvan

Auguftus, en der Keizeren des Roomfchen Ryksftoels. 97
i 48. Templim Solis Heliogabali feu dureliani. De Zonnetempel van Héliogoba-

lis, of Aurelianus. 100

49. Septifonium Severi, cum Ichnographia. Het Septifonium, of de Zevenzaal

van Severus, met de Grondtekening. 101
50. Arcus Conftantini. De Zegeboog van den Grooten Konftantyn.
51. Circus Maximus. Het groote Renperk. Ioz

52. Obelifèus Augufti. De Pronknaald van Auguftus:

53. Obeliftus in Laterano. Pronknaald op de plaats: van St: Jan van Lateranen. }193
/54 Therme Antoniniane. De Badftoven van Antoninus Karakalla. 108
/55. Mons Teffaceus. De Potfcherfberg. NI
56. Sepulcram Ceftii. Het Graf van Ceftius. 112
57. Infida Tiberina feu Lycaonia. Het Tyber Eiland ; anders Lykaonia geheten. 116

58. Maufoleum feu Motes Adriani. Het Vor&telyk Graf van den Keizer Adrianus;
nu °t Kaffeel St. Angelo. dL7
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VERVATTENDE DE BESCHRYVING VAN OUD ROME.

I: H 0.0F:D 601 Wa

D'Oorfprong en Stichting van ROME.

raLJE is ontwijfelbaat een der aanzienelijkfte deeleni Italje i
van ganfch Europa. Vanouds wierd het by deverft. cen van
gelegen Volkeren voor een geluk gereckent, wan- da
neerz’er een voet in konden krygen; en verfchei- fe Land:

{| de Landaarts, door een zucht onv'et te heerfchen pes tn
dreeven, ftichtten’er, onaangeziende grootfte zwarig- ropa,
heden , Volkplantingen in. Her geene hier veel toe
holp , was, aan de eenezijde, de {choonheid, ruim-
te, en vruchtbaarheid der landsdouwen van dit Ge-
weft, en aan de andere kant, deszelfs zonderlinge wel-
gelegentheid , en gematigde luchtftreek.  Maar al-
hoewel dit Land doorgaans inalles overvioeid , is°t pjzo
echter bekent, dat het Oord, voortijds Latiuz ge-°

 heeren, en nu* ’t Landgebied van Rome, ten noor.
cen van de vermaakelijkfte
» cen van de vermaardte waefeldftreeken is: Mijh

2 voore

 

 

   
   

   

 

   
   

 

denvan den Tijber befpoe!
Volken die het eerrijds be

* La Cimpagne de Rome:

   

3

  



   

       

Cai
c
t
c

  

 

BESCHRYVING VAN OuDp RomE
‘a ‘voorneemen is niet derzelver Volkplantingen opte rellen ; of Gefchiedeniffen te ver-

haalen 5 naukeurige. Onderzoekers konnem'éerTitusLivius; Denys:van Halikarnaffen ;

rg. cof, ten minften; Vellejus Paterkulus over naflaan, welke laatfte door den Heer Do-

Stcinen. jat ( int Frans ) is vertaale , die in zynegeleerde * Vervullingen, met weinig woor-

den; zonneklaat de volkeren heeft aangetoont, die dit Geweft by beurten, tor de bou-

wing van Rometoe , bewoont hebben.
pe € Vale niet heel ligt rebepaalen, wie voorde cerfte Stichter van déeze beroemdeStadt

Ser sug € houden zy. Denys van Halikarnaffen, Plutarchus , en andere Grieken', ‘onder de

onzeke: Ouden; Kluveer en Nardinus, onder de hedendaagfche, achten; dat Romulusflechts

de Herfteller van Romeis gewecft; enò, zeer verre dat hy haar zynen naam heeft ge.

geeven; dat hy'er den zynen zelf van ontleent heeft. *t Gemeenfte gevoelen echrer

fchryft hemdeeer toe, dat hyer den'grond van gelegt; en haar den naam gegeeven

heeft , daar ze noch meede pronkt.

Romu- —Deeze grooteStichter van ’s wacrelds Hoofdftad , meer door haar aanzien en‘magt,

E dan wegens haare oudheid, was cen Zoon van Rhea Sylvia, Dochter van Numitor,

dit cen Koning van A/balonga > uit het geflacht van Eneas, dien vermaarden Trojaan , na de

Ser verwoefting van Troye in lyalje gevluche,, meer dan vierhonderd:jaaren voorde geboor-

Nome, te van Romulus. ’t Bleek tooit wie zyn Vader is geweeft , ent word “zelf gelooft

Dede dat zulkszyn Moederniet wift. Zyne geboorte droeg zich, naar't verhaal der Schryvers,

bal kortelyk dus toe.  Nurifitor van zynen troon, door zyn broeder Amulius, verdree-

ven j floor deeze Verweldiger zyn\nichte Rhea Sylvia, zyns broederò cenigfte doch-

‘er, ‘onder de Veftaalfche Maagden ,op, ten eindé, zy haar leven langcen vrywillige of

gedwonge maagdom bewarende, niemant hem zyn onrechtvaerdig bezit kon betwi-

ften. Maarzyne voorzorge waste vergeefs; cenigen tyd daarna wierd Rhea Sylvia zwan-

ger, enhaare Koningklykeafkomftredde haarter nauwernoot het.leven, dat.zy, wegens

*tbegaan van zoo grooten mifdaad , regen de Veftaalfche gelofte, verbeurd had, en verdien-

dedoor’tvuurte verliezen. Detwee Kinderen, waar van zy verlofte, en datZoonen waren,

vermeerderden den aargwaan van hunnen Oom, dewelke befloor hen van kantte he;pen;

Romu- overzulks beval hy een van zyne dienaars henin den Tyber te fmyten. Deezelei hen aan

i , den mondvanden Stroom, die alstoen opgeloopen was; en korts daar na wéer inzy-

: nen gewoonenboezem gekeert, bleven deeze twee Wigten, op cen plaats /e/abrage-

n naamt, beneden denPalatynfchenberg, op het drooge leggen. De Romeinenfchry-

. ven dat een Wolvin, die haare jongen verloren had, daar by geval voorby komen-

de; zich van deeze kinderenliet zuigen, om zich van haare melk te ontlaften, waar

x van haare uyers dik gezwollen waren; en dat zy , allengs met hun gewent gewor-

de den, henniet alleen geen quaad deede, maar zelf voor andere beeften befchermde.

® voegen’er by dat een Specht hen koornkorlen in den mond bragt, en dat ze onder

schry- .den Vygenboomblevenleggen, zedert Ruminalisgenaamt; ‘t zy vermidsde hier voorby-

oo gaandé dieren zich onder deeze fchaduwe, terwyl de groote hitte van den dag duur-

trent de, nederleiden en herkauwden; of om dat deeze Wolvin henhier onder gezoogt had;

want Rumis betekent in oud Latyn een Wolvinsfpeen.

Alle deeze Wonderen, die de oude Gefchigrfchryvers ter goeder trouwe geloofden,

of die zy ons hebben willen op de mouw {pellen, fmaaken een weinig naar verdichtze-

Jen : want indien Amulius zyne Neeven wilde verdrinken , had hy ’© Albanifch meyr

niet dicht aan zyn Hof; zonder hen naar den Ty ber, vier groote mylen van daar, te

zenden? ’tIs dan waar{chynelyk dat zy zulks verziert hebben, omeen grooter eerbied

voor cene Stad te verwekken > waar van de Goddelyke voorzienigheit , naar hun ge-
voelen, de Grondleggers zoo wonderdadiglyk had bewaart.

rastotus Wat hier van zy,, Rome is hun haare Stichting verfchuldigt ; want-de-zelve

Pe Knécht, Fauftulus , cen wyle tyds daar na weder gekeert,, om te zien wat deeze Kin-

ionderen wedervaren was, vond hen levende op denoever leggen, en, door meedelyden

roe- geraakt; nam hy Ze op,.en deede hun heimelyk door zyn eigen vrouw, Acca Lau.

Reza s korts te vooren in de kraambevallen ,, en wiens Kind dood was 3 opvoeden ;

na zond hyhenneer de ftadt der Gabienzers, alwaar zy woonden, tot dat 2y,

groor geworden, en achter ’tgeheim gekoomen van hunne geboorte;, tegens den

Koning Amulius opftonden, hem verdreeven, en Numitor, hunnen Oudoom, op
zynen troon  herftelden. Die. breeder van, deeze gefchiedenis wil zien, leeze Li
vius in zyn cerfte Tiental, en Plutarchus in’ leven van Romulus,

Naardien de plaats, daar hy was neérgelegt, hemi wonderlyk behaagde, en hy
ralszyn waare Vaderland aanzag, befloot hy zichi daarcter neér te flaan, en'er ,

met hulpe zy s, enandere zyner GeluksgenootenyeenStadtte bouwen. Toen
ter tyd moctdeeze plaats woeft gewecft zyn, dewylniemant zichtegenzyn opzetaan-
antie; alhoewel het qualyK te geloovenis , datze gantfch niet bewoond wierd, vaan-

gezien zy van zoo fchoonen Stroom word befpoeld, en zoo geleegen voor den koop-
È handel
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BESCHRYVING VAN OuDp Rome
Scu. ‘voorneemenis niet derzelver Volkplantingen op te tellen , of Gefchiedeniffen re ver-

-haalen ; naukeurige: Onderzoekers konnen'erTitus Livius, Denys:van Halikarnaffen ;
“of, ten minften;, Vellejus Paterkulus over naflaan, welke laatfte door den Heer Do-
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GORSPRONG , EN STICHTING, DER STADT. $

handel is. Menvind dat Koning Evander , een Griek van geboorte ; voortijds op
den Palatynfchen Berg zyn woonplaats gehonden heefe , alwaar hy cenStade flichere, fi
door’t verloop des tyds verwoeft, die hy den naam van Poeopiri, dat in°t Griekfchtzisde
Dapperheit beteckent, gegeeven had. Palanteus, zyn necf, had deezen Heuvel naef Spom-
zynen naam genoemt; en Karmanta , Evanders Moeder , wierd*et als cen Godinnebergea
opgeéert. Saturnus had ookvoor zich een Stadt op den Kapitolynfchen Berg gebouwr,bewoont

naar zynen naamSaturnia genoemt , die alstoen cen puinhoop was. hebben.

*© Was dan in ’t Jaar der Wereldfchepping 3213 , zeven honderd envyftigjaaterì De tyd
voor des Heilands geboorte , ten tyde dat Achaz was Koning vanJuda, in de 7evende \ranneet
* Olympiade, in de maand van April, wanneer*t feeft van Pales , Godinne der Haî-a
ders, wierd geviert, dat Romulus den omtrek zyner Stad ;. om den Palatynfchen Berg ;î
affchetfte. Hy had een groot krakkeel met zynen Broeder gehad , om te weeten , ina
wiens ndam de Stadt zou gebouwr ; en , by gevolg; naar wien dezelve zou genocemt mulusea
worden: over de befliffing hier van, gedroegenze zich met malkanderen aan de Vogel- Remus
wigcheling. Remus, zich op den Aventynfchen Berg neèrgezet hebbende,zag’er zes Gie- rta
ren; maar Romulus, had’er, naar hy voorgaf, alhoeweleen weiniglater; twaalf op denstad.
Palatynfchen Berg gezien: overzulks, de Vootfpelling hem begunftigende, begon hy
aanftonds het ontwerp der Stad, Remus oordcelde dat hy de gracht te fmal maakre, en,
ten blyk hier van fpronghy'ertevluchtoyer; doch hy wietd op ftaande voetdoorlaftRn
‘van Romulus, vergramt om den hoon, hem vanzyn Broedet, door’ befchimpen van mulis
zyn werk; aangedaan; gedoodr. Dit was her cerlte Offer der Afgunft in cen Stadr , gedootite
die, gefchike om Meefterfche van de ganfche wacreld tezyn, de vryheit vanalle Vol.
keren aau liaare Staarzuche, Int vervolg Van tyd, zoude opolferen,
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DeezeStadt begreep in haatbegin, naar’t zegoch van Tacitus; niet dan den Palatyn: wat ro.
{chen Berg; haare form was, naar% getuigenis van Denys van Halikarnaffen ,vierkant; dep di
Kapitolynfche Berg was haarevefting ; maar lag, gelyk ook de plaats tuffchenbeidena
daar de markt wierd gehouden , van de muur afgezondert. Deeze Berg wierd in de Stadt omtrek
befloten, wanneer Tatius, Koning der Sabynefi, tot Romulus Aniptgenoot, volgens’t *#*®
verdrag na’tfchaaken der Sabynfche Maagden getroffen, aangenomen was, cn dezelve
wierd den onderdaaneti van Tatius, die met die van Romulus maar cen volkwildenuit-
maaken, ter wooninge toegeweezen: (gelyk deeze Printverbeeldingen aantoonen.) De
andere vyfBergen, die rondom deezetwee leggen, zyn bewoont, naar maate van de be-
volkingdetStadt,en eindelyk in eenen omkring getrokken; gelyk hier na zal gezien
worden. A II. HOOFD.

* Olympifche Speelen, die alle 5 jiaren gehouden wierden; ea near dezelve de Tydrckening van de Grieken gefthikt;
200 datzcals deTydwortel runnerjaaren 27m, zedert welkezy cenige vate Tydrekening gehad hebben.

  

  

     

  

               

  

  

     

  

  

    

  

    



 

 
 

 

 

BESCHRYVING VAN OUD ROME.

II. H:0'©*F:DS TP U:K

Van de zeven Bergen der Stadt Rome.

e Palatynfche Berg wierd dusgenaamt; ofom dat hyaan Pales; Go-
«9, dinne der Harders , was toegewyd , of van ’t werkwoord Balare,

> bleeren , wegens het vee dat’er geduurig voorby gedreeven wierd:
© of van Palare, datdwaalen, of doolen betekent: of wel van Pa-

lanteus, Evanders Neef. De Grieken noemden Palaztia de hoogfte
plaatzen , gelyk de Bergen; en de'Hemelwierd by de oude T'os-
kaners Palantum genaamt, overmids hy zeer hooge boven deaar-
de verheven is. Naardien Romulus op den Palatynfchen Berg

woonde, en na hem Tullus Hoftilius, en zedert de Keizers ; komt daar de gewoon-
te van daan; om de woning, ofhet huis der Vorften Palatiuzz , of ’t Paleis te noe-
men, fchoon”tnietop den Palatynfchen Berg ftaat : in de verhandeling van de tiende
* Wyk zal’er de befchryving van gezien worden.

DeKapi- De Kapitolynfche Berg heeft drie naamen gehad: Saturz545 Mons, om dat'er Satur-
tolin nus opgeregeerthad: Mons Tarpejus, van T'arpeja, Tarpejus dochter, Burgtvoogd,
Berg. wegens Romulus, van deeze Vefting ; deeze dochter begeerig naar de armgefmyden

derSabynen, die do plaat» belegerde, Lulvufde icdezelvo ini landou veleveren; on-
der beding, van’tgeenze aandenflinker armdroegen, tot loonhaar'er verraderye; *t
geenze haar gereedelyk toeftonden: maar zoo dra waren zy’er niet in, ofzy bedolven
‘haar onder hunne fchilden , duidende haare meening, dat-ze niet hun armcieraad , maar
hunnearmwapenen van hen begeerd had. Eindelyk wierd hy Capitolinus of de Ka-
pitolynfche Berg geheten, vermids men de grondveften vanJupiter Kapitolyns Tem-
pel omgravende, daar ’r hoofd van cen menfch in vond , 70/45 genaamt , dat , naar
*t zeggen van Florus , voor een wonder wierd gehouden. In de befchryving van de
achtfte Wyk zal wydluftig van den Kapitolynfchen Berg gehandelt worden.

pepeg De Berg Celius, isdus van Cales , T'oskaanfch Hoofdman, gebynaamt, die Romu-
Cxlius. lus Hulpbenden toebragt, in den oorlog die hy tegen Tatius , Koning der Sabynen,

voerde.  Voorheen wierd hy Querquetulanus geheten, vermids’er een cike Bofchop
ftont ; lange tyd daar na kreeg hy den naam van Auguftus , ter cere van den Keizer
Tiberius , die op zyne koften de huizen weér liet opbouwen, die door een brand in
‘de affche waren geraakt. Tullus Hoftilius, derde Koning van Rome, trok hem aan
de Stadt, en gaf hem den Albaners; die hy, na dat hy hen oyerwonnen had, dwong
naar Romeover te komen , tot een woonplaats. In de verhandeling van de tweede
Wyk zal’er de belchryving van gezien worden.

DeA- De Aventynfche Berg wierd dus genaamt van Aventinus, Koning van Alba; die na
ventyn= dat hy in den oorlog, tegende Toskaners, gefneuvelt was, op hem begraven wierd:

È of ab advettu, vermids men denzelven niet dan met een fchuit, aan den Tyberkant,
kan aandoen, doordien de toegangen van deze Wyk moeraflig zyn; of eindelyk, naar
Varroos gevoelen , gua/fî Adventitius , ter oorzaak van een groote mecnigte men-
fchen , die, van ganfch Latium, naar deezen Berg vloeiden, om cen Tempel, Dia-
na toegewyd, zelfeer Rome pr was, tebezocken. Ankus Martius, vierde Ko-
ning van Rome, gaf hem den Latynen tot cen woonplaats, en trok hem aan deStadr,
zonder hem echter in haaren omkreits te befluiten : want Romulus had zulks verbo.
den, den Berg ongelukkig achtende , wegens de quaade voorwikking dic’er zyn Broe-
der op gehad had. De Keizer Klaudius trok'er hem eindelykin, gelyk in de befchry-
ving van de dartiende Wyk zal getoont worden. 1

De Jan. De Janikulus Berg, had deezen naamvan Janus, die’er op geregeert had; of om
kulis dat het Romeinfche Volk over den zelven was getrokken , als door een Deur, in’t
B8Latyn Yazua genaamt, decerfte reis dat het den Toskaners den corlog aandeed. De

zelve Ankus Martius, hebbende een houten Brug over den Tyber geflagen, nam!dit
deel in, tot den kruin des Bergs toe, en befloot deeze ruimte in de Stadt, die hy van
de, Latynenliet bewoonen; niet dat’er aan de andere zyde der Stadt land ontbrak >
maar om voorte komen datde een of d’ ander vyand deeze hoogte , waar van men

de ganfche Stad kon dwingen, niet bemachtigde : zulks belette echter niet dat Por-
fenna, ‘Toskaanfch Koning, denzelven vermeefterde , wanneer hy de Romeinenbe-
corlogde ,, op dat hy Koning Tarquyn den Trotzen, dien het volk had verjaagt, op
den troonherftelde. Debefchryving zal’er inde verhandeling van de veertiende Wyk
vante zien zyn.

* Rugio. De    
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De vi BercEn, PoorteN, Muuren, enz. I.H. 7

De Quirinaalfche Berg, dus genaamt van Quirinus , anders Romulus, wiens naam De Qui
?t Romeinfche volk veranderde , en dien het zelve cerde als een God , wierd ook fini
Mons Agonalis geheeten, wegens de fpelenj die ,, wanneer ’t Veld van Mars door den Beg.
Tyber was overftroome, op den zelven gehouden wierden. In de laatfte eeuwen is hy
Mons Caballus , van twee marmere Paerden , die’er noch op ftaan , genaamt. De
Berg wierd ten tyde van Tatius , onrekkelyk Ampigenoot van Romulus , en die hem
eindelyk, omallcen te heerfchen, lietvermoorden, als een voorftad bewoont. Servius
Tullius befloot hemin de Stad ; gelyk in de befchryving van het zefde Wyk zal ge-
zegt worden.
De Efquilynfche Berg kreeg deezen naam ab Exceubiiss van de wagt die'er tentyde van DEE

Romulusop wierd gehouden , om ’t bedrijf van Tatius te befpieden, dien hy wantrouw- fe”
de; of ab Efculeis, van de Ekelen dereiken , waar meede deezen Berg beplant was, Berg.
De Viminaalfche Berg dusgeheeten è Zizzine:s, van de Teenen dic’erop wieffen, wierd

daarnevensook Fagutalis genaamt , overmids’erveel kreupelbofch op ftont. Deeze twee
Bergen hebben matr cenen voet ; en beide maakten ze niét meer dan cen, te weten
het vyfde, Wyk uît; de zelve Servius Tullius befloot hen in de Stad.

Menheeft waargenomen , dat elk deezer Bergen iets byzonders voortbragt; De Pa- pe vi.
latynfche Berg was vruchtbaar in weide; de Kapitolynfche was geheel met doornhaa- mina
ge begroeit; de Efquilynfche, Viminaalfche en Quirinaalfche leverden griend en heef- Bctg,
ters uit; de berg Coelius was een Eikebofch; gelyk t Vatikaan, een gedeelte van de
Janikulus Berg ; van grooten Ilex was; de Aventynfche was met Laurier bewaffen; en
cindelyk bragt deJanikulus Berg allerlei vruchten voort.

 

FIT. H'O7O*E D'SUITUTR

Van de Poorten, Muuren , en Omtiek der Stadt Rometen tijde

van Romulus , en zedert het verdrijven der Koningen tor. der
tyd van den Keizer Anrelianus toe.

 

  
   

  

 

Sg E Stade van Romulus, had, riaer *t gevoelen van Vader Donatus,
Zia, vier Poortèn.

De Pandanà , of Hangpoort , dus genaamt overmids ze altoos Porta
open ftone, en was adn den voet van den Kapitolynfchen Berg, Find
dichte by S. Martina, geplaatit. Nardinus noemt dezelye Yaz4alis, Jorualis.
of Deurpoort.

y, De Mugonia of Locipoort, & Mugitibus ditta, van *t geloei Ms
2 22° der beeften die door deeze poort naar de weide gedreeven wierden; n)
dezelve ftont dichte by de Zegeboog van Titus.
DeRomanula , of kleine Roomfche Poort, welke ftontomtrent de grooté Renbaan Roma

voor den Aventynfchen Berg. Nardinus noemt haar Trigoria, en plaattt de Romanula i;
tuffchen den Palatynfchen- en Kapitolynfchen Berg. nia.
En de Carmentalis , of Karmentaalfche Poort ; welke ftorit tuffchen den Kapi. Carmen

tolynfchen Berg en den Tyber. talîs.
Daar word ook gewaage van de Porza Ratumiena , of Ratumenuspoort , dezelve ratume-

ftont aan den Kapitolynfchen Berg, en wierd dis genaamt van Vejentya Ratumenus, 28.
die, in zynen wagen door zyne paerden, van de Stadt Veies af tot den Kapitolyn-
fchen Berg wierd gefleept; als Plutarchus zegt in ’t leven van Publicola.
De Porta Feneftralis , of Venfterpoort , was geen Stadspoort , maar een deur of Fere-

venfter van ’t Hof van Koningk Tarquyn den ouden, op den Palatynfchen Berg bo-a
ven den Tempel van 7upzte7 Stator , waar uit zyn vrouw Tanaquila , korts na zyn
dood , het volk, op de Roomfcheplaats vergadert , aanfprak , en door de kracht
van hare redenen een oproerftilde , die op ’t poni ftont om uit te barften.
Maar , naar mate dat Romeaanwies,, moeft men haare muuren uitzetten; en, by

gevolg ; ’t getal haarer Poorten vermeerderen. *t Is iers verwonderlijks , dat Rome
als eensflaags onder de regeering der Koningen, dat is, tot den tyd van Servius Tul-
lius toe , grooter wierd , en dat.de muuren zedert dien tyd , tot op den Keizer Au-
reliaan , bykans aleyd op dezelve plaats hebben geftaan. ’t Is waar dat Sylla en Au-
guftus ’t Pomerinm deeden vergrooten , dat is, een Cingel, of vlakte , die rontom en
de muuren liep ; en over al ceven breed was, waar op ’t verboden was te bouwen; so
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8 BESCHRYVING VAN Oub RomE.
op dat men onbelemmert de toorens der wallen kon maken, en de muuren door geen
gebouw zouden konnen gedwongen worden.
De muuren van Koning Servius Tullius:, die den tyd van meer dan acht hondert

jaaren de paalkreitzen van Rome geweeft waren, begonnen aan den Tyber, by de
* Raadsheersbrugge, en ftrekten zich langs den ftroom uit tot aan de brug van’tEiland,
alwaar ze ter rechter zyde naar denKapitolynfchen Berg liepen, latende daarbuiten
de plaats daar zedert her Schouwburg van Marcellus, en de Galerye van O&avia:is
gebouwt. ‘Tuffchen den Kapitolynfchen Berg en den Tyber waren twee.Pootten; die

Porta ’tnaaft aan denftroomftont wierd de Porta Flumentana, of Stroompoort; en de:an-
Flumen- dere , die cen wceinig verder aan den voet:van den Kapitolynfchen Berg, ftont, de Por-
ua nta Carmentalis è of Karmentaalfche Poort gendamt; zy had ook den naam van Scele-

‘ata of Schandpoort , overmids de drie hondert Fabièén uit deeze poort trokken ,
om den Toskaners te bevechten , van wie zy , naby den ftroom Crumera, alle ver-
flagen wierden.

Voorby den Kapitolynfchen Berg ftrekten'de muuren zich in het dal uit, daar :na-
derhand de merkt van Trajaan, in ’t Latyn Forum Trajani , was; en liepen voort
langs den Quirinaalfchen Berg ; die ze in de-ftadt beflooten. Beneden den Kapito-

trium- lynfchen Berg was de Zeegepraalpoort opgerecht , door:welke die geene , die de ‘cer
phalis. der zeegepraal verdiend hadden , hunne intreede deeden , en de Marsftraat (Zzc4s

Mamertinus ) doorrydende , trokken ze voort tot:op de: Roomfche merkt ,. van
Catula waar ze't Kapitoolopfteegen. Een weinig verder ftont de Porta Catularia , ofHonde-
ria Poort, en op den Quirinaalfchen Berg, naby de Baden van Paulus en den Tempel des

Heils, de Porta SalutarisofHeilpoort. Van daartot op’t cind van den Quirinaalfchen
Berg , alwaar de muuren rechtsom liepen , ftont op den hoek de Porta Collina , of
Heuvelpoort , van waar de wegen Nomentana en Salarea vitliepen ; vervolgens be-
flooten de muuren den'ringmuur der Kathuyzers ; en /2 Zilla Montalta , tot op de

Vimina- Porta Viminalis ofGriendpoort , en van daar tot de Tibertina, nude S. Laurenspoort.
i Deeze ganfche wal was door Koning Servius met vafte fteenen aangebouwt , waarom

ze den naamvan aggeres Serviti , of Servius wal droeg.. Van daar tot de Porta Efr
- guilina , of Efquilynfche Poort ftonden de muuren op de zelve ftant daar ze nu ftaan.
Daar:van daan, alwaar de muuren, rechtsom loopende tot de Porta Celimontana, of
Celiusbergpoort , eenen anderen hoek:maken; warende zelve met cen fchoonder borft-
weering , dan de voorgaande , door “Tarquyn den Hovaerdigen, gefterkt ; zy wierd

ggeres &ggeres Tarquinit , of Tarquyns wal genaamt, en voornamentlyk tegen de. invallen
acqui der Gabienzers gemaakt. Van daar tot de Porta Capena , ofKapeenfche Poort;waren
(ia de muurentoen lynrechter getrokken dan ze nu zyn, en de Latynfche. Poort.moet

een wecinig herwaarts aan geftaan hebben , want her Celiusbergjen. lag. buiten de
Stadt ; ook ftont de Porta Capena, nu de S. Sebaftiaanspoort, (naar de meening van
Fabrettus in zyn eerfte Redencering var de Wateren en Waterleidingen> \ruftende: op
cen plaats van Strabo in zyn 5Boek) meer herwaarts aan, naby $.Sixtus., vermids
deeze Wereldbefchryver zegt, dat de Latynfehe Weguit die van Appia, buiten de Ka-
peenfche Poortliep; dit zoo zynde, was’er geen Latynfche Poort; en heteerfte | Stads-
wyklag gcheel buiten de muuren, die aan den Aventynfchen Berg, beneden de Kerk
van de H. Balbina  eindigden ; en zooverftrekte deezen Berg tot een muur ; of lie-
ver toc een Wal van *t Wyk der groote Renbaan ; of wel liepen de muuren van de
Kapeenfche Poort langs den Aventynfchen Berg heen, die buiten lag, tot de Porta Tri

tel Nas &é » of Drielingspoort toe. Maar Keizer Klaudius, den Aventynfchen Berg in de
vali. Stadt getrokken hebbende, ten tydedat de Kapeenfche Poort gezet wierd daar ze nu

ftaat ; liepen de muuren rondom deezen Berg , gelyk ze noch tegenwoordig doen,
ema-tot. op de Porta Lavernalis , of Diefpoort toe , op de-ftraat waar door men van

S. Gregoor tot S..Paulus gaar. Eindelyk liépen zy ten einde aan de Porta Trigemina,
of Drielingspoort , die beneden den Aventynfchen Berg aan den Tyber' ftont ; onder
de Kerk van de H. Maria yan de Priory der Malteefche Ridderorder. Deeze Poort
hiette Trigemina ; of Drielingspoort , of wegens Drielingen t’eener dragt ; of dat de
drie Romeinfche Hotatien door haar uittrokken, om de drie Albaanfche Curiatien te
bevechten.  Zy word ook Navalis of Scheepspoort. genaamt , vermids de haven van
Rome; die de Ouden Navale noemden , buiten deeze poort was. Overzulks lag
den Berg Teftaccio , en de gantfche vlakte , buiten den omtrek der muuren.
Aan geene zyde des Tybers, beflooten de muuren de ruimte die’er tuffchen de

ficute brug , en de brug van Ceftius op ’t eiland , tot op den Kruin des bergs was,
alwaar de poort van Aurelia of Faniculus ftaat 3 Zedert wierden ze uitgezet , zoo

i dar ze van de Portéfepoortaf de gant(che ftreek begreepen die nu Traftevére hier,
- ftrekkendetot aan de Janikulusbrug, tegenwoordig Pozte-Siffo , alwaar dichte by noch

lenti. de Porta Septimana Rat , van Keizer Septimus Severus gebouwt.
+ Regio. Men
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Van pE PoORTEN EN MUUREN. INS

Men vind by de oude Schryvers den naamvan veele andere Pootten ; waar van de
ftant t'eenemaal onbekent is ; als de Sanqualifche ; Libitinifche , die Donatus
meint de Efquilynfche te zyn , doordien buiten deeze poort de kuylen waren ,
daar de Armen in begraaven wiérden : de poorten Meria , Mutia , en Miuutia,
die mogelyk de zelve was. De poort Stercoraria , was de poort van een rioolonder
*©Kapitool ; waar in de vuiligheden van Veftaas Tempel, dic’ernabyftont, gefmeeren
wierden.
De Muuren van den Keizer Aurelianus begrepen daarenboven ’t veld van Mars ini

den heuvel der Hoven , of den berg Pincius , de Legerplaats van de Hofwacht den kei-
op den Viminaalfchen betg, ter plaatze daar de muuren van'dien kanteen grooterom-5
kring dan die van Servius maaken , gelyk de Grondkaart van Romeaanwyft; denberg i
Teftaccio en ’t geen’er aan grenft : dit gevoest by Leonynsftadr ofSt. Pieters Vlek,
ent Lorgara , dat dit wyk aan Traffevere , of het Tyberwyk hecht ;, maakeinalles
maar cen weinig meer dan veertien duizend fchreeden in den omtrek. Overzulks heeft
Rome, in haarallerbloejenfte grootheid ; nooit meer dan tien of elf mylen in den om-
kreits bevar. Plinus telde de Stadt in zynenryd opdartien duizend rwee honderdfchree-
den; maar hy begreep'er waarfchynelyk, met te grooren fchroom , alle de omkringen
van haare hoeken en torens onder.
Deezen omtrek, die niet ongemeen groot fchynt, belet echter niet, dat Rome met de

grootfte fteden der wereld gelyk ftont, als met Athene en Syrakufe , die, naar
°t verhaal van Strabo , niet meer grond befloegen ; gelyk hydeeze aanmerking
maake. * Overzulks moet mendie hedendaasfche Schryvers gcen geloofgeven, welkeftel-

  

c | Fisculanter Ciseronis
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* Ontwyfelbaarziet onzen Scliryver op den Her Ihak Voffius , in zyne Belehryving: van de HeerlyKheid van ’ oude
Rome, tevindenin den The/aurss Antiquitatum Romanarum pag. 1497. &feq. die indeeze zyne Verhandelingcen veelrui-
mer uitrekening van Romes grootheid maakt, dan alle andere Schryverss en, by gevolg , ’ getal der inwoondersook zoo
mn ven hunalle ftelt, dater, naar zyne meening, meer menfchenin deeze Stadt , dan inal het overige van Europe
zouden gewceftzyn. Deeze bygevoegdePrintverbeelding , door dien geleerden Heer , tot beveltiging van z}n gevoelen»
ontworpen, vertoondhoc'er van d'eene Kant des Tybers tot aan dé andere 24500 felirceden waren., die wy, tot
Yoldoening der naukeurige Lezers ; hier meedeplants geeven.
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10 BESCHRYVING VAN OUD ROME.

Jen , op cen plaats van Vopifkus , die zekerlyk bedorven moet zyn,gegrondt , dat
Romevyftig mylen in ’e rond begreep , want dat ze de Gebouwen eens aanwyzen ;
die in zulken grooten ruimte ftonden; ten minften zouden’er eenige voetfpooren van
overig zyn, en de oude Schryvers zoudeniets.vanzoo grooten omtrek gewaagt hebben.
Al de geene, die ons vande befchryving van Rome overfchieten , maaken maar gewag
van veertien Geweften , of Wyken , inde bovengemelde muuren beflooten. 1 Is waar
dat’er buiten Rome veele Voorfteden, en Gehuchten in de Vryheit der Stadt lagen,
die zoo vervalien en onbewoontniet was als hedendaags; en de Slaven in zoo over- ©
maatigen geral , als de Romeinen tot de landbouw, en andere gebruiken aanhielden ,
huisveftten in de Stadt zèlfniet., e Is een groote misvatting te willen, dat de Boog
die by prima porta ftaat , cen van de Stadtspoorten zy geweeft ,, nadien de Poz-
te mole ten tyde van Konftantyn den Grooten zoo ver van de Stadt ftont , dat
deeze Keizer in het.daar omleggendeveld ruimte genoeg had , om zynleger in flag-
ordete ftellen, regen dat van den Dwinglant Maxentius , die hem den doortocht aan
deeze zyde van den Tyber , dat is tuffchen Rome en deezen Stroom; betwiftte , om
hemden intocht van de Stadt te beletten.

Belangendedie Schryverswelke zeggen ; dat Romeaan de eene kant tot aan Borgetto,
tufichen Civita Caffellana , en Otricoli., vierendertig mylen van de Stadt ;:quam,
en dat de Stadt aan deandere Kant zich. tor Frafcati, Albano en Oftia vittrekte ; deeze
meening , zegge ik, is zoo belagchelyk , dat ze geen wederlegging verdient. Want
deo Duni begreep ’r Hoofdfchouts rechtsgebied, en niet de omkreits van demuuren
er Stadt,

TX HFO COTE DESTIUTE:

Van de Muuren en Poorten van Rome door Beliz.arius gebonwt,

die' noch fraan.

as E muuren van Rome, door Aurelianus gebouwt , den Berg Teftac-
cio en zyne weide in de Stadt befloten hebbende ; alwaar alstoen
de Stadrs haven was , die nu aande andere kantis verplaatft, wierden
de Poorten Trigemina en Lavernalis ( de Driclings- en Diefpoort)

gonbruikbaar , en men zette cene andere op den weg van Oftia ;
naby ’t graf van Ceftius , die daarom de Poort van Oftia wierd ge-
naamt, Hedenfdaagshiet ze de St. Pauwelspoort , overmidsmen;

sint omnaar de Kerk van dezen Apoftel te gaan , die cen myl van de
Stadt, op de zelve weg van Oftia , ftaat , deeze Poort moet doorgaan.

Langs de muuren voortgaande , koomt men aan de St. Sebaftiaanspoort , voortyds

    

    

l Porta Capena genaame; vermids zy op denweg van Capenaftont , een ftadt van Latium,
door KoningkItalus., twaalf mylen van Rome dicht by Albano; gebouwt : mogelyk
wierd zy ook zoo geheeten van Camera , cen naam de Zanggodinnentoegeéigent,
Welke Roning Numaeen bofch en tempel , naby:deeze plaats, had roegewyr. Deeze
poort > gelyk we aangeteckent hebben ; ftaat regenwoorig een weinig verder van ’t
zelve Bofch af. Boven deeze zelve poortliep de waterleiding van Aqua Appia , of,
naar ’t gevoelen van Fabrettus, van Aqua Martia heen,;: waar door ze altyd nat was,
gelyk dit Juyenalis zegt,

Madidamque Capenam,
De natre Kapeenfche poort.

en Mattialis,

Capena grandiporta qud pluit guttà
=“ De'groore Kapeenfche poorr daat ’e droppels regent.

De vermaarde weg Zia Appia genaamt , die Appius Claudius met groote fteenenliet
beftraaten , begon aan deze Poort; en hooger op ; voorby de 4/70-ftroom ; nam de
weg Ardeatina aan de rechterhand zynen aanvang.

Denaaftvolgende Poort , word de Larynfche genaamt, vermids men daar doorin’t
Latium gaat. Hier wierd:de H. Johannes , Apoftel en Euangelift,, naby den Tempel
van Diana, in cen ketel met ziedenden oly gezet. Zy hiette ook , naar zommiger

mee-
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meening , Ferentina, om dat men daar door naar Ferentum, cen Stade:van Latium 5
ging ; maar de kortfte weg hier naar toe , was de Groote Poort » Of die van St. Jan
van Latranen uit: Nardinus wil', dar dit:de oude Pizcularis-poortis, waarbuiten de.ver- È
zocnofferhanden gefchiedden. ts

Van daar tot aan St. Jan van Latranen ftonden verfcheide Poorten, die tegenwoordig nevia
gefloten zyn, als de Poort Nevi4, die Vi&orzeid van het twaalfde Wykte zyn, dat
zichaan dien kant torde Stadesmuurenuitftrekte; de Rodufculana-poort was mogelykde r
zelve , offtont'er ten minftendichte by; gelyk de poort Merbrodia gehéeten, die deH. cul
Gregorius de Groote, in den 64 briefvan ’t 9 Bock, Metronis noemt. ’t Îs miffchien dialvel
die , welke men geftoptziet ; ter plaatze daar’t vlietje Marana in de Stadt loopt. Methro-
De Adfinaria-poort 3 die Anaftafius de Boekerybewaarder , en andere Kerkelyke Afh

Schryvers metdie van St. Janvan Lateranen verwarren, was een andere kleinder poorty
naby de Doopvont van Konftantyn , alwaar een ftraat begon ; die aan de hoven van
Afinius Pollio ,. aan den voet van den Aventynfchen Berg, in ’r rwaalfde Wyk, by de
Kerk van de H. H. Nereusen Achilleus, uitliep; en omdezereden wierd ze A/imaria
genoemt , en niet wegens de Ezels die’er door trokken; want zoo mogten anders wel
al de Poorten van de waereld hieten , dewyler dagelijks nier weinig van ditflach de-
zelve doorwandelen.

Nopendede poortvanSt. Jan van Lateranen; van ouds hieten ze Celimontana , door- 4 Porta
dien ze op den Ccelius berg ftont; zy wierd 0ok Querguetulana , wegens de Eiken $-Jo-.
die’er op.wieffen, genaamt. De weg die uit deeze poortliep, wierd Via Afinaria ge- ei
heeten (vaft geftelt dat deeze ende hedenfdaagfe Afinaria de zelve is), twee mylen bui. nenfis.
ten de Stadt (chiet hy inden Latynfchen weg door welken men naef Marino; enz gaat.
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* De Groote Poort is dubbelt , maar eene der twee  deuren -ftaat gefloten ; zy piRÈ È . Major,
vertoont haar nochals cen prachtige zeegeboog , en dichte by is een vervalle; Water. 1!

Bz lei-
* De byRaande Printyerbeclding vertoond de Groote Poort, 200 als ze noch hedensdaags flaat, en metdeeze Re

ving volkomen overcenftemt. draagt hier cok het oplrhrift van de Pera $ lat onze Schryver voorcca du
keurd, en {let tegendeel met ceù woord bewyt, Wathier van zy, de langkheid des tyds , ende groote beurtwi
gen die Romegelaheeft, Konnem ligtely& cenige onzeckerhcid în de naamen en flant yan zommige Poorten gebragt
hebben ,, waardoorde gifingender Schr Poor-
ten heeft gehad, die vecì dicht by malkanderen ftonden ,, en daaromniet altoos op het naauwtte kenbaargel
Hetafoceldzel dav'er Fabrettusvanhecft,in zyn Boek van de Waterenen Waterleidingen, word hier ookaan
vertoond , 200 omdat hy dezelve vanter zyden , op cen andere gezichtftant,heeft , als omdat hate aanzien!
dezelve te beterblykbaar

   

 

  
     

 

vers hier ontrent verfchillen ; te meer dewyl deStadt zoo grootengetal
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feiding van drie verdiepingen , dic te Rome drie onderfcheide wateren , van verfchei-
de bronnen gevloten , voerde ; te weeten, °t water Fulia, Martia , en Claudia; hier
vanzal naderhand gefproken worden. Voortyds wierd zede Labicana- en Preneftina-
poort genaamt, vermids men uit deeze poort naer Labicum, hedendaags Colonna,
en naar Preneffe , nu Paleftrine, ging ; uit deeze inzigt had men haar ook Gabafa
mogen heeten, naardien men van daar recht uit naar de oude verwoefte Stadt Gabz/ toe-
ging , die aan de rechterhand van den Preneftinaalfchen weglag , en cen tienjaarige
beleegering tegen de Romeinen , ten tyde van Tarquyn den Dwingland, ilithardde,
die haar eindelyk‘, door ’t beleid van zyn Zoon , veroverde. ?t Kon ook wel de EL
quilynfche poort zyn, vermids ze aan ’t eind van den Efquilynfchen Berg ftaat; Nar-
dinus meind echter , dat de E{quilynfche poort tuffchen de Groote Poort en die van
St. Laurensftont. Zy kon ook wel de Collatynfche poortzyn, overmids de Collatyn-
{che weg tuffchen de wegen van Preveffinaen Tiburtina heen liep; en de Stadt Collatia,
de Geboorteftadt van Lukretius , hedenfdaags Ca/fella dell’ Ofa , lag negenmylen bui-
ten de poort. Zy is ook Neviz genaamt, doch , naer ik geloof, door mifverftant ;
naardien wy getoont hebben, dat de poor Naviadicht byde Latynfcheftont. Def.
quilynfche poort wierd door bevel van Tiberius , als onnut*, dewyl ze zoe dicht by
de andere poorten ftont ; geftopt 3 ook dienden ze te vooren nergens anders toe , als
om’er de mifdadigers , die in’ veld naby deeze Stadspoort gerecht wierden , daor
te leiden. De. 



  
Van pe Poortin en. Muurtn Vl: 4

De Se. Lautens Poort, op den weg van Tivoli, in’t Latyn 7:04 , buiten welke di
de Kerk van St. Laurens ftaat , hiette uit deeze inzigr Porta Tiburtina ; en wegenstii.
cen Stierenkop., die op haar kroonlyft ftaar., Zara. Nardinus-meind 0ok dat het
die is, welke in °t Laryn Zuter-aggeres wierd genaamt > om dat aan de cen kant de wal
van Targuyn dea Hovaerdigen', en aan de andere , die van den Koningk Servius te-
gen haaraanliep.

Tufichen deeze Poort, en die van de H. Agnes, ftaat buiten, langs de muuren, een
groot vierkant affchutzel , dat het leger of de vefting der Hoffoldaatenwas , door
Sejaan , gunfteling van Tiberius , geftiche, en door Konftantyn den Grooten, om dat
ze zich voor den Dwingland Maxentius yerklaard hadden, gefloopt : aanbeide zy-
den van deeze Vefting ftondentwee poorten, die gefloten zyn; de cerfte was die van,
Gabiufa , en deandere de Vizzinalis , die Nardinus meint de Kollatynfche Poort ge- ga,
weeftte zyn, en door Pius den IV, wanneer:hy die van de H. Agnes liet openen; V;
geflooren wierd. i

DePoort van de H. Agnes; anders de Poort van Pius genaamt, naar Paus Pius den, porta
IV. die haar liet hermaaken , had voortyds den naam van Norientana , om dat ze S. Agne:
op den weg van Nomentum, ‘t geboorteland der Sabynfche maagden, die, ten tyde fomen:
van Romulus , te Rome gefchaakt wierden , gelticht was ; tegenwoordig is deeze tana.
plaats maareen Landhoeve,nabyhet Steedjen Mozzerotondo , zy hiet Lamentana, en hoort
den Prins Borghefe toe. Deeze Poortftaat eenige fchreeden verder dan de oude Col-
Iynfche of Heuvel-poort ; en op den zelven weg ; zy wierdook, wegens de Pottebak: ;
kers die’er ontrent woonden, Fgulen/îs senaamt. ho

Vervolgens vind men de Poort Salaria , dus geheeten' om dat ze op den Salariaan- 8 toro
fchen weg ftaat. Zy wierd ook, gelyk de Berg dic'er naby leid, de Quirima/lis- en Quirina
Agonalispoort genaamt. lis, Ago-

Daar na ontmoet men de Poort Pinciana , die op den Berg Pinciusftaat. Zommi. di
ge neemenhaar teonrecht voor de Collatynfche Poort , die hier vry ver van daanftont,Pinci-
gelyk wy boven gezien hebben. ana,

De.Porta del ‘Popolo , of Volkspoort , die tegenwoordie ’t meeft in Rome doorto- ;5 porti
gen word , is dus genaamt , vermids ze dicht by cen Populierbosje ftont ; dat+aan-*t del Po-
graf van Auguftus begon. Zy wierd ook Flarzizia geheeten , om dat ze op den Fla- Pelo»
miniaanfchen weg ftaat ; door den Borgermeefter Flaminius , in den Veldflag van zlaminiai
‘Trafimenen gefneuveld , alwaar de Romeinen door Hannibal geflagen wierden ; met
groote fteenen tot aan Riminitoé beltraar. Vader Donatus noemt fe Porta Flumenta-
na , doch Nardinus meind dat deeze Poort naaft aan de Karmentaalfche ftont. De
Flaminia ftont eerft dicht by den Kapitolynfchen Berg, naderhand aan ’r eind van de
Vialata, of breede weg, en cindelyk wierd ze hier ter plaatze vervoctt.

Honderd fchreeden van de Volkpbort, aan de kant van Via Borghefè , ziet men Muro
een groot ftuk muurs ; z00 overhangende , dat het alle oogenblik fchynt te willen
neérltorteù , hierom word dezelve z24r0-torto , of de hangende muur genaamt.
* Zommige meenendat ze dus door konft , gelyk den toren van Pifa, die veel naar
de cene kant overhelt , gebouwtis; maar‘is ligt te zien dat deeze muur ; die zeer
hecht is , en een hoek maakt van de verdere muur is afgefcheurd:, of door zyn eige
zwaartte, of om dat zyn grondveft is wechgézakt ; en men is genootzaakt gewecft de
breuk, die hy in ’t affcheuren van de andere muur gemaake had , met zwaare fteenen
en tras aan te ftoppen. )

*+.Belizarius, door de Gotthen in Romebelegert, .vreefde dat ze door deeze plaats;
die reeds overhong , en van den muur was afgefcheurd , zoudenindringen ; maar de
Romeinen verzeekerden hem; dat’er niets ontrent te vreezen was, en dat zy van de
Apoftelen Petrus en Paulus een openbaring enbelofre hadden, dat zy zelfs deeze polt
zouden verweeren , zoo dat de Stadt daar door nooit zoude gewonnen worden.
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 Zie daar in ’t korte ’t geene ons overig is van de muuten ; gebouwt. of verbetert op
die van den Keizer Aureliaan , door Belizarius, wegens den Keizer Juftinianus, Stad-

houderin Italien, die, na dat hy de Gotthen uit Romehad verdreven; deeze muuren

in ’t jaar des Heils 547 , naar ’t gevoelen van Procopius, deede optrekken.
De muur die aan de Volkspoort begint , en zich tot den Tybertoeuitftrekt , is

door Paus Alexander den VII. verbetert.. Belingende de muurendie de zelve Aureli
anus had laaten maaken, van de Porte del Popolo, af tot aan de brug van Sixtus, langs
her water, dat is, langs de Ripette., de Becreftraat , en Strade Giulia , daar van
is de minfte voetftap niet overig ; ook zyu’er geen van noden , nadien de Stadt aan
die kant genoegzaam , onder°t gefchut van *r Kaftecl Engelenburg, veiliglegt : maar
*t ware re wenfchen , dat’er in plaats van die flechte huisjens , die langs den Tyber
ftaan , en'er ’t gezigt van beneemen , fchoone Kaajen aan wierden gebouwt , gelyk
mente Parys langs de Scine heeft gedaan, ( enin alle Hollandfche fteden gezien wor-
den) want ‘dar zou de Stade Romeaan dien Stroom cen groorcieraad byzetten.

  

VECCHIO LO ROD: SATO:

Van de nieuwe Poorten die aan geene zyde van den Tyber ffaan.

Aardien ik heb beginnen te fpreeken van de oude , ennieuwelyks
verbeterde Muuren en Poorten van Rome, zal’t, naer my dunkt, niet
t'onpas zyn; éen woord van die geene te melden, die op nieuwaan
de andere kant des Tybers zyn gebouwt : aan Ripe beginnende,
is de cerfte de Portefe-poort, datis die , waar uit men naer Porzo
gaat. Zy is opde nieuwe wyze , van Antony Rofli , door laft

RA van Paus Innocent den x gebouwt, die een oude Poort met rwee
7 777723. doorgangen , gelyk de Groote poort, waar by twee oude Torens

ftonden, en die cen groot opfchrift op het vlak van’ Podiumhad , ’t welk aanwees
dat Keizer Honorius haar had doen hermaaken , liet onder de voet{myten.

* Hoedanig deeze oude Poort van Keizer Honorius is geweeft,, wyft deezevolgende Printrerbeelding aan. De
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De muuren die aan deeze Poort beginnen, en tot op den kruin van den Janikulus.
Berg , aan de H. Pankraspoort oploopen , zyn van gebakken fteen , mer kalk en
tras opgemetzele, zeer wel gefterke , en mer goede bolwerken, naar de hedendaagfche
veftingbouw , door laft van den zelven Paus , meer dan cen myl weegs lengtè,
bekleedt.
De H. Pankraspoort , dus genaamt wegens de Kerk van dien Heilig , die'er naby 1% Por-

ftaar,, was de onde Janikuluspoorr. Urbanus de VIII, heeft ze door Markus Antonius Te
de Rofli, naer de nieuwe bouwkunde, doen maaken. De Aureliaanfche weg begint eentius
mufketfchoot buiten de Stadt aan deeze poort; aan deflinkerhand vind men de Kerk
van den H. Pankras , met cen Kloofter van d’ontfchoeide Karmeliten : van daar
begonde weg Zire/lia, die:totaan de zee toe beftraat was. Paus Urbanus de VIII, wil-
lende de Lorgara , en haren heuvel in Rome befluiten , heeft de muuren doen bou-
wen, die van de H. Pankraspoort af tot aan die van de lichte Paerden loopen : zy
behoeven de voorgemelde muuren , wegens defterktebouwing ; waar over de Kardi-
naal Maculano , of di Fiorenzola’t beftier hadde ,, geenzins te wyken.

Nopende het Wyk of de Voorftadt , waar in de Kerk van Se. Pieter van ’t Vati-
Kaanis gebouwt, zy wordLeonynsftadt gehceten, overmids Paus Leo de lV haar, omvilla
de invallen der Sarafeenen te ftuiten , dic, in de negende Eeuw, langen tyd Italien,
en byzonderlyk ’© Landgebied van Rome verwoeftren, met muuren liet omringen;
waar in hy , door merkelyke geldonderftanden van Lotharius , Keizer , en Koningk
van.een gedeelte van Vrankryk , zoons zoon van Karel den Grooten en Anaftafia;
gcholpen wi Dichte by de H. Geeftkerk ftont de Zeegepraalpoort, aan ’t eind van
de brug van den zelven naam ; maar Zyis, gelykookde brug zelf, langentyd gefloopt

geweclt.
De Poort van de Lichte Paerden , heeft deézen naamvan ’v Wyk der Lichte paer-

den: van den Paus gekreegen , dat'er heel naby legt. Voortyds wierd ze Pofferula , Tone
naar zekeren Sax Pofterulanus , genoemt. pacrdens

Eenweinig verder ftaat de Poort Fabrica geheeten , of van Civita Vecchia , ver- ;, porta
imids menuit dezelve naar deeze Stadt t , dat deeenige haven is die de Paus opdi Ci
de Middelandfche zee onderhoud ; zy is veertig mylen van Romeafgelegen. 55
De muurenlangs gaande , die de Kerk van S. Pieter, en 't Palcis van ?r Vatikaan,

naar de hedendaagfche Veftingbouw gefterke ; omringen ; i
fs
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     | 16 BESCHRYVING VAN :OUD ROME.

Is de cerfte Poort die men ontmoet die van Angelica , gefticht door Angelus Me-
| dicis ; Paus onderden naam van Pius den IV ,. die de muuren van die kant tot aan ’£
i | È Kaftcel Engelenburg toe heeft laaten maaken. De weg Clendia , of Triumphalis, die

(alli | aan de Zegepraalpoort begon , was heel naby deeze poort » waar door men, Monte-
| mario overtrekkende ,. ‘naar Tofkanen ging.

Leo de IV. liet de Kafteelpoort bouwen, voortyds Portze Zia genaamt, vermids
i ze aan ’t eind van de brug van /Elius Hadrianus;  naby zyn, graf, dar regenwoordig’t
| Kaftcel van Engelenburg is, ftont; buiten deeze poort was de Fa Trajana , of
| grache van Trajaan.
| Van de Zeegepraalbrug liep cen andere gemeene weg uit, ter flinkerhandvan die

der Zegepraal; dezelve wierd Via Aurelia nova , of nieuwe Aureliaanfche -weg ge-

  

  
naamt ; hy liep S. Peters Vlek dwars over, en fchoot in den ouden Aurelizanfehew
Weg.
Van de Ponte mole, of Molebiug licpen twcee groote wegen uit ; aan de rechterhand

i lag de vermaarde weg Hazzinia 3 maar heel: rechtuit gaande 3-quam men in den weg
Caffia 5 waar langs:men naar Toskanen ging.

Belizarius , de muuren van'de Stadt Rome herbouwende , benamniets van den
î ‘omkreits 3, in tegendeel zette biy ze op zommige plaatzen uit. Niet tegenftaande

deeze voorzorgen |, bemagtigde Totila, Koning der Gorthen, de Stadt , enfleg-
Ì ten'er cen gedeelte van, dat hy zelf liet herbouwen; maar-hy wierd korts daar na door

Narfes, nazaat van Belizarius, verjaagt, die de muuren vernitawde. De Exarchez
die hy te Ravenneftelde, en zoo veelals Stadthouders van de Keizers waren', die Kon-

i ftantinopelen voor Rome verkozen hadden , droegen zoo kleene zory voor de Stadt
i RI dat de Pauzen , die tot noch toe alleen het gceftelyke hadden gadegeflagen , ge

nootzaakt waren om’er zich?t bewind van aan'te matigen. De Lombarden, die de zel-
| ve Narfes in Italien had gelokt , om zich over'de Keizerin Sofia te wreeken , zoo

i] men Paulus Diaken gelooven mag, deeden zoo dikwils invallen rotvoorde Poorten van
ì Rome; dat ,zonder de voorzorg van Adriaanden I.en Gregorius den II. die de muuren

verbeterden; zy meer dat cens de ftade zouden geplondert hebben. Eindelyk Pepin, Ko-
| ningk van Vrankryk; en KeizerKarel de Grooteyzyuzoon., de Lombarden' verdelgd,
| en ‘e Stadhouderfchap van Ravenne vernietigt hebbende , gaven ze , onder ande-
| } ren, aan den H.Stoel Pentapola, of de vyf fteden , van den tocht van Ankona,

| en.’ Landfchap dat St. Peters Erfgoed word genaamt, Dus heeft Rome , zich
vry ziende , zedert. dien tyd geen ander wereldlyk. Opperhoofd erkent dan de
Pauzen, en zy hebben'er naderhand denootwendigeverbeeteringen van bezorge. Kalixtus

| dell. haalde de Stads muuren weér op; die heel vervallen waren; Gregorius de XI.
| | I na dat hy den H. Stoel van Ravenne weér te Rome had gebrast , floeg de hand aan

|i

i

  

 

de herftelling der muuren. .’t Zou verdrietig vallen hier alle de Pauzen opte tel-
| | len, die op gelyke wyze hunne zorge , aan ’t onderhoudenen verbeeteren der Stadt,
I} | beftecd hebben.

 

 

 

E'OSO E DST UK:
|

| | il Van den Tyber en de Bruggen die over deezen Stroom leggen.

Eeze Stroom , die de grootheit van Rome metde alletberucht-
fte Sttoomen der wacreld heeft gelyk geniaakt , beantwoord in al-
les die vermaartheit niet; en de Vreemdelingen , wanneer zy hem
in ’teerfte zien, ftaan zeer verwondert , dewylz’er zich veel meer

g van inbeeldden dan hy is in der daad. Hy wierd 4/u/a genaamt,
dat witachtig wil zeggen , voor dat’er zich Tibur, Koningk ‘van
Alba , in verdronken had. Hyis alleen dartig mylen boven Ro-

3 4 me, en tien mylen laager bevaarbaar, en ontlaft zich in de zee.Maar
alhoewel hymaar veertig mylen lang met fchuiten doorkliefd word , heeft hy echter
cen loop van meer dan honderd mylen ; van zynen oorfprongk , die in Toskanen in
de Apennynfche gebergtenis , tot daar hyin zeeftorr.

Zynebreette is, naar de meening van Denys van Halik

     

 È 5 naffen , door de onder-
“ vinding geltaaft , ontrent van vier honderd voéten. Maar zyn kil is zeer diep , en,
wegens veele draaiwielen en kolken, zeer gevaarlyk. Plinius meint dat hy alzoo diep

IA als de Nylis, om dat de Agyptifche * Gedenkzuilen over hemkonden wordenhee-
ne gevoert, die naer Rome zyn gebragt.. Zyn water is altoos geelachtig , onklaars

* Obelifei. en

  

 

  
  

      

   

  

   

   

                 

   

  

  
   

 

    

    

   



  VAN DEN TYBER EN DE BRUGGEN.

.

VI.H. iz
en flymerig , nochtans zeer goed en gezond om te drinken, wanneer men het twee of CL
drie dagen laat ftaan : want het is zorgelyk om het op ftaande voet te :drinkeni, pese:
wegens de bergftofien die deTopiro , voortyts Tinia , en de Nar-frtoomi ‘onder zyn
Water vermengen.
De Topino-ftroom vlocit met een groot gedruifch uit cenrotz,dichte by de Stadt vani No-stro.

cerain Umbria, in de Apennynfche gebergren, en dit water is zoo ligt; enzoo gezond mendie
in zynen corfprongk , dat het metfleffichen naar veele plaatzen van Italien word ver. den
zonden. Deezeftroomfchiet, na dat ze door Foligniis geloopen , in den Tyber; sio
in ’t midden van de vermaakelyke beemde , die tot Spolete duurt. De Nar-vloed P*
koomtvande Sabynfche gebergren, en door ‘è water van Velino , en van ’t Meyfdel
Rieti gezwollen , loopt hy beneden de ftadt van Nerzi in den Tyber. De Teve-
roon-ftroom , eertyds Anio , neemt ook zyn begin in de Sabynfche Bergen, loopt endete
door Tzvoli , daar hy cenfraaije fprong maakt, ‘en fchiet cen weinig boven Rome in
den Tyber. Zonderdeeze drie ftroomen , zou de Tyberniet veel te beduiden zyn:
en alhoewel de Ouden fchryven, daver twecénveertig Beekenin vlocijen , is ’t'echter
zeker,dat’er , behalven de drie genoemde , alleen maar cenige Vlieten in ftorten. ’t Is
waary dat; Wanneer'tregent, of gelnecuwt heeft, alle de afftroomingen der Bergen,
met zulken' fterken drift in den Tyber loopen , dat, zyn kil te nauw zynde, hy over
?t land heene vloeit. Ook heeft hy menigwerf de Stadt Rome, uitgezondert haare
zeven bergen, overfttoomt; gelyk int jaar 1598. drie dagen na dat Paus Klemens de
VIII. van Ferrare was wedergekeert. De fchade die hy toen deedé was grooter, dan
of de vyanden de Stadt geplondert hadden. ’Deeze geduurige overvloeijingen zyn
ten deele de corzaak geweeft , dat her veld van Mars , en de verdere laage plaat-£c
zen derStadt voortyds niet bevolkt waren; ook lagen ze toen dieper dan nu, na dat
de overftroomingenen verwoeftingen der Stadt haar gevalt, en met de Bergen bykans
gelyk gemaake hebben. *t Is waar, dat de Paus cenigzins in dit geweld van den
‘Tyber voorzag : want ly lier een hoogen dyk maaken, ter plaats daar de Chiane-
ftroom , voortyds Clarzs ; de Arno, en de ber by malkander komen , aan een
groote vlakte , die dikwils verdronken'legt ; en verdeelde dit water zoo wel, dat een
goed deel in den Arno-ftroom valt, en voor zoo vetre den Tyber ontlaft. Zulks belet
echterniet, dat hy noch zomtyds zyn geweldtoont, gelyk in ’t jaar 1660. den 4 en
5 van Slagtmaand , enin’tjaar 1686. op de zelve dagen , wanneer hy drie voeten
hoogin de Rotonde-kerk liep, de graven opende , eri langs zyne oevers cenige hui-
zen , met cen ftuk van de wal van‘t kafteel Engelenburg wegfpoelde.
De Ouden hebben den Tyber geroemt; dat hy zeer Vifchryk is, voornamentlyk in
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Snoeken ; in groote ronde vifch Spigo/z gcheeten, en in Steur, die tuffchen dé Pa- viteh-
latynfche- en Sublicius-brug wierd gevangen , al waar ze van de vuilnis uit het groot MEteit.
Riool wierd gevoedt : regenwoordig levert hy weinig , en maar heel kfeine vifch uit,
belialven dat'er in zynen mond, op zekere tyden van ‘t jaar , Steur gevangen
word.

De eerfte Brug ; dic in Rome gebouwt wiert , was van hout uit die inzigt Pons
Sublicius genaamt , en wiert door bevel van Koningk Ankus Martius gemaakt. Zy
lag dichte by het Tolhuis, waar van nocheenige voetfpooren, beneden aan den Aven-
tynfchen Bergì, by de oude Drielings-poort; ove Op deeze Brug ftont Ho-
ratius Coclesofden Een-coger, alleen’tgeweld der Toskaners, onder hunnen Koningk
Porfena , waar door ze poogdenin de Stadt te raaken , uit ; tot dat ze achter hem
afgebroken zynde , hy in volle wapenen , en te paerd in den Tyber fprong; waar op
hyden oever kreeg, en ondet het handgeklap van zyne Medoborgers , ter ftad inreed.
Deeze Brug wierd naderhand van fteen gebouwt, dochbehiele echter altoos den naam
van Sublicius : zy wierd ookce Ewmilius, naar den naamdes geemen die ze van fteen
liet maaken, geheeten, die men meent Schout geweeft te zyn; maar Nardinus wil, dat
Zmilius Lepidus , Drieman met Auguftus en Markus Antonius, dezelve liet bouwen,
overmids hy Opperpriefter was, en dat hem de zorge over ’t maakéri , en verbeteren
der Bruggen toequam, Pontifex van ponte faciendo gezegt wordende. Tiberius her-
ftelde dezelve , en na hem; Antonyn de Godvrachtige : hy wierd door cen water-
vloed ,. onder ’t Paufdom van Adriaan den I. naar.’t verhaal van Anaftafius en Ciaco-
nius , in °t jaar 791 volgens Baronius , wechgefpoelt. Van deeze brùg wierden
de mifdadigers in den Tyber geftort.  Seneka , in’ 23 hoofddeel van *t 7it2 beata,
of ‘e Gelukzalige leven , zegt , dat ze altyd vol beedelaars ftont, die van de yoor-
bygangers aalmoeffen verzogten.

De Brug Senatorius , of Raadsheerenbrug , lag cen weinig hooger , over de Kerk PonzPa-
van deH. Egyptifche Maria, hedendaags word ze Ponte rotto gehieten , uit inzigtvan 6%”
de twee boogen die’er van gebroken zyn. Zy wierd van fteen gebouwt , en Paleti natorius,
unus » van den Palatynfchen berg , daar ze dichte bylegt, genaamt ; of Senatorius , Ponte
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18 BESCHRYVING VAN Oub Rome.

‘overmids men zegt , dat'er de Raadsheeren altyd over gingen , om de Boeken der

Sybillen , ten tyde dat ze op den Janikulus-berg bewaart wierden, op te flaan. In

de laatfte ceuwen kreeg ze den naam van de H. Mariebrug , wegens cen Kapelletjen,

de H. Maagdtoegewyt » dat op deeze Brug ftont. Zy ftortte in’ jaar 1364, onder

Urbaan den VI. in, en wiert aanftonds weder herbouwt.. Waar na zy bleef ftaan tor

het jaar 1536, wanneer ze weér inviel onder Paulus den III die Michel Angelo laft

gaf om haar weér op te maaken : maar hy hield het werk fleepende, tot de dood van,

deezen Paus , wanneer hy vandienlaft ontheft , en denzelven gegeeyen wierd aan Nan-

ni di Bacio Bifcio, die, door afgunît, de vafte grondfteunzels van zynen Konftgenoor

wechnam, en zulke zwakke in de plaats maakte, dat de brug in ’t jaar 1571 weder

inftortte.  Gregoor de XIII deede haar in ’t jaar 1575 weder opbouwen; en zy ftont

tot den jaare 1598, wanneer Zy ten tyde van den grooten watervloed, onder Klemens

den VIII. weér'inviel, door een molen , die de ftroom wechfpoelde , en tegen cen

boogaandreef , die hy , nevens de halve Brug , neérhaalde.

In ’t begin ging men in ‘e Tyber-eiland over houte bruggen ; zekeren Fabricius

È maakte de brug van fteen, die tuffchen Rome en "© Eiland legt, kortsna de zamenzwee-

bre ring van Katalina : tegenwoordig word ze de brug van Quattro Capi genoemt, we

gens een fteene Beeld van Janus met vier aangezichten , of hoofden , dat op de brug

in den muur ftont.

Quattro
 

- DO De brug aan de andere Kant van ’t Eiland , die op ’t wyk aan geene zyde van den

Portedi Tyber uirloopt » wierd door eenen Ceftius van fteen gebouwt : men leeer noch een

s.Bar-groot Opfchrift op » behelzende dar de Keizers Valentinianus en Valens dezelve

iolomee. Perbetert hebben. T'egenwoordig hiet ze deSt. Bartholomeusbrug, uit inzicht van de

Kerk van deezen Apoftel , die in ’t Eiland ftaar.
DeJanikulus-brug wiert dusgenaamt , vermids men over dezelve uit het Veld van Mars

n- naar den Janikulus-berg girig. De naam van haare Stichrer is onbekent. Een oud Op-

fchrifr toont, dat Trajaan haar liet verbeteren: zommige zeggen, dat Antonyn de God.

sito. vruchtige haar ook heeft laaten ophaalen ; maar zy verwarren naar allen {chyn deeze

Brug met de Raadsheerlyke. De Janikulus-brug wort hedensdaags Ponte Sifto ge-

naamt , van Paus Sixcus den IV, die haar, uit de erffenis van den Kardinaal Turrecre-

mata , wiens uiterftewil hy veranderde , liet herbouwen.

Menziet dichte by ’t Gafthuis van den H.Geeft de overblyfzels van de Zegepraal-

trium- brug , die op den H. Jan vande Florentyners uitliep.Hier trokken de Overwinnaarsin

phuli.zegepraal over omnaar ’t Kapitoolte gaan. Men zegt, dat ze ook de Brug der Edelen

hiette; overmids ’t gemeene volk, de laftbeeften, en wagens gehouden waren de Alius-

brug over te trekken. Zy wierd ook de Vatikaansbrug genoemt, gelyk het veld en

denberg die’er naby leggen.
Daar naaft aan legt de Brug van St. Anglo, of Engelenburg , voortyds /Elius-brug,

van Zlius Adriaan, die haar dichte by zyn graf, dat tegenwoordig ’t Kafteel van

Engelenburg is, liet bouwen. Paus Nikolaas de V vernienwde ze, en Klemens de IX

- heeft haar met tien Engelsbeelden van wit marmer , en grooter dan ’t Jeven , die de

marteltuigen van ‘e lyden onzes Heeren draagen, verciert: de befchryving zal’er in't

Nieuw Romevan voorkoomen.

Pons De Molebrug ; voortyds Pons Milvius , legt cen myl buiten Rome , op den Fla-

Mulo s. miniaanfchen weg, en is door milius Scaurus gebouwt. Cicero, de t'zamenzweering

Moie van Katalina ontdekt hebbende , hield de Eedverwanten , die naar hun Hoofdin zyn

legerplaats te Piftoye {nelden , op deeze brug ftaande. Keizer Konftantyn de Groote

wonook op deeze brug een merkwaardige zeege , op den dwingland Maxentius

gemoedigt door de kracht van ‘t Kruisteken ; dat hy in de lucht zag. Paus Nikolaas

de V liet in haar verval voorzien.
Dus quam’t getalder bruggen van Rometot acht , waar van’er drie, namelyk, de

Zeegepraal- de Raadsheerlyke- en de Sublicius-brug, door de alverflindende tyt, te

niet zyn geraakt ; de vyf andere zyn nochin wezen. ; £

DE De Teveroon ftroom heeft ook vier bruggen gehad, die tot nu toe inftant zyn ge»

pegien bleeven : deeerfte is de brug op den Salariaanfchen weg , die heel oud is. Titus Li

vius zegt , dat'er de Gauloizen over toogen, wanneer ze Romebelegerden : men ziet

nochaandeflinkerzyde van de zelve Brug cen fchoon Opfehrift, waar in word gemeld,

   

Pons

  

"Teve-

roon-dat ze door Narfes herftelt is. De weede legt op den Nomentaanfchen weg ; de

derde is de Mammola-brug , door Mamma, moeder van Alexander Severus , ge-

bouwt , of vernieuwr. De vierde is de Lukaanfche brug ; gebouwt , volgens'

opfchrift,, door Tiberius Plautius: waarfchynelykis deze de zelve, die Keizer Klau-

dius in zynen tocht naar Engeland verzelde. Deeze twee laatfte bruggen leggen op

de Via Tiburtina , of den weg van Tivoli.
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DE WATERLEIDINGEN  VI..H. 9

VII HOOFDS.T U K.

Van de Waterleidingen.

   
9 E orde der dingen vereifcht , dat ik van de Wateren fpreek, die pe wa.

3° door konft naar Rome geleid wierden,na dat ik, in de befchryving *
5, van den Tyber , die geene heb aangetoont;; die'er natuurlyk SUE
door heen loopen. De Stadt hadde 440 jaaren lang geen ander

i water , dan dat uit deeze ftroom , en uit eenige andere Kleine
fprongen , die verdroogt zyn , wierd gehaalt ; pelyk het water
van Merkurius , by de St. Sebaftiaanspoort ; de Luperkaalbron,

24. op den Palatynfchen berg, naby de H. Maria Verlofferfe ; de
Tatulebron , cen warm water , dat aan den voet van den Kapitolynfchen berg, op de
Roomfche merktplaats , ontfprong ; de bron van Pikus en Faunus; op den Aventyn:
fchen berg; en ‘© Juturnus water, naby de H. Aviaftafia , dat nu niet meer dan cen
klein beekje is, ’t welk, ter nauwer noor een fiecht molentje ; voor St. Joris in Va-
labro , omdryft.

Deeerfte dien’tin den zin kreeg, om water van de gebuurlanden, doorleidingen, Aq
naar Romete brengen ; was Appius Claudius , Zedenmeefter , die naderhand blind SRP:
wierd. *v Is de zelve, die reeds met zeer grootefteenen den fchoonen weg , die van
Rome naar Kapua loopt ; en noch hedendaags Yi Appia hier j had laaten beftraaten.
Dit water nam zynen oorfprong twaalf mylen van Rome, op den Weg van Paleftri:
na, zegt Livius in zyn I. Tiental 1x boek, in ’t veld van Lukullus: her liep dichte
voorby de Kapeenfche poort, en vervolgens tuflchen den Aventynfchen- en Coeliusberg
heen vylietende , quam het tot de H. Maria van de Griekfche fchool, naby den Ty:
ber.

Negenendartig jaaren daar na , dat is, int jaar van Romes ftichtino 481. Manius Aqua
Curius Dentatus , en Lucius Papirius Curfor , toen Zedenmeefters, leiden her watera
van. Teverone , gehaale boven de Stadt ; naat Rome. De onkoften wierden gevonden
uit den buit op den Koningk Pyrrhus behaalr , zegt Frontinus in zyn boek vande Wa-
terleidingen. Dit water wierd by dat van Appia gevoegt , en hadden t° maar
cen gemeene Verlaatbak , dichte by de H. Maria Incofmedina, gezegt de kfche
School , alwaar ten ryde van Anaftafius, Bockerybewaarder , de overblyfzelen noch
waren ; en van daar wierd hetin verfcheide plaatzen van de Stadt verdeelt.

In °t jaar 628 van Rome leiden Cajus Servilius Cxpio , en Lucius Longinus Aqua
Craffus ; Zedenmeefters, ’t water Tepula, langs den Latynfchen weg, elf mylen ver, Tee
naar Rome : Agrippa vermengde het naderhand met het water Julia.

Het water Mertia wierd geleid door Quintus Martius Rex , ten tyde van zyn Aqu
Schoutfchap ; en eenenzeftig mylen van de Stade, uit het landfchap' Valeria, gehaalt, Mani
alwaar her Fucynfche meyr, tegenwoordig ’r meyr de Celazo,, doorliep, over de
Teveroon-ftroom door een brug heen ‘vloot, en Rome ; by de Groote poort , in-
ftroomde. Het had zyn Verlaatbak, in ’v Latyn Caffe//um , tuffchen de H. Eufebius,
en de H.Bibiana ; en van daar verfpreidde het zich in alle wyken van de Stadt. Dit
water was zoo goed, dat men bykans van de andere niet dronk, die dan alleenlyk tot
gemeene gebruiken gebeezigt wierden. Agrippalier deeze Waterleiding hermaaken;
maar hedendaags is zy gebrooken, en verlieft haar water in den ‘Teveroon-ftroom. Au:
guftus maakte cen andere gracht, die in’t water Marzia liep, en het zelve des zomers,
wanneerdeeze waterleiding te weinig water naar Romebragr; te bulp quam. Het dien:
de ook naderhand om degrift van ’t water Cle4diz ; in gelyke gelegentheit aan te
vullen.

._. De zelye Agrippa, liet in’t jaar 731 van Rome,deleiding van °t water Yaliz maa
ken, in’e veld van Lukullus, by de rots, of Grotrz Ferrata en Fraftari , op den
Latynfchen weg , gehaalt. Het lip door de Groore poort in cen afrocht, die het met
het water Tepu/ en Martia gemeen had, in Rome , en word nochbykans geheel ,
aan de zyde van de Groote poort, gezien. Daar warendrie waterleidinigen de een boven
de ander , buiten cea 1 de laaglte was ’è water Marzia , die van Tepula was
in’ midden, en van Faliz de hoogfte.

Agrippalier in ’t jaar der Stadt 737 een voortreffelyk water naer Rome leiden SR
Maagdewater genaamt ; omdat het cen jonge dochter by geval aan zommige krygs-
knechten, die dorft hadden, getoont had.(in de bygevoegde printverbeelding te zien)
Het heeft zyn oorfprong acht mylen van Rome; en twee mylen op de flinkerzy
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    0 BESCHRYVING VAN OuD ROME.

van den Paleftrynfchen weg, daar tegenwoordig een hoffteede leid ,, Su/oy4 gcheeten,
in een moeraffig land, die het Kapittel van de H. Maria de Meerdere toekomt. Van
daar loopt het door een andere landhoeve Bocca di Leone genaamt; en de wegen van
Tivoli , Mentana , en Salaria doorvlietende , draait het aan de flinker zyde om, en
koomt by den wynberg van den PausJulius, op den Flaminiaanfchen weg, alwaarhet
by Muro-torto, of den Scheevenmuir , in Romeftroomt, en loopt langs den heuvel
Pincius tot op de plaats van Spanje, onder de Bergs-Dricénigheids-Kerk, alwaar hec
Schouwburg der Scheepsgevechtén van Domitiaan was... Daar. wierd het in twee bui-
zen verdeeld , de cene loopt door de ftraat der Waterleidingen in. veele gemeeneen by-
zondere bronnen ; en de andere ontlaft zich ,.door drie monden., met groore over-
vloedigheit , in cen zeer wyde kom van de Bron di Trevi genaamt, wegens cen Tri
vium, of Drie-fprong , vandrieftraaten die hier in malkanderen fchieten.  Paus Pius
de IV. heeft dezelve weér opgemaake , en ’t is het befte water dat hedensdaags re
Romegedronken word. Maar ten tyde van Agrippa was'er een fchoone Waterleiding,
die aan den hof van Lukullus, by de H. Jolef, aan ‘t eind van den Berg Pinciusbe-
gon , endie dit water in de baden van Agrippa bragt , achter het Pantheon , dwars
over het voorhofop de plaats van Sciarra; en voorby Ignatius-kerk loopende; dezelve
had haare Verlaatbak, of Ce/tellum, by het Romeinfche Queekfchool , van waar dit
water in verfcheide plaatzen verdeelt wierd.

Aqua Op de zelve tyd liet Auguftus een andere Waterleiding bouwen, om ’t waterin het
fictina.. wyk aan geene zyde van den Tyber te brengen. Zy.nam haaren corfprong uithet meyr

Alfietinus geheeten , in Tofkanen, dat tuffchen © meyr ’r Bracciano en dat van
Bacano legt, hedenfdaags Lago di Stracciacapo genaamt. ’% moet met Alfimm; te-
genwoordig Palo , cen flot van den Hartog van Bracciano Urfyn, op den oéver der
zee gelegen , niet verwert worden , vermids deeze plaats heel droog is , en laager dan
Romezelf legr. Dit water was het laagfte en flechtfte van allen , ook wierd her niet
dan tot de Schouwburgen der Scheepsftryden en Badftoven gebruikt ; want het wa-
ter van ’t Agua Martia, dat door buizen over de bruggenliep , wierd’er gedron-
ken.

Zie daar de zeven Waterleidingen die ten tyde van Plinius te Rome waren. Fron-
tinus , in zyn bock van de Waterleidingen, voegt’er de twee volgende by. i

da Deleiding van °t water Claudia wierd door Kaligula begonnen , en van den Keizer
“0° Klaudius, die dezelve naar zynen naam hiette, voltrokken. Zy quam van twee oor-

fprongen Ceruleus en Curtius fons genaamt ; 45 mylen van Rome in Abruzzo; liep
over de Groote poort heene, gelyk het opfchrift, dat’er noch op word gezien, beve.
ftigt; vloot dwars over den Coeltusberg, alwaar’er de overblyfzels,, dichte by de ronde
Stevens Kerk en Za Navicella , noch van gezien worden: van daar verfchafte deeze
leiding den Palatynfchen en Aventynfchen Bergen water.

Atm. Een andere Waterleidingbragther water te Romeuit de Teveron-fprong 42 mylen
Novi. Van de Stadt. Zyliep over de Groote poort , boven de buis van ’t water Claudia ;

waar van de doortocht nevens ’t opfchrift noch overig is. Zy was de hoogfte van Ro-
me , en byzonderlyk ten dient van ’r Keizers hof, op den Palatynfchen berg , ge-
fchikt.. Frontyn zegt dat hy ze zelf, door lat van Keizer Nerva, liet hermaaken,
Ten tyde van Prokopius waren'er veertien Waterleidingen te Rome, zynde de vyf

volgende by de voorgaande gevoegt.
Damnata  *t Water van de Crabra, een flecht beekje,, hedensdaags Za Marrana genaame , en
Gisbra dae ,, na de wegen van Appia , Latina , Labicana , Preneftina , en Collatina door-

loopen te hebben , in den Teveroon-ftroom vloeit ; wierd: Damzzate geheeten , ver-
mids Agrippa verboden had het met het water Julia te vermengen. Het wierd naar Ro-
metot befproejing der hoven , of ’t gebruik der baden geleid : want het was niet be-
quaam om te drinken. ’t Is nu niet meer dan een vliet, die naby de Latynfche poort
in Romevloeit. zy ftroomt voorby de H. Sixtuskerk , loopt door ’t moeras daar ou»
welings de groote Renbaan ftont , en ontlaft zich , achter de H. Maria Incofmedine-
kerk , beneden het groote Riool; in den Tyber.

Aqua * Water Algentiana, dat van den Berg Algidus op Fra/tati atkoomt , liep in een
gentevan de waterleidingen, die langs den Latynf{chen weg waren, als die van ’t water 7

lia, Martia , en Claudia. Tegenwoordig diend dit water voor de vermakelyke Îuft-
huizen van Frafcati , en voornamentlyk tor de wonderlyke waterfprongen van de ftad
Aldobrandina.

Aqua De Keizer Trajaanliet een Waterleiding, tot gemak van zyne baden ,maaken, die op
‘sans den Aventynfchen berg ftonden. zy liep over aan de andere zyde des Tybers, en door

*t Vatikaanfche veld ; en quam , naar Nardinus meening , uit de,omleggende land-
fireeken van Formello en Ifola , alwaar ’£ oude Veji lag:; of uit het meyr van Braccig-
#0 , naar ‘t gevoelen van Fabrettus.
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  DE WATERLEIDINGEN. VILH. è:

Het watet Subatina , wierd dus van ’t meyr Sabatinas ; hedensdaags Bracciano , ge (a
naamt. ’t-Is niet bekent, wie'er cen Waterleiding van liet maaken. Paus Paulus de V.
Borghefe deed ze hermaaken ; en bragr'er ook het water A/fietina in. Dit water is
zeer Klaar aan zynen oorfprong, maar heel drabbig te Rome'; men meent dat de dami
pen van hec land , daar het doorloopt , door zyne buizen trekken , en het deeze
quaadaardigheid aanzerten.

De Heer Fabrettus , in de eerfte van zyne drie Verhandelingen, by hem voor wei: 40
nig jaaren, van de Waterleidingen , uitgegeeven , doed zien ; dat hy de Leiding drin
van ‘e Alexandrynfche water heeft ontdekt , door Alexander Severus , naar ’t gevoe-
Jen van Spartiaan, tot gebruik van zyne-Baden, die Keizer Nero hadden toebehoort;
en in ’t veld van Mars; naby de H. Lodewyks-kerk, geleegen waren, gebouwt. Der-
zelver oorfprong was in de plaats Bottizo genaamt , naby de Zuil voortyds Labicum
geheeren , heel dichte by de fpringbron van ’t Je/x-water.

Bchalven deeze veertien Warerleidingen; worden'er noch vyf in d’Aantekening van
‘tRyk, inc latyn Notiria Imperii , van Pancirol, gevonden ; Vi&orin Zyne befchrys
ving van Romeftelt’er zes, maar zy tellen de zelve tweemaal: want

Het water Herculana , achtendartig mylen van Rome gchaalt , liep inde Waterlei- A o
ding van de nieuwe Teveroon-ftroom. Foce

*© Water Antoniana was een Leiding door Karakalla aan ’t water Martia gevoegt , Antonia
gelyk uit een opfchrift , op de St. Laurenspoort,, te zien is. zu

Her water Cerulea was cen gedeelte van *t water Claudia , dat van twee fpring=
aders, Ceruleus en Curtius , afquam, gelyk boven gezegtis.

Her water Severiana liep door den Appiaanfchen weg : de Heer Fabrettus ont: Cerula,
dekt ‘er op de gemelde plaats cenige voetftappen van. Keizer Severus hadde het laa- Sevei+
ten aflciden ren dienft van de Gebouwen, die hy by de Kapeenfche-poort gefticht
had.

Het water Septimziana, was het zelve met het Severiaanfche, aangezien deeze twee Sertimi-
naamenvan de zelve Keizers zyn. ce

Het water Aurelia was , naar ‘t gevoelen van den Heer Fabrettus , het zelve met-Aurelia,
het Trajaanfche ; maar gelyk de Leidingen van de wateren Sa4ztina en Alfietina door
den Aureliaanfchen wegliepen , zouik ligtelyk.getooven dat het water Aurelia cen
van die beide was.

Het water Cizinia, quam van den Berg Cizzinius; zegt Nardinus, tuffchen Viter: Ciminia,
bo en Cività Caftellana ,, naby Soriano meer dan dartig mylen ver. ’t was niet heel
goed om te drinken, en liep mogelyk in'hetTrajaanfche. de Heer Fabrettus verwert
her mer het Sabatynfche water.
Het water Albudina , dat men in den nieuwen Vi&tor vind , was cen gedeelte van Albudi.

*t water Claudia. Dat van Annia is hot zelve met het Aniena , of ‘van den Te. ®0&c
veroon-ftroom. Het water Al/ia is het Alfietina; dat van Setia îs het Sabatin;
en zoo'er cenig ander bedorven woord is ; moet het op de zelve wyze verbetert
worden.

De Leidingen , of Aftochten waar door ’t water naar Rome liep, waren van ge
bakken fteen. Men maakten dezelve heel hecht, en zomtyds , wanneer men daalen
ontmoette , heel hoog ; om ’t waterpas te behouden , en’er een gemakkelyke fcheut
aan te geeven: want men wift alstoen noch nietvan dekonft om het water , door het
toeftoppen derbuizen , ente beletten dat’er de lucht in dringt , naar boven te dryven;
*©Ook had men toenter tyd die fchoone Waterftraalen ,, noch aangenaame Sprongeri
niet , die tegenwoordig het fraaifte cieraad van de plaatzen en hoven te Rome zyn.
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* Hieruit is openbaar, dat elke tyd iets ficeft, t.2y tot nut, of vermaalo, dat in d'a
200 dat de Maker van de Natuur als cen beurtwi i
miger konften , weér andere verloren worden.
‘waereldkundig,
  
  indelooze vi è it beveftigen , hier onnodig, al

it 2y genoeg vooralles, dat indien de Quden metrecht praalden op hunneBoi
howw] zulks met de edele Drukkonft ; waar door de waereld zoo veel licht verkre.

gen hecft , vergoedt hebben. Omi te zwygen van d’oorlogsgerecd(happen , nu ch
de Romein gt 3 {choondezelve, als tot verderf van 'è menfchdom uitgevonden , onderde nutti
pen niette tellen zyn. Dit blyft ondertuffche i
gentheit en grooth welkaanwyit, wat door gebrek en magt kan uitgev
1s meeft de aanleiding tot de konften » gelyk mangel vangod water , voor Romede oo:fprong der Waterleidinge
was.
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De Buizen waren vaù loot , rond, maat boven dp fpits gemaakt, (200 als deeze
Printverbeelding aantoont ) om’er de lucht in te laten komen. zy liepen in Ontlat- of
Verlaatbakken, Caftella genoemt, waar over fchoone gebouwen waren geftiche, (zoo
als uit de bygevoegde Printverbeelding van ’t Agua Martia te zien is ) en van daar
wierden ze door de ganfche Stadt verdeelt.

Van zoo veel Waterleidingen zyn'er tegenwoordig maar drie overig, waar door ’t
water naar Rome loopr.

Deeerfte is, het Maagdewater, of de Drie:fprongs:bron , door Pius den IV weér
" opgemaake.

- De tweede is van °t Felix-water; dat Paus Sixtus de V. die een Minnebroeder, on-
* der den naam van BroederFelix ; was geweeft , van. de plaats Bottizo genaamt, af:
leidde. Onder Montefalcone , by de zuil certyds Labicum gcheeten, loopt het dich-
te voorby ’t meyr Regillus, vloeit door den weg Labicana , koomt in de buizen
van ‘t water Martia en Claudia s op den Latynfchen weg; eindelyk langs de muu-
ren van Romedraijende , ontlaft het zich in drie groote kommen, door drie monden,
te Termini.
De derde , aan d’overzyde des Tybers; brengt het water Sabaziza, en Alfietina te

Rome. Deeze Warterleiding wierd van Auguftus gebouwt , door Adriaan den II
tina hermaakt , en door Paulus den V.heel luifterryk vernieuwt ; naar wien dit water den
Hie- naam van Aqua Paula, of°t Pauwels-water , behouden heeft.
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UITLEGGING DER IKAERT,

Die de Alexandrynfehe Waterleiding bebelft.

De Jaatfte grondeflag dezer Waterleidinge naer den kant:van Rome in den Wyi
gaerd der Katuizers.

LIII'Bogen in de Valleie 4° Acqua Bollivante. -
Grondeflag na de tuflchenfnydinge van den Labicaenfthen wep.
LXXXII Bogen hooget dan alle andere in'de Valleie di Cafe Roffé.
VII Bogen van matige hoogte in de volgende klecne Valleie.
XXIII Bogen in de andere.
XVIII Bogenin de andere.
Waterleiding uit de voornaamifte ,- ter flinke hant afgeleid onder C4/@ Calda,
CII Bogen, die de volgende Valleien beflaan:
XXVIII Bogenin de Valleie della Marana.
XIIBogenin de volgende Valleie, in cen kring gelegeri.
L Bogente gelyk in een kring.
Waterleiding uit de voornaemiteter rechte hant afgeleid.
Fen eenige Boogin *t midden' van den grontflag van XII fchreden.
XXVIII Bogen onder Ca/ale di Tor d°Angeli nacft aen den Preneftynfchen wegi
III. Bogen watlager, en byna vervallen.
Een eenige Boog uit dikke Gabynfche fteenen boven deze beek.
V Putten, en Kentekenen van IMI andere byzonder befchreven.
Eenandere, gelyk aen de even gemelde.
Niewe opkoming van eenen grondflag na een lange orideraertfche beek, onder C4=

‘fale di S.Antonio.
LXVII Bogenachter den Stal, gemeenlyk Procoio di Pantano.
LXII Bogenin het middendet vlakte.
XLV Bogen van dezeeerfte Waterleidinge.
De modderige Vyver; afzonderlyk befchrever.
Overblyffelen der Leidinge, cen gedeelte van den ouden ftroom Anio (gelyk wy

geloven) met zich voerende:
Puin van den Tempel aen den IV paelfteen des Latynfchen wegs, miffchien van

de Vrouwelyke Fortuin.
Vyver (gelyk wy gelooven) van het Mareiaenfche water.
Andere, van de Wateren genaemt Julia en Tepula.

UITLEGGING DER II KAERT,

Die de Bronnen van het Marciaenfoh en Klau-
diaenfeh Water bebelf..

1. De Boog van het Klaudiaenfch water eerlt voorkomende.
Hier op volgt de Boog van de niewe beek Anio, ooftwaarts op.
Volgt de boog van her Marciaenfch watet op het beekje zelf.

3.2.2. Driederlei gewelft werk van dezelve niewe beek Anio.
3. Deplaets daer het zelve water uit de zyde van den berg opkomit. |
4. Spelonken van die drie wateren, zich aen de weftzyde van den Africaenfchen betg

weder vertoonende, dicht by de Kerk van St. Marie de Gardiano.
5. Puinhoopen vaneen groot gebou, miffchiei op de Leidinge der niéwe Anio; 6nder

aen de plaets N°.3. opkomeride.
6. Berg onder Zicovaro, boven op de Puinhoopen der oude Waterleidinge.
7. Overblyffelen van cene andere oude waterleiding , uic de noordzyde van de henge

len' afvlierende.
8. Waterleiding aan de noordzyde van den berg onder Saratine/co.
9. Een andere by de Herberge la Spiaggia , mifichien dezelveals die gezien wordé

onder de Herberge della Ferrata in Son Wynkelder.
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Eenandere, de Anio van de rechter- naer deflinkerzyde doorlatende onderhet Ru-
biaenfche rechtsgebiet, en regelrecht doordringende tor onder den berg,

Deplaets der Fontein Somnula, alwaer de XXXVIII fteen des zydwegs van den
Valeriaenfchen naer den weg, genaeme Sublacenfis, gevondenis.

DeScutonifche brug, cen oude werk, van Holftenius de Sratonifche genaamt.
Fen andere, ook cen oudt werk, onderSt. Joris.
Een Kolom van den XLIfteen by de kelders.
Ryke aders onder de Kerk van St. Marie in Arfulis, van ons genoemt de Bronnen

van het Marciaenfch water. x
Gedachtenis van AUGUSTUS, aenden inval des gezeiden zydwegs van den |

Valeriaenfchen weg naer den weg Sublacenfis.
Puinhoopen van een gebou, aen de Bron van het water onder dezelve opkomende.
Puinhoopen aen de Bron van het water , genaemt Lago di S.Lucia.
Grondtflag miflchien van de niewe Anio voor hare afleidinge van den Vyver,. ge-

voegt aan de zyde des bergs, en daer onder de Bron des waters, genaemt Serena.
Een andere Waterbeek, te gelyk Serena genoemt.
Het Water, gezegt Cafa di Lemme.
Forma della Mola, beftaende uit overvloedige aenwinningen.
Beek onder hewSlot dell’ Auffa, de overvloediglte vanalle.
Spooren van Vyvers, uit welker cene de niewe Anio van Nerva ; zynde getekent

met den naem van Keizer Trajaen, is afgeleid,
. Waterleiding der zelve niewe Anio, XX voeten hooger dan dekil derrivierzelve.
ELIO.   

Il Rcs Ai Pea Rose

Behelzende de Stadt en omleggende Dorpen.
. Grondtflag van het Maegdenwater, tuffchen de Salarifche en Nomentaenfche we-

gen, onder de Kerk van St. ‘Agnes.
Een andere aen den oever der Anio, aen de rechterzyde van den Nomentaenfchen

weg.

Eenandere onder de fteenen zelfs van den Collatynfchen weg.
Een andere aen den Collatynfchen weg, op de Hoeve di Boccaleone.
Puinhoopenvan het Dorp of Vlek aen den Preneftynfchen weg. i
Een andere acn den Labicaenfchen weg.
Een andere aen den Latynfchen weg, miffchien van het Dorp Lemonius.
Eenandere van cen verder gelegen Dorp aen den zelven weg, op de hoevedi Ser2

tebaffi.
Eenandere aen den Appifchen weg, miffchien van het vlek der Camoenae.
Een andere vaneen verder gelegen Dorp aen den zelven weg, op de hoeve di Statuario,
Fen andere van het Dorp of Vlek aen den Ardeatynfchen weg.
Vlek van Alexander op den weg van Oftia.
Scheepswerf en Markt aen den Tiber, onder den Aventyn.
Kapelle van SS. Cyrus en Joannes op den Havenvweg.
Overgeblevene tekenen der oude Anio, of O&aviaenfche holen.
Samenlooping van den Ezel- met den Latynfchenweg, tuffchen den II en III fteen.
Overgeblevene kentekenen des Tempels (zoo als wy gelooven) van de Vrouwelyke

Fortuyn, op den Latynfchen weg aen den IV ftcen.
Vyvers van de Wateren Marcia, Julia, en Tepula.
Waterleiding van de Bogen van het Klaudiaens water, afgeleid ten dienft van het

Dorp der Camoenae, doorgaende onder de Fontein van het heilzaem Water.
Een andere, van dezelve Bogenafgeleid tot gebruik van het verder gelegen Dorp

op den Latynfchen weg op de plaats di Setteba/Ti.
Tempel op den Appifchen weg, heden Torrone de’ Borgiani.
Gebouaen den zelven weg van gedaente als cen Schoutoncel, alwaer de Bogen der

Warerleidinge, die wy gelooven van Septimius te zyn, cindigen.
Een zeer ruim Brandtplein op dezelve plaets.
Overgeblevenetekens der Vyveren van de niewe Anioen het Klaudiaenfch Water.

: Een onderaerdfch Werk, en Waterloozing van het water gezegt Crabra.
Twee Waterbakken aen den Labicaenfchen weg.
Overgeblevene tekenen van cene byzondere waterleidinge, ten dienft van hetgroo-

te naelt gelegene gebou, genaemt li Centroni.
« Andere, van de Warerlcidinge gefchike tot het gebruik der Hoeve aen den VII

fteen van den Labicaenfchen weg.



 

   
   
  

    

    

                 

  

 

  

          

VAN DE RIOOLEN. VII. H.

 

VIIL HOOFDSTUK.

Van de Rioolen,

di È RO.
E Rioolen, C/o4ce , zyn onderaardfche gooten, die doorvuilnis- i o
zypen den drek en ’t vuil water der Stadt ontfangen, en in denRioolen.

5 Tyber loozen. Tarquyn de Oude was de eerfte die dezelve, on-
der de ftraaten , den Kapitolynfchen, Palatynfchen, Aventynfchen
en Coelius-berg liet maaken, om de Stadt fchoon te houden; en °t
Velabrum droog te maaken. En alhoewel Servius Tullius, zyn
nazaat , de Efquilynfche , Viminaalfche en Quirinaalfche bergen

777222288 in de Stadt had getrokken , wierden’er nochtans niet cer , dan ten
tyde dat d’oude Kato Stads-zedenmeefter was, Rioolen onder gemaakt. ’t Groor
Riool, dat op de Roomfche Merkt begon, en by de H. Maria Incofmedinin den Ty-
ber liep ,, wierd door Tarquyn den Hovaerdigen gemaakt : en na dat het Veld van
Mars , onder de regeering der Keizers, met huizen was bezet, wierden'er ook Rioo-
len onder gebouwt:, die in de oude uitlipen; maar by °£ verloop van tyd, zynzeal
lein den Tyber geleid.

Daarenboven waren deeze onderaardfche Gebouwen zoo aanmerkelyk, dat Denys
van Halikarnaffen hen onder de drie wonderen teld ,, die de grootheit , en ’t vermo-
gen van Romevertoonden: de twee andere warende Waterleidingen, en de * Groote
Wegen met gehouwevierkantefteenen;in 't verbant, bevloerr, die tot op deuiterfte grenzen
van Italien liepen , als de Zia Appia , Flaminia sen andere. Envoorwaar Strabo beveftigt,
dat deRioolen overwelft waren , en zoo hoog dat’er cen geladen hooiwagen, zonder
raaken, kon onder door ryden. Nopende hunne vaftigheit , alhoewel ze van gebakke mop-

pen, met kalk , en Pozzolaz4-aarde, (cenroodeaarde, waarvan mentieras, of fiment
maakt ) gemetzelt waren , verwondert zich Plinius echter , dat ze onder ’t gewigt
van de prachtige Roomfche gebouwen , dic'er op ftonden, niet inftortten. Agrippa
bragt’er zeven Becken, of liever de zeven Waterleidingen in, die ten zynen tyde te
Rome waren, om hen geduurig doorte fpoelen sente beletten dat’er de vuilighedenin
bleven, waar door ze hadden mogenftoppen:: het welk doet zien , dat’er groote zorg voor
moeft gedraagen worden. Qok leelt men dat de Vuilnis-zypen eenigen tyd verwaarlooft
zynde ,, de Zedenmeefters zes honderd duizend goude penningen te koft leiden , om
ze fchoonte laaten maaken. De Romeinen maakten’er zoo veel werk van, dat deH.
Auguftyn , in zyn Bock vande Stade Godts, hen verwyt, dat ze dezelve onder de be-
fcherming van een Godheid geftelt hadden, die ze, naar hunne wyze, onder den naam
van Cloacina of Riool-godinne verdichtten, welke zy altaaren oprechtten, en offerhanden
deeden. Diokletianus , hebbende den H. Sebaltiaan met ftokkenlaaten doodflaan, in de
Paarde-renbaan van den Palatynfchen berg , vermids hy hem doorde pylen, inde Ren-
baan van den Appiaanfchen weg , niet had konnen doen fneuvelen , beval dat zyu
ligchaam in ’t Riool zou worden gefmeeten , dat achter het veld van Flora is, waar
uit hy door een H. Matroon wierd gehaalt. D'ingang van dit Riool was in de cerfte
Kapel, ter flinkerhand van de kerk van den H. Andries van de Valley , en tegenwoor.
dig is dezelve op de Voorplaats van deeze Kerk.

  

  

Hedendaags ontbrecken'er geen Rioolen in Rome ; die door de Paufen Gregorius Hedea-
denIX, en Urbanus den VIII op de oude herfticht zyn ; maar ’t fchecle veel dat pi
ze de heerlykheid der eerfte niet ophaalen.  Daar zyn° ige ni
maakt ; en ‘© geen’er van overfchiet , ware genoeg om de ftraaten der Stadt fchoon
te houden , indien zeflechts alle morgen , gelykin andere Steden, geveege wierden.

 

  ® Hoeheerlijk enluifterrijk voor Romedeeze Groote Wegenzijn gewceft , en tot welk geb » door’t gantfche
Rijk, gefchikt, heeft de Heer Nikolaus Bergier , în zijn voortreffelij: werk , by hemin ’t Franfth , al voorveele jaa-

der "t oplthrift van de. Befehryving der Groote Wegen van "£ Roomche Ryk » uitgegeeven, wydluftig getoont. welk
in voornaamkleinood, in de Bockeryen' van de Liefhebbers der Oudhei e altoos is gefchat; en dat

en 00k in den Thefauris Antiquitattm Romi van den wydvermaardenen geleerden Her, Joannes Geor-
elt en uitgegeeven , zymplaats vind ; in kewrlyk Latyn door den beroemden Heer Joh. Henr. He

raarin de Opper-Landsfchoole vanDuisberg , overgebragt , cn me gin èn geleerde Aan-
rykt : waar doordit Werkhet corfproni cbruikelijk Franfth befchreven, en met

en misttellingen gedrukt » onvergeli
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ontelbaare drulcfeilen ji te bovengaat.
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‘er ook zommige nieuwe ge- inRome.

      

   

 

  

     

  



    
 
 

   

   

 

   

  

 

  
   
  

 

  
  

  

   
   
  

  

    
   
   

   
   
  

  
  
   

 

  
    

  
  
   

   

   
  

   

  

   

  

   
  

  
  
  
   

   

 

  
  

 

   

BESCHRYVING VAN OUD RoME.

TX. U-Fh- 00 FSDSS TEULK,

Van de Gebonwven van ’ Oude Rome.

Wa A dat we van de grondlegging der Stade Rome, vari Wadfeti dans
was, en den omtrek van haare muuren gefproken, hebben ,. is ‘c

> gevoeglyk, dat Wy van de Gebouwenfprecken , wadr meede zy in
Haaren bloei praalde , en van welke den glans haarer mogentheit

+ affchitterde. “t Oogmerk van de menfchen'in’t bouwen van huizen,
is in den beginne geweeft, om zich voor de ongemakken des luchts,
en geftrengheden der Jaargetyden te beveiligen ; naderhand wilden

° zY gemalkkelyk woonen; en allenskens trachttenze om hunne wonin-
gente vercieren, naar maate dat de pracht inde waereldaanwies. Vervolgens,niet te vre
den met byzondere huizen , waren ze om Gemeche begaan , alwaar zy konden ver-gadeten , “t zy wegens de zaaken van den Godtsdienft, of van den Staat. Want voordich ryd , was hunne zamening op de merkten; of opt veld; enuit dieninzigr heeft
inen zoo veele Tempelen , Raadhuizen , en Gerechtshoven, in ‘t Latyn Curie genaamt, gebouwt. De cerfte huizen van ?t opkomende Rome waren; naarallen fchyn,
heel, flecht ; Florus zegt , dat de brand der Gauloifen » de cerfte maal dat Rome ge-Wonnen wierd , 464 jaaren na haare ftichting , niet anders dan de arme hardershutienVerteetde , \aar:meede Romulus zyne Stadt beflagen had, op dat de nakomelingfchapde fchandelyké blyken niet zage van de geringheid haares oorfprongs.

.

Na den corlogvan Katfthago, de Romeinen in Azién geboord zynde, bragten ze alle de pracht en
dartelheit der Azianen over naar Rome. Men wilde geen Tempelen noch anderegemeene Gebouwen , noch zelf andere huizen meer maaken ; of’ moeft op deGriekfche' wyze , en wirnemende prachtig zyn. Gelyk de welluft alstoen by den Ro-
meinen voor het hoogfte goed doorging , kan men niet nauwkeutig genoes de Gebou-
Wen befchryven, ten dien cinde by hen geftiche; gelyk de Baden ; en Badftooven ; deoverdekte en befchaduwde Wandelgangen ; de Renbaanen, en Paatde-renbaanen;de Tooncelen voor de Speelen; en de Schotwburgen, nevens de Waterfchou-burgtenvoor de gevechten en andere vertooningen. Men richtte Beelden ter gedachtenisVan de doorluchtige mannen op , en bouwde Zeegeboogén voor den overwinnaars 5die ‘volken en landfchappen ?t Roomfche Gemeenebeft hadden onderdaanig ge-
maakt. Ik zal , in de volgende befchryving ; cen algemeene fchets van deese prach-tige Gebouwen trachten te geeven , die door hunne overfchietende brokken en puin-
hoopen kan bewaarheid worden. De heerlyKkheid der Roomfche Tempelen zal lich-telyk te begrypen zyn ; voor die de befchryving van den Tempel der Vrede, invietde Wyk;. vanJupiter Kapitolinus,in ’tachtite; van’t Pantheon, ofden Allergoden‘Tempel, int negende; van den Palarynfchen Apollo;in het tiende; envan andere Gemeenegebouwen', in'alle de Wyken, zal'leezen. Wat de byzondere huizen betreft,*tis waardar die van %* gemeene volk weinig om* Iyf hadden , z00 als men uit de Schimp-dichten van Juvenaal afneemeh kan. By voorbeeld die van de Suburre- en Carine-wy-ken, die Eilanden wierden genaamt,'om dat ze elk op zich zelven ftonden en hier doorcen groote meenigte fteegjens en flopjens maakten » die wepensdevuilnisen drekdie'erop gefmeeten wiert , heel morflîg waren. De huizen der voornaamfte Borgets, Do-mas geheeten, waren aanzienelyker, voornamentlyk der Raadsheeren , Ridders chdie de hoogfte ampten bekleed' hadden', als het * Oppervoogdyfchap , Zedenmee-fterfchap > Borgermeefterfchap, Ritfabrykmeefterfchap, Schoutfchap ; Ontfangerfchap,Gemeensmanfchap » Opperpriefterfchap, en andere: want daar liepen gemeenlyk Ga-leryen rondom, en hadden een aanzienelyke voorplaats. Aan de deur » in den in-gang» zag men cen groote Gehoorzaal, Atrigenaamt, waat in boflchen, hoven,baden ; bronnen en andere gebouwen begreepen waren , die meertot de pracht, dantot gébruik ftrekten ; voornamentlyk na dat de Keizers zich meefters van de regeering‘gemaakt hadden. Dit denkbeeld geeft'er ons Vitruvius van, in’t 6de boek, het 8ftehoofdftuk van zyne Boùwkunde,
Keizer Auguftus zeide meenigmaal , dar hy Romehadgevonden vantichelfteenengebouwt, maar dat hy het liet van marmer opgetrokken. Nero , die de Stadtin brandhadlaaten fteeken , waar door elf Wyken in de afch raakten, zeide tot zyne ver.fchooning ; dat hy het met opzet had gedaan, omdeftraaten, die nauw en’ bochtigwaren, fe verwyden ; maar zulk een hulpmiddel was erger dan het quaad.

  

 

 

De® Di@ature, Cenfure, Confulat, Edilità, Prature, Queflure, Tribuna, Pontificat.  
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    Di WyrKEN OF VLEKKEN. X.H. 35
De heerlykheid van Rome blonkin haaren vollen luifter, van Auguftus tyd af, tot

‘op Honorius; want in de plondering der Gotthen , in ’t jaar 410 + en vier of vyf ana
dere ; die de Stadt zedert , in min dan vyftig jaaren , uitftont ; wierden deezetrot-
ze Gebouwen , van den roofder ganfche aarde gefticht , ten grondetoe vernielt , em
zy viel, door deeze Gotthifche geweldadigheit , in cen verwoefting , waaruit zy niet dan
voor ontrent 200 jaaren isverreezen; wanneer Bramant, Rafael van Urbyn, Michiel Ane
gelo , Buonarotta , en andere uitftekende Bouwmeefters, Schildersen Beeldhouwers ,
door hunne doorluchtige verftanden ; deeze heerlyke Konften weder hebben opgedol.
ven , die 200 lang in de vergetelheid hadden begraven gelegen.

 

XU OO° DIS TU.

Befchryving van è owde Rome door Wyken > of Viekken,

Ome wierd in ’t cert , door Romulus en Tatius , in drie Wykemrene
5? verdeelt; te weeten, dat van de Ramzenfes , Titienfes ,en Luceres; en verdee-

328 elk Wykintien Genoot(chappen ,datinalles dartig Genootfchappen intvat
2$ uitmaake. Dit waren als zoo veele Kerfpels, overmids elk Genoor- i
co fchap zyne Priefters en Tempelen had, om te vergaderen, en te

93 offeren.
i Koning Servius Tullius 3 met deeze verdeeling niet te vreden , na de

, pis Pf {cheidde de Stadt, ‘alstoen veel aangewaffen , in vier Wyken ; na-o
melyk her Suburaanfche, aan den Coelius-heuvel; ’t Efquilynfche, aan den Efquilyn- Ses
{chen-berg ; ’t Collynfche aan den Quirinaalfchen-berg ; ent Palatynfche voor her oye- Tullius.
rige gedeelte der Stadt. Deeze vier Wyken hietten zedert Tribas Urbane s  waar by
naderhand zeven-en-twintig Boere-wyken, van ‘t volkuit de Voorftedenen van’t Land,
wierden aangenomen; onder welke de voornaamfte Stedelingen het cen cer rekenden
begrepen te zyn , omte doen zien , dat ze Landgoederen hadden , en om dus van ’t
gemeenevolk, datniets in cigendombezat , onderfcheiden te worden.

Maardelaatfte verdeeling van Rome gefchiedde door Keizer Auguftus , ten tyde.n a
dat deeze Stadt tot het top-punt van haare hoogheid was gereezen ; hy verdeelde ze hatte
in veertien Wyken , en deeze orde is zedert altoos gehouden , tot op het verval van door
* Ryk. Twee belchryvingen zyn'er ons van overig, vantwee Borgemeefterlyke man- Aug
nen ; Publius Vi&or, en Sextus Rufus, waar van de een na Konftantyn, en d’ander fu»
ten tyde van Valentiniaan leefde. Daarenbovenis'er in ’t hof der Roomfche Behou-
ders sin °t Kapitool , cen heel oud marmer voetttuk, van *t beeld van den Keizer Adri-
aan, hem door den Wykmeefter toegewyd, waar op, aan de vier zyden , onder aan
de naamen derftraaten van vyf Wyken ftaan. Onder’t Pausdom van Paulus den HI,
wierden by Kofmus en Damiaans-kerk,iCampo Vaccino ; vele brokken van Egyptifche
Steenen gevonden , waar op, ten tyde van den Keizer Septimius Severus de Grondte. Stukker
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kening van Rome , met de naamen der Gebouwen , gefneden zyn gewcelt; zy wor- Sidia
den in den Wynberg Farnefe , byden Palatynfchen-berg , bewaart. De. Heer Bello. geron-
rius heeft het geen’er van overig is , door geleerde aantekeningen, în zyn boek * Fyrag- de
menta Veftigiù veteris Rome , verklaart ; waar by hy het overfchot vandeeze Grond-op de
tekening in “e koper heeftlaten fnyden ; Onufrius Panvinus , en Paulus '‘Merula heb-An
ben cenige nieuwe ontdekkingen van Rome gedaan , die , gevoegt by ‘t geen'er Fa- van e
mianus Nardinus van heeft gefchreeven in zyn geleerd Italians bock van |'t Ode Ro- Onde
me  zullen wyer de volgende Befchryving van maaken. By gelegentheit zal ik _Va- ica.
der Alexander Donatus , Rofinus , Marlianus , Martinelli , en andere geleerde Qud-
heids-kundigen inzien , en hunnefehriften mer de cerftgemelde Schryvers in den eve.
naar der reden leggen ; om’t gecne blykelyk de waarheid naaft bykoomt, te volgen.
©Onder de bondige Oudheidkenners mogen Pomponius Lxtus, Flavius Blondus, Pyr-

  

* Dit werk van den HeerBellorius, is. met alle'zijne Plaaten in * vierde deel van den Thefawras Antiquitatum Romana=
zum,door den wydvermaarden Heer Joannes Georgius Gravius verzamelten uitgegeeven » gedrukt ; waar heene wy de
naukeurige Qudheids-onderzockers wyzen.

      

  

 

+ Dit heerlyke werk van Famianus Nardinus , (het bee zekerlyR, dat ons in ’t breede den ganfthen toeftant van ‘©
Oud Rome,nevens nt Nieuwe, befchry® ) is, doorden gelcerden Hecr JakobToll in’: Latyn vertsalt $ meede
în den voornoemden 7 rum gedrukt; nevens dat van Donatus , Panvinius, en Marlianus;

kenniflvan deeze magtige Stadt verkreege, 200 no-
ichronzen Schryver ook van deeze gelecide Wexkea

ehryving van Romeop te ftellen.

D

 

     

 

cen
rywers en Oudheden
, om deeze beknopte

 

rhus

  
  

          

   

    

                                   

    

 

  
  

      

 



 
  

 

   

 

   
    

  

  

 

  
  

  

 

   

  

   

 

  

 

    

 

  
  
  
   

  

  

    

 

   
  

 

   
  
   

   

  

   

 

26 BESCHRYVING VAN: OuD ROME

rhus Ligoriusniet getelt worden , die , in’ nafpooren der Romeinfche Oudheedén,
niet altyd wel geflaagt hebben:alhoewel:zy ten hoogften lofwaardig.zyn, dar zy do
cerfte van de hedendaagfche Schryvers zyn gewecft , die zulk cen moeijelyken werk
©p zich genomen , en gelyk het'ys voor anderen gebroken hebben:..;

XE RO OFTSTUK

Het certe Wyk , van de Kapeenfehe Poort.

Îe Wyk begreep de ruimte die'er vanden H. Cefarius aftotrdeKa.
peenfche- of S. Sebaftiaans-poort, eh tot de Stads muurentoeis, bo»
vent’ welke her zich noch ver buiten de Stadt; uitftrekte. Het
merkwaardigfte ,  dat'er in gevonden wierd , was het volgen-
de:

De Almo-beek, hedendaags Aquataccio geheeten, die haaren i
oorfprong cen weinig hooget dan de weide van Kaffarella heeft; |

7 727 zy loopt door de wegen van ouds Zia Appia, en Via Oftienfis.
genaamt;. en ontlat zich een ftukweegs verder ; zonder rot aan de Stadt te komen,
in den -Tyber.- DePrieftersvan Cybele wiefTcheneralle jaaren, naar’t zeggen van Lu-
Kapus ; haar Beeld in. Deeze Godinne had cen jonge Frygier, Athis ; of Aci ge-
niaamt , bemint , en van.daar zal mogelyk het woord van Aqua d’Aci , of Aquatac-
cio oorfprongkelyk zyn.

Dit Wyk bevatte negen ftraaten : dé Mufen-ftraat , de Diufen-ftraat, deBinne-Sul:
pictus-ftraat ,, de Buite-Su]picius-ftraat ,, de Goede-Fortuyn-ftraar; de Stof-{traar', de
Eer- en Deugd-ftraat, de-Drie-Altaaren-ftraat; Vicus trivme ararum, Rtaaler op den
Kapitolynfchen Grondfteen ; maar men Jecft ‘in de Aantekening van ’t Ryk, Zicus
Vitriarius, de Glazemakers-ftraat, en de Fabricius-ftraat, alwaar een Kruisweg was
Capitum Fabricii 5 ** Hoofd van Fabricius geheeten; het Wolvenbeeld. was cen ge-
meen ceken , of uithangbord in een van deeze ftraaten.
Daar waren zesendartig Straatmeeftersin, vier voor elke ftriat. Dit waren Stadrs Be-

dienden , gelyk de Wykmeefters in zommige Steden, of de Caporioni van © Nicuwe!
Rome.
Twee Verzorgers, of Voorftanders, wier ampt omtrent met dat van Bewindhebber

overéenkoonit.

Twee Aanklagers ;. anders Deurwaarders , of Gerechtsboden.
Verder waren'er drie gewyde Boffchen in. Heteerfte Lucas Cuperins Hoftiliante ge-

naamt. Hettweede van de NimfEgeriz,die Koningk Numa Pompiliusbeminde , waarin
hyzynrotzen bron hadde, ter plaatze die Ka/fareZla hiet, cer weide buiten de muuren,
ter linkerhand van deh Appiaanfchen weg , achter de Kapel Domine quo vadis. Het
derde Bofch was de Muzen, ofZanggodeffen toegewydt, cen weinig hooger op, met
cen Dorp van den zelven naam , waar in veele ‘Tempelen ftonden, voor welke een
groorgetal Chriftenen , die weigerden den afgodente offeren , de marreldood leden:
fiierom word in de Gedenkfchriften der Martelaars deeze plaats LocusTrucidatorum,
of Moordplaats genaamt. Daar beneeven ftont'er het Bofch en ’t huis van Nevius in 5
vier mylen van de Stadt ; op den Appiaanfchen weg. Feftus zegt dat het zorgelyk
was door dit Bofch-te reizen , van wegen de Rovers die’er zich in verfchuilden.
Mentelde in dit eerfte Wyk vier Tempelen , te wecten : den Tempel van Ifis,

van Serapis., van de Fortuin der Reizigers ; en van Mars buiten «de muuren op
cen hoogte , door honderd zuilen ‘onderfteunt ; alwaar, naar ’t zeggen van Pro-
pertius, de Krygsluiden , behouden en gezone uit het veld'gekomen , hunne wa-
penen bragten. Hier wierd den vyandlyken Gezanten ,, die men niet in de Stadt
wilde laaten komen , gehoot verleent.  Paus Steven , onder de vervolging van Va-
leriaan , daar op gebragt om te offeren , deed’er een gedeelte , door zyn gebed ,
van inftorten.

Daarftonden noch zes andere Heilige Gebouwen in , ©Zdes genaame ; waar om
trent ik zal aanteckenen, dat’er dit onderfcheit tuffchen Templumen des was; dat
de Tempel cen Gebonwwas ; cenige Godheidtoegeheiligt , om: de cen of d’andere
gewigtige reden gebedelooft , en door den Wigchelaars , met veel bygeloovige
plechrgebaarden ; ingewyd: maar eZ4es was door cene byzondere Godvruchtigheit,
zonder cenige verdere plechtigheden , gefticht. .Echter verwarren de Schryvers de
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TOS SETE DOS MINE XLH. 35
zelve ten meeften deele, en ncemien ze de cene voor de andere. Deeze zes Gebouwet
waren dan, dat van Mars Quiryn ; van Minerva ; van Merkurius, naby een fpring=
ader van den zelven naam ; van het Onweder, door Metellus na de verovering van
’c Eiland Kreta, daar hy van cenen fchrikkelyken ftorm wierd beloopen ; gebouwt;
dat van Apollo ; en eindelyk van de Muzen , of Zanggodinnen ; te S. Urbaan by
Kaffarella, door Julius Nobilior, gefticht, verfcheiden van het oude gebouw , de zel-
ve Zanggodeffen , cen weinig verder , door Numa Pompilius toegewyt. *t Gebouw
van de Vrouwelyke Fortuin , ftont vier mylenvande Latynfche-poortaf. Wat hooger
‘op lag cen plaats , Foffe Civilie , vel Clelie genaamt , alwaar Koriolaan ’t cerft
zyn leger voor Romeneèrfloeg. ‘Op de achtfte myl van den zelven Latynfchen weg
ftont een Tempel van Herkules , door Domitiaan gefticht.

Boven dien wierden’er tien kleine Godshuizen («Edicule) ingetelt; datvan de pelo de
lukkige Fortuin; van de Eer en Deugd, door Marcellus, in den oorlog tegen de Gau- de
loifen , gebedelooft; ‘eenander aan God Redicnlus gewyd, aldus van redeundo ofte rug
trekken genaamt, vermids Hannibal, na de flag van Kannes by Romegekomen,dat hy
ligrelyk had konnen bemagtigen, zich daarter plaatze, aan geene zyde van S. Sebaftiaan,
twee mylenvan Rome geleegen, neérfloeg, van waar hy naderhand weder rerug trok;
dat van Herkules , waar van Martiaal gewaagt. 1. B. 5. V. 93. Puntdicht. De zes
andere zyn onbekent.

Daar lagen zeven Vlakten in, Aree genaamt, die van Apollo ; van de Hoop ; 7 4r£.
van Tallas, of van de Gauloifen, anders van Gaulen, van Ifis Elienna, die van Pine-

la Carfura > en van Merkurius , naby zyn Bron en Altaar ; daar de Koopluyden |
den 15 van Blocimaand hunne offerhanden op deeden +, zegt Ovidius in ’t5 Bock
van zynen Almanak.
Ooklag hier in her Veld Redica/us genaame. 1 Cami
Daar was dit onderfcheid tuflchen Area , Platea, en Forum , dat Area cen klei. PS

ne Plaats of Vlakte was , daar veele ftraaten op uicliepen. Eigentlyk was ’t cen
Dorfehvloer , daar * koren ren platten lande op gedorfcht wierd : dus gcheeten
quafî Arfa , van ’© zengen, of ’t fmeulen door de voeten der paerden , die’er de
korenhalmen op traden.  Plarea was zulk cen brcede ftraat , dar ze wel een Plaats |
geleek. Maar door ’© woord Forum , wierd een grooter Plaats verftaan , (by
©ns de Markt?) waar op men t'zamen quam omte koopmanfchappen ; of van handel
te fpreeken ; dat is, dat’er de merkten, in ’t Latyn Nurdine genaame , dewyl men
dezelve alle negen dagen hield, op gehouden wierden : ook wierd’er op gepleit. Het
Forum had gemeenelyk overdekte galeryen rondom, ruftende op pylaren ( omtrent,
mag men zich verbeelden , als de Koopbeurfen ) om voor de blikkende zon-
neftraalen en den regen bevryd te zyn. Naderhand wierden’er Raadhuizen op ge-
bouwt, Curie en Bafilice geheeten, op dat men indezelve zaaken kon verhandelen;
buiten den drang en ’t gewoel van de markt. ’t Veld (Capus) was cen Plaats noch
grooter dan ’t For:  zonder wandelgangen en onbevloert , :maar met een laan boo-
menbeplant , gelyk nochaan Campo Vaccino te zien is. De kleinfte Plaatzen waren
voor de Tempelen , en de groote Huizen , die ten dien cinde wat achterwaarts wier-
den gezet. Deeze Plaatzen hietten Ve/tiba/z , als Aulus Gellius getuior Noe. Atti-
car. 1. 16.c. 5. (hedensdaags by ons Voorpleinen , Voorplaatzen ; of Voorborsten.)
Twee Altaaren , ( Are ) ftonden'er in dit Wyk, die van Merkurius, en van de : Are

GodinneIfis.
Heronderfcheid, tuffchen 474 en Altare, is dat de eerfte den Goden van den He-

mel en van de Hel gemeen was, maar de laatfte was alleen ter ceren van de Hemel-
fche Godheden geftiche.

Lapis Manalis was , naar °t zeggen van Feftus , cen Steen , by den Tempel van Linn
Mars , die, in tyd van droogre , omgedraagen wierd , omregen te verwerven. O
De Renbaan van Antoninus Karakalla lag dichte by Capo di Bove ; voor de H. circus

Sebaftiaans-kerk, daar ftont een gedenk-zuil in, die hedensdaags op de plaats Navone SaR
ftaat.
Hierlag ookinhet Mutatorium Cefaris. Men meentdatdit cen Veld , naby de Renbaan mutat

van Karakalla , was, alwaar hy, naar de giffingvan Angleoni , de wacht van de Hofzol-O
daatenverlei, wier wachthuis aan den Viminaalfchen-of Griend.berg ftont, op dathy ze Co
ontrent zyn perfoon had : want hy woondein de Baden van zyn Vader Severus ; by
de Kapeenfche Poort; en omde zelve reden bragt Diokletiaan hen weér in hunne oude
Legerplaats, die dichte by zyne Baden was. Evenwel betekent deeze plaats, naar?t
gevoelen van Albertinus 40. de mirabilib. Nove & Vet. Urbis ; en van den geleer-
den Bellorius , in zyne Verklaring van ° Overfchot der Voetfpooren van Ro-
me , niet anders dan een Lufthuis der Keizers:, alwaar zy zomtyds gingen om
zich te vermaaken , verlatende voor een tyd het Keizerlyk Paleis ; op den Pala-

Di tym

 

  

  

   

 



   

  

  

  

      

  
  

 

    

   
  

 

 

  

    

    
28 BESCHRYVING VAN OuD ROME.

tynfchen Berg.; en in'deezen zin kon het-Palcis van Montecavallo den naam van Mu:
tatorium Pontificis gegeeven worden.

Senatu- Het Kleine Raad-huys, aan de Kapeenfche poort, was cen Gebouw,by den Tempel
Lil van-Mars ., alwaar de Raadsheeren vergaderden , om met de geene te {preeken, die
c naar de Zegepraal ftonden , wien ’t verboden was in de Stadt te komen ; en om met
nam. de vyandlyke Gezanten , die ook den ingang was ontzegr , te handelen.

Deam- De:Tuin van Craflipedes, metcen zeer fchoone Wandeldreef, lag dichte by de Ka.
bulatori- peenfche Poort.,, naar ’t getuigenis van Cicero in zynen 7. Brief aan Atticus., 1.3.

, Symmachus, Stadtsvoogt onder Valentiniaan , had een Landhoeye op den Appi-
aanfchen weg., gelyk hy zelf zegt in zynen 79. Brief. 1. 2.
De nieuwe Raad-huizen,; waar in het volk wegens gemeene Landszaaken ; z00

den Staat als Godsdienft betreffende , vergaderde.
Wygders lagen in dit cerfte Wyk de hoven van Terentianus ; ook ftont’er de Her.

* berg van Cedicius. in , beide: op den Appiaanfchen weg , naar ’v zeggen van Fe
ftus.
De Retrices, dit waaren veele beekjens of:flootjens; die, na dat zeveele hoyen bewa-

tert-hadden , den Stroom Almo , aan zynen oorfprong, invlooten.
De Badftooven die Keizer Kommoduslier bouwen, dezelve ftonden , naar’r getui-

 

 

 

   
Retrices,
Therme % 3 a 5
Com. genis van Lampridius , by de Kapeenfche Poort.
modi De Badftooven van Keizer Septimius Severus , ftondenook, alsSpartianus getuigt,
Sepi by de Kapeenfche, cn niet by de Septimiaanfche Poort, aan geene zyde van den Ty-
miane. ber ; als Blondus.heeft gemeint.
4 Arcus, In dit wyk ftonden vier Zegebogen ; de Boog van Drufus Nero, Vader van Get-

manikus en Keizer Klaudius; en Broeder van Keizer Tiberius ; de Zegeboog. van
Keizer Trajanus; die van den Keizer Lucius Verus; en'de:Boog van de twee Bron-
nen.

6 Bal- Verder waren hier inzesopenbaareofgemecne Baden ; het 1. van Vedtius Bolanus ,
na. Stadtvoogd onder Nero, Tacit. rg. B. enin’tlevenvan Agricola. Het 2 Bad wasdat van

Forquatus: hier dichte:by lageen Hofvan den zelven naam, zegt Frontinus, ter plaatze
daarde.Waterleiding:van- 4720aan die van Appiaquam.  Deezezelve plaats wierd ook,
wegenseenig Schilder-of Beeldwerk , dat daar naby was. de plaats der Tweelingen
genaamt. Her 3, was-t Bad van Mamertinus , mogelyk van dien, die Stadtvoogd
ender Trajanus was ; en die den Paus Klemenc deeerfte in het ‘Tauris Cherfonefe in
ballingfchap verzond ; of van den Graaf Mamertinus , die een lofrede ter eere var
den Keizer Juliaan den Afvalligen maakte , en Stadtvoogd onder Valentiniaan was :
dit is cen van de twaalf oude Lofredenaars, die onsoverig zyn. Het 4 Bad wasdatvan
Abafcantianus, cen gevrydde flaaf van Auguftus Het 5. van Metianus Secundianus.
Her 6. van: Antiochianus , Stadtvoogd onder Heliogabalus ,. als Lampridiys getuige.
Menkan hier noch byvoegen , het Wafch-bad ( Lavacrum ) van Heliogabalus , in
de Sulpicius-ftra: a  

yzondere Baden.
$3« Wellen , of Verlaaten. Dit zyn die men hedendaags Bronnen ; en Kommen

noemt.; onder anderen:de-Wel van Prometheus. ‘van Vefpafianus ; of Vipfanus;; de
Heilige, of Heilzaame Wel.: dit isd’oorfpronk.van de Viliet Aquataccio ,, die noch
hedenfdaags Aqua Sanita , of *t Heilige Water hiet, uitinzicht van de heelzaame baat,
welke die geene in ’t:zelve vinden ; dic'er in baaden ; byzonderlyk die fchorft zyn,
©vermids dit. water berg{toffig is.
De Zweetende Wel;: deTorquatusWel; de Gemeene Wel; de Welder Twee wegen

die van Mamertinus , en 73 andere die geen byzondere naamen hadden.
Hora In dit Wyk ftonden ook 12..Horre4, of gemeene Pakhuizen met koopmanfchap-

pen ; waar van de meefte Kelders en onderaardfche fpelonken waren.
Daar beneven 12 Handmolens.,.(Piftriza.) De flaven moeften dezelvedoen omdraai-

jen , dat voor hen een onbegrypelyken zwaaren Jaft en arbeid was ; ook zien wy by
Plautus en Terentius, -dat de zwaarfte dreiging., die men hen konde doen ; was hen
in de meulen te. verzenden.

Domus. Wyders 121 Heerenhuizen,in*t Latyn Domas. De Huizenvan deaanzienelykfte Stede-
ingen hadden gemeenelyk vier wooningen, of gedeelten, (inonduitfch Quartieren 35)
gelyK noch hedendaags de voornaamfte Paleizen zyn gebouwce , waar in een vierkante

Impluvi Plaats beflooten was., Zpluvinm genaamt ; om dat’er ’t water door gooten opliep ;
un —deeze plaatzen waren rondom met galeryen bezet. Eerft quam men in cen groote
Arium. Voorzaal:, Atrium geheeten , die vol Kaffen ftont; waar in de Romeinen de wafle

Beelden van hunne Voorvaderen opfloten. Naderhand beteckende dit woord ook de
Voorplaats en cindelyk wierd het Atriuze en. Veftibulum de Voorzaalen d'Ingang,
©onder malkanderen:yermengt,

Piltrina;

Deeze
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IIS Cr DIS WIN XLH. 29

Deeze Huizen hadden ten minften twee verdiepingen ; de cerfte was 't Conelave , Conck=
idaar de Gehoorzaalen, en Slaapkamers waren, Cubiculz genaamt, om dat cen flaap- cu
plaats ’t zy Bedfteede , of Ledekant , in ’© Latyn Cudele hier. De hoogfte verdie-
ping gaf men den naamvan Cewaculum , of de Eetzaal ; om dat'er de maaltyd Op cenacu:
gehouden wierd. ‘Zy wierd ook Triclinium genaame , van’t Griekfche woord xAimss, lu
dat cen Bedde betekent , en ftonden’er gemeenélyk drie rondom de Tafel , waar op ur
de Oudenzichin’t ceren nederleiden. ’t Was ook het Vrouwenvertrek, Gyneceon gehee- Gynxce:
ten. Die’er meer van wil weeten , leeze Grapaldus de parribus Adium. Sl

In dit wyk ftonden 4250 Eilands. , of op eige-muuren-ftaande huizen , waar van fix.
boven gefprookenis.
De Romeinen hadden de gewoonte niet om de dooden in de Stadt te begraaven Sepul-

zoo zy ten minften geen Zedenmeefters waren geweeft ; of gezeegepraalr hhadden;
imaar zy ftichtten heerlyke graven buiten , langs de Groote Wegen ; de Appiaanfche
weg ftont heel vol. ‘Zie hier kortelyk de geene die tot onze kenniffe zyn gekomen ;
de verhandeling van de Catacombes ; of Graf-fpelonken der Chriftenen zullenwy tor
opeen andere plaats fpaaren.
Het Grafder Scipioos , of van *t geflacht der Kornelianen; ’t Graf der Artilianen,

der Kalatynen, der Servilianen , der drie Horatien, die tegen de drie Kuriatien voch-
ten, ivelke hun graf by Albano hebben ; ’ Graf van Prifcilla, Echtgenoot van Abafcan-
tianus , naar ’© zeggen van Statius ; van Quintus Ceccilius , waar.in Pomponius Atti-
cus ; volgens ’t fchryven van Cornelius Nepos in zyn leven, begravenwierd.

Buftum Bafilii , was cen anderflach van Graf, dar tot een fchuilplaats voor de die- Buttum
ven verftrekte, zege Aftonius. Pedianus. in Orat. pro Milone > en Cicero Ep. 9g. 1.8.*0
ad Atticum.

Herallerfchoonfte Graf van alle ; en het ecnige dat op den Appiaanfchen wegis over- Sepul:
gebleven , is dat van Cacilia, Dochter van Merellus den Krerenfer, en Gemalin van Merck.
den ryken Kraflus , gelyk dit opfchrift, daver noch op ftaat, uitwylt: Cretica
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  30 BEscHRYVING van Oub Rome.
Hetftaatopwaarts aan voorby de S. Sebaftiaans-Kerk , ter Ninkerhand van den grootetì
weg , naby de Renbaan van Karakalla : ’c was heel prachtig , en behoefde byna voor
dat van Auguftus en Adrianus niet te wyken. Hetis als een dikkenrondentoren, half
ingeftort ; en word tegenwoordig Capo di bove genaami. Na de ondergang van °t
RoomfcheRyk, verftrekte her langen tyd den Plagersvan Romes Landgebied tot cen ve-
fting. Dus lcelt men in’tlevenvan Pafchalius denlÌ.dat het Huis van Colli diergelyken Slot
by St. Pauwels had ; waar wir het veele roveryen in de Landftreek van Rome aan:
rechte. ( De Printverbeelding naar ’t leven getekent , op het voorgaande blad , toont
klaarlyk den nauwkeurigen lezer , hoedanig dit Graf van Merella noch op den Appi=
aanfchen weg tegenwoordig ftaat | waar meedeal het bovengemelde gefterkt word. )

Eindelyk maakt Plinius van’t Graf van cenen zekeren Teflalus, cen vermaard Artz
en Wondheeler, gewag , 1. 9: c.1.

Echoin Boiflard zegt in zyne Romeinfche Oudheden , dat’er in ’ Graf van Metella cen
“Gi door kongemaakten Echo; of Weérgalmwas, die cen vaers van Virgilius zeswerf

"i onderfcheidentlyk heel kon herhaalen , en verfcheidemaal verwardelyk. Men had
denzelven dus geftelt , op dat her geween der Huylders ,, die tor de begraveniffen ge»
huurd wierden, hier door zoude vermeerderen, en denoverledenen meerdereereaan-
jon.

Men ondekte in ’t jaar 1500 , onder Alexander den VI.eenander Grafop denzelven
‘ weg, maardrie dag-reizens van de Stadt , naby Terracine , en ’t geen'er in wierd ge
vonden ; verdient dat’er een korte befchryving hier ter plaatze van worde ingelafche.

vk Daar was in dit graf het ligchaamvan een jonge dochter, zwemmende in eenig onbe-
kent vocht , en cen brandende lampaan haare voeten , die door denfterkendag uit-
ging. Deeze dochter was nochzoo fris , als of zy op het zelve uur geftotven ware,
en ondertuffchen befpeurde menuit eenige Opfchriften, dat zy meer dan vyftien hon-
derd jaaren in die plaats hadgeftaan. Men gifte, dat dit her ligchaam van Tullia,

dat men Dochter van Cicero; was, die voor haar Vader ftorf : zy had blonde hayrvlechten,
otie met een goude fpang opgezet. Dit Lyk wierd naar ’t Kapitoolvervoert, alwaar cen

 ongeloofbaargetal volks heene vloeide om her zelve te zien ; maar nadien de cenvou-
ote digen meindendat heteen heilig ligchaam was ; overmids het zoo lang onbedorven
“was gebleeven , ( als of men door balfemen een lyk niet kon voor’t bederf bewaa-

ttword ren ) liet her de Paus in den Tyber {myten.  Leander Albert verhaalt decze gefchie.
inden denis, en Pancirol heeft ze ok ergens aangetekent; dir gefchiedde onder Paulus den

ime- III. omtrent den jaare 1540.
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XII. HE©SOF=D=ST UE:

Het tweede Wyk van den Corlius-berg.

PeR It Wyk begreep den Ccelius-berg , en het Ceeliusheuveltjen , met
N het Dal dar cuffchen den Ccelius-berg , en den Efquilynfchen-berg

>, leit.

#2 Indit Dal was de vermaarde Suburra-{traat , die voor cen van
fax de volkrykfte ftraaten van Rome wierd geacht. Daar was een
7f} groot getal winkels van allerlei Handwerkers in , ook wierd’er als

cen gedurige markt in gehouden , doordien’er alle levensbehoef.
ten in verkocht wierden. Zy begon by het Schouw burg van Vel-

derstadt pafiaan , in het derde Wyk, en liep tot aan de plaats daarSe. Pieter en Marcellynftaat,
waar van de Kerk , door den Kardinaal Baronius ; op ‘t jaar795. num. 29, indeSu-

tsde +burre-ftraat word geftelt. Overzulksisdeezeftraat zeer verfcheiden van de niéuwe Subur-
nicuwe re-ftraat , die te St. Quirico begint , en aan de H, Lucia Selce cindigt. Deeze laatfte
Se ftraat kreeg cerft den naani van Suburra ten tyde van Gregorius den VII, wanneer

lat Robbert Guifcard , een Moormans Prins , die de Pouille en Kalabrien had verovert 3
en denPausbeoorlogde , de ganfche ftreek van Rome verwoeftte, welke zich van St.

Jan van Latranen tot aan ’c Kapitool uitftrekt ; geen de ongelukkige Inwoonders
van dat Wyk nootzaakte, om’t midden van de Stadt tot hunne Woning te verkiezen,
enfloeg zich het meerderdeel in het dal neér, dat tuffchen den Efquilynfchen en
Quirinaalfchen-berg legt , het welk zy den naam van hunne oude woonplaats gaven:
dit is de meening van Nardinus. En voorwaar de Ccelius-berg heeft nooit aan den
Quirinaalfchen-berg gepaalt ; ook ten tyde dar Rome maarvier Wyken had, waren
‘er ‘1 Coclimontaanfche, of Suburraanfche wyk, ‘© Efquilynfche, en’ Collynfche

rie

  

  
  

   



         
  

         

  

                   

  

  

  

   

  

      

  

    

    

  
  
  

   

         
        

  

III STADSW.XK XI H, 3%
drie onderfcheidene van. En ‘helpe niet hier byte brengen , ’t geen de H. Grego=
rius de Groote, in zyn 3 Boek , in de tzamenfpraak vandeKerkyvan de H. Agatha, in |
de Suburre-ftraat, zegt, die de Arriaanfche Gorten tot hunnen Godsdienft gebruikt
hadden , en dootden zelven Paus herwyd wierd ; want de Kerk van de H: Agatha, |
waar van deezenPaus fpreekt ; is voorzeeker die niet, welke hedendaags den naam
van St. Agatha in Suburradraagt; overmids ze, noch in de otde, noch in de nieuwe
Suburre-ftraat , maar op ’t achterfte van den Quirinaalfchen-berg ftaat. Daar beneven;
alhoewel:de rechte Kerk van de H. Agerba in Suburra niet meer word gevonden,
moet menzich hier over niet meerder verwonderen, danover4oo Kerken , die Marti
nelli in zyn Rezza Sacra, toont dat in Romehebben geftaan, fchoon ze tegenwoordig
verwoeft zyn : en dat’er twee kerken van de H. Agatha zyn geweeft, blykt, om dar
Anaftafius , de Boekerybewaarder ; op verfcheide plaatzen in ’t leven der Pauzen,
van twee zulke Kerken gewaagt ; de cene die hy Dizconia Cardinale , en de andere
die hy Baflica, en Monafferium noemt. Ik achtre dat ik my hier een weinig moelt
uitbreiden , om de gelegentheit van deezeftraat op te helderen , een van de bekent-
fte van °® Oude Rome , en waar over onderde Schryvers, die’er van gehandelt heb-
ben ; groorverfchilis. hi Il
De Tabernola was cen andere ftraat, die van den Efquilynfchen-berg tot den Coe- aber:

lius-heuvel liep , de Suburre-ftraat, tuffchen de H. Klemens-Kerk en de Kobifea-ftraat, nol
doorfnydende. Martiaal zegr, dat ter deezer plaats de roeden verkocht wierden, omde
Slaavente gecflelen.

Behalven deeze twee ftraaten , wierden'er noch achtfteegen in getelt (Zic2 ) ; dan
waren'er twee-endartig Straatmeefters, twee Verzorgers , twee Aanklagers ,, of Deur-
waarders in dit wyk. Wyders lagen’er twee Bosjens in. Daar na ftont'er de Heilige
Boomin, eenige Godheid toegewyd ; ook was'er her. Caput ffrice , het end van
de Afrikaanfche ftraat in begreepen.

* Luparie , of Lupanaria în Suburra s waren Hoerhuizen , waar in de cerloofte Lupirias |
hoeren woonden, die zich zelven in’topenbaar aan de onkuisheid hadden opgeoffert, da. |
enalle fchaamte overfteigert zynde , als onverzadelyke wolvinnen waaren ; waar van
daan deeze plaatzen den naam droegen.

Ookftonter her huis in Mic Aurea genaamt y dat'een Griekfche Vrouw van dee- Mica
zen naamtoequam. . ; s ; da

Wygderslag het Spo/iuz Samarium in dit Wyks daar de mifdadigers, die ter doodsimati-
veroordeelt waren , ontkleed wierden.; naar ’t zeggen van Guido Pancirol. um.

Daarlagen vyf Krygsbendenin dit Wyk, door Auguftus aangeftele, om’er. de wachtL
in te houden , en de veelvuldige brand , die’er , naar de gifling van Nardinus ; bybenden
mangel van fchoorftecnen , in ontftont , te helpen bluffchen. E

Ooklag’er Clivas Scauri , cen gedeelte van den Ccclius-heuvel , by den Palatyn- ne
fchen-be:g , in ; alwaar de kerk van den H. Gregorius is gebouwt. di s

Verder , het Curia Hoftilia Nova , cen Gerechrshof door Koning Tullus Hoftilius Caria.
voor den Albaneezen gefticht ; die hy, na dat hy hen overwonnen had , dwong te Hottilia
Rome op den Caelius-berg hunne wooning te néemen. ( DePrintverbeelding op het *°°*
volgende blad vertoont ons de ftant van dit gebouw.) Langen tyd daar na was dit her
huis van de Heilige Broeders Jan en Pauwels, alwaar ze, door bevel van Juliaan den
Verloochenaar, uit een haar; dat ze zynenafval niet wildennavolgen, onthalt wierden:

tegen=
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  * *t Is waereldkundig, hoe de Romeinenin hunneStadt den zetel der wellut > en voornamentlyk die van de onk
heit h fe Keizers , z00 wel als hunne Gemalinnen ; op de overgegeevenfte wyze aan ver
fiaaft Gefchichifehryvers , Schimp-en Lierdichters overvlo Hits en d’Apotel Pau-
lus, int hun gefchreven , opentlyk vertoont; tot 400 verre zelf ,, dat ze alle wetten der Na-
‘tuur te buiten (batte. Tot cen monfter van d’ongebondenfle cerloosheit Romes wallen
ken , gelyk Tacitus van hem fpreekt in zyn XV Jaarbock , het 37 Hooff
E ) ‘omte doen geloovendat by't nergens (dante Rome ) lufticer vandt » cant mai sanvechten in openba

s E sede gewerft het banket door‘plaatzen ,, de ganfohe Stadt gebruiken als <; de is bet fiat 3
Tigellinus beveidi > 't iaal verbaale dat di iffing niee dikeoyler tevertellon fina. Zoo heofs bo

dan î » a0aar op demaaleydgeftelt <ynde door 'È trekken vanandere
een omderfeheidebyk gemrochi, Ende do Bardaffen >
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eforteort. Vagelen en mills » bade ly uit verfohi
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2oude besveegè worden. De fcheepen waren mes gi
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werden s naa haaren ouderdom en kennis van dartel om landen > jah

&eedierentor van den Océ n. hs Op d e der frange (londen bordeelen met doorluchtige vr vervuli ; ende

over aanfih do boeren met naakte Lichaamen. gebaar enbemeegheniffin » en set het valledi
Goffehaadje omsrenz lit , en de rondisomfinande daben te galmen van zang > en te blaaken v8n

   ichedembezoedeli > bad geenerlei laftert uk achrergelnaten » dmhet faoo-  oorloofile
  

   
      

  
  

der temi in cen plochtig huowelk de bruidt geworden waar met conen van dien vnilen bop è
die Pyshagoras gehecten was. beer den vlamiermigen: fl
feelbide, ©n briilofis.toortzens em aanfohonoed'er entlyi al ‘t goene , *t ell <elfs în de vrowmen van de nacht bedeckt mordi»

  

ks zal mén niet vreemt vinden , dat'erin deeze neeringrykeftrant, ook in
‘erentius , by uitnementhcit,met deezen naam benoemt : Andr. 1.1

it.   
aartockfchryver.,  Overzul

plceg
   

vr op. Men zag'er wichelaars > braidtfehat» I Li

È 

cchaams.  Hoedanig nu het Nieuwe Rome noch van zulke open-
geftanfe s en aan “t geeftelyk Hof tolplichtig 2yn, isoverbe» i

 

 



  Templa.

 
tegenwoordigis ‘t een Kerk deeze heilige Martelaars toegewyd , datr cen Kloofter
van Engelfche S. Jakobs-monniken by ftaat.

Daarftonden vyf Tempelen in dit Wyk; te weeten, die van Tullus Hoftilius} na-
by zyn Gerechtshof 3 de Tempel van Bacchus ; ( waar van deeze Printverbeelding
noch het overblyfzel vertoont
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IRSA DATRI
De Tempel van den Keizer Klaudius ; cen van deeze twee was de Ronde Stevens:
Kerk ; naar de meening van Nardinus 3° de Tempel van Faunus ; en de Tem-
pel van de Godinne Carnea., die , zegt Makrobius , ’è gezag over de ingewanden
der menfchen had : de herren , of hengzels der deuren ftonden , naar ’ zeggen van
Ovidius in zynen Almanak, het 6 Boek, onder haate voogdye : de zelve wierd
door Brutus , cerfte Borgemeefter , gebouwt.

Daarenbovenftonden’et noch acht Kleine H. Gebouwen, of Godshuizen ( RdicuZe) fediale5 i ì È fame
in: namelyk dat van Diana, by de Latynfche poort, voor het welke de H.Jan, Euan-ad Por-
gelift en Apoftel,in den ketel mer ziedenden oly wiert gefmeeten; dat van de gebaar- tamLati
de Fortuin ; Minervium ; of van de gewonne Minerva , waar van de grondtekening *° c#
in de overblyfzels van den Heer Belloriusis te zien; I/un Metellianum , de Kapelle
vanIfis , door Metellus gebouwt ; de overige zyn onbekent.

Daar wierden drie Velden in getelt. Campus Fontinarum , alias Forinarum; dat is, Campi.
het Bronveld , anders,’t Marktveld; ’t Veld van den Kleinen Coeliusheuvel; en’t Veld
van Mars op den Ccelius-berg , ‘t welk begon aan $. Maria de Keizerinne , naby ’c
Galthuis van den H.Jan van Lateranen; alwaar de ren-ofWedloopen der paerden wier-
den gehouden ; wanneer het andere Veld van Mars, door den Tyber, was onderge-
vloeit.

In dit Wyk waaren ook Speelplaatzen, Ludi ; ’t Morgenfpel, of’ Spel der Gau- Ludi,
loifen ; en .’t Avondfpel. Dit waren Zaalen , of Galderyen voor ?t fchetrmen,
worftelen, en andere oeffeningen , by de wintertyd en't quaad weér: mogelyk wierden'er
de wetenfchappenookin geleert. Deeze flach van Galderyen wierden cook Xy/fas
genaamt.
© Armamentarinm , of°t Wapenhuis, gemeenlyk ’s Lands Magazyn genaamt, A

ftont dichte by de Ronde Steevens-kerk. De
Wyders was hier int Caffra Peregrina, de Legetplaats voor ’t vremde Krygs- Gai

volk van ’s Keizers Lyfwacht , dat meeft Duitfchers waren. Het. ftont by de?
Marie-kerk de Za Navicella , gelyk uit het opfchrift van een oude Steen , voor de a
deur van deeze Kerk gevonden , en van Panyyn bygebragt, middagklaar b'ykt. Dit
was naderhant de wooning van de H. Cyriacus , wiens naam een Griekfch byvoegzel
is, dat Dominica beteekent ; waar van de Kerk noch den naam van de H. Maria 7
Dominica , of van de Navicella behouden heeft.
De Manfiones Albane , dat is, de wooningen, of Barakken van ’tkrygsvolk, dat Vacca:nes Alba:

 

   

   

  

 

op den Albaneefchen-berg de wacht hield , ftonden by de Kerk van de vier gekroon- ne,
de Heiligen ; waar in:zy by hunneaflofling, en wederkoomft re Rome, hun verblyf
hadden

Daar beneevenftont hier in ’t Macellum maznum , de groote Vieefch-hal. Daar macd
waren'er twee , de cene op den Efquilynfchen Berg by S. Vitus-kerk; en d’andere op um
den Ccelius-heuvel; daar wierd ook vifch in verkocht,en zelf,als Varro wil, groente. a
Feftus zegt , dat zeckeren Rover, Macellus genaamt, gevat , en gerecht zynde, de
Zedenmeefters geboden dat het vleefch der beeften in zyn huis zou verkocht wor-
den , ’c geen hier van den naam van Mecellum behielt. Daar wierd ook elders op de
markten vleefch verkocht.  Zommige meenen dat deeze Vleefch-hal ftont, daar nu
de ronde Stevens-kerk ftaat , en dat ze door Nero herftelt wierd ; doch zulks ruft
op geen bewys. È
De openbaare Badftoven ftonden ook in dit Wyk; behalven tachtig byzondere Ba- Therme:

den , en zeftig Kommen, of Verlaat-bakken. Daar ftonden ook drieéntwintig Pak.
huizen in, drieéntwintig Molens; 3106 Eilands- of op cige-muuren-ftaande huizen ;
133 Vorften-of Heerenhuizen , waar onder waren , het Ve&iliaanfche of Vitelliaan.
fche huis ; dat van den Keizer Filippus ; ’t huis van de zeven Parthen, dat mogelyk
voor de Gyzelaars van dit Volk was ; ik weet niet of dit huys verfcheiden was van
dat van het twaalfde Wyk, overmids deeze beide Wyken aan malkanderen lagen ,
waar uit de twyfelzinnigheit der Schryvers zal zyn ontftaan, die het zommigen aan ’t
cene, en anderen aan ’t andere Wyk hebben toegetigent; ’t huis van Julius Cefar;
voor dat hy Hooggezaghebber i Suburra was; dat van Mamurra de Formium ; °t
huis van ‘T'iberius Claudius Centimali; dat van Symmachus den Stadsvoogd onder
Valentinianus. Het huis van Junius den Raadsheer ; dat van den Dichter Stella
in de Suburre-ftraat ; ’t huis van den Keizer Lucius Verus, naby dat van Lateranus. Domus
Het vermaarde Huis van Plautius Lateranus, cen van de Hoofden der grootet’za- Late:

menzweering tegen Nero , die hem, toen dezelve ontdekt wierd , liet ombrengen ;
naar ’t getuigenis van * Tacitus in zyn UH Jaarbock, ’t 40 Hoofdft. na dat Sh goe-

leren ;

  

 

* Op wat wyze de BorgemcefterPlautius Lc
metdeeze wootden : De a4aflezzoord , die Nere
bnafiig » dat by hem niet soefiont zyne kinderen te om

mus door Nero is omgebragt , verhiale Tacitus , ter gemelderplaats »
by voogde , was vanden gekooren Borgemesfter Plautius Lateranus » 200
elzn s nochte dat korte beraadtot fterven. Geficipt nas de plaatze » tot de
   

  

 
   



   

  

     

    

  

   

  

  

    
    

     

  

  

 

  
  
  

   

       

  
   
  

   

  

    

  

   
  

| 34 BEScHRYVING :VAN: OuD ROME.
| deren, ten:baate.van den Keizer ; aangeflagen waren:, nam hy ’t bezit van dit Buis;
| en vervolgens zyne Nazaaten: tot: op. Konftantyn den Grooten.,,. die. het den Pais
Il Sylvefter gaf,: om'er de-Heilands-Kerk. in. te:bouwens ‘Dit was, cen heel fchoon Huis,
I gelyk Juvenalis zegt iti:zyn-r0 Schimpdicht.
Î x Et:-egregias Lateranorum. obfidetades
| Tota colors.

| n Het buis der Laterani., uitffeekende in pracht ;
iù I Heeft ( Nero) met ganfehe benden zoldaaten bevraché.

DJ fai Men heeftin *t Kapitool een Metaale plaat overgebragt , in dit hùis gevonden, waarheits-

ftukken op * befluit van den Raad , die ’t Keizerlykgezagh aan. Vefpafianus beltemt, gel
 

|
| | î pane fchreeven ftont. Menziet'in de Gerfkamer', en ’t Kloofter van'S.Jan van Lateranen|

| \ Piautius Verfcheide Metaale-en marmereftukken,‘die tot verciering van dit Huis dienden; enop

| | |

 

Latera deszelfs voorplaats ftont: het fchoone Metaal-vergulde beeld te paerd) van den Keizer
rig Markus Aurelius:, (dat Paus Paulus de IH ‘op de plaats van ’î Kapitool liet over-

| brengen » ‘alwaar men het zelye met verwondering , en zonder van ’t gezicht te ver-
| | | moeijen, befchoùwt: , natekent ; en'afgier.

  

nt > wòrd   met de bands van den Kornel Statins verflagen, vol van fandevafiig xwygen sen
ornel.t0ete dr remifè bid. Enin Ît 49 Hooftdeel i .

denis, Tateranus , gekooren Borgemerfter > is, te zyn, uit. liefde van den Siaat in
Sehapye getreeden.Voorwaarde ceniglie reden'omden opltant van *s Lands Overheden, \0f.Staten-, tegens cenen.Ge
denaar te billyken,, waar in geen cige wraakzucht, ‘over geleden ongelyk., maarallcen‘t belang.van den Staat moe
den; welkeîs Voorreehténzy ceds-en plid
mokten verdedigen ; dochi.dit allcen in ’è vor

   
naffche firaffè veror der. des
D dryven. Tacitus kortelyk hoe in ‘© eedgefpan getre.

    

 

          

 

  
alven }-zelftenKolte-van hunleven', ‘als hier.de Borgemeefter Lateranus,
yguan..

 

XIIL HOOFDSTU K.

Het derde Wyk, van lis en Serapis de Munr.    Het der:
dewyk,

9 Tt Wjk- had zyn uitftrekking rondom her Kolifeum , en op ’©
U=<uiterfte van den Efquilynfchen-berg ; die’er naby legr.

- Daar wierden acht ftraaten in gerelt, te weeten,'de Witte-ftraat;
de Gebuurbron-ftraat, de Blinde-ftraar, de Baffiaanfche-ftraat y de

x Metzelaars-ftraat, de Ezels-veulen-ftraat, de Wol-ftraat; de Hoogì
2 fte-Belchermgeeft-ftraat , endaarenboven, het ind vari de Suburre-

ftraat , nevens’teind van de Heilige-ftraat. Men had'ertweeéndartig
Straatmeefters , twee Verzorgersof Voorftanders , en twee Deur-

     

 

UrMUZZZZZZ waarders in.
Carine.

—.

De Carine. ‘Dit'was niet'alleen cen Straati, maar een groot‘gedeelte van de ftreek}
die het dal , of dè ruimte tuffchen den Coelius-Efquilynfchen-Viminaalfchen-en Qui-
rinaalfchen-berg:befloeg ; cn naardien deeze ruimte hol , als ’t ruim 3 .0f de kiel van
cen fchip, was noemde men de huizen; die'er in gebouwt wierden , Carine, of
Kiclen; of veel cer omdat de daken van deeze huizen boven, als ‘cen fcheepskiel 3
fpits ‘tot malkander toeliepen , ( gelyk nu meeft de onze worden gebouwt ) daat
de andere huizen van de Stadt platte daken hadden.

Ceriolenfis was een ander gedeelte van ’t zelve Wyks; dus wierd de ruimte genaamt
die tuflcheri ?t Kolifeum;; de Palarynfche:, «en Coelius-betgen leit.

Daar ftonden vier Tempelen in dit Wyk :veeift , de Tempel van Ifis' en Sertapis
° naby het Groore Schouwbutg-, en niet in den hof van de Nieuwe H. Marie- ; of van

   
de H. Francynekerk , als men semeenelyk ftelt.: want deeze plaats behoort tot_het
vierde Wyk ,- en de' Tempelvan Ifis ‘en Serapis moeft nootwendig in het derde Wyk
ftaan4' nadien’er het zelve den naam van draagt. (De hier nevenftaande Printverbeel-
ding vertoont’er:den opftal, en d’overblyfzels:van, nevens de Beelteniffen en Pennin-
gen deezer Godtheden', zoo ‘als ze ons'in de Gedenkftukken der Qudheid voorkoo-
men’)

De tweede was'de ‘Tempel van de Godinne Moneta ‘dus gezegt van Monendo ;
waar-naar het: Wyk 60k de’naam droeg. De derde de ‘Tempel van de Mannelyke

| 4Eru, Godin met zynKapel , achter de Tempel van de Vrede. “En cindelyk de Tempel
lap van Efkulapiùs , naby de ‘Betg-Marie-kerk. Hier in ftonden ook ‘acht kleinder H.
na Gebouwen, (cAdicule) dat van deGoede Hoop, van Serapis, van den God Sazz4s
Amphit- #45 3 van Minerva, van Ifis » van Venus; van Efkulapius , en yan Vulkaan.
Era Her groot Schouw-burg van Vefpafiaan, hedendaags *t Kolifeum genaamt , naar
Vespag. cen Koloflusbeeld van Nero ; dat’er teegenaanftont,. was het allerberoemfte en kofte-
maIyklte gebouw van dit Wyk: en alhoewel het nu half geflooptleit, kan'er t'over wir
doh: Wor=
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worden afgenoomen ; tot hoe verre de pracht en heerlykheit der oude Romeinen zich
uitftrekte. Dit ‘was een dubbel Schouw-burg , van buiten rond , en van binnen ey-
rond , van gehouwenfteen , met galderyen, door dikke vierkante zuilen onderfteunt,
overwelft , en heeft-vier verdiepingen ; waar van de boogen aan de buitenkant met
pylaaren van de Dorifche,Jonifche,Corinthifchesen Gemengde Bouw-orden onderfchraagt
zyn, voordealverflindende tyd tot noch toe ongefchonden gebleeven, gelyk uit het
overfchot van dit groot Gevaart Klaarlyk te zien is. De plaats , of het erf , daar dit
beerlyk gebouw op is gefticht,, had aan ’t vergulde Huis van Nero behoort; Zy wiert
Arena , of°t Zant geheeten, om dat ze vol zantlag senrondom waren'er hokken vanle
beeften ; als van Stieren, Leeuwen, Beeren, Tygers , en andere wilde dieren , die
men in ’t Schouw-burg liet vechten.  Daar wierden ook vechtfpeelen van Schermers
in aangeftelt ; die alle te zamen * tot vermaak van ’t volk dienden. In den beginne
waren ’t maar eenige byzondere gevechten , die by de lykftatie van cenig groot. Per.
fonaadje gefchiedden, tot een teken van genegentheit, en om' hem , naar hun geloof,
in d’andere' waerelt te verzellen ; maar inc vervolg van tyd was ’t cen enkele verlufti-
ging , en ‘e getal der Schermers nam zodanig toe , dat de Keizers hen by duizenden “

  

 

in de Vechtplaats licten afgaan. In’teerft wierden'er nierdan Mifdadigers, Krygs-ge-
vangenen , ofSlaaventoe genoomen. Daar na zag niîen menfchen , die mer fc ulden
bezwaart , of anderzins in een vervallen ftaat waren , enkel uit kortswyl malkanderen
in ’t vechtperk met de punt van ’t ftaal, of andere moortgereetfchappeni, te keer gaan;
en, dat hetallerverwonderlykfte is, de Roomfche Borgers, tot de Ridders en Raads-
heerentoe; vermengden’er zich meede, om den Keizers te behagen , alhoewel zulks het
allereerloofte onder alle menfchelyke berocpingen was. Maar zy wiert ceniger wyze
door de Keizerszelfs vereedelt, wier borft zodanig van moord en bloeddorft was ge-
zwollen, dat zy tot ontlafting, zonder hunne waardigheit of ftaat gade te flaan, me-
nigwerf tegens de allervertwyfelfte Schermers vochten; gelyk uit den Keizer Kommo-
dus blykt, die, in een zeker opfchrift , zich den Opperften Prins der Schermersnoemt,
dic'er alleen met zynflinkerhant ontrent tien duizent gedoodt had.
De Schermers oeffenden zich cenigen tyd voor den dag van ?t gevecht , onder cen

Sche
fchermden mer cen houten degen rudis geheeten , waar van huone oeffening rudibus
battuere wiert genaamt : maar in ’t Schonw-burg , op de vechrplaats treedende, wa.
ren ze dikwils heel naakt , en'vochten met dagge en fchild ; andere wapenden zich
van den hoofde tot de voeten ; zommige gingen zelfs met de cogen geblind en noem-
den zich Andabate 5 andere, Retiarii geheeten , gebruikten cen Net tegens hunne

  

  

  

 

wederftreevers , die, wegens cen klein vifchje dat ze gefchildert op hunnen helmdroe-<
gen Mirmillones wierden genaamt. Op zommige tyden verfcheenen'erniet dan Dwer- m

  gen, Pumiliones gcheeten , die vertwyfele vochten. ‘Zomtyds waren ’ gevechten
van mantegens man , en alsdan wiert den geenen , die zynen tegenvechter gedoodr
had , in vryheit geftelt, met cen tocjuigchend Handgeklap. van de ganfche Vergade- &
ring. By wylen waren zein bendenverdeelt,, en vochten zoo lang, tot dat ze cen van
beide geheel verflagen waren. Her gelt , dat ze tot hun ‘onderhoud kreegen , wiert
Authoramentum genaamt; de geenen, die’er.in aangenoomen wierden, noemden zich
Authorati , en die door hunne dapperheit zich vry hadden gevochten , Exazthorati.
De gevechten der wilde Dieren , ‘en van de Schermers waren decenige Schouwfpe-

len niet die in ’t Schouw-burg vertoont wierden ; {
met water onderloopen , dat men uit de Badftooven van Titus leidde, en menvoer-
de jagten en Schuiten op deezen Konftvyver , om'er een Scheepsgeyechtin te vertoo.
nen. Menlier’er ook mifdadigers door de wilde beeften in verfcheuren en veele

  

 
duizenden Chriftenen , die men alstoen voor godloozen uitkreet , zyn'er, door de
klauwen en tanden van dit wreet gedierte , in omgebragt.. De eerfte was de H.Igna-
tius, derde Biflchop van Antiochien , en Martelaar , ‘wiens overblyfzels in de Kerk
van den H. Klement, dic’er naby ftaat , bewaart worden.
Men zag deeze Schouw-fpelen van de trappen , die van binnen rond-om ’t gebouw

liepen , van welke verfcheide ryen boven malkander waren. De hoogfte lagen aller-
E 2 ach-
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,, mogen geacht worden , fehynt d’ervarenis af te keu Immers zulke Schouwfpelen , als hier de Rori
chtten, met bloed en moordvermengt ; zyn ninimer onderde geoorlofde vermakelykhedentetellen. ii
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   36 BESCHRYVING Van OuD Rome.
achterwaarts , op dat de Kykersgemakkelyk over ’t hooft van die geene kondenlicene

Sugues zien » die laager geplaatft waren. Op deeerfte ry ftont den Throon , of de Logie
hunge- van den Keizer, en de Prinffen van, zyn huis:: deeze. plaats wierd de Orcheffra ge-

HI ci naamt ; alwaar naaft aan, ten wederzyden, de plaatzen vande hoogfte Overigheden wa-
ren , gelyk van de Monfter-heeren , Borgermeefters , Veldheeren , Schouten ;
Wykmeefters, Gemeens-luiden, Opperpriefters. en bank voor de Veftaalfche Maag=

| den ; en cen andere voor de Gezanten die Gyzelaars waren, cn andere aanzienelyke
Vremdelingen ; daar waren’er andere voor de Raadsheeren en Ridders ; het overige,

| tot boven in den top toe, was .met cen ongeloofbaare meenigte volks opgepropt:
NI wane in dit Schouw-burg waren zevenentachtig-duizent plaatzen , boven welke noch
Il omtrent twintig duizent menfchen’tgenot van’ vermaak deezer vertooningen konden
| | waironi hebben, die in de hocken overeind bleevenftaan, en uit deezen inzigt Excuncati ge-

| het. maamt wierden. Hetgroot getal Aanfchouwers was de reden waarom het Schouw-
Schow burg van vafte fteenen wierd gebouwt : want te yooren waren'er maat houteftellagien

in gebruik, die dikwils, onder den zwaaren laft der menfchen, inftortten ,) waar door
 dezelve dan in ’t Vechtperk by de wilde beeffen overvielen ; dat menigmaal groote

“onheilen veroorzaakte en alles in rep en réer bragt. Men ging’er met breede trap-
pen op , waar van d’ingangen hgel gemakkelyk buiten aan waren, en, omt gedrang

| voor te komen, wyd van malkanderen ftonden; zy hadden de naam van Zorzitoria als
IR of men Braakgaten zeide. Dartig duizent Joden wierden, na de verftooring van Jeru-
Il | Ì falem, tot het maakenvan, dit Gebouw gebruikt, en alhoewel Vefpafiaanhet bouwen
Ift had begonnen, wiert het echter niet eer dan onder °t ryk van Titus voleindigt.. Op

den dag der inwying wierden'er vyf duizentbeeftengeflagt; ook wiert dit Feet hon-
dert dagen verlengt,en.in ?r zelve tien millioenen gouts verquift.

Alle de Menis zeer begaan omte weeten , waar van daan hetkooint ; «dat’erniet cene fteen
ficenen «aan dir Geyaart zonder gat is: zommige zeggen dat zulks de Gotten, uit haat vande

Î Koi. Romeinen, hebben gedaan. Maar aangezien zy ; wanneer ze Rome. in den Jaare
e n 410 innamen , aldaar maar drie dagen huifden » ist waarfchynelyk, datze zich veel
an ger met plonderenenrooven , dan met gaten in de fteenen van’t Schouw-burg te Klop-
an pen, bezig hielden. Andere meenen dat deeze groefjens vol loot waren gegooren ,
- omdefteenen daar door aan malkanderente houden, en dat’er het zelve zedert, door

cenige Lootdieven, is uitgehaalt. Andere achten dat Konftantyn de II; te Rome ko.
mende, al het koftelykfte , dat'er in wierd gevonden,  wechnam, en naar Konftan-
tinopelen liet overvoeren , verwoeftende voorts al het overige : her geen de Stadt
rooter fchade toebragt , dan al het geen zy van de Barbaren had uitgeftaan.  Einde-
fx is. °t gevoelen van vader Donatus , dat de meefte waarfchijnelykheit heeft, dat
de gaten in deeze fteenen door de * Kooplieden en Kramers zyn gemaakt ; die in ‘è
Kolifeum ftonden ; ten tyde dat de Pauzen hunverblyf in ’t Paleis van Lateranen
hielden ; overmids het Kolifeum recht op den grooten weg van ’t Kapitool, na S.
Jans-kerk van Lateranen, ftaat : endit Gebouw was heel bequaamomeen Koop-beurs,
of Markt van te maaken, overzulks dienden deeze gaten, om’er de latten en andere
houteninte ftecken , daar zy hunne winkels meé affchoten , en hunne waaren aan
voorhingen.

“| Na dien tyd is de helft van ’* Kolifeum neérgeworpen ; niet door de onheilen , of
Knagingen van den tyd , want het geen’er noch vanftaat is zoo vaft en hecht , als of
°c cerlt varfch gemaakt was; maar men heeft deeze groote fteenen tor het bouwen van
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* HoeondertufTchen alle de Steenen van dit Gevaarthicr zondercenige uitzondering , als de Schry.
ver fehynt te ze; uit c0k 200 veel giffingen hi titan , Îs niet heel klaar; of de Koopluiden
moetenalle dage hunne winkels'cen teenverder he 13, dat niét waarfchynelyk is; en waat bleef men dan

 

   noch met de hoogte? Derha
genoeg klemmen,

cenftaande, wegensdeeze gegnatte Stecnen, wierd my , na dat deeze Aanteker
doorcen voornaamSchots Edelman, de Her Schot nt, di: voorleden jaar
Schouw-burg Oudheden , nevensdi
dat de fteenen van't Pantheon, ofden AllergodenT:

‘n algemeene overlevering doorgaat, zulks doorde wocde der Gotte
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jammerlykis gelukt want men vind nauwelyks cen
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daar by , dat de fteenenniet doorlot, maar door ko)

ve met kocvocten , dfbreckyzers , zonder veel mocite ,
deeze gatenin de ftcenen gebleven zyn 5 *t geen de waarhcit "t naalt £hynt by te koomen.

 

ven zoud’er veellicht noch mbekende reden va  n, 200 de voorgiande niet
 ig reeds tont afpediukt teworden,

Rome met cige oogen dit groot
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  melijk, datdit heerlijk Schouwbu  Echteris*nietallcen onzeker; maarook onwaarfchi, ‘g verre zoude zyn afgebroken,
omde teentothetgemelde Palcis, end 3ebouwen smaarwel, dat door een 
dit groot Gevacrt dus vere zyndeingeltort ; ‘of omver
nicuwe Gebouwenheeftgebezigt, dat uit het Pal
Paulus den II komende, verzo;

    
ge ide ramp

cehaalt ,mentocnde icenen , dic daar vruchteloos lagen, tot deere
cis vanFarnefe midda kt: want die Kardinal by zijnOomden Paus

200 veel vande afgeralle iteen , tot hy int zin had te bouwen, als hy în cenen
dag
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%© Paleis van Farnefe , van de Kancelary , en van S. Markus-kerk gebruike. Hoedanig
het Kolifeum noch op verfcheide gezigtftanden is te zien, wyzen de bygevoegde
Konftplaaten , re Rome naar ’t leven getekent , ten vollenuit.

Die geene welke ftellen , dat Theodorik , Koning der Oofter:gotten, die zich
meefter van Rome had gemaaket, den Regeerders van deeze Stadt, door cen antwoort,
dat hy hun liet vervaardigen , toeftont, om de afgevalle fteenen van ’t groot Schouw=
burg , tot het verbeteren hunner Stadts-muuren , te mogen bezigen , hebben den
inhout van deezen Brief niet geleezen, die de 49 in ’t derde boek van Kaffiodorus
Brieven is : want zy zouden gezien hebben ; dat dezelve aan 't volk van de Stadt
Katana, in Sicilien , en niet aan den Romeinen gefchrevenis.
Naby’t Kolifeum was de Markt van Vefpafianus , daar waarfchynelyk alles wiert Forum

verkocht ,, wat de Aanfchouwers in ’t Schouw-burg ; ( naardien de Speelen zomtyds fiani.
cenige dagen na malkanderen duurden ) van nooden hadden.
Een weinig verderftont cen groote Bron, ten gemeenen gebruike, Mezafudans ge-

naamt » waar van noch eenigen opftal overig is; maat zy behoordetothetvier=
de Wyk, daar’er de Befchryving en Printverbeelding vante zienis.

3: Stia

len kon; dat hemde Paus, zonder cenigeachterdocht , tocftont. Ten betemdendage had hy nu cenige honderd
atten , en omtrentdrie duizend menfehenbettelt , die, met zoo noeftigen viyt., van den morgentotden avondfteen

haalden, als den K: t zyn ontworpenPaleis van noden had ,, waar meede het prachtig Gebouw dat naar hemderi
Befchryving nevens de Printverbeelding hier i
re vondvan zynen Necfwelvergenoegt; alz

e zien vercert, dan dat'er in’t Kolifeumcen deel ongeruymdeficenhoopenbleeven
eggen, vangeengebruîk , en van de Stadt, buiten dien , ten blyk vanhaare oude prachten luifter, genoegzaam
voorzien is. Mogelyk dat dit voorval wéinigen bekent, en by geen Sci ingeteekent is; maar de Heer Jakob Toll,

Schriften alomvermaart, en die zich tweema: me tyd te Romehecft opgehouden ; al-
ot alle Geleerden en Luidenvan aanzien, zelfby haare Majefteit van Zweden, Chriftina, had, dichem
goud Munt@tuk van haar beeltenis befchonk; deeze beroemde Nafpoorder der id, zegge ik,
n indiglyk verhaalt, alsdaar van te Romevolkomenvei y enby aldicndi

voorleden jaar, niet in het graf had doen bukken, zoude men deeze Befehryving var
z ngen » van andere niet gade geflagen , en zyner nauwkcurige

  

 

 

     

   

     

        

 

     

   
    

  
   

      

  

    

   

 

  

 

   

 

%ben gezien 1 Berooft het gemeene Sterflot de wacreld niet van ? Dit zelvewre-
en "è bonwen van ‘t Palcis Farnefè , doordenKardinaal van dien nam, die korts daar na zelf

in Paulus den IT, wiert, beveftigde my ook de genoemde Heer Schot ; hoewel hy diar by
al deeze Itrekte,; gelyK "t gemeenelyk zoo gaat ; als hem van denPaus vergunt.

d r 200 drokken bezigheît , met zoo veel
slk cen ftuk muurs, te

y kenvan dit Gebouw onder zyn Pausdom, zoo hy toen
g Vorft in Rome; hier van rekening behoevente doen.
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   j 38 BESCHRYVING VAN Qup ROME.
Sume Summunm Choragium, waseengroot Pakhuis by het Schouwburg , alwaar allerhande
con toeftel en vercierfelen, dienendetot opfchikking van de Schouwplaats, gemaakt en ver=
gium.  kocht wierden ; deeze toonecl-cieraaden hietten Pegmata. De Heer Bellorins zegt

daar beneven, in d’uiclegging van ’t 8fte Tafereel der overblyfzels van °t oude Rome,
| dat de Tooneelfpeelders , Poetzemaakers , en Guychelaars , die ’e volk:in ‘e Schouw-
IE È burg en in de Renbaan wat kortswyl gaven , zich eerft hier ter plaats, in ’t opzeg+

i gen van hunne rol, en ’t aanrechten ‘van hunne fprongen, oeffenden, voor dat ze int
E | i openbaar verfcheenen. °
i } Petra Verder way'er in dit Wyk, de Petra Scelerata , de plaats, of Steendaar de mifda-
Î Scelea- digers gepynigt wierden ; ook zag men’er de Chriftenen , omde' ftantvaftige belyde-

il nis van ’t Kruisgeloof , op veelerhande wreede wyzen , *t leven flaaken.
Wii Ludi. Het Groot Spel , het Dacis Spel , ‘t Mammertyns Spel , de School der Schatmee-

| fters , de School der Gauloifen ; alle deeze naamen wyzen Zaalen, of Plaatzen aan,
| Ù daar gefchermt wiert , en onderwys gegeevenin allerlei wetenfchappen ; zy ftonden

| waarfchynelyk in de Wynbergen , achter de S. Pieter-kerk ix Vincolis.
us De Galdery van Livia, naby den Tempel van de Mannelyke Fendracht, ftont ach-

ter den Tempel van de Vrede ; alwaar naaft aan de Galdery van Martialis ftont.
* De Badftooven van den Keizer Titus ftonden voorde S. Pieters-kerk4d Vinesla ;

een die van Trajaan en Adriaan , in welkers puinhoopen men twee Beelden van An-
"trajani, tinous.vont , die in Belvedere bewaart worden , ftonden naby de S. Maartens-kerk
Adriani der bergen.
Het Septizonium was cen Gebouw , waar in zeven kamers, en Verlaat-bakken voor
de Baden van ’t Vergulde-huis van Nero, en daar na voor de-Bad-ftooven van Titus,
waren ; ‘hedendaags word het de Zeven-zaalengenaamt, alhoewel’er negen in zyn; zy

| ftaan achterdeS. Pieters-kerk 44 Wizcula. Dit is mogelyk het zelve ; dar ook de naam
î van 't Nympheun van Markus Aurelius droeg.

| Belangende’t Lympheum van Tiberius, ent Nywpheum van Markus Aurelius, *t
is onzeker , waar dezelve geftaan hebben.
Nymphea waren groote en heerlyke Gebouwen , waar in, naar °t gevoelen van Zo-

naras , de geene, die nauw gehuift waren , hunne Bruiloft hielden, of hunne vrien-
den onthaalden ; (en dus zoudenze in onze taal Bruilofts-of Gaftery-huizen mogen
heeten , gelyk hier toe hedensdaags de aanzienelykfte en zomtyds gebruikt
worden. )
Lyiphea waren:plaatzen tot verluftiging , en vermakelykhedengefchikt , gelyk,

onder andererì , de uytgcholde Rotzen zouden konnenzyn, die, mer fchilderyenen fchulp-
werk vercieit , van oneindige kleine waterfprongen befproeit wierden.
? Pretura Prefentifima , op den Efquilynfchen-berg , by de H. Mattheus-kerk

ra in Merulana , was mogelyk een Gebouw , alwaar de Schout de vereifchte fpelen der
titlima. Vlakten, of Kruis-wegen aanftemde ; gelyk in ’t Kapitool de Curia Calabra was,

daar ‘de Onderpriefter de: Feeft-en Vyerdagenafkondigde.
Aia Dit Wyk begreep ook’ Caffra Mifenatinm, op den Efquilynfchen-berg. Dit was

de Legerplaats voor ’ Krygsvolk van ’t heir , door Auguftus te Mifene , tot befcher-
miòg vande kuften van Iralje , op de been gebragt, waar van men by beurten eenige
Benden ; ter bewaaking van den Vorft , en van de Stadt , liet te Rome komen.

Therme De Badftooven van den Keizer Filippus ftonden by de H. Mattheus-kerk in Mera
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tium,

i: lana. Boven dat.waren'er noch 80 byzondere Badenin dit Wyk.
imp,
TORE Het Harders Meyr was cen Bron, op welkers kom het Beeld van een Harder ftont;
Paftoris. tuffchen S, Pieter aan de Banden , ent Kolifeum.

| Wyders waren’er 65 andere Waterpoelen, ofVerlaat-bakken in zonder naam : 29
I Pakhuizen , en 23 Molens.

1 nel Eindelyk ftonden in dit Wyk 160 Vorften-of Heeren-huizen, onder welke+* Ver.
naame guide huis van Nero dicp in ‘t zelve fchoot, maar deszelfs befchryving behoort tot
> het vierde Wyk. Het huis van Bruttianus ,, dat van Pompejanus , van den Keizer

Titus , in welkers Voorzaal ’t vermaarde Beeld van Laokoon ftont , dat men hedens-
daags in Belvedere ziet. Het huis van: Merula , aan de H. Mattheus-kerk; ’t huis

| Wyk, Van den jongen Plinius , op den Efquilynfchen-berg , achter S. Pieter aan de Banden;
n en SI laatften , 2807. op cige-muuren-ftaande huizen: dit Wyk begrecp in zich 12450
14 | voeten.

 

  

wenen
di 

 

XIV.

ings waren, en
r befthryving van de Baditooven in "t algemeen , zal in    

  

 

de Printverbeeldingvertoont
ls mennoch van dezelve te

tvIÎ

 

  
idtswyk
   

 

‘Vergululde Huîs ve
van *t volge

  

   nzen Schryver van aantekent; ook alles meede-

en, doorde vergelyking deezerGefthicht(hryversy
ons van overigis.

  

     

  

          

    

   

   

    

  

      

    

  
   

 

   
   

  

      

  

 

  

 

     

 

 



  

  



 

 

 

 

 

 

 



      
 



 

  

 

 

 

 



 

 

| 18: Brelcamate T
z Fani quadrifrontis

16. LEalladis
ty. £: Tillares.
18.Tibillam fororium.

Pauli.

2:
24Se
25: Da/iica Po;
Seiper,
ag. «decus Confiantini.

| 28: Amphbeatrum

sm
ug
on
de
9

‘W

Forni

Magna

 
 

 

 
 
  



 

   

  

 

 



  
   

  

  

   

  

 

  
  

 

  

 

  
  

    

  

    

  

  

  
   

    

  

 

    
    

         

  

  

  

 

IV

 

STADSWYK. XIV H. 39

XIV HOOFDSTUK.

Vierde Wyk , van den Tempel der Vrede, of van den Heiligen-weg
Via Sacra.

   
   

3g It Wyk begon aan de Mera Sudans ; by de Zeegeboog van Kon- Het
a, ftantyn, en begreep de ganfche ruimte tuflchen den Palatynfchen, © W
> en Efquilynfchen-berg, dat is, het Campo Vaccino tot aan' de kerk Tempel

f Quirinaalfchen en Efquilynfchen-berg Jeit, totaanonze L.Vromwe. °°"
N) Keck der Bergen. (De bygevoegde Printverbeelding geeft ons'een

ag Klaar denkbeeld van dit vierde Wyk, en de grondtekening van den
7729 Tempel der Vrede. )

De Zia Sacra , ofHeilige Weg, begon aan ’t Koloffus-beeld van Nero, by ’tgrootVia
Schouw-burg van Vefpafiaan ; liep voorby de H. Romeinfche Francyne-kerk ; eerft Se
langen tyd daar na gebouwt; en quam, langs ’© Campo Vaccino, aan Èt Kapitooluit,
maar zy was zoo heel breedniet, en ftonden ten wederzyden van dezelve d’allerprach-
tigfte Gebouwen van de Stadt. Zy wiert Heilig genaamt, wegens het Verbond dat
Romulus en Tatius , om hunne Volkeren tot een te brengen ‘, door offerhanden en
hooge eedzweeringen , gemaake hadden.

De Vicus Sandalarius was cenftraat gelyk de Heilige Weg: zy begon aan de Merg vic
Sudans , licp van daartot de Zeegeboog van Titus , langs den Palatynfchen-berg in È"
Campo Vaccino , by Villa Farnefe , tot op de Roomfche Markt.
De Zicus Cyprius lag ookin dit Wyk. Deezeftraat begon achter den Tempelder vic

 

Vrede , liep ror den foren van Conti, en draaide cen weinig ter rechterhand YP""*
omnaar de H. Maria-Kerk der Bergen. Cyprius beteckent in de Sabynfche taal Fe-
ftus. Hier ter plaars is de hedendaagfche Suburre-ftraar. Hooger op wiert ze 74
Scelerata, of Schand-ftraat genaamt, tot aan den Efquilynfchen-berg: zy kreeg dien
naamna dat Tullia , Gemalin van Tarquyn den Dwingland , den wagen , daar zy
opzat, over het bloedig ligchaam van den KoningkServius Tullus, haaren vader, heen
had gement, die in deeze ftraat door haaren manvarfch vermoott was s naar wien ZY
toe reed, om hemals Koning , opt Kapitool , te begroeten. Zie hier van Livius’t
eerfte boek.

De naamenderandere ftraaten , die men niet eigentlyk weet waar ze gelcegen , of Andere
hoe ze geloopenhebben , waren de Venus-ftraat, d’Apollo-ftraat, die van de Drie-ftraa. fraateni
ten, het Blinde-ftraatje, ’ Fortuin-ftraatje, en’v Hoofd van Linco, of’tend van de
Lynx-ftraat. Wyders waren'er in 32 Straatmeeftets; 2 Verzorgers of Voorftanders,
en 2 Deurwaarders.

Daarin lag ook een gedeelte van de Carize , of de Kielen, achter den Tempel van
de Vrede, en van Fauftina; cen plaats tegenwoordig i Pantani en Torre di Conti ge-
heeten , tot aan de markt Traufitorinm genaamt.

Verderlag’er in Clivas Urfî , de Beeren opgang, omnaar den Quiri
te gaan, by Torre del Grillo: ok ftonden’er 13 Tempelen in dit Wyk.
De Tempel der Vrede wierd door Vefpafiaan, na denJoodfchen corlog, naby de Zee- Tem

geboog van zynen zoon Titus , op de puinhoopender galdery van ’c Vergulde-huis DoS
van Nero , gebouvwr. aar ftaat noch cene zyde , dat drie heerlyke boogen zyn, ;
dichte by de H. Romeinfche Francyne-kerk , van overend. De grondtekening ; en
opftal van deezen Tempelzyn in de Bouwkundevan Serlio te zien (gelyk de nevens-
ftaande Printverbeeldingen ons het eerfte merde voorgevel, en d’overblyfzels, zynde de
bovengemelde Boogen, voor’t 0og brengen, nevens cenige Muntftukken by d fs (tich-
ting geflaagen.) Deeze Tempel was van binnen geheel met kopere plaatenbekleedr, ver
gule,, en met de geroofde Heiligdommen uit den Tempel van Jerufalem verciert; die
door Genzerik, Vandaals Koningk , naar Afrika wierden vervoert , naar ’t zeggen
van Prokopius, in zyn 2 Boekvan den Vandaalfchen corlog; uitgenomen de H. Bond.
kift , die in de Kerk van S. Jan van Lateranen bewaart wort. Maar men heeft reden
omte twyfelen, of het wel de rechte Bondkift is : 1. om dat Jofefus , onder d’optel-
ling van de geroofde Tempelfchatten der Joden naar Rome gevoert,in ’t minfte van
dezelve gecn ag maakt , ‘© geen deezen nauwkeurigen Gefchicht{chryver zekerlyk
niet zoude verzuime hebben, alzoo deeze Kift her doorluchtigfte heiligdom van den
Joodfchen Godtsdienft was , als uit de H. Boeken t'over blykt. 2. ok is dezelve
niet gehouwen in de Zeegeboog van Titus; nevens de andere Tempelkleinodien 3206

dien
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van de H. Maria Verlofferfche , en ’t ganfche dal dat tuffchen den der Vie-
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dien Prins vetovert.. ‘En in het tweede Boek der Machabeen, het tweede Hooft:
ftuk , leeft men ,) dat Jeremias de Bondkift;; :met denReukaltaat 7 enz. liet'overvoe-
ren in cen fpelonk van den Berg Nebo:, vootzeggende » dat ‘ze in die plaars Zoude
verborgen blyven, #0£ dat Godî de meenigte des «volks zofde tzamen versaderen,
epxby zoude-verzoggi sweefen 3 davis, naar" gevoelen der Schriftverklaatders:{tot

(en dag des'oordeels’toe. * Het konde echter zyn ; dat deeze Kift die is, wetlke
Zorobabel , by de wederkeering uit: de Babylonifche gevangkenis ; naar ’t voorbeeld
van de oude , door Godts bevel in de woeftyne gemaakt , liet toeftellen.

rempla‘i Omftrecks deezenTempel; ftonden verfcheiden-andereh,;} maar ver beneden  dees
Solis "ze in'aanzien y als de'Tempel van de Zon s (en die van :} de Maaî, anders van Ifis;
Lune ( welkécerfte de:byfaande-Printyerbeelding in zynen'opftal en in:zyn overblyfzel ver»

toont. 2 1904
*rempla ns ftonden-in.dit Wyk de Tempelen>van Rome'en Auguftus, of va Venus;
O in-de:Hoven;van de H. Francyna-; of van de nieuwe-H. Matie-kerk ,alwaar'er deover-
fi 5°" blyfzels noch vari te:zieri:zyn ; die men gemisenelyk ,. voor! die van den Tempel van

Tfis aanziet;; miaar wy-hebben getoont; dar de cerfte verderi;<int.derde Wyk; ftont.
Dit wareni tweei onderfcheide  Lempels  maat: die heel dicht. by ‘:mallcander. ftondén+
waar door ze:dikwils vermengt worden: Keizer Adrianuslier dezelve.bouwen,. Dié
van Roma vas heel, prachtigx;en)de.daktigchelen ;van vergule metaal.. i Fonorius
dé I.lict' dezelve naar: S. Pierers-kerk overbrengen ,-volgens:*t zeggen van Analta
fuis. th

fem: noln:ditWiyk ftonit.opk de Tempel:der Eendracht ; by de Galdery van Livia's ach+
punter den Tempel van de Vrede; (waat van d’Opftal gelyk dezelve geacht wort onwes

liugs géweeft ‘re zyny nevens de Gverblyfzels., nochite Romete zien:, èn de, Pennin-
gen, by.gdlégentheit deezes Tempels ; van «de grondzuil aller Regeering; geflaagerì,

cierlyk in'de byftaandé Printverbeelding ; wort vertoont.)
uo. De Teripel'vande. Fortuin Sejà 3. ftont in-de.Sandelarie-ftraat.
e De* Tempel van Romulus en: Remusftont op: den; Heiligen weg; daar nu.de kerk
Remi. van Kofmus en Damiaani ftaat  maar:zy begreep niet dan het ronde: Vdorportaal. van

deezekerk. )
Nochftont indit Wyk°de Tempel van:den Keizer:Antoninus yen de Keizerin Fai»

ftina , op den'Heiligen Weg , met zyne galdery geheel: van Tiburtyjnfchen Steen ge+
bouwt; ‘die noch; tegéns het knaagen en woeden van dén tyd'; ftaande! is geblceven.
( Denevensftaande Printverbeelding vertoont ons den. oviden ftant: en vopftal van! dit
cierlyk Gebouw.3 nevens?t:geen'er nach hedensdaags te;Rome;; onder zoo veele over:

blyfa

  

  

* ‘Wat klem d
wwaardig Schrift, diruit ceri onsevgimatig Rock , nooît by d'oude Joodf:he, encertte Chriften-kerk in de H:
peftelt > aangehaalt 4. ‘en-fidalt i alé]de Nederlàndfche Vertaaldeisi. in hunne Voo!
k odfche verdichezelen. ì i

 

e laatte fedenheeft s mag cens teritocts komen. *t BeWys wort niet uit een Goddelyk, eneigengeloofi
klyt   

 

    

 

  

    

  
  

   
      n, viy naa + Is ongeloofbaar dat. Jeremia$ deeze grooten
vanin 2yn Profetifch Bock geméide hebben; daar 2 ig verhaal, vandé vero
gevangkelyke wechvoering.wan"è Jood{che volk naar Babel:; by dien Profeet gevonden wo

 

<ien fchynen niet minder ‘in iveèrqvil.vanidé bedogde Schrift<uitléggers ,, dan der laatitend
enveel certe belooven; dat, als Godt ci vé.
de, 2A iligdommen‘dan weèr u
en Daniél Cap. 9: 24» kan-nagezien
en Godts verzocning over het Land, als,cenzaakbyde flaaking van Ifra
meinen, dat de waare Bondkift weér'in den tweeden Tempel , met de re' Go g
bragt 3 én noch veel minderi, dat:ze fiu noch'onder de bewaring van den Roomfehen Opperprie
nens-kerk , berult : want het is de wsnihcit ‘è.naaft gelk , dat dezelve dooride Babyloniers teffens met de N
brandt is naardiénderemias in 2yn atfteHooftdeel de Tempelcieraaden enKleinadien oprellende , diuit den brand. des
‘Tempels geborgen abekgevagrt Zyn:,' hiet'eeniwodrdrept van?de.H. ‘Bondkilt z00‘Uat mogelyk 't vuut asd
de Weftkant, daat 't Heilige der Heiligen,, en «by gevolg deeze H. Kift ‘t maalt by geplaattt ?t cerst gevat,, en het
‘zelve daar door den vyandende gelcegentheit bénoomen heeft , om zich mecftervan: dit zicht

.nwoordigheit te maaken $ Waar'onder ontwyfelb: cit heeft, omgce

 

  
    

   

      

 

    

  

    
    

 

  

    
  

 

regi 5 verborgenthedentè
beduiden;,: daart hier de:plaats nietis omwan teSprecken. De Joden willen, dat Koningk Salomo , onder het H. der
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de Bond-
in worden; endat Jofias , gevangkelyke Wecl-

ilda a ton, 34% 24. ‘en vervolgens dengewifi
nde; uit bekontmernis ; de Bondkift en H.. Zalf-

olye in dit Holzou verftecken. hebben. y cen Joodbeveltigde ooit dat de Arke, na de vi
‘wvoefting van den Tempel's daar'ult gekomen ; of in dén tweeden Tempel gebragtzy. De lnattte ftelling des Schryvérsi,
wegens de Bondki®& van ‘Zerobabel s Behdlvendat mennicrgens vint dat deezen Vorft:z00 cen; Kit zou gemaakt hebbeo,
‘Wort doorzyne.twee cerfte redenen om ver geworpen.

Heiligen , cen groote ondermardthe fpelonk.,. of kelderhe
kit, en andere Heiligdommen ,, by tyd yatrnodd, konden
voeringe der X Stammen ziendè 5 ‘éhi uit dew mont vai P
ondergang van Jerufalem,, en-het.overige van dlen.Joodfthen

   

        

 

  
 

 

+ De Tempelder Maan, ofvan Tfis sis cok in de Befchryving van "t derde Wyl', teffens. met. het.vervalle overfhot in
ldingte zien; alhocwel dit overblyfzel +, naar ‘t gemeene ge n de beweering van onzen

Schryver , die ftraks volgt,, in onzé Print wortgettelt die te zyn, welké hywi ‘empelen van Romeen Au-
guftus iss dat wy de betwifting de:naiwvieuvige Onderzoekers overliaten.

   

 

  

* OnzebygevoegdePrintverbeelding ,,z00 van den ouden Opllal., als van *t overblyfzel-, waar by de gemelde Kerk
vandit paar Heiligen gebor ons kIaarbeiderftant aan , altwadr ons wel cenftule van het Voorgebouw des ou-
don Temipels , als den ingang vai de vernicuwde kerk, voorkoomt, maar‘t {ohynt echter als of de buik der kerk 00k van
dit cerfte Heiligdom der oude Romeinen gemaaktis; en by gevolg dat deeze Tempelvancengrooter omtrek is gewecih,
als hier wort neérgeftelt.
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  IVESTIIA:D SS. work XIVH. si
blyfzels der Oudheit , van gezien wort , met vyf paar penningen by gelegentheit vandeezen Tempel geflagen. ) Dit is S. Laurens-Kerk in Miranda,
De Tempelvan Venus Cloacina , of van de Riool-Venus » welker Godheit hier Tem-voor, in de Verhandeling der Rioolen , is aangeroert ; ftont op den Heiligen Weg , Mum.by den Tempel, of’: Gebouw Regia. CloseDe Tempel van den Keizer Nerva ftont 44 Forum Tranfitorium , ofde Doorgangs- Nine:merkt. (De overblyfzels van deezen Tempel ; en de Marktten wederzyden worden ‘°°heel fraai , in de nevensftaande Printverbeelding s naar ’t leven vertoont s met cencasa van Nerva, en een paar Penningen by ’tftichten van deezen Tempel ge-lagen.
De Tempelvan Pallas ftont cok op de zelve Markt ; gelyk 0ok die vanJanus met Paladis»vier aangezichten. * ta

In dit Wykftont ook de Tempel van de Aarde (Telluris) met deszelfs Voor. Telluristaadhuis aan de Kielen ; ( waar van in ’t begin der Befchryving van ‘© derde Wykge-
meldt is, ) dat is; daar de Toren van Conty ftaat ; waar van noch een fchoon pot-
taal, nevens twee zuilen, van de Corinthifche bouw-orden , Overig zyn. È

Daar beneeven ftonden’er ook in, drie groore Heilige Gebouwen ( Ades) dat E°van Janus Curiacus , naby den Toren van Conty; van Juno Sororia aan de Kielen,
en des Heils , beideter cerftgenoemde plaats.

Verder, noch negenkleine Heilige Gebouwen (CAdicule 5) hetDianeum, ofdatvani Adici-Diana, by de H. Marickerk der Bergen; van de Zanggodinnen, van de Hoop, van Mars, !*:
van Merkurius; van Lucina Valeriana , van Juno Lucina , van de Jeugt , en vanlfis.
Ook ftont de Regiain dit Wyk; dit was een Tempel; of Paléis daar de openbaa. Regia.te Offerhanden , door den hoogiten Opperpriefter , gefchiedden , en ook de Opper-

priefters hunne vergaderingen hielden; het zelve ftont op den heiligen Weg, tuffchendeStraatdie naar de Kielenliep , en den Tempel van Fauftina. ‘Het moet met de
Regia van Numa Pompilius , die 4an den Tempel van Vefta , in ’t achefte Wyk,
ftont,, niet verwart worden.
De Boog van Fabianus ftont dwars over den H. Weg, by de Regia. ‘Zekeren Fa- Arcusbius , Hoog-gezaghebber, liet dezelve sno, nadat hy de Allobrogen overwon.Fabi:

nen
# Deeze T'empel van Janus met vier dangezigten , woît hier, volgens Nardinus afbeeldzel , vertoont. Onskoomen,in "t vervolg noch twee Tempelen van Janus voor; de cenein't 8 fe Wyk, door Romulu: geftichts en de tweede , în‘t gde Wyk , door Koningk Numa Pompilius gebouwt. Nochkoomtonsin ‘t 8fte Wyk voorcenJanus-gebouw metviergerelss dat wé diadoor een Printverbcelding, z00 in zyn oudeals nicuwefiant ; voor‘t 0og brengen,

  
L:Goeree del. || 

    

    

  

 

  

 

  

   

  
  

 

  

  

  
  

 

  

 

  

   

  

  

  

  

  

       

  

 
  

   

  



  

   

    

  

       

  
   
   

    
     

  

 

  

          

Sacel-
Jum
Dee
Stren®;
Larum.
Ara Or-
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nen had ; dochdaar is geene de minfte voetitap van overig.

.

Het Beeld te paert vati

Klelie font ook op den H,.:'Weg  gelyk. cok veele ‘kopere gegote Olyfane

ten.
De Kapel van de Godinne der Nieuwjaarsgiften.;. die van de * Huisgoden, of

Befchermgoden , dat is Haerdbewaarders; en ‘i Outer: van Orbona waren ook

in dit. Wyk', en. ftonden alle ’drie aanend van den H,Wegby ‘her Kolifeum.

De Kerk-van' Konftantyn ; by den Tempel van Rome; die ten:zynen fyde' her:

maakt wiert, ftont ook in de kreits van dit Wyk. É î

De Meta Sudans , of Zweetende Paal-fteen, was cen Bron.by?t Kolifeum' en de
(Hoe

dezelve voortyds was en wat'ér.nu noch van ovetig is. vertoont Klaarlyk de byge:

voegde Printyerbeelding. )
?

 

 
 
 

 

Arcus
Titii.

Zy is ouder dan *t Kolifeum ; nadien’er Senekain een zyner Brieven van gewaagt;
want hy klaage over 't geraas., dat de geene maakten ; die’er water uit haalden, ît
welk hem den flaap ftoorde.; vermits hy woonde in een vertrek van *t: Vergulde-
huis van Nero, wiens Leermeefter hy was, op. de plaats Curie Zereres genaamt, daar
naderhant de Zeegeboog van Titus is gezet.
Wyders ftont de Zeegeboog van Titus ook.in dit Wyk; in de Sandelarie-ftraat:,

die noch bykans in-haat geheel'is ; (-gelyk de neyens-ftaande Printyerbeelding ; daar ze
in haaren vollen luifter , en in haar verval wort. vertoont , aanwyft. ) Zy heeft ten
weérzyden maar cen cenige boog , en van binnen ziet men in laag \verheeven Beeld-
werk , (door dooling by de Konftenaars ; Baftertleven genaamt), de Zegepraal
des Keizers:, in cen kar van een vier-paerde-gefpan naaft. malkander. getrokken. Qok
worden’er de Kandelaar met zeven rieren ; de L’afelen der Wet, d'Offergercedfchap-
per» en.andere geroofde Vatenvan den Jerufalemfcheni Tempel in gezien. Op de

roonlyft., van de Kant naar ’t Kolifeum ; leet men noch deeze woorden  ( ook in
onze Printverbeelding te zien )

SE.

* Menmoct verbaaft aan, als we in de Befchryving van dit Wyk , en de'andere alle de naamen der Tempelen en K:
pellenIeezen, die deHeidenenhunneGodhedenhebben toegewyd. *t Warennietflcchts d’Oppergoden; die den heme]
Svoonden , of 't gebied over de hel voerden ,: die in gewyde plaatzen gedert wierden 5: maar 00k hadden de Damoness

als Middelzars tuffchen de hoogite Godenen ’t Menfthdom, hunnendientt en-hunne altaa-
è onder de Hu ler den naam van Kabouterr ckent 5 g

ande dat de menfchenin hu Iyk voordeelig ,of, by hunne ing, 2
dit bygeloof noch opveele plaatz hdomniet geheel ver byzonderlyk dear
penbaring, door de nevelen var dientt; nochniet ten vollen hetneftrialt.
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TNEGCS TARDE SW XIV H. 43

SENATUS POPULUSQUE ROMANUS DIVO TITO ; DIVÌ
VESPASIANI F. VESPASIANO AUGUSTO.

dat is,

DE RAAD EN ’T VOLK VAN ROME , HEEFT DIT TER EEREN

VAN DEN GODDELYKEN TITUS , ZOON VAN DEN
GODDELYKEN KEIZER VESPASIANUS, OPGERECHT.

Dit Opfchrift doet zien , dat deeze Boog eerft na de doodvan Titus is opgerecht ;
aangezien de cernaam van Goddelyke niet op de Keizers , terwyl ze noch Icefden ,
maar alleen na hunne dood , wiert toegepaft.
Menzag ook in dit Wyk Apollo Sandalarius , cen Apolio-bceld, dat in de ftraat

van den zelven naamftont.
Bucena aurea , naar ’© zeggen van Sextus Rufus , of Buccinum aureum , naar Bucena

de Aantekening van ’© Ryk , was cenig Uithangbord , of Uitfteekzel in de zelye®!"@
ftraac.
De Forum Cupedinis , of Macellumaltum, de Snoepery-markt, wascenplaats tuf- forum

fchen den Heiligen Weg , cn de Sandalarie-ftraat ; alwaar Pafteyen , en andere Lek- pis: o
kernyen verkocht wierden.
Ad Corneta , de zelve markt wiert ook dus genaamt wegens de Kornoelje-boomenAdCor

dic’er rondomftonden.
Wygders lag hier in de Vulkanus-markt , tuffchen de Komitien ;-de Paftey-merkt , Vulcana»

den H. Weg, en de Sandalarius-ftraat,byzyden het Wolvenhol op den Palatynfchen ©
Berg, ( waar van breeder in de Befchryving van het tiende Wyk zal gefprooken wor-
den, ) hier ftont cen Tempel , of Kapel van Vulkaan op.

Sacriportus , een Boog, Muur, of Beeld van Janus, ftont op den kruisweg van ’t
Wolvenhol, en van de Vulkanus-markt.

Wyders was hier de Porzicus Abfidata ,de Overwelfde Galdery, of die boogs-wyze Porticus
was gemaakt ; zy ftont mogelyk achter de Kerk van Paulus AEmilius , of den Tem-

el van Fauftina.
Dit Wyk begreep ook het Slot; of de Markt van Nerva, anders Foratranfitorium,

of de markt van Domitiaan , die den bouw van ’t zelve had aangeleit, ofvan Palladus zyn °° a
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44 BESCHRYVING VAN OuD ROME,
gevrydde Slaaf , dic'er de koften toe gedraagen had. Dit was cen fchoone Plaats ;
waar op het Raadhof van Nervaftont » daar van noch cen fterke muur , van zwaare
fteenen zonder kalk opgehaalt , te zien is , aan’t Kloofter van den H.Bafilius; waar
in de nieuwbekeerde Vrouwen » by Torre del Grillo ; onderwezen werden. Men
gaat’er dwars onder een Boog door , die ’t gemeene Volk 2’Arco di Noè noemt ; en
vlak tegens de muur aan ftaan drie groote Zuilen , van de Korintifche orden , waar op
de Kloktoren van de Kerkftaat; ’twelk een overblyfzel der Galdery van den Tem-
pel van Nerva is. (De Printverbeelding , op het voorgaande blad , die in alles met
SE befchryving overeenkoomt » geeft’er ons een “klaar gezicht en denkbeeld

Dar beneven , lag hier de Sororinm Tigillum : dit was cen Balk dwars over de
Cypriaans-ftraat,. dichte by Torre di Conti, gelegr, onder den welken de overlevende
van de drie Horatien, Verwinnaar van de drie Kuriatien , met veele DESIEE
plechtelykhkheden doorging , om.de moord van zyn Zufter te verzoenen. De zelve
wiert'er langen tyd daar na, tot cen ceuwig gedenkteken , in bewaarr. *

In dit Wyk ftonden ook; aan ’t end van de zelve ftraat , achter den Tempel der
re-
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» derTchen ftorf hunnen Koning Kajws Crilius , in wiens pl ts zy Metius Sufforius vi lus $ Koning der
dat den Albaners de moed, prensa de hunnes Kocingia 3 ii wra x*s nachts
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»volks van Romeen Alba, toegefthooten omte k d;
   »Dappe de zydenzichzouden quyten,zag men, met verwor oa

x» dat'er maatcenoverblecf, die ongequetit was. ,M nochalle in €    
srleven, doch zwaar gewondt, Toen d’ov
3, lift te ‘want hy vree! niet fegens dedrieiu Konnenflaan,,
ss alven, opdat hy ze van cen (cheiden zo, wetk hycen weinig vande phats, d
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wendde hyzich tor de
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quamen, keerde

Ive lot te beurt viel, eer de
cht beproeven mocit; dien hy ook,

t Roca bevocht ; die r n
Nindia2y hier doorde Nlavernyontgingen, en Heerfchers over de Albaners wie
s5vanhende zegekroon op ’t hoofd, en wierd van den Koning Tullus rykelyk begiftiot. Na dat de Romeinen dezege,
ssdoor Horatius dapperheit, verkreegen hadden, trokken groote blyd(chap, wi ar Rome, en
»» den Horatius tot in zyns Vaders huîs. Mar "t wiflelva ig Gi uo, dat zelden n vollen gunfig
», een volkomen vreugdgunt, vermengdedeeze heerlyke zeege met cen droevig ongeval; waar meede Zoratius

sstuk behnalt , ten deele bezwalkt heeft : wantals hy binnen Romezegeryk ingeleydwierd , vont
lan cen van de gefheuvelde Kuriatien verloofd was ) jammerlyk Klaagen , en den dood vanhaaren

gombewcenen , alzoode geinceneblydfthupder Stadt iaar 200 zeer ict tc herten ging, als bearcige
sen vergenoeging. Hier over wierd Horatius sosia hy
ss begrauwende, dat ze hear cigen welweczen grooter achtte , dana
yy onder*t zieltoogen , toedouwende : Gax n 4een tot 10ven Prgilegom 3 da
3» Broeders en aan1 : die 00k sm cigonliefdle felt boven rs La: farnd. Das moett ii
33 Gefebreijm.Dit ik fcheenden Heeren onverdr gyi.om (. e vingeren te zien enechter, w
7 heît, en't verkreegeheil, dacht hen weder, dat hy'er vryfprecking over verdiende.
‘sachtig oordeel by hen: want aan d’eene zyde verwees ’t Recht , *t
‘sombrengen, Horatius ter dood:enaan d’andere zyde fionden zynever

ant het dacht den Romeinencen groote ondankbparheid zyn,, dat zy di
BeeA 2y dus over
7 de Horatius, zyn Vader, voort recht, viel den Koningk en den Raadte vi
5, derdom., enhoehy in ‘t vechtperk twecvan zyneZooncn had verlooren:
x: y ook van zyneeenige Dochter ,, door200 e
Snam, was hy't alleen dies int gi
7 hier doorzyn ganfhi
—,en wees den Rechters de wapenendie hy
* dapperheit ,, opgehangen waren , en ta rho Zoon » die
7 fprals zoo verbeerlykt em zeeghaftig uvefladt ingekcomenis 5° hier pa 200aibdem gedoodi word,'t gen 2elfs <ine

randen met geen drooge 00, sden kommen aanzien è Gaat » Linde die banden die 16 tot Heerfchers gemaakt hebben: doodî
Sy den Verloffir deozer Sa Waargy hem doodt > sul ‘gy teckenen van zyne dapperbeit rontraoeten.  Doodi
Stadt, daar zult de-waponen der Kuriatien zien bangen. Doodt gy bem buiten de Stadt > daar xult cy Dunne graven zien

sgeficht, Door deeze beweeglyke woorden, =. ne Koning nevens de Raaden de ganfche Gene eddelyden
met dei Vader, ‘en gaaven hem ; met gemecnetocitemming,, zyn Zoon, niet vanrechiswege, maar om 4yne held=

”haftigheît, weder.
Di iedenis ftaat ook , verkort, by Florus, inzyn 1 Bock, het 11 Hoofift,
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   INSESTIVA:DES WWE XD: <<
Vrede , de Buffa Gallica. Dit waren Borftbeelden, of Koppen van fteen of marmer
van cenige Gauloifen. Daar ftaat op dezelve plaats cen Klein Kerkje van den H. An-
dries , door verbaftering , in Porto Gallo genaamt.

Ook was'er het Bad van Daphnis in, dat deezen naam naat cenige Schildery
had.
De Badftooven van Domitiaan ftonden op den Heiligen Weg. Wyders wierden

er in dit Wykgetelt 75 byzondere Baden ; 79 Waterpoelen, of Bron-verlaaten; 28
gemeene Pakhuizen ; 24 Molens ; 2758 op eige-muuren-ftaande huizen ; 134 Vor-
ften-of Heeren-huizen, waarvan ?t voornaamfte *t Vergulde huis van Nero was. Her Domus
zelve ging in pracht en koftelykheit alle huizen te boven ; die ooit te Rome , voor Ku
of na, geweeft zyn. Het wiert tweemaal gebouwt , en tweemaal tot cen puinhoop; of't
d'eerfte reis in den*brand van Rome, die Nero zelf gefticht had ; en de tweede na Fudo
de dood van deezen Geweldenaar. ’t Is bezwaarlyk om'er cen nauwkeurige befchry- N   ‘o.

vel

via

ronîs

 

ving van te maaken, overmids het maareen korten tyd heeft geftaan.  ’t Geen'er ons Gn
echter de oudeSchryvers van opleeveren, zullen we hiér ter nederftellen, en koomt op’ fa
volgendeuit. Dit heerlyk Gebouw begon aan’t huis van Auguftus , op den Palatynfchen- word.
berg , en ftrekte zichuit tot de Hoven van Mxcenas, over den Efquilynfchen-berg , totde
groote Marie-kerk. ’t Wiert in den beginne Domus Tranfitoria , het Doorgangs-
huis genaamt , om dathet zelve over den Heiligen Weg, de ftraat die te Rome meeft
begaan wiert , heen fpringende , hy , onder een boog , den vryen doorgang voor
200 grooten gedrang van volk moeft laaten , en mogelyk waren'er noch andere dier-
gelyke doorgangen aan vat, om de gemeenfchap der Wyken niet te ftoppen, die
het zelve van malkander fcheidde. Het hadde achter zich fchoone hovenleggen ; naar
de S. Pieters-Kerk in de banden, en de plaats daar ’© Kolifeum wiert gefticht , was cen
groote waal, of ftang. De voorgevel, of voor-poortvan dit huis ftont naar’ Kapitool,
tuffchen den H. Weg, en de Sandalarius-ftraat. Ophet Voorhofwas een Koloffus-beeld
van Marmer opgerecht , dat Nero verbeeldde , 120 voeten hoog , door Zenodorus
gemaake, die, alhoewel hy een voortreffelyk Beeldhouwer was, nooit durfde beltaan
om het zelve in goud , of metaal af te gieten , fchoon'er Nero hard op aanhiele ;
maarPlinius tekent aan in zyn 34 Bock ; ’t 7 Hooftft. datde Gietkonft toen alreede
verloren was. Vefpafiaan liet dit Beeld hier van daanneemen, wanneer hy den Tem-
pel der Vrede bouwde , en aan ’t end van den H. Weg overbrengen , by zyn groot
Schouw-burg » dat daar van den naamvan ’© Kolofewn kreeg , en , by vermin-
king , noch hedendaags #4 Co4ifeo hiet. De zelve Vefpafiaan wydde dit Koloflus-beelt
aan de Zon , en liet om deszelfs hooft zeven ftraalen, van vergult meraal, maaken,
elk tweeéntwintig voeten en een half lang ; maar Keizer Kommodus deed’er nader-
hanthet hooft afneemen , en ’t zyne op den rompftellen , ( dat ontwyfelbaar yoor
een heiligfchending by ’t Roomfche Volk is aangezien è en waar tegen ’c he-
dendaagfche Rome , by aldien eenig Vort beftont zyn hooft op het lyf van
eenig gewyd Beeldte zetten, zekerlyk de zwaarfte vloeken zou uitblikzemen.) Langs Porticus

È na,dit Huis liep een driedubbele galdery Porticas Mi/liaria genaamt; "© zy om dat ze”
duizent voeten lang was ; of vermids'er duizent marmere zuilen onder ftonden ; of
wel, dat men een zeker getal, voor een onzeker heeft geftelt. Daar benceven kan
uit | Suetonius ’t getal der Zaalen , Kamers , en Geheimvertrekken worden gezien;
met koftelykheden opgepropt , die van es huiscieraaden , met goud en que

3 loof-

en watnafpraak hier over op Nero
land de fchuld hier van, om'erzici     * Hocfchrikkelyk en verwoeflende decze brandvoorde Stadt Rome is gewca

vi nde denzelven by hemis gefticht , en hoe
        

    
 v

betichting, ter dood
taling, bl.273. — 27 va
deelt, van deselle wier in bun gebeel gebleeven waren > drie1
Litteckens van daken over(chooten s gerampeneert » èn half verbrand : 200 dati
vuurin de attd

   
         

n
em gronde toe afgeworpen : en dat'erin de andere xeeven weinige

vr meer dan twee derdedeelen der stadt door"t  

 

raakten.

  
+ Suetonius in *t leven van Nero, het xxx1 Hoofdftuk , fpreekt deezer voegen vandit prachtige Gevaart : ,, Dock

i 2a ceft hy meerfhade en onnutte koften > danin het timmeren,  Overzulks heeft hy
cen Huys gebouwt, ftrekkende vanhet Paleys af, tot den Efquilyn{chen-berg toe, het welk hy in "t begin

asnoemde het Doorgang-huis. Daar nais ’t doorden brand vertcert; doch wederom opgebouwt, hecfhyHet toenmaals
3ogehceten het Goude Fuis; van welkers cierlykheit en ruimte dit volgende verhaal genoeg zjn. Voorcerft is'er cen
+Voorkiof. aan geweeft, waar in cen groot Koloffen-beeldftont, yne gelyken
aslang 3 en de ruimte vandit huis was zoo groot , dat het driee
si vanduizend voeten. Dabenceven, was'cr ook gs mey r
sshuizenbefloten was. Dar lagen ook landeryen in 5 onder welke warén Boomgaarden, Wyn-bergen , Weiden en

i flach bezet,  Voorts was in alle de andere
iglylk ingelcit met pac
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ss deelen envertrekken van dit Huisalles glocijend verguld , en daàrby konft
»» feenten en paerlen.  Bovendien wareni.de Eetzaglen overwelft ; dochzod
is draaithyven waren , door welkede bloemenvan boven neder ©
sr felikereukzalven naar bencedenwierd verpreidt, De voomaamite Eetzazl was rond, en gefadig nachteadag, cren
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   46 BESCHRYVING VAN Oup ROME.
loofwerk omylochten , en met paerlen en edelgefteenten ingeleit, en van den glans
der elpenbeene-tafels weérfchitterden ; de zolderingen waren vergult , en de vloeren
en muuren van blinkent marmer , alles met goude hoogzels ; waar door her den naam
van ’t Vergulde Huis kreeg.

Nero liet in zyn huis een Tempel vootde Fottuin borwen, van cen zeckere fteen,
ten zynen tyde in Kappadocien gevonden, die. doorfchynent was als Kriftal , gelyk
Plinius getuigt, in’t 36 Bock, °c 22 Hooftft. zoo dat men van. buiten door deeze
doorluchtige muurenalles zag , wat'er van binnen omging.
Koningk Ankus Martius had ook zyn huis op den Heiligen Weg , by den Tempel

der Vrede , gehad.
Het gemeene Huis van den Koning der Priefters , en der Opperpriefters ; ftont by

het Regia, ofKoninglyk huis, op den Heiligen Weg.
Het gemeene Huis der Veftaalfche Maagden, ftont byhet voorgaande, dat haar van

Keizer Auguftus gegeeven wiert.
De huizen van Scipio , en van Julius Cafar ftonden'meede op den H. Weg.
Het huis van Pompejus den Grooten , naderhant van Markus Antonius , ftont aan

de Carine , of Kielen ; gelyk ook dat van Markus Manilius op de zelve plaats.
Het huis van Spurius Caffius ftont by den Tempel van de Aarde; en die van de

Keizers Balbinus en Filippus by de Kielen.
Dit Wykbegreep in ’t rond 11800 voeten.
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‘worden hier aangemaant omnaar Vejen te trekken,, gelyk ze certyds hadden voorgenomen toen de Stadt
verwoeft , zoo zy in dit opzet niet door Kamillus wederhouden waren.
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XV. HO OFDSTU K.

Vyfde Wyk van den Efquilynfehen Berg > met den Viminaalfchen
Toren en Heuvel.

NCR Ice Wyk lag befloten tuffchen de muuren van de Stadt , den Qui
ag rinaalichen-berg , en het tweede , derde en vierde Wyk. Buiten

®©, de muuren ftrekte het zich landwaarts langs de wegen van No
mentana en Salaria uit; alwaar, onderanderen, de Konkomber=
berg., Mons Cucumeris. , tuffchen de gemelde wegen lag ; de

35 Voorftadt van Phaonte, by de H. Agnes-kerk, aan den Nomentaan-
vis, (chen weg; de Heilige-berg aan den Salariaanfchen weg ; aan gee-
Sonne zyde van de lode, » als Titus Livius Li in i

cerfte
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   V STADSWYK XV. H. 47

erfte Tiental , het 2. boek, * alwaar het volk, door den Raad onderdrukt ; heene
cek, zonder weér naar Romete willen keeren, dan door de overreedingen van Me:
nius Agrippa, die, na dat hy hun het Leerverdichtzel, van den opftant der leden van
’e menfchelyk ligchaam tegensden buik, ofdemaag, voorgehouden had, hun beloof.
deEte doen hebben , tot befcherming en handhaving van hunne voor-
rechten.

Hier lag ook in C/vus Urbius , cen opgang van den Efquilynfchen:berg ; by de
HH. Marie-zn Selce-kerk.

Daarbenceven Mons Septimius, cen gedeelte van den Efquilynfchen-berg, by den
Luft-hof Montalte.
Dan Clinus Pollius , by S. Pieters-ketk in de banden.

 

    

    

  

  
    

  

Wyders lag’er in dit Wyk de Vicus Patricius, de Patricius-ftraat, die den Vimi- Vicus.
naalfchen-berg van den Efquilynfchen , in het dal, van de Pudentiane-kerk af ; tot DIRE
den H.Laurens infonte , affcheidt. Naar Feftus meening woonden'er de Patricii in :
zynde oude geflachten , ten tyde als het Gemeenebeft gefticht wiert. Koningk Ser-
vius Tullius had hen verplicht hunne wooning daar in te neemen , door dien ze hem
verdacht waren , en dat hy hen in dit dal, by de minfte opftant , met fteenen kon
verpletteren.

Verder was hier in de ftraat van Minerva, by haaren Tempel.

        

 
Nochlag’er in dit Wyk, de Views Succufenus , aan ’t end van de Subutre-ftraat, vicus

datis, van S. Peters-en Marcellyns-kerkaf, tot aan de Groote-poort. Deezeftraat wiert E
ook Zia Labicana genaamt , vermids aan de Groote-poort de weg begint, waarlangs
men naar Labicum , hedendaags /a Colonna , twee mylen van de Stadt, gaat; op den
zelven weg ftont de Tempel der Rufte , naderhand tot cen Kerk van den H. Peter en
Marcellyn gewyt s extra muros , buiten de muuren gezegt, om ze van die te onder-
fcheiden , die in de ftadt ftaat.

  

  

     

De Uffrinus-ftraat , dichte by de Efquilynfche-poort , lag ook in dit Wyk, alwaarUttrine:
de plaats was U/frizz genaamt , overmids'er de lyken in verbrand wierden. ‘Zicus Pal
loris , dé Blecke-ftraat , lag’er by , dus geheeten van de bleekheit der doode lig-
chaamen. De andere ftraaten waren : Vicus Sejus 5 Lateritins , naby de H. Puden-
tiane-Kerk; de Sylvaans-ftraat, byzyn Tempel; Capulatorum $ Tragedus } Unguen-
tarius , of Balfem-ftraat; Paulinis ; Pafiores ; Canticarius ; de Vriendelyke Ve.
nus-ftraat ; de Junoos-ftraat ; en d’oude Afrikaanfche-ftraar.

Tk zal hier in “e voorbygaan aanteekenen , dat Zicus in ’c Latyn, een Dwars-ftraat
in de fteden beteekent ; en het zegt ook een Dorp, dat maar ceneftraat heeft.

Hierin lagen ook de Paticu/i: dit waren Putcen, op het uiterfte van den Efquilyn-
fchen-berg ,by de Luft-hofMontalte, naar zommiger meening, maar Zy lagen buiten d’Ef.
quilynfche-poort , volgens ’t zeggen vanalle oude Schryvers; op de plaats Se/fertinz

      

    

    

    
7 3 , "i

genaamt ; datis , ontrent /emitertio ab urbe lapide , derdehalve myl van de Stadtaf. iam.
Hier in wierden de doodeligchaamen der Slaven ; en van ’t Gemcene-volk gefmeten,
zonder huneenandere begraafplaats te gunnen. Daar na , wanneer men vreefde dat
de Stadr., door de ftank van het groot getal Lyken , zou befmet worden , verbrand-
de men dezelve.

H:

Ide Gelthicht{hryver van deeze zaak, ter genoemde plaats. > In den corlog der Volfehers ;
za Valeriùs genaamt , van Publikélaas gellacht , die het volle

smcente veel gocds gencoten had. . . +Als hetvolk
ze 200 gewapentter Stadt

*_Dus fpreckt d
3» Wierd'er n H    

   

      

    
       

  
   volgden deezen raad'. entrokken met hemcenhali adi,

Straks vlocide hen cen groote mecnigte volks toc ; waar op zyhun Î
nochtans op de Romeinen te rooven; nocli hente befî

pleeftocht, otzakelykhedenvrybuitten.  Toen wierd de Rand heel bekommert en b N A
zsalzooze van de meening des volks , dat op denBerg lag, onzeker was. halvenwierd Menius Agrippa , van zom-
5» mige anderen verzelt jonden , met volmagtvan den Raad, om , ware ’t mogelyk , *t verdrag methen te

Als di n tot hen:opden Berg quamen, wierd het volk in den beginne nochtrotzer, wanneer he
d. ‘Toen ze nu het ongelyk en de verdrukking ophaalden ; hen

3 W00r: Leerverd: Datop zckerentydd
ssderenoncens waren, en alle over de Maage kl de voeten
,,en fircedden, en "© hoofd

teidde ;. verteert. erhalven
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48 BESCHRYVING VAN Oub ROME
Figline. Agliné , waren Portebakkers ovens., in de Succufane-ftraat , naderhand in twee

verfcheide Wyken , heel ver van malkanderen ; verplaatft , te weeten, buiten de No-
mentaanfche-poorr , omtrent S. Agnes , en buiten de Drielings-poort , by den berg
Toftaccio. DE È

Tua. Dit. Wykbegreep een groot getal, Boffchen , of Heilige-bofchjens ;als't Bofch van La»
verna , Godinneder dieven , op den Salariaanfchen weg ,-buiten de muuren.

Lucus Rubiginis , het Bofch van den Roeft ; of den Honigdauw.. dit lag op den
Nomentaanfchen weg.
Het Bofch Lucus Petilimus genaamt, lag tuffchen de Heuvel-poort ende Tiburtyn-

fche-poort , by de Legerplaats van de Hof-foldaaten. 7
Het Lucus Fagutalis s of Beuke-bofch lag achter S. Pieters-Kerk in de Banden.
Het Efquilynfche Bofch, lag dichte by de S. Matthx&us-kerk, #7 MersZana.
Het Bofch van Kajus en Lucius, Auguftus neeven, lag aan ’t oude Scheeps-fchouwa

butg » achter S. Matthaus-kérk, waar van die gemeenfchap noch de naam van Ga/uza
20 ; by verminking van Gajus en Lucius , behoud. è

Her Eikebofch, lag tuffchen S. Jan van Lateraans-kerk ; en’t H. Kruis van Jerufa:
Jem.

Lucus Mephitis , of ’t Bofch van Juno van de quaade lucht , dieuit de Begraafi
putten quam by de Luft-hof Montalte , lag omtrent de H. Pudentiane-kerk.

’t Bofch van Juno Lucina , by de Groote Marie-kerk.
Het Rys-bofch, of de Griend , lag by de Viminaalfche-poort.

Templ. In dit Wyk ftondentien Tempelen ; te weeten.
De Tempel van den Griend- of Heefter-Jupiter; by de Viminaalfche- of Griend-

0ort.
- De Tempel van Juno Lucina , by de Groote Marie-kerk.
De Tempel van Minerva Geneesfter , achter de.S. Mattheus-kerk. .zommige noe-

men' denzelven Pantheon: vit inzige mogelyk dar zyne form ; gelyk het Pantheon
van Agrippa, rond was.

Nochftont'erin, Spes Vetus s of de Tempel van de OQude Hoop , buiten de
Groote-poort , op den Labikaanfchen weg.
De Tempel van de Zon ; in C4vo Cucumeris, voor den welken de H. Jan, Prie.

fter ; orithal& wiert.
De Tempel van Herkules ftont buiten.de Heuvelpoort.
De Tempel van Venus Hercynia, aan de Heuvelpoort, met cen galdery.
De Tempel van Eer- en Deugd, by de H. Eufebius-kerk.
De Sylvaans-tempel , met een galdery ; onder den Viminaalfchen-berg , tuffchen

S, Laurens. in: Pani/perna s en S. Vitaals-Kerk.
Aedes. 5 Wyders ftonden in dit Wyk vyf Heilige Gebouwen ; of Godshuizen ( AE-

esi
’t Gebouw van Diana, in de Patricius-ftraat, waar in, naar ’t zeggen van-Plutar-

chus; de mannenniet gingen;. dat van Venus Verzicordia , of de hetten-veranderende-
Venus buiten de Heuvelpoort ;op den Salariaanfchen weg; dat van de Godefle Rubigo,
of van.den Honigdauw, en Mit, die ’t koren verbrand , of bederft, op den No-
mentaanfchen weg ; dat van de Rufte buiten de Groote-poort, hier boven aangeroert;
dat_van de Gelukzaligheit, en dat van d’Eer aan de Heuvel-poorr.

fidicu- Daarenboven ftonden’er noch vyftien kleine Godshuizen , of Kapellen ( Adicu-
È Ze,) in; te weeten, van de Fortuin, van Sejaan, van de vriendelyke Venus, van

Pollux , van Sylyaan , van Apollo ; van de Rioolgodin , van ‘Herkules, van Mer:
Kurius ; van de Maan , van Serapis , van Vefta.,. van Ceres, van Proferpina; en van
de kleine Fortuin aan ’t Griendveld:

Sacella.-  Noch yyf Sacella , of Kapellen; die van de Godinne Nania, buiten de Vimi.
maalfche- of Griend-poort ;. de Kapel van ?t Eikenbofch , by den Ccelius-berg;
de Beuke-Jupiters-kapel ; en Marius-kapel , by zyne Zeegetekens.

eFdicula was cen kleine overdekte Kapel, en Sace/lum cen Kapel zonder dak;
Fanum ; was een ander flach van Kapel, dus vani Fudo geheeren, wegens zekere
woordendie’er de Priefter in preevelde: Delubrum, was de muurholte, waar in een
Afgods-beeld wiert geplaatft ; dus quanfwys van Dei lebraz genaamt. Labrum is
eigentlyk de Kom van een Bron, gelyk °t gat,, daar cen kaars in wort gezet ,, Cande-
labrum , (door verbaftering in ons duitfch Kandelaar ) hiet.

se Drie Altaaren ftonden’er in dit Wyk ; dat van den Viminaalfchen-Jupiter by de
poort van den zelven naam ; van de Quaade Fortuin op den Efquilynfchen-berg;

Amphi- €n van Herkules Sylvaan.
thea Noch cen Tempel, of Kapelvan Ifis, in de Patricius-ftraat.

me Wyders,ftonthiccher Amphirbeatrum Caffrenfe ;0£tSchouw-burgvan®t Krygsvolk;
her
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het zelve was van gebakke fteen, naar de Korintifche orde, achter de Heilige Kruis-kerk
in Jerufalem , gebouwt. Het wort voor dat van Statilius ‘Taurus gehouden, mar,
naar d’aanteekening van Dio ; 1. 40; ftichtte hy ’t zyne van Marmer, in °c veld van
Mars.
Ook ftont de Renbaan van Heliogabalus, door zommigen Aureliaan toegeéigent , diE

die dezelve mogelyk heeft laten vernieuwen , in dit Wyk , buiten de Groote-poort. pai,5°
In deeze Renbaanftont cen praalzuil, van Agyptifche fteen, vol beeldfpraak; regen-
woordig leit hy omver, in drie ftukken, voor °t Paleis der Prinffen van ’t huis Bar=
berino , by den Quirinaalfchen-berg.
Ook lag in dit Wyk, het Zivariuze , de Vyver. Dit woord beteekent een befloo-viva-

te Grift , of Water, waariin de vifch onderhouden , en aangeteelt wort. Het wil ook tl
zeggen , cen Warande , waar in men wilde beeften houd; en in deezen tweeden zin
was'er cen Vyver (ik moet dit woord omden zin van’t Latyn te volgen, fchoon in
deeze beteekenis ongebruikelyk in onze Taal ; beezigen) buiten de Groote-poort ;
voor ’t Soldaate Schouw-burg. Men ging’er door de poort met twee flagdeuren in,
die tegenwoordig gefloten is ; en ’t is buiten grond , naar *t gevoelen van Nardinus ,
dat Ligorius denzelven byzyden ’t leger van de Hof-foldaaten plaatft.

Daar beneeven de Ca/tra Pretoria, de Velting ; of Legerplaats van de Hof-foldaa. Cara
rato»

ten , tuffchen de Nomentaanfche- en Tiburtynfche-poort, waar van men noch debui-;;
teri-muuren ziet ftaan. * Her zelve wiert door Sejaan, Gunfteling van Tiberius, die
Kornel van de Hof-foldaaten was, gefticht. Hy meende, wanneer ’t geluk hem cens
den nek toekeerde, en hy in ongunft raakte , hier een toevlucht te zullen vinden , en
’er zich inte verfterkén ; maar hy vleide zich te vergeefs met deeze hoop ;
want de gun@t des Vorften verlooren hebbende ; verliet hem al de waereld , en hy

rrETEÀ

 

® Totwat cinde ZElius Sejanus dit Hof.leger ; of deezevefting voor de Hof-foldaaten liet bouweh ; meld Tacitus in
‘2yn 4 Jsarboek 2. Hoofit, deezer wyze : ,, De magttevooren matelyk van’t gebied over de Hof-{oldaaten , heeft hy
»;geltyft door *t verzaamen derbenden, te vooren doordeftadt verfpreidt, in cen leger 3 op datze alle teffens bevel ont-

{paders,, door't getal, kracht, en onderling gezicht , bet opzich zelven, en meerfthriks onder an-
Voorwenden was 5 dt de ge/preidde foldaat in dartelbeit leefde » dat 200 men ietsfchielyks op den bals
vilp den mesfen Alen bad ; en 24 zichftemmiger drangen zouden > indien men cen alflchtte, omben

hbeden derfade af te zonderen. Als "e legervolbouwt îs, begint hy allenskens de krygsgemocden te be-
&ruipen , enzi”- Wat gedaante men. meent dat deeze Rerkte gehad heeft , toont de befchryving , en de bygevoegde Print-
verbeelding; hoewel'er Tacitus in de aangetrokke plaats niet van gewaagi, î
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so BÈèsCHRYVING VAN OuD Rome.
+ zie  F wiert met zyn ganfche huis ,. en'aanhang verdelgr. In: deeze Velting waren'allerlei
hicrvan nootzakelykheden,tor huizing en onderhoud van % krygsvolk, als of Zy in der daad
doo gelegertlagen , met cen Tempel , cen Renbaan tot de wapen-oeffeningen ; Tuig-en
Jsa:boe- Voorraadbuizen. De Hof-foldaaten, zich op hunne kracht vertrouwende , verweldig-
ke 1" den van den Raad’t.reche van ‘© verkiezen det Keizers s en.wierden ‘cindelyk zoo

baldadig , dat, wanneer ze hen.moede waren, zy hen vermoordden, om den geenen
in de plaats re ftellen,,: die hun *r meefte geld gaf. Konftantyn de Groot dankte dit
krygsvolk af ; dat de zyde van den Dwingeland Maxentius hielt ;,;en , hunne Ves
fting geflecht hebbende , ftak hy ze onder zyne Legioenen.

Campi; Het Efquilynfche Veld, lag tuffchen de H, Bibiane, en de Groote Marye-kerk.
Her Viminaalfche of Griend-veld; onder de wallen. van: Servius ; in de Landhoeve

van Montalte.
Her veld. van Servius:ter zelver plaatze.
Ager Veranus , her Veraanfche veld., lag te S. Laurens buiten de muuren, daar dè

hoffteede van de H. Cyriaka ftont.
dass In dit Wyk lagen de hoven van Lamias, naby de Groote Marye-kerk van Varia.

nus , met een Renbaan ;. buiten de Groote-poort; van Heliogabalus ter:zelver plaatze.
De hoven van Pallas, gevryde flaaf van den Keizer Klaudius; tuffchen de Groote-

poort', €n her H. Kruis.

De hoven van Torquaat,, dichte by de voorgaande , nevens die van Planciaan:
De hoven van Meczenas; met een toren, tuffchen de Berg-Maertens; en: de H.Praxe-

  

  

Arcus Hier in ftont ook de * Zegeboog van den Keizer Gallienus , by de H. Vitus-

  den Efquilynfchen-berg lag cokter zelver plaatze
È vianum+, de Vieefchhal van Livia; Gemalinne van Augulftus;, ftont

im Omtrent de H. Vitusskerk:
Het Selforiaanfche Raad-hof, ftont by het H. Jerùfalems-Kruis.
Het Raad-hofvan Sicinus, tuffchen de H. Vitus- en de Groote Marye-Kerk.
Het Raad-hof van Kayus en Lucius, achter de H. Mattheus-kerk.
Het oude Scheeps-Schouw-burg , of ’t Prometheus-meyr , by de H, Matthéus=

kerk.

Caftellum Martie , de Verlaatbak van ’t water Martia , tuffchen de H. Bibianeien
Eufebius-kerk.

trophxa _-î Hierinftondenookde Zeegetekenen van Marius, over de Cimbrenen Teutoniers,
A Dit warentwee boogen van mopfteen op denVerlaatbak van’twater Martia geftiche, en

mer marmerbekleedr , waar opin baftertleven de overwinningen van Marius, op deeze
volkeren, gchouwen ftonden. Men heeft’er het overfchot van in ?t Kapitool gebragt,
alwaar ouwelings de zeegetekens van den zelven Marius, over Jugurtha Koningk. van
Mauritania, verfcheide van deeze ; ftonden. Alstoen waaren de Zeege-boogen noch
niet wirgevonden , of in gebruik.

Thea Her Schouw-burg van Flora; beneden den Viminaalfchen-berg ; ftont by de S. Lau-
Fiom, Tens-kerk 27 fonze. i i N
"Thi *De Badftooven van Olympias ; alwaar de H: Laurens op den roofter'wiert ge-
pi braden, ftonden op den Viminaalfchen-berg, daar de S. Laurens-kerk, door verbafte:
© ring gezegt im Parifperna , in plaars van Perpenna, wien deeze plaats toebehoorde,

gelyk Martinelli , in zyn Romricercata, aanwyft ; hier in op cen Opfchrift , ter
zelver plaats gevonden ; en onder die van Gruterus ingevoegt, geveltige.

Theme De Badftooven van Novatus , broeder van de H.Pudentiana, ftonden op den
"Viminaalfchen-berg , tuffchen S. Laurens i7 Panifperna > en de H. Pudentiane

kerk.
Ciypte.. Crypta Nepotiana , of de Spelonk van Nepotiaan , was daar dichte by ; alwaar
Ne-po- de H. Laurens den Chriftenen , die zich daar in » geduurende de vervolging,. t'{chuil

hielden , onderhoud bragt.
Het Bad van Paulus, het Nympheeum van den Keizer Alexander Severus, en het

i Wafchvat ( Lavacram) van Agrippina, moeder van Nero; ftonden tuffchen de H.
phxum Laurens 24 Pazifferna en S. Vitalis-kerk.
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VIGESCEA DS, Vote SAVE, gi
In dit Wyk waren 75 byzondere Baden; 23 Pakhuizen ; 22 Molens; 2850 Ei

lands- of op eigen-muuren-ftaande Huizen ; 180 Heerenhuizen, of Hoven, waar on:
der was dat van Servius Tullius , op de plaats van S. Laurens #2 forze ; dat van Quin-
tus Lutatius Katulus ; dat van den Rechtsgeleerden Aquilius ; dat van den Dichtet
Virgilius , dichte by de hoven van Mecenas.
Het huis van Markus Licinius Kraffus, den Ryken , dat naderhand den Keizer

Licinius toequam , ftont dichte by de H. Bibiane-Kerk , waar van de overblyfzels van
cen oud Gebouw , dat naar cen tienhoek gelykt , noch ftaan.
Het huis van Propertius ftont op den Efquilynfchen-berg ; dat van de liaers by

de Eufebius-Kerk ; dat van Marius by zyne zegetekens; dat van Perfius, den Schimp-
dichter; en den jongen Plinius omtrent de oude Suburre-ftraat; dat van de Afforianers
by deJerufalems-kruis-kerk.

Het huis van den Raadsheer Pudens , de Huiswaard , ( naar men wil ) van den
Apoftel Petrus , ftont by de kerk van de H. Pudentia , zyn dochter , op ‘t hangen
van den Viminaalfchen-berg , naby de Groote Marie-kerk. Dit Wyk begreep in zyn
omtrek 15950 voeten.

 

RNVNISHO,0O EDS.

Het zsefde Wyk , Alta Semita gensami , op den Quirinaalfchen

Berg , hedenfdasgs Monte- Cavallo.

ogg Et zefde Wyk begreep , behalven den Quirinaalfchen-berg , ooki
$ het gedeelte van den Pincius-berg , dat dichte by de Salariaanfche op ca *

poort legt , daar 77/2 Montalta , cn het Dal tuffchen beiden Que
leit, {chen
De Publicius-heuvel , by de renbaan van Flora, lag daar nu de Berg:

lè Suzanne-kerkftaat.
E Collis Latiaris;is dit gedeelte van den berg, daar de H. Domi-

7 2 nikus-kerk ftaat , te Monte Magnanopoli.
Collis Mutialis , voor de H. Dominikus-kerk, in den Luft-hof der Aldobrandiners.
Nemus Feftorum Lucariorum , °t Bofch waar in zekere Feeften wierden geviert 3

lag tuffichen den Salariaanfchen weg, en den Tyber.
Nemus Anne Pereme, cen Bofch, of Woud: dir lag op den Salariaanfchen weg,

naby de brug van den Teveroon-ftroom.
Ad Gallinas Albas , cen Hofftede van de Keizerin Livia, 9 mylen van Rome;

aan den Flaminiaanfchen weg , daar de Witte Hennen uithingen; mogelyk was'er dier-
gelyk cen uithangbordin dit Wyk.

’t Gerechtsveld lag by de Heuvelpoort, alwaar de Veftaalfche Maagden., door on- Campus
kuifheit verontreinige , Ievendig in de aarde wierden gedolven. Sola

In dit Wykwaren 13 Straaten ; namelyk,, de Bellone-ftraat , de Mamurraas-ftraat, vici.
de Publikus-ftraat , de Flora-ftraat , de Quiryns-ftraat , de Flavius-ftraat , de For-
tuynen-ftraat , de Paccius-ftraat , de Tibur-ftraat , de Heil-ftraat , de Kallidions:
ftraat , de Maximyns-ftraat , en de Muftella-ftraat.

Verder waren'er in dit Wyk 2 Voorftanders , 2 Deurwaarders , 3 Krygsbenden ;
tot de wacht ; en ftonden’er. 15 Tempelen in. a

Her oude Kapitool , dat is, de oude Tempel metdrie altaaren van Jupiter > Ju: era
no ; en Minerva, door Koningk Numa, voor den Tempelvan Jupiter Kapitolyn ,
gebouwt. Het zelve ftont, daar nu de hoven van de Barbarynen, achter hun Paleis op
den Quirinaalfchen-berg , leggen.
De Tempel des Heils ftont op den Quirinaalfchen-berg s by het hof van den Paus rem:

op Monte Cavallo , of aan de hoven van Colonna , die'er tegén over leggen : Titus puase
Livius zegr, dat Junius Bubuluus denzelven beedeloofde toen hy Borgemeefter, bouw= ©
de terwyl hy Zedenmeefter , en inwydde wanneer hy Hooggezaghebber was.
De ‘Tempel vanSerapisftont by den hof van de Colonnaas; die van Apollo , en Serapis.

van Clatra, Godinne der Rechtbanken en van d’yzere Tralien, op den afgang vanden Apo
Quirinaalfchen-berg , omtrent de Trevi-bron.
De Tempel van Venus ftont by den hofvan Saluftivs. NEI
De Tempel van Quirinus ; met zyn pidey » tuffchen de H. Andries-kerk uide inte
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5a BESCHRYVING VAN Oub Romf.
Kapueynen , aan den Quirinaalfchen-berg ; door Lucius Papirius herbouwt; die’er de
cerfte Zonnewyzet voor ftelde , welke coit te Rome gezien was.

In dit Wyk ftont ook de Tempel yan Minerva Flaviana;; die van de Fortuin door
Sejaan geftiche ; cen andere Tempel des Heils ; de Geloofs.tempel; die van de vrye

Foru-  Fortuin, van de vafte Fortuin, envan de weérgekeerde Fortuin,deeze drie laatfte fton=

ne; &© den dichte by de Heuvel-poort : van de gemeene Fortuin op den Hoven-heuvel, van
de. Fortuin Prizzigenia ; of d’eerftgeboorne Fortuin; op. den Quirinaalfchen-berg;
van Flora , ontrent haare Renbaan , by de H. Nikolaas van Tollentyns-kerk.
Aides Divi Fidi în colle alias Santti Fidii, & Semi Patris, *v Gebouw van

den Godt der Sabynen, ftont aan den hof van de Aldobtandiners ,. 4 Monte Magna-
mopoli 5 van daar koomt de oude eedzweering ; e Deus , vel medius Fidius ; fup-
ple ; adjuvet : Lo waarlyk helpe my Godr n na

Wyders ftonden'er in dit Wyk ; zeftien Kleine heilige Gebouwen , (cAdicale 5)
dat van de laage-Fortuin ; van den Befcherm-geeft der kinderen, van ‘Tiana Valeria-
na; van Juno fulia; van de Hoop ; van Sangus ; waar in langen tyd de Spinrok,
Spil; en Wolvan de Koningin Tanaquilla , gemalin van Tarquyn den Quden , wiert
bewaart ; naby de H. Andries-Kerk van’: Nieuwelings-Kloofter der Jefuiten ; van de
Overwinning; van Matuta, van Bacchus, van Saturnus, van Jupiter, envan Minerva.
De Kapel van Quiryn met haare galdery ftont by de ‘Tollentynfche Nikolaas-

kerk
Fupiter Lattiarius; ’t Beeld; of de Kapel van Jupiter ,.ftont otntrent het Kloofter

van de H. Dominikus ; alwaar de plaats was Thura4culum genaamt ik weet niet of
dit. niet een winkel was daar men Wierookverkocht.
De Galdery van Aureliaan ; MMi/4iariz , of Duizendtenaar penaamt , mogelyk

van duizent pylaren, of zuilen daar ze op rufte. Men ziet’er cenige overblyfzels van
in’t groote Dal , achter de L. Vrouwe-kerk van dè Overwinninge.

In dit vierde Wyk waren ook de winkels van Minius , alwaar men miffchien de
verwen voor de Schilders verkocht ; naby de Tollentynfche Nikolaas-kerk:
De tien Herbergen ftonden beneden den Quiryns-tempel, by de Vitalis-kerk.
Pila Honoris , de Eer-ftyl ftont by den T'empel des Heils.
Area Callidii , de Plaats van Kallidius lag achter de L. Vrouwe-kerk van d’Over-

Winning.
Fer Beeld van Quiryn , twintig voeten hoog , ftont by zynen Tempel.
Het Metaale:becld van Priaap ; ftont dichte by her Raadhof der Matroonen , op

de plaats der Overwinninge.
Het Loode beeld van Mamutraas, ftont in de Mamurra-ftraat, dichte by de H. Su-

zanne-kerk te Termini.
Het Beeld van de gemeene Fortuin ftont op de Kollynfche- of Heuvelpoort.
* Dan ftonden’er in dit Wyk twee andere Marmerbeelden , van Alexander den Groo-

ten, daar hy Bucephal teme ; werkftukken van Fidias en Praxitelles , hoewel deeze
Meefteis voor Zyne geboorte zyn geftorven ; en de beelden voor anderen gemaake.

Kon-

us de V, gelijk zoo veele andere werken der Oudhcit;
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Statua.
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  (e twee Paerdenop Monte Cavallo , die Paus Sì
chaalt ; valt getn klein gefchil onderde Gel y

en. Wy gecven'er hiereen Printvertooning van, 200 als zy în hunnen vernicuwden flant te Rome
rmelde Paus , als iets daar geentwyfel over valt, de namen van de Konftenaars Praxiteles , en

eft doen ophouvwén, als werkilukken van hunnehand; en daar beneven , dat Koningk Alexander
Idt, als of hy hier zynen wilden Bucephal fehcen te temmen; en dat dienvolgens , dit paar beroemde

alsomftryd, deeze daad van den Grooten Macedonier zouder cldt; waarontrentechter ditin
Xen . *& Tsontwraakbaar dat op de voetitukken deezer marmer-bee]

fiaan 5 onder ’t cen O: e, en onder°t andei
ken té echtén,, zullen'er
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 t alle rechte kenders zullen afkeuren. Men weet wat bedrog,
zelendikwils maat noch perkhoud) hierontrent ; ouwe-
> înzyne Leerverdichtzelen , *t gde bock , de ade vertel-

‘omtrent de werken van cender genoemde Meefters ; met levene
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er Fedrus cens over

icezé Konligreep van verval&ching ,
digé tekken word afgemaali.

 

   

pi nomen ficubi interpofuero >
dquid debui »

  

» Detrito,, MYTRO N
Dat hier op uitkoomt :

Zoo ik Efopus naam menge ergens in dit fobrift,
Wien ik voor langen tyd meérgaf de lettergift »

om verfchuldigi 3 "8 is om meer gezag te maakeny
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VI STADSWYK XVIH.
Konftantyn de Grootliet dezelve van Alexandrién naar Rome overvoeren tot een cie.
raad voor zyne Baden; de twee Paerden zyn'er noch van overig, en ftaan op de plaats
tegen over het hof van den Paus ze Monte Cavallo. Het Graf van cen medgezel van
Herkules ftaat op den Salariaanfchen weg, Het

PHIDIAS NOBILIS SCVIPTOR
AÎ) AREMIFICIS' PRAESTANTIAM

DECLARANDAM
ALRXANDRI BVCEPHALVM
DOMANTIS EFFIGIEM
MARMORE EXPRESSIT.

 

 
 

 Pcndrik van Haaftens trekt , in zyne Befchryving van Rome nt 136led, Andre
hnare Qudheden , in Latynfche n heefé belehreven ,, mogelyk de eenighe die dit beftont en zyn werkPaus Leo
den X, in'tecritejaarzyns Pausdoms , 1513 heeft opgedraigen, dus van decze Beclden 4preckende :

 

  

 

is Fulvius aan; die de Stadt Rome, en
   

Stunt ibi marmorei geminique in monte Caballi,
Quns gemini auriga nudi moderantur
Paropus artificumgeminorum
Usque ex Armenia que munera

Dat op *t Nederduitfth dus Klinkt:
Op den Berg fiaan tee marmere Hengften ofpaerdenz
Die tee naakte Voerluydens als temmende» aamvgerden :
Zen Ki  ‘s hemels cer, zich gelyki
Ann Nero cen fibenkaadj

ndere, die na hem deo Roomfihe Oniiegetuigen'er bynahet zelve van.
rd den Armenifchen Koningk Tiri Ner

   

 

   

  
Yerfchei
En'tis
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zoudenvercert , en te R ézonden zyn. Lia cenige grond is, en nm [oor zoukonnenbeveftigtne
Omte 2wygen van veri cit der gevoelens , dic'er over deeze Beelden zynj gelyk dat Fulvius bovenzegt , d:
de twce naakte Mans-b zyn, omdat zefchy paerden te segceren5 è Hieronymus Fe
rutius , die MarlianusEIDE iaibyde Konfie
ihia
Grooten, M pifch Koningk, als heelwel naar de beeltenifTen, op de goude en zilvere penningen van x

 

gemuntt, gelykende. 'Zie daargeen klcin verfchil over deeze Bcelden, die zommigevoor cen Voerman, en an
dengrootitenKoningkaanzien. ‘Zoo lastmenvaak , in de Oudheitskunde, als blindelingin de lucht , en ’t gaat met de
Oudheits-onderzockers dikwils a   Juvenalis van de Fortuîngetui

  

dat is:

Wil’e Geluk, ssord cen Redennar tot Borgemeeffer verbeeven
Wil *t ook, deLa moet welr als Redennar leeven.
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menfehdoni zoudi voortkomen.  Tegen Neptunus

de Goden ve hebben , als centcken van Vrede, nut-
ezen dan het paerd, g meeft nsiae €. le dat Minerva (in ’t Griekfch Arbe-

25 ) de cer gegeeven w deStadi Lonwen, ca, mar noemen hier over kan Virgilius
Scorgicor. 1. enop hem de vitlegging
Tianus”, van Ferrutius, vindeaangercckent, datin" Ve

3, Sifphus en Arion
Ide
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celden Kaftor en Pollux fe, omdat hunnefferrenaan den he-
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54 BESCHRYVING VAN Oup ROME.
sente 7Heg Raadhofjeder Matroonen ; of Huismoeders., door Heliogabaltis gebotiwe,
Matro. ftont.daar tegenwoordig de L.. Vrouwe-kerk der Overwinning is, mer cen Kloofter
narum. der ontfchecide Karmeliten te ‘Termini.

Ì Sn Het Heiligdom:;. of ’t Raadhuis van de Saliaanfche Prieftets ., des Quirinaal=
rium. fchen-bergs; ftont by den Quiryns:tempel; cen Priefter-orde door Tullus. Hoftilius
> ingeftelt.

| Cu De Renbaan'in ’t.Dal ; ftont dichte by de Heuyelpoott, en by t altaar van de He
rycinefche Venus , met haare Praalzuil , die in ’© Lufthuis Ludovi(îa vegens den

| grond leit.
De Renbaan van Flora ftont een weinig laager aan naar de Tollentynfche Nikolaasa

   

kerk.
Horti In dit ykfagen ook de Hoven van Salliftius-,. dar tegenwoordig Za Villa , of‘
Salluttio= Lufthuis Lud vifia is.
Pola De Salluftius-markt lag achter de Suzanne-kerk,

De Markt van Diokletiaan lag by zyne Badftooven.
Theme De Badftooven van * Diokletiaan en Maximiaan befloegen de ganfche ruimte van
Di » Termini; van de cierlyke Bron van Paus Sixtus den Vi af , tot aan /z Villa Mon-

- talta, daar in begrypendeS. Bernards-kerk en Kloofter , de Pakhuizen van de Apo-
misti. ftolifche kamer > cn de‘kerk met het kloofter der Kathuizers.
onde De Badftooven en Baden wordendikwils voor het zelve genomen, maartuffchen de-

zelveis cen groot onderfcheit : wanthet Griekfche woort Sepuù berekent Histe , ofWarm-
duichenze, (E .Was;daneen warme plaats gelyk cen Stoof. ’t Is waar dat’er' altyd Baden by
cn Bad- deeze Gebouwen waren ;: en niets Kan?er tot de heerlykheit yan'de Badftooven der
ftooven» Keizers., gelyk deeze, die van Nero, en daar na van Alexander Severus, in 't Veld

van Mars ; en die-van ‘Karakcalla > in het dertiende Wyk, worden ‘toégevocgt. We.
gensde grootte van haaren omkreits ,, heeft ze Ammianus Marcellinus T'andichappen
genaame. Zy begreepenalles‘ wat tot vermaak kan gewenfcht worden ‘of inbeeldelyk
Zy. Daar waren cen eindeloos getal van Zaalen, Kamers; en Gcheimvertrekken in;

van
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Alhoe e Onufrius,Panvinius het latite gevoclen , van do twee cerfte, z0er begriniigt, cant hyin 2yn Re-
mA; is Quirinai mt, bandelende alduse Nano dicitr Mons C.
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jenenverbetert,

oudfte en gemeene gevoelen noch wel cenigen grond te
Want Publius Viktor, en Sextus E emende Paerdenuit-
ne, die, na hen, Romebefthrevenh Dochho

aan. Hunne woorden Via lata ( Regione Urbis VII) 2yn
‘è VII WGI) finan de kopere Tir den. Wat nù ? die gene

n van marmerficen: 0ok itaande onzeop ecn andere plaats , dan daar

   

         ccze grondveftzy> wyzenonsViktoren Rufus2018
atis. Dat is : Op den Breeden=weg (
de"Tiridat

en Viktor de hunneplaatz
Faunus, en JanJakob Mioifiad prlgca Fi orde prscene poro, canoa fee Prerdent'ontecht, alba

Gezien hebben., de Tiridaris-pacrden. at dit deeze tegenwoordige Paerden niet zyn, daarSextus Rufus , en'Pu-
torvan fprecken , guat zoo valt , als dat teenen Koper

    

  
cia te wezen , 2

 

    
      

    verfeheiden ftoffen zyn , ‘en wit en zwart in verwe ver-  
{delen.

Onufrius volgt ‘de.meeni ze Beelden voor den Konin; ien , cedr hy?t paerd Bu-
be het hoofil
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| De naeul open , doenverichooning vinden.
George nochdaarby doende, dat onz tem, en dui.
[cl dat deeze koperePaerdenvan Tir

beelding vertoont denouden heerlyKen ftant > nevens het bouwyallig overfchot van de
cierlyke. Of nu het geende Schryver ftraks in *t vervolg ze

de puinhoopen van deeze , envan die van Karakall
noomen, fthynt Rome zelf tegente fpreeken ;

ven tezien ) van Konftantyn, die firaksvolgen, ippa , waar
n Menvatte het dan , dat deeze Overbiyfaeis

‘gelyk meer Oudheitsftukken , en hier en daar

n niet van overfchiet : en'in deezen zin
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N.EN GROOTE:

A

DSTAN'KON;VANDE OVERBLYFZELS DER BADSTOVEN

 
 



  

 

 

  

 

 

 
 

 



   

 

VI®.S:FA Dis work AVIH=<5y
men zag'er Hoven, Boffchaadjen , Vyvers en Bronnenin , die ’t water in eenen on- welker
maatigen overvloed uitbruifchten: de Gelcerden vonden’er Bockeryen in, voorzien van a
*t puik der Boekenvanallerlei flach , gelyk in deeze Badftooven van Diokletiaan de defth:

  

Ulpiaanfche Bockery was. Daar waren ook Schoolenin voor allerhande wetenfchappen; gendeden,
voornamentlyk van de Wyfgeerre, Redenrykkonft , en Dichtkunde , dat opentlyke
leerplaatzen wierden ; zoo dra'er gemeene , of openbaare Badftooven quamen ; want
inden beginne warenze alleen voor de Keizers. Men had’er ook allerhande Spel-oef.
feningen in; als’t danffen ; ’t wedloopen , ’t fchermen ; en andere fpelen; enna dee-
ze beezigheden', gingen de Romeinen gemeenelyk in ’t Bad. Wane gelyk zy °t ge
bruik van ’ lynwaat niet hadden ; waar in * zweet van ‘r lischaam trok , wieffchen Hoe de
Zy zichdikwils,op dat de fmecrigheit nietop de huid grocide ; en wreeven zichten dien Romei.
cinde met borftels ,, of fchrabden zich met fchraapyzets , /trigiles genaamt. Van daar DR
gingen ze in de Badftooven , op datzeniet verftyfden , of door de koude bevangen b, nba
wierden , en na dat ze zich haddenaangekleedt, zetten ze , ofliever , leidden ze
zich aantafel. + Van zoo grooten getal Badftooven als'er te Rome waren , zyn niets
dande puinhoopen van die van Karakalla , en van Diokletiaan overgebleven. ‘e Is
waar, dar men gefchroomt heeft, gemoedshalve, © geen van deeze laatfte overig was,
wechte breeken ; overmids Diokletiaan haar door tienduizent Chtiften-foldaaten liet
bouwen, na dat hy hen fchandelyk , uit haat van hunnen Gòdtsdienft,, van ’t krygs>
manfchap had ontzet ; en wanneer de Badftooven volbouwt waren ; liet hy hen alle
opde plaats 44 aguas Salvias genaamt , daar tegenwoordig de kerk van den H. Vin-
cent en Anaftafius ftaat , by de S. Pauwels-Kerk van de drie Bronnen , op den Ofti-
aanfchen weg , onmenfchelyk vermoorden.

In die Wykftonden ook de * Badftooven van den Keizer Konftantyn den Groo- de
ten, op het hangenvan den Quirinaalfchen berg , naar den Viminaalfchen-berg toe ; tini.
alwaar de Kardinaal Scipio Borgefe een fchoonPaleis heeft gebouwt » naderhand aan
den Kardinaal Mazaryn verkocht , en dat tegenwoordig den Hartog van Zagarola
Rofpigliofi tockoome. È

Wyders ftonden’er in de Baden van Paulus Emilius; op ’t uiterfte van den QuiriBhe
naalfchen-berg , naar de markten van Nerva en Trajaaî. Hedenfdaags word deeze 4
plaats Bagnanapoli , of Magnanapoli , door verbaltering van Balnea Pauli , ge-
naamt.
De Toren van ’t krygsvolk ; ftont in ?t Kloofter van de H. Kathryn van Sienna , Turris

door Innocent den Ill, cen Paus van °'t Contys-huis; ter zelver plaatze geftiche. Militia
Verder waren'er in dit Wyk vyfentzeventig gemeene Baden; vyfentzeventig Ver-

laat-of waterbakken ; negentien Pakhuizen ; dricéntwintig Molens , 3505 Eilands- of
op cige-muuren-ftaande huizen, 150 Sloten , of Heeren-huizen ; onder welke wa-
ren:
Het huis van Koningk Numa Pompilius.
Datvan de Kornelianen , by den hofvan de Kolonnaas.
%© Huis van Pomponius Attikus , op den Quirinaalfchen berg.
Dat van Salluftius , by de Salluftiaanfche hoven ; achter de H. Suzanne-kerk.
* Huis van Titus Flavius Sabinus , tuffchen de Suzanne-kerk , en de vier Brons

nen.
Dat van Lampadius, den Stadsvoogd , by de Bad{tooven van Konftantyn.
Dat van den H. Kajus, Paus, en van Gabinus, Vader van de H. Suzanna, by de

Suzanne-Kerk te Termini. Dit Wyk begreep 15600 vocten in den omkreits.
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XVIL HOOFDSTUK.

di Zevende Wyk, Via Lata.

Té Wyk begonaan de Renbaan van Flora ; by de Tollentynfche
2. Nikolaas-kerk ; ’t begreep het Dal ruffchen den Quirinaalfchen>

erg.3' deri Pincius-berg ; «de ‘otide'Stadts-muuren , en de Leidingen
> van’ ir Maagdewater-;.‘dat‘4 la Strada felice , of de Gelukkige

(trstat' begon:tor aan'de Trevi-bron , en van daar tot de Romein=
che-Queekfchooli ;- dlivaar het: ter flinkerhand orndraaijende , het
Rbomfche Genootfchap in'zichbefloot 5 vervolgens de Zig data,

È 24022288: cf den Breeden wegi ‘dé kerk en *t Paleis van den:H Markus; de:
Fefuiten-Kerk ‘en Ouwelings-Kloofter ,  anders ’ Profeffen-huis ; en het'cindigde bes

neédén den Kapitolynfchen-berg.
Tier in lag de vr2 lata dar isde Loop: of Breeden-weg: Dezelve ‘begon aan *t eind

vani de S!Markus-pHats”, byZyden “€ Kipitoo! ; daar de Zegepraal-poort ftont , en
‘dituide tot aan de Sciarre:plaats; daar d'Aftocht van ’t Maagdenwatét was; want hoo-
ger'op wiert hy 7774 Flaminia genaamt.

In dit Wyk warenveertig ftraaten , (Zici) de Ganymedes-ftraat ; de Kleine Gar
diaans-ftraat; de Nicuw-ftraat; de Geite-ftraar ; de Zonftraat; de Geritianus-ftraat; de
Sangus-ftraat; de Manfuetus-of Vreedzaame-ftraat; de Groenteftraat;dé ftraat van’ Klein
Ziegel ; de Eenzaame-ftrait; de Fortuin-ftraat : de groéte Hoop-ftraat ; de Boven-
Nicuw-ftraat; de Gevrydde-flaaven-ftraat; de Publius-ftraar; de Beneden-Nieuw-ftraatz
di van’ Venus-beeld:;' de Archimonius-ftraat ; de /Emilius-ftraat*, de Vifch-ftraatz

de: Schaer-beeld-ftraat:; “de Overwinnaar-ftraat ; de Gebuur-ftraar; de Griekfche-ftraat

de Pomione-ftraat;: de Boven-Wolle-wevers-ftraat; de ftraat van ’t‘Minervaas Hoofd;

de Troijaanfche-ftraat, de Pellegrims-ftraar, de Kuyfche-ftraat, ‘de Kleine-ftraat , de
Gtafputten-ftraat ; de Scipioos-ftraat , de Junoos-ftraat , de Gefternde-ftraat , de Ifis-
ftraat, de Bode-ftraat, de Mancinus-ftraat , en de Lotarius-ftraat. ‘Werder waren’crin
dit Wyk 160 Straatmeefters , twee Voorftanders of Bezorgers , en twee Deurwaar=

ders,
Hier in lagen zéven Krygsbenden van de ‘cerfte waake; Caffra Gentiana ,' alias

es Tempelen ftonden'er indi Wyk : de Tempel van de Zon, die van de nicu-
we Hoop , de Tempel van de weérleidende Fortuin:; door Domitiaan , by zyne we-
derkoomft uit Duitfehland ; naby zyne:Zegeboog gebouwt.,' ter plaatze die hedensdaags
Macello de Corvi werd: genadmi.: De nieuwe ‘Pempel van de Fortuin, door Lukullus
metcen Galdery, gefticht. In-deezen Tempel was een Beeld'van Minerva, door Fi
dias gemaakt , en'er van Paulus Wmilius in geftelt. De nieuwe' Quiryns-tempel , be-
neden ‘e Paleis van Barbaryn : Auguftus lier:denzelven bouwen, ‘en vercierde hem mer
zesentzeventig Zuilen.  Én eindelyk de Tempelvan Ifis exorata., daar. tegenwoor-
dig de H. Marcellus-kerk ftaat.
Ook ftont’er in eZdicala Capraria , de Kapél'van den Gélci.geeft Sango.
Wyders ftonden’er in dit Wyk vier Zegeboogen. -**
De'Boog van Markus Aurelius en Lucius Verus ; dezelve ftont by de Marie-Kerk ,

in Via Lata. Innocent de VII liet haar aflmyten.,, om de Loop-ftraatvryer te màa-
ken. Men ziet'er vier fchoone:ftukken ; laag-verheven Beeld-werk, van in ’t Kapi-

tool;
De Zegeboog van den-kleinen Gordiaan , ftont op den Loop-weg , of Zia Lata >

gelyk ook de nieuwe Zegeboog.
De Boog van Domitiaan., ( naderhand Arcus di Portogallo genaamt) ftont aan de

Vieefchhal der Ravens ; sin’t Ìtaliaanfch Macello di Corvi.  ( Hoedanig deeze Zege-
boog van Domitiaan ouwelings in haaren vollen ftant was, en wat'er noch van overig
is, wyft de bygevoegde Printverbeelding uit. Dic'er breeder bericht omtrent ver-
cifcht, verzenden we'tot Donatus, de Urbe Roma, lb 111. in Thefauro Antiquitat.
Romanor. Grevit, pag. 7493 en 750.)

In dit Wyk lagen de Hoven van Argianus.
Daar beneven ,, de Hoven van Lukullus, tuffchen de Gelukkige-ftraat , en S. An-

dries-kerk delle Fratte.
oklag hier Pirgs in, het Vlek de Peereboom genaamt, omftreeks ‘het huis van

Martiaal ; by't Schotfe Genootfchap , in de Gelukkigeftraat , daar de Pila Tiburti.
na, of de Zuil van Tivoli ftont. ©» Wy-
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VII- STA DS WwYK XVIIH, 57
Wyders lag’er in dit Wyk, Forum Suarium feu Suillum , de Varkensmarkt , by Forunì- 3 - SUI

de H. Kruis-kerk der Luquoifen:, certyds der Kapucynen ; en die te voren: de: naam Seri
van S. Nikolaas-kerk i Porcilibus droeg.
Dan lag’er noch in, Form Archimonium , by de Nikolaas-kerk, beneden 42 (fr4- roruni

da Rofella. Emiliana ; het wyk der Emilien, voor de H. Apoftel-kerk. ai
DeGaldery sof Wandelgang van Konftantyn, begon achter de H. Apoftel-kerk ; ofum.

het Paleis der Kolonnaas,en liep langs den Quirinaalfchen-berg, tot aan zyne Badftooven:
De Metaale paerden van Tiridates ; Koningkv4n Armenien, ftondendichte by dee-

ze plaats ; maar zy-hebben het zelve nootlot > gelyk bykans alle: de andere metaale
Beelden , gehad ,, die gerooft zyn.

De Sigillaria » cen ftraat, of vlek daat de Zegels op.allerlei edelgefteenten gefne: Sicilia
den wierden , lag ook in dit Wyk : daar waren veele Zilver(mids- en Juweliers- win:
kels in ; en lag mogelyk by
De Schuttingen van Agrippa , of Septa Agrippina, cen overdekte plaats, met hek: s

kens, offtylen afgefchut , tuflchien ‘è Romeinfche Latids-leerlinghuis , en dat van de
Jefuiten ; daar de koftelykfte waaren verkocht wierden. SE

In dit Wykftont ook het Dirsbitorinm ; cen groore overdekte Zaal van horiderdDiribito:
voeten lang ; daar tegenwoordig het Romeinfche Lands-Ieerlinghuis , en de H. Mar-"î!®-
taas-Kerk is : het diende om defoldye aan ’t Krygsvolk te betaalen ; diribere , bete-
kentuitdeelen. Wanneer de Zonne-hitte , of tegen belette het op ’t Schouw-burg ;
dat boven open was ; te konnen harden , wierden de Blyfpelen in deeze plaats ver-
toont. De Galdery van Pola, Agrippaas zufter, ftont beneden den Kapitolynfchen-berg; Porticus
en liep van S. Markus-kerkaf tor aan de Donkere winkels. Lola
Het Veld van Agrippa ; lag tuffchen deeze Galdery,zyne Schuttingen, en het Di-

ribitoritim. i Ag
Het Stevens-bad lag by °t huis van Martialis. Dan cok © Nimpheum Fovis.
In dit Wyk waren 75 byzondere Baden; 76 Verlaaten, of Waterbakken zonder

naam ; 17 Molens; 25 Pakhuizen , 25 Paleizen , of Heerenhuizen ; onder anderen
*e huis yan Martial, by 't Genootfchap der Schotten; en 3385 Eilands- of opcigen-
muuren ftaande huizen,

Hier lag ook het Graf van Cajus Publicius in , daar vari men ’t Opfchrift noch ziet
aan de Ravens-hal , of Macello de Corvi.
Het Graf der Klaudii lag ook omtrent de zelve plaats.
Dit Wyk begreep 23700 voeren in den omtrek.

Con
tini.
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Het achifte Wyk, Forum Romanum , of de Roomfche Markt
genaamt.

Ehalven de Roomfche Markt , en de Kapitolynfche-berg, die de ret
twee aanzienelykfte oorden van Rome waren > begreep dit. Wyk echi
noch , ten Ooften van den Kapitolynfchen-berg , de Vlakten , of,
Markten van Cefar, Auguftus, en Trajaan; en ten Weften, het Room.
kleine Velabrum , de Vifch-markt , en d’Offemarkt. TS

39. Daar waren twaalf ftraaten in. 1
\ De Nieuwe-ftraat è de Genueezers-ftraat , de Tofkaanfche-a

IRENE rat, de Jugarius-ftraat, de ftraat van ’t kleine Zegel, de ftraat van
°tkleyne Velabrum, de Mamertinus-ftraat, de Groote- en Kleine- Reukwerkers-ftraat,
de andere zynonbekent : ook waren'er 48 Straatmeefters, 2 Verzorgers, of Voorftan-
ders sen 2: Aanklagers in. n
Wy hebbenreeds gezegt , dat de Roomfche Markt de ruimte tuffchen den Pala-Fonum

tynfchen , en Kapitolynfchen-berg , en den Heiligen Weg was, met die bepaaling ; num.
dat dezelve , aan d’eene kant, zich niet geheel tot het Velabrum uitftrekte , zelf. niet
tot de H. Marie- VerlofTerfche-kerk noch dat ze , aan d’andere zyde , niet vlak tot
de S. Laurens-kerk i2 Miranda toe quam.

Deeze Plaats wiert met galderyen door den Ouden Tarquyn , naar d’aantekening
van Dio ; omzet; maar men moetdit zooftipt niet opneemen, als of ze , op zom-
migeplaatzen, geen open vakken hadden;, voornamentlyk daar de ftraaten op de Markt
uitliepen.. Zy was langerals breed , di ’t getuigenis van Vitruvius , die zegt, die
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    58 BESCHRYVING VAN Oup ROME.
de Griekfche Marktenialleffins vierkantig,maar de Romeinfche als een langwerpig

vierkant waren.  Delengte van de Roomfche Markt was , van de H. Theodora-kerk

af , tot de Adriaans-kerk toe, en haare breedte, de ruimte die’et tuffchen de Palaryn-

{che ca Kapitolynfche bergen is. Deeze Plaats wiert flux rondom met Handwerks-

winkels , em Kramers , die allerlei waaren verkochten 4 beflagen; maar ’t getal nam,

*er geweldig van af, na dat'er zoo vecle Tempelen ; Raadhwizen , en Vorftenhoven

op gebouwt wierden.
Daar ftondenookSchoolen,tot onderwyzing van dejeugt opsen ter deezerplaats viel de

Treurgefchiedenis van * Virginius en zyne dochter voor ; die’er fchool quam , by

Titus Livius aangetekentin %t 3% boek , waar van cen fchoon Beeld in ’t Lufthuis

van Ludovifia is te zien.  Daar wierden ookallerlei fpelen in vertoont; voor dar men

de Schouw-burgen ; Tooneelen, Renbaanen, en Water-fchouw-borgren gebouwr had.
War

  

   

 

lenis , van den Schryveruit Titus Livius aangetrokken , is zoo merlswaardig , en begrypt
digheden, dat we meenon den Nederlandfchen lezer geenen ondienftte zullen doen — 200 wy dex

het ganfche gevoig , fchoonwat lang van begryp , hier inlafichen. Dus fpreekt'er den de gemelde Gofthichtfehryver , ter
aangehaalde plaatze, van : » Daargefchiedde nochcen boos ftuk van Appius Klaudius , col cenvan de Tieni
s,ncndeStadt, tot haare bewaring , metcenhoopvolks, aangeltelt.  Deeze ontblaakte in
7cene uittekendefchoorie Maagd > Virginia genzamt. Hat Vader was Virginius, cen treffehy
tocook Hopmanin their, Als Appius > met veele gaven en fmcekingen , haarverzogt > ene
ssniet kon kryger m cen jongcling Icilius genzame ,: die zy zeerliefhad , cn een Wykmecft
7 verlooft) overieide hy allés'omhar in zyn gewelt te koygen , en tot z}n wil te brengen.. Maargecn Kans ziende, m:
Tte hytenilefte een fehusk op > Markus Kliudius genzamt , met zommige valfehe getuigen > die de Maagd , in haars
7° Vaders afwrezen, zouden aendoen, enzeggen, dat zy zyn Iyfeigen, en van zyn dienftmaagdgebooren war. Als ’tnu

ini markt ging , (prak Klaudius haaropentiyk aan , cazeide ftoutelyk dat 2y 27mcigegetoren
cer ontilelde , en metkracht zulks afweerde, zoo dat'er cen grooten oploop quam. Ein-

> Publîus Numitor; metIcilius , aan wien zy ondertrouwt was , toe,
3die zich tegendit vallch voorgevenaanzetteden , en haarvanzulk cen geweld enonrecht poogden te redden, Toen wil-
"7{e Markus Klaudius haar voor’t recht brengen

:

want Appius Klaudius had zichop dien tyd , nevens zyne Amptgenoo-
ijten, op de Markt vervoegt, en zat in de Vyerfehaar. ‘Ly quamen dan van beide zyden voor hem, en M. Klaudius nam
7’ op zich.te bewyzen, dat de maagdzyn lyfcige ware ,, wanthiertoc had hy2yne valfche getuigen by der hand. Numi
*tor'en Icilius verzochten, dat men de Maagdgeen gewelt zoude doen , voor dat haar Vader Virginius, toen în
7 dientì, emin den oorlog , daarby ware. Zulks ftont M. Klaudius toe ; nochtans meinde hy ondertufichen Virginia in
7° 21mgeweltte houden, en haarop te fluiten.,, omlzar weder voor‘t rechtte brengen. Hier ftelden zich haare Vriea=
?den, enhoaren Bruidegom met kracht tegen , die met de wetten der Twaalf Tafelen bew
7 gefchieden mogt. Echter velde Appius Klaudius , de Rechter, dit vonnis

:

dat ,, vermids de Maagd toen binnen Ro-
“te noch vadet y noch moeder had ; M. Klaudius haar onderwyl în zyne magzoubehouden , tot dat Virginius uit het
* leger quam. Hier over ontftelde Virginia zich uitermaaten: want zydacht wel  nadien de Rechter haar ces met

ten tot oneer had verzocht , hoe 2y mu, van hemverweldigt , zou mogen vasren. En als zy nu zoodanig cen
maakte , dat elk medelyden met haar kreeg ; kon Iciliuss haaren Bruidegom, dit groote onrecht niet

cige lyfegevaar, voor de Maagd, tegens den Rechter, beklagende em, wegensd'on-
1 het volk; enzeide, dat die Virginia wilde wechleiden , hem cerft het leven'mocft

7 ncemen, want hy zou dat keeren.  ’t Volkpreeszyn opzet, en cen deel beloofde hembyftant te zullen
5, Appius zag dat hier uit cen oploop ftontte ry: erte , en riep Klaudius tot hem , heimelyk met hem
s fpreckende 5 en zeide daar na int openbaar , fus zoo vere verfproken was, dat hyvandit gewyÎde
‘,zoude afitaan , onderbeding , dat hem*s anderen daags we i it zealle , die voorde

7 Maagdwilden fprecken, dan voorde vierfchaar haddente koomen. cef het dien dag , en Virginia wiend
Want Appius, de Rechter, dacht niet, dat Virginius 200 haaft uit het leger kon koome
c hy 00k veel gewapentvolk tot zich , dat hy aandenRechterttoel fielde , op dat'er nicmant

zen oploopmaakte. Mar Icilius, nevens noch cenjongeling » en de vrienden van de
sen réedenaanftonts naar *t heir, om san Virginius, van al het

ks met hen in de nacht ,, doorveele omweg
". vwant Appius had de rechte wegen met gewapentvolk

bezet

, op dat

,

200 Virgini
%men hem vangen, en opcen andere plaats brengen zoude. Als nude Vader van de Maagd» Vir
7 dendegzan de poort was, en metzyn gezclSehap ingelaten wierd , quamhy by zyn dochter , die hem alli
”de, en hoc Appius haarheimelyk tot onéer had verzocht : waaruit de Vader wel konriamen

>

dat dit heilloosÈ
7tegens hem eni zyne dochter, altemaaluit den Rechter quam. Over: ienden en
Zlingen, en beklagde zich aan hen over ‘t ontechtvaerdig vonnis , door Appius, in zynafivezen » gevi
”hen, datzo hemwilden byftaan , op dat by en zyne dochter byrecht encerbewaart » en van gewelden fchande bets:
” biceven. Als t nu dé tyd vanrechespleegingwas, ging Virginius met zyne Dochter en Vriendenvoor de vyerfthaar. Qok
7verfcheen'ér veele Roomfthe Burgers , om te zien ea te hooren, wat witilag dit geding hebben zou.

.

Manx 200 dra Ap-
Ypius, de Rechter , Virginius

zag,

Stont hy verfelt, dat hy 200ras in de fadt was gekoomen, _Hy gingcchter , als cen
> bzinnig menfeh , door onbehoorlykelife verblindt , met het recht voort , en verliet zich op den gewapenden hoop
7 dic hy by zich had, Daarna, als Klaudius zyne klagte inftelde , en getuigen bybragt, vraagde hemVinginius , Hoc
Ty het quam, dat hys in zyn afwezen, zich onderwondenhad lochter zichcige te maaken ; en noch dear op
5 tont ? Waaromhy înze d haar moeder Icefde ,, nooit van zulks gerept,
i; noch haar met goedheit, of peri Foe gezocht had? Dat hier uit ware te merken,

toeleg uit boocheit gesthiedde yen geen anderen grondilag had jen dat het geene, waar op hy zich verliet, hem
igen ware. Hy was wegens de zaake niet bezorgt,al kon hygeen recht krygen » dewyl'er nochveele vromwen

leven: waren , dic in den arbcid zyner huisvrowwe Raddengeweelt , en altzamen wel konden getuigen , dat Virgi-
7 nia zyn rechte dochter ware. Toen bad hy hemookte verhooren, en daarna met het recht voort te gian. Als de g
7 tbigen aanwecrkanten gchoortwierden , aciden de valfthe getuigen : dat , als Klaudius dienftmaagt voor zeftien
“ren bevrucht was, Numitoria , Virginius echtgenoot, tot haar wa men , haar biddende , dat, wanneer ze "t Kind

tr het zelve lcimelykz00de toefchikken 5 zy wilde het onder haarleggen, en, om dat ey geen kinderen
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7had, opvoeddenvoor haarcigenkind , en tot cen erfgenaamvan haargi
+»gen dat haar kind geftorven ware, op dat'er niemant meer naar zou denken, en de zaak geheim bleve. MaarVirgi-

? flus gettigen 2eiden opendyk, dat 2y zekerlyk, en zonder cenige twijfeling wiften, dat Numitoria opdien zelven tyd
   , enook in denarbeid geweeft waren , als Virginia geboren wwierd 5 dat op des kinds leden en gedamnite

yd af'altooswel geletwas, en dat zy dagelyks by de moeder uit- cnin-gegaan en gezien hadden , dat 2y
kind met haarcige borftendilwils gezoogt lad , dat onmogelyk wate , by aldien zy de cige moeder van deeze doch-
3 tel niet peweeft 4 enflechtscen veeme Kindvoor”t haare aangenomen hadde.

_

Toenfprak Virginius : het ware welte
”denkeny dat.z0 z)n huisvroueen anderkind had aangenomen ,2y dear toezo0 vele menfehenniet geroepen zoudehebben,
#ls Klaudiustot getuigen voortbragt: maar hy hoopte , dat de'Rechter en alle man hoorden , dat zyne getuigen uit cene
*iond fpraken, ef de Waarheit zeiden5 enbad derhalven,, dat men hemzyn rechte dochter , door d’uitfpraak van ‘trecht,
? wilde toewyzen. Hier maakte Klaudius veele woorden tegea , die geen grond hadden;. en alser cen grooten hoop

volks

  

  

    

    

  

 

  
   

 

  
  

 

  
  
  

     

 

  

   

  

  

 

  

 

    
  

 

    

 

  

 

  

          

 

    

  

  

 

  
       
     

  

        

   

  

     

   

    

  

      

 

  
  



   
  

          

  

  

  

 

  

 

   
   
    
  

    
  

  
   

  

   

  

      

 

     

 

  
  
  

 

  
  
    

    

     

 

    

   

     
    

  

      

      

     

‘VII STADSWYK. XVIH. 59
Wathet getal der Beelden belangt , op deeze Markt geftelt, het zelve wàs wegens Statue.

Eyne menigte ontelbaar ; onder anderen muntten’er in uit, zegt Varro , de vergul-

de Beelden van de twaalf groote Goden ; te weeten, zes Maùns- en zes Vrouwen-beel-

den. En niet alleen dat de Roomfche Markt vol beelden ftont , maar daar bene-

vens het Kapitool , ’t veld van Mars, de Tempelen , Galderyen , Schouw-burgen ;

Renbaanen, ruimeStraaten ,en andercaanzienelyktte plaatzen der Stadt, zoo dat menzei-

de , dat Romenocheentalryker levenloos , dan levendig volk in zich befloor ; al-

hoewel *t getal van haare inwoonders alstoen uitnemende groot was,

eMenrechtteniet alleen Beelden ter ceren van de Goden op, maar ook voor de Puiten-

menfchen , die in deugden en verdienften hadden uitgeblonken , om’er de gedachtenis cda

van te verecuwigen , en ’t volk tot navolging van hunne daaden op te wekken. Be-Beelden:

halven die van de cerfte Koningen ; wierden’er ook die van Horatius Kokles, van

Mutius Scevola , van Klelie te paerd , op den Heiligen weg , en int algemeen van

die geenen ingezien, die den Gemeenen-ftaat eenige voornaame dienften gedaan had-

den.De Vremdelingen,en Vyandenzelfs,dic door hunne hoedanigheden en deugden boven

* gemeen uitftaken , waren hier toe zoo wel bevoorrechtals de Stedelingen ; ’t geen
Ha de

rde rechter , Appius, de Mangd Klaudius toe, zeggende, dat ze  
3: volks ftorit om *t vonnis te hooren , weesde verl
35 2yn cige ware. Hier uit rees cengroote
»; het volk dat’er by
55 rechtvaerdig oordeel binnen Rome
55 vatten , en haar thuis te brengen ; ricp
3; eyne Slavin wechleidde, maar omhaar
35 dood, enfineekte han 3 metaalle d
3» ftont,, drongende

 

ie, niet alleen van haaren Vader , en Vrienden , maar ook onderal

‘Zy voerenuit tegens den Rechter , en beklaagden zich ten hoogften , dat’er zulk een on-

   

  

 

  

 

£ gevelt. En wanneer Klaudius tot de Maagd toetrat , om haare hand te
Soord over den Rechter, en over hem ; en kliagde ; dat hy haar niet voor

n heureer en maagdomte berooven. ‘Zy wenfchie ook meenigmaalom de
by waren > dat zy haar te hulp wilden koomen. Alsde Vader dit be:

t by ze niet reddenkonde. In
fchande zoukoomen, dat
igen hand in zyn dochters

 

 

          
  

    

   

ren vadi   K op hemaan,
è dochtertot deez

  

    

  

  Ipzoude worden ;nam hy cen mes , n cig
cer en bui niet kan bebondon > wil ik echter sw doode ligchaam voor

penden , die by hem waren , dat zyVirginius zoudenvangens die
etrooft is3 zoo dat ze hem niet kondenvatten ; want

© groot geweld,namhet oproer zoodanig toe, dat de ge-

  

   7, ze hem ontweldigt , cn wechg:
3 bort , en zeide : Hoemweli/
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apperly
den quamenhemtc hulp ; en, wegen:      

      

 

 > wapendenvan

he
m

afgefî n. Als ondertufichen de Romeinen, wegensdit droevig treurgeval , van allen

” Lantentoefchoten, bleef Virginius by ’t doode ligchaam van zyn dochter ftan deede een klaagiyke rede tot alle

3 burgers , hun verhaalende , ’t groo! yne dochter , manr ook aan veele
   en perfoonen ge=

 

»;; Roîneinen, van Appius en zyne H
fte fchaffen , endet
Hy fhelde ookte noch

in hy, nevens andeye Romeinen, lag ; v
ras, en in wat noodhemAppius metzyn
yne medeftanders , die nevens hem hunne meg

aar tyds vergunt was. Hy
0 ede 0oten, dat w, ; foed

irukken , en voor welke onze Vrouwen en Kinderenhaare eernietko:

È anderen Heeren werden , en ons zelven

affché vreeze worden gehouden ; en alle overlaft vari
dading ? Trektzich niemant deeze dingenaan? Is 't

‘Tarquyns zoongefchonden wierd, de heer-

  

  
  
   

 

È
en , het geene te Ro-

s deede hy cen hevig beklag
ude rechten , waardoor hun

 

      

      

 

  

   %) dezclve niet langer dan
7) voort : Wathelpt het on:
33 die ons, tegei

3, nen bewaaren x
7) voorhet {noodite geweld

7

   

 

  

  
   Hoe lange lydenwy zu 0

nict konnenbefcherme
in onze Wykmeefters tot onzer v

omcene vrou, die van des Koningi g
cen, enzich in cenenviyenftaat gezet hebbe N

'Dankt het u dan nu recht te zyn, dat gy tien Tyrannens vooreen, hebben e
b ing der Borgermeefters cn peefters $ gelyk zulks ons van

by zyn recht bleef , dat wy , van nootswegen » bekennen moeten het
 hebbe vrou noch Kinderen meer die Appius myfchenden kani

n, enAppius heeft my daartoe gebragt, dat ile denellendigen moord aan myneige doch-

ie 4 heb va » dan telceven. 1k

romtot uniet gevlucht om myn levente vryen col heeft op aangezien 3 maarik wil *t met

 voorkoomen» op dat hy zynen mocdaan my niev koele. Hoe zoumy tegenwoordig het leven licfzyn , ten

îe, metuwe hulp,, over Appius , en zyneMetgezellen wriake ncemen mogt ? Denkt op uw zelven > en op une

 

  
vat bo
n? datwy
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7 cige vrouwen en kinderen, _*t Is aan my begonnen , “t ftuiten noch ophouden ; en zoo de boosheit

7 ongeftrafe blyft, wortelt 2 hand» tmeer bedwingen , nochuitrocijenka
ego he heyr , 200 dat

ze

de vaa le FooFluiden namen , en bi

 

ar Romete trekken or dat ze zich Wyl

imeente > die te Rome wasgebleven , gekoz y zeiden Virginius ook hulpe en
e, en beloofden hem, dat het gewelt, aan hemgefthicdt ; niet ongevwroken zoublyven.

|

Als
chen berg în , waaropzy200 lang lagen» t0t dat de Raadcn27 het cens w

‘Toen wierden op nieuwtot Bor
egedaanwaren g

Lucius Icilius s Publius Numitorius , Cajus Appronius > Appiù
: .. Deeze tien, metde Bor-

felenin Koper fayden , en dezelve tot

  

sly
5a

7 Rome quamen , namenzyden Aventyni
7ren, en de Tienmannendwongenhunnem
33 Lucius Valeritis , en Markus H 1

A

  

   

 

  

 

    

   

  
    

    
    ius > en Markus

   

  

 » Sici

7. germeefters , die ookde Gemeente g ti
5, cen ceuwige itenis oprechten , op dat'erzicheeniegelyk naarzoudefe

nopende de Wykmeeflers en Gemeente,, endat niemantlanger da
3) den enweiten , e
” ookvanalle hecr&happyeof vyerfe ‘zichi op deGemeente van ’t Roomfîhevolk mo;

VI s of de Bor
d zu

 

    7y vernicuvden ook alle vrylie-
j eren zoude. Dat men  n cenJaar regei   

      

     
  
   

   

       gen deede , zyn levenverbeurt
ten moeflen goedkeuren , dootde W

ja zoo
   

e an de Gemeenteook toe-
6 centewierdingeftcit , boven alle dingen gelden , en ftant gryperi

vergeeven , ende reclitenbeveltigt waren, ricp Virginius

den

gewreezen Rechter

‘hemaan, waatop hyin de gevangkenis gefimeetenwiert. Daar na wert cen vanzyne

n Publius Numitor 0ok voor "t recht getrokken, en in hechtenis gezet, daarin zy
hi zelvenhebben omgebragt. ‘Toen zulks de andere zagen , en wel

> enli ke altemaal
nglandifcheregeering der Tienmannen een cinde, Hoelang

t geval voorviel , 2y geweeft > meenen weechter niet dat het
iedenis, kracht van redeneering , hoogdravende wel-

‘én onrechtvaerdige heerfchappye >
kig cind hceft,
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” Amptgenooten, Spurius Oppius , v

zommige (ehryven;

 

7 beide Îtorven, en,
7 dachten , dat.2y meede niet vry

gellagen, enverbeurt vei
rentheit der Roo!
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fpreckenthei
Wwaar in de deugtvei

 

  

 
  



 

  
e
s
s

e

 

      
 

  

         

  
  

                

  

 

  

   

  

  

      

  

  
  

   

   
  

    

     

  
       
  

   

    

 

  

60 BESCHRYVING VAN QUD RomE,
de achting bewyft , die men te Romevoor de deugd hadde , in wien dezelve o0k
gevonden wiert.  Overzulks ftonden’er de Beelden in van Pythagoras, en Alcibiades,
naby ’t Rechthofvan Hoftilia , nevens die van Porfenna, van Pyrrhus en Hannibal;
op andere plaatzen. Niet dat'er ten laatften geen misbruik omtrent infloop, endarde
geenen, diegoed-en vermoogen, in plaats vanverdienften, hadden, naar dezelve zoo
Welniet dongen dan anderen: maardaarwiertin voorzien , want men gebood dat alle
Beelden zouden worden wechgenomen, die zonder ’t befluit van den Raaden’tRoom.
fche volk opgerecht waren. Ret

Huthen

|

Hunnen oorfprongk ; gelyk bykans vanalle andere Fraaije Konften , was uit Grie-
oo:-  kenland;want, voor *t gebruik der Beelden , wierden Speeren , en naderhant Zuilen
fPrengk de gedachtenis van de groote Mannen toegewyd. Deftoffè der Beelden was gemecne-

lyk van Marmer, Metaal, of Elpenbeen; de Keizers voegden’er ’© Gout en Zilver
by. Domitiaan deed verbod, dat voor henî geen Beeld wierde opgerecht, of ’t moeft
van deeze koftelyke ftoffe zyn , die hy tot de zwaarte van * gewigt toe bepaal-
de ; waar in zyne hovaardye verre van Auguftus zedigheit afweck , die de beeldenliet
fmelten , welke voor hem van zilver waren opgerecht , en gaffer den prys aan den
Tempel van den Palatynfchen Apollo van. Een ende zelve perfoon kon veele Beel.
den teffens hebben : de naamender beelden van Sejaan, Tiberius Gunfteling , konden
niet getele worden. De Gricken waren hier voorramentlyk onmaatig in; want men
weet dat d’Atheners in hunne ftadt , voor Demetrius den Falerienzer, Bockery-be-
waarder van Ptolomeus Filadelfus , Koningk van Egypten, zoo veelè Beelden op-
rechtten als’er dagen int jaar zyn; maar op eenen morgen bonfden zy ze alle, ik weet
niet om welke reden ; ter aarden.
De Stant-bcelden der Grieken waren gemeenelyk riaakt , en die van de Romeinen

gekleede ; wanneer ze kleinder dan ’t leven waren, wierden ze Beeldzels , of Af-
beeldzels genaamt. De aanzienelyke Romeinen bewaarden de waffche Beelden hunner
Voorouderen in hunne Voorzaalen ; maar dit waren maar Borft-beelden met de klee-
derch der amptbedieningen , die ze in hun leven bekleedt hadden, omhangen ; en
wanncer iemant van het zelve huis ftierf , en zyn lyk ten grave wiert gevoert, droeg
mende Beelden zyner Voorvaderen voor uit, om den overledenen meerceraan te doen.
Degroote Stant-beelden gelyk het leven ; ftonden overeind , of zaten te paerd. Die
geene welke gezegepraalt, of de paalen van ’t Roomfche Ryk uitgebreidt hadden ,
mogten Bcelden hebben in cen zegekar gezeeten , van tweé , of vier paerden naaft
malkander getrokken , en deezeflagh van Beelden wierden Curw/es genaame. Nopen-
de die, welke grooter dan de Natuur waren , dezelve hietten Koloffus-beelden ico
wierdenalleen voor de Goden gemaakt. Nero wasdeeerfte die’er cen voor zich zel-
ven, van Zenodoor;durfde laaten houwen, waar van in het gé wykis gewaagt. Kom-
modus liet’er ’» hoofd afneemen , om'er ’t Zyne op te zetten ; en zedert fchroomden
de Keizers niet , om voor zich Koloffus-beelden op te rechten, wanneer'erhunne zin-
nelykheit toe ftrekte. Ik heb alles, wat ik hier van de Beelden heb gezegt » uirde
geleerde Verhandeling van den Heer Rainfant ontleent , die wel * waerdig is geheel
gelcezen te worden. Zy ftaat in *t 14 deel van?4 Journal des Sgavans van den Heer
Abe de la Roque , in ’t jaar 1686, Maandag den 20 May. ‘En die geene , die'er
meer van wil wceten , leeze het uitmuntende boek van Figrelius de Statuis Romano»
Put.
Om dande befchryving van de Roomfche Markt , of Plaats te beginnen , de vol-

gende Gebouwven waren’er de vootnaamite, aan de zuidzyde , van, namelyk van de
Adriaans-kerk af, tot de Theodoor-kerk toe.

ivo, Het cerfte bezienswaerdige dat hier voorquam; was ’t geen de Roftra sof Schipbek-
ken hiette. Een flach van Gericht-ftoel, of Spreek-ftoel,, die men opklom, om tot
het volk , op de marktvergadert , een rede te doen. Hy kreeg den naam van Tem.
pel, vermids hetcen geheiligde plaats was , en de perfoon, dic'er op fprak, was on-

*{chendbaar , gelyk of hy in cen vryplaats geftaan hadde. Hier van gefchiedden ook
de Lyktedenen over de doorluchtige Mannen na hunne dood. Daarftonden twee Ro-

fra,
ganithe Verhandeling van den HeerRain alt, by te voegen , de-

entlyke heeft uitgekipt, en dan het zelve ten groo; sovoorkomen ; mint
als ingelacht. Laatons flechts bemerken, dat gelyk het Qud Romemet

n, Helden, en groote Mannen, le $ het nieuwe Romeda ini
met BeeldenenSchilderyen , niet fl an menfthen engefchiede

htbaar , en onafbeeldelyk in zyn natuur , en hoeuitdrakkelyK zulks by hem zyafockeurt,
zyn opgepropt, dat w tvervolg van dit Werkt ove ‘n Zien. Voorwaar een groot vervalin cen Kerk,die zichMeeerthe vande ganfche waereld ; encenige Bewaarferder Hemelwaarheit op aarden noemt.  Godsgeleerdelyi over "tgebruile, ofongebruik der Beelden in den Godsdienft hier te zintwiten, is buiten ons cogwit , cn de verhindelbaareÎioffo, Dit alleenzeggen wein ‘t voorbygaan; dat die betzan Beelden ter Godtsyrucht te wycn, enîn te voeren, inplaats7 i bezielde en ongevolige Beclden ver-

e Geeft is, in gecl en waarheit
lenmakers enBeeldendienaars het woord

te zo magken hen geljk worden 5 en alle die op ben betrowsen.
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  VIIISCIRA Dist XVUIH. cd
tra; de oude tuffchen de Markt en °t Comitium , nabyde groote Verlaatbak van de©OfTe-markts-bron ; en de nicuwe beneeden aan den Palatynfchen-berg , by den Tem:pelvan Jupiter Stator. Zy wierden Roftra, ofSchiphekkengenaamt, uitinzicht dat de zui»len , daar ze op ftonden » met Roffra , datis, met kopere fcheeps-bekken , en fnuy-ten, van de voorftevens der Schepen, door de Romeinen, in hunnen cerften zeeflag;Verovert , verciert waren.

Achter de oude Schipbekken , naar den Palatynfchen-berg , en de H. Maria-kerkVerloflerfche te gaan , ftont een Gebonw » volgens de meening van Askonius en Var»ro, Curia Hoftilia vetus genaamt, het oude Gerechts-hof van Koningk Tullus Hoftilius; curia
ius-berg, licet bouwen, Da ia

Men Klom'er met verfchei.

de zelve Vorft die’er voor den Albanezen cen nieuw , by den Coelals wein de befchryving van * 2% Wyk gezien hebben.de trappen op. Servius Tullius ftiet den cuden Tarquyn ; zegt Titus Livius, censvan al deeze trappen af, in de hevigheit van een woordentwift , die ze t'zamen in ditHof hadden. Sylla lie her vernieuwen , en ’t raakte in d’affche, zegt Askonius, wan-neer * Lyk van Publius Klodius, Gemeens-man, die ontzaghelyke vyand van Cice-ro , door Milo omgebragt, op de Markt verbrandt wiert ; want het volk bragt deftoelen en banken van de Beamptfchryvers , en andere ©openbaare Schryvers , nevensde geftoelten , van de Onder-rechters , zelfs tor de boeken der Boekverkoopers toe,te hoop , Waar van zy zoo grooten vuur ftookten, dat her nietalleen het doode ligo-haam, maarzelf het Gerechts-hofvan Hoftilia verteerde, en veele metaale beelden, die’er naby ftonden, deede fmelten. Fauftus, Syllaas-zoon, wiert opgelegt om het zel-ve te herbouwen , maar hy koos liever op dezelveplaats cen Tempi

maar het wiert Curia Yulia , ’ Gerechtshof van Julius genaame.het naderhand weder de naam van Curig Hoftilia hceft gevoert.De Plaats die tuffchen de Schipbekken, " Kecht-hof van Hoftilius, ‘© Volkanaal, ende Boog van Fabius was » dat is de ruimte van Campo Vaccino , of de Offe-markt ,tuflchen de H. Marie-kerk Verlofferfche , en S. Laurens-kerk in Miranda ; WComitium genaamt. Zy diendetor de vergaderingen van het volk Kuriatien gezege, um.waar in men gewoonwas de wetren vaft te {tellen, en de Priefters te verkiezen; gelyk hetVeld van Mars, inter Septa , tullchen de Schutzels, tot de byeenkoomftender Honder.den; in de verkiezing der Vroedfchappen » ftrekte. Het Comzifiume was van de Matkt doortrappen , of hekkens afgefcheiden, en boven open, gelyk dematkt, tot den tyd vanHannibal toe, wanneer'er cen dak wiert over gemaakt, dat op hoogeen fchooneZuilenruftte, waar van’er noch drie, gekaneleert, ofgegroeft , en van de Korintifche orden,met haare Architraaf, of Dekfteen » by de H. Marie-kerk VerlofTerfche, overeind ftaan,Wwaarvan de Architraafis uitgewerkt naar de kancdie op de markeziet, maar ruwof vlakaan de binnenkant. Zommige hebben gemeent dat deeze drie Zuilen * overfchotvan de brug van Kaligula was, die van den Palatynfchen- tor den Kapitolynfchen-bergliep ; anderen dat ze’t overblyfzel van den* Tempel van Jupiter Stator waren (enftaan ze in de bygevoegde Printverbeelding op 't volgende blad ) doch alleszekerheit, en ftrydig metden ftant der plaatzen. De Ontfangers; en die de handelingder penningen van ’t Gemeene-belt hadden gehad, deeden hunne rekeningin’t Comziti=#m » waaromer ’© Bafilica Opimia in wiert gebouwt. Plinius zegt dat de mis-dadigers in ’t Comitium gegeeflelt wierden , en, naar*t zeggen van Seneka , wierdenZ’er zelfs met de dood geftraft ; daar wiert ook in gekaatft.* De Kapitolynfche‘Tydwyzers hingen aan den muurvan °t hof, die naar ’# Comstium ftont: ten tydevan Onufrius Panvyn wiert'er cen goed ftuk, op cen marmerfteen gehouwen ; vangevonden , datin ’t Kapitool word bewaart.

Echter vind men dat

Tuflchen het Comitium ent Volkanaal, ftonden verfcheide Gebouwen, gelyk het fece:Nafîs.Grecoftafis, dat een Zaal, Huis, of Galdery was, daar men de vremde Gezanten ;voornamentlyk de Grieken , waar van het den naam kreeg , in bragt , voor dat zein den Raad wierdengeleidt en waarin 2y vertrokken terwyl ze naar antwoort wacht=ten. In de affche zynde geraakt , liet het Antonyn de Godevruchtige weder opbou-wen.

H3 Ter
* Deeze drie Zuilen » die de Schryver bewcert overgefthote grondfteunzels van *t dak vat "t Comitinm te zyn» ftaan teRome zooin ’t oo dat ze hondertwerf door de Schildi yn nageteckent, en in hunne Rukkensil   
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eltje voor ’t Geluk Torte ftichten. Julius Cefar begon het weder op te bouwen, dat Auguftus voltroka

iert het comiti

  

  

    

  

  
    

    

    

  

  
     

     

  
  
  
  
    
  

   

  

    

    
  

   

   
    

    
  

    

  

  
  

  
  

 

    

    

   

 

  
    
  

  

  

  

    

  

   
   

 
      



 

 

   

  

  

   

  

  

    

  
  

   

  

  

  
  

  

    

 

    

 

    

 

 

 

   

 

  
 

 

‘gaderde 3 war-
Tet zyden van het Grecoftafis $ Was cen Hof, waar in de Raad ver;

en de Bafilica
neer't volk inc Comitium was ; het ftont tuffchen het Grecoftafis »

 

reum.
Baflica Opimia; dat de Rekenkamer was, als boven gezegtis.

ovimia —"Tufichen dit hof, en den Palatynfchen-berg, ftonteen Kleine ronde Kapelvan glad
aan de Eendrachttoe-

didiclKoper ,, door Kajus Flavius , Ritfabrykmeefter, en zyn zoon,

die. gewyd.

Ficus By deeze Kapelftont de Vygeboom ; Ruminalis genaamt , waar onder de wieg 3

Fe.a. daar Romulis en Remus meedein den Tyber wierden gezet, bleef vaftzitten.

de Daarftont noch cen andere Vygeboomin ’t Comitium , Ficus Nevia geheeren ;

Si van Tarquyn den ouden; naar Feftus meening, geplantt.
   

Naaft het hof van Hoftilia , ftont de Bafilica Portia ; het Raadhuis van Portia

deeze twee gebouwen verbrandden te gelyk, naar °t zeggen wan Afkonius, by de

dood van Klaudius. Het wiert gebouwt in 't jaar 564 na de ftichting van Rome,

terwyl Lucius Portius , en Publius Klodius Borgemeefters waren. De Gildhoofd-lui+

den verantwoorden'er hun ampt in, Dit was her eerfte * Raadhuis dat te Rome

wierd gebouwt, gelyk het Curia Hoftilia het cerfte Gerechts-hof was.

ten. Benedenden Palatyofchen-berg » onder het Luperkaal , ftont de Tempel van Ro-

ROC mulus , waar in cen Wolvinne-beeld was, die de twee kinderen , Romulus en Remus4

" z00g » geheel van mietaal ; men meent dat het dat is , ’t welk in de zaalder Room-

fche Behouders, in ’t Kapitool, word gezien. ( Onze bygevoegde Printverbeelding

vertoont d’oude ftant van deezen Tempel ; en ’t vervallen overfchot; nevensde Wol

vin, daar’t Broeder-paar aan haare fpeenenligt.)

Hier recht tegen over ftont de Tempel van de Huis-goden.

Dichte by °t Raadhuis van Portia, waren winkels Taberna veteres , de Oude win

cls, genaamt of anders , /ub veteribus ; daar dan ’t woord Tabernis onder ver:

ftaan wiert.

* Bafilica

 

  

 

  

  

  

   

. Een weinî 1 rfegr naar © Velabrum gaande, ftonden twec Tempels dichte by

malkanderen

;

d’een was aan Julius C en d’anderaan Kaftor en Pollux gewydr.

Aande zyde van de Markt ; naar © Velabrun , ftonden de volgende Gebouwen.

Het kleine ronde Tempeltje van d’Overwinninge, byzyden den! Fempelvan Kaftor

‘en Pollux , voor de trap van de Li ‘aal-poort , waar door men naar den Palatyns

fchen-be ng s het wiert op inhoopen van ’t huis van Publikola geftichr. ook

{toner noch een ander Tempeltje van de Maagd. overwinnig by , door Kato gebouwt.
De

   

 

 

      

  

   

 

 
   

  

  



    VIIETSS SAD swXVIIHO 8
De kolk van de Juturnaas-bron , was voor den Tempel van Kaftor , als een klei- Lacus

népoel; heeldiep... Zy fchynt tegenwoordig verder , naar de H. Anaftafius-kerk , uit Jenne:
te fchieten , en vermengt zich met het water van ’t groot Riool, by de S. Joris-
kerk.
De Tempel van Vefta ,, met zyn Voorzaal , en Bofch ; ftont by de Juturnaas- Tem-

bron.. De ‘T'empel was op den hoek van de Nieuwe-ftraat, in ’t rond, met zuilen ge- Pn
bouwt , en had cen koper dak ; de Veftaalfche Maagden moeften: zorg draagen dat am
hét vuur op denaltaar nooit uitging: d’allerbinnenfte plaats van deezen Tempelwiert Atio
Penus genaamt , alwaar *t Palladium , anders ’t Beeld van Pallas, in Italien door Ene- Mie
as, van Troyen,gevoert , bewaart wiert ,, doch het zelye was nooit te zien.  Deeze
Tempel, onder den Keizer Kommodus, in de affche geraakt , wiert het Palladium,
zegt Herodiaan , door de Veftaalen geborgen. Het Bofch van Vefta , rondom be:
muurt , ftont'er achter ;. en’ Atr/47 van deeze Godin ; dat ook°t Regia van Nu- Rea
mahiette, ftont’er, op den anderen hock van de zelve ftraat , tegen over. sd

Een weinig laager , op den hoek van de Tofkaanfche-ftraat , ftont het Raadhofvan È
Julius Cefar ; en daarheel dichte by cen Bron, door Agrippa opgemaakt, Lacss
Servilius genaamt. In dit Raadhof wierden de zaaken der Honderd-mannen verhan-s
delt. .Daar waren vier rechtbanken , of vyerfchaaren in, naar © zeggen van Vitruvi
us, dieher zelve befchryft , vermids hy'er de Bouw-meefter van was... Vader Donaat
meent:metreden ; dat de Brug van Kaligula , die van den Palatynfchen- tot den Ka-
pitolynfchen-berg liep , over dit Raadhofheenelag.

Deftraat die by ’t Raadhofvan Julius Cxfar begon ; en , langs het Kapitool om- Y'
zwaaijende, totde Karmentaalfche-poort liep , wiert Vicws Fugarins, of de Koppel-
ftraat genaamt , van cen altaar de Huwelyks-Juno gewyd. Daar ftont nocheen andernonis ju:
altaar in, Opis en Ceres toegeéigent; en cen Tempelvoor Opis enSaturnus gebouwr. $
Vooreenige jaaren was ’t een klein Kerkje , dat voor de H, Marie-kerk in Porticu &
ftont, en San Salvatore in «Érario & in Statera was genaamt , ’t geen den zel-
ven met den ‘Tempel van Saturnus op de Roomfche Markt, waar in ’°v ©Zrarium, 0
of ’s Lands gemeene Schatkift was, verwart heeft; want deeze was een byzonder Schat- Sstuni »
huis als hedenfdaags de Wiffelbank, alwaar elk die wilde zyn geld in bewaring lei ,
gelyk noch hedenfdaags re Rome op den Godtvruchtigen-berg , en in de Bank vanden
H. Geeft gefchied : dit is bekent uit Ciceroos redenvoeringen van Philippikus.

Hetledige erf Equimelium gezegt , lag in deeze ftraat. Dit was voortyds het
huis van Spurius Melins geweeft, die ter dood veroordeelt , en wiens huis geflecht
wiert , naar ’ zeggen van Titus Livius , omdat hy ’t op geweldenarye had toege-
leit.
De tweedeftraat , die van de Markt naar den Tyber liep, was de Tofkaanfche-

ftraat , dus genaame van de Tofkaners, die Romulus, onder Coelius Vibenna, hun
Krygshoofd , te hulp quamen, dien, na de gemaakte vrede met de Sabynen, deeze
ftraat ter woninge wiert roegewezen , in plaats van den Ccelius-berg, die hun te vo-
ren was toegeftaan , en van waar ze hier, om dat hunne trouwe verdacht was, wier-
den overgevocrt.

Deeze ftraat begon aan denanderen hoek van ’t Raadhofvan Julia ; en wiert, naar
?: zeggen van Martiaal en Juvenaal, meelt van Wolwerkers bewoont; 00k woonden
er , als Horatius getuigt, zommige Reukmengers in. Daar ftont ook een Beeld van

Vertumnus  Godtder Tofkaners , in, dichte by ’© Raad-hof van Sempronia , dat op È
den hoek van’t kleine Velabrum ftont ; alwaar ’t wiert gefticht; om’er de verfchillen |
der Koopluiden:, die in dit Wyk handelden , te beflechten : want de Wolmarkt,
d’Offemarkt, de Vifchmarkt, en andere voornaamfte Koop-plaatzen waren in dit
Wyk. |

‘Tuffchen den Tempel van Vefta , en’t Regia van Numa, was cen derde ftraat ; ei
die op ’t Velabrumen den Tyberuitliep. Daar ftont cen Tempel ,. of *t Altaar van Domu
Ajus Locutius in , nevens ’c huis van ‘Tarquyn den Ouden. Ta da

Eenvierdeftraat, die gelyk met de voorgaandeliep, begon aan den Heiligen wegfi. “©
by den Tempelvan Fauftina 5 zyfcheidde ’ Comirium van * Volkanaal , achter ’t Nova
Raadhofvan Hoftilia heene loopende, en ftrekte zichuit langs den Palatynfchen-berg Vit3
tot den Tempel van Jupiter Stator.

*t Velabrum was, als gezegt is, cenmoeras, voordat d’Oude Tarquyn de Rioolen had vela-
gemaakt , waar doorher droog raakte. ‘Zedere wiert het met'huizen bezet ,, maar ?r Pit:
behielt altyd de naam van ’t 7elabram , ’t zy van Zebendo , of van Velando, van de
zeilen die van ’t eene dak tot op ’t ander wierden gefpannen , om dit Wyk , dat zeer
handel.ryk was , tegens de hitte der zonneftraalen te dekken , eri te beveiligen. Van
cen groot Vlek, bleeven’er maar tweeftraaten overig, die de vier voorgaande door-
kruiftten, loopende van de Karmentaal{che-poort af , tot de groote RanDe
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64 BESCHRYVING VAN. OUD- ROME.
ftraat:,. welke ?r dichtfte by de Roomfche Markt was, hiette ?r-kleine.; en d’andere’t
groote Velabrum ; beide liepen ze. op:;de Offe-markt:, by de Anaftafius-kerk;. nityen
tuffchen beiden was de Vifch-markt.
Op den Kruis-weg van ’t Klein Velabrum, en van de Nietwwe-ftraat, was’. Graf

van Acca Laurentia.; ‘voedfter van Romulus en Remus; met een- Altaar:;; alwaar de
Laurentyfche- Feeften geviert wierden, ‘In de zelveftraat: ftont ook.de Kapel der Huis=
goden-; en laager ,. by de Karmentaalfche-poort , de Kapel-en ’t Auter van Karmen-
ta. È

Tuflchen beide de Velabra lag cen plaats Intemelium genaamt; mogelyk omdezel.
ve.reden als ’t Zquimelium in de Yugaria-ftraat:

Hedenfdaags ziec men noch een Marmer Zeegeboogje , naaft aan de S. Joris-kerk;
in Velabro gezegt. Het opfehrift , dat meer dan vyftien Eeuwen niet hebben kon
nen uitwifichen ;, toont aan , dat ze aan den. Keizer Severus, zyn Vrouw Julia ; en
Zyne twee zoonen , Antonyn Karakalla , en Geta , was toegecigent , allioewel de
naam,en’tbeeltenis van deezen laatften , door d'afgunft. van zynen oudften Broeder,
is uitgehakt.  Deeze Boog ; in zyn klein begryp , is heelfraai metallerlei beeldwerk
verciert.. Men ziet’er t beeld van den Keizer , van de Keizerin, en van Karakalla in,
waar-onder verfcheide Offergereedfchappen van°t Heidendom zyn uitgebeeldt; als het
Wywaters vat, de Pul voor den offerwyn; de Knots waar meede ’t' Offerbeet gekole
wiert ; het Bekken, of de fchotel daar men d’ingewandenin deed; de Byl waar mee-
de ’r‘Offerdier voort wiert afgemaakt ; de Wierook-doos. Boveri den Keizer; ziet
men den krommen Wichelftok , oùwelings Lituus genaamt, de Muts van ‘den Op-
perpriefter, de Wywaters-quifpel, de Koker van d’Offermeflen , de Schotel waar'in
È heilige meel wiert gedaan , nevens eenige Krygs-kroonen «en ‘andere Leger-te.
Kens. *

No.

I
vid

 

* De twee bygevoegde Printvetbeeldinger Leveftigen klaar al ’ bovengemelde van den Scliryver ; en toonen zelf
noch meerbeeldcieraaden in deeze Boog aan , als hy uitdrukt. Uit het Opfchtift blykt ook dat de Zilvermids ci
Koopluiden van de Offemarkt deeze Zeegeboog voor den Keizer, zyn Vrouw , en zyne beide opge-
recht. Wy.achtten nodig deeze Poort dus op verfeheide gezichtflanden , en mer of minin haat geheel , nevens hazre
voor- achter- en zyd(tulken te vertoonen,:z00 wegens har {thilderachtig verval + în de kleine Print; als wegens zoo
vele heidenfche Offertuigen , en andere gedenktekens der Oudheit.; waarmeede *t 0og der kenders naauwelyks kam
verzaadt worden , in de grootitePrint, heel gaafen ongefchonden ; te zien.
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VII Srapswwrk XVIH 3%

# N'opende den grooten opftalvanfteen, dic'’er tegens aan ftaat, en wel cen Boog
imet vier gevels gelyke , dit is cen van de Janusgebouwen metvier aangezichren ;
of Quadrifrons » die bykans op alle de kruiswegen van Romeftonden. ’t Was door
de koopluiden van deze wykgefticht; de vier gevels beduidden de vier Getyden van
‘tjaar , in elk waren twaalf boezems, ofholcen, waar in de beelteniffen der twaalf
Maanden, van metaal, ftonden.

Jasub
Quadi
fions.

In deze Wykftont ook Forsix Stertinti 3 dit. was mogelyk een van de twee ge+Fomix
welfzelen, die Stertinius van den roof der vyanden liet maaken, ’t cen by de groore Stettinii
Renbaan, en’cander in ’t Velabrum, waar in, zegt Titus Livius Dec. 4. 1.3. Zege»
tekens van verguld metaal gezet waren.
De Offeniarkt was recht tegensover de H. Anaftafia?s Kerk, beneden den Pai

ftonden’er twee metaale Offen , of Stieren OP » van ’e Filand Agina, zege Plinius,
1. 34. c. 2. naar Rome overgebragt. Titus Livius verbaalt in zyn derde tiental ’t cer
fte boek, dat op zekeren dag een van deeze Oflen van zelfter derder zoldering van
*t gebouw, waar aan hy vaft geklonken was, opfteeg, van waar hy opde markt ne-
derfprong , ‘t geen groote onfteltenis onder de inwoonders van die Wyk baarde;
aan Welk laatfte.ik geenzins wil twyfelen, maar zou de waarheit van deze gefchie-
denis veeleer in.twyfel trekken, die echter niet ganfch + ongeloofbaar is; wantmen
weet dat de Duivels, voor des Heilands geboorte , noch veel verwonderlyker dingen
verrichtten, om des te meer de volkeren in den valfchen dienft der Afgoden,; onder
Wiens beelteniffen zy zichlieren dienen, te ftyven. È

Daarftont op deeze markteenklein rond Tempeltje, den overwinnenden Herkules
toegewyd, byde Ara maxima, of het grootfte Autaar , door hem zelf, na dat hy
zyne Offen had weérgevonden, die Kakus hem ontftoolen had » ter eere van Jupiter
gebouwr. Ten tyde van Sixtus den IV wiert daar in de aarde een metaalbeeld van
Herkules gevonden, dat tegenwoordig op ’t Kapitool , in de zaal der Roomfche
Befchermheeren, word bewaart.
De Tempel van Matuta , door Servius Tullius, als Ovidius zegt; gefticht; ftont

Ch
* Wy brengenden Lezer den ouden en nieuwenfkant van dic Gebotw , in onze bygevoegde Printrerbeelding , voor7 ooge» in alles cen vollen mer deze beleheyvinge overeenkomltig. Maar het Bycieraat /ehyne niet totdi viergevelig Janusegebotw , maar tot den Tempel van Janus, door Numa Pompilias geftiche ; re behooren, dien we în de 19° Wyk Dallebefchouwens vooralhet Beeld van Numa Pompilius, mettweetronien , wiens handenenvingeren zoodanig celehikewareadatze in cyfer de 365 dagen van ‘e jaar verbeeldden als de Schryver daar aantektent , cn dezen (tane van diBeeld konte vertoonen,

È+ Hetis te vettwonderendat de Heer Delleine, Autheur dezes Boeks, cetì manzoo netin ‘t (cheyven, en geroemt inken-hiffe, 200 der oude als hedendaag(e Hiftorien , te pelylk, in het aanwy2envan Plinius en Livius (zonder die, naar Elykfehyu» cens în te zien) denbal niet allcen zeer groflyi misiaat > maar zich bovendien in cone buitereden, ove dutfprong vandezen Os, niet van metaal; maarvan huyt vlces en been, als aangetoone word, inlaat; ftrydig tegen de aan-gewezene Schryvers enandere. Want cerlt zege Plinius, dat'er maaî cen metale Os of Stiervan ginaorti &a voor buyte Rome was gebrache » en daar by , dat dic beeld op de Offemarke ftonr, Tacitus beveltige 2}n zepgen,. "Dese 2rn deeyge woorden van Plinius , di#./. 34.0 2. fprekende van de deugt vanverfcheyde flach san Koper 6lmetal. PrinPaus Seginetico [ Eri] fuit. Infula ipfa> nec as gignens» fed officinarumtemperatura nobilitata. BOS RREUS indocapsus in foro boario 6} Roma + bic ct esemplar Asinetici ris: Aldus van ons in ‘e Nederduyts gebrache. Daw? nasfisan <uord bet Kopervan Fegina gepreten. Het eplat lovers geen koper ° maar iv cbr door de kon der metaalmengortaem bandwerkslieden zeer vermagrt. De KOPERE 08, op de Offemerkt, gien wy te Rome , ein con fiaaltje van hetZeconfe Koper. Tacitus in <yn12, Jaarb. 2.4. Hoofift. Romens (tichting ophalende , bekrachige Plinius.. Hy fpreektaldus.Sedinitiumcondendi,$ quod pomerinm Romulus pofuerit, nofcere, baud abfurdum teor. Igitur è foro boario $ ubi EREUMTAURI SIMULACRUM afpicinguss quia id genus animalium aratro fabdittr , felcus defignandi oppidi ‘aptum 3 ut magnamHerculis Aram completteretur. Ds van dat groote Hooft vertaalt.

“

Muar ik acbe niet ongerpmt , dat men verfta denaanvankvan ‘t fiichien en sat achterveften Romulus geftelt h Van de Offemerk: dan af, daar wy bet K0 PERE
BEELDI VAN DEN STIER aanfchonwen , omdat die zoort van dierenin "t jukgefpannen <vord > îs de voore » om deStadt afto tekinen, begonnen ; zoo datze bet groot Altaar van Herciles begreepe yeux. Dit tor bewrys daremast casMetale Os of Stier op de Ofmerktfont.

Liviusin het aangehaaide (/.1. Dec. 3.) van den Hecte Dellzine , (preelscvancenenÎèven
Zyù de woorden in zyne taal.. Rome circa Urben multa cà bye alta, ant quod evenire folet smorisSemel în relligionemanimis > malta nunciata & credita temere fint : Inqueis . . .

3

Gin foro boariobovem în fonia sntignationem> SUA SPONTE » fear: » atque indo tumultt babitatorumterritum [ife dijecifo. Wy btengen het dustane val. Oprene Rome pn ob dica "winter quela vomfjoken efeaondertekens corgrvallea » immer: gehk.'t gewornil.gaaroals de gemoederen met lichrgelovigbey® ofGods vreeze ingenomen en bevanzen xyn > tyn'er vele aangebragi en vry lichegeloo=vig voor dewaarbeyt aangenomen, Daar onder . , . . Ookdat een05 , VIT EIGE BEWEGING, op de Offimerkefot de derde <oldering van" Huys ofgeklommen, ich, door ber tierend geselt der besweenderenverbanfi gemaakt 3 “ian be.‘ven neèr gemwepen bad , eng.‘ "eBlylx genoeg, uyt fa fponte » eyge beweging , tumultu babitatoruimterritum > door beeticrent geweleder huysbewoonderen verbaalt (want wie zou eenen metalen Os (chrik 220jagen? ) dat het gecn metale Osis geweelt, en°t2y genoeg om diar door onzch Aucheor, al te goetvan geloof om blindeling de Schryvers te volgen dahy"t uyt getrokken heeft, xe overtuygen. Men vind , dewyl wy op dezen text zyn cn diar toe doorden Her belicinayerrukt, in Livius Decad. 4. 4.6. cendiergelyic voorvalvan twec Ollen, om't onzeber tefiyven, hier (de Leser cordes:le) niet ongeryme bygevoegt. Boves duos domitos ; in Carinis >. per fcalas perveniffe in tegulas adificii 3 prodîtum memorieef 5 eos vivos comburi > cineresgue eorum in Tiberim dejici , barufpices jufferunt.  Twee tamme Oflen, zege hy , klom:men in de Carinen, ((cene ftraatre Rome200 gename) de trappenop , tot boven op het dak van % huys } das vineden wy het befehrevet , cn metcen dat de voorzeggendePricfters, (Harafpices ) Keurden , datdie levende erbianc, dndeafch in den Tyber zou gelmeten worden,
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: latyn- Forum
{chen berg; hier op wierden, volgens den naam der plaatze, de Offen verkocht, en Boarium.

 

     

 

  

 

  

  

  

        

  

 

    

            

  

 

    

 

  

    

  

 

  

 

  

 

  
   
   

  
    
   

 

   

   
  
  

 

  

   

 

  

 

  

  

  

  
    
    

   

   
   

     

  

  

   

 

 

 

     

 

       



 

 
 

 

  

       

  
  
  

                   

  

  

  

          

  

     

  
  

               

  

    
 

 

 

66 BESCHRYVING:VAN QOUD RomE:

op deeze zelve markt; hy wiert door Kamillus hermaakt, en naderhand van de Drie:
mannen , ten dien cinde uitdrukkelyk aangeftelt,. gedurende den tweeden Punifchen
oorlog, herbouwt.

Fides Hier recht tegen over ftont die van de Fortuin, mede, naar ’t getuigenis' van Ovi:
Fortune. dius,. door Servius Tullias gefticht; en van de zelve Driemannen herbouwt. In dec-

zen laatften Tempelftone cen houte beeld van Servius Tullius, dat, naar men zegr;
indenbrand; ‘waat door den Tempelin de affche raakte, ongefchonden bleef.

Sacellum By den ronden Tempel van Herkules ftont cen Kapel, de hoogadelyke Kuisheit
Pudîci. toegewyd.
Li Om weder naar de Roomfche Markt te keeren , waar vannochtweezydenftaan te
Tiberi bezien: ‘’t cerfte dat zich merkwaerdig opdeede; van dezydeonder* Kapitoo], was de
Gefiri. Boog van Tiberius, byeen vandeafgangeri van ’t Kapitool, hebbendereché voorzich

de Sandalarieftraar, gelyk de Zeegeboog van Severus , aan den anderen afgang van *c
Kapitool, voor den Heiligen weg ftont. Deeze Boog wiert hem tereéren opgerecht;
zegt Tacitus in zyn 2° Jaarboek, ’© 41 Hoofdft. by den Tempel van Saturnus, cin
dat Germanikus van de Duitfchen de Krygltanders had herwonnen , die Quintilius
Varus verloren had.

a De Tempel van Saturnus ftont bezyden deeze Zeegeboog, en niet by de Adriaans-
pm kerk, gelykbykansallede Oudheitskundigen gemeenthebben. * Ten blykedat hyop
Satumi. deeze plaats ffone, hebbe men maat metcenluttel aandachtte letten'op de waorden

vanalle de oude Schryveren , die cenpariglyk beveftigen , dat hybeneden*t Kapitoolop
de Market ftont; gelyk daar is Servius op ’t cerfte boek van Eneas ; Denys van'Halî-
Karnaffen int 6° boek; Varro in ’t 4° boek, en Titus Livius het 5* Ticntal ,
*t 1ft° boek, waart van ik de woordenniet bybrenge, welke in Nardini Roma Verus
te vinden zyn.

£rar- In den'Tempel van Saturnus, was’s Lands gemeeneSchatkift, door Publikola op-
um. gerecht, (gelyk onze bygevoegde Printverbeelding , waar in den ouden opftal, nevens

*t overfchor vandeezen Tempel, mettwee Saturnusbeelden, zommige Munttukken;
Geldpotten, enz, word vertoont, blykbaar uitwyft.)

Millar. ‘Tegens over deezen Tempel ftont op de markteen Zuil , boven op meteenvergul-
um au- den Kloot, die de goude Mylpaal heete. De meefteftraaten die op demarkeuitqua-
Feum men; liepen op deezezuyl uit. + DI
Ades Vervolgens ftont de Tempel der Eendracht , door Kamillis gebouwti, na dat hy
Concor. den Raad met het Roomfthe volk had bevredige , op de Markt. Zyn voorgaldery
dix. was naardeplaats gekeert, enhy ftont, gelykServiusover Virgilius zegt, byzyden

den Tempel van Saturnus.  Hierom SG Nardinus , dat de Tempel der.Een,
dracht ter deezer plaatze was gefticht, en niet op ’t achterfte van den Berg, valwaar
noch acht zuilen van cen Tempelgaldery ftaan , omgedraait , en niet naar de Markt
gezet. War omtrentik zal aantekenen, dat’er onder anderen drie dingen zyn, die
Nardinus, tegens’e gevoelen der andere Qudheitskundigen, heeft beweert, en waar van
hy zulke overtuigende redenen bybrengt, datikmy verplicht vinde om dezelve plaats
te geeven.  Myn voornecmen is. niet om hier zyne bewyzen opte haalen ; nochde
tegenwerpingen van de andersgevoelenden te beantwoorden ; alzoo dit kort Begryp
iets ftelligs , en geen wydluftige twiftredenen vordert : de gcene , dic’er.meerlicht

om-

+ Wy fprekenelders fol: 109. in’ bywoegz: van dezengrooren Man , gelchapen zege Livius ten bederve van de Stadt Vejî,
eu tor behoud van:zyn Vaderland : hy.bracht die Stadt, ma cen tienjarigebelegering , Oppergezaghebber gewordeti, zecr
haaft ‘mer het Room(h gebiet ,-wobr zyne deupt en rechtvaardigheyt boogzich de Stade Falifcus mter , dan voor zyne
en de Romeyn(che wapenen, toen hy de Kinderen , door hunnen Schoolmeefter aan hem trouwloofiyk overgelevert, mer
roeden în de‘hand hem ftreelende, den Ouderen weder toczont. Decad.'1.. s. Hy ftierf vyf en dartig Jarea na dar
dyde Gallen ay Romen verdeven + et 00 ganfih cn gaar geflage had dare insane, om de erding die nedolie,
zegr Livins, ‘over té brengen; mer te vinden was ; aan de Pelt. Waatljk; vocgt hy'er, Decad, 1. libr.7. by, cch May
hy allcen' cn cenig y' die in voor-‘en tegenfpoet ; corlog en vrede ; den maam' van Prins zich waardig maakie en droegs
cer hy balling wiert = in'zyn ballingfchap noch doorluchiiger , 200 door *tverlangen der Stadt , welke ingenomen zyn-
de > heminzyn afezen om hulp bad; als door zyngeluke, waar door hy iri zyn cer, waardigheyt eo Vaderlane herficli,
gn Vaderlane zelF, door zich verlofte euherftelde , èn daarom ook die glory roemruchiig in zyn graf drocg, van voorden
isveeden(ticheer met Romulis geéert te worden.

* Onze Tekenaar heeft, in de nitbeelding. vani den Saturnus tempeli, veelligt het gemeene gevoclen van d'Oudheisskuri-
digen gevolge,, alhier, op het vocefpnorvan Nardinuss door onzen Schryver wederlegt. Doolt hyet in, hyis doorvoor-
name mannen in doling geleide ,: dar daarom re verfehoonlyker is. Wy faten- dea Gelcerden de berwifting van zommi-
gen Mane der aalonde Gebonwen over.» door 200 vele ecuwen mauwelyis Kenbaar gebleveni , “en Konnien niet wel anders
dan dea gebianden veg volgens die» voor Nardinus, als mer pelle Mappen vati de OutheiTeheyverm fibynt bet
en te 20.
4 Dèaftekeningvan dengeleerden here de Hennin,  vermaart Hoogleetaar in de Genceskunde » Hiftorien en Wel(precken-

konft, re Duisberg > in zync' Latyi(che vertaling van % uyrmuntende werk van, den Voor(praak Bergier: » conder den
maam van l'Hiftorre des Grands Chemins de l'Empire Romain , in’ Fran(th befehreven ,. en in ovizen.The/aurus Antiguita-
tum Romanaram în’ Latyo > met zyne doorwrochte aantekeningen cn verbeteringen , gedruke , geeft ons ontrent deze
oude MyIpaal ; en de ganfche gelegentheit van deze Markt veel liche > waarom wy den nauwkcarigen lezer hier dere

Printverbeelding , 200 fraai van den gemelden Heere opgeRtelt hier mededeelea»

  



VERKLARING DER PLAETSEN,

VAN DE ROOMSCHE MARKT

OF FORI ROMANI.

a Fengedeelte der RO OMSCHE DOMITIAEN tredende op den Ryn
MARKT,alhiervertoont met eené in'TEMPEL VAN JANUS

reruutenvioer,verfiertmet beeldé.'o PALEIS VAN NUMA
ISSEMARKT. ip TEMPELVAN VESTA.
OOG-VAN SEPTIMIUS.
«RASOLIEANT.

‘EMPEL VAN CEZAR.
RKT VAN CESAR met het

qrEMPEL DER HUISCODEN.
ir 'TEMPEL VAN KASTOREN POLLUX.

is BOOG VAN AUGUSTUS met vier
uitgangen.

heertyk gebou van JULIUS. it GATEN met vzere roofters uitko-
3OUDE MYLPAEL. mendeop de g-oten,en met hou-

;WELF VAN FABIUS. te dexels gedekt, door welke ga-
tende vuiligheidder wegendoor
ftadts laven werd uitgeveegt.

)VAN'TRAJAEN,alwaerver - iu HUISJES aan'teinde van el-

ont wordeen ingelegde

ARKT VAN AUGUSTUS.

MARKT;KOLOM,EN TEMPEL

ke WYK.

iv SCHUREN.

.VOORHOF VAN
MINERVE.

x KORENMOLENS.

ly HUIZEN.
{\}n.RIDDERBEELTVAN2 PUTTEN.
N fs

SS

01:60)
ud Rome.

 

 
   

 
 

  



 

   
 

    
 

 



   

 

   
  
 

 

 



   

   

  
    

 

 

      

 
  
 

  

    



 

  

 

  

 

 

  
 

 
    
  

  



 

 

 
 
 
 

  

 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

AEDES CONCORDIAE

mg Lr clivo adArcum Seprimg.

       
 



 

  

 

 

 

 

 



  
VILO7S TACDOSTWO NR XVIIH. 6

omtrent vereifchen , flaan zyn Boek van’ Qud Rome op; (nu int Latyn vertolke,
en in den Thefaurus Antiquitatum Romanaram , als we boven aanteckenden , ge-
drukt. ) Deeze drie dingen nu, waar in Nardinus van d’andere Oudheitskundigen yer-
fchilt, zyn, de Tempel van Saturnus;, die men meende geftaan te hebben alwaar nu de
H. Adriaans-kerk ftaat, en die hy byzyden de Zeegeboog van Tiberius, aan den voet
van den Palatynfchen-berg , heeft geplaatit. De ‘Tempel van d’Eendracht , die hy
toont naaft den Tempel van Saturnus, en met den zelven gelyk-lynig te hebben ge-
ftaan , alhoewel men tot dien tyd toe hem wat hooger opwaarts had geftelt , alwaar
noch acht Zuilen ftaan, die hy wildatvanden Tempelder Fortuin zyn. En het der-
de is Jupiter Kapitolyns-tempel , die hy zege op ’t achterfte van den Kapitolynfchen-
berg , aan de zyde van d’Ara Coeli-kerk , te hebben geftaan, daar d’anderen hem
aan' d’overzyde , daar * hof der Kaffarelli ftaat , geplaatt hebben. *

De Tempel der Eendracht was , naar ’t zeggen van Feftus, cen van de drie Raad-senatulus
huizen van Rome, dat is; daar de Vroedfchap met de Opperheerfcherst'zamen verga- infde
derden, om over Staatszaaken te beraadflaan. c
Byzyden den Tempel der Eendracht, ftont cenanderen Tempel, Keizer Vefpafiaan die.

toegewydr.
“a ftont hier dichte by een ander Gebouw, Schola Xantha genaamt , maar %

dat geen Schoolder leeroeffening was, naardien men ten tyde van Lucius Faunus, Qud- $i:},
heits-kundige der voorgaande eeuwe , in ’t graven een Gebouw ontdekte, in drie zaa- xentha,
len, of winkels verdeclt , en eenige Opfchriften , welke behelfden , dat daar 1 de *
Schryvers van openbaare zaaken , of Beamptfchryvers ; 2 de Boekuitfchryvers , die
alstoen , wanneer de Druk-konft noch niet was gevonden , veele in getal waren; 3 de
‘Trompetters , ofHoornblazers der Ritfabryk-meefters , hun verblyf hadden.

Eindelyk ziet men noch in zyn geheel , het laatfte Gebouw , dat aan den voetvan du
den"
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® Wyvertoonen hier » în onze Printverbe   

 

den Tempelder Eendracht » ouwelings in zynen vollen fiant;
nevens*t overfchot, dat 7 of8 Zuilen zyn, ’t te Romein’t gemeen voor gehouden word. Maaraangezien de
beroemde Nardinus ,, en na hemonzenSchryver hier ter plaats , t, dat dit overbiyfzel eenen anderen Tempel
îs, en daarin vanall Oudheitskundigenverfchilt ; gelyk in Saturnus- en JupiterKapitolyns-tempels; vinden

licht te zeggen, dat mogetyk onze Print feilt in°topfthrift,‘tgeenden Teckenaarlichtelyk te vergee»
ven is , naardien de beroemfte Nafpoorders der Ouiheit hem hier in milleid hebben , en ’t.cen voor 'tanderdoenzan-
zien. Dit is ten minften zeker, dat deeze Zuilen ndch te Romeftaan, ent overfchotvancenen ouden Tempel : of
‘t isvand’Eendracht ,, ofvan de Fortuin , blyft voor ”t nauwkeurig onderzoek der Geleerden over. Ook is dit on-

» dat'er geen andere Qudhcitsbrokken 2yn ; waar op vermoeden valt , dat ze vande Templen, daar*t hier
nt , zyn overgefchoten, Derhalvenis’ gewis,, da’er, 200 wein onzePrint.afbeeldzels doolen , geene de

octtappen van de gemelde Tempelen mer overig , maar dat ze alle door de woedende Tyd , als kinderen van
mus, verilondenzyn. la
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6 BESCHRYVING VAN QOUD Rome.
der Kapitolynfchen:berg , by het Gevangenhuis, daar de Heilige weg begon. Dit is
cen zeer heerlyke Zegeboog ; ten halven in den grond gezonken , die drie doorgan-
gen heeft, en-waar van al her beeldwerk ontrent half is uitgegaan. Een groot Op-
fchrift toont.aan, dat dé Raad, en ’t Roomfche volk haarter eeren van SeptimusSe-
verus ; Overwinnaar'der Parthen , hebben opgerecht. Die nieuwsgierig is om de Be-
fchryving van deeze Praalboog , nevensalle zyne loofcieraaden yin ’t koper gefneden,
te zien , leeze her boek , dat'er de Heer Suares ,, Biffchop van Vaifon, over gefchre-
ven heeft. ( Onze bygevoegde Printverbeeldingen toonen den prachtigen opftal van
deeze Boog ,. zoo zy ouwelings in Rometentoonftont, en-het bouvallig overfchot
van ’t'geen’er noch hedenfdaags van wotd gezien ; °t eerfte naar ’t oorfprongkelyke te
Rome ; van den HeerBellorius, uirgegeeven , en ’t laatfte, ook daar naar*t levenge-
teckent ; in alles met het geen’er onze Schryver van aanroert overeenkoomitig.)
Voor dat we de vierde zyde van de Markt befchryven , die noch voor ons ‘onder-

zoek overig.is, zal ’t niect'onpas zyn kortelyk te befchouwen’t geen op de Plaatszelf
ftont , behalven © geen we reeds van de * Schipbekken , en de vergulde Mylpaal
gezegt hebben.

By‘t Gerechts-hof van Julia, waren trappen gemaakt , tot zitplaatzen voor het
volk ,. dat’erquam omte pleiten , gelyk zulks uit Cicero en Afkonius te zienis ; ZY
wierden Gradus Aurelit., of Aurelius- trappen genaamt, van Aurelius Kotta, Schout,

© die ze liet maaken.
In ’t midden van de Markt, was de vermaarde LacusCurtii ,ofKurtius-poel, daar

de .omftandighedenverfcheidentlyk van Denys van Halikarnaffen L. 2. en Titus Livius in
?t 15° Boek van’teerfte Tiental, verhaalen. Van ouds was ’teenftilftaande Stang, int
midden van de mark, daar ze’tlaaglt was. In den corlog van Tatius tegen Romulus,
dachter. Metius. Kurtius, Sabyner , die’er over wilde zwemmen , in te fmooren ,
fchoon hy te paerd was ; en alhoewel ze zedert , door d’aarde en puin , die'er in ge-
fmeten wiert, gevult, en droog gemaakt was , behielt ze echter altoos den naamvan
de Kurtius-poel. Naar Varroos meening , was*t een Roomfch Borgermeefter, die deeze
plaats, als cen'heilig cord, om dat’er de blixemwasin gevallen, toefloot. Hy verhaalt
00kde volgendegefchiedenis , die naarallen fchyn, fchoon ze meede by Titus Livius word
gevonden, in’ 7î Boek, een verdichtzel is. ‘Zy zeggen, dat'er op deezeplaats zulk
een diepen afgrond was , dat ze nooit , fchoon'eralles in wiert geftort , wat men be-
denken kon, te dempen ware. De * Godfpraak eindelyk , geraadpleegt , antwoord-
de , dat deeze grondelooze kolk zou toefluiten , wanneer'er hetallerdierbaarfte op de
waereld wiertingeworpen. Maar’t waste vergeefs,dat’ereen groote meenigte gout ,
zilver , en edelgefteenten in gefmeeten wiert. Kurtius, ten laatften , cen Roomfch
Ridder, uitte zyn oordeel , dat’er niets zoo koftelyk dan ?t leven van den menfch
was, en hy had hert genoeg om’t zyne , ten coirbaar van zyne Landsgenooten, opte
offeren. Daaropfprong hy , met volle wapenen, ente paerd, voor d’oogen van’tvolk,
in deezen afgrond , en flux flootdeezevervaerlyke poel boven zyn hoofd'toe , zon-
der dat’er her minfte teken van overig bleef.

Naar’t zeggen van Ovidius , ftont'er een Altaar op deeze plaats , gelyk ook cen
1 Olyfboom, een Wyngaard , en cen Vygeboom, die cerft voor den Tempel van Sa-
turnus ftont , daar hy uitgerocit , en hier verplant wierr, om dat hy ;als Plinius zegt,
*t Beeld van Sylvaan bedorf.
Her groot Ruyter-beeld van den Keizer Domitiaan ; ftont van gelyken ter deezer

plaats ; ‘als.op ’t middelftipvan de Markt, zegt Statius.  Hierterplaats wiert ook, naar
°t getuigenis van # Tacitus, de Keizer Galba gedoodt.

 

"e Ge

# Tacitus meld in * ifte bock zyner Hiftorien , *t 41 Hoofiftuk , de dood van Galba kortelyk aldus , zoo als het de
Drofliart Hooftden Nederlanders doethooren: ;, Nevensdepoel van Curtius, is Galba, door’t zidderenvan de dragers,
sy uitden toc] geworpen , enter neder geftort. Van zyn uiterfte flemme, is, na dat yder hemin hat of verwondering

Zommigezeiden, dat hy fmeckender wyze gevraagt had , War'er quaads van hero ver=
gebeeden om weinig dagen tyds totbetaling der fchenkaadje. ‘è Melle deel, dat hyaan den doodflagers

5) den ftrot bood2 <ouden soegaan, en ffeeken, indien "t den Stant randzaam feheen. Den doodflageren was nietgelcegen,
5) ant geendat hy zeggen mogt. Wie hemde moordfteckgaf, gantniet vatt genoeg. Eenige willen dar Terentius Eva-
7) cattes > anderen dat Lecamus , doorgaanstluide gerucht , dat Camsurins , foldaatder yftiende kewrbende, bem 't<ronerd
3. in de trotgedrute , en die afgefteeken beeft. De anderen hebben zyn beenen en armen(wantde borit was bedekt) leclyk
7 gekorven.. Vele wondenwerden uit verwoedheit en wreedhcit den geknooten ligchaame nochtoegegeeven. Du
was *t ongelukkig einde van den ouden Keizer Galba , by duezen doodelyken Poel, door den hat van ‘t baldadig krygs-
volk gefheuvelt, ‘meeft ; naar men wil ; ontftaan , omdat hy omtrent denSoldaat, die doch op geld vlamt, te vrekkig
Was. Waar over men wel maguitroepen

  

  
   

 

  
  

 

  
     

 

Rampzalig wiffellot » dat Keizers vanden throsm
poet vallen in den poel van d'allerfelfte rampe

Hoe duurflone deezenVorft de Roomehefehitterkroon >
Toenky verftikte door de <warte muiters dampen s

Ter plaats van Kursins vergifie Zavelpoel 1
Zoo ficefe men als men fiant den mujteling ten doel,
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  VII STADSWY.K  XVIIH. 69

*t Gebruik der Rioolen te Rome ingevoert zynde , liep het groot Riool onder dé
Markt heene , en alle de gooten der ftraaten rondom ontlaften’er zich in door cen af.
tocht , by den Kurtius-poel.
By het groot Riool , waren twee tonnen met fteenen onder de aarde begraaven , Dolicia.

Waar boven opherniet vrygelaaten waste fpuuwen : daar was iets in beflooten ’t geen
voor heilig wiert geacht , dat'er bygelooviglyk , zonder’er aan de durven roeren > in
bewaart wiert. Zommige meenen dat'er ’t gebeente van Numa in was, maar menzal
in °t vervolg zien , dat hy aan geene zyde van den Tyber begravenis.
Op deeze Markt ftont ook de ftyl , of zuil , waar aan Horatius, als in zegepraal,

den roofder drie Kuriatien hing , dien hy overwonnen had. ;
Behalven de Beelden , waren'er nochveele Praalzuilen opgerecht , of wegens eeni- Columne

ge doorluchtige daaden , gelyk de twee van Kajus Menius, by de Schipbekken, om Menia,
dat hy de oude Larynen en Antiaten had r’ondergebragt, by welke de dieven, en on-Delli».
deugende Slaaven geftraft wierden ; en die van * Kajus Duillius , die ’t eert wegens &D.Cl,
cen fcheepsgevecht zegepraalde , dat hy op de Karthaginenzers gewonnen had; Dee-
ze zuil was met kopere bekken , of fnuyten van de vyandlyke fchepen verciert , en
werd tegenwoordig in ’t Kapitool bewaart. Ook wiérden’er zuilen ter gedachtenis
van de Groote mannenopgerecht, zelfs na d’uitvinding van de Beelden, gelyk die van
Julius Cefar, en van den Keizer Klaudius.

Opeenandere Pronkzuil , by de Schipbekken , ftont., naar ’© verhaal van Plini- Cotumna
us, cen Zonnewyzer. SE
De Schouts Vyerfchaar ftont dichte by de Boog van Fabia, op den H. Weg.gio Sola

Zy wiert Puteal Libonis , naar den geenen genaamt , die haar licet bouwen. Dit I
Was de eerfte in Rome, als Akron, een uitlegger van Horatius, ftelt, op’t6° Schimp- Litor
dicht van ’t 2° bock. *t Was ook als cen Wiffelbank ; alwaar men op woeker geld
Jeende , en was gebouwt op den put, waarin ’t fcheermes wiert gefmeeten, waar mee-
de d’oude Tarquyn , volgens.d’antwoord van den Wigchelaar A&ius Neevius , den
wetfteen affneed.
Het Bceld van Marfyas ftont'er dichte by. Dit was als de zamelplaats vande Woe- Ma

keraars.
By de Mattinaas- en Adriaans-kerk, ftontten tydevan Romuluseen Poort; de Deur- Te

of Hang-poort geheeren , (als we bovenin de verhandeling der Poorten zagen ) maarfi
toen de Stadt naderhandwiert uitgelegt, was deeze poort onbruikbaar; weshalven men
van dezelve een Tempelvoor Janus Befrons ; nevens her koperen Beeld met twee
aangezichten maakte , het eene naar ’r Ooften, en ?r ander naar t Welten ziende. De
Tempelzelf wiert in t vervolg des tyds van koper gemaake. Hy ftont open in tyd
van oorlog , en was in vredenstyd gefloten. Hy moet met den Tempel van Yanzs
Quadrifrons yaan de Doorgangs-markt , noch merdiendoor Numa gebouwt, ter plaatze
Argiletum geheeten , by È Schouw-burg van Marcellus , niet verwart worden : want
deeze wiert door Romulus en Tatius gefticht , hebbende rwee aangezichten en een
hoofd , zinnebeelden van de twee Romeinfche en Sabynfche volkeren , die maar een
eenig volk zouden uitmaaken.  Ook ftonden’er op de zelve Markt noch twee andere
Kapellen van Bacchus, alwaar de Koopluiden, Bankhouders , en Wiffelaars ; mal-
kanderen befcheidden. Miffchien was ’t cen van deeze, die ook de drie Schikgodef-
fen hiette.

In deeerfte tyden, was'er een kleine Waterfprong by den Tempel van Janus, La Lutcola
teole aque genaamt; ’t zy om dat het water modderig , of geelachtig was , of , naar3}tni
Varroos meening, Lautule è lavando.  Deeze {prong verfchafte den Dichters cen rui- plum.
meftoffe, om’er hunne vindingen meéte vercieren.
Nufchiet'er niets overig , dan de vierde zyde van de Markt, naar hetOoften, langs

den Heiligen weg , te befchouwen, daar tegenwoordig de Adriaans- en Maartinaa-kerk
ftaat.
By de Boog van Fabiaan was waarfchynelyk cen ftraat , door welke men naar de
ielen ging , op welkers eene hoek het Reg:ftont ; dar tor het 4° Wyk behoorde.

13 Op
e deeze Gebekte Zuil, van Kajus Duillius , in een psar Printverbeeldingen voor

?t 00g , dat een van de fiuaille overblyfeels der Roomfthe Oudhedenis.  Dus blykt doorgaans hoe gencegen de Romeinen
om met allerlei zegetekens, wegens hunne overwinnende wapenen , te pronken , waar meede deeze Roomfthe

Markt byzonderlyk bezetwiert. Int Kapitool ftont ook , Livius meld in zyn sde boek *t ade Hoofdft. zulie cen
salzuil, met Scheepsfnuiten verciert , ,, door

»Punifchen corlog , opgerecht , die, terw
3 den blixem,, die'er,incen onweèr , by nacht op
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mailius, AmptgenootvanServius Tullius, -onder den

fel en verwachting vaneenennicuwenoorlog wass door
tot aanden grondverbryzelt wiert 5 dat de Romeinenvoor cen
flach van praaltekens , die wegens zee-overwinningen, ten toon

chrift voor Kajus Duillius ophetzelvegettelt, z00
ci s Boherellus nauwkeurig , met aanwyzing van

ar heeft verder tot cieraad, de vooren gemelde Spreckitoel
cen Redenaartot het volk {chynt cen aanfpraak te doens gelyk hy by
igt, waar op de oude Scheepsftryden der Romeinen verbeeld ftaany

il, met cenKeizers beeld op het dek@tuk ; op gemunt Maat

  

       
»» quaadteken opnamen. Dit was dan van ouds de cerfîe
geltelt wierden.

 

   

 

rokken, te Romeuitgete
in è verlchiet by deeze fteene zuil gelelt,
de andere cierlyk cen paaroudé ftecnen heeft
nevens cenige Penningen , daardeeze Gebekte

  

  

 

   

    

  
  

  

  

 

  

 

  

    

  
  

  

  

   

  

      

  

     

  

  

  

  

  

 

   

      

    

      

   

 

  

 

 

 

  



  
   

   

  

  

  

    

 

  

  

       

  

          

  

            

  

     

  

  

 

    

    
    

  

 

  
  

     

79 BESCHRYVING VAN OUD ROME.
| Signum Op den anderen hoek van dé Markt ftont het Beeld, of de Tempel van de Riool.ve:
| fem.  nus , ter oorzaak , zegt Laktantius , dat’er cen Vrouwebeeld in het groor Riool ge.

plum. vonden zynde , zonder dat men weeten kon van wie her was, dit ter deezer plaatze ;
140 Ciao onder den naam van de Riool-godinne; of de Riool-yenus , aangebeeden wiert.
I ne De vyf; of zeven winkels, die ten tyde van de regeering der Tienmannentot

vleefchhallen gebeezigt , en daar na door de Bankhouders bezet wierden ; ftonden by
de Riool-venus : wanneer men van die plaats fprak , wiert ze.Sub novis , fiupple Ta.
bernis genaamt. :

i Stationes Daar allernaalt ftont een gebouw , Stationes Municipales genaamt , dat. Nardinus
en L. 5: 18. geleerdelyk gift de plaats geweelt te zyn, alwaar de Afgezondenen der be-

handvefteSteden, dat is die tot her Koomfche Borgerrecht aangenomen waren;enin’t
Komitium , nevens de andere Stedelingen , cen beraadende ftem hadden, hun verblyf
namen.

Die de bewyzen wilde zien, hoe het Hof van Paulus Emilius hier by ftont, leeze
Nardinus op de aangetrokke plaats. Het zelve was heel prachtig , met Frygifche
zuilen , als PliniusÌ, 36. c. 15. zegt s opgetrokken ; en Appiaan d’Alexandryner be»
veftigt , dat'er Paulus Amilius de vyftien hondert talenten aan te koft had gelegt;,
die Julius Cefarhem, om hem aan zyn zyde tetrekken , uit Vrankryk toegezonden
had: ’t welk cen bovenmaaten groote koften is, en op zeven hondert vyfrig duizent
Ryksdaalders, elke Talent op 500 Ryksdaalders gereekent , uitloopt.

Tenta Naardien wyboven hebben getoont , dat de Tempel van Saturnus, en de gemeene
| Aarini, Schatkamer nier ftonden daar tegenwoordig de Adriaans-kerk ftaat, is ons overig teon-

derzoeken wat, en waar deezelaatfte voortyds geweeft zy. Hetis buiten tegenfpraak,
dat de MarktofPlaats van Auguftus achter deeze kerk lag, en dat ze door Adrian, naar
d’aantekening van Spartiaanus , wiert opgehaale. Julius Kapitolyn zegt ; dar Anto.
nyn de Godvruchtige een Tempelter eeren van Adrian ,, zynen Vader door verzoo-
ning, lier bouwen; nu konde hy denzelven niet voegzaamer; dan by cen Gebouw
door hem vernieuwt , en op de Roomfche Markt zetten. Deeze gilfing word beve-
ftigt door de gewoonte , die de * Pauzen dikwils hadden ; om de heidenfche Tem-
elen , tor Kerken wyende , hunne oude naamente laaten behouden , mids het Chri-

ftenvolkeen waare reden yaneerbied,tot deeze Godtsdienft plaatzen voordraagende. Over-
Tem- zulks, in fteè dat de Keizer Adriaan hier als een Godr aangebeeden wiert, heeft'er de

vis, Paus; die haar inwydde, een Kerk ter ceren van den Martelaar Adriaan van gemaakt;
gelyk de Tempel van Mars, die’er by ftont, aan de H. Martina, Maagd en Martela=

| refle , en die van ’t Broederpaar, Remus en Romulus , een weinig verder, ter ceren
| van de twee H. broeders , Kofmus en Damiaan, zyn gewyd.

Deeze Kerk van de H. Martina , die zommigeverzeekeren cen Tempel van Mars
geweeft te zyn, was, haar ’gevoelen vananderen, het Secretarium Senatus, de Grif
e $ of Schryfzaal vanden Raad. Vader Donaat, en Nardinus meenen, dat den Room-

MIOLIN (NI fchen Raad met Chriften Raadsheeren aangevult zynde , na dat de Keizers den waaren
Ì | | Godsdienft omhelft hadden ; zy niet langer wilden dat hunne Raadbefluiten ; Seratzs |
AIOrIIT | | Confiùlta genaame , in de Gemeene Schatkamer , diein den Tempel van Saturnus was;
I il bewaart wierden, maardat ze opzettelyk deeze plaats, tot opfluiting van deeze Staats-

"È fchriften ,. lieten bouwen.
| po Het grootgetal van volk dat te Rome wasyzedert zy Europe, Azie, en Afrika beheerfch-
pi te, bragrte weege dat de Roomfche Marktte klein wiert jom zoo veel menfchen.te kon-

|
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   Il nen.bergen. Bezwaarlykkonze vergroot werden, vermids menveele fchoone Gebouwen
had moeten onder de voet fmyten,'t welk , zonder een merkelyke fchade , niet gefchieden
kon: behalveh datde meeftegewyden heilig waren,en het overzulks een heilisfchending
waarè geweeft dezelveaf te breeken. Dit nootzaakte Julius Carfar om cen nieuw Vlek re
maaken, achter daar tegenwoordig de H. Marsine-Kerk ftaat , waar by hy ceh fchoon

Forum Raadhof,of Slot bouwde, waar van deeze plaats met dit Gebouw de naam van Forza
aa Gefaris è Cexfars:markt , voerde, Byzyden dit hofliet de zelve Cafar cen Tem-

pel

n-Kerken te wyen , is niet wraakbaar, alzoo
e hen de zelve naamenvan dè HeldenderHeide-

 
*

  
Deeze gewoonten der Pauzen , om de Heiden{che Tempelen tot Chi

2ulks nergensin de Boekenvan *t Nicuwe Verbondis afgekeurt; maar dat

nen doen behouden, en die, wegens gelykvormigheit tot de Heldenvan‘t Chriftendomovergebragt hebben ; houd men met
rechtvoorcen beftraffelylc misbruik. Wat? Een gebouw, cen Tempel voordendienft van Godt, tercerenvan'eenmenfchs
hoe heilig fehoon, te ftichten , ofinte wyen , finaakt naarheiligichendery  waar door men Godt iets ontrooft ,
dat den fehepzelen toegesigent word. Mar dus moeft het oude Heidendomplaats voorhet nicuwe maakeni. -Dat'er de
Schryver byvoegt, dat de Keizer Auriaan ; in zynen Tempel, als Godt wiert anngebeeden , îs te verftaan , dat hy als
cen vergoodt Held , by de Heidenen voorHalve-godengereckent , daar in gedient wiert, en dat uit dien inzigt hemdee-
zen Tempel, doorzynen zoon Markus Aurelius , gebouwt was. War doet nu het Nieuwe Rome in deezengevalle
Dient het zyne vergoode helden, of verhemeldeHeiligen , niet op de zelve wyzein de Kerken , die hun ter ceren 2y

Ì toegeheiligt , en naar hen hunne naamen draagen ? Doorhaarkloveryen hier cenig onderfeheid in te zocken ; zal de zaak; i
il by recht/chape verfanden, niet. goed maaken. Want wie weetniet, datde Hcidenen cen gelyk verfehil tuflchenden dienft

  

       
  

  

  
    

 

  

 

  

 

| vande Opper- en Minder:goden geftelt hebben ? *t Is dan meerdan Klaar , dat deeze ver van maamen , door de
| Piuzen aande Kerkengegecven , niet de zaak, ofde natuurvan dendienft , maaralleen de naamenverandertheeft.



 

 

Fig: 307.
COLVMNA Imp.TRAJANI,in iplius FORO.
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VII STADSWYK XVII H. Chi
pel vdot de Moeder Venus bouwen, waar van hy zich vleide , door Nilus:,, zoon van
Eneas  Anchifes- en Venuszoon; naar ’t zeggen der Dichteren , afkomftig te zyn;
beide waren ze op de prachtigfte wyze verciert, Plinius tekent in zyn 35 Boek , ’r
4° Hoofdft. aan, dat'er, onder anderen ; een uitftekende, fchildery van Medea en
Ajax op den muur van ’t Raadhof , voor den Tempel van Venus, ftont.  Onderde
Beelden , was'er een van Julius Cefar , met cen malienkolder gekleedt , en Plinius
zegt, inzyn 35% Bock ,.’t;5* Hoofdft. dar hy'er een harnas aan wyde , vol Britan-
nifche paerlen bezet. Op © midden van zelve ruim ftont het Beeld van den zel-
ven Cefar , van verguld metaal , te paerd. Daar word ook van cen gebouw gewaagt,
dat op de zelve plaats heeft geltaan, en Atrium Minerve ; of Atrium bbertatis
hiette ; maar mogelyk was ’t onder de voet gefmeren ; toen ze van Cefar bebouwt
wiert.
By het vlek, of de markt van Julius Cafar , lier ‘Auguftus een andere maaken ,

achter de Adriaans-kerk , hebbendecen ftraat tuffchen beiden, waar door men naar
het Doorgangs hof ging , dat echter cer? langen ryd daar nais gefticht. Alhoe-
wel de Plaats van Auguftus heel klein was; als door de byftaande Gebouwen bepaalt ,
getuige echter Suetonius , dat ze voor een van de fchoonfte timmeraadjen van deezen
Keizer ware te achten. ‘Aan twee zyden ftonden’er galderyen vol Beelden gepropt,
aan de derde zyde ftont het hof, en hier tegens over liet hy cen ronden Tempel aan
den wreekenden Mars bouwen , dien hy in den oorlog , welke hy tegens Brutus en
Kaflius voerde , had gebeedelooft , minder om den dood van Julius Cefar, zynen va-
der door vertooning te wreeken , dan zich.in de opperheerfchappy die hy begon-
nen had teverweldigen, te handhaaven. De zelve Auguftus gelafte, zegt Sueronius in
zyn leven , dar de Raad in deezen Tenpel zou vergaderen , wanneer hy over den

oorlog , of de zeegepraal te handelen hadde,
Achter het vlek van Cefar , dat is, naar de kerk van den H. Zorenzolo aan, wiert

cen andere Markt , of plaats gebouwt, niet ten gemeenen ooirbaar , gelyk de voor-
gaande, maaralleenten gebruike van de Zilverfmeden, en Juwelieren,, met een Recht-
hof, waar in hunnegefchillenbeflecht wierden. Uit deezeninzicht gelooft Nardinus,
datde Juweliersftraat, Vices figillarins Major , nevens hunne galdery , Porticus Mar:
garitaria , Waar onder zy hunnekoftelyke waaren te koop ftelden , daar naby was.

Eindelyk was de fchoonfte plaats van alle de Markten, ofPlaatzenvan Rome, die vai
Trajaan , gelcegen in het Dal , tuffchen den Kapitolynfchen , en Quirinaalfchen berg;
waar van noch de konftryke Praalzuil, daar zyne overwinningen in bafterrleven op
marmer, waar van ze gemaaktis, ftaan uitgehouwen, en die van binnen een wenteltrap
heeft, waar meede men den top beklimt , over end ftaar. Dewyl dit heerlyk konftwerk
der Oudheidt noch tegens de rampen van den tyd , en de woedende onwcersvlagen
beftandig gebleven , en door Paus Sixtus denV, diengrooren verbeeteraar van Rome,
vernieuwr is, zullen we in het rweede deel van dit ‘werk breeder van °t zelve fpree
ken. :(Waar voor wy derhalven ook onze, Printverbeelding. fpaaren. ) De affche
van den Keizer Trajaan wiert in een Iykkruik op'dén top van deeze Zuil bewaart, en
hy was de cerfte, zegt Eutropius , die *t voorrecht had van in de Stadt begraaven re
worden
De Kroonlyften , ‘Architraven , en Frifen van de galderyen, waren van Metaal,

gelyk.ook de Beelden die'er op ftonden ; naar’t zeggen van Paufanias. Op dit Vlek
ftont; gelykop de andere, een ‘Tempel, en een Raadhof, in welkers voorzaal de Bur-
germeefters vergaderden , waar in het Metaale Beeld te paerd van Trajaan was opgerecht;
en gelyk dit Hoftot gerief van ’t volk was gefticht, liet het zelve, tor erkentenis, ter
zelver plaatze, cen Zegeboog voor dien Vorft oprechten, gelyk uit de Penningen te
zien is. Daar was ook de witftekende ryk voorziene Boekery in , met-Beelden van
geleerde mannen verciert, die nadérhand in de Badftooyen van Diokletiaan is overge-
voert. Wanneer Keizer Konftans , zoon van den Grooten Konftantyn , re Rome
quam , ‘wiert hy , zege Ammiaan Matcellyn , door de heerlykheit van deeze groote
Stadt zoodanig opgenomen; voornamentlyk toen hy 't 00g. op deeze Markt .van Tra-
jaanliet weiden , dat hy betuigde verwondert te zyn, dat , daar de Faam altyd dezaa-
ken veel grooter maakt dan ze zyn ; zy de grootheit van Rome niet naar waarde had
konnen uittrompetten. Daar na’t Ruiterbeeld van Trajaan befchouwende , roemde
hy zoodanig cen paerd , dat voordit niet zoude wyken , te konnen laaten gieren;
ik geloove zulks wel ; Sire ; zeide Hormifda , zoon van den Perfiaanfchen Koningk,
die zyn hof, als gyzelaar , volgde , maar men moeft’er te vooren cen ftal voor laaten

bouwendie deeze gelyk is.
Daaris in deeze 8“ Wyk'nietsoverig te befchouwen dan het Kapitool, maar dit ver-

dient een Hoofdftuk op zichzelven ; na de andere merkwaerdige dingen gemeldte
hebben , die Rufusen Viktorzeggenindeeze Wykgeweelttezyn, namentlyk48 Straat-
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meefters ; 2 Voorftanders , of Verzorgers ; 2 Aanklagers ; 6 Krygsbenden tot de

wacht , 66 byzondere Baden , 120 Kommen , of Warerbakken zonder naam, 28

Pakhuizen , 30 Molens; 150 Sloten , of Heerenhuizen , 3880 Eilands-of op cige-

muuren ftaande huizen , Dit Wyk begreep 14787 voeten in den omtrek.

XIX. HOOFDSTU K.

 

Befchryving van t Kapitool.

Angsdrie wegen klom men op ’t Kapitool, die alle op de Room-
3 fche Markt begonnen; want het was niet doorgangbaar , datis,

$ menging’er niet dwars over heen ; gelyk hedendaags; maar’t_ was
cen Vefting, met zeer dikke, en onbeklimmelyke muuren omringt.

i Men ging’er allen door cene Poort , namelyk de Hangpoort ;
€ in, by de BoogvanScipio d’Afrikaner , welkers herren van me-
Ou caal waren , t'zedert het verraad van Tarpeja, opdathet geknars,

%w%& Wjdat ze int opgaan maakte , haare opening te kennen gaf. De
cerfte van deeze wegen , of opgangen, waren de honderd trappen van de Tarpejaan-
fche Rotz, die , van de Roomfche Markt af omzwaaijende , alwaar ze begonnen ;
by den Tempel van de Fortuin ; door Kamillus gebouwe , tot op den kruin van den
berg liepen.
De tweede was die Clivss Capitolinus è of °t Kapitoolsklif wiert genaamt, die

ook achter de Tempelen van de Eendracht , en Saturnus begon : en de derde waren
de trappenachter de zegeboog van Septimus Severus , dichte by ’t gevangenhuis. De
twee laatfte zyn noch , met een klein onderfcheit , in wezen, want men klimt'er lyn-
recht ; langs de beide zyden van ’t Raadsheerlyk Paleis ; op ’t Kapitool; in plaats
dat de trap ouwelings fchuins , en tuffchen beiden doorgefneeden was , gelyk tegen-
woordig de weg voorde koetzenis. *

    

      
   

 

 

® Uitonzebygtvoegde Printverbeelding, zien we den fiant van *t Oude Kapitoolgevaert op tweederlei wyze , boven
sari naar't verftandvandengeleerden Nardinus, en beneden naar de meeningvan Donatus , en de gemeene Qudheits-
Kundigen , die ’t naafte feliynt over cen te komen met deeze Belchryving ; en ons zoonauwkeurig de ganfthe ge-
legentheit van dceze heerlijke Vefting afmaalt , als of wy dezelve , in Romes bloci, met cigen cogenzagen. De
fchoonheit en uitnemende pracht van dit uitfteekende Roomfche raadhof, metde byftaande Gebouwen , zegt Hendrik
vanHaeftens in zijneBelchryving van oud Rome, naar haare wonderlijke , en ongeloofiijke grottete willen befthri)-
ven , is volfirekt onmogdijk ;' want daar zullen geene hoogdravende, noch vergrootende redenen konnenbedacht wor-
den; ofzy zullen , by mangel van woorden , verkleinen, ’t geen menpoogde te verhe! Cicero kan voor’t zelve
geen bequamer benaming vinden, dandat men't Het aardfe4e Huis van de Godon , en van Fupiter hictte. Hoor'er Am-
finiaan Marcellyn van fpregken > in "è geval van den keizer Konîtans » toen hy Rome bezag — van den Schryverin *t
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* Gemeen gevangenhuis, der mifdaadigen ter doot gedoemt , ftont beneden aan Carcer

den voet des bergs , war hoogerals de Zcegeboog van Severus , ter plaatze daarnu Tullnus,de Kerk van den H. Petrus 7 carcere ftaat; z00 genaame, om dat de Prins der
Apoftelen daar in gevangen gelegt wierd. Ankus Martius , de vierde Roomfche
Koning, heeft her, naar het getuignis van T. Livius, Jaten maken.  Garcer ad ter-
rorem excrefcentis audacie media urbe imminens foro edificatur. Maar vermits Ser:
vius Tullius het weér lie ophalen ; en, naar ’t zeggen van Varro, met groore ftee-
nen » (gelyk die aan’t gevangenhuis van Syracufa, die Latorzize, dar Steenputten te Latomiz:
zeggen is, genaamt wierden ) , omtrok, kreeg het na dien tydt de naam van
Carcer Tullianus ; *t werd ook Mammertinus geheten:, ’t zy, om dathet door ee-
nenuit her geflache der Mammertynen vernieuwt wierd, of om dat het op den hoek
van de Mammertynfche ftraat ftont : of ook wel licht; om dar Ankus Martius de
eerfte Stichter was. En fchoon de Kardinaal Baronius van gevoclen is , dat
dit gevangenhuis geftaan heeft daar nu de kerk van St. Nicolas in carcere ftaat ;
echter worteenparig vaft geftelt dat hy mis tat , en dat deze gevangenis aan den
voet des bergs geplaatlt is geweeft : te meer , om dat die St. Niklaas Kerk buiten
de ftadt en Karmentaalfche poortftaat , ver van deze gevangeniffe, die midden in de
ftadris. Wefhalven de Kerkelyke Schryvers, ofcenige der zelve , infgelyks dwalen,
noemende die Kerk, S. Nicolaus in carcere TULLIANO ; welk laatfte woord
daarom moet doorgehaalt worden.

Het

vobrgrande Hoofdfuk aangehaalt. Daar beneven buiten de toppen der zeven bergon , door de Neilopgaande en effene vlal=
ten van de deelen der Stadt, en het geene daar buiten was» het voornaamfte bezigtigende » 2ag by onder alle andere uit=
fiecken, den Tempel uan Jupiter Tarpejus , (anders Jupiter Kapitolyns-tempel genaamt , waar van we hier na cen rùi-
‘mer befchryving zien) die 200 verre de anderen overtrofals het gene Goddlelijk is bet menfehelijke, enz. Gemerkt dan,
dat deezeonbefchryfbaare Borgt in Romes kreits , het allervoornaamite en verwonderlykite was, dat in deeze groote
Stadt waste zien , zal ‘t niet t'onpas zyn hier by te voegen, op wat'wyzedezelve in den Vitellisanfchen Burgerkryg,
naar ’t verlisal van Tacitus , in zyn Hiftorien het derde Bock , de 71 afdeeling , is beftormt ; en verbrandt ; wie de
Grondleggers en Stichters van deezeonvergelykelyke Velting geweelt zyn, en daar na ook op wat wyze zy, uit
haaren puinhioop; weder is opgerecht s en met welk een plechtgebaar op nieus ingewydt Dit verhaalt'er dan die groote
Gefthicht{ehryver, naar de vertolking van den Heere Hooft, van. ,, Naulyx was Martialis weder op ’t Capitolium ge-
sv keert, ‘alsde raazende foldaat voorhanden , zonder eenigen aanvoerder, elk ’t onthiet aan zyn zelven neemende. Met
+nfhelle drife de markt ea tempels , die dear ovér hangen, verby gellreeft hebbende , verheffen zy de fpits ten teegeri-
»-overftaanden heuvel op, tot aande cerfte deure der Capitolyner burg. Het waaren van ouds gaaleryen , aan de zyde
avant klif, daar men terechte opging. Op het dak der welke zommigenuitgetreeden zynde , ftommelden, met
» ficenenen teegelen ; de Vitellianea van bovenneér, Ook hadden deeze geen handtwapen dan zwaaiden; en grof
+»fehut te doen haalen, fcheente lang werk. Zy fmeeten fakkelen op de vooruit{teekendegallery , en volgden’tvuuf,
»Ende zoudentot de verbemdedeuren van ’t Capitolium ingeboort zyn , ten wsar Sabinus de beelden , ’t cieraadt der
»voorouderen , alommeafgerukt » in den toegangzelf, als cenen muur hadt voorgeworpen. Tocn'yliegen zy ver-
»» fcheiden toegangen van *t Capitolium aan , nevens de boffchaadje van de veiligplaats , ende waar langs mende Tar-
+ pejer lip met hondert trappen opgaat.’t Een en ’tander geweldt wasonvoorzien. Hetheintte en heftglte quam
», doordeveiligplaats aangettreeft. Ende waarenzy niet te (tuiten , klimmendeover de aangchechte gebouwen heen,
»-die hoogopgetoogen , als in magtigenvreede | den grond van *t Capitolium gelyk waaren. Hier word getwyfelt of
o het vuur in ’t dak geworpen 2y van de aanvechtersi dî van de belegerden > ?t welk de (terkfte roep is, om degeenen,
die toedrongen , en die nu voortgetreden waaren, af te dryven. Van daaris t vuur gellagen in de gaaleryen, die by
»» de wooningen ftonden. T'hans hebben de Arenden, draagende den top , met hun ouwd hout de vlam getrokken
nen gevoedt, Alzoo is't Capitolium , met beflootedeuren ,, onbefchermt , en ongeplondert; afgebrandt. Droefyket
». en Jeelyker ftuk is; zedert het tichten der ftadt , nooit den Roomchen volke wedervaaren. Ende dit daar men gee-
»nen uitheemfchen vyant had , en de Godente vriende , zoo *t hun vry ftonde, van onze zeeden : dat de zeetel van
nJupiter , den beften en grootflen, die met goeden voorfpoke , tot onderpant der heerfthappye gefticht was, die van
»Porfenna , nat overgeven der Stadt, van de Gallen, na ’t inneemenderzelve , niet gefchendt had kunnen worden ,
»door de raazerny der Vorften uyigevoert zy. (Deeze brandt was de cerfte.)  Ook te vooren had het Capitolium ge-
ss brandt , by burgerkryg, maardoor bedrog cens ampteloozen. Nu wordhet openbaarlyk belegert, openbaarlyk ont-
3» lecken. Waar hadden wy coit oorzaak tot de wapenen , waaroorlogden wy voor’t vaderlandt , om prys zulk ce-
s»ner neerlage waardig ? Koning Tarquinus Prifcus had het Goode belooftin den Sabynfchen kryg , en den grondilag
»ageléidt , mer op hoopdertockomendegrootheit , dan dat de maar maatlyke gelegenheit des Roomfchen volks zoo
5, verre toelangde.  Thans hebben ‘t Servius Tullius , door den yver der bondtgenooten, Tarquinus Superbus , na'tin-
+;neemen van Sueffa Pomeria , van den roofder vyanden , opgebouwt. Mar de glory des werksis gefpaart voor de
s»vryheit. Na ’t uitdryven der Koningen, heeft Horatius Pulvillus, ten tweedenmaale Burgermeefter, hetgerooyt, met
sozulk cen’ heerlyKheit , dat'er d’ongemeene middelen des Roomfehen volx, daar naa mer vercierens. dan vergrootens
x» aan vonden. *t Is wederomgeftelt op dezelve grondvefting ; als dat het, na tuffchenloop van vierhondert jaaren,
syin’t Burgermeefterfchap van L. Scipio ; en C. Norbanus, gebraridt had. Sulla verwinner heeft die zorg aangenoo:
» men, ende nochtanshet zelve niet gewijdt. Dat was alleen zyner gelukkighcit geweigert, De naam van Lutatius
4Catulus is, onder zoo groote werken der Cxefiren , tot Vitellius toe , daar vooren blyvenftasn.  DeesTempel raakte
aytoen in de affche. n

Nopende.den derden brandt en wederopbouwinge van Domitiaan , {preckt Suetonius in zyn leven cap.6. zeer koît
aldus. ,, Veele en zeerheerlyke gebouwen, door den brandt verflonden , heeft hy hernieuwt :. onder die cok het Ca-
»»pitolium, dat weér verbrandt was : Mar hy wilde daar maaralleen den naamen cere van hebben, niet duldende
»dat deaalonde (tichters gemeldt wierden,
En wasdeeze Borgt 3 wegens Jupitets Tempel diè’er in ftont , zelfs 200 ontzachelyk voor de vyinden , dat de Gal-

len, wegens de bovengemelde brand  zich cen gewiffe zege over de Romeinen ; en den ganfchen ondergang van *t
Roomfche Rykgeloofden , als Tacitus meede, met deeze woorden , aantekent, in de 54ite afdceling van ‘è 4de Bock
zyner Hiftorien. ,,Maar fiiets en dreef hen, (de Gallen) zoo zeerom tegelooven , dat heteindt van ’e Ryk voorliaîi-
i» den was, dan de brandt van ’t Capitolie.  Dat ouwelinx de Stadt van de Gallen was ingenoomen ; maar mits’t heel
».blyven van Jupyns zeetel , het ryk blyven ian. Dat nu methet nootlottig vuur , teeken der hemelfché gramfthap
»»gegeeven was.

Wat overfchot dat'er nu in*t hedendaagfche Romevan ’t Kapitool is , en wat gezicht(tant het zelve heeft, wylt ons
de Kleine bygevoegdePrint 2an; maar nadien wy,in het tweede Deel van dit Werk, nader deeze Befchryving van *
nieuwe Kapitoolzullen zien , fpaaren we daar voor onze voornaamtte Printverbeelding $ door Livinus Cruyl; died
Yermaarden Tekenaar, naar ’t leven geteckent. K
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Het was cen gevangenhuis ; maar voor gemene fchuldt, daar de Hondert man-

nen recht over deeden s lang na dat de Koningen verdreven waren , opgerecht; op
dat de fchultheeren, hunne fchuldenaren niet meer zoo hard op ’tlyfzoudenvallen,
als zy gewoon warente doen, ten tyde als die hun toegewezen waren, om’er naar
hun ‘wel gevallen mede te leeven zoo zy wilden , cot dat zy vanalles voldaan wa-
ren.

Omftipt de plaats van dit Gevangenhuis aante wyzen , heeft men Salluftius al-
leen ; in zyne tzamenzweringe van Catilina, na re zien; die het dus befchryft , als
hy zegt ; dat Cicero, de zelve ontdekt hebbende, hier van den Raad, in’t Kapitool
vergadert, kennis gaf, die de medeplichtigen.in °e gar, dar aan de flinker: hande in
’© afgaan was , deed fmyten. E/? Locus in carcere , quod Tullianum appellatur,
ubi paululum defcenderis ad levam circiter viginti pedes bumi deprefus , eum
muniunt undique parietes , atque infùper camera lapideis fornicibusjunîta , fed in-
culta ‘tenebris © odore feda , atque terribilis ejus facies eft.
Aanhet diepfte cordt was een riool, dat eigentlyk Tu/lianum genaamt wierd, daar

in was een gat , door ’t welke de quaardoenders van boyen neer in een diepe
en lage graft , Roburoffterkte geheten ; geftort ofgeftoten wierden ; ’t zy ze z00
iette ; om dat’er groote krachttoe vereyfcht wierd, om dezen fprong ofval; zon-

der den hals te brecken, te wederftaan ; of wel om dathier de boogenen kluyfen
lagen , die'er om ’t gewicht van °t gantfche gebouw te fchooren en te draagen , ge-
flagen waren.  Daar moften de mifdadigers dan of van hunnen val , of van hon-
ger , of om dat zy’er geenen ademtocht hadden , fterven en den geeft uytbraa-
ken.
Te Rome was ook die manier vanftraffe , die in Vrankryk in der Eeuwigheit ,

of zynleven tuffchen vier muuren te moeten cindigen , genaamt wort , vry wel be-
kent, als men befpeuren kan in verfcheide Schryvers , onder anderen by Apulejus
Apolog.2. Omirum commentum ! O fublimitas digna carcere & robore. Boven de
vorige ftraffen wierpen zy ze ook van de Tarpejifche rots af ; als ook van de
hoekige ofkantige fteilte der gevangeniffe , die Scale gemonie , a gemitibus reo.
rum, genaamt wierd ; daar van daan wierden deze elendige menfchen , half levend?
half dood ; in den Tyber geflecpt:

Een weinig hoger lag cen vlakte als cen Platte form, daar op ; aan de rechter
handt naar de Mammertynfcheftraat , veele huizen ftonden, die van den volke, als
van Milo ; Ovidius enz , bewoont wierden.

Menziet ook tegenwoordig , voor op de markt naardeflinker handt , acht zuy-
len van cens tempels overdekte galerye. Meet alle de oudheitskundigen giffen, dat
het de Eendrachts Tempel geweeft zy : Maar Nardyn bewyft zonneklaar , dat die
veellager op de markt geftaan. heeft, endat het de Tempel des Geluks was ; onder
welken , aan den voet des bergs , tufichen de boogen van Tiberius en Severus,
‘een overdekte galery , met fchoone zuilen onderfchraage , ftaat ; die niet alleen tot
cieraat van de Markt dient , maar ook voor den wandelaar ; om daar onder , het
branden der zonne en den regen , te ontfchuilen.
By den tempel van ’t Geluk ftont de Vuylpoort: men ging daar door, om in

cen onderaartfch hol of kluis , onder den berg gemaakt , te komen. Alle jaar, op
den 15 dag van Julius ; wierd ; met veele plechtigheden , het uitvaagzel uit den
‘Tempel van Vefta, op die plaatze ftaande, daar in gefmeten. Clemens d’Alexan-
dryner belchimpt daarom de Romeynenaardig, zeggende ; dat ze den rempel van
*t Geluk zoo dicht by de Vuylpoort , als een rechte plaats voor dien onreinen
Geeft , dien zy , onder den naam van den God des Geluks en heyls , aanbaden ,
geplaatft hadden.
De Patrocliaanfche ftoel , daar Mattialis lib. 2. Epigr. 78. gewag van maakt,

was by die poort , en een van de 144. ftadts heimelyke Gemakken , naar Nardyns
giflinge. Hy wiert zoo genaamt , wegens een afbeeldinge van Patroclus, dien hals-
vriend van Achilles , daar op gefchildert.

Een weinig hoger ftaan drie zuilen , half in den berg gezonken , nevens cen ftuk
van een architraaf , of dekftuk , daar dit op gelefen wott : ESTITUER. ©Qu-
welings was het de Tempel van den donderenden *Jupiter, dien Auguftus op zyne
wederkomfte uit Spanje liet bouwen , om dat hy gelukkiglyk den donderflag , die
in Bifcayenevens zynen draagftoel viel, en den genen, die daar neven ging tot geley,

 

   

aan

% Suetonius în vita Augulti c. 24. in med, verhaalt Het aldus.. Tonanti Zovi aller confecravit liber icrilo cumen-
‘peditione Cantabrica per nodturnumo iter leéticam ejus fulgur perpanzifet » feroumane praluenterexanimaffer. Datis:   Den Donderenden Jupiter hieiHgde hycenen tempel, vermits hy in den Cantabrynfchen veldtocht ,, cengrootgevaar,
des nachts reyzende » ontkomen was , als de Blixem door zyne Rosbaar floeg, en den Îlaaf die vooruit lichte
doodde.
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aan zyne zyde doodfloeg ontkomen was. De Vroedfchip en ‘1 Roomfelie volk
deeden dien weer opmaken , als’t woort ESTITUER getuige. , onder de regeringe
van den Keifer Conftans , of eenigen anderen Chriften Keifer ; die ,. om dat hy een
Chriften.was , den rempel, °tgeen hy echtet had behooren te doen ; nict weér
wilde herbouwen.
Op het hoogfte van den berg zyn twee kruynen; die naar den Tyberkant ;

wordr cigentlyk de Tarpejifche rots.genaamt ; en d’andere de Kapitolynfche berg;
vermits de tempel van den Kapirolynfchen Jupiter daar ftaat , hoewel de laatfte naam
het ganefche gebergte rockomt. De ruimte of plaats tuffchen beyden; hiet men her me:
Intermontium. mon-

Als men door de Pandaner , of Hangpoort gaat ,, komt men op de vorige plaats tium.
die naar beyde de fpitfen des Capitolynfchen bergs loopt. Op t uiterfte van dat
plein, tuffchen twee bofchjes in , had Romulus eenen kleinen tempel, ter. viy- Ameri
plaatze en toevluge der geener, die’er zig in begaven , gefticht; dan waren de Lesina]
daar in gevluchte vrye luiden , ontlaft van hunne fchulden, vry. gefproken van
hunne mifdaden , en uit hunne flavernye verloft. Door deezen loozen ftreck, wierd
de Stad in korten tyd bevolke ; en hoewel eenige meenen , dat dit Vryhofergens
elders geweeft zy , zeggen echter Denys van Halikarnaffen en Strabo rond-uyt , dat
het op den Kapitolynfchen berg ftont. Servius , in zyne uitbreidingen op de acht-
fte Eneide van Virgilius , zegt : dat de tempel des Toevlugts aan. de barmhartig-
heit ‘toegewydt was, en dat Romulus , naar ’t voorbeelt der. Arhenienzers,
(eerfte uitvinders van vryplaatzen) van dien Tempel cenen diergelyken maakte.
Daar nu ?t ruiterbeeld van Marcus Aurelius ftaat , ftont een kleine ronde tempel,
van den Tofcaanfchen God Vejovis , anders den Quaaden genaamt. De Borger-
meefters en Gemeents-mannen deden een rede ter dezer plaatze nu en dan aan ’t
volk; Scipio Nafica lier hem daar om met overwelfde galleryen omringen , aan
welkers beide ingangen twee bogen ftonden ; d’cene van den Africaanfchéen Sci-
pio , d’andere van Nero gebouwr.

Daar nu ’t Raadsheers Hofis , of mogelyk een weinig meer naar beneden ; ,..
heeft, buitenalle twyffel, het Atrium Publicum geftaan ; ’t welk., zoo Titus pun
«Livius verhaalt , van den blixem is verteert.  Benevens dat, ftont’er cok een groor cum.
gebouw , rwee verdiepingen hoog ; de bovenfte wierr Tbu/arium geheeten, om Tau:
dat het als cen geheim- en fluyt-kamer was 3 daar in de eerfte Raatsbefluiten, (naar ’
welke de andere , in kopere tafelen gefneden , uitgegeven wierden ) bewaart zyn
geweeft. Dit doet ons Suetonius , zoo klaar als den dag , in ’© leven van Vefpa-
fiaan zien, daar hy zegt: dat deze Keifer, drie duifent diergelyke tafelen lier ma-
ken, in plaatze der verbrandde , toen het Kapitool, ten tyde des burgerlyken Oor-
logs tegen Vitellius ; in de affche raakte. De benedenfte verdiepinge was cen
leeroefening of fchool, waar in de vrye konften geleert wierden, het Athenzuzm ge- Atene
naamt. t Is van den Keizer Aureliaan opgerecht, naar ?t zeggen van Aurelius Vi- um
&or , dat met de giflinge van Nardyn overeen komt; die ’t zeker houde , darhet
onder het'iabularium geweet zy; ook is’t geloofbaarder , dan dat het in ’c bin-
nenfte van de fterkte , naar ’t gevoelen van Richius , zoude geplaatt zyn ge-
weett,
De Capitolynfche boekzaal ftont naaft aan ’t Athieneum. De Keifer DomitianusBiblio:

was'er de ftichter van. Derhalven miffen zy die opgeeven , dat hy die boekerye allcen DER
in haaren voorigen ftaar zou herftelt hebben. Want ten tyde van Auguftus, Walton
ren’er maar drie openbare boekzaalen binnen Rome; dat wyft ons Ovidius, in het
eerfte zyner Treurdichten, aan; namelyk die van Afimus Pollio , op den Aventyri-
fchen Berg; die van Auguftus , in den tempel van Apollo , op den Palatynfchen
Berg ; en die van O&avius , in haare overwelfde galerye , dicht by het fchouburg
van Marcellus.

Nopende den tempel van Jupiter Capitolinus , de voornaamfte van gantfch tem:
Rome , en ’t grootfte cieraat des Kapitolynfchen Bergs, zyn de Outheitskundigen panJe:
zeer verfchillende van gevoelen , wegens deszelfs ftantplaatze : Ricquius en Dona- tojnu,”
tusftellen dien op de Terpejifche Rotfe 3 maar Nardyn , dien ik ’t lieflt volge,
om zynenetheit , plaatft hem op den anderen kruin des bergs, dic eygentlyk ’r Ka-
pitool hier. Die begerig isom’er een naukeurige befchryvinge van te zien, leeze
Lipfius, Marlianus , Richius, en Vader Donatus, die het uit Denys van Halikar-
naflen en andere oude Schryversin ’t kort uitgetrokken hebben.

Deze Tempelis van den Quden Tarquyn gebedelooft , door den Hovaerdigen ge-
fticht , en van Horatius Pulvillus ingewydt. Hy was 200 voeten lang , en 14 voe-
ten minderin de breette , dat 770 vocten in den omtrek maakt. Het portal: ftont
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76 BESCHRYVING VAN OUD ROME.
tegen 't Zuiden , of naar den Aventynfchen: berg.  Voor den ingang quam een
overdekte galery van drie ryen zuilen , en daar rontom liep een andere diergelyke
van twee ryen.

Hyhad drie onderfcheyde Nefsof buyken onder cen gemeen dak. Aan het cind
van yder buyk ftont een autaar , de middelfte was aan Jupiter , de twee andere aan
Juno en Minerva toegewyd ; en elk had: zynen byzonderen ingang. Yder jacr
wierd'er cen {pyker feer plegtig, buiten in den muur, aan de zyde van Minervaas
Kapel, die aan de rechterhandt ftont , ingeklonken , hier door wierden de jaaren,,
zedert de ftichtinge van Rome ; gerekent.. Het befchot van dezen tempel was
gantfch over vergult; de vloer , zoo Plinius zegt, van fchoone ingelegde en met
beeldtwerk vercierde fteenen , het dak met koperetichelen gedekt. Quintus Catu-
luslier die alle vergulden , als ook de deuren, hengzels; grendelen , en architra-
ven, die alle van koper waren : fulks dat het louter gout ; nevens het geen daar ‘t
mede vurgult was , (zoo Plutarchusverhaale ) twaalf duifent talenten ; of naar on-
ze rekening , zeltig maal hondert duifent guldens bedroeg. In het begin rufte deze
tempel op vierkante zuylen ; maar toen hy , in den burgerkryg tuflchen Marius
en Zylla , in de afche raakte, herboude de laatftrenoemde dien weér, en ver
cierde hem metde zuilen uit den Tempel van den Olympifchen Jupiter ,, ( die on-
der de feven wonderen der waereldt getelt wert) gehaale ; hy liec die uit Gricken-
lande te Rome , zoo Plinius in ’t 36. b. 6. Hoofdft. azmwyft, brengen.

Als; na dien tydt, deze tempel weér door ’t vuur. des oorlogs, tuffchen Vitellius
en Vefpafianus ; verflonden wierd , hernieude hem de laatft gemelde Keifer. Maar
kort daar na ; voor de derdemaal in koolen geraakt zynde , liet hem Domitiaan
met meer pracht dan te vooren, opbouwen; doendeuit Griekenlandt de allerkofte-
lykfte zuilen overkoomen , waar van noch cen goed gedeelte overig is, en ge-
zien worden in de Ara Coeli , of ’s Hemels-auter-Kerk, op de puinhopen van dezen
tempel gefticht. De Frifen van deeze zuilen, waren zeer rykelyk van buiten ; en
niet minder van binnen , verciert. Tit. Livius zegt, dat’er twaalfgoude fchilden en
cen meenigte kleine en zeer prachtige zegekarren aan gehecht waren.

Wat. de twee vleugels, of de Kapellen van Juno en Minerva belangt , men be-
vind , in het gewag dat Aulus Gellius daar van maakt ; dat die den meeften tyde,
immers dikwyler., gefloten waren dan de middelfte. Het beeld van Jupiter ver-
toonde zig zittende op zynen autaar., met den blixem in d’eene ,, en cenen fchiche
in d’andere handt.  Eerft was het van gefchildert plaafter , maar daar na wierd het
van louter gout gemaakt.  Ricquius gift , (’t is ook maar een gifling ) dat het in
den middelmatigen of zuinigen ryd van Romevan elpenbeen geweeft zy. Het was
gekroont met een fijne goude kroon vaneyke bladeren ; aangedaan meteenen kofte-
lyken purperen Zegepraalrok , waar mede de Veld-overften, Burgermeefters, Hoog-
Schouten, en andere die zegeryk binnen Rome quamen, gekleedt zynde , zig op ’t
hoogft verheerlykt achtten.

‘Ten tyde des oorlogs tegens den Koning Perfeus van Macedonien , wies'er een
Palmboom dichte by Jupiters Outer, die, even voor dat Valerius Meflala en Caf.
fius Longinus, twee ontuchtige mannen, Zedemeefters wierden, uitging , als Fe-
ftus verhaalt ; in plaatfe van dien , fproot'er een Vygeboom uit. Het beelde van
den Africaanfchen Scipio , ftont (zoo Valerius. Maximus getuigt ) in deezen
tempel.

Titus Livius zegt , dat de Kapel of ’t Outer van Minerva aan de rechterhand
van Jupiter ftond ; en daar by ’t Outer van de Jeugt : maar dat van den
Paalgod, Terminus, was buyten den Tempel, dichte by de poort , geplaatît ; het
was (naar ’t zeggen van Varro ) een lompe onbehouwe fteen , aldaar van Tatius
geheylige ; of (naar e fchryven van Denys van Halikarnaffen ) van Numa. Op
het Outer der Jeugt zag men eentafereel van Proferpina , als Livius getuigt.

In Minerva’s Poortaal , ftonden drie beelden van knielende Goden, die daarom
+ Dii nixî genaamt wierden. M. Acilius had ze mede gebragt , zegt Feftus, na dar
.hy Antiochus, Koning van Syrien , overwonnenhad.

De bocken van de Kuméfche Sybilla wierden in deezes Tempels Kluis , in een
fteene koffer‘beflooten ; onder het opzigt der Tienmannen , bewaart. *

De

* Dewyl zoo menigmaal van deSibillynfche Bocken gefproken word, zullen wy deze Hiltorie van de Kumeefche Si-
billen uit Aul, Gellus Ìîb. 1. cap. 19. wat hoger'ophaalen. De oude Jasrboeken gewsagen dit van de Sibillynfche. Dat
cen uîtheemfche en onbekende oude Vrouw , by den Koningk Tarquinius Superbus , met negen Bocken quam, welke
2y Godfpraaken zeide te zyn , en te willen verkoopen. Tarquyn vraagde har den prys : 2y eifchte veel en ongeme-
ten. Des de Koning, om haar, als cen zottinne, lachtte, ‘Zy dat ziende, boet en ontiteekt in'zyn bywezencen vuur
aanden haart , daar'in zy’er drie van de negen verbrant, en yraagt den Koningk ; of hy de zes overige voor den
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PO K IP TRO Ar, XIX.H. 77
Derykdom van dezen tempel beftont in marmere bselden:, als ook andere meery

van verfcheiden metaal gemaake; insgelyks in fchilderyen; fchilden, roof der. vyan-
den, zegetekenen , koftelyke ftoffen , edele gefteenten , cieraaden en aardighe. |
den zeerkonftig in goue gewerkt. Men zag'er ook gantfche ftapels. van wapentui- |
gen, die de zegepralende Keizers ofVeldoverften, Burgermeefters., Amprluiden , |
Koningen en vreemdeStaaten, of Gemenebelten daar vereert, of, volgens hunne be- Hi
delofte,, opgeoffert hadden.  Lipfius, Marlianus, en Ricquiustellen ze; van ftuktot
ftuk , op, onder anderen gewag makendevan een. beeld' der Overwinninge , van
louter goudt ,, dat 320 ponden woeg, zynde daar van Hiero, Koning. van Syrakufe,
gezonden , als Livius in zyn derde ciental. het 2. B. verhaalt, ( ‘+ wiens woordenwy
vertolke hier onder aan hebben gevoegr.) In den tempel en langs de galleryen, zag
men de kopere rafelen der Roomfche wetten tegen de muuren geklonken : welker
weérkleedt onder de geheimen opgeflooten em bewaart wierd.

Auguftus rechtte daar vier' Zuilen van: koper op; geroofr, na de A&ier Zeeltrydt,
uyt de veroverde Egyprifche fchepen van Marcus Antonius. Domitianus verplaat=
fte die (als Servius op de Lantdichten van Virgilius aantrekt ) op het Capitool,
veellige in deezen Tempel. Marlianus houde ftaande, dachetdie vier pilarenzyny
die in de Kapelle des H. Sakraments van. St. Jan van Lateraan gezien worden.

Dit Goden-Huis ftont op ’t midden vaneen groote plaatze , rontom met ga-
leryen befloten ; men klom'er met veele trappen , by ’£ Vryliof beginnende , op,
Dion zegt, dat Julius Cafar en de Keifer Claudius dezelve ; in hunne Zegepraa-
len over de Francoifen en Engelfchen , kniclende opfteegen.

Het voorplein , nevens den ingang ftonden vol beelden van doorluchtige man- |
nen, die Auguftus , om’er wat meer ruimte te maaken, op het veld van Mars ver= i
plaatfte.  Caligula, cen malle ftuip krygende, lietze op cenen fchoon-lichten dag,
alle te gelyk om verre {myten.
Onder dit poortaal des Tempels, ’t zynde woorden van Feftus , waren kelders,

op de manier van regenbakken gemaakt , vol water ; daar van zy: zig, in ’t reini-
gen der Heiligheden en brandtsnoot, bedienden. Daarom wierden zefaviffe , a fa-
vendo, genoemt. Ooklager een diergelyke kluys onder den tempel van den Ka-
pitolynfchen Jupiter , dog zonder water : daar in wierp en begroef men de Kerk-
gewaaden en geheiligde cieraden, van ouderdom verfleeten. Dicht hier by:ftont de Fem- aa
pel des Geloofs, EdesFidei, van ®milius Scaurus gefticht , en door Attinius Cala- fidei.
tinus ingewydt. Dit getuigt Cicero Lib. 3. Offic : dar tegen ftryde Denys van Ha-
likarnaffen, dat Tarquinius dezen Tempel van den Bruidegom Jupiter, Ades Fi ce
dei fponforis , na by het kleene bofchje, Bellona toegeheiligt , zoude gebouwt spontoris
hebben. Lucos

Domitianus, die * behoud zyns levens, op het Kapitolynfche gebergte vluch-
tende ; zocht, en ten huife van denneadeezes ‘L'empels vondt,

3 toen

  

 

 
Bellona:  

zelven prys wilde canneemen : dit maskte Tarquyn vel Ayver aan ’t Jagchen, zeggende, dat buiten alle twyfel die oy-
de Vrouw niet welby har zinnen moîte zyn : ftraks verbrant zy’er noch drie van de vorige; en vraagt hem we-
derom met bedaartheit, of hy de drie overigenochter cer geéyfte waardye koopen wilde. Tarquinus, met een ern-
ftig gelaat zyn gedachten daar wat dieper over latende gaan , bemerkt onder deeze ftantvaftigheit , en om dat ze zoo
valt by haar woord bleef , dat hier wat verborgen en niet te verachten onderfchool , des hy de drie overige Boe-
Ken koopt , betalende daarniet minder voor danzy vooralle de negen geéyfcht hadde. Nadat deeze Vrouw van den
Koning affcheit genomenhad , is zy nergens elders ooit gezien. De drie Boeken wierden in de Gerfkamerof’t Hei-

ligdomgelegt, en de Sibillynfche genaamt. Indien ook der Godenraat ter gemeenenbefte van nooden is, worden Ì
dceze Bocken van de Vyftienmannen, als Godfpraken, geopent en nagezien. il
+ Ten zelven tyde quamte Oftren cen vloot met vecle nootdraft, van den Koningk Hiero gezonden. De Gezanten |

in den Raadopgeleyd zijnde, beklaagden hun grootverlies., en zeiden, dat de doot van den Borgermeetter Cl. Flami-
nius , en de neérlage van hun heyr , den Koning Hierogebootfchapt zijnde, hemzoodanig had gelmart, dat geenzijn
eigen, of zijns rijks ongeval, hem fwaarder had Kkonnentreffen : Dat hy derhalven , fchoonhemwel bewult was, dat
de grootmoedigheit der Romeinen helderder în tegen- als în voorfpoetaffcheen , en dat zulks des te verwonderens
waardiger was, echter allekrygs- en nootsbehoeftenhun toe liet komen, waarmeede men oprechte en troubartige bont-
genoten konde by(pringen en te hulp koomen ; verzoekendezeer goethartig de befchrevene Vaderen, dat zy nict weige-
sen zoudendie aante neemen , of dankelijk te ontfangen. Dat hy vooraf,als cengoetvoorteken , cen goudt Zege-
beeld van 320 ponden goet gedagt had daar by te voegen. Zy zouden de overwinninge en 't becldt toch aanneemen,
omarmen, en voorzich eigen en eeuwig behouden. Dat hy boven dien noch300000 mudden Tarwe,en200000 mudden
Haver daar by had gedaan , op datze geen-gebrek aan leeftocht of krijgsbehoeften hebben:zouden: dat hy bovendien
watze meer noodig mochten hebben , hun daar zy ’t begeerden zou laten tockoomen: Hem wasniet onbewuft dat het
Roomfche volk geenandere krygsluidente yoetof te paart dan Romeinen of Latynenin dienft gebruikte : doch dat hy
echter hulpbenden van ligt gewapendein hun heyr befpeurt had; dat hy daarom duizent boogfchutters en flin;
raars hun ten dienite toezont. enz, Hier op antwoorddede Vroedfchap: Dat de Koning Hiero toonde, dat hy cen
treffelijic man en trouw Bontgenoot wass dat hy daar în volhardde , van dien tyd af dat hy met hen in vriendfchap ge-
treden wrass dat hy by zijn belofte beef, en’t gemeene bet van Rome vallen tijden en plaatze goethartig en met cen
milde hand had gcholpen en bygefprongen ; dat zulx het Roomfche volk 200 aangentam was, als *t immers wezen
konde en moft. Dat'er meer gout.engefchenken van andere Steeden waren gezonden , dochdat y haar voor haare
goetheit bedankt, maarde gelchefiken niet aangenomen hadden. Dat zy echter de ‘Zege aannaamen , entegelijk het
Voorbeduidzel der overwinninge' : dat zy die Godeffe cene valte plaatzegaven , en *t Capitolium opofferden , daar den
tempelvan denallerbeften en grootiten Jupiter geplaatià was : Dat zy baden dat die Godinne, die 2y den Burg van
Rome toeheiligden, hun voortaangoetgunitig cn goedertieren wilde aanzien , en ‘t volk van Rome vat en fantvaltig
yblijven , enz.

  

  

 

       



 

   

   

 

   

78 BESCHRYVING VAN OUD ROME:

reds toende burgerlyke kryg van Vitellius ontftoken was: liet dat huys ter meder wer-
Jovisser- pen en bouwde op die fteé cen klein tempeltje of kapel, ter cere van den Bchoeden-
Rupe den Jupiter. n ; .
Tarpeja Op den anderen kruyn, die de Tarpejifche rots hiette, ftont Curia Calabra, al
YeSo 200 genoemt 4 calando ; calare betekent in oud Toskaans tzamen roepen : want
Carmen- in yder maantvan hetjaar., op dencerften dag , Calende genaamt, riepde Onder-
te. priefter het volk daar by cen, hun defeeftdagen van de maandt, dies nefafti ,
Calabra. nevens de werkdagen , dies fafti , verkondigende.
Togui- De hut:van Romulus ftont hier dichte by , hoewel men in de gefchichtboeken
tre" niet vinde dat hy op den Kapitolynfchen berg gewoontheeft.  ‘Tatius, Koning der

Sabynen , dien hy tot cen amptgenootin de Roomfche regeeringe moft erkennen ,
Domus zoo hy in vrede wilde leeven , had daar ook zyn huis en Hof. Daar vervolgens aan
Tati. woonde Manlius, Kapitolinus gebynaamt, om dat hy het Kapitolium tegende Fran-
Maalii. goifen verdeedigt had; toen zy het by nacht, cer zy ’t belegert hadden, zochten te

overrompelen , hen ; op ’t gefchrey der ganfen; die hem toen deze Gaulenaanqua-
men, ontwaakten, zeer manlyk te rugge dryvende: (zie hier-onder zoo ’t Liviuslib.
6. Dec.1.verhaalt. p.m.100.).* Maar die Manlius wierd daar na overtuigt ; dat hy
zig met geweld meefter zocht te maken van zyn vaderlant , des wierp men hem,
tor ftraffe, van de kruin der rotze naar beneden ; van daar wierd hy in den Tyber
gefleept, zyn huis geflecht; en'op deszelfs puinhoopen een Tempel voor de Munt-

tem. godinne Juno (of «Moneta a monendo) gebouwt ; om daar door den burger cen
plum Ju- inkeer te doen Krygen ;..van ooit zulke grouwelftukken meer te onderftaan. Nader»‘nonis
Monete. hand wierd’er een tuig, of*werkhuis, zeer na-by daar men geld floeg, gebouwt, dat

de Munt, 0neta , naar de plaatze daar ’t geld gemunt wierd, hiette ; als Titus
Livius in’t 6.b. van zyn 1. tiental, getuigt : ’t geen Marlianus niet vreemt dunke,
zeggende , datze tuffchen de Kerken van d. Adriaan ; en die van de H. Cofmus en
Damiaan in geftaan zoude hebben.

£4:. Her Tempeltje van de Eendracht, door Lucius Manlius gebedelooft; en van de
dix. twee.Tienmannen ; Marcus en Cajus Attilius , naar ’t zeggen van T. Livius, inge-

wydt, ftont ook op deze rotze. Cicero verhaalt, dat, ten zynen tyde; de Waar-
zeggers een beeld ; ter eere van: Jupiter , lieren oprechten , dat ooftwaarts s naar de
plaatze en ’t Gerichtshof , gekeert was ; overzulks konde het nergens dan op de
‘Tarpejifcherots ftaan.: Daar op waren nog veel meer andere ftantbeelden der Over:

n winninge of Zege, alle met vleugels, ol een zilyere Gans, ter gedachtenis van die
st het Kapitool , door haar gefchrey en quecken , tegen de overrompelinge der Gau-
ten loifen, naar?t zeggen van Servius op de achefte Eneide van Virgilius , verdeedigde;
£edesHet autaar , van den Brood God Jupiter , heeft hier ook dichte by geftaan; het

wierd gcheiligt ter gedachte van de krygslift ,' die de Romeinen te werk ftelden ,
toen zy zoo ftreng daar op belegert waren, werpende al hun broodt , dat zy had.
den., in ’t Leger der Franfchen ; om hen, (die flechte en botte fchepzels wa-
ren ) daar doorte doen gelooven , dat het hun daar aanniet feylde, en dav’er geen
kans was om hen uit te hongèren, D

è
& Ondertuffchen was de Roomfthe Burgten het Kapitoolin ‘gréotlte gevaaf der waereld : Want de Franfthen ,

‘t 2y dat zé cen voetfpoor van cen man merkten, 't zy dat ze zagendat derots naar de Carmentaal(che zyde gemaklyk
te beklimmen was, raxmen cenenniet zeerhelderen nacht, en ftuuren cenen ongewapenden om't veldt te ontdekken voor
uit, hem yolgende, en malkanderen de wapenstoereikende, als'er quaat op te komenwas, den anderen onderteunen-
deof voòrthelpende en trekkende , naar gelegenhcit der plnatze. Dit was zoofil verricht , dat 2y op den kruin wa-
ren , zonderdat het de wacht , ja zelfs de honden (cen beeft dat anders op het minfte nachigerucht zeer gasuw geluit
flaat) hoorden : maar de ganzen , die geheiligde vogels van Juno, die in zoo grooten hongersnoot gefpaart waren,
«wierden hen gewaar, ‘t was ook”t behondt van alles. Dewyl M. Manlius door *t gefchrey , en 't flaan hunner vleu-
gelen ontwaakte. Hy was die M. Manlius, die voor drie jaaren Burgermeefter was geweelt, een heldt ten corloge.: Hy
liegt toc met zyn geweer; roept zyne rotgezellen ter wapen, en ftoot, terwyl de andere bedee(t aan, cen Fransmari,
op den top ftaande > metden middelknop zyns fchilds van boven neèr. De val van deczen man onttoert de by hem
ftaande en vertzaagt de anderen, die hunne wapens wechwerpende, met handen envoeten derotze af zocken te flygen ;
dic'er noch handen aan hadden matt hy. Middelerwyl waren de Romeinen in de wapenen en ordegeraakt ; die hen
voort met pylen , fchietgeweer , en keyftcencnvan de rotze jaagen , zulx dat de gantfthe fpits der vyanden metcene
Rrortingeter neder ploft. Na datalles weérgeftilt was, voor zoo veel men na zoo cen alarm, en 't uiterite gevaar dat
doordie ontroerde zinnen bleef {peclen , bedaaren kan , gaf menzich ter nachtruft. Met den dageraat wiert Manlius
hoog geroemt, bedankt, en begiftigt, niet alleen van de Kornellen , maar met cen gemcene toeftemmingeen gejuich
der Soldaten. Ieder bragt hem cen balf pont Speltekoom, en een vierendeel Vieefch met Wynin zyn huis , dat op
den burgtftont. Dit lykt cen kleine zaak : maarals men *t dieper inziet,, is-het cen uitfteckent betoon vanliefde, de-
wylelk zich zyn cigen voetzelonttrekkende ;. lyfsbehoeftigheden en nootdruft » ter hoogachtinge van cenen Held op-
offerde. Die de brantwacht had gehad , wiest alleen de fchult gegeven , en vande rotze afgeworpen , met verfthoo-
ninge der andererotgezellen , die echteralle lyfsgevaar, om hunneflechte wacht , liepen. Dusverre {preekt Livius lof=
felijk van dien Manlius , en zyn ontwakendoor der Ganfengefchrey, ter welker gedachte de zilvere Gansop "t Kapi-
tool geplaatit was ; infgelyks cok de tempel van den Brootgod , om san den hongersnoot te gedenken , die de
Romeinen în dat beleg van ’t Kapitoolleedden , dienzy doordeeze krygslilt ontveinfden , en zich daardoor te ligter
uît de belegeringe reddenen vrykochtten. Waar van Livius aldus verder {preekt : Een ftilant was'er tuffchen beiden
beraamt , en aan weérzyden geoorloft metkenniffe des Veldheers fpraakte houden, waarin deFranfchen de Romeinen
hunnengrooten hongersnootverweeten , zockende hunneovergaave door die behoeftigheit te eeruit te werken , als
Wanneer gezegt worî , dat, om henzulx uit het hooft te brengen , op verfcheide plaatzen broodt van het Kapitool af,
in de Franfche wacht gefimeeten zy.

Jovis
nariî.

 

  

  

    

   

  
  

  

  

        

  

 

  

   

   

     

  

  

  

 

  

          

   

                     

   



  

  

  

                

  

      

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

          

   

  

   
   

D'EGIX W.wk IX H. 9
De Tempel van den Wakenden, of WachthoudendenJupiter, is van Domitiaan, Aedes fo:

op den Kapitolynfchen berg 3 gebouwt. Menwachte zichvan dezen met de Ka-a
pel van den Bchoedenden Jupiter, hoewel beide van Domitiaangefticht, te vermen, ‘°°*
gen : want deeze laatfte was een groote Tempel, naar’ zeggen van Tacitus; ech-
tef wcet men niet recht aan wat cort dezes bergs hy geftaan heeft.
Zoo is het ook met den tempel van Jupiter Feretrius gelegen, fchoon alle de Ge- rem.

leerden geloven., dat hy benoorden den Tempelvan Jupiter Kapitolyn ftont; daar plum Jo-
nu de buyk van de Ara cedi, of Hemels-outer-kerk geplaatft is. Zeer klein was dat peas
tempeltje : Want, volgens ’c fchryven van Denys van Halicarnaffen , was.’t maar,
*boven de vyf voeten in de breerre, tien voeten lang. Romulus had het gebouwt, na
dat hy Acron, Koning der Cxninenfen, verflagen had. Zulks dar her woord Fe-
retrits a feriendo , ofa ferendo herkomftig moet zyn : want hy droeg’er de wape-
nen, als zegepralende over den Koning, dien hy met eyge handen ter neér hadde
gevelt, zelfin, hebbende die als cen Zegeteken, op eeneneyken ftaminorde ge-
fchikr. Deeze hiet men Spolia opima, Vorftenroof; Titus Livius verhaale dar An-
cus Martius, en lang na hem Auguftus , dien Tempel weér hebben laten opmaken.

Nochftonden'er verfcheide Tempeltjes en Kapellen meer op, aan’© Geluk, on- &des
der de benaamingen, Primigenie , Obfequentis , Private , Viftofe , Mentis, ge Vaia.
heiligt, als mede een aan Venus Erycina; ook eenige andere gebouwen, aan Jupiter,
aan de Kaalhoofdige en aan de Kapitolynfche Venus : welke laatfte de Keizer
Galba eenen zeer koftelyken armring vereerde. En dewyl’er boven dien noch veele
Tempelen meer , aan andere Godheden gewydt, op ftonden; als aan Opis, Ifis en
Serapis; aan Mars di/@ltor, of twevoudig Wreeker; aan Jupiter en Hercules; ’t Ge-
luk en Hercules; Dianaen Jupiter, aan den Genius of Geleygeeft des Roomfchen
volks , wiens beeldt van louter goudt was ; zulks dat het getal der Tempelen en
gehciligde gebouwen op den Kapitolynfchen berg zoo groot was , dat’et met de
dagen in ’t jaar, naar zommiger zeggen ; gelyk ftont; zoo wierd hy dieswegens de
Goddelyke berg , de woonplaatze der Goden, enz. genaamt.

« Ilavait que dix pieds de long s° fur cinq de large, 2egt onze Schryver in zyne taal.

 

XX. HO O ED 6 TPU:

De negende Wyk , van de Flamminifche Renbaanen en

°t Veld van Mars.

  

9g Eeze Wykbefloeg alle de ruimte tuffchen de muuren derStadt,
Wo, den Heuvel der twinen, en den Tyber; uitgezonderteenige ge-

(> bouwen , die om den breden weg , Zia lafa , liepen ; en on-
der de zevende Wyk lagen, als boyen aangewcezenis.

. n Alsmen, doorde Karmentaalfche poor , uit Rome ging TOS,
NIZZA quam men, naar de flinker bande om, by de overwelfde galerye CL

dr TA SI.4 van O&tavia, dezufter van Auguftus, e haren kofte gebouwr. Ze
I ftont zoo na by die van Metellus, dat ze daar tegen floot. Bei. Porticus
de waren ze zeer prachtig , yol beeld- en ander loofwerk, yoornamelyk die van ea
Metellus ; waar op , onder anderen , de beelden ftonden ; die hy uir Griekenland
te Rome bragt; “t waren de Hoofdluyden vanden Grooten Alexander, in het door-
waadenvan den ftroom Granicus gefneuvelt,’ en vandienin zynentydt zoo vermaar-
den Lyfippus uitgehouwen , als Vellejus Patercules getuygt. Beyde deeze gale-
ryen waren even wyd, en, alleens van den anderen ftaande , maakten ze mer de
twee vordere tot cen getrokken , eenen vierhoekigen ftane, gelyk cen kloofter; als
men nog befpeuren kan , uit de * Grontkaart der brokken of overgeblevene ftukken
van den heere Bellorius.
De ruimte , die ze in zig beflooten , wierd in twee voorhoven , door een ande-

re galerye , onderfcheiden ; in yder van ’t zelve ftont cen tempel, infgelyks van pu, Ja
Merellus gebouwt. D’eerfte was aan Juno geheiligt : maar nuis het de kerk van nonis.
de H. Maria , die echter nog ix porzicy hier , daar het huis van de H. Galla by zy-
den ftont : Deze Mevrouw heeft in de zefde ceuw geleeft ; zy was cen Burger Der
ameefters vrouw , de dochter van Symmachus , en fchoonfufter van Boétius eLù
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so BESCHRYVING VAN OUD ROME.
Theodoricus , koning der Oftrogotten, een Arriaanfch Ketter , onrechtyaardig. uit
haar , en omdat zy vroome Katholyken waren, om hals liet brengen. Van dar
huis is nu cen Gafthuis , voor den armen die geen huisveftinge konnen vinden , ge-
maakt ; ‘de Heer Marc. Antonio Odefchalki, Neef van Innozentius den XI, toen
Kardinaal, heeft'et :geftiche.

Delubrus  De'andere rempel.;. die in deeze galeryen font, was Apollo toegewydt. Metel-
Apollinis.lus.y die Griekenlandt van zyne. meefte vercierzelen ontbloot had , lier ze geheel
schol VAI Marmer opbouwer. Her was ook , zegt Vellejus Paterculus., de eerfte die
Curiaga Men vandatflag binnen Rome zag. Boven dat.was’er binnen de galerye van O&a-
Biblip:- via cen: fchiool:; cen Gerechtshof of Raadhuis ; en cen bockzaal, alle mer fchoone
a - fchilderyen en uitmuntend f{ny- of beeldwerk verciert.
Qaayie. Tuffchen de galerye van O&avia , en den Schouburg van Marcellus was de ge.

vangenis , die Publius Vi&or aldus afmaalt, Carcer CLX. VIR. de cen leeft cen-
tum Sexaginta Virorum , cn cen ander Claudii Decemviri., men weet niet wanneer
ze gebouwt zy 5 het is geloofbaar , dat , naar mare dar Romefterker bevolke
wierdt, men o6k genootzaake is geworden °r getal der Plaatzen en Markten, Raad-
huizen:, Gerechthoven en andere gebouwen te vermeerderen ; by die gelegen-
heit ‘en ‘om, die reden, kon men.in’t oude gevangenhuis alle de gevangenen , die
men’er inbragt; niet behoorlyk fluiten : derhalven meent men, dat dit cen gevan-
genis geweeft ‘zal zyn, voor die om fchult daar in gebragt wierden, na dat de Vroet-
fchap ’ beradenfte geoordeelt had , dat voortaande fchuldenaars wegens geld, in de
gyfelinge zouden gebrage. worden, om hen uit de handen der fchuldeiffchers re red.
den , die hen te voren wreed-handelden : ‘Want .zy wierden hun als flaaven toege-
wezen , die zy dan fchrikkelyke pynen ; ja tot de dood byna toe , of immers zoo
lang tot dat Zy vanalles voldaan waren , deeden lyden.

Èchter was het ook een gevangkenis voor den mifdadigers : want hier was °t (als
ons Plinius getuigt ) dar de vrouw haare Moeder, of (naar ’t zeggen van #* Vale-
rius Maximus ) Vader gevonnift , omvan hongerin de gevangenifle te moeten fter=
ven, zoogde ; ’t wierd ook ontdekt, de mifdadige vrygefleeren , de dochter een

rem: jaarlykfche wedde van ’t gemeenébeft toegelegt , en ’t gevangenhuis in eenen Tem-
pumpie Hel ,, de Godvruchtigheit toegewydt, bekeert. De St. Nicolaas kerk, daar ontrent

gebouwt , heeft noch den naam van St. Nico/aus in carcere behouden: Ookis ’t hier
voor aangewezen als een misflag , dat'er het woord, Tu/iana, is bygevoege.

Carcer
CLX.
Vir.

the... Recht daartegenover, ziet men het Schouwburg van Marcellus ftaan. Hetis een
fm.j;, fwwaar fteene gebouw , op de wyzevan cen half rond , twee verdiepingen hoog, met

zuilen, naar de Tofcaanfche en Dorifche orde, onderfchraagt; men heeft het tot hui-
zen, ominte konnen woonen, bequaam gemaakt, eh't wortvan de Prinffen Savelli
bewoont. (Uit onze bygevoegde Printverbeelding kan de oude en nicuweftant,
van dezen Schouwburg van Marcellus , worden afgenomen.)

Ludi. De fpelen , int Latyn Ludi; trekken hunnencerften oirfprong van de Lydiers,
een Afiatifch volk , van alle gedenken her , zeer verhit of verzot op vermaak en
{pel , daar zy decerfte vinders van zyn.. Tyrrhenus ,, broeder van den Koning van
Lydien , zig in Tofkanen met éen meenigte zyner lantsluiden , ter volkplantinge
noodig , neder geflagen hebbende , onderrichtteen leerde de fpelen , (die van ver.
{cheidé flag waarten, ) den Italian: namelyk die van de Renbaan, van het Schouw-
burg ; en van het Tooneel. Ik zoudezealle niet konnen noemen nochoptellen ;
alleen zalik'er dit vanzeggen, dat ze niet altzamen te gelyk uitgevonden zyn, mar
by trappen of vervolgens : en har maate dat de weelde en overdaat aangrocide,
en zulks toeliet ; wierden ze vecl heerlyker en prachtiger vertoont. Die ’t bewind
toequam, om ze den volkere vertoonen , hadden'et ook ’t gebied over ; maar by
den Koningen bleef het opperbewind. ‘Tarquinius de Hovaardige , bouwde het
groote Renperk, zecrtrots en heerlyk : maar na dat hy verdreven was, namen de
Burgermeelters, aan wien de koninglyke magwas vervallen , het opperbewind ,
om het volk met fchouwfpelen te vermaaken , infgelyks aan zig. Eetft beftonden ze

iù

* Plinios Natur, Hi@t, Tom, 1. lib. 7. c. 36. en Valerius Maximusin zyn 5. boek. 4. Hoofdftuk , verhaalt het , na
dat hy-'t met'eengiootebitroepinge hoogloffelyk geroemt heeft , aldus: ( maarhy zegt 0ok dat het een vrouw geweett
is, zulks dat de Schryver deezes boeks 200 wel dwaalt,, als de geene daar hy *t uit gelchreven heeft, want dat hy Va-
lerius Maximus niet nagezien heeft, blykt uit zynboek cn vertellinge.) Een vry- of wel-boomeVroww (fanguini: ingenni
mulierem ) ‘had de Schontin zyne vierfehaare ter dood gedoemt , laftende den Drieman haar in den Kerker om hals te
brengen. Daar in geleydt zynde , heeft haarde ftokbewaarder, of die daar *t bevel had, uit cenig medelyden niet da-
delyk geworgt. Hy vergoft ook aîn de dochter by haar moeder ; na dat 2y wel onderzogt was, en bevonden geen {py-
26 by zich té hebben , te koomen.” Als'er nu veele dagenverliepen, dacht hy wat.dit weezen mogte , wear door 2y
200 lange haarleven behield ; des let by wat nauwer op de dochter , als hy gewaar wordt , dat 2y haare moeder de È
borft langende’, met haare melk den hotiger doordie hulp ftilde. Door welk cen zoo verwonderenswsardig gezicht + É
of Schouwfpel, hy deeze vreemde zaak den Driemante kennen geeft, deDrieman den Hooft{chout ,, de Hooft{hout
breogt het in de volle Rechts vergaderinge , die de vromwe de lyfftraffe vergeeft, enz.
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TOSSE DIES 37
in wedfoopen en worftelingen, bequaamer om deleeden en lighamen gezwind en radte maken, en te gelyk om de krygsoeffeningen handiger te plegen, dan om den toe-
ziender vermaak aan te doen. Maar nadat de Romeinen mer de Grieken begonden
te verkeeren, mamen ze veel ligter hunne ongebondenheit, dan hunnedeugdenaan.
‘Toen quamenhunnetoneelfpeelen op de baan, en-men begon hen te Romenaar te
aapen. In ’t cerft wierd'er d’eene of d’andre oude Gefchiedenis vertoont ,, onder
verzierde namen en gedaanten, dezelve , op cene hoog verhevene plaatze, die zy
Scena noemden , en wy Toneelen, nabootzende. Hier uit fprooten de bly-en treur-
fpelen, Kluchten, enalle die poetzemakeryen by hen Partozioi geheeten, die met
allerley gebaerden en geftalten te maken., al war zy wilden , te kennen gaven,

|

Ik
laat my niet in, om alle die grondwoorden uit te leggen ; want dat Zoute ver
gaan , zoo ik my voor cenen , die zeallegrondig verftaar, wilde uit geeven. De Fa.
brykmeelters, dien:, als Amptluiden , de voogdye en ’ verzorgen van de gebouwen
en.’s heeren wegen , aanbevolen was , nevens de Hooftfchouren en Rechters over
de burgerlyke zaken , verleenden infgelyks Schoufpeelen aan het volk. En fchoon
het Griekfche woord , ©earpòr , cen geflagt-; of moederwoord is »3 enallerley fpelen
daar onder verftaan, en als takken begrepen worden, is het echter cen eygen woord
geworden , daar men maaralleen Toneelfpeelen door verftaar.: Vok heet het Ge-
bouw, daar op ze aan”t volk , zittende in een halfrond , vertoont worden » het
Toneel. De plaats, daar de Spelers op waren , heette Scenz : zy hadden cook
Kenniffe van de konftwerken ; veranderingen en vercieringen, die zy pegmata noem-"
den. De Orcheftra , der Heeren zitplaats , was het aanzienlykfte cordt of deel van
het toneel., daar de Raadsheeren , en die van den eerften rang hunne zitplaatzen
hadden. Op den Schouburg van Marcellus konden'er dartig duizent zitten. In”
cerft waren'er flegts houte toneelen , ook wierden'er , nu en dan maar » fpelen ver-
foont ; en vertoont zynde , wierden die plankke fchavotten weer gefloopr. De
Vroct{chap had by keure ook verboden hechter toneelen te maken , op dat’er
het volk niet te zeer op zou verflingeren, en van hun werk wennen. Maar de
Kcizers lachten met die oude Romeinfche wetten. * Auguftus , de gematigfte
van allen, liet dat van Marcellus, zynen Neveter cere, bouwen ; hy ftierf eer het
ingewydt was... De groote Pompejus had’er een te vooren laten maakén , als hier na
zal aangetoont worden. Balbus liet’er ook een, ten tyde van Auguftus, bouwen,
maar dat was zeer klein. Van dezealle drie , is'er geenin den omtrek dan dat van
Marcel meeroverig.

Dicht by °t laatfte , ftont cen tempel van Janus , door Numa Pompilius ge- rem:
fticht, en met een beeld van een dubbel aangezigtverciert; welks vingeren zoo kon. plum Ja?
ftig geflingert waren , dat ze, in cyffergetal, de 365 daagen van ?t jaar vertoon. fini
den. Waar van wyde Printverbeelding hier nevens voor’£ 00g brengen.

Buiten de Karmentaalfche poort, bezyden de Schouburg, ofhet Toneel van Mar-Stabula
cellus; ftonden de Stallen en ververfch-paerden , der vier tegen@tryders in het ren- Tano
perk , zoo wel van de groote , als van de Flaminiaanfche loopbaan ; die’er dicht num,
by was.
Se eerfte tempel van Apollo te Rome , 330 jaren na de ftichtinge gebouwt pe

en toen’er cen zwaare peft was ingewyde , ftont buiten , by de KarmentaalfcheApolinis
poort , (zoo Afconius Padianus verhaalt) tuffchen ’t Paleis van Savelli, ‘en de
kerkvan de H. Matiain Campitelli , naarde gillinge van Nardyn. Vi&or zegt, dat’er
cen bron dicht by was, daar Lucius Catilina zig in wiefch', na dat hy een man,

ie* Nietallcen mogelyk, omditzy de vryheit den voet op den nek gezet hadden ; ‘masrookomde ongelukken van diemin hechte gebouwen, wasr van'er Tacitus cen 200 deerlyk verhaalt, als ooit gehoort mag werden, en het welk wyniet»ymt achten hier, volgens Hoofts vertazlinge, by te voegen: dus fpreekt hy. M.Licinius en L, Calpurnius Burger.
ers zynde, hceft cen onvoorzien quaat200 grootcen neerlaag gewrogt , als geweldige oorlogen.  Dat begon endigdo teffens.-_ Wantcen zecker Atilius, vanvryeling(chengellagte, heeftin ’t aanvangen vancen ronden fthouburg byFidenen, omcen {thouwfpel van Schermers te vértoonen, nochte den grondflagop valten boodemdaar onder gelepr,nochte het houten gefpan met ftyf verband daar op getticht , als die niet uit overyloet van geld ; nochte gunijagt,in de amptrechthebbende (tceden omgaande , maarom vuil gewin , dien handel gezocht had. Daar vlociden toe degraatigen naar zulke dingen, onder de regeering van Tiberius verre van de wellulten gehouden zynde » manlyke en

wyfiyke fexe, allerley ouderdom» te fcheutiger om de nabyheit der pigatze, Waar doorde plaagte zwaar
is; zynde 't geveirt gevult > daar na gefcheurt, mits het binnen in fort, of buiten vitbarlt : en cen
van menfchen , drok'in ’t toekyken , ofdie dar rontom ftonden , fieil ne.
de aanvang der flagting ter doodtoe getroffen had » zyn althans (*t well ia zulk een geval nochgeluk was) de py-ne ontvloodi armelyker waren ze die een deel van't lichaamverlooren hebbende , noch van't leeven niet verlea=
ten waaren 3 die daags by°t gezugt, ‘s nachts by 't huilen en Kermenhunneechigenooten en kinderen kenden. D'an=
deren nu, door 't gerucht derwaari gedaagt, beklaagden d’een 2ynbroeder , d’ander 2yn namaag, d'ander zyn ouderse ;De geenen ookwelker urinden of beksenden om andere zaaken van der hand waaren, vreesden nochtans: en 200 langmen geen kennis had ,. wie datter alvan dit gewelt getroffen waaren, liep de anglt veerder, overmits d'onzeckerheit,Als men begon ’t beflelpte weg te doen, was'er cen toeloop tot de dooden , met omarmen , met kuffen : en dikwylsgen ftryd , zoocenig qualyl onderfcheidbaaraanzigt,. en gelyke form , of ouderdomde kefinisneeniers doolen deed.Vyftig duizent menfchen 2yn door dien val verminktof verplet, Endeis by raadilotverbooden dat,enz.  Atilius werd
gebannen,
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8: BESCHRYVING VAN OUD ROME.
die ’t met Marius hield', gedoodè hadde, wiens hoofd hy by Sylla ;-op de markt of
in den Tempel , bragt; zoo Cicero. Orat. in Toga Cand. geruige ; Rufus zegt bo-
ven dien dav’er een KolofTus-bceld byftont.

Al'de ruymte ; tuflchen de Karmentaalfche poort en het Pantheon van Agrippa;
wierd de Weyden of het Veld van Flaminius geheten , naar den:naam en ter cere
van: dien Burgermeefter, die het:aan't Roomfclie volk vereerde.Daar-was ook het
laminifche Renperk; nu ftaater:dekerk en °t Kloofter van de H. Katarina ; der Lyn

draaijers gebynaame ; wantdeeze loopbaan , met zyne fteene zittingen roridtom,
ftont byna geheel in zyn volle.wezen , voor de naaft voorgaande Eeuwe. Alle de
Qutheitskundigen: beveftigen °t zelye; toen werkten de Touwflagers in die vlakte,
tufichen de buitenmuuren : Maar nu ziet men?er ftuk noch brok van , vermirs ‘de
kerk van die Heiligen , en °t Paleis van Mattei, op de puinhoopen gebouwt ZyD.
De zelve Flaminius heeft ook dien fchoonen weg en deftraat laten leggen; ‘die mer
den naam van Zia Haminia., pronkt. In'den flagtegen Hannibal, by °t Meyr van

. ‘Trafimene; fneuvelde hy; ‘hy was.ookftichter'van dit renperk.' Meer pronkt hy
met diegebouwen.en dien naam, dan met deeere die hy by Trafimene behaalde. In de
befchryvinge van de XI wyk, zal van die Renbaane gehandelt worden, als wy met
cen fpiecken zullen van die Circus Maximus genaame worde.

z63es "tAchter de renbaan: van Flaminius , bezyden de «kerk van de H. Maria in Cam.
Pene pitelli , tont de. Tempel vanBellona 5 daar de Raid of Vroedfchap vergaderde,

".als’er. gehoor aan Vyandlyke Gezanten verleent wierd ; want-die bragt ‘men niet
in de Stad. De.veldoverften die de Zeegepraalverzogten ; mogten ook , om die
reden, nier verderals in deezen tempel komen. Appius Claudius had deezen Tem-

* pel, in den oorlog tegen:de Toskanen en Samniten , ontrent het jaar der ftichtinge
van Rome 457. gebedelooft.

So In het ingaan of poortaal van deeze Kerk ; ftont de Oorlogszuil ; daar de Bur-naBelli-

Prata
Flaminia

  

    
‘ca germeefter » als'er cen kryg , tegen deezen of geenen Staat,, beflooten was,

» zyne Werpfpietfe ; naar dien Kant‘, werwaarts het vyantlyke geweft lag) in-
fchoot.

È à Zedes. De tempel van Herkules, den Oppaffer gebynaamt , om dat hy als Deurwaarder

  odis der Godengeacht wierd, ftont voor den ingang van de Flaminifche.renbaan ; daar
nude kerk van de H. Lucia , aan de donkere winkels,gebouwtis; of wel een wei-
nig verder , naar den Olmboom. Sylla had dien tempelgeftiche.
Rondomdatrenperk ftonden veel meer Tempels ; namelyk die van Herkules der

Zanggodinnen ; van Marcus FulviusNobilior gebouwt, als Eumenius in zyne lof
rede verhaalt; die wierd van Philippus, den Schoonvadet van Auguftus ; weet ver:

Mii) Valcei  nieuwt (dit getuigt Ovidius inzyn Tydboeken) als ook de Tempel van Vulkaan;
\ \I{E inCircos aan ’e zelve perk ; insgelyks van Neptunus ; van de Koninginne Juno ; van Diana;

| Tn van Caftor; van Mars; dekapellen van Domitiusenvan Jupiter Stator, of den Stazters
| Regina; noch een ‘andere Tempel, ter cere van Brutus Calaicus, door DecimusJunius Brutus,

als Iry Galiflen *t ondergebragt had, gefticht : Men houd het’er voor, dat hy Herkules
Martis; toegewydt was. Plinius 1. 36. c. 5. zegt, dat hyftont , als men van ’t renperk ;

i Di naar den Lavikaanfchen weg, of.wel, naar de.Flumentaanfche, (dus leeft het Nar=
ANI DI dyn) ging; dat is, naar St. Maria in Campitelli;
il &Jovis <‘*De Schouburg van Pompejus ftont , daar nu ’t palcis der Urfynen îs, aan het
| : Suteris. eind vani Campo di fiore. Nu houd’er de Heer Kardinaal Pio zyn Hof ;  maar het

plum was vry groter dan de grond, diendit Paleis nu beflaat: Want daar waaren 80000 zità
ROC plaatzen op. Het toneel ,, de Scena , zag naar Campo di fiore , en de Schouburg
«the Zelf naar den Kant van de Flaminifche Renbaane, volgens de voetfporen, die men'er
trim noch van zien konde, voor delaatft voorgaande Eeuw, en die nu heel en al weg zym:
Pompeji Dion,.inzyn39 bock, zegt, dat deze Schouburg ten kofte van Demetrius, eenen gevry-

denflaaf van Pompejus , gebouwtis ; hy oordeelde dat het beter was; deze pens
ningen tot een zoo heerlyken gebouw aan te leggen , als een vervolg in rechten,
nopende het afknevelen , by hem ten tyde zyns Heeren gepleegt., telyden. Dic
washet eerfte hechte tooneel, dat te Rome gebouwt is geweeft; want'alle de vo-

«i rige waren van hout gemaake. Pompejus zelf, om dit nieuwe werk goed te ma.
ken, en met cen hoogfchynbaar voorwendzelte verbloemen, bouwde in ’t midden

Veneris VAD het toneel, dat Czvez, of ’ Hol genaamt wiert , een klein Tempeltje , ter
vigricis ecre van de Overwinnende Venus ; voor welke hy , (naar ’ zeggen van Ter-

tultianus in zyn boek van de Schouburgen) eenige trappen ofzittingen ’t haarer
| eere gemaakt had , om daar quanfuis de toneelfpeelen te konnen aanfchouwen.. Ti-
UNI berius liec de Scezz; of Vertoonplaats dezes Schouburgs, die door de vlamme ver

teere was, weer opmaken ; Kaligula en Klaudius deeden het zelfde , om diergely-
k

  

 

  

Regi
TER Dian:

| \ il Caftoris 5

  

     

 

 
   

Ken

  

   

  

       

  

  

  

   

  

  

     

  

            

  
     

   

     

  
  

   

     

   

   

   



 
 

     

 

     
 

 
   



 

 

 

 

  
 

 

 



  
. (i

(DEL AEX WAR EEA, 83

 

ken ongeluk , in hunnetyden voorgevallen ; Nero liet het gantfche toneel , tegendien dag als hy Tiridates , den Koning van Armenien, genoodr had om de fpelepte zien, vergulden. Meermaalenis het noch in de vlamme geraakt , en weér op-gehaale ; van Diocletianus , en daar na, van Theodoricus Koning der Oftrogotten,
naar het getuigenis van Caffiodoor. Ep.51.1.q.

Dichte by dezen Schouburg ftont een Zegeboog , ter eere van Tiberius 3 doorArcustàKlaudius , volgensraatbefluit, (zegt Suetonius) geheiligt. ca
Ook ftont hier by, de Tempel van ’c Riddergeluk , als Vitruvius ver- &4es;haalt. fortunedal,

EqueftusPompejusliet noch

,

ter zelver plaatze, meet andere gebouwen maaken : name. AGIyk, een atrium, of groote Voorzaal; cen overwelfde galerye, die zoo lang wasals Porticus‘ geheele Veld van Flora , lopende naar de Kerk van den H. Laurens in Damafo « Pompeiwant ze ftont voor de Vertoonplaats of Scena, naat 't betek van Vitruvius; die zezodanig wilde gemaake hebben, om daar in 't model , of maatrigt, van de ande.re Pompejaanfche galerye te volgen ; dewyl men gewoon was galeryen by detoneelen te voegen : op dat , de Schouburgen boven open zynde , het volk,als het van cen ftortvlaag overvallen wierd , zich daar onder bergen zoudekonnen.
Tentyde; als’er op de Schoubutgen iets werd vertoont of gefpeeld , -wierd daarookvan den Hoofdfchout recht gepleegt : om dater dan cen grooten toeloop van°t volk was ; tot een bewys hier van dient, dat Brutus ( volgens ’getuigen vanAppianus) op dien dag , toen Cxfar vermoort wierd , recht pleegde. iPompejus liet cok cen Raadhuis, by zyden zyn Toneel , naar de Kerk van St. ESAndries ten Dale, bouwen ; op dat de Vroedfchap , ten zelven dage als de fpelen *P22vertoont wierden , daar zou konnen vergaderen , en van daar naar de fpelen gaan.In dit Raadhuis wierd Julius Cefar , op de Idus , of den vyfrienden dag vanMartius, vermoort; (aldus van Suetonius verhaalt.)# Toen de Vroedfchap, ofdegantfche Raad by een was, om hemhetbevel » Over ’t leger tegen den Parth,

Op.
> €, Sustonius "Tranguillus verhzalt het in #yn leven in het So Hoofdfluk aldis, Meerals zeftg wraren 2y ferk;«worn hadden, De Hoofden waren C. Caflius , nevens Marcellus en D), Brutus. Eerftge der vlockyerwanten, van malkanderen verdeelt, hem op 't Marsveldt, ‘als by ter wet-Keure de gilden om te femmenzoude dagvaarden , van de brugge Rooten , en dat dan de andere, hina uvastncemonien voost afimaken zouden; of'op den heiligen weg, of welin * klimmenop het toonecì aanranden : Maar na dat den

La aadt
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84 BESCHRYVING VAN OuD RoME.

op te draagen. Na dat het feyt begaan was, zegt Suetonius, bleef het altyd gefloo-
ten, of (als het Appianus in zyne borgerlyke oorlogen verhaalt) °wierd het, van
den gemeenenman , in den brant geftooken,

Horti Pompejus hield nooit zyn huis of Hofin deeze gebouwen,, hoewel cenige zulks
Pompei. meenen : Maar hy woondein de Kielen, of Carine. Menziet wel dat hy Hoven,

by zyn Schouwburg ; gehad heeft 5 maar die zyn niet heel groot geweeft ; sani
die aan de cene zyde met den Tyber beflooten wierden ; en aan de andere zyde
methet veldt van Flora, en deze Pompejaanfche gebouwen ; naar de zyde van ‘het
Flaminiaanfche renpark , van twee alleens, en op eeven wyde fchreeden van den

ar anderen , gebouwde galeryen ; waar van d’eene de galerye was van O&tavius , den
Qeavi vader van Auguftus : Men ziet daar van noch eenige overblyfzels, aan de kerk van

= de H. Maria de Cacabaris , alfoo genaamt,, om dat wel eer de Koperflagets hunne
winkels rondomdie kerk hadden( c4c4045, int Latyn, een ketel of kopere pot;
gezegt zynde.) .Dceze galery liep tot aan de plaatzeder Jooden toe ; zy was on-
derfchraage van zeer fchoone Zuilen , naar de Korinthifche orde verdubbelt; datis;
dat’er twee ryen boven een ftonden ; men klom'er op merflinger, of wentel-trappen,
«die toen veele gemaakt wierden. De grondttekening nevens de voorgevels, kan
men'er van zien in de bouwkunft vanSerlio.
De andere ; was de voorgenoemde galery van Philippus , Schoonvader van Augu-

ftus, die de gantfche ruymte , van de H. Lucia in de donkere winkels , tot aan
het Paleis van den Kardinaal Cavallieri , befloeg ; dat nu de ftraat van den Olm-
boom genoemt werdr. Pliniuszegt, dat zig onder deeze galetye veele uitmuntende
Konftfchilders en Beeldhouwers onthielden. Na dat wy de gebouwen van Pomè=
pejus befchouwt hebben , moeten we ons naar die van Agrippa, den Schoonzoon
van Auguftus, wenden. Het alleraanzienlykfte onder die, en ook heteenige ftuk;

Pantheon dar onder alle de Outheden van Romein zyngeheelgebleven is, is de Pantheon ;
laRotun- of Aller.goden Tempel. Metrecht en rede heeft hy, op d’architraafof ’t dekftuk
* vandie overfchoone galerye ; die voor cen poortaal verftrekt , laten fchryven: M.

Agrippa. 4. F. Cof. Tertium.fecit ; als de Graaf Tefauro, in zyne zedenryke Wys:
begeerte, heel zoet‘aangemerkt heeft ; want het is cen Konftftuk (zegt hy) daar
niets aan ontbreekt ; anders ftelde men’er faciedat voor; als ftukken daar noch wat
aan verbetert zoude konnen worden; enhoewel hy onverbeterlyk is, werden?erech-

è ter hairkloovets gevonden , die’et'op te fmaalen vinden. Van geftalte is hiy rond ;

in

  
 

 
Raddt tegen den 15 Maeit in *t Raadthuis van Pompejus gelaft waste vergaderen , wiert die tydt en pliais voor belt
gekeurt.  Ceefar wiert doorvoorfpooken en voortekenenvan zjne aanftaande moort duidelyk gewhaarfthout ( Suetonius
teltv'er verfheidene op) waar van deeze de voornzamfte 2yn. Dat de Wiglielatr Spurinna offerende , hem vermaande acht  
te geeven op het gevaar, dac niet langer dantot den 15 dag van Macre zou verfehoovèn blyven. Dat hemop dien nacht,
voorden zelvendag, in ruft zynde dacht, dat hy nu en dan boyende wolken zweefde, cn Jupiter: hemde hand gaf;

eDit ook zyn vrouw Calpumia zichinbeeldde , dat het huis boven inviel , en dat hasr man in haaren fehootter ne
> velt wiert, als te gelyk de deur van haare kamer vanzelfopfprong. Omdeezete gelyk , en om dat hy nietal te we

‘was, lang gelakkelt hebbende, 00k in beraat neemendeof hy niet t'huis wilde blyven; en *t geene hy in den Raadt
Van Zinne was voor te ftellen , op te fchosten , treedt hy cindelyk, op het aantaadea van D, Brutus, (das by de

. Raadt > nu ten volleh vergaaders » en die hem x00 lang gewagt badde, niee beboorde te loor te felln) ten huize uit on=
srent ter vyÉder uyre; als hemnoch onderwegen eenbrief, waarin de gentiche zamenzweeringe geopenbaart wiert,
‘vaneenen die hem opwachtte , gelangtwort, dien hy by zyne andere papieren, dic hy in zyne Îlinker handthadt, om
ne Araks te leezen » ficekt. Daar op vele offeranden docnflagten hebbende , (ehoon hy niet verkrygen konde dat hy
door ’t offer begcerde ; treedt hy (den Gòdidienît verachtende, en met Spurinna {pottende, en hemals cenen valfehen
Wigchelaar begrasuwende , omdat de 15: dag van Maert alrects, zonder cenige fchaade hem toegebragtte hebben,,
gekoomen was; die dear op antwoorde , dat ze wel gekoòmen, maarnoch niet voorby was) in het Raathuis. Toca
fiy2y0e zitplaatze genomenhad , quamen alle de Vioekverwanten , ils om hem te èéren , rontom hem ftaan : firaks
‘daar op kome Cimber Tullius , (die cerft de hant aan hem tezullen flaan gezworen (of belooft had ) noch wat nadet
by hem , quantoys omict te verzockenz ’t well als her Cxfar afwyit, en met 2yn wezen tot op cencn anderen tyt ver-
fehuift, rukt by hemden tabbert van beyde de fchouderss daarop Cefar zegt: ditis kracht en gewelt; toen treft cn
quetft Hem Caflius' de tweede van vooren » cen weinig benceden de ftrot, Cxfar vat deri arm van Caflivs , dien hy met
cen griffie doorboort , dreigende voort op te ryzen, wort hy door cen andere wondebelet. Toen bemerkte hy dat
by val alle kanten met bloote daggen gegricft en aangetantt wiert; des Îlaat hy zynen tabbert om zyn hoof, en te gelyk
fchikt by met 2ynelinkerhand de plooijen naar 't onderft vanzynedyen om niet ontblootter fieerte (t6iten, als de be-

L nedentte dcelen 2yns lichaams metcere bedekt waren. _Dus is hy met drie-en-twintig wonden afgemaakt; niet ans
ders dan cene zucht , op de cerfte fteek; zonder cen woortte Sprecken , uittende fchoon zommigewillen , dat hy op
het aatimaderen van M. Brutus deeze woorden: Kel eèv riv (En gy mynzoon) in ’t Griekfch zoude ge-
‘prooken hebben. Dootzyndo, blecf hy daar cen wyl leggen, vermits 2y. alle weg liepen, tot dat cindelyk drie fl
Ven hem in cen diaagbaar , daar den cenen arm buyten hing , gelegt hebbende , naarhuis bragten. Van denarts An:
tiftiusbefthout zynde (hoewel hy zoo veele wonden had gekreegen) wiert geenvan alle doodelyk geoordeelt, dan die
van de tweedepifatze > die zyn borfî doorboort had. Dewyl vat geftelt was hem delaatite cer aante doen , wilden

| . cenige dat het 1yk in de Cel of Gerfkamer van den Kapitolynfchen Jupiter, andere dat het in het Raathof van Pompe-
| jus verbrandt zoude worden ; dit Jaatfte hoorden twee onbekende mannen, met degens op zyde enwerpfpieffen in

‘hunnehanden , die het ylix met brandende was-toortzen in lichte vlam fteeken } daar op vliegen de omftanders toe ,
brengende drooge rys‘entakkèn by , en werpen , nevens de ftoclen, cok ’t hout van de vierfchaar en wat'er meer
în 't Raathuis van brandende ftoffe by der hant was, dzar boven op, Naderhant wiert gekeurt, dat het voornoemde

| Raathuis zoude toegemuurt worden » om dat hy*er in vermoort was: datdie dag de dag van de Vadermoort zou ge-
heten, en dat cok novit op dien dag raadt gepleegt zoude worden. Dus verre Suetonius nopende den Raadt en "©

i 4 Razthois. Dear hy in ’teind by voegt, als tot cen nadruk tegen Vorftenmoort : Dat naulyx cen cenigeder Moort-
aaadigen meer dan drîejaaren daarnageleeftheeft, of zyn eigen doot geltorvenis. Alle ter doot geddemt,is dees bygeval

Ì 3 om hals gersakt , die door fchipbreuk , cen derdein cen veltilag , zommige 00k hebben zich met die eyge dagge» dear
23 Cxlar meedegegrieft hadden, omgebragt.
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Di ix Wre XX.H. 35
in zyrien diameter of Middelyn . . . . voeten; opgebouwt van zeer duurzame Ti.burtynfche fteenen , die met marmer overtrokken zyn ; de zuilen zyn op zyn Korintifch , hoewel de proportie è of overeenkomft ‘in haare deelen s naar de Do.rifche wyze is De afmeetinge, en ftaat der gevels, eri des gantfchen gebouws,vind men wel in de Boukunft van Serlio ; maar echter heeft de Heer Godets dat al-
les netter befchreeven. Het licht komt ofvalt'er van boven » door het dak , in;dat, op de manier van cen dome, of hoogronde-kap, Kluiswyze geflagenis; in hetmidden is eén openrond gelaten van . . . voeten in zynen middellyn , dat doo?den gantfchen T'empeleenhelderlicht gcefe , maar het diende wel met cen zeylials het regent, overtrokken. Hetcieraat, daar hy op het allerprachtigte medépronkteen praalde , was hemelfch , of byna onbegrypelyk. Hy was mét verguldkoper gedeke , dater de Keizer Conftantius de III. af Îiet neemen, en naar Kon:ftantinopelen vervocren , nevens meelt alle de koftelykheden van Rome: daar doordeed ‘hy allen Rome meer fchade , dan het van de grouzaamfte woede » vanalle
de Barbaren te zamen, ooit of ooit, geleeden had. *c welk ook daarom van Anafta:fius, in het leven van den H. Paus Vitaliaan, met opmerkinge aangetrokken wort.Nietsis'er van overig , dan de poort , met twce kloppers van Koper. De.koperebalken , die'er in lagen , zyn'er insgelyks in’t jaar 1627 , uit lat van Urbaan den
VII, uit geligt; om daar van dat fchoone verhemeltzel, boven St. Pieters altaar,
van vier geflingerde zuilen onderfchraagt , te maaken ; nevens de ftukken gefchutdie op Engelenburg ftaan. In plaztze van die opere, liet hy'er houte balken invoegen. OQok, om dat voorige wat te zalven , de Kerk fraai ophaalen , de hooft-dekken en kroonwerken , die’er aan eenige zuilen der galerye ontbraken , aanma-
ken; en daar by twee klokke-toornen aan beyde zyden; oprechten.  Hoe treffelyK Porticueen volmaakt dees rempel zy , echter vindéen de Bouwkundige meer konft uyt de Agrippaoverdekte galerye van den zelven Agrippa, als in dien fchoonen tempel. Deeze
galery wordt van zeftien zuilen , en vier vierkante pilaren van Graniét marmer , uit
cen ftuk, van cen bovenmatige en vervaarlyke dikte en hoogte , wint ze Zyn vier
voeten en cen halye dik, en 37 voeten, behalven de Capiteelen of Kroonwerken en
Voerftukken hoog; naar de maat , zeer net vanì Serlio daar van genomen , en be-
fchreven. +

Onder deze galerye , aan wetrzyden van de poort s waar door men in den tem:
pel of Pantlicon gaat , ziet men twee groote beeldvakken ; dadr ; waarfchynlyk ,
de beelden van Auguftus en Agtippa , dic'er niet meer zyn, in geplaattt zullen zyn
peweeft. Maar, aan de flinker hand in het inkomen, zier men cen Pronkgraf van
Porphir, ftaande opeenfteene voetftuk; nevenò een palerye, die met een yzet hekkeri
afgefloten is, daar men door drie deuren , aan yder zyde een ; riaar binnen gaat.

Ferft was deeze Kerk aan Cybele, de Moeder der Goden » geheiligt; daar na
Zian alle de Goden , die’er yder cen beeld in hadden , welker ftof, uit de Kofte-
lykfte metaalen , of zeldzaamfte fteenen der waereldt , beltont.  Plinius zegt, in
Zyn g. b.het 35fte hoofdfituk; dat diefchoone paerl * van Kleopatra , (war van
zy de weéîga , na dat ze die in wynedik had doen fmelten , aan Marcus Antonius
doorte zwelgen gaf) van Auguftus aan het beeld van Venus, dat in de Pantheon
ftont , tot cieraat opgeoffert wird. De Paus Bonifacius de IV. kreeg verlof van
den Keyzer Phocas; om dezen tempel, die; cen kort begryp van allen afgodi-

fcheri
+ Hoedanig de oude en vernieude ant van deezen Tempel is geweeit , vertoont onze Piintverbeelding.. Voor onstiveede deel , Nicuwy Ronie s bewaaren wy die met het gezigt van de Vismarkt en bytaande huyzen, door L. Cruyletekent.

E ES0y Betbart desroride hudcrie ult Pliabicutter vertali Mies niet ondienftig geacht by te voegen.  Hoewel de he.densdaaglche Juweliers in deezen van St.: Thomas geflagt {chynen te zyn, in niet te gelooven, dat de azyn toen z00veel kragt meèr gehad hecft als tegenwoordig, of dat Cleopatra ook wel aan dien Edikdronkzou geRtikt hebben,

‘

Al:dus fpreckt ly. Twee zyn'er voor de groottte paerlen , oo lang de waereldt geftaan hecft , bekent geweeft : Deeze beide heeft Cleopatra, de laatite Koningin van Egypten (22n welleze , door cen lange reex van Koningen în ‘èOoften gekomen waren) gehadt. -Als Antonius zich by Haar indeuitgeleezenite gat- en bratteryen wentelde en versmaalite, fteekt 2y echter, als een Koningin en hoer, fmaflylc, met cene pretiche en dartelmoedigegrootsheit, dearale met zynen cierlyken difch en vorder toebereytzel. Desvraigt hy haar , wat'er by zoo cen overprachtig mal,nochcier- of heerlykerzou Konnen bedacht worden ? Daar 2y voort op antiwoort, op cen gaftmaalalicen zesentazaliRondert en vyf en zeventigduizend guldens te zullen verdoen. Hicr op wordt gewed : *s Anderen daags, als het wedfpelmoft geoordeelt. worden gewonnenofverlooren, rechizycen galtmaal aan, welimmers zoo prachtig dananders gervoonjomden dag ten dvont te brengen , maarechter niet veel andersdan 2y Antonius dagelyx onthaalde : deslache hy haaruit,en cifcht de reckeninge: Zy zegt dan dat dietor het laxtftegerechtgelpaart wierdt,en dat 2y alleendicn prys der weddingeopflobberen zoude, ca daat by noch wel vyfmaal750000 guldens meer vertecren. ‘Ten tweede maal Wwordter sange:
ifeht, Detafeldicnaare zetten, volgens ordre,niet meer dan cen glus met Edik $oorhaar, welkers kracht en (cherpheitcen pacri tot flym fineltof doet verdwynen. Toen vooral was zy op 't Koftelykt verciert met dat byzonder en cenig=fte wonderwerk der nature.

-

Als Antonius nu metverlangen wachte te zien watzy aanrechten zou 5 rukt 2y cen valdietwee pierlen af , dompelt die in den22yn, cnflorptdie gefmolten zyndein : tallendete gelyic naarden anderenom die mede op gelyke wyze in te flaan, als L. Plancus, die rechter van *t wedipel was, datfchut, ent'onvreden, ofora 200 dierbaaren verlics» of hetals cen'quandaardig voorteken rekenende , keurt dat Antonius Het wed(pelverioo:ren had, .
3
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| . 86 BESCHRYVING VAN QUD ROME.

| fchen dient te zamen was, tot cene kerke van den waren God, en ter cere van

Ù zyne H. Moeder Maria en alle Heiligen , te wyen. 7 ;

è po Achter dit allerpragtigfte gebouw , lag cen fchoonetuin van Agrippa, daar hy de

sione Badftoven , op de plaats, Arco della Ciambella genaamt ; by liet maken , geene

koften nòch pragt daar aan fparende : men ziet’er noch eenige vocifpooren van

overig. È Na zyn doot wierden ze gemeen gemaakt ; want hy gaf ze, by uiterfte

wille” aan het volk met de hoven ; daar hy bosjensen een meyr of vyver in ge- O

6 maake had : het was cen vergadering van 't noch overige Maagde-water , dat hy ,

È tor'in zyne baden , had doen leiden. Deze vyver lag , naar Nardyns gillinge ,

Cha tuffchen den Tolen St. Andries ten Dale; hy meent ook dat daar het Geite-moe-

rafch was, dat T. Livius op het veld van Mars plaatft , om dat’er geen lager

vlakte daar ontrent als deze was. Jrhmers dit weet men , dat Romulus ter deezer

fteede van de Raatsheeren , in cen Zwaar onweér , om hals gebragt wierdt, *

‘Tuflchen deeze Badftoven en de Rotonda, niet verre van de Kerk der Vyf won- |

den, ziet men veele voetfpooren der outheid. Nardyn gelooft , en niet buiten re-

i dat'er de galery van Claudius , den Overften van Rome, wel cer geftaan

 

en

e heeft ; dichte by den Tempel der Goede uitkom@t » en de genoemde Baden van

piunboAgrippa » beveftigende *t zelve met Ammian Marcellyn , aan ’r cind van zyn 29.

nieven-  boek.

-% SE Het Veld van Marsbegonop het voorplein van de Rotonda. Wy hebben hier voor

Cimpus aangewezen » dat dit Veld den Tarquynen toebehoorde, ende dat het aan Mars ge-

Maris. heiligt wierd , | na dat zy verdreven waren 3 dat daar de krygs oefeningen ge-

. fchiedden ; maar met den ryd wierden'er veele gebouwen op geplaatit ,, die wy

nu zullen befchryven : beginnende van de flinker hand af langs den Tyber- |

ftroom.
i

Het eerfte gebouw dat'er ftont, waren de Badftoven van Nero , naderhand die

thema van den Keizer Alexander Severus gewotden ; zy befloegen al de vlakte , di tuf-

Neronia- fchen de Rotonda en de plaàts Navona legt ;. tegenwoordig flaav'er ’t Paleis Ju-

naspoftea ftiniani

,

van den Groot-Hertog van Tofcanen, (*t Paleis Madame genaamt , naar
Alexan- ’ SOI
arine Katarina de Medicis , namaals Koninginne van Frankryk , die het daarliet bou

wen) en cen gedeelte van de H. Lodewyks Kerk der Franfche landaard , ne-

vens de Kerk van den H.Salvator , anders, St. Jacob aan de Badftoven genaamt.

Niet anders is daar van overig ; dan eenige ongelchikte brokken en muuren achter

het Paleis van den Groot-Hertog. Het moet cen zeer prachtig gebouw geweeft

zyn , nademaal de Prinffen Juftiniani zulke , en zoo veele ; treffelyke beelden en

pitftekende marmere half-ronden, daar hun Paleis mede verciert is (en daarniet cen

Paleis van Romebyte paffe komt) in gevonden hebben.

Heteigen huis van den zelven Keizer Alexander ; ftont daar by zyden,

Eenige Oudheitskundige meenen. » dat hier ook de Badftoven van den Keizet

 

 
 

  
Domus
Alexan- {a "eeaa Adriaan geweeft zouden zyn.

De voort gemelde Keizer Alexander liet cen Renbaan ; aan de zyde deezer Ba-

den, maaken; nulegver de plaatze Navona, waar aan men de gedaante en grootte

DE noch fpeuren kan. *t Wierdt, naar de oefeningen en fpelen , een Worftelperk ge-

noemt. De H.Agnetais, als Martelareffe , aldaar gedoodr.

Achter de plaatze Navona , legt cen Klein bergje , herkomftig van de aarde ,
die

 

+ wae van deze Badftooyen noch overig is, en hoe men meent dat ouwelings haare gezigtitent 2y geweeft, ziet
- menuit one bygevoegde Printverbeelding. "Wy vertoonen hier ookhet Veld van Mars, volgens Donatus 5 0okdeBad-

ftooven vanNero en Adrian.
ARI DaLe "*Liv.Decad.1. lib. 1. (preekter aldus van. Na det Romulus alle deeze dingen , van onfterfielyke gedagtenifle

MIA | : Monteverricht had, wiertby , (het heir op 't veldtby ‘t Geiten-moeras overziende, enten dien cinde cen sede voeren:

| ardano 4, ) fehielyk door cen zivaar onweer, met fchrikkelyken blixem » zwaare donderilagen, en cen digten flagregen, als

| ee2/wolk osringt» den gezichte der vergaderinge ont{choolen : zulx dat na dien tydt Romulus op de aarde nooit mecr

|\

  

  

   verfheenen

is.

Dejonge manfchap, en *t weer bedaart zynde,.- gaf den Vaderen, die naaltby hemgeweeft waaren, ge-

joof, dat hy in dat onweer ten bemel gevaaren was : "t welk ook omflandigiyk van cenen Proculus Julius > in cen

° volle vergaderinge des Volks, mer cen rede by hem gevoert, beveltigt wierdt, voegende daar by , dat Romulus, toca

al vergoodt , hem verfeheenen , "t volgende gelaft had : Ga boodefchapt den Romeinen , dat het de wil des Hemels

is , dat myn Rome "t Hooft der waereldt zy 3 dat ze vooral zich ten kryge oefenen, in die Kunde volharden , en

‘huane kinderen van handt tot handt overdoen : dat geen menfchelykekragten tegen de Roomfthe wapenenbeftendig

sullen 2yn. Deze Woorden gefproken hebbende , zegt Proculus, verdween hy in de wolken. Echter voegt Livius

| duar tuffehen in. Ik geloove dav'er toen ook welcenigevan gevoelen zyn geweelt, die ftilfwygende de Raatsheeren

| van moortdadigheît belchuldigden' : en dat hy door de handen der Vaderen zou omgekomenen van cen geplukt z;n.

Want (zegthy) dat gerucht liep'er , ent is.tot noch toe , hocwel zeer duifter » uit de waereldt niet.

4 Waaromdit Veldi ende Koninglyke goederen den Tarquynen afgenomen wierden , verhaalt Livius Dec.r.lib, 2.

* kortelyk aldus : De Koninglyke goederen had de Vroedfthap ecrft goetgevonden hem te laten geworden > doch het

il word op nicuw en inzyn geheel (‘devyl de e’zamenzivcering tot herftelling van Tarquinius midlermyl ontdekt wierd) ter

keure: van den Read geftelt, die, door cen rechtvaardige gramfchap , verbodt op die goederen decd » en keurde ze niet

té laten volgen sol was hunne wil niet, om zeaan de Stadt te trekken ; des wierd het volle vry plonderen vergoft , te

gglyik om hen , de handen zan dea roofder Koninglyke goederen gellaagen hebbende , alle gedagren van verzoeninge

ill in der'ceuwigheît uit het hooft te brengen. Het Tarquinifthe Veldt, dat tuflchen de Stadt en den Tyber lag», wrierdt
den God Mars opgeoffert en ’t Veldt van Mars naderhant genaamt.
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DAberIXiv Wei XX HT: 87
dic in groote menigte van den overkant des Tybers gehaaldt Wwierdt , om‘graf vanden Keizer Adriaan te bouwen. Nuheet her Monze Fordano, naar eenen Jordaan,wir het geflage van de Urfynen , die’er een Paleis by liet Zetten , dat’er nochftaat.

Alle de ruimte , tuffchen deeze gebouwen en:den Tyber, wiert het ‘kleine Mars- Campusveldt genoeme.. Caja Taratia Suffetia vereerde het aan ‘© Roomfche volk ; ‘als A. oeGellius in ’t 6. boek. 7. hoofdt. verhaalt.  Plinius int 6. hoofdft, van ’t 34. boek,pus Flo-zegt, dar ze een Veftaalfche Maagdr geweelt is. *
Dit Veldr wierdt ook Campus Flore geheeren ; of, om dat het een altyd grazige

en bloemryke weide was , of naar Flora, de beminde van Pompejus. Tegenwoor=
dig is’er nicts van overig dan cen klein plaatsje , dat noch dien naam behoudenheeft , leggende tuffchen het Farnezer Paleis en de Kantzelerye in. Macrobiuszegt , dat die dit Veldt aan ’t volk vereerde, Acca Laurentia heette; en dat ze ?£mer het zweet haars lichaams , ten tyde van Ancus Martius, overgewonnen had.Dat belt met het geene de Kerkelyke Schryvers daar van verhalen over cen fteme:als met Auguftinus van de Stad Gods, en La&ant.lib. 20. Inftit: zeggende, dat cenligte Vrouw dit Velde aan ’r Roomfche volk maakte, dat haar daarom vergood-de, cenen tempel:ftichte ,, onder den naamvan Flora toewydde, en ’t haarer cere defpelen van ‘Flora , die niet dan in ontuchtige werken ‘en gebaerden beltonden 3plegtig vierde.
Tuffchen de Zeegebrug en den berg Janiculus, lag eenftraat, die lynrecht ge-

trokken., daarom Va retta gcheten wierd: ze legt maar een weinig van'de' StradaFalia. Van de Zeegebrug af , liep ook een andere ltraat, die Zia triumphalis
genaamt wierd , en dwars over ’t Veld van Mars liep.

Her kleene Veld van Mars, was de vermakelykfte ftreck en de zinnelykfte wan-
delplaats van Rome; zynde met veele galeryen verciert : want, behalven die van PortaPompejus , daar wy nu van gefproken hebben , gewaagen de oude Schryvers van Hecaton
een andere van hondert Zuilen of ftylen, ZHecaton Stylor genaame : die waarfchyn-Stylon.
baar zeer na-by de vorige , naar den kant van de Kantzelerye en de Pelgrim-ftraat }moet geplaatt geweeft zyn.. Martialis en Propertius {preeken ‘ook van cenigekleine bosjes, die niet verre van de galetye van Pompejus gelegen hebben ; Zy voe- pui,
pen'er by ., dat'er wilde beeften, van fteen gemaake,. in groote menigre in ‘waren. mm.
Martialis 7,3. Epigr. 19: + maakt, onder anderen, gewag van cenenfteenenbeer,en vertelt dat een kind, zyn hand in den muil ftekende > van een adder gebetenwierd. Men leelt ook in de twee-en-dartigite Eleg. van Propertius , dav'er een{choone bronin ’t zelve veldt was , en dater cen Triton of Nepruins Hoornblazer
byftont , die cen gantfche waterftroom ten monde uit braakte.
De Keizer Klaudius plaatfte daar , dichte by den Schouburg van Pompejus, cen DcKoloflus beeldt van Jupiter , dat aan het veld van Floracenen cierlyken ftant cn ja

uitmuntend 00g gaf. i È
Aan dien cort, dien men nu Barchi heet, ftont noch cene galery van den Keizer Rocco

Gratianus; bezyden de Kerk , van den H. Celfus in Banchi » zag men eenen Ze.
geboog, ter eere van de Keizeren Gratianus » Valentinianus den II, en Theodofius
opgerccht.  Marliaan gedenke van een opfchrift , dat, te zynen tyde , aldaar ge-
vonden wierd ; dezelve Marliaan, gefterke door cenige andere diergelyke fchrif:
ten , ftelther voor valt, dat de kleine Kerk van den H. Blafius den Bloodaart , i
Strada Giulia , de Tempel van Neptunus geweelt zy. Tem-Weder naarhet veld van Mars rechts om langs deri Tyber keerende , valt'er niet RE
merkwaardigs, van de brug van Keizer Adrianus af, nu de brug van den H. Engel rerea. 3

ge- tius.

  

musi

 

* Voeg hier by uyt den zelven Plinius. Dat haar een beeldt ver
Platzen konde daarzy wil Jc laatfte immers zulk cene hooge achtinge was, als dat cene Vrouwe een beeldt opgerecht ©moft worden. A. Gellius {preekt'er noch met meer roemvan, zeggende : Turratia wierdt 6y aiarleeven de boobebanriseit van "1 Room[che coll beweezsn,

|

Dat 2y cen Veftanlfihe Mangdt vass besuygt de Horatiaanfohe me»"n"? balven vanvoll beveftige is s das haar veel cer bemees, Onder anderen, dat 2Y in balszanten of nitertagen mogie , *# geom baar alleen onder alle Vrouwen soegeftaam mierdt , volgens de eyge woordender tenire daarochians de wet der toanlfrafelen tegen loopt , die cen Vrouverbied te tygen:

©

Danr bien. (Das Zy 40 faaren out&ynde gonorden » baav Pricferfohnp honde neerleggon en een bumbk: aangaan , 200 2) wilde. Alleon gonoot x) deege meledaat > omdat

xy

het Tyber- of Mars-velde ann '£ Roomfche walk ‘vereere bad. Dus verre A; Gellius , die met cen nvoordifi 2es daar by zegt: Dar Acca Laurentia cerit na' haaroverlyden cer aangedaan wierdt. ‘Ook dat 2y allemanter willeWas» haar cer tenbelle geeyende ,, waat door 2y groot poet metdie lyfaceringe overgewonnen had.

 

 pat is by Keure van den Raadt,, en dat 2y het
  

  
 

   

  

  

 

  

3 Noa by de hondert zuylen zietmen cen fieenen beer, onder die wilde bectten dic het platteboome bos vercieren?Terwyl de (choone Hylas met zyn zoete handjes al peelende des gapenden beers muyl cerft roakt , yerftout hy zich alWerder enftecke z°er în. Maar cenfchelmfehe adderflang lagin het duifter van zynen muil verborgesi. Duo amoBrettbezielt veelerger dan daar't naargeleck; dat het kind niet wift, Het bedrog van deeze flang wiert het niet gewaar , vooret den beetvoelde, en te gelylc om halsraakte. O gruwel! wat hebt gy beer derven beftaan!
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38 ‘BESCHRYVING VAN OUD ‘ROME.
genaamt ; tot de plaatze van Nicofia , daar nu her Klementynfche Collegie ftaat:
men noemt die plaatze Terentus 5 *t is geloofbaar 4 Terendo. ’t Zy dat de Ty-
ber , die daar een elleboog maakr, de aarde daar meer danelders affpoele , of perf-
fe ; ’t zy dat die door de voeten der paerden , die daar (ter cere van Dis en Pro-
ferpina; waar voor ok een altaar onder de aarde , als voorhelfche Goden , opgerecht
was,) renden ; zeer afgelopen wierdt.  Zozimus zegt ; ‘© zelfde altaar ,, hun ter
gere ; opgerecht te zyn , in ‘e blaaken van het corlogsvuur , onderde regeringe
van den koning Tullus Hoftilius , tegen de Albanoizen ontftoken ; dat ook de Ro-
meinenalleen de plaatze kenden , daar dezen altaar verholen was : Dat hy ontdekt
of gevonden wierdt , in de hondertjarige Eeuwfpeelen : Daver toen drie nachten
aan een gefpeelt, en Nacht-Offerhanden aan deeze Goden der duifterniffe gedaan
wierden. Aufon. Idil. Il. zingt:

Trina Terentino celebrata Trinottia Iudo.

Hier dicht by lag en zag men het bofch, tercere van Juno Lucina geheiligt; als
de zelve Zozimus ‘getuig. De nabyhcit der plaatze , heeft eenige fchryvers doen

giflen, davet daar geftaan heeft , daar nu de kerk van St. Laurentius in Lucina ge-

Bouwt is: Maar 't is waarfchynlyker , dat deze kerk dien naam verkregen hecft,
van die Heilige Romeinfche Matrone Lucina.
Een weinig hooger op  ftont dat fchoone Vorftelyke graf , het Mau/oleum ;

voor Auguftus en zyn geflagt opgerecht , waar van men noch eenige weinige

overblyfzels ziet achter dt. Rochus kerk, in het Paleis van Tieravanti. ‘© Was cen
groot rond gevaart , van witte fteenen opgemetft , fpringende , met verfcheide ver-
diepingen of hoogten , daar men rondomgaan konde, in de luchr. Op elkenom-
gang tot boven toe; waren boomen geplant; bedekkende, met hunne {chaduwen,

het gantfche graf. Boven op ftont het beeldt van den keizer Auguftus. Rondom ,
dit zware gebouw , waren menigte beeldyakken gemaakt ; daar de doodbuffen ,
met de affe der geftorvenen van ‘e zelve geflage ; in geplaatft wierden. (Uir on-
ze bygevoegde Printverbeelding kan de ftant van dit overheerlyk Pronkgraf, zoo
die ouwelings was ; en ’© geen'er nu noch van overfchiet , ten vollen afgenomen
worden, die in alles met deeze befchryving overeen komt.  Qok brengen wy hier
den Lezer , in de volgende Print, deeze opgedolve Grafnaald voor ’t oog, z00 als
ze nu in Rome

,

ter aangeweze plaatze , gezien word.) De voornaamfte in-
gang en aankomft was naar den kant van het veldt van Mars. Voor de poort
waren twee Obelisken of Grafnaalden van Egyptifchen fteen , met zinnebeel.
den bezaait , opgerecht. Eene van deeze , is van Sixtus den V achter de kerk
van de groote Maria geplaatt ; maarde anderelege aan ’c hinderfte van St. Rochus
kerk bedolven.

Achter dit Vorftelyke Maufoleum of Graf, lag cen bofch, waar in verwonderens
waardige wandeldreeven , naar de getuigenis van Strabo , waren. Fulvius zegt,
datet van Populier was 3 Dat ook de kerk van onze L. Vrouwe , del Popolo ,
daar haaren naam van ontleent heeft; als ook de poortdie’er rakendeaan ftaat. Even-
wel houd Vader Donatus ftaande , dat ze den naamvan ’t Romeinfche volk voerd,
om dat ze daar.van opgebouwtis.

Bezyden het meer gemelde Graf, aan den kleinen ocverofripette ; liet Auguftus
cen Schecps Schouburg bouwen, daar in hy aan ’t volk het vermaak , van cenige
zeeflagen te vertoonen , gaf, maar die Scheepstryd-plaats duurde niet lang, om
dat ze niet groots genoeg was.

Naarde andere zyde van ‘t graf van Auguftus , op ’t Veld van Mars, zag men
een zonnewyzer , welkers uuren op de aarde , met cyfferletteren van vergule
koper, in cen witte marmere vloer ingelegt, afgetekent waren. De wyzer was cen
Obelisk of Pronknaale van Egyptifchen fteen, dien Auguftus , van Hierapolis in

* Egypren ; te Romeliet brengen, nevens den genen , dien hy in de grote loopbaan
oprichtte.  Deeze Obeliskus was hondertenzeftien voetenhoog, Nulegt hy onder
den voet en aan ftukken; onder de kluis van de Vaders van den H. Laurentius in
Lucina , daar hy , voor dezen , geplaatft is gewecft.
Recht over dezen Uurwyzer Zwydwaarts , en laager aan, naar den Weftkant

van Monte Gittorio , tuffchen twee bosjes, 2uxet4; om dat ze met Busboomen
beplant waren; genaamt, ftont de galery van Europa ; die zoo, naarcenefchilde.
rye van Europaasfchakinge, heette. ‘Tegenwoordig ftaat'er het kloofter der Geefte-
lyken van Campo Marzo. È
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Het klein bergje , Cisforzo , genaamt, dt men daar dicht by ziet ; is hit ont- RE
us.

ftaan uit het puyn van cenig groot gebouw , als zommigen meenen; want méeti
zoud’er eenige voetfpooren , in de vorige eeuwen , van gezien hebben ; behalveti
dat gewaagver Strabo , die ren tyde van Tiberius geleeft heeft , van; en hy zegt;dat’et toen hooger was dan nu, gelyk her ook metalle de andere bergen desgelyksgegaan is. Het wierd Citazorius genoemt , om dat daar op de trompetten geltoo!
ken wierden, om de Gemeents-mannen binnen de Schuttingen , daar men daar navan fpreeken zal , te doen komen , omin de verkiezinge van hooge Ampt-luiden}
te ftemmen. Die naar de ampten flonden, hielden zich op dezen berg, om te
beter van ’t volk, daar zy graag de ftemmen van hadden, gezien te konnen wordenj
als Macrob. Saturnal.l: 1. c. 16. aanwylt. Candidati wierdet ze gendamt ; om dat
ZY , in wit gewaat, voor den dag quamen. Eenigenzyn van gevoelen, dathet ge.
bergte, waar op de Ampt-dingers zich aan ’t volk vertoonden, de berg Pincius was;
maardie zyn van den weg af: want menwilft toen nochvan geene Verrekykers , en
zonder die , zoude men op dien berg niet cen ecnig menfch , van de plaatze Co.
lonna af, daar de Sluitboomen of Schuttingen, daar ’t volk voor ftont, waren, onì
derfcheidentlyk hebben konnen kennen, al hadden'er fchoon geene huizen of gebou-
wen , die het gezieht benamen , en die men weet dat daar ffonden , tuffchen bei.
de geweeft. In het huis of Kloofter van de Priefters der zendinge , dat op den
Berg, of Mont-Citorio, ftaat , zier men een zwaare of grove zuil. Men zegt,
dat die het volk by cen riepen ; zich daar ontrent byeen hielden, dat zy ook deri
dagvaard-brief daar aan plakten : maar Nardyn zegt, dat die zwaare ftyl wel cene
der Galeryen van Europa zoude konnen gewcett zyn.
Deeze Schutringen of Hekken, befloegen een groote ruimte, zulks dat het naar Ovile:cenfchaaps-hok of ftal geleek , ende ook zoo genaamit wierdr. Her volk quam'er,pm zyne ftem , tot verkiezinge van hooge Ampr-luiden , (als oppetfte Gizagheb-

bers , Zeede-voogden, Burgermeefters, Hoofdr-fchouten, Ridren andére Fabryk-meelters , Penning-meefters en Gild-of Gemeents Hoofd-mannen ) te geeven, cerivooreen ,. of elk op zyn beurt , binnen.

_

Daar 2yn zekerlyk graften om geweeft ,
dewylSuetonius, in ’t leven van]uliusCefar, verhaale, dat men'er over een brug inquam. * Cicero zegt (in den 16 brief her 4de boek aan Atticus, ) dat hy van
zinne was die plaats , toen niet hekker afgefloten, met een marmere overdekte Ga-lerye te vercieren ; imaar hy wierd'er , door den burgerlyken kryg , in belet.  Ech-ter voerde de Dry-man Lepidus dat werk uit ; ’t'welk Agrippa tot volmaaktheit
bragt. Hy noemdedie Galeryen, de Juliaanfche Schuttingen of Sluithekken , ter septà Ju?cere van Julius Cefar ; die infgelyks zulks; met èen evengelyk pragtig gebouw , !*voorgenomen had. Dikwyl wierden daarin ; als'er geene vergaderingen gehouden
wierden , Schoufpeelen , niet alleen van vechtende Schermers, maat ook Scheeps-ftryden vertoont.

.

Nadat de Galeryen daar voor gebouwt waren.; verkocht men ‘onder de zelve allerley koftelykheden.  Deeze plaats , als wy.hier vooren gezegehebben , lag aan den voet van Monte Cittorio » dat is, tuffchen de plaats vanColonna; en de Rotonda, daar de Magdalene-kerk tegenwoordig ftaar, nevenshetCollegie of Broederfchap der zelve ; en de plaats van Capranita : naar Nardynsiflinge.
S Der oude Gront-of Plaats-befchryvers van Rome, Rufus en Vi&or, gewaa-gen van andere Sluithekken , die zy Septa Trigaria noemen; daar (naar Plinius Seriafchryft ) paerden verkoft wierden. Men weerniet vat of zè onderfcheiden van de ‘81%voorige waren, althans ze moeten’er dicht by geftaan hebben ; als ook de Villapu-

ten, die niet binnen Rome mogten komen, gehuisveft en onthaalt wierden ; daar
00k de Ze e-voogden , voor d’eerfte reize ; het volk telden en monfterden.  NaarNardynsgevoelen , ftont dat Hof tuffchen de Romeinfche Queekfchool , en de
Rotonda, dichte by de Maagdewarerbron ; in.

Hetis licht te begrypen; dar alle deeze gebouwenzeer weinig ruimte aan het veldvan Mars gelaten hebben. Nardyù zegt., dat het (immers ten tyde der Keizeren)tuffchen den berg Cirtorius , de Rotonda , den berg Jordaan en den Tyber , is béfloten geweeft. Dar boven dien de wydte of ruimte , die’er gelaten was, zoo be.lemmertis geworden , door andere winkels en ambachten , die het voort zoo vul-den , dat’er qualyk merktekens van dat groote en ruime Veld over bleven. Herzelve Mars-veld , is tegenwoordig dok de volkrykfte en mecft bewoonde corr van
ome.

arde Velk 2ckerlyk diebrug is geweeft, wadrvan Suétonius n "t levevan Jul. Cafic. 86. gevrgage , en waarvan hierigor fs aangetekent, dat 2y hem hadden gedacht van boven neérte tooten, als cen ander gedecite der Viockvermantenhem beneden op ’t Marssvelt zoude waarncemen éà voort afmaaken, e3 È

Villa pusblica , ’© welk eenPaleis was, daar, ten koffe van "© gemeen, de vyandlyke Gezan. blica.
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hunnen rechten ftant aanwyzen. Zoo ist zelf met her Outer van Mars , daat het
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.van een onderaarifche kluis of hol van Balbus , ’t welk niet ver van zyn tooneel af

Dewyl de meefte gebouwen onder den voet geraakt zyn , kan men bezwaarlyk

Veld.zynen naam van draagr, gelegen.  Waarfchynbaar is 'r, dat'et op de aan-
zienlykite plaatze zal geftaan hebben ; wellicht in ’t midden ; daar zommigen
cok ‘meenen een Tempel., aan dien Oorlogs-God geheiligt , geplaatt geweelt
te zyn.

Watde plaats Bu/fum genaamt; (die Strabo int midden van e Marsveld ftelt)
belangt ; die kan mem liche vatten , dat niet ver van de Auguftinet Kerk, daar ze
nu ftaat, moet geftaan hebben. Het was cen Hof, of Tuin vol boomen, met muuren
omringt , daar her lyk van Auguftus , naar de Roomfche wyze ; (de Opperfte g,
zaghebber Sylla had dit gebruyk cerft ingevoert) verbrande wierde.. De zelfde
laatfte pligt.wierde ook.aan zyne Ryks opvolgers, op de eygenfte manier, bewezen.
Toen ’r gebruik naderhandt opquam ; ‘en het een gewoonte wierd hen te vef-
gooden, of tot Goden na hunne dootte verheffen , dan gefchiedde daar ter plaat-
ze die plegrelykheit s die zy vergooding heetten. Herodianus befchryft ze; en
veele gedenkpenningen worden'er van gezien.

Ik fpreeke: hier nu van de beelden niet. die in cene ontelbare menigte op deeze
plaatze ftonden ; om dav'et ; in de befchryvinge van de achtfte wyk, eenigzins van
gehandeltis.
De ronde Schouburg van Statilius Taurus; een boezemvriend van Auguftus;

ftont op het Mars-veld , als Dion in zyn 59 boek verhaaldt. Echter weer menal
mede niet ftipt waar dezelve geftaan heeft.  Nardyn is van gevocien , dat hy
veel licht op het kleine veld van Mars ; naar den Tyber toe, is geftiche ge
weeft,
De Keizet Adrianus heefe daar ook eehen ronden Schouburg latenbonwen; (vol

gens Spartiahus) maar men weet niet , al zoo weinig als voor , waar die gewceft
Zy; mogelyk heeft hylangs den Tyberftioom, voor zyn Graf of Maufoleum:, ge:

ftaan.
Het toneel of halfronde Schoubutg; van Cornelius Balbus , weet men ook niet

waar geplaatit zy geweeft. Zommigen meenen op dè plaatze ;. daar nu ’t Palcis
van Cafarius flaat , doch niet zeeker : ethter is dit gewis , dar, toen’er de fpee-
len voor d’eerfte maal in vertoont zouden worden, de Tyber zoo hoog op-
zwol , en het gebou zoo diep onder water zette , dat’er de Keizer Augaftus niet in
koride komen.

‘Als men den talwyzer van deeze Wyknaziet , vind men ; dat’er gewdagt wordt  
ten , om hunnevertoningen den volke voor te draagen.

Daar vind men ook dat van ecnen Tempel, die daar ontrent geftaan hecft ,, ge:
{proken wordt,, aan de Huis-Goden gehciligt , Lares permarini gebynaame; i!
van Marcus Emilius Lepidus, den Zeede-voogdt , gebouwt. Als ook; van ee-
nen anderen Tempel van Vulcanus; als Livius in zyn derdetiental 4. boek verhaalt.
Ten ware men liever las: «Ades Vulcani in Circo ; Supple Flaminiogque i

campo.
Op:dit Veld ftonden , naar degettigeniffe van Strabo; zooveele Graven; dat het

?er byna vol van was. De voornaamfte waren , van Julia, de Vrouwe van Pom-
psejus, en dochter van Julius Cefar; dat van den Opperften Gezaghebber Sylla, die
d’eerfte onder de Romeinen was, die zyn lichaam na zynedoot, volgende daar in de
wyze der Gricken , wilde verbrande hebben. Mogelykuit vreeze of inzigt, dar het
niet ’t eeniger:tyd van dezen of geenen.mogte opgedolven worden.; gelyk hy: zelf
aan Marius, zynen Tegenftryder, had laten doen. Noch was'er ’t graf van de Burgers
meefteren Hirtius en Panfa; die beide in den flag van Modena, tegen Marcus Anto-
nius , fneuvelden. Dat van Agrippa ; dicht by zyne gebouwen ; maar Auguftus
wilde , dat de afch in zyn Maufoleum zoude geplaarit werden. Dar van Diu-
fus, broeder van Tiberius, en dat: van Britannicus, zoon van den Keizer Klaudius;
* die van Nero vergeven wierdt.

|
geweeft zal zyn ; mogelyk is het daar geweeft , daat de fpeelers zich vaardig maak- | 

Een

% Meer hebben wy van dien Tyran wat hoogeropgehiaali , des 2y deeze gruwelmoortal mede tot cen toegift , die
Tacitus vry leelyk afmaalt in het cîndevan het dertiende jearboek 15 Hoofdît. Nero, (zegthy) onverduldig over de
traaglieie van *t (chelm(tuk [[het cerfte vergifhad Britannicus gelooft, door openingevan den buik ;t zy dat het niet ko:
ftig genoeg , of gemaatigt was, omniet terftondt te woeden ] aan’t dreigen tegenden Kornel; 22n ’t gebieden »
men metde vergifmenglter zoudedoorgsan , omdat zy, met zich aan ’t Gerucht te keeren , metcen deur * hunner
verdadiginge te'openen , de veiligheit verachterde.. Als zy daar naa zoofchielyk cen doodt beloofden , als oft hy met
# ftaal gepraamt waare , 00 Kookt men, nevens Caefars flaapkamercen menglelvan fenynen, die proef van wegrukken
gedaan hadden. Het was cen wyze. dat der Vorften kinderen , met anderé cedelen van gelyken ouderdom, zittende

qaren,

 

  

 



   

   
  



 

 

 

 

 

 
 
  

 
 

 



  
Die GIN W'veg55XXH. gr

Een klein beekje, Petronia genaamt; fpeelde langs het veld vin Mars heen, màar Font
menvind’er niet de minfte voetfpoor van overig, De hooge Amptmannen maakten
daar met groote plegtelykheit eenige fprongen, d’een na den anderen ; by zekere ge-
legentheit, over, naar Feftus fchryft. I ;
Nuzullen we de gebouwen gaan zien , die tuffchen “t Veld van Mars, den Fla:

minier weg , en tuffchen die ftraat en den tuin- of hovenheuvel, anders Mons Pin-
cius genaame , ftonden. De Flaminier weg begon aan de plaats , Sciafra geheten,
aan ’t eind vande via lata , den breden weg; de Maagdewaterleyding fcheydedien;
en hy ftont vol Zegeboogen ; op den kruisweg , als men van het St. Pieters plein
naar de Trevi-bron ging, was de Zegeboog , den Keizer Klaudius , toen hy uit
Engeland weer te Rome quam , toegewydr. Een weinig verder in de' zel-
ve ftraat , ftont (niet veele jaren geleden) noch een boog ; dien Alexander de
VII. ter nederlier f{myten, om de loopftraat vryer en ruimer te hebben ; die wierd
de Portugefche boog geheten , om dat daar dicht by cen Portugeefch Kardinal
woonde. Sommigen houden ftaande, dat hy Domitiaan toegewydr was, im dar
hy hier om ftreeks veele gebouwen hadlaten maaken. Vader Donatus meent , dat
hy aan Drufus , broeder van den Keizer Tiberius , geheilist was : maar de be-
wyzen van Nardyn, waar mede hy aantoont, dat hy ter cere van Marcus Antoninus

‘ius opgerecht isgeweeft, zyn zoo doordringende , dat ze geen tegenfpreken]lyden.
Hier by ftonden veel meer andere gebouwen, die aanden zelven Marcus Anto-

ninus geheiligt zyn geworden , tet oorzake , dat daar die overfchoone geflingerde
* Zuyl, hem ter eere, opgericht wierd , van zynen fchoonzoon Marcus Avrelins den
Philofoof of Wyzen: wiens Hiftorie in halfrond beeldwerk daar rond om konftig
gefneden , den corlog tegen de Markomannen ; van den zelven Marcus Aurelitus
roemryk volvoert , vervat. By deeze plaats 3 ftont ook een Keyzerlyk Gerichts
Hof , nevens cen Tempel. ;
De Zegetekenen van Marius , na dat hy den Numidifchen Koning Jugurtha

overwonnen had , waren van zynen Zoon , op den Flaminier weg ; opgereche:
maar Sylla wierp ze ter neder. Julius Cefar daar regen, zoo Suetonius verhaalt ,
plaatfte z’er weér.
De elf marmere gegroefde Zuilen , die op St. Pieters plein; of plaatze de Piera

ftaan , zyn naar Nardyns gevoelen , dat hy ook bewyft, de overblyfzelen van de
galerye der Argonauten of gulde Vlieshelden, zoo geheten ,naar cene {childerye
van Jafon en zyne Spitsbroederen. Dion noemt ze Neptuins Galerye; Agrippa heéft
ze, nevens den Tempel, opgerecht, ter gedachtenis van zyne gewonne Zeeflagen;
die hy , ter eere der Argonauten, als vinders der zeekonft of ’t zeemanfchap, heis
ligde. Daar bezyden ftont een overblyfzel van een gebouw, naar de Korin:
tifche orde gemaakt: de gemelde Nardyngift, dat het veel cer de Tempel van An-
tonyn, als zyn Gcrichtshof , geweeft zy, dat zekeilyk op de plaatze , dar die
fchoone Pronkzuil, noch ftaat, zal geftaan hebben, Ook kondedie plaats niet zoo
ver hebben gefprongen, om dat ze , aan de cene zyde van den Flaminifchen weg
befloten wierd : en vyftien ofzeftien fchreden verder ftont de Zuil » ophet mid-
delpunt der plaatze , die vierkant was.
Noch word’erby eenige Schryvers , gewag gemaakt van cene Galerye van Vipfa- Porticuì

nius ; maar die kan geene andere , als de vorige der Argonauten , of Vlieshelden 3 ViPfania:
of die voor è Pantheon ftont, geweelt zyn: zynde dé cene zoo wel als de andere
van Agrippa, die van ’t geflagt van Vipfanius was s gebouwt. Ook leelt men ner-
gens van ceti derde.
De Galeryen wierden voor, of rontom de gebotwen, als een Voortiof of ingang
Fo Zoo’er ergens eene mogte gevonden worden, die allecn, en van alle ge
ouwen af ftont , was'et cen groote ruiinte ; of plaats , daar gewoonlyk veelvolks
quam, omtrent,’t welk, als ’© quaad weér wierd, zich daar onder begaf. In het on-
derzoek van de reden, waarom Agrippa deeze Galerye van de Vlieshelden of Argo-
nauten liet bouwen , vindt Nardyn geene andere, dan om dat ze dicht by de Sluit-

hek:
aaten , în * gezigt hunrer maagen, aan cen cige en Sprarzaamer taafel. Als Britanniéus aldzar banketteerde , z00werdt , om datcen gekooren uit de dienaars zyn fbys en drank met fmaken verfpiedde ; op dat de gewoonte niet nag:
gelaaten,wierde , oft doorde dood van beiden het (chelm@tuk uitquaame, dus cen bedrog gevonden.” Men leeverdeaanBritannicus den drank cover , noch onvergiftigt, en fhikheet, mits daariets uît proevende. Daarna, alzoo hy dienomde hitte weigerde , giet men ’t fenyn daar toein Kout waater; *t welk alle zyn? leeden der wyze door-ftrecfid, dathem Spraak » en adem teffens ontrukt werdt. D'omzitters zidderen , d’onvoorzichtigen vlieden. Maar die van dicperverftandt houden ftal en ’toog op Nero. Hygelzk hy zan tafel lag , als nergens af weetende, zegr: dat het hem zoo
metde vallende ziekte plag te gean ; daarBritannicusal van 2yn cerite kintsheit af , meede gequelt was gewect, dat
hy allenskens weedertot 2yn gezicht en gevoclen koomenzoudeenz.

* Deeze Pronkzuil, gelyk ze door Paus Sixtus den V is herftelt, zullen wy den Lézer in ons tvreede deel van Nieuw
Rome, daar ze sader word belchreven, voor *t gog brengen.
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9? BESCHRYVING VAN:OuD ROME:
hekken of Septa Trigaria , daar de paerden bereeden en verkoft wierden , ftont.
Deeze zyne gifling wort gefterkt , vermits het paerd aan Neptunus gcheiligt was:
mogelyk heet ook de Kerk van de H. Maria, die’er dithte by ftaat; daarom #7 Equi
rio: ten ware menlieverlas 72 Aguiro.

Achter de galerye der gulde Vlies-Helden , naaft by de Maagdewaters leidinge ;
of achter de Kerk van den H. Bartholomeus ; ftont de Tempel van Juturna , cen
Waternymf. Die dien tempel achter het Roomfche Queekfchool.plaatzen , ftellen
hemdichrer by St. Maria i# AQuiro die wellicht dien naam 206 Aguis ; van 't

water, ontfangen heeft.
Bezyden de zelve Queekfchool; ftonden twee Tempelen of Koninglyke Ho:

 

“a ven; ( want die namen wierden door malkanderen , en d’een voor den anderen, tocn
?t Ryk verviel, genomen) d’een wierdr met den naam van Marciana, Sufter van
den Keizer Trajanus; de andere van Matidia, zyne nichte , en dochter van Mar:
ciana , benaame. Vader Donatus zegt , te zynen tyde oude opfchtiften gezien
te hebben ; die in ’t maaken vancen aftoge gevonden; hem zulks geloofbaar maak-
cen.

Byna op den zelven tydt ; wierden ook merktekens; onder den Tempel of de
neKerk van Minerva gevonden ; waar by bleek , dar Narciffus, de geviyde flaaf

van den Keyzer Klaudius , daar zyn huis en baden gehadt heeft.
In de tuinen van de Vaderen Jacobynen van Minerva; wierd, voor eenigen tydt,

cen beeld van den afgod Serapis , nevens cen menigte kleene Egyptifche Obelisken
of Pronknaalden ; gevonden. Een der zelve is op het: voorpleintje , voor St.
<Barcholomeus van Bergamasko”s Kerke, opgerecht : als ooktwee Leeuwen van mar:
mer; die tegenwoordig de bron van Zerz2245 , of den Paal-Godr vercieren ; ins-
gelyks de beelden van den Nyl en den Tyber , nuop ’t Belvedere geplaatft. Dit
fterkt her gevoelen , dat de ‘Tempel van Ifis daar geftaan heeft. Juvenalis plaatt
hem, in zyn zesde Hekeldicht , by de fluithekken. De Tempel van Serapis heeft
geftaan , daar nu de Kerk van Sr. Steven del Cacco ftaat: beide zyn die van Alexan:
der Severus , of hernieuwt , of gefticht , als Lampridius getilige. Godloozeftuk=
kenrichtten de Agyptifche Pricfters in hunne Tempelen van Ifis en Serapis aan.
Daar wierd de Roomfche Matrone , naar ?t fchryven van Flavius Jofephus , doot
deeze Priefteren gefchonden * in den Tempel van Ifis. Tiberius liet hen by
den kop vatten; en hunnen Tempel onder den voet haalen : echtet wierd die

van

* Om dat deeze Hiftorie vry zonderling is, eù by veelen niet al te wel bekent; vocgen wy die, (van ons uit FI. Jo-
Tephus vertaalt ) tot ophelderinge van dit werk, hier mede by. ‘Te Rome woondecen voortrefyEe Vrouw , niet min
om harre deugdt als doorluchtig gellacht, uitmuntende : Dear benevens was 2y ryk, fehoon, en in den beftenbloey van
haare jeugt : Waar boven de cerbaarheit , *t voornaamite cieraat der Vrouwen, uitblonk. Zy wasgetrouwt aan Sa-
turninus - een manzulk eene Vrouwe waardig. Op deeze deftige Vrouwe verliefde Decius. Mundus, cen jongeling
uit geene flechte , maar Ridderlyke ftamme gefprooten. |Dock zy ftont pal en onverzettegenallegiften én bekoo-
tingen ; die te Kort fchietende , de dolle viam haars minnaare te bitziger ontitaken. ‘Zulx dit hy haarvoor cene
macht byflaapens 200000 (2) drachmenaanbiedt. Dochziende de zwaarte van dit groote geldtvel te licht, en dat
die de {chaale haarer cerbaarheit niet konde ophaalen , ook dat zy onbeweegt , als cen rots, nergens doorte verzetten
‘Was 5 neemt voor (niet machtig langer zyneliefdevlammen te wederfiaan) te gelyk met zyne minnequaal zyn le-
ven, doorvaltenen fpyste ontbeeren, te einden. Dit merkte Ida, zjns Vaders gevryde flaavin , die vecl geeft en be-
quaambeit , doch niet ten goede, had. ‘Zy trok ?t zichaan, en wiert moeijelyk. dat hy zoo hertnckkig naar zyne
door yide

©

2y fpreckt den jongeling zeer minlyk aan, en een hartin ‘t lyfs hem moet gevende » en hoop van uit te
zaller werken » dat hy zyne beminde Paulina met vermaak omhelzen zoude. Daar luyftert hy na, en hoort met

", datze niet meer dan gosoo (b) drachmen eyfcht, om over de cerbaarheit van die vrouwe te zeegepraalen.
ran verquikt en:cenfriTcher hart onder den riem geftooken hebbende , ontfangt zy van hem zoo veel
:yCeht had. Zy verzint cenen nieuwen vondt, ziende dat Paulina met geen geldt te bekcoorea was. Zy wilt

“fe Godefle Ilîs zeer yverig diende : des wendt ze hetover dezen boeg. Zy Îpreckt met cenigePriefters der
le, belofte van 2wygen, en, ’t geen meelt ter zaakedie » toont en biedt hun ‘ gout azn,

‘achmengereet > en noch zoo veele na den gedaanen dienft $ die daarin beftaan zou : dat zy den jongen
iceze feex hun openbaarde ) dooralle moogelyke middelen , in het bezit van zyne gewenfchte
igen._ De Priefters, brandende naar’r gout » gelyk hy naarzyn beminde, belooven overboodig

ken. Deoutite van hen allentreedt vaardig naarPaulina ; krygt gehoor; verzoekt haar allen te
5 ’t gefchier, Hyzegt : door bevel van den Godt Anubis afgezondente zyn , om haar kondt te maken; dat

‘op haarverlieft, lalt en beveelt, hemby te koomen en te genzaken. Paulina ontfangten neemtde bood-
ig aan. ‘Zygnatftraks by haare befte karen , muakt het bekendt 5 roemt op ‘tgeluk, dat/ze de liefde

waardig gekent wordt. Zy zwygt het aan haaren man niet, dat Anubis haarter tafel. en bed befcheiden
eft haar verlof, te lichter , om dat hy haarekuisheit kende ; en volkomepreuve van haare cerbanrheit had.

Desgaat 2y Tempelwsart , en na het avontmaal, als *t flapens tyd was, wordt ze van dien Paap in de kamer gefloo-
ten © Daarzy(‘de Duifternis begunftigde het fehelm-ftuk ) in de armen van den verfchoolen en hear ombelzenden
Mundus hemden ganfchennachtte wille îs ; en meint dat zy haar zuyver lichaam Gode opoffert.’s Morgens
vroeg , cer die fchelmfe med-wuftige Paapen op waren , pakt Mundus zich van daar, en Paulina kcert in den ochtent-
ftondt naarhaaren Man ; y °t vertelt , hoe zy den God Anubis te wille zy gewecft : *t zelve , met vecl mer
onnozele glory en opgepronkte woorden » aanhaare kaaren breedee uitmeetende. Die, fthoon 2y hetalles in cen-

vou-
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(3) 200060 dracbmen op 3 fl. en em balé gerehont , maaken deeze 200 duizent drachmas 25 duizent Gontguldens»
of 35000 guldens> de gulden tegen 20 St. Hollants gerekent ; 25000 Gourguldens of 35000 Caroliguldens, x Gowrzulden op
18 St. i

(b) ontrent 6250 Gontguldens of 8750 guldens Hollants.
(c) 3125. Gourguldens,of4375» Caroli guldens.
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DEGNO XX.H.

van Alexander Seveer naderhandt weer opgebouwt. Zommigen meenen , dat did
vuile daat in den anderen Tempel van Ifis, op de774 /ata, of den breden Weg, die
aan de zevende Wyk hoort , en daar tegenwoordig de Kerk van den H. Marcellus
ftaat , gefchier zoude zyn.
De Tempel van Minerva (volgens Plinits * 7de bock ’t 27. deel ) door Pompe.

jus gebouwt, ftont ter plaatze , die nu noch Minerva genoemt wort ; en recht op
de zelve fteè ,, daar de binnenfte dormter, of ruftplaats; van de Vaderen der Domi. "PR
nikaner orde , gebouwris. È

Auguftus had cenen anderen Tempel , tet cere van Minerva ,, Chalcidia genaaint Pe
opgericht, die , naar ’t zeggen van Dio, in zyn sr. bock daar dicht by font: In Minerva
dien cord ftonden meer andere Tempelen of Godshuizen van Minerva; als die dewelke Vetus E
Rufus den ouden Tempel heer, neven een Welof Bron; mogelyk', van Pompeju SI
Vader Donatus zegt, dat in ’t rooyen van den grond van ’t Roomfche Collegie , cen
klein Tempeltje of Kapel van Minerva ontdekt wierdt, en daar by , cen marmer
beeld van de zelve Godeflé, leùnende tegens den ftam van cen boom , daar een flang
‘omgeflingert was ; van daar in het Ludovififche Luthuis overgebragt.

De ganfche ruimte, tuffchen den Flaminifchen weg en den berg Pincius; was
by naaft overal met de gebouwen van den Keizer Domitiaan beflagen.  Blondus Thermé
zegt , dar de Badftoven van hemftonden daar nu ’t kloofter van St. Sylvefter ge- Done
bouweis : echter ziet m’er niet her minfte voetfpoor van; ook heeft geen der où-
de Schryveren ooit gewaagt dar hy daar Badftoven, als Nardyn wel aanmerkt, hecft
Jaten maken. ;

Suetonius verhaalt, dat hy een Scheepòftrydplaatze , diche by den Tyber, ge- Nauma
bouwt heeft. Fulvius en Marlianus , zeer geleerde Outheitskundigen in de voor- Da,
gange eeuw , zeggen : dat daar van noch overblyfzels in hunnen tydr, by de plaar-
ze van Spangien, gezien wierden , dicht by, her regenwoordigè Collegie de pro-
paganda fide, of de Broederfchap ter voortplantingedes geloofs.

Het Odeum van Domitianus, was een plaats, uitdrukkelyk, en alleen tén gebriy- oexuni:
ke der Maat-zang-kundigen gebouwt, daar ZY » dat by hengediche was, om ftryd
te berde bragten; die ’t belt gemaakt had ; dien wiert de prys gelange. Dit ftont
by St. Sylvefter ; want onder de puinhopen vint men veele opfchritten , die klaar
aantoonen , dat het een gebouw van dien Keizer gewecft is.
Het Stadium, ’t welk een groote Wandelplaats ; met tutiren befloten; WAS ; Staditinà

diende voor cen wed-loop-plaatze van menfchen ; die te voet, en half naakt » daar Ù
in om ftrydt liepen. De H.Paulus, den Corintheren de vlytigheidt aanpreekende,
fpeelt mer zyné woorden, op deze plaatzej Qui in ftadiofunt ; omnes enim cur-
runt s fed unus accipit bravium. * Nardyn plaatft her dichte by de galerye der
Vlies-Helden , voor de Kerk van deri H.Ignatius , zig veltende op het 31 Punt-
dicht ; van © 7de boek.van Martialis ; maar echter zoude het wel konnen by St.
Sylveftets geweeft zyn, tuffchen Ste. Maria in via en Ste. Mariai fornica. (‘Zoo
genoemt , omdat die Tempel van Belizarius gebouwtis ; onder het gewelfte van
de Maagdevwaters leidinge , die by de Bron van Trevi , onder aan de Hoven
van Lucullus ; Begon; loopende tot aan de Hoven van Agrippa):  Dees Krygs:
heldt ftichtte die Kerke , om daar door het ongelyk , den H. Paus Sylvefter (toen
hy heminBallingfchap naar Pontus verzonden had, ter gebiet van de Keizerinne Theo-
dora , gemalinne van den Keizer Juftiniaan) aangedaan , te boeten.
De Keyzer Gordianus tnaakte cen overwelfde galerye ; duizent voeten lang , Porti

aan “ benedenfte van den berg Pincius , als Capitolinus verhaalt. Hy was ook van Sordia:
zinne om daar badftoven tè maaken ; maar zynfchielyke doot belette zulks ; *tzel-"*

ve

 

  

  

  

  

youdige onnozelheit uitbreidt enuitlegt , echter (‘den ftaat der zaake nader opweegende) *t naulyks gelooven wilden.Nochtans , omde uitfteckendecerbaarheit der Vrouwe , verwonderden zy zicli'ten hoogften , zonder meer te niten,Maar» drie daagen na deeze cerfcheridinge , komt Mundus zyne beminde by geval tegen : hy groetj en zegt : ter‘aulina , ontmoet gy my : doch , hoe flecht zyt gy geweeft, dat ge my die 20000 drachmen, daary uwe fehatten meede had konnen vermeerderen , hebt laten behouden : dar gy my toch te wille geweeftzyt : *r IsMundus 0ok alleens , fchoongyhem èls Mundus verfimaadende, in fchyn van Anubis , zyne luften tot zadheit hebtlaaten pleegen.

_

Hier meede fcheit hy van haar, ‘T'oen merkt deeze goede Vrouw het fchelmituk : zy ryt zich de kleede=Ten van ‘tlyf

:

2y openbaart het haaren Man : zyròepten bidt hem dat hy dien allerfehendigtten hoon op 't ftrengltedoc ftraffen. Na dat den Keizer Tiberius deeze cer-dieverye en-fchenniffe geopenbaart was ; ook naar behooren vangeblecken , liet hy, na cen zeer naauwkeurig onderzock ; deeze cerlooze Paipen en fielen vol bedrogs, an kruiffennagelen» en nevens hen Idd , de vindQer van' dit cerrovende boevenftuk : welker meefte dienft in dic eerfchendingegegolden had. De tempel wierd omvere gehaalt. Het beeldt van Ifis in den Tybet gefmeeten : met Mundus leef:de

hy

zachter > verzondt hemin ballinglehap , genoegdoeninge vindendein die traffe hem op te leggen , om daîayne mifdaat uit cene overmaztige liefde gefprooren was. Dus is de euveldaat van Ifis Priciteren gettati geiwe.

 

   

 

* Corîat. 1.zendbr, g. cap. Die in de loopbaane zyn, Ioopenalle wel : maarcen trekt deri prys.
M 3

    

    

  

  

  

     

  

    

   

  

  

 

   
  

   
    

  
  

 

  

     

     

  

  

   
  

  
  
  

   

  

  

 

  

 

   

     
   

   
   

  

     

 

   

 
     

 

        



   
     

 
     

Lucus
Ribigi-
nis.

Horti

ni.

i
tiorum.

Nixe.
Melea-
gricum.

° gelegen.

94 BESCHRYVING VAN OUD ROME.

ve quam cok Gallienus over, die voorgenomen had eene galerye langs dat ganfche

gebergte , rot aan de Molebrug toe, 1e bouwen.

Het gewyde bosje van de Godinne van den roelt of ’t brand-koorn , heeft zeker-

lyontrent het Karmeliten Kloofter van St. Jofeph , op het achterfte of°© hangen

van den Berg Pincius geftaan : om dar men de Hondepoort , wat lager aan , uit

moft gaan , «om haareen honden een fchaap opte offeren.

De Hoven van Lucullus, lagen aan den voet van de Saluftiaanfche , daar ze aan

Lucullia- de zevende wyk ; tufichen de Kerk van Sc. Andries della Fratte , en de ftraat van
x

Felix of Strada Felice, cen fcheydinge maakten, en ook aan cen quamen.

Aan het ander eindt van den Berg Pincius , was het graf der Domitién ; de Kei.

zer Nero , die uyt dit geflage gefproten was , lag daar begraven ; maar de duivels

maakten’er zulk cen geweld (zoo men zegr) dar de Paus geboodt zyn afch of ge-

beente in den Tyber te werpen, en, op de zelve plaatze, wierdt de Kerk van onze

L. Vrouwedes Volks gebouwt.
Niet ver van de Molebrug ; lag een Klein Vlek , daar de * Keizer Nero zich

dikwils naar toe begaf, om te veyliger zyne vuiligheden , wat van de ftad, ent

00g der deugdlievende burgeren af, te konnen pleegen.

Dewyl Rufus en Vi&or , twee oude Schryvers , van meet andere Badtftooven

en gebouwen gewag maken , en het deshalven vooreen net febryver ; (hoewel het

zwaar zalvallen de rechte plaatzen aan te wyzen) niet paffen zoude die voorby te

gaan , zullen wy , cer we dit hoofdftuk eindigen, naar vermogen te wetke gaan;

aanwyzende voor eerft de Overwelfde ftraat , die Vader Donatus plaarft , dicht by

St. Maria in fornica , welken naam die Kerk gekregen heeft, wegens de boogen of
kluizen van der Maagden-water-leidinge.

De Bronpoort wordt ook gemeldr. Buiten die ftonteen galery , in het veld van

Mars; doch al mede onbekent , waar : z00 is ’t ook met den Tenîpel van Metel:

lus, infgelyks op het Mars veld; naar Nardyns giflinge, in zyn 5. boek 4. Hoofdft.
Plinius voegt'et cen Jupiter van elpenbeen by.

De Minutia Vetus en de linutia Frumentaria , volgens Rufus, of Mizutra,

* volgens Vi&or, waren galeryen op ’t zelve veldt van Mars, naar Nardyns meenin-

ge» gegrondr op een vluchtig zeggen van Vellejus Paterculus s maar de plaatsis
al zoo weinig bekent, als het bofchje van Mars.
De Badftoven van den Keizer Adrianus , fchynen dicht by de Zuil van Anto-

ninus; naar men uit de woorden van Vi&orgiffen zoude , geplaatft geweelt te

© zyn, hoewel Vader Donatusdie by ’e Roomfche Collegieftelt.

Deknielende Oyevaars (van Vigtor) , zyn in cen fchilderye te zien geweeft ;

als ook het Meleagricum3 ten ware men liever aannemen wilde, dit een galerye ge-

weeft te zyn , als het boek , Notitia Imperii , fchynt te willen zeggen ; zoo

men , mer eenigenvaften grondt zou mogen op een boek; zeo vol feylen » ftaat

maken.
In deeze Wyk worden 30 kleene ftraten, Zicé. 120 Straatmeefters. 2 Voorftan-

dersof Voogden , 2 Aanklagers,32 Molens, 32 Pakhuizen, 140 Vorften- of Heeren

huizen, 3788 Huizen ftaande op hare eyge muuren geftelt: Dezelve befloeg 30560

Voeten in hbaren omkring.

+ TTacitus annali 13. cap.‘47- voegrer by dat liy'er 00k zyne fchelm@ukken pleegde, ten verdervevan de vroomen,

en verbale onder anderen dat hy , om Cornelius Sylla , die hem meet in *t ooge was , van kint of weg te helpen »

fin eieze lak op Ici, fpreekende door Ho6ft aldus : De Melvier brugge wate dier tjde dermaari » door de nachibeloor-

iykheden © en quara Nero daar dibwils s om te loffr 297° dartelbeio buiten de fade te Peegon. Derhalven gaat hy uit zyn

Door fceken'(Graptus cen van Cafars vryelingen fyft deeze loogen) dat hem, finande om door den Flaminier meg sveder-

ooLoan » een laage roegeftlt s en by" noodelot vertoondi was» miss by langs ven ander pade » in de Salufiianer Hooven

Seheere was è ©n dat Splla dat bedrog bad aangefi: om dat by geval, zommigen uit jeugdelyice wulpsheit, den Dienaa-

scene niorRen in ‘t wederkceren, cen ydele vrees hadden aangejaagt, en hoewel Sylla onfchuldig aan dit mifdryf was,
beval men hem zyn Vaderlant te ruimen.
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XX 4:00 EDS TU E:

De tiende Wyk ; van den Palatynfchen Berg.

8 E ftraat, Vicus Sandalarins genaamt, begon aan de Iera Sd:
das > bezyden den Zegeboog van Vefpafianus , cindende aan
her Comitium, of de Vergaderplaatze by het Lupercal, (nuftaaterde Kerk van de H. Maria de Verlofferfche ) daar wierdr ze vani
de vierde Wyk,die aan Lupercal haren aanvang nam, gefchei-
den; lopendetot aande Offemarkt, dicht by de Kerk van de
H. Anaftafia , die ze van de achtfte Wykfcheydde : de ftraat jA die van de Offemarkt naar de Kapeenfche poort ging, fneedt dieveér af van de elfde Wyk ; idaar het groote Renperk was ; nevens de ftradt naar °cKolifeum of den boog van Konftantyn, by de groote Renbaan , die haar weér vande tweede Wyk, of van den Berg Cerlitis ,, af-zonderde,

Dezevier ftraaren, die rechte hocken maakten, vertoonden een bynà rechtvier-kant, daar her Palatynfche gebergtein befloten lag. Dit was de eerfte cingel en

    

omkring van Rome, als Romuilus de Stadt ftichete : daarom cok Roma quadrata, Romi -of‘ vierkante Rome , genaam. Hytrok'er den Kapitolynfchen Berg aan, # om quedata:voor den burg te dienen;
Roomfche Marktplaatze,

©Onderde ftraaten dezer Wyk, waren de volgende wel de aanzienlykfte; de Lui.paerd(traat , die van de Vierfcharen , 777c4s Curiarum, van het zorgdragende Ge.luk, de Heyl-, de Apollos- , en de Dagftraat. Daar over waren 2 $ Straatmee-fters, en twee Voorftanders of Voogden, nevens twee Deurwaarders of Aanklagers;geftele.8

envanher dal, tuffichen deze twee bergen, maakte hy de

Een der voorniamfte gebotiwen, van den Palatynfchen Berg ; was het Lupercal , ta200 genaame wegens cen Holofhoek in dien Berg , dich by de Kerk van de H.Maria de Verlofferfche , tegen over het Vulcanal. Dionys van Halycarnaffen zegt;dat Koning Evander dat hol den God Pan toegewydt had , om dat hy op dewolven jagt maakte ; dat hy her Heilig Offergereetfchap , nevens de Offerhandenien de Arcadifche fpelen , die ter cere van dezen God gepleegt wierden, aldaar over-ragt.. Maar andere Schryvers Zyn van gevoelen , dar Komulus en Remus dithol, dat het fchuilhok van de Wolvinne, die hen gezoogt had, geweeft was, ge-heiligt hebben: ddr de Romeinen, om die reden cen afbecldzel van eene Wolvinne,die twee kindertjes zoogt , voor dat hol geplaatft hebben; Fulvius meent, dat hetzelve beeldewerk te zyn , ’t geen op ’t Kapitool, in’t Hof van de Roomfche Be-houders gezien wordt. a
Deze ganfche ftreek , die het Lupercal ,, den Vygeboom Ruminal, den Teivan Romulus (voor af zy gedage ‘ geen’et in de achefte Wykvan gezege is) envan daar het verdere, tot aan den top van den Palatynfchen Berg , infloot, wierdeGermalum, guafi Germanuni geheeten (met cen letterverzettingevanI. voor n. gelyk0ok in Bolonie voor Bozozsa Germanorum gefchiedt) dat van cen gerziez , ofuitcen zaat gefproten; beteekent : en, in dien zin; is het de Broeders oort, (tewe-ten van Romulus en Remus) te zeggen ; om dat zy daar te vondeling gelegt, ge-

zoogt , en opgevoedr zyn.
Deandere zyde, of het achtetfte van den Palatynfchen Berg , naar de H. Anafta-fia, heet Zeliz; her hoogfte of de kruin Suziza Velia; het laigfte, ofaan den Voet; Velia:daar weleer de Tempelvan de Penates of Huisgoden ftont, Subvelia.Her huis van Valerius Publicola font op den hoogften top dezes Bergî. Hy Domu:

Publico.was cen der twee eerfte Burgermeefteren , na Tarquinius Superbus : maarizom dat het volk zich daar tegen kantte ; of aan ftier, dar een zoo trots ge-bouw meefter over de ganfche. Stadt konde fpeelen ; en reden van nadrik gee-ven; dat hy daar doorde zelve geweldenarye , waar om dè hovaedige TarquynWas weggeJaagt » en dien hy zelf had helpen verdryven , beoogde : des maak-
te

  no Bezigten » van Roma Quadrata , en zoo'er fiaderfant den Betg vari "€ Capitoliuim mede ingetrokiketeginne vandit boek zeer net afgebeelt.

c] Germa:
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96. BESCHRYVING: VAN: QUD ROME.
te dit. dien deftigen man * gaande. Hy liet , om allen: fchyn van vp.
fpraak te weeren en weg te neemen, het huis onder den voet werpen , en cen an-
der , dat burgerlyk was ; aan ’t'onderfte van den Berg. bouwen.; hier door won hy
de barten van het Volk; daar door wierdt hem-de naam van Pablicola , dat is ;
Volk-lievende , gegeven.

fortaPa  Daar omtrent ftont ook een Poort , waar door. men op den Palatynfchen Berg

Let Klom, Romanula genaamt.
mula. Aanderechter zyde van die Poort ; bezyden de Kerk van de H. Theodora  ftont

de Tempel van JupiterStator,, van Romulus gebouwt : ter. gedachtenis, dat dar de
St Sabynen ftaande gehonden wierden, die hem van °t Kapitoolafgedreven hadden, -{
Fio Suro-t0€n zy het , door de trouloosheit van Tarpeja ; dochtervan den Stadthouder van
ris.‘die plaatze , overweldigden.
Domus “De Koning Tarquinius de oide., had zyn Paleis-op het achterfte van den Berg,
Teri:boven den Tempel. Zyne. vrouw Tanaquil , zoekende een:oproer ; dat: ftont

om uitte barften ; te ftillen , Iprak het volk aan door:een venfter van dit. Paleis:;
het uytzigt hebbende op de Nicuwftraat.

cafuro: Daardicht by, nar den kant van den Aventynfchen Berg , als men neérwaarts, naar
muli. “het groote Renpérk ging , ftont de hut van Romulus , toen hy de.kudde van Fau-

ftulus , die hem opgevoedt had; dreef ; ze was van riet en ftroo gemaakt.  Dionys
van Halikarnaffen zegt , dat hy die noch in zynen tydt, (hy. leefde: ten tyde van
Auguftus, ) gezien heeft; ze wicrdt als wat dierbaars gade geflagen.

tegu- ‘‘’’Onufrius Panvyn voegrer de' Harders woninge van Fauftulus by, ‘die hy zegt
, dat mede ter zelver plaatze , immers daar niet ver van daan , geftaan heeft.

Gomus

|

Daar tegèn over zag men den Kornoeljeboom van Romulus.. Die brave Ko:
Romuli. ning, ‘op zekeren tydt zyn Kragt willende beproeven ; ( dit verhaale Plutarchus );

wierp zyn fchicht , die van Kornoeljen hout was, van den Aventynfchen Berg; tot
daar toe , zoo diep in de aarde, datze wortels fchoot , ook bladeren en vrugten
voortbragt. |De Romeinen droegen groote zorge. voor dezen boom ; zy befproci-
‘den hem nu en dan met wéter, én maakten’et een muur om; om hem te beter te
bewaaten. Hy verdtoogde en ging uit, toen Kaligula.de aarde; om zyn Paleis naar
dien kantte vergrooten , liet omrooijen.

ir Ter zelver. plaatze waren .verfcheide toegangen en trappen ,. om op-dien Berg
ti te Klimmen':-ondet anderen ; de trap van den Harder Kacus,-die- daar.,- lang

voordeftichtinge:van Rome; gewoont heeft : Strabo plaatt ze dichte by de hut
van Fauftulus. 3

De

è Dei as de Buigeian ciù Hebr , want dae Lidiuis Decad. i. lib. >. verbaali dat by (funerePublicocielatus) op
Stadis hoften bograven is, ‘vermits'er 200 voolnies gevonden wierdt ; suaar.mede mon bem cerD)k onder de aardo tonde belper ;
een teken dat by:zich van ’s Lands goede nice vere » noch in don zin bad zich mesfier te maaken.  Nademaal, die zube
Srachton , eerfi(ehaiten vergaieren s om z00 2 war ondemetmen , niet verleegon of onizet te 20n van de zenume des cor-
logs, bos gelij want doorzy "è geev ze metgemele niet buygen konnen » door dat metal in flukken fmten, of met gemak geoo-
‘pent vinden... Hy wierdt van de Staatelyke vrouwen bemweent , even als Brusus, over wien (2egt de zelve Livius) pa dat

Di dorli balls dae aan Brutus dan ded gemelden Publicola, cone 200 defsige bhfianife befteli assalsnaar diem tyt, cit
sai gepleegt” > lat de voww 5 ditn de Stadt over Britus maakte » hemde grooîfte cer verfirekte è dar die voornamelyk daar
în balfont > dat de Voonowen uan aanzion,, een bem cen jaar lang even al: over conen, Vader ».rowme drocgén è omddr
Hy picb 2aecnefrenglit de gefchende cerbaarbeio. uan div kuofehe Lubreria gemrokem bade , verjagende de Tarquynen om die
(dbendige dat > eo des Roniiglykan in cenem corgen fiano veranderende: Dusdanigerosoo mierdi ok over Publicola > (die mmer
Ferieen osfemmen de cer ni den ei Prina 200 in Vrede als Ourlogs ty» woeren mogi ) betoont.  Dus vere Li:

 

Vius. È
‘} ‘Zénderling is dit voòrval geWreeft ‘enwerd teen deh Rorheinen , (met cen \voord en cen zoetgebedt van Ro-

mulus) ceo nieuvy hart ingeboczemt : 2ynde de Romeinen algereets van het Kapitolium afgejuagt. -'è Welk: Liv. zeef

cieriyic, int cerfte boek van 2yn cerftetiental, nevens ‘t verraat van Tarpeja, aldus verhaalt., Sp. Tarpejus mas Voogdt
ofSieedebouder dan den Roomfchen bilrg en fferkte: Tatius Koning der Sabynen, kocht de'Steéhouders dochter, eenjonge

Fiaagdi » met goudi om, die den vyanden het fot opende : daar binnenaynde » Rmufflen èy baar met burme wapenen deli
Progom geco pavor[fin of[ebyn van verraat »-(deagl? de bg mes gemelle fiheen ingenoomen) of cen dentbeale na te
Vaten $ dat met eon verrader nooit tronm beboort te worden Gehandelt.

-

Dus hielden %y den burz in, daar de Romeinen op

Zulli cone ‘ye uitgeraale waren. Die op den volgenden dag bun beyr op de vlakte , tulfiben de Kapitolyrlohe en Palatymfihe
Gergen in [lagorde fohaaren.

-

De toe dapprite Krggshelden » van de zjde der Romeinen Hoftius Hofilius van der Sa-

bynen Metius Curtis voor ‘bumne vegementen met bart en moet uitpaitende > houden > zonder voordeel, denfirydt fiaan-

de "tes dat Hofius fuewvelt + de doode van deezen Held» does hen flanumen , de flagorde ori gekreukt , en de Romeinen

Sejnage tot aan de onde poor van’t Paleis. Romulus onder hen, van den vliedendiù Loop, meede mec cen drom , voort ge-
SUke- befs cindelyi ayno wapenen, ofgewapendo banden, Heemebpaart en fpreeke aldus., Jupiter ! door *t gelchrey van uwe
Togelen begunftigt - hcb ik hier ; op den Palatynfchen Berg » den grondt dér Stadt gelegt. De Sabynen 2yn alge-

Tests meefters van het Slot ; dat zy fchelmachtig gekocht hebben : daar vari daîn hebben zy ons déor hunne wapenen
het middelvelt doen ruimen, en komenonstot hier beftooken.

..

Des. bid ik, O! Vader der Goden en menfthen, weer
‘foch onze Vyanden van hier ! ontncem doch den Roméinèn de bloohartige vrceze » en ftuit deeze fthandige viugt !
ik zal u hier cenen'tempelibouwen ;' en die ter cere van defi ftanthoudenden -Jupitér heiligen ; die den Nakomelingen
tot cen gedagteniffe en.teken 27, dat dooruwe kragtdaadige hulpe de Stadt van haren ondergang geredt is ‘dit bede-
loof ik. Want gy verhoort my. Zoo Aaa/l als £y zijn gebede gelindigt had, fprak by den Romeinen aldus aan.
Jopiter! de alleibelte, de allergropiRte gebiedt u landite houden; en den rydtte hervatten. Decze:doen zulx als op cen
GodlyK gebodt, en, na eenen gevaarlyken ftrydt, blyvenze overwinnaars. Ditis d'oorzaak van dien Tempel-bouw ge-
‘weelt , en de reddinge van Romesgrootite gevaar in zyne eerfte beginffclen, en cen zoet bewys ; hoe de Reidenen

Ze, uit cenen niteriten nootgehoipen , hunne dankbaare barten en Tempelen den Behoud Goden opofferen: cerende

en.loovende den Onzienlyken,dien zy niet kennen » echter, doorcene bovenmenfchelyke hulpe, hun buiten hoope bewcee»

‘emy ineene frhaduwe erkennen.
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De oude Scliryvers gewaagen van meer trappen : namelyk; vani deri fchooneh inte; ulchriOever, zoo genoemt ; om dat die begon daar de Tyber tegens den voet van den LittoriaPalatynfchen Berg aanfpoelde , cer hy in zynen boezem en tegenwoordige kil' ge.
tro) n was.

DeStadt van Romuluslag ; in het begin, vierkant,als Wy meermalehgezegt (en op
dest bladzyde vertoont) hebben; boven dat {chryfc Feftus in Zyn17.boek, dav’er eehbemuurd vlek, dichte by den Tempelvan Apollo , op denPalarynfchen Berg, ftont;daar in het gereetfchap, daar de Stadt medegebonwt was, bewaart wierdr: namelyk, deKar daar de gronde der Stad mede omerokkenof omploegt was, 00kde fpaden, fchop=
pen, houweelen, truiffels, bakken,enz. die zy geloofden , dat ontheiligt zoudetizyn geweelt ; indien die tot cen ander gebruyk gedient hadden. De ToskaanfcheWichelaars en Voorzeggers zeyden ook : dat het; indien zulks quamte gebeuren,
cen quaar teken zoude zyn. tu : ;

Her woordt Caria hebbei wy elders al uitgélegt ; het beteekende cen Plaatze Ge
daar de Vroedfchap, wegens Staatszaaken , vergaderde, gelyk de Curia Hoftilia; ook ‘°!"°%wierd her genomen vooreen. flag van Tempelen ; of Godshuizen 3 daarin zorgvul-dig ache wierdt gegeven , op de geheiligde dingen die den Godsdientt betroffen ; indezen zin genomen , had Romulus de Stadt verdeelt in dartig Karfpelen, Genoot-
{chappen of Curie ; (naderhandt zyn'er noch vyf bygevoegt) aan elk, gaf hy ee-
nen byzonderen naam, naar eene der Sabynfche Maagden, die zy gerooft haddeti;
en, zoo zommige meenen, niet meer dan dartig geweeft * zyn. Ook waren'ernoch vier oude Karfpelen op den Palatynfchen Berg , tufflthen de Zegeboog vanTitus, en die van Conftantyn in; die Forienfis ; Rapta , Vellenfis en Velitiagenaamt wierden. : i :Het Heiligdom , of de Gerfkamer vandeSalifche Priefters » ftont meede op ditCEgebergte. Numa had die orde gefticht , als Denys van Halikarnaffen ; in ZYD 2: Salio:boek verhaalt ; zy waren met hun twaelve ; wierden uit de Oudfte geflagren ge-rum.kozen ; en bewaarden daar , ’t geen de Romeinen voor her aller-cet-en hoog-
waardfte fchatteden; namelyk, de geheiligde fchilden, waar aan Zy °t heil en noot-
lot van Rome verknochtrekenden , ook den krommen Wichelftok, Lituus genaamt.Romulus had’er zich van gedient, toen hy de vogelvlugt wichelde , enz. Zy haddenhun Godenhuis daardichte by , indien *t niet het zelfde is, dar wy °t Heiligdomgeheten hebben. nOok ftonden daar veel meer Tempelen op , cer Romulus dien Berg aan de Stadt desce:trok. Evander, en de andere, die’er vervolgens op gewoont, of hun Hof gehou- Goria &den hebben , hadden dezelve gebouwt, als Denys van Halikarnaffen getuigt : name:fidei.
lyk, de Tempel van Ceres; die van Priefteren bedient wierdt ; ook die vari de
Overwinninge ; en die van ’r Geloof.

Hier Itonden noch tivee huizen van den Keizer Auguftus op; die veel van denAdcapitàanderen verfchilden ; het eerfte , in de ftraat van de Oflenhoofden » daar hy in ge- Bububoren was : dit was naar den ftaat van een gemeen man opgefchikt ; men meent Sacrari=dat het naderhant geheiligt wierdt. Maar her andere was zeer prachtig , van hem um Autals Keyzer gebouwt. De meefte, hem in de regeringe volgende , hiclden daar 8%!hun huis en gewoon hof : daarom wierdt het de Ryks-ftoel genaame. En ver. AGImids dit Koninglyk gebouw op den Palacynfchen Berg geplaat@t was, wier- fiata.den naderhant alle de Koninglyke Vorften ; en Prinflen Hoven; Paleizen ge- Daheten.
i

ii het in dat gedeelte dat Velia hiet s maar metden tydt, yder KeizerSihet grootzer maakende , befloeg ’t bynaaft de geheele zyde van het Palatynfchegebergte naar de groote Renbaane. “Zulx dat de Keizers » uit de venfteren vanhun Paleis, de fpeelen ainfchouden, fchoon 2y de befte plaatze in *© Renpark had-
en.

Aan beide kanten van de Hooftdeuren, zag men geftadig twee Laurier-,en boven
d’Ar-

den Maagden-
toen Vrouwen der Romeinen ,

die Steeden en Landen con; de magie

SX Livius zegt'erdit va. Datria den oorlogtuffchen de Sabynen eh Romeinen, 6m den z00 Kekenroof by de laatite geplcegt, cen vreede doortuffchenfpreken der geroofde Maagden ;volgde: die met zoodanig cen heyl voor Romebektachtigt wierdt, dar brideeu ft rh niet alleen t'zamen verbonden > maar 0ok de fol des Ryks te Rome beveffigt: xonde bipven s en beide de voltereh‘van Romulies en Tatius te gelyk bebeerfcht worden : sden wiert het volk van hen in 30. Karfpelen verdeelt , die Romulas allemer de naamen der Sabynfche vrowwenvereerde. Dit weet men niet zeker (want » zegt by, ongetsoyffele xym'er meer dan dat:n mangden gorooft cemieht) of de naamen der genootfehatpen naar den ouderdom der oromen > of naar haare of haarérmannen(tant en aanzienbykheit , ofvel door het lot gegeeven <yn geworden. Toen wierdenook eenige hondert manfchap-Pen te paerd belthreeven , die naar Romulus Rammenzen , naar Titus Tatius Titienfen , den noci gevoert hebbén ...;.Dus bleef "e Ryk nietalleen gemeen , maar ook onder hen cendrachtig.Li Vit onzePrintverbecldig kan de grootte en feerlykheit vandit KeizerlyK gebouw ; als mededé vervalle ovetbiyfeLelss vati ’ zelve Klaailyk gezien worden, Si
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98 BESCHRYVING VAN OuD ROME.

d’Architrave of ’£ dekftuk een eyke blade-kroon. Keizer Klaudius voegden'er,
toen hy uit Engelant wederkeerde , cen Scheepskroon * by.

ue Auguftus vercierde het Voorhof van het Paleis met eenen Zeegeboog,ter cere van
© zynen Vader O&Xavius. l >

Doch onderalle pracht , was'er niet trotzer dan de poortalen of ingangen , ne-
vens de galeryen van dit grootze gebouw ; niet zoo heerlyk , dan de trappen; by-
zonder die van Nero , voor den Vredetempel : het Plein of Voorhof , voor de
voornaamfte voorgevel van ’t Paleis , was zoo groot en ruim , dar , ( als Flavius
Jofephus verbaalt ) daar nu en dan Tooneelen van hout opgeflagen wierden , om'er
de fpelen te vertoonen.

  

Sicilia, Voor by het Poortaal , quam menaan een groot Voorhof, Sicilien gebynaamt,
daar de Eetzaal van Jupiter ‘| was.

Jovis De Tuin , fchoon klein, was een der bet bebouwde : en alhoewel de Keizers,
ain alle welluft verzopen, Baden, en Badftooven, op plaatzen van veel meer ruimte
rium. lieten maaken , om hunnequiftige overdaar bet te doen affchynen : hier was echter
Balnex alles in dat of de keuken vereyfchte , of een lekkere tong zoude moogen gewenfcht
Palin: L’obben.

Delu- Nier tegenftaande dat’er toen weinig Godsvrugt, en eengroote menigte Tempelen
brum la- te Rome waren: wiert’er evenwel in het Palcis een Tempel der Befcherm-Goden ge-
Diubouwt , en als een Huiskapel gehouden. De Vogelwichelarye heeft’er ook nier
lares verre van daan geftaan.
Augur Deftallen zelve waren pretfch , komende met de pracht , en ’t geene zich

° meer overheerlyk aan dit hoogvorftelyk Hof vertoonde over een. Vopifcus verhaalt,
Credo in’cleven van den Keizer Carinus, dat ze met galeryen en fchilderyen verciert
Stabula. aren.
piblio Tiberius maakte daar veele gemakken en woningen meer aan , zoo voor zich, als
theca. voor zynen neef Germanicus , die hem naar * de kroonftak ; hyrichtte daar cen
Tiberi fchoone boekzaal op.  Kaligula vergrootte het , langs de plaatze , tot aan Gerzza-
ponsCa- 224 : fluitende den Tempel van Kaftor en Pollux, die aan de achtfte Wyk behoor-
ligale. de, en vooreen Poortaalverftrekte , daar mede in; hy liet een brug <| of cene ga-

lerye è (dus noemt het Suetonius in ’t leven van Kaligula het 22. hoofdft. ) bou-
‘tem. wen : die van herPaleis tot aan ’c Kapitool ftrekte. Dion zegt , dat hy zoo onbe-
ta fchaamt of godloos begon te werk te gaan , dat hy zich zelf cenen Tempel op n

an

* Hoor daar van Suetonius in zyn leven , *t 17 Hoofdt, aldus fprekende. Eenentocht heeft hy gedian, om dat
hy zich merde cere vaneen volkometriomf wildeverheerlykt zien. Des kie@ hy, omte oorlogen, Britannien, zedert
Julius Caefirs tydt van niemandt ontruî: en toen, vermits de overloopers hun niet wedergelevert wierden,aan't bewee-
‘gen. Hy liep (derwaarts van Oftienafzeylende,) tweemaal van ’tonweer groot gevaar; om met man en muys te
Blyven, ‘doch quam’er echter te landen. Zonderflag, ofbloet te ftorten, wierdt hem cen gedeelte van *t eyland over-
gegeven , zulx dat hy op de zesde maant wederkeerde, en op ‘t allerheerlykite Zeegepraalde, Order den vyant/yhen buit
svas cen Scheepskroon > die by op bet kroonwerk van her Paleis , naaft de burgerkroon , plaafte : als een praaliehen dat by
over den Oceaan s van hem bezeylt , en als of die van bem ook overbeert ofgetemt was, triomfeerde.

  

+ Mogelyk dat deeze de Eetzaal was , daar Jupiter met Kaligula , na dat zy onder cen dak woonden, (zie hier on-
der mervan zyne dweeperyen) de Pays dronken.

 

» Waar onze (chryver dit van daangehaalt heeft, is my onbewult; dit weet ik in ’t 5 b. A. c. 7. van Tacitus gele-
zen te hebben.  Dat Germanicus by Tiberius verdacht was ; bedeoft (zegthy) dat Germanicus , die 200 veele keurbenden,
goweldige bulpkrachten van de mesgezellen in banden., wonderlyhe gunft 6) "+ voll badi» liever 't Ryk: bebben dan daar na
snagren zoude willen.  Maar met Germanicus daartegen, zegt by, in het 35 Hoofdî. van *t rt. Jaarboek , was è heel
anders geleegen. Daar waaren'er ook(*t zyn de cige woorden van Tacitus) die alles goedts aan Germanicus wenfchende =
daar by voegden : zoo hews *£ Ryl lufite , 2) toonden zich gereedì. Maar als oenniet anders , dan oft by met fehelmerye
bexoedeli soierdî , fprong by plomp verlooren van de vierfchaar af. 200 hy deurgaan mille, fohutten 2) hem met de waape=
nen, dreigende ten waar by keerde. Maar by roependo liever te willenterven | dan 2yn trowo te verwerpen , rukte’ frnal
‘van xjne <yde » bief bet op, en uitgetrokken, joeg bet in <yn borft > badden de naaft faande <yn gegrepen rechterbandt niet met
Kragt vaft gebouden. Die meer leezen wil; oe verdacht hy by Tiberius was, zie Tacitus na 1. Ann. ofJaarb. 52.Hoofdît.
2. Jaarb. 26. Hoofd®. Mar men zal niet vinden, dat hy T'iberius van den Troon zogt te tooten of naar de kroon
ftak, als deezeFranfche Schryver hem tegende wraarheydt aanwryft.

 

+ Watdit menfchelyk wangedrogt (zegt Sueton. in ’t zelve 22. Hoofdf.) niet aangerecht heeft , is naulyks te be-
denken , (die’er mer van zien wil lecze Suetonius hier.) De reden, waarom hy 't Paleis of den Palatynfchen Berg
aan die van ’t Kapitool hechtte , is zeckerlyk deeze geweeft ; omdat hy ’t volk wildediets maaken , dat hy van Jupi-
ter genoodt was, omonder cen dak te woonen. Want, na dat Suetoniusverhaalt hadce; dat 4y 200 6uiren/peorig wass
dat by de volle maan, als die belder foheens noodigde omby zich te flsapens en te mogen omarmen : giat hy vorder, enzegt:
dat by veeltydts over dag , met den Capitolynfchen Jupiter,in 't geheim, cen prastjen hield : dan hem wat luifteren-
des of malkanderen over en weer t oor leenende; dan cens war luitruchtiger , enals of zy keeven : want menhoor-
de hemdreigende fpreeken , en, in ’t Griekfth, Jupiterzyn verblyf in den Capitolyn{then Tempel opzeggen , en naar
Griekenlandt te willen verzenden. Als wanneer ly zelf zeyde : dar upiter hem verbeeden hebbende , wir cige demee-
ginge nodigde , om onder een dak te koomen huisveflen. Des maakte hy de brugge over den Tempel van den vergooden Augu-
fpus , en vereenigde den Palatynfehen mes den Capisolynfchen Berg. Kort daar na lies by op het Plein van’: Kapirool (om
zoo weel mader by cen te 242 ) den grone leggen var cen nieww gebonm. ’t Welk buitenalle twyfel dit is, daar onze
{chryver vanfpreekt , toen hy om hals raakte. Mogelyk zal ook, Cenazio Fovio , Jupiters cetzaal (zie hier boven)
van hem gebouwt zyn, om voorige reden en zedert den naam gevonden hebben. Dewyl ’t niet buiten {chyn is, dat die
»t volk wilde wys-maken met Jupiter gemcenzaamte praten , en onder cen dak te moeten huisvelten, 00k meer dun
reden is te gelooven(methet zelve geloofals ’t voorige ) dat die met den anderen nu en dan cenen vrolyken dag, inhun
eigen vertrek, zullen hebben genomen,

  

 

  

       

  

    

  

    

  

   

 

    

          

  

 

   

  

    

  

 



DIETA WR XXI. Hi 99
Palatynfchen Berg heiligde. Hy had ook een aanvan
Kapitool te bouwen, doch toen wierdt hy gedoodt ,
onder den voet. :
Nero fpande , boven Kaligula, zoo wel in gebouwen als wreetheit s de kroon. pomuiTwee maalen liet hy zyn groot Paleis vernieuwen ;. de eerfte maal wiett her Dogs surca È

tranfitona genoemt , om dat het van den Palatynfchen Berg , over den Heiligen Niweg , tot aan den Efquilynfchen Berg liep. Na dien grooten brandt der Stadt;lie hy het; veel prachtiger dan voor heen, opbouwen, en het zelve tot ian de Ho-ven van Mecenas uitleggen. Het was verciert mer het koftelykfte huiscieraadtder waereldt ; ’© befloeg # Hoven , Boffchen » Wyngaarden, Weiden, Ba-
den , en vervatte meer andere plaatzen ; een boek zoude te kleen zyn om zealle| van ftuk tor ftuk opte tellen. Wy hebben'eralgerceds , in de vierde Wyk; van geÉ fproken ; het wierde ten deele, in de borgerlyke Oorlogen , van Galba » Ottho,;| Vitellius en Vefpalianus ; vernielt. Ten tyde van den laarten » wierdt'al dar bui-| ten den Palatynfchen Berg lag afgebroken ; echter bleven de trappen , by den| Zeegeboog van ‘Titus beginnende, ftaan. Domitianusliet her geene op den Palaryn-| fchen Berg ftaande was gebleven , weér ophaalen. Nerva , volgende daar in denY Keizer Auguftus , maakte het tot een Huis der gemeence. Trajanus ontnamhetcen gedeelte van zyne koftelykheden ; daar hyden Tempel van den Kapitolynfchen| Jupiter mede vercierde.

| Antoninus Pius vernoegde zich, niet dat gedeelte alleen te bewoonen » daar Tibe
Î

|

ig gemaakt om’er cen op het
endealle zyne werken raakten

 

rius weleer zyn Hof gehouden had ; al het anderlier hy affluiten , als te groot enondienftig. ‘Ten tyde van Commodus,  raakte her door eenen zwaren brand » dieonder zyne regeringe, (als Dion verhaalt) voorviel, in de affche. Hyliet het welweèr ophaalen , maarniet naar de oude grootsheit als voor heen. Heliogabalus enAlexander Severus fchikten het cierlyk op; en de laarf gemelde , vergrootte hermet een wooninge voor zyne Moeder ‘+ Mammea. Me
Dit Paleis bleef noch lang , onder de volgende Keizeren , in wezen , mogelyk meanî.90kis herniet eer onder den voet geraakt , als in de plonderingen der Gotthen en| Wenden, wanneer al de fchbonfte huizen van Romé om verre gehaalt wierden; te-genwoordig is het de alderwoefte, en de meet gefchonde plaats:van Rome ; metgroote mocite kan. men echter naulyks de overgebleve puinhopen onderfcheiden ,daardat ganfche gebergte onder verfmoortlegt.
Achterdit Paleis, dicht by de oudeStallen, ftont cen Paerde-renbaan; ’t.waseenHippo:Ì befloten Hof, met een muur'omringt, daar paerden bereeden Wietden ; en naderhant fomus:daar de H.Sebaftiaan den Marteldoodt leedt. Nuftaat’er cen Kapel, 1 Zyner cere ge-bouwt. Men denkeniet, dat de Paerde-renbaan deezes Paleis , de zelve met het| groote Renpark zy, daar in niet anders dan gewoone wed-loopen gefchiedden. Maar| deezelaatfte Paardebaan diende om de paerden te beryden , en naar de handt teJeeren gaan: ;| Schbon genomen het Paleis , als wy ‘è nù vertoont hebben, bynaalt het ginfche des| gebergre befloeg , echter waren daar op nochverfcheide zeer aanzienlyke Gebou-Apolii*Il wen. De Tempel van Apollo was cen van de heerlykfte ; Augultus plaatfteiti dien byzyden zyn paleis.. Overal was hy met marmer bekleedt, èn mer konftigÎ beeldwerk verciert. Een prachtige galery ftont’er nevens ; deszelfs Zuilen waren| var Afrikaans matmer , met de beelden van de vyftig dochteren van Danaus *daar tuffchen in ; de verhemeltzels » en de boogen boven de deuren » blonken van

gout:

lame

 
* Hiet vot iv'er in de byvoegzelen breedt van gefproken , des wy deri leezer, omgeen tiweemaal cene koft optediffchen ; derwaarts wyzen,

Vorttelyke Hoven. ) dat zy » ‘op de mare van Origenes geleertheit, uitneemende Chrittelyke gaven en godzalig leepen » metgroote begeerte verlangde , en hem verzogt te zien en te Sprecken, om, by ondervindinge , zelf te kerea2yn geloove, \wysheit en leeringe, van alle menfthen (met zoograotcene verwonderinge) geroemt. Hy quam by han9p ceneflatelyke wyze genoodige : ondersvees haar în *t geloof ; en'er daar in gefterkt hebbende ; keetle welr maxAlexandrien , daar hy Bifichop was ; achterlatende vcel grooter fime dante vooren. Echter wéeddegeloofs noch al onder haaren zoonSeverus en cenige volgende Keizeren ; en mot de Kerke noch veel Iydeno edsdueNet lichtder genade; doordie duiftere wolkenvan ‘t Heidendonì , ’t geweldt des Duivels en zyner trausanten, desterak ; dat nu, helas! al veder droevig {chynt, door 200 veele dampen vanverithillende gevocleis.

Ì |
| | + Van deeze Mammea wort betugt by Eufeb. Pamphil. dat 2y cen godvruchtige vrouwe was (vat zeldzaamsia

|

|
de vervolgingedes

Il 4 Deeze so. Dockters van Danaus werden Danaides, of Belides genzamt , nair haren Grootradér Belus,  DafiaisIl had deeze vyftig Dochters, by verfcheide vrouwen , gereelt. Hy verdreef Sthenel , Koning van Argos; uyt zyn Ryk,| cn behieldt de Heer{chappye. Men zegt dat Danaus metzynen broeder, hier Egifthus genoeme, twiltig wass en hem ver| dacht hicldvan naar 2yn Kroontefaan ; des hy uit Egypien naar Grickenlandvertrok. Egilthns had vyftig Zoonen, diehyyom met zynen broeder te verzocnen , aan zynenichten zocht uyt te houwlyken. Dit wiert ten Wederzyden goet ge-keurt, en debruyloften prachtig gehouden, Ondertufichen had Danaus ; dan de Godfpraak, over déeze bonwebkci;
Faadî
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BESCHRYVING VAN OuD ROME.

gout:: het Voorhof was verciert met deRuiterbeelden vani de. vyftig Zoonen van

£gilthus. Het marmere beelde van Apollo ; ftont op het Autaar van den Tempel.

10 her voetftuk liet Auguftus de Sibillynfche bocken * opfluiten.. Rondtom zag

men offen , zeer zocr en zagt uirgchouwen : ook een kriftalyne kroon:; met veele

armen.; daar aan de lampen; als de appelenaan cenen appelboom; hingen. Mar-

cellus, de Kleinzoon van Auguftus, heiligde daar cenjuweel van een overgroote waar-

dye aan, dat men de Daltiliotheca , den Dadel-knop of Dadel-koker noemde ; om

‘o-. dat de koftelyke gefteenten zich evenals die vruge vertoonden. Auguftus gaf’er veel

thee. zilver vaatewerk by; en richtte daar twee boekzaalen op ; d’eene van Griekfche; en

d’andre van Latynfche bocken ; daar cen koper Koloflus-bceld van Apollo , vyf-

rig voeten hoog, by ftont ; her hoofd word (zoo Nardyn beweert, ) noch ten hui-

digen dage » van de Steé-bewaarders of Confervateurs van Rome, op ’t Kapitool

bewaart.  Doch; naar ’t gemeen gevoelen, zou het dat van Nerozyn: hoewel on-

‘waar : want dit was van marmer, en ongelyk grooter , als. wy in de vierde Wy

verhaalt hebben.
Dichte by het Paleis. van Auguftus ftont ook cen Tempel van Vefta , de Pala-

tynfche gebynaamt. È 7 }

Na de doot dezes Keizers, ftichtte zyne Vrouw Livia, nevens zyn Opvolger

Augulti. ‘Tiberius , hem cenen Tempel, ter zelver plaatze.

Tem- Achter den Tempel van Apollo , ftont die van Bacchus ; en daar dichte by noch

cen van Cybele ; Moeder der Goden ; * daar haar beeldt in bewaart wiert , °t

pacchi. rvelk niet anders dan cen lompe Steen was , met veel bygeloof , van de in-

Matris woonders van Peflinon in Fiygien, daar zy aangebeden wierd, te Rome gebragt,

Deoru®- en hier opgefloten.

Delu- De Kapel van Juno , Sofpita gebynaamt., ftont daar naaft aan.

brum ju-‘Bovendien,, waren'er nocheen groote menigte Tempelen; als van de Qverwin:

tpite ninge; ’t Geloof; den Overwinnenden Jupiter; de:Godinne Bevredigfter der getrou-

Fedesvi-de Mannen ; van de Koortze; der Rhammifes Wraak-Godinne. Noch een andere

SI Tempel van Jupiter, dien men den oudften van Romeachtte. Noch cenandet

Jovisvi- der vyf Steeden van den zelven God. Heliogabalus bouwdecenen Zonne-tempel.

cui De Cefars hadden'ercen, die hungemeen was, naar *tzeggen van Tacitus; ook was'er
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place. envan de Omziende of opmerkende Fortuin ; cen andere van het: Daggeluk; een Ka-

febri. pel van Minérva; cen van de Nacht-lichtende Maan'; een Palatynfch Outer , waar

Rini op de Keyzers offerden: de ‘Tempel, ter gedachtenis van de overwinninge, doot

Jovis ar. Germanicus, * op de Duitfchen behaalt; en andere meer; ‘waar van men ftuk noch

bitrato- ftol meer vindt. Nochris.
tapoli.

het geene hem goet of quasdt daar uit zoude konnen volgen; als die hem voorzeyde, dat hy,

plumco.door Randen van een zyner Schoonzoonen iterven zoude; andere zeggondet het ongelzir,_ hemvin zynen broeder aa

Si” Gedaan, hemtot wraakporde: des gafhy ia dat 22 belooft hadden haare mannen in den flap te zallen vermoorden , aan

abati. Ge iochter cene dagge. Zy doodden hen ookalle, behalien Hygemnettra d'outtte dochier, die haare. man, Lynceus

2Ede*of Linus genzamt,in ‘© leven behieldt : die naderhandt zyuen Schoonvader  leven benam,  Decze 2yn de so Vrouwe:

Fortunx «n d’andere de 50 Ruiter-beelden hier gemeldt.
Hajufte ;
Dici. # Van deeze Sibillynfthe boeken hebben wy boven in de byvoeggelen gefproken:
Fortune

re
cientis.

Tem-
plum So- raadt gevrsagt » noopende

   

Y Liv. Dec, oftiental. 3 boek, verhaalt, nopende deeze Moeder der Goden ofHelligeflcen : dat als cen zovare peli

(ten tyde dat Hannibalin talje was) in ft Room{the leger woedde , de Burgermecfer P. Licinivs Craffus can deri

LEikene maalté , dat de fterfte daarin 200 gioot was» dat, ten ware men ‘tleger uit den dient ontlloeg en af-

Delu-

—

fiheyd gaf , gecn man dar van overig of'in "t even (cheen te zullen blyven : dearoro, en omiandere quaade voortekenen

Drum. x! meets als 0ok omdat Hannibal henluiden dp-den halzelag > worden de Sibilln{che bocken » (wy hebben voor heen

Minerva iretgont hoe Koning Tarquinins aan de zelve quam) opgeflagen. Men vindber cen Godfpratk in : Dar zal cen

Lune. Siflnlie vyandr , die de geneffen van Italje met Oorlog ontroers heft » ni Itale konnen gedrecven en overmenen worden»

Noetila- "1; e Moeder Ida , van Peffnon » te Rome zal overgeuoere 2yn.. Dicsis men op middelen bedacht hoe die Godefle

SE: pala dadvan dan te koygen, ca metcen bedugt, Men had echter goeden moedt herdenkende, dat men fculapius wel cer

AraPala” GEE Griekenlatdt, toen cen zware zichte Rome trof, hin goedertierentiyi hadde laaten tockoomen.  Een groote

tina:ia eu Maatige besendinge met vyfklocke fheepen gaat derwamts: de Godfpraak reDelphos belooft hun cenen gorden {poet

Vimoria Ch geluk ine geen 2Y, voorhadden : 2y komen ter beftemder plaatze: leggen hunnen lalt en bevelaf:verzockende de Go-

German) Si:mogen overvortea. Hun word door;den Koning Attalus berichen verzekert > dat 27 hun verzock zonden ere

fungra © mis dat zorg gedrangenworde, dat de deugezzamite man bianen Romedie ontfinge en huysvelte. Te Per-

Sagiumby den Koning Koomerde , worden de Gezanten zeer minzaam onthazle, en van hem tot Pellinon in Frygien

Sieven gebrage + daar wordî hun de Heilge Steen, die de impsorders de Moeder der Goden nosmden, overgelevert » cn

ela te Rome te brengen : diahy van Publius Scipio_(x0or de belle man van Rome, hoewel 200 jong» dt hy

S°ch geenen ontfang Kondebedienen , erkent) uit het (chip wort geheven, cn (als gelalt was). gehandelt : voorsan

cftige Matronen , met verle plechtigheden,, overgelevert, en in den Tempel der Overwinninge, op den Palatynfchen
Pere peplsatft. Dus verse Livius,die haar in dén Tempel van de Overwinningefelt, verfthillende daarin van onzen
Scheyver, die decze Godinne Cybele of Idea ( want zo0 wordtdeezealler Goden moeder ook ginoemt) cenen eigen
"Tempel geeft , ten ware dat haar daarna eenen anderen, van de volgende Keizeren, gefticht zy

   

 

4 Dees was de'braave Prins Cefar Germanicus , wasr van onze, Schryver. elders (hoewel onwaar) zegt, dat hy
‘Piberius néar de kroon Mak

:

hy was de zoon van Drufus, Germanicus gebynaamt (zegt Florus) van den Roomfchen

Raadts welke cer nooît voordeezen aan iemant beweezen is, dat hy naar” Wingewelt, doorkeure vanden Raadt, met den

fiaam: dda van, verheerlyktis der; ardere verhaalen , dat, toen te Romede tyding quamvan de dood van deezen

Drufus, (die door zyne zonderlinge uitfteckende hart-fteelende en Areelende deugden deharten van yder cen, 200 va 

     
  

    

  

  
  
  

 

  

  

   
  
  

   

  

    

  

 

  

 

   
   

  

   

  
  

 

    
     

    

   

   

   

 

   



SITA
dì

RENON
Bi

 P: Sluitor Fee     



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
  
   

     
           

  
 

 
   

      



  

  

 

 

 

 

 
 

 

 



  
  
 
 

  

  

FF Anograplia Septise
= . e

 



 

 

  

 

 

  

 

 



  
   
 
 
   

 

 

 

 



 

 

 

TINI

o=@
FINCTV-DIVINITATISA

MAGNIEVDINE CVM-EXERCH
MDETYRANNO QVAMI
FACTIONE VNO TEMPORE
MPVBLICAM VE-PVS=ESTA
VM TRIVMPHIS INSIG

 
 

  



 
   

 

 

5
h
+
}
a

 

  
 

 
 

  



   
 

  

 

 

 

 



  

       

  

   

  

    

  

      

  

           

  

   

  

   

    

  

 

  

  
  

 

    

   

  

    

  

  

 

D E XK W Vai XXTL. A. IdÌ

Noch zyn'er veele pragtige gebouwen meer:geweelt op dezen Berg; ten tyde
het Roomfche Ryk, of liever her Gemeenebeft, in zyn meeften luifter afftak : ‘die
ik vertrouw om verre geraakt te zyn , toen de Keizers zulke overtrotze Paleizen
begonden te bouwen.

Onderde uitmuntendfte van die gebowmwen , wiert het huis van Quintus Catulus pom
gerekent ; een kopereftier ftont voor het zelve ; die den Cimbren, in den oorlogi®©
tegens hen , ontnomen was 5. en waar op zy gewoonlyk hunne eedenftaafden. Daarpiricus
benevenftont cen fchoone' galery , met den ;toof der voornoemde Cimbren opge- 2. Cate
pronke. Li
De votdere aanzienlykfte huizen , waren van den Redenaar Lucius Craffus ; vari pomus

Tiberius en Cajus Gracchus ; van Fulvius Flaccus ; van Cn. O@avius ; en ®mili-! Cra7 n È << Oratorio;
us Scaurus, ( welker koftelykheit of pracht van Afconius en Plinius befchreven wor- Graccho:
den ) van den Redenaar Hortenfius ; dat van Cicero ftont aan den voet van het rum
gebergte , by zyden den Tempel van Jupiter Stator of Stavalt ; Claudius , zyn ge- Re
zworen vyand , woonde daar naaft aan: die daaromniet nalier, het huis van dienCn.
allergrootiten Redenaar., zynen buutman; in brandtte fteeken. VEE

Het huis van Marcus Antonius , ftont ook op dit gebergte ; maar na denflag scaira
van Aftivm, daar in Antonius van Agrippa overwonnen wierdt , vereerde Augu- Hora
ftus het aan hem , (die zyn fchoonzoon was ). en aan Meflala. De Koningen io
Tullus Hoftilius ; Ancus Martius.; Servius Tullius; en; lange’ na hen, Julius Cx-.Citero-
far , haddeninfselyks hunne huizen aan den voet van den Palatynfchen Berg, maar Clodii.
om dat die op den Heiligen weg ftonden , worden die onderde vierde Wyk begrepen. Marci .

Het Septizonium van Severus , was eén groot gevaarte, door cen menigre van ANtoni
kleine Zuilen , in zeven verfcheide Zaalen of gemakken , boven den anderen, ver- s.stizo-
deelt è waar van men'tegenwoordig noch de overblyfzels , recht over St. Gregoorsnium se:
Kerk , op ’t hangen van den Berg, zien'kan : de Outheitskundigen fpreeken zeer eri
verfcheiden van °t gebruik dezes gebouws: (Onze Printverbeelding vertoont’er heel
fraai den oudenftant ; ‘en ’t overfchot van. )

Aan het eind van de ftraar ; die den Berg Calius van den Palatynfchen Berg Arcus
fcheidt., dichte by de ronde Schouburg van Vefpafiaan, ftaat ‘tegenwoordig noch Conftan:
de Zeegeboog van den grooten Konftantyn ; en onder andere zeven fchoone beel- tini
den , daar de hoofdenaf zyn; Laurens de Medicis lietz’et in ftilte af neemen, en
naar Florence vervoeren , (als Paulus Jovius zegt) ; de onderfte beelden zyn.imaar
gemeene, maar de bovenfte, nevens de gedenkpenningen of ftukken, zyn zoo vol
imaakt', dat het licht te befeffen is, dat die in een ouder Eeuw , en toen men wat
meer konde , gemaake zyn ; want ten tyde van Konftantyn, waren detreffelyk-
fte konften al vervallen. Mengift dat ze van den cenen of. den anderen ouderen
Zegeboog , en mogelyk wel van dien van Domitiaan , op dezen zyn verplaatft:
Dewyl nu veele menfchen die principale beelden zelfs niet zullenzien,. zal ik hierby
#oegen, dat de afbeeldzels, konftig nagemaakt, konnen gezien worden, in de Prenè
ten van her Beeldwerk van Rome , uitgegeven van Pedro Santi Bartoli. *

 

    

  

On

de biirgeren als buitentindfche Kdniagen'en volken, wonderlyker wyze ; had weeten te ivinnen) : de Romeinen,
dooreen flag van dulligheidt, over de fmerten van diens mansoverlyden, ontftecken en ontroere, met iteenien te-
gende Tempelen der Goden wierpen , dat ze de Autaaren het onderite boven en over hoopfincete
‘ooden met voeten over deftraatfchopten s en dat dc Huisvaders de jong geboren kinderen voor deurleiden. H
cen hoog beroemd geftreng Heldt en Krygsoverfte, in onze Neerlinden, ontrent Chriftus geboorte ; bekent. ‘Fofla
Drufiana , d'Yfel, is door zyn Kyrgsvolk gegraven: zyn naam was 200 ontzaggelyk, dat noch lieden, in veeler mondi
niet verftorvenis het woort, omicmantte vervaaren : /0op ! cer de Droes # kryg. Tacitus, în 2yn cerfte en tweede jaar-
bock, befchryft de hooglofelyke daaden en Veldflagen van Germanicus; waar in hy , 200 hyniet altyd overwinnaar
bleef, althans nooit overwonnen is geweeft; doch de Tempel, * zyner cere en gedachte alhier gebduwt, ziet meelt op
zyne laatite overwinningen in Diteiluni c/di de Welesbetlite(by dei 26lven Tac. 3, anal ic 18enna brc
verhaalt.  Daar de foldaten , op de plaats van den flrydt, cene grovre boogte opwierpen , endaar ze de wapenen der overwonne
wolken , in forme van Zege-tetkenen , oprichtren , mor dir zelver nanmen daar onder. Zulks dat die overforffe volkeren
‘door '% gezigt van zodanig een triomfzuil, ( die bun meer gefimart en gefpesen heeft, dan hunne wonder ; roww of verlies) ge-
tergt > den overwinnaar aanranden met hoop van overwinninge in hunne vroomheit , en behoudenifle in de zege ;
doch vruchteloos, dewyl hun voetvolk de neérlaagkreeg, hoewelde Ruiterye pal ffondt, en in twyfel , vyîe d'overbandt
hadt. Germanicus ftichtte evenwel op ’t flag-veldt cenentros van wapenen , mettrotzen tytel. Aldus van Hooft
vertaalt : Dar ber 4eir van Tiberins Cefar, afeeoorlogt bebbendo de vollen tuffchen Ryn en Elve , die gedenk-teckenen nare Mars;
Fupyn > en Anguftus geheilige badt. Van zich zelve fteld' by'er niet by > uit vreeze van de Nyi? > oft achtende, das het
Remeeren der zaake genoeg was. Dus Verre Tacitus.

*t ls evenwel te gelooven , dat van Germanicus breedt zal gewaagt zyn na 2yne doot, in den Tempel der Overwin.
ninge,en zynen naam,nevens de drie voorige, achter Auguftus wellicht bygevoegt en geroemt als Overwinnaar der Duyt:
fchen , daar het echter verrevan duan was , als Tacitus in het 42. Hoofdituk betuigt: alywaarhy zegt: endé her corlog res
gen bon » soiett inde triomf van Germanicus voor valvotri genomen , dat bem te volvoeren verbooden was. Want dat w
ren de Romeinen gewoon , cen Landfchap voor overwonnen teftellen, daar 2y maar cen voet lands ; of eenig voo
decl gewonnen hadden.

 

   
 

 

 

  

* Het overbiyfzel van den opltal deezes Zegeboogs , vertoont onzebygevoegde Print heel naaukeurig , gelykvormig
decze Befchryvinge ; wasruît zyne oudeheeriykheit , in den volmaakten ftant;, genoegzaamis af te necmen.
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102 BESCHRYVING VAN QOUD ROME.

| Onder het voornaamfte gewelf , ftaat aan d’eene zyde : Liberatori urbis : En

Ì aan de andere zyde : Fundatori quietis. Op de architrave of de borftweeringe :
Imp. Ces. FI. Conftantino Maximo P. F.Augufto. S. P. Q. R. Quod inftinttu

iiÀ Divinitatis mentis magnitudine cum exercitu fuo tam de Tyranno quamde omni ejus
| fattione uno tempore Juftis Rempublicamultus eft armis Arcum triumphis infignem
i dicavit. (Dit opfchrift word volkomen in onze Print gezien. .

i In deze Wyk wierden 80 Kommenof Verlaatbakken ; 48 Pakhuizen; 20 Mo-
| lens; 36 byzondere Baden ;88 Vorften:of Heeren-huizen; 2664 Eilandjens of alleen

ftaande huizen , getelt. Zy was, in fiaren omkrcits, 11600 voeten groot.

 

XX, (Ho 0:0 EDS TUR:

De elfde Wyk , van het groote Renperk.

E grondtekening, of de ftreck van deeze Wyk, gelykt naar een
Grieksfche Y , vervattende den Aventynfchen Berg in haaren

5 omtrek. Zy begon buiten de Flumentaalfche poort , dicht by
<> het tooneel van Marcellus , liep tot aan de fpits van den Aven-

g tynfchen Berg , daar nu de-Kerk van St. Maria 77 Schola Gre-
ca gebouwtis : daar fcheyd ze zich in tweén ; het cene ge:

   

   
 

ava deelte, naar de flinker handt, loopt naar de laagte ofher dal; dat
To Ds den Aventynfchen Berg van den Palatynfchen fcheydt , tot aan

de Watermolen , by de Kerk van den H. Gregorius; in dit dal was het groote Ren-
perk gebouwt , nu is het cen moeraflfige of wateragtige laagte , daar Mocsho.
ven leggen : de plaats wordt Cerchi senaamt. Het andere gedeelte van deze
Wyk; liep ruffchen den Tybet en den Aventynfchen Berg , tot aan de Drielings.
port.

Vallis Dit Dal wierd oud-tyds de Valey ; of ’t Dal van Marsgenoemt. De Oude Taf-
Maria quinius liet , toen hy de Latynen had ’t ondergebragt , deeze ftreek met cen vatfeu Mar ‘
cia bouwerk omcingelen, dattoen al voor een wedloopplaats, van wagenen en paerden,

diende ; het volk aanfchoude ze met vermaak, zittende opftellaadjen, die in der haaft
opgeflagen zynde , groot gevaar, van om verrete ftorten, liepen : * deze was de

| plaats daar de Sabynfche Maagden:-roof voorviel.
Circus De vorm en gedaante der groote Renbaane, waseen lang vierkant, naar *t eene
LE eind gerondt, te weten, naar de Kerk vanSt, Gregorius toe; volgens’e getuigeniffe

van

* Wyhebben , hier vooè , van zulke (chielyk opgeflagene tooneelen een weinig gefproken : en ;. uit Tacitus,
een deerlyk voorval , dichte by Rome, te Fidenen (nu Kaftel Giubileo) gefchiedt, aangelat; daar wel 5ooco men-
fchen , int vertoonen vancen Schoufpel van Schermers, om hals raakten, of verlemt wierden. Onze Schryvertrekt
hier in 't vervolgaan ; dat , in deezevalley van Mars , de Sabynfche Maagden gerooft wierden; dit gefthiedde ook in
een fpel ,, Confualia genaamt,, daar cen Ridderlykeftrydt te paerdt , ter cere van Neptunus, vertoont wierd : en hoe-
wel'er geen Schouwburg nochtooneel om verre ftortte , wierdt het echter cen 200 bloedig fpel , dat het by-na ganfthi
Romekofte : dat dus  byquam.* Romulus had , na ’t ftichten van zyne Stadt, om dic met burgers en inwoonders te
vullen , cen vryplaatze , tot.centoevlugt voor mifdadigers, vrye, flaaven, en allerliande gefpuis , verleent : ook de
ftadt vol marnen gekreegen. Hy, daar door magtig genocg tegens zyne gebuuren , zag dat van geen duuî ;
en ’t ware met mansleven gedaan , by gebrek van Viouwen. Deeze reden van Staat , zoo noodig tot behoud van
Rome, als de vorige , om de Stadt met inwoonders gevult te zien , doet den Raadt overilag maaken, om ter naaftet
fteeden bezendigen te doen : te verzoken, dat die zy voor gebuuren kenden , ook voorvrienden en bloetvrienden
mogten aangenomen » en hunne dochters ten houwlyk gegeven worden , omde vriend.en buurfehapte beftendiger te
imhaken. Stuurs en {maadlyk worden zy bejegent: ook word van zommigen hentoegedouwt i dat zy cen vryplaats voor
ruygt van Vrouwen behoorden op te rechten : dat dit de rechteflag zoude zyn ommet den anderen te paaren. Hardt
viel dit den Romeinen,, en deed hun zecr. 'Zy veinzenechter, en laten verluyden , dat'er te Rome cen Ridderfpel,
ter cere van Neptunus , zoudevertoont worden. Dit lokt een hoop Mannen en Vrouwen, van de nabuurigefteeden ;
te gelyk om ‘t fpel , en wel méeft om de nicuweStadt Romete zien i *t fpel op zyn beltaynde , grypt de manfchap ,
200 haalt de looze gegeven was, toe; clk pakt zyn vrouwmenfch aan , en maakt'er zyn vrouw van. Euvel wordt
het opgenomenvan 't gefchaakte vrouvolk ; maar euvelder by de ouders. Romulus tracht de buurfteden te fillen , cò
de geroofdete bevreedigen. Met de laatfte, nu Vrouwen geworden, was "t haaftigfte al over : maar de Ouders be-
weegen Hemelen aarde » ‘om ‘t ongelyk, hun gedaaù , te wreeken. Zy krygen den Koning der Sabynen, Titus Tatius
en andere Bontgenooten aan hun fnoer; die in cen Veldilag , by de laatite alleen voorbarig gelevert , met bebloede kop:
pen gedwongen wierden, (met verlies van lant en goet, en boven dien van hunnen Veldiicer, door Romulus zelf ver-
flaagen ) naar huis te kecren. Dochnaderhant komtder Sabynen Koning de Romeinen zoo naby, dat hy, ’t Room:-
fche Kapitolium in hebbende gekreegen , de Romeinen op devlugt dryft : met wien het gedaan ware geweett ,
200niet 5 of door hulp der Goden ent Roomfthe noodtbeftier , of de ongelukkige val van des Konings Steedehouder :
of wel meeft doortoedoen der Vrouwen , voorheen gerooft , cen verdrag getroffen ware : waar by de volkeren van
twee tot cen gemaakt wierden , en Romulus genootzaakt Titius Tatius tot Ryksgenoot te verklaren ; hem als Mee-
de-Koning én Broeder te erkennen en aan te ncemen. Dus hadden beyde deeze vertooningen van fpel yder cen
eind, ver buiten gedachten der Meefters ; werdende d’cerite, boven ’t verlies van zyn gelt , met cen bannifiement ge-
Lai 3 en Romulus moft lyden , dat, hocwel met aanwas van *t Ryk , cen andere nevens hem Konirig wierdt ge-
roont.
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DEE COSENZASTRA. 103

van Denys van Halikarnaffen, was dat perk, drie en cen halve ftady lang ; cen fta-
dy wert op 125 fchreden , van de Lantmeters , gerekent ; maakende een lengte van
2187 voeren.. De zelve Schryver zegt , dat het 4 Yuger, (elk Fugurum op 240
voeten , naar de rekeninge van Plinius , opgemaakt, ) lang was. Zulks dar het
voornoemde Renperk 960 voeten in de lengte befloeg.
Het was met cenen boog , boven over deftraat , die het Renperk van den Pa:

latynfchen Berg affneed , aan het Paleis gevoegt of gehecht. Her getal der Men-
fchen , die rondom dit Renperk de wedloopen konden zien » Was (naar Denys
van Halikarnaffen fchryfe)) 150 duizent.  Plinius zegt, dat'er twee maal hon-
dert en zeltig duizent plaatzen waren. Publius Vigor telt'er 380 duizent : ‘e
welk daar door kome , dat het allengs vergrooris.

DeSluithekkens , Carceres, ftonden aan ’t inkoomen , als de uur en tydt omteCarceres,
rennen was , en alle de renwagens klaar., wierden die hekkens ‘te gelyk geopent:
twaalf paerden waren voor de wagens : die daar door, vier teffens, van het ftik
af, zeven maal de baan rondom renden ; die eerlt den loop volbrage had , zonder
om verre te raken, won den prys.

Het Renperk was rontom met galeryen befloten; onder de zelve waren win.
kels , daar allerley cerwaren in verkoft wierden; boven waren overwelfde kamers of
kluizen ( Fornicate ) genaamt, daar veele ontuchtigheden gepleege wierden, die’er
den naamvan Fornicattones af behouden hebben ; deze plaatzen hietten zy Lupa
naria of Proftibula. Juvenal. in zyn 3. hekeldiche : zegr.

Ad circum paffas proftare puellas.

Meysjens tot ontucht gewent ,
Vinde men veele daar omtrent.

Binnende galeryen waren, van ’t cene einde tot het ander, twee ryen zitplaatzen
boven cen ; d’eerfte was overdekt , de andere open , daar de toezienders zich in
nederzetteden: rontomliep een beekje , tien voeten breed., Eurypus genaamt
lius Cefar had het laaten maaken, om den aanfchouwer voor het querzen der rade-
ren te bevryden, x i

Na den flag van A&ium , liet Auguftus eenige Krocodillen uit den Nyl te Rome
brengen , en in den Ewrspus fluiten ; om die , als war zeldzaams » aan het volk te
vertoonen 5 die, na dat zy ’t gezicht en * vermaak daar van gehad hadden, door
geflagen wierden. Plinius gewaage van eenen Scaurus, die, Fabrykmeefter zyn-
de, zes Krocodillen aan het volk licet zien, nevens een Hippopotamus of Zeepaerd;
maar in een veelKleinder plaatze als het groote Renperk. Die Euripus inoet zeer
diep geweeft zyn, omdat daar in nu en dan fcheepsftryden, met Kleine galeyen,
zyn vertoont. 7

Lampridius verhaalt van Scheeps-ftryden , door Heliogabalus, in den Euripus;
vertoont , na dat hy dien met wyn, in plaatze van water, had laren vol maaken 3
maar Nardyn meent , dat dit een andere Euripus geweelt is , en niet die rondom
her groote Renperkliep , om deszelfs ‘overmaatige grootte.

In het midden van dit Renperk, was een lange fmalle ftreek , die het in tweén Spina,
{cheydde, de ruggraat genaamt: daar cen groote Obeliskus, ofZuilnaald, van Augultus,
uit Egypten te Rome gebrage, op geplaatft ftont. Sixtus de V. hecft dien, op de
plaatze des Volks , laten vervoeren. Keizer Conftantius, zoon van den Groo-
ten Conftantyn, liet'er eenen anderen, veel grooter dan den ecrften, by oprechten: die
nu op de plaatze van St. Jan van Lateranen ftaat , *daar voor heen maar twee boo.
men , even als de maft van cen fchip , geknot op ftonden. Langs deeze ftreek.,
zag men meer andere Zuilen , en daar op beelden van Goden. OQok ftont’er ceri
klein Godshuisje by, de Zonne toegewydt. Onder de Klcinebeeltjens, op de Zui.
len ftaande , maakt Livius gewag , van cene Godinne Polenta : noch van drie ko-
pere beelden aan Ceres ; aan Liber of Bacchus ; en aan Libera cheiligr. Tertul.
liaan melde cok van Zuilen, Sefiz of Segefta , Metia ; Tutelina , en Murcia È
naar de naamen der Goden,; dien deeze Zuilen tot voctitukken verftrekten, genaamt.

Aanbeidedeeinden vandeze ftreck, of rugltrenge , ftont cen ftuk hout dat ver-
guld was s gelykende naar een Cyprefleboom, dat tor cen fcheid- of cindpaal dien-
de : daar molten zy zeven keeren om ryden , als voor gemeldt is, zonder de paal
te raaken, of de karre omte {myten, indien zy den prys wilden winnen. Horatius,
in zyn eerfte Liergezang van’ it. boek, zingt aldus.

Meta»
* Wybrengenzebeide den Lezer, hier in onze Printverbeeldingen , voot”t 00g; cok diar by, het groote Ren-Perk, svaarin alles, wat onze Schryver meldt , itipt word gezien.
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BESCHRYVING VAN OUD ROME.

Metaque vervidis
Evitata rotis.

Mydt, met uw? heete raderen ,
Het ftik:, rakend’ , te naderen.

Domitianus , verkorte de loopen ofkeeren der Eeuwfpelen , en bragt die op vyf
keeren , als Suetonius verhaalt. *
Het autaar van Confus ftont onder de ‘aarde ; dicht by de cerfte Eindpaalen:

maar de Tempelder Jeugt tuffchen de galeryen.
In het Renperk wierden noch andere Schoufpelen vertoont : als jagt op wild

gedierte ; het vechten van beeften tegen beeften ; ook wel regen menfchen ; als de
Hiftorie van den leeuw van Androdus | bewyzen kan , die zynen weldoender
kende , en gelezen kan worden in Aulus Gellius , lib. 5. c. 14. Plinitis verhaale
ook van cen gevecht van Olifanten , dat daar gefchied zoude Zyn ; maar toen de
groote ronde Schouburg volbouwt was, wierden daaralle de fpelen vertoont; zulks
dat in 't Renperk niet dan wedloopen, van paerden en wagens, gefchiedden: opde
Confuale Feeftdagen liepen de Muil-ezels ook om ftrydt.
Ten tyde dat de Republyk,of° gemeenebett, van de Burgermecfters beltiett wiert,

waren de befte plaatzen voor hen : als hoogfte Amptmannen, gaven zy de leuze en
het teken; die waardigheidt raakte aan de Keizeren, toen zy ’t bezit van den Staat
aan zich getrokken hadden. Cafliodoor verhaalt, in zyn g1. brief. 3. boek, dat
de Keizer Nero , (op zekeren tydt langer aantafel blyvende, als ’t volk in ’t Ren-
perk vergadert wenfchte , wachtende met ongedult naar het teken om te beginnen )
zynen handdwaal uit het venfter van het Paleis , ’t gezigt op het Renperk heb-
bende , wierp : t welk zedert voor cene gewoonte , van de Keizers Zyne nazaaten,
is opgevolgt.

Dichte by de galeryen , naar buiten toe ; onder een wit-fteene vloer, zag men
dat zoo bekende graf van de Krygsoverften, in den oorlog tegen de Volsken gefneu-

velt:
* Zie hier van Sueton. cap. 4. în *t leven van Domitiaan. daarhy de reden , waaromi de Keizer de loopen verkort-

tes bybrengt namelyk. Op daf ze te gematlyher Zondén konnen volbrazs worden.
+ Hetis cen lcezens waerdige zaak, dic wy daarom, en om dat'ermeer byvoegzelen by deeze Befthryvinge in ofaa

gelafcht 2yn , niet ondientig achtenhier by te doen : op dat ook het achterite aan het voorttegelyke , vinden wy ons
geparfì, om’er immers deeze Hiltorie , die d'ondankbaaren door cen beeft belchaamt, niet af te laaten : dus fpreckt
Aul. Gell. van ons vertaaldt. Appion (zegthy) cen manvan groote kenniffè , {chryft, niet van hooren zeggen oflce-
zen , maar met zyne eyge oogen te Rome gezien te hebben : dat in degroore Renbaan, cen voortreffelyke jagt
firydt den volke vertoont wierdt, Te Rometoen zyade ( vervolgt de Schryver ) nam ik'er 't gezicht af. Daar qua-
men niet dan woedende wilde beeften , uit der maate van grotte, en uitftekende van lceft, voor den dig ; niet cen
was'er onder of t was boven gemeen, van gedaante of van vepwoedtheit: maar onder alle, muntte de vervaariyke grof
heit der Lecuwen » en onder die cen wonderbaaruit. Dees Leeuw trok door ’t gewelt en'onbelchoftekracht 2yns lyfss
te gelyk door 2yn vervaarlyk briefichende gehuil , fterke fpieren en gewolkten nek , de oogen vanalle de kykers op
zich. Onder meer anderem, wras'er omtegendebeetten te ftryden cen Dacier, cens Outburgermeetters(zaf ingebrage,
wriens naam Androdus was. ‘Zoo haalt de Lecuw hem van verre zag , ftont dat dier fehielyk als opgenoomen , en
treedt voort voetvoorvoet, zachtzinnig, en als of hy den mankende, naar hemtoc: wifpelendemet zynen ftacré, als
de honden die iemantvriendtlchap bewyzen , en komtzooalfireelende tot aan Androdus lichaam : likkende zoetelyi
tnet zynetongede handen en vocten des mans, van vervaartheit half doot. Androdus komt, door *t ftreelen en de
miazaambeit van dit vervaarlyk beeft weértot zich zelven, en flaat 2yne oogen op, om den Leeuw ter deege t'aanfchouwen:
>t was als of zy malkanderen kenden : want men zoude gezegt hebben , dat, de man zoo wel als de Leeuw , beide
biyde waren, en den anderen als geluk: wenfchten. Daar op volgde, als over cen wonderbaare zaak , cen zeer groot
geroep en luyd gefchreeuw. De Keizer alt Androdus by zich te Koomen: hem vragende, hoe' bykomt dat de ver.
vroedtfte der Leeuwen hem alleen fpaart? Hy antwoordt, (en 't is merkwaardig) aldus. Ten myn Heer fiet Winge-
weft Afrika voor Burgermeefter beftierde, wierd ik vry hardt mette veel flaagen dagelyx gehandelt, zulx dat ik”tonte
vlugte : en opdat ik my hem, die Opperbéllierder van die ganfehe Provintie was, ontfthuilen zoude moogen , koos
ile het barre zanden de wildernifTen ; daarik dacht, 200 ’ my aan middelen tot onderhout ontbrak , myn leven op
deeze of geene wyzete eindigen. Op ’t midden van den dag , als de zon zeer brandig flak, zie ik cen hol, verre van
den weg en wel befchaduwt , daarkruip ik în, en verfchuyle my : niet lang dear na, komt deze Leetw naar "t
zelve hol , aan zynecene poot zeer gelamt en bloedig , 2waarlyk zuchtende en brommende , om zynepyn en finarte,
welke hem zecr gevoelyk trof, uit te drukken. Tocn, (zegt hy) was ik, ziende deezen Leeuw op my aankoonien
2cer vervaatt en ontitelt : maar nadat de Leeuw in zyn eygen hol (ls uit de daatbleek) gekropen , my in zyn (chuil-
hokverborgen zag, kome hy zacht en mak naar my toe, toont zyne poot, die hy omhoogheft en my toereykt,als cen
die zockt geholpen te zyn: ik trok cen groot enfcherp ftuk hout uit den bal van zyneîi poot, de etter dunwde ik'er
van den grondt afuit , en droogde het zeer zorgvuldigallengskens, als ik'er ’tbloet afgewilt hadt, met minder vreeze
dan in 't eerft: De Leeuwvoelendezich door myn hulp en middelen van pyneverlicht, legt zyne poot în myne han-
den, en fchikt zich vorder tot ruften : dus bleeven wy , na dien dag , nochdrie dagen , ik en de Lecuw, in een
hol, en leefden van cenefpyze. Want de Lecuw bragt my het befte van ’t wilt dat y vong aan’t hol; dat ik in de
middagzonne (by gebrek van vuur) wat gerooft hebbende opat.' Maartoen mydit lceven , met het wildt gedierte , be-
goft te verdrieten ; verliet ik, op cen tydt dat de Leeuwop de jagt was, het hol ; en na drie dag.reizens, wicidt ik
van de zoldaten geziens opgevangen, en a°n mynen Heer wetrgelevert ; die zondt my uit Africa naar Rome, cn gif
latt om my als hals@traffe verdient hebbende , den wilden dicren op te offeren.  Daar ik deezen Leeuw, zegt hy,
mede zie, dic kort, nà dat ik van hem gefcheiden ben , moet opgevangen z}n , die my nu dankbaat, voor de
weldaaden en hulpmiddelen , aan hem betoont, met de gunfte van my niette verfcheuren , beloont. Dit beriche doet
by aan "t volk, en maakt het hun , met fehrift op cen Tafereel , bekent. * Volk bidt voor Androdus, die vrygela-
ten, enwien de Lecuw, op?s Volks toetemminge, vereert wort. Na dientydt (zegt hy) hebben wy Androdus met den
Leeuw aan cen kleen touwtjen, vanhuis tot huis, zien gaan, om cenpenningjen dat hem gegeven wierdt, en de Leeuw
met bloemenbeftrooit : als elk zeyde, Dees is de Lecuw welken Androdus wel deed, Dees is die Androdus, dica
de Lecuw dankbaarheit toonde.  



   

 

DUE XI Wwe XXH 10$
velt: wier lichaamen te Rome overgebragt ; in dien omkring, (toen noch niet bin+rum
nen de Stadt befloten) begraaven leggen. milita»
Wat het overige der twee vleugelen belangt, die deze Wyk order of beneden E;

aan den Aventynfchen Berg hadde , men vindter van befchreven : Dar rontom Cavi
de groote Renbaan noch verfcheide Tempels ftonden ; als diè van Ceres; van Li: si
ber; van de GodinneLibera of Proferpina ; waar van Tacitus, in zyn tweedeJaar: futro-
boek , zegt, dat die van den Opperften Gezaghebber Pofthumius ingewydt gra.Pian:
ren.
De Tempel van Flora ftont onder aan den Palatynfchen Berg ; aan ?t cinde van x.4e

de ftraat, Vicus Sublicius genaame. In Vi&tor leeft men van cenen anderen Tem- flore.
pel van Ceres en Pompejus : of liever van Hercules , door Pompejus ge- sa
bouwrt. 3 di Di se
De Tempel van Venus ftont mede by het groote Renperk , door Fabius GurHecilis

ges gefticht ; tuffichen het Perk en den Ayentyn ; vond men dien van Mercurius.i
Her Altaar, dat het grootfte genaamt wiert, ftont tuffchenhet groote Renperken Veneri

de Kerk van de H. Anaftafia , aan den voet des Palatynfchen Bergs ; dichte by de Mercuri
muuren van Romulus. Wel eer was dit Autaar van Hercules , toen hy Kakus
van ‘t leven beroofde , om dat hy hem zyne Offen ontrooft , en zich in dat onder-
aartfche hol van den Aventyn verfcholen had; door hem zelf * opgerecht.. Ver-
mits dit autaar zoo groot was, kreeg het ligrelyk den naam vari het allergrootfte , te
meer, om datden Stichter dien eertytel ook met recht toequam. Op dit Autaar wier-
den de overcenkomften en beloften plechtig bezwooren; en daar van is waarfchynlyk
die form van eedzweeren herkomftig. «Me bercules , Vel hercules tuam fidem È
({upple ) z7e adjuver. Fulvius verhaalt, dat in zynen tydt, dichte by dit Au-
taar , een koper verguld beelde van Hercules gevonden wierdt , dat tegenwoor=
dig in het.huis of Paleis van de Steébewaarders van Rome, op her Kapitool, zyne
ftantplaats heeft.

In het Dal, tuffchen den Aventynfchen Berg en den Tyber, ftonden weinigeSaline:
huizen of gebouwen ; dichte. by de Drielings poort , was het  Pakhuis van °t Caparo
zout , wat lagex als nu gebouwt. Op het einde van de Publicius ftraat, ftont een si
kinds beeldt , nevens een ander van Apollo , hemelwaarts ftaroogende ; ookftont Siena
daar het Autaar van Jupiter den Vinder , dat Hercules, na dat hy zyne offen wedr puberis.
gevondenhad , ter eere van dien God | had geheiligt : en dicht by de Emi. Apollo
liaanfche Brug., wel cer Sublicius of de Houte genaamt , de Tempel van Por-na
tumna. invento-

Dichte by den mond; of aftogtvan het groote Riool , door den ouden Tarqui- des
nius gebouwt , (dat tegenwoordig noch , tegen ’t Zouthuis aan loopende ; gezien Portum:
kan worden) ftont de Kapel van Volupia : mogelykis het de zelve geweeft ,, die tè.
nu de kleene ronde Kerk van St. Steven , aan den oever of Tyberkant , genaamerium >
word. Cloace
Deze ganfche kant of ftreek , word nu de Schoone oever geheten , wel ligt NRE,

om des dyks of Kaais wille , van den ouden Tarquinius , tot cene fchuttinge voor Volupie.
dat Riool , welkers aftogt daar dichte by is, gelegt. ha

Alleen blyft’er overig, ’t geen van dat groote Riool af, tot de Karmentaal. littos.
fche poort en de Groenmarkt toe , merkwaardig te befchryven is. Recht over de
Raatsheers brugge , (tegenwoordig aan ftukken ) ftaat een oude Tempel aan de H.
Egyptifche Maria geheilige. De Outheitskundigen weeten niet war naam hy gehad
heeft. Nardyn, dien ik blindeling , als ik geen tegenbewys zie , volge , meent dat Lo
des Mannelyken geluks Tempel geweeft zy. Hy zegt cok datdie van den ss GERE

 

   

X Dit loopé tegen Livius aan, die zegt , dat het van den Koniog Euander , ter eere van Hercules , in zyn byweezen,
gelticht is. Deeze zyn (bynaat in het begin van het cerfte boek van *t 18, tiental) de woorden van Livius. Na dat
ly verhaalt heeft , dat Kakus verflingert op de {choonhcit der offen , eenige der zelve Hercules ontitolen had, trekken-
de die met den Qgert in zyn hol, op dat de voct{pooren zynedieverye niet melden zouden. Dat Hercules , echter door
>t geloey der beeften , die op den anderen in ’t wegdryven geluit floegen ; het fchelm@uk gewsat wierdt, en near ‘e
hol fpatte, *t welk hem Kakus zockende tebeletten, hy van Hercules met 2yne knodize, fchoon hy de andere harders te
hulpe riep , gemat(t wiert. Euander was daar omfreeks în hoogeachtinge , zy droegen hem grooten cerbicd , en
ontzagenhem, hoewcl buiten gebiedt, wegenszynegeleertheit en vergoodde Moeder Carmenta. Hem makenzy den man-
flag op heeter daad bekent. Flyhoort hen over en weér , als hy (‘Itaroogende op den Dader , die hem meer dan
menfchelyk en gemeen voorquam ) vraagt ,' wie hy was : als hy zyn Vaderen Vaderlandt noemde ; treedr Euander
tot hem toe, groet hem, en Zegt: Zyt welkom» Hercules, Zoon van Fupiter : myn Moeder, cen waarachiige voorzeggereffe
der Goden , beeft my overlang voorfpelî , dat gy't geral der Goden vermeerderen xult i dat w hier een altaar zal gebeilige
worden , die het machiigfie volki des aartbodems den grooiffen Quier noemen » em daar op naar ume wyze cerbiedig offe-
ten zal. v
+ Ditzoude wat beeter met de waarheit gelyken , en met Livius.overeen koomen, als het bovenfe: dit is ook het

Autaar van Hercules opgerecht , ter cere van Jupiter , het voorige van Koning Euander, ter cere van Hercules, toen by
dien Koning zynde, als bovenaangeweezen wordt. d
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106 BESCHRYVING VAN QOUD ROME.

ning Servius Tullias gebouwt zonde zyn : en hy brengt; naar zyne gewoonte, be.
wyzen by , die onwrikbaar zyn. ; ; ;

‘Het huis, dat voor het poortaal ftaat , meinen de meefte , immers ’t gemeene

volk , dat van Pilatus te zyn; maar van andere word her, met meer reden 3, voor 't

huis van Cola de Rienzo, Overfte der gemeente, en cenen kleenen Verweldiger van
Rome, ( toen de Paufelyke ftocl Avignon was ) gehouden.
De Straat, of dat gedeelte , ’t welk Welabrum majus hiette , hoorde, volgens

Puplius Vi&ors zeggen ;aan deeze Wyk. Daar woondenniet dan geringe luidenin,
die hunne koft mer werken op de Beefte-of Vismarkten , die’er beide naaft by
Zyn, Wonnen. Vs }

Paulus Merula , zigveftende op Martialis, zegt, dat hier eenVygeboomgeltaan
heeft, die zeer vermaart en wel bekendt zoude zyn geweeft : ja zoodanig , dat'er
uithangborden naar gemaakt , of welcen ftraat in deze Wyk dus genaamt ,, zouden
geweeft zyn. ; Ù ssd

Vicus Pifcarius , of de Vifchftraat , ‘lag hier by : men ging daar door naar de

Indeezeftraat ftont een Kapel of Godshuisje van Juno. -
Het Argiletum, (maakendecen gedeelte van deeze Wyk) begint aan de Raats-

heers brugge , en loopt tot aan de Groenmarkt. Het voerd dien naam naar Argus,
dien waarden gaft van den Koning Euander , by hem geftorven ; en daarter plaat-
ze begraaven. Of wel van het leem of flyk, dat van den ftroom des Tybers aan den
oever opgefmeren wierd.

Martialis wyft ons.op meer dan eene plaatze aan, dat dit Argiletum vol winkels,
van allerley ambachten en handwerken , ‘©onder anderen van Boekverkaopers, was.
Hy zendt daarom hendie boeken willen koopen derwaarts. Cicero zegt, in zynen
13 brief , 3. b. aan Atticus ; dat zyn broeder Quintus in het Argiletum , daar hy
het huis van Pacilianus gekocht had , woonde. i
De Groenmarke lag buiten de Karmentaalfche poort; maarniet juift op de plaat-

ze Montanara , om dat die aan de negende Wyk hoorde ; als ook het Too
neel van Marcellus ; des moet ze dichter by den Tyber , tuffchen» dat Too-
neel, de brugge di quattro Cappi , en het Argiletum , nu de oude Jodenhock , ge-
weeft zyn.
Odia hier de Zuil of Columna Lattaria , daar de kinderen als vondelingen

lattaria. gelege wierden, wanneer de ouders die niet wilden of kondenopvoeden; endaar zy

Tem-
plumJa-
ni ad fo.
rum oli-
torium.

Ledes
Pietatis.

|
zoo lang bleeven leggen , tot dat hen de cen of de ander , ’t zy uit medelyken of
uit aangelegenheit, ter minne opnam. ;
De Tempel van Janus op de Groenmarkt , was een andere Tempel,als die buiten

de Karmentaalfche poort ftont : want deze was van Tiberius , als Tacitus in zyn
2 Jaarb. leert, ingewydt : Duillius had hem, ten tyde van den eerften Zeeflag 4
dien hy tegen de Karthaginenzen won , gebedelooft. * Het afbeeldzel dezes Gods
had vier aangezichten, voor afgebeeldtte zien op de 41 bladz.
De Tempel der Godyruchtigheidt is van Attilius Glabrio , zoo Titus Livius

getuigt , in zyn 4 Tiental 1o b. ingewydt. ‘+ Hy was de eerfte, die een ver
guldt beeld re Romeliet maaken, omin dien Tempelte plaatzen : hy had dien
Tempel gebedelooft , toen hy by Termopylen , regen den Koning Antiochus ;
floeg ; hetis niet ligt uit te vinden , of deeze Tempel de zelve van ’t gevangen-
huis zy , daar die jonge * Vrouw haaren Vader of Moeder, veroordeele om van
honger te moeten fterven, zoogde , ook daarom aan de Godvruchtigheidt gehciligt.
Plinius zegt , dat het Tooneel van Marcellus , op des laatftgenoemden ‘Tempels
grond , gebouwt is geweeft.. ’t Zy hoe ' wil, de hedensdaagfche Outheidtskun-
digen verwarrendie onder een, of fprecken ook maar van cenen Tempel; dochdes
niet tegenftaande, zynze beide van geen eenen oorfprong, noch ook van geen eenen
ftant ; maar onderfcheiden , niet hoorende onder de zelve Wyk; dit doet my ook
gelooven dat’er twee moeten geweeft zyn. *f

De

* Nietdat deeze de cerfle Zeeflag was ; dien Duillius won , maar die de Romeinen ooit gewonnen haddeni
Want deeze Zeellag, zegt Tacitus , was de cerite dien de Romeinen wonnen ; op het 49. Hoofdituk fpreekt hy aldus.
Tiberius heiligde weér op nieuw cenige Tempelen, door ouderdom of°t vuur onder de voet geraakt,  Onder die col
den Tempelvan Janus door C. Duillius gefticht : om dat hy de cerfte wasdie *© Roomfche Ryk met cen gelukkige
Zee@rydt verheeriykt , en eenScheeps Triomf op de Karthaginenzenbehaalt had.

+ Livius noemt hem M. Acilius Glabrio Duumvir of Tweeman. Hy zegt cok, dat hy de cerfte is geweeft die cen
verguld beeld in Italie opgerecht heeft. Maarhy voegt'erby , dat het zyns Vaders Glabrioos beeld was , die dien
Ternpel gebedelooft hudde, ten tyde dat by Burgermeelter.zynde » des Koaings Antiochus eger'* cencmaal ver-
0eg, a
* Ze deezeHiltorie boven in de negende Wyk bygevoegt en van ons uit het Latyn vertaalt.
+ %t Welk ook zeker is : want de Tempel, om die godyruchtigedeadt opgerecht, wasniet gebedelooft : maarter ge-
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De Tempel van Matuta , ftont ook op de Groenmarkt. Cicero in zyne Tufcu- Ed& .
laanfche vragen lib. r. zege , dat men liaar'geen Fuzo Matuta, maar Ino Matuta MA
moethieten ; en dat die naam van het Griekfche Lencothe4 herkomt, dat ook dee-
ze Ino een dochter van Cadmus was. ;
De Tempel van Juno de Behouderffe was op de zelve plaatze ;, door den Zede- misu

voogdt C. Cornelius gefticht ; van hem vier jaren te vooren, toen hy Burger: nonis fo-
meefter was , en tegen de Gauloifen oorloogde , gebedelooft : als Titus Livius ge. Sie
tuigt in zyn vierdetiental. 4.b. È
De Tempel van de Hoop is van Calatinus , ter zelver plaatze ,, daar hy tegen des

de Tofcanen floeg , gebouwr. Liv. verhaalt in het 2. b. 1. tiental ; dat die ‘Tem.frei.
pel, door den blixem verpielt zynde, weder opgebouwt wierdt. * Aan het Vela:
brum hadden de olykopers eenen Tempel, of immers cen beeldt, ter cere van Her-
cules , opgerecht.

Alle deeze gebouwen, als AdesDitis Patris; de Tempel van den helfchen Va. Hercules
der , of Tempel van Kaftor ; het gewyde bofch van Semele; het Godshuis van Sa. dittt
turnus , nevenshet heilig Bofchje , worden van Vi&or en Rufus in deeze WykdesDis
geplaatft. Maar net de plaats aan te wyzen, isniermogelyk; deshalven moet menteriMati
naar raaderi. plùmica:

In deeze elfde Wyk worden achtftraten getelt : namelyk de Confusftraat s die dora fe
van Proferpina ; van Ceres; van Argus ; van de Vismarkt ; ‘de Parkenftraat ; de melis, Si

‘ Heilige-, en de Velabreftraat ; 32 Straatmeefters. 2 Voorftanders of Voogden, 2 ficrari-
Aanklagers. 15 byzondere Baden. 16 Pakhuizen. 60 Kommen of verlaaten. 12 Sn
Moolens. 89 Vorften- of groote heeren Huizen. 2600 Allcenftaande huizen,  Dee.luco:
ze Wyk was in haaren omtrek 11000 voeten groot.

dachte voorfehreeve gelticht. D'ander Tempel wasvan den Vader M. Acilius belooft te ftichten indien hy Antiochus
overwon. ‘Zyh zoon (ook M. Acilius gehecten) wydt, Tuweemanzynde , deezen Tempel ; enis de cerfte die cen ver
gult beeldt , ter cere van zynen Vader , in den Tempel plaatft.
X Onze Schryver miift hier; *t 2y în den naam, *2y in de aanwyzinge van Livius in het 2. boek van het te tiental;

‘Want noch Calatinus werdt daar gevonden, noch cenplaatze daar hy met de Volsken geflaagen heeft.  Maar in Tacitus
vind ik op ‘t 49. cap. van 't adejaarboek : Dat Germanicus Cefar den Tempel der Hoop heiligde , by den Tempelvan
Janus op de groenmarkt, (zie boven) door Tiberius ingewydt.

 

XXIII. HO O-FD'ST UK;

De tavaalfde Wyk , van den gemeenen Vyver.

Eze Wyk beflaat de gantfche laigte , tuffcheri den Berg Ce-
lius en den Aventyn. Beginnende aan het eindt van het groote
Renperk, looptze tot de Badftooven van Antonius Karakalla ,
en de cerfte Wyk toe. Zy was zeet volkryk; maar nu ziet

E men’er weinig meer van; ook weet menniet anders dan ’t geen’er
R Vigtor vanfchryft , alzoo in Rufus van deeze en de twee vol-

a, gende wykenniet een letter te vinden is.  Vid&tor telt’er twaalf
a {traten in; en des RyksNotitie of Aantekening 14. namelyk; de

Moeder- Venusftraat ; de gemeene Vyverftraat ; die van Diane ; van Cejùs; van
Triariuss van %t Springwater; van ’t Meyr, van ’t Dak; van ’t Geluk met de bor:
ften ; van de Raudufculaner- , en Nevierpoortftraat 3 de andere naamen zyn niet
te vinden.

Hier in waren 48 Straatmeefters. 2 Voorftanders of Voogden ; en drie regimen:
ten om de wagrte houden.
Het wapen van den Dolfyn , was flechts cen uithangbordt. Signum

De Romeinen haddendaar, toen ’t gemene beft zonder Oppervorft beftiert wierdt; pernini!
cenen grooten verlaatbak of kom , daar ’t water ; ten dienfte van ’© gemeen, in be-publica.
waart Wierdt; dit gaf aan dien bak den naam van den gemeenen Vyyer. Ze was toen
zeer dienftig ; want in dien tyd , dewyl’er geen lywaat. was, wiefchen de men-
fchen zich daar dikmaal , en de jonge Îuiden leerden’er het zwemmenin, cer dar
ze zich in den Tyber, die zeer gevaarlyk was, begaveri. Ten tyde van Auguftus,
wift men niet meer , (zoo Feftus verhaal) waar datze gebleven was.. De baden
van Agrippa , die hy byuiterfte wille aan ’t volk maakte , en ook meer andere 3
niet min koftelyke , decden den vorigen verlaaten en vergeeten.

O)2

    

De

 

       
        

 

  

 

  

 

  

  

  

     

  

 

    

   

   

    

  

 

  

 

   
  

 

  

      

  

        

  

  



    î68 BESCHRYVING VAN QUD ROME.

De * Badttoven van Antoninus Karacalla ftonden.in, deeze Wyk. Menziet’er,ache

Antoni ter de Kerk van Nereus en Achilleus , noch groote ftukken van overig : de prache
anse. E SI 5 Ù

È en koftelykheidr deezer Badtftooven was (‘als Spartianus getuigr) zonder weérgaa,

  

n

Ze waaren:zeer ruim en mer vecle gemakken. voorzien ; salle mer koftelyk marmer

bekleedr ‘; en verciert mer kopere vergulde. hekkens en deuren, By. Scrlio kan

men de grondrekeninge. zien ; in het derde boek van zyne boukunft : daar hy met

cen die. Badenpryft.,: voor de maatregtite van heel Rome : dat'er ook meerkonft

in was, dan in die van Agrippa, van Alexander Severus, en van Diocletianus :

fchoori Ze'z0ò grootniet waaren; als die van den laatftgenoemden Keizer.  Olim-

piodorus itelt :daar in 1600 marmere zittingen, voor die zich wiefchen.

.

Zy zyn

a waatfchynlyk. alleens geweet ; als die gegaatte Porfyr-fteene ftoelen , die in ©

Klooftet.van St. Jan van Latranén ftaan , daar de Pauzen zich, naar gewoonte , op

plagten nederte zetten ; als zy e bezit van die Hoofdkerk namen : by Martinel»

li; in zyn boekjen; Roma Ricercata geraame , te zien. Heliogabalus en Ale-

xander:Severts 4  hebben’er de galeryen; die aan dit gebouw (volgens *t fchryven

van. Lampridius ) ontbraken, by laaten maaken.

De zelfde. Karacalla heeft 00k de Via Nova s of den nieuwen weg ,.aan den

vizuore. voet van deeze Badtftoven opgehaalt : deeze weg was onderfcheiden van de Via Api 

 

pia, die tot in de eerlte Wyk liep.

Be-Hoven vari Afinius Pollio lagen dichte by deze Badtftoven , beneden aan den
‘Afiniani: Aventynfchen Berg, by de Zia Nova s z00 Frontyn zegt. dicar. wol op.verkocht wierd. Pancirollus plaatft hier cen markt by, daar groente ,. nevens cen andere , daar

een groot gebonw , met zeven kamers of woningen onder.
Het Seprizonium was Leve

n anderen. De Keizer Septimius Severus liever cen, op den
fcheiden ; echter aan de

Septizo- Palatynfchen Berg, recht over St. Gregoors Kerk, maaken. Zyn graf, op de Zig
niùmSe-

Appia , was op de zelve wyze, (200 Spartiaan verhaalt ). gebouwr: indien hy.

cen derde in ‘deeze

‘

Wyk , als Zommige Oudheitskundigen. yaft ftellen ., ge-

bouwt heeft 3 ‘kan men niet bedenken ; ten welken einde zulks van hem ge:

fchiet zy.
Her beeldt van Ifis, door den beeldhouwer Athenodoorkonftig gefneden, vordé

cook hier ontrent geplaatft.
desto De Tempel van de goede Godinne, onder den fteen genaamt , door den Kei.

zer Adrianus gebouwt,' ftont hier omftreeks.

.

Mogelyk heeft hy dien Tempelhier;

in plaatze van den anderen; weleer op den Aventynfchen Berg , en cook zoo ge

heten; laaten oprechten : om dat deezeplaatsveel gemakkelyker voor de Vrouwen

was, die te vooren op dien Berg moften klimmen, om deze Godheidtte aanbidden.

Het eigen huis-van ‘Adtianus ,. cer hy tot Keizer verkoren wierdt ; ftont by dezen

Tempel.
tiéebeeldt van de Fortuin met de borften , was. al mede na-by deezen Tempel,

ofin deszelfs buurte geplaattt.
Her huis van Chilo of Gilo ; die gezegt wordt een quaadaardig gunfteling van

Septimius Severus geweeft te zyn , ftont ook hier omtrent; maat ‘t is niet waerd

Domus dat men-van zulk cenen fprecke.

Het huis der 7 -Parthen,, die ,. als Gyzelaars, van den zelven Keizer naar Rome

gevoere:zyn ; wordt hier ook geplaatft : hoewel men het in de twede Wyk infge-

Domus. }yks vinde.

Het huis van cenen Lateraan ,. mede eenen boczemvriendt. van den gemel.

den Keizer:, doch verfcheiden van dien , daar de Hoofdkerk van St. Jan den

Domus naam van voerdt , ftont in deze twaalfde Wyk : als ook van zekeren Cornifi-
laterani. "- : sani

cius.  Panvyn gift ; dat hy die is gewecft, die, op het aanraaden van Augu- Domus gen Pompej 
 

ftus,s van wien hy soverfte Stadhouder in de Siciliaanfche oorlogen tegen ‘den jon-

us was; cenen Tempel ter cere van Diana ftichtte : de groridteke-

ning van dat huis , kan men in de overgeblevene ftukken , van den heere  Bellorius

utfgegeven , zien.

Ele Autaar der Godelle Laverna wierdt hier omtrent ook gezien ; Panvyn

plaatft-daar cen Bron by , van cenen Lollius , die in aanzien aan het Hof van Seve.

Ala rus zoude-geweet zyn.: de grondttekening daar van vinde.men by den zelven

 

 
   

heer-Bellorius.
De nieuwe befcheyving van Vi&or , door Panvyn uitgegeeven , en van hem zelf

als een merkwaardig. Kkleinood. aangeprezen , om dat ze veel meer dan de oude be-

{chryving: behelt ,, (hoewel ze zeer verdacht wordt gehouden ) noemt cen ftraat;

#3Uit onze bygevoegde Print kan den ftant dezer Badtftoven-in haare volkomenheit, ent geen'er nochvan Lo

fehiét, gezien worden.

   

  

   

   

   

  

    

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  
  

     

  
  
     

   

  
     
   

  

  
  

 

  
   

  

   

  
  

 

  

    
  

 

   

   

  

  



 
  

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

      
 

 

 

 

 



      

  

De XI Wrt& XXIVH. i
Vicus Colapeti , of Colaphiti Paftorit , genaamt ; op het Capitolynfche voetftilà
kan men die ook zien.

In deze Wyk worden 128 groote huizen getelt ‘ 2486 Alleen ftaande huizen ;
44. byzondere Baden; 80 Kommen of verlaatbakken ; 28 Pakhuizen; en 20 Mov:
lens.
Deeze Wyk befloeg in haren omkring 12000 voeteni

 

XXIV. HOOFDSTU K.

De dertiende Wyk , van den Aventyofchen Berg.

Et is ligt te vatten, hoc groot de omtrek dezer Wyk geweett
ZY 5 als men daar op geler heeft, dat ze , vah de Drielings
poort af tot de groote Renbaan toe; wyders van deelfde, envan
daar tot aan de Baden van Karacalla; door de twaalfde wyk be. .

S floten wierdt ; dat ze dan voort tot de Kapeenfche poort toe
rakende, aan de eerfte Wyk grenfde; endat al het overige, zoo
verre als het veld reiken kon, aan deeze behoorde.

» x Ancus Martius, de IV Koning van Rome, gafdit gebergte
tot een woonplaatze des volks ; dat hy vit de Latynfche fteden van Pollitorium ;
Tellen& , en Ficana , van hem overwonnen, derwaarts getrokken hadde.
Over den vlakken heuvel, C&vus Pabliciî genaame , by de Kerk van de H.Clivus

Anaftafia , en den Tempel van Fiora , (door * geflagr der Publicien gebouwt, ) Psblicil
quam men op dezen Berg. Een weinig opwaarts ftont de ‘Tempel van Luna. rem-
Boven op den Aventyn, daar nu de Kerk van Prifca ftaat , waren, (zoo Pompo- fa
nius Latus melde) de Badtftoven van Decius : Fulvius en Marliaan zeggen ; dat ‘theme
men t° hunnen tyde daar nog overblyfzelen van zag.  Maar Nardyn bekent wel, Decii.
dat de Ouden van de Badtftoven van Decius gewag maken, doch dat, dewyl zy de
plaatze niet aanwyzen , en dat men in Lampridius vinde , dar Varius Heliogaba- Therme
lusook Badtftoven op den Aventynfchen Berg gebouwe heefe , het wel zoude kon- ‘#9
nen wezen , dat deze laatfte op de voornoemde plaatze geftaan hadden ; zoo men
niet liever wilde gelooven , dat ze verder op aan geene zyde van de Kerk van de H.
Saba , in ’c begin van de ftraat , Vicus Sulpitti genoemt , die tot aan decerfte
Wyk toe loopt ,, geplaatt zyn geweett.

In de Kerk van de H. Prifca, vind men op eenen Marmerfteen gefchreven; dat tem:
ouwelings , onttent ter deezer plaatze , «cen Tempel van Diana , de Gemee- Plem..
ne gebynaamt , (om dat dien Tempel op gemeenekoften der Latynen gemaakt SEDE
was) geftaan heeft : dat naderhande hier ’t huis van Aquila en Prifcilla ; die de cr ne.
hadden van v hunnen huize den Prins der Apoftelen te verwellekomen, ente huis- Aquile
veften, is geweeft. & Prifcile

Daardichte by ftondt ook het huis van Liciniùs Sura : die eens, ten tyde van},
Nerva , en tweemaal ten tyde van Trajanus Burgermeefter was. Suree,.
De Tempel van de Koninginne Juno ftondt, (al t'hans na-by ) daar nu de Kerk Tem-

ftaat van de H. Sabina, gebedelooft en ingewydt van Camillus , * na dat hy de Toh Li
Stadt Vejes, daar hy ’t beeldt der Godinne van daan ‘bragt.s ingenomen had, In Regine.
den tweeden oorlog tegen die van Carthago , wierden'er noch rwee kopere beel-

den,

X Dees tiras die groote Camillus, die ”t zoet en zuur van faat ; even gelnatig in voor- en tegenfpoet, gefmaaktheeft;
die de Franfchen of Gallen geflagen hebbende, het Capitolium, Rome, ja den ganfehen Roomfche ftaat herftelde ; die
den zelven uit het uiterfte gevaar en ondergang, waar mede ’t Gemeenebelt plotzelyk gedreigt was, geredt hebbende,
niet onverdient met den naam van Vader des Vaderlandts , zeegepralende over de overwonneGallen, geéert, en de
tweede of andere Romulusenftichter van Romegenoemten geroemt wierdt. Hy had deezen Tempel belooft ter cere
van Juno te zullen oprechten , en het tiende deel van den buit aan Apollo mede te deelen , wanneer hy de Stadt Vejen
zoude Angenomenhebben ; als gefchiedde. Doch dit Inatfte Kofte hem cenballinglehap , daar în van d'ondankbaare
burgery verweezen, om dat Lun merfmertte het miffen van het tiende del van den voornoemden buit, dan al het gocdr, dat
1y van ofdoordica vroomen Hldt , negenvoudig genvoten en verogvert hadden. Maar zy zagen aanflonts watzy aan
en man miften : toen Romeingenomen , verwoeft , en ’t Capitolium belegert zynde; het verdrag al geflooten was,

waar by zeerfchandig Rome(die Hoofdtftadt derwaereldt) zich vry zou gekocht hebben metduizent ponden goudts ,
ten ware Camillus ter rechter uure hen over den hals komende , het valfehelyk gewogen en hun begonnen aan te tellen
gout ,, hen ten nagelen haddoen uitzweeren, en in twee veld(lagen hen 200 getaaittere, en ter neér gelege , dat’er man

  

® noch muis overblecf, om de tydinge» van Rome gewonnen te hebben, aan hunne Landtsluiden te konnen overbrene
ge
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110 BESCHRYVING VAN OuD RomE.

den ,. als Titus Livius verhaalt, Dec. 3. lib. 7. die daar van daan waren gekomen,
by geplaatft.

Tem- De Tempel van de goede'Godinne , ftondt op ’t hoogfte van den Aventyn, ter
plurn bo- plaatze daar Remus, ((naar’t zeggen van Ovid. Faftor. lib. 5.) zyn vogelwichel.
De rye gade floeg : het gemeen gevoelen is, dat’er tegenwoordig de Kerk van de Prio

rye van Maltha , achter die van den H. Alexis ; ftaat ; miaar daaris geen vaftigheit
van.;  Nardyn zoueer geloven , dat die Tempel meer naar de H. Sabaas Kerk, en
de Antoniaanfche Badftooven, hooger op dan die van den zelven naam (in detwaalfde
Wyk geplaatt en befchreven) ftondt. Volgens Macrobius, La&tantius , Arnobiùs
en Plutarchus , was deeze goede Godin cen Maagdt , Maja, Fauna, Opi, of
Fatua genaamt ; een dochter van Faunus, den cerften Koning van Italien ; die hy
mer eenen ftok , om dat hy haar dronken vondt, dood floeg.  Daarom wierd
haar ; onder de offerhanden , een vlefch met wyn., daar een laken om gewonden
was, opgeoffert; dit offer. gefchiedde by nacht, en niet dan vrouwen mogten deze
plegtigheit by woonen , zynde den mannen zulks verboden. In leven van Ju-
lius * Czfar, ziet men de ergerniffe van Clodius gegeven, toen men hem.in vrou-
we gewaat by die plechtigheden vondt. Deze Tempel was van' de Veftaalfche
Maagde Claudia ingewydt : Livia, gemalinne van den Keizer Auguftus.,  lier ze
weér ophaalen , als Ovid.lib. 5. Faftor. aanwyft.
De gantfche landftreek, niet alleen daar de ‘Tempel op gebouwt was, maar 00k ?t

vorder gedeelte van ’t gebergte è dat zich, van de Badftoven van Karakalla af, tot
de ftraar, die van St. Pauwels naar St. Gregoorskerk loopt, uitftrekt, wierdt Remuria

Remi naar Remus genoemt ; om dathy daar de vogelvlugt waarnam , en van voornemen
was daar'de Stad te bouwen ; indien hem ’t geluk en de vogelwichelrey gedient
hadden.

Spelunca, Ter deezer plaatze fag het hol van Kacus, een vecharder, en lang voor de ftich-
Cic. tinge van Rome, wegenszynedief- en roofftukken, bekent: *t was zoo diepenruim;

dat het van den ingang af; (dien men onder de Kerk van de H. Anaftafia plaattt,)
het gantfche gebergte dwars onder door , tot aan de Kerk van de H. Sabina toe
liep ; daar het een luchtgat, venfters wyze, naar den Tyber hadde , waar door
‘Hercules ’t geloey van zyne geftoole oflen gewaar wierdt : en vermits de voorfte
ingang zoo vaft toe gebolwerkt was, dat Hercules, met alle zyne kragten , dien
niet konde openen , maakte hy cen ander gat naar den Tyber , breekende de ftee-
nen, die hem ’t binnen komen beletteden, metgeweld daar uit; door dit middel in
het hol geraakt , matfte hy Kakus , en bragt zyn vee daar weéruit.

sicellam De Kapel van zyne zufter Caca, ftondt dicht by den mont vandit hot. Zy
Cace. wierdt vergoodt; om datzy haren broeder verraaden , of’t misbedryf haars broeders

ontdekt had ; wyzende aan Hercules de plaatze, daar in hy hem zyne offen ontfchoo-
len had.

fo Het Autaar van den Koning Euander, ftondt wat verder aan geene zyde van de
Sepul- ‘ Drielingspoort. De Sabynfche Koning Tatius , amptgenoot van: Romulus : had
crumDi- zyn graf op den Aventynfchen Berg , in een Laurierbofch ; ’t welk daar na den
gitanaam van den grooren enkleenen laurier , aan twee ftraten, gegevenheeft. ; *t was
laure. dichte by de Kerk van den H.Alexis, als men uit cenen gevonden marmerfteen be-
dae Ipeurf.
Armilu Deze plaats hietten zy Arzzilaffrum > om dat daar jaarlyks, op den-9 O&ober,,
ftrum. een Feeft van de Krygsmanfchap: ( op het ftecken der trompette) alle gewapendt

rondom het graf danflende , geviert wierdt.
des In de groote Laurierftraat ftondt de Tempel van Vertumnus ; ende daar by cen
Vertum- "Tempel van Minerva ;' die van de Poeéten, nevens de Tooneelfpeelders; onderhou-
Minerva, den wierdt. Het huis.van Fillis;«daar Propertius I: 4. Eleg: 9g. gewag van’maakt >,
Domus ftondt niet ver van den Tempel van Diana; by S. Prifcaas Kerk.
Fili Onder of beneden den Tempel;: naar de groote Renbaantoe, ftondt het huis daar
TTrajani. Trajanus, cer hy. Keizer wierdt,, in woonde.
Ara&i Het Outer, en ’t bofchje van Laverna, nevens de Lavernale poort, vertoonden
ne. zich naar de zydevanSt. Pauwels poort.

Onder alle de andere gebouwen,, ftaande op-den Aventynfchen Berg , en welker
ftantplaats. onbekent is; wordt voornamelyk van het graf van Aventinus , Koning

van

-* Hy verftiet daarom ook zyne vrouwe, zeggende, dit Crefàrs gemilin niet allcen van de daat, maar ook van zulk be:
rifpen vry moît zyn.

HR De Hiftorie. van Kakusdieverye, die Hercules niet ontdekken konde, om dat Kakusde offen by den flaert achter®
waartsin dit hol had getrokken, is vooraangetogen:-dic'er meer van leezen wil, fla Virgilius inzyn 8fte bock van de
ZEnciden op 5 daar hy Poîti{chdeeze zaak, naar zyn'gewoonte , treffelyk afmaalt,
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DE: XII W rx XXIV.H. II
van Alba

,

in den oorlog tegen de Tofcanen'gefneuvelt , gefproken : want , vol.
gens her getuigeniffe der oude Schryveren, is het zeker » dat hy op deezen Berg; die
den naam van hem ontleent heeft, begraavenlegr. i
De Gemonifche trappen , die men in de befchryvinge van Vi&or kan zien

,

had. Sciaceden veel overeenkomit met die van de Gevangeniffe op den Kapitolynfchen Berg piten ware dat deeze mogelyk niet anders dan voor cen {childery , of uitfteekbord
verftrekt hadden.

Het: autaar van Jupiter Elicius, door Numa ingewydt ;' de Bron van Picus en Arr
Faunus ; het Autaar van de Overwinninge, met het Poortaal van Euander geheiligt. fonspi
Het Tabularium , of de Sluitkaamer der geheimen of eerfle ftukken en bewyzen SFeont
der openbare- of Amptfchryveren,en int byzonder van de Zedemeefters (ten dien- dsfte der welke Afinius Pollio een prachtige Voorzaallier bouwen; om ze daar in tesi È
fluiten : en daar by cen gemeene boekzaal oprechte , welke Plinius zegt d’eerfte

  
rum

binnen Romegeweceft te zyn) de Tempel van Sylvanus ; het Klein Kapelletje van ra
de Godinne Tutelina : het huis van den Pocét Ennius : de kleine Tempelen vanAfiniiFidius , en van het twyffelachtige Geluk : de Tempel van Matuta, die met ko- pae1depere zuilen en een voorhofpronkte : de goude Mzpp4, dic, naarallen fchyn, tor
cen Krygsvaan verftrekt had; de School van Caflius, die men nier weet tot welke oef. dicfeninge zy gedient hebbe ; de Platanon of het Platteboomen bofchje : het huis vanne
den Keizer Vitellius, of, om beter te zeggen, dat van zyne Gemalinne : het huis Pomus
van Maximus , van Gallus , van den Schryver Faberius., met de galerye ; van ci
Umbricius, en dat van Marcellus, ftondenalle wel op deezen Berg; maar men kan Fidii &
niet recht zeggen waarze geftaan hebben. e

Onder de gebouwen , aan den voet dezes Bergs , op de vlakte zag men cen Ha- Medes'
ven , Navale genaamt, zy was buiten de Drielings poort ; de koopmanfchappen pira
en andere dingen, die te water quamen , wierden daar uitgefcheept. Nu lege i
Haven aan de andere zyde van den ftroom.  Qok waren'er nog verfcheide overdek-Schola
te galeryen, ren gemenen befte zeer dienftig; zodanige cene was de galery van &mi- Fan
lius , daar byzyden ftont een andere by de Houttuinen of fchuuren ; v0k noch cenenon.
buiten de poort, van Marcus Fulvius gebouwr. DODE

Deeze groote vlakte , die geftadig vol allerley flag van Koopmanfchappen lag.)
mogt men met reche , cen Emporizza ; dat is, cen haven , cen Koopplaats, en fili.
cen markt te zamen noemen. porca

Eenanderegalery ; die aan de vorige niet raakre, en naar de flinker handt ftont, Rorticusbragt en leyde iemant op den Aventyn : daar om wiert ze cok genoeme Porzicus See
in Aventinum. Umbrici.

Daarop ftonden veel meer Tempelen , die tot cieraat van deeze vlakte dienden ; Marce,
welker aanzienlykfte die van Hercules; | van de Hoop ; en van den Arts Apollo Nivalia
waren , alle langs den Tyber gebouwt. Porticus

Het Tuighuis, of deScheepstimmerwerf, was ook aan dien kant. i
Boven dien ftonden daar veele Koornfchuuren en Pakhuyzen , daar het zaad' ofinterlig

koorn , dat uit Sicilien en Afryken quam , in bewaart wierd : vermits Italje cen Polli

  

 

  

 

s a Porticus

zoo overgroot getal menfchen , als binnen Rome waren , niet voeden kon. intraTri-

De Broodmarkt was daarom , met reden , naaft de Koornfchuuren geplaartt SernaSTE " 3 a & poft
Her beeld van Minucius Augurinus ftont tuffchen de Koornhuyzen in. Dees navalia.

Manis waarfchynlijk cen Staats- of Stadts Amptman geweelt. Empo-
ium.Wat verder, op ’t midden der vlakte, legt de Por-fcherf.berg. * Hetis cen groo- Porica

ve mistafting van hendie meenen, datdeeze Berg aangegroeit zoude zyn' van de înAven-
fcherven der potten ; waar in de fchattingen ( die de onderheevigen aan 't gemeene ide”
beft van Rome moftenbetaalen, ) derwaarts gezonden zouden zyn geweeft: Want,
behalven dat dit nergens mede bewezen wort , moft immers hier ontrent de peso
meene Schatkamer geftaan hebben; maar die was op de Roomfche Markt, in den Medici
Tempel van Saturnus : ’t komt daarom meer met de reden over een » te zeggen cani
te gelooven, dat de Pottebakkers daar omftreeks gewoont hebben, na dat zy der- re
waarts , uit lat van den Ouden Tarquyn , vertrekken moften , toen hy de groo. Vale.
te Renbaan, daar zy te vooren ; (of wel ; zoo andere meenen , op de Sucuzaner pre
ftraar) hun woon-en werkftee hadden. Men behoeft zich ook niet 200 zecr te ver- Pittori
Wwonderen ; dat van de potten , die in de ovensbraken , zulk cen Berg gefpro- 1%,
ten zy ; want her groot getal menfcher, dat geltadig binnen Rome was, ge Minucii
voege met dat gedurig en in zwang gaande gebrmk , van zodanig vaatwerk , zels Avg
om wyn te bewaaren, doet mer recht oordeelen , dar die Berg daaralleen, eniner- Daliolu:
gens anders van, zynen oorfprong hecft. Naar (a none
1 Die van Herkules word opde volgende bladayde gezien. i A
Wy vertaonendien in onze Printverbeelding , nevens het Graf van Cellius , daar ftraks breeder van zal gefpro»

ken worden, en dat op de volgendebladzyde in al zyne deelen voorkumt.

    

  

   
 

 
 

 

 

    

  

 

    
 
 

  

  

  

   

  

  
   
  

  

  

  
     

    

  

 

  
  
   
  
  
  

  

  
  

 

   

  

 

  

    

  

 

  

   

  

  

  
  

   

       

  
     



   

     

 

 

  
   

  
   

   

   
  

  

       

       

  
  

    

 

  

Sepul:
chrum
Cajise-
fiiEpu. vaft
RR, ten de Stadt taa. Deeze Pronknaald was daar tot cen grafteken van Cajus Ceftiuss

lo:
mi
164.

Leti.
ficmia. ° So i

Pilsci nacht, daarom wierden ze ook Pervigilia geheeten ; dan wierd hun de aangenaam-

lia.

Naar den kant van de Oftienzer of St. Pauwels poort 3 ftaat cen Piramide of

pronknaald, met vierkante fteenen van wit Marmer bekleedt , hoog 164 Palmen ,

tegen ofin den muur : wanthet fchynt dat de helft binnen, en de helft bùi-

cen van de zeven Schaf. of Difchmeefters (die ’ beftier hadden over de Feetten

en Heilige maaltyden, welke de oude Romeinen, ter cere van hunne Goden, byze-

kere gelegentheden van zege of ramp , aanrichten ) geplaattt.

Dit flag van Feefthouden , wierdt Leétiffernia genaamt ; *t gefchiedde by

fte koft , en de geurigfte wyn, die elders was, verfchaft ; daar deeze Priefters en

 Epulones of Schafmeefter (die men in goedt Frans Goinfres, en in geen quaatDuits

Likkebroers zoude konnen noemen) nier qualyk van voeren.

Op twee van de vier zyden dezer Grafnaalde ,. ftonden deze twee opfchrif-

ten: naar het voften of buiten de Stadt , op den weg naar St. Paulus , deeze woor-

den:

 
C. CESTIVS L. F. POB EPVLO P.R.

TR. PL. VII. VIR. EPVLONVM.

Naar ’t weften in de Stadt , ftont dit: i

OPVS ABSOLVTVM EX TESTAMENTO DIEB. CCCXXX

ARBITRATV

PONTI P. F. CLAMILAE HEREDIS ET POSTHIL. |

|

Dit graf is een zeer aanzienlyk gedenkteken van de pracht der oude Romeinen ;

nademaaldit groote ftuk werks voor cenen gemenen borger, die en weinig voor Au- |

guftus tyden gelecft heeft , opgerecht is. In de laatft voorgaande ceuw meende |

het gemeene volk, dat’et het graf van Remus, broeder van Romulus , was : maar |

de minften van ’t volk in deeze eeuw weeten nu beter; om datze de opfchriften ,

voor *t meefte gedeelte , konnen leezen; doch dewyl ze voor dezen zoo veel niet

wiften, hebben ze deeze volgendeverzieringe hier van gefmeedr : dat Ceftius aan zyne
Erf
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Di Bi /XIV- Wo rore XXW.H. 14

Erfgenamen belaft had, hem nochbinnen, noch buiten de Stadt te begraaven ; en
om dat zulks een onmooglykheit was , zoo bedachten zy dit middel 4 om zynen
uiterften wille te volbrengen; fluitende hemin ’t midden der Stadrs muuren. Maar,
behalven dat dit een heiligfchendery onder deOuden, die de muuren geheiligt acht-
ten’, zoude geweeft zyn, komt'er dit by, dat’er nooit geen muuren , dan ten tyde
van Aurelianus, in deezen hock geftaan hebben , als wy hier voor hebben aange»
rekent. Ook hadden toen de Schafmeefters al gedaan, hun hof was uit, en zy af
gefchaft: daarenboven doet het woordt, Arbitratu,in het Opfchrift, zien, dat het de Erf-
genaamen uit eige beweginge geftiche hebben. Paus Alexander de VII, liet deeze
Grafnaaldt weér ophaalen ; en de aarde, die’er zeer hoog rondom lag, opruimen.
Dit maakte dat men dezelve , tot het voetftuk toe, zien en befchouwen'konde. Daar
binneninis een kamer , achttien handpalmen breed., zes en twintig lang, en ne-
gentien hoog.. De muuren zyn in natte kalk, met cene handt al zoo oudt als de
Pyramide zelf, befchildert. Her afbeeldzel daar van in koper gefneden; en met Uit-
leggingen, in die geleerde Rede over dit gevaarte, by.wylen den HeerFalconerius
gedaan ; is in ’t licht gegeven ; en achter in ’t boek van Nardyns oud Romete
zien. *

Hetbosje van Hilerna ftont buiten de Stads muuren. Op den Oftienzer weg; drie Lucus
mylen buiten Rome, ter plaatze , die 44 Aguas Salvias geheren wierd , ftont Miles.

een gehucht, Vic4s Alexandri genaamt, mogelyk om dat het van Alexander Seve- Alexans
rus gebouwt was : daar nu 't Kloofter van de H. Vincentius en Anaftafia ftaat , ne- dii
vens de drie Fonteinen of Bronnen vanSt. Paulus.

In deeze Wyk wierden 17 Straten getelt : namelyk; de Fidiusftraat ; de Koorn-
ftraat ; de Kanteraas Hoofdftraat ; die van de drie Vogelen; de Nieuwftraat ; de
groote- en de kleene Laurierftraar; de Zuileftraat; de Timmerhoutftraat ;: de Zin-
delyke ftraar , en die des twyfelachtigen Geluks ; de overige zyn onbekent.

Wyders waren’er 74 Straatmeefters; nevens twee Voorftanders of Voogden:twee
Deurwaarders.: 2488 alleen of op eigen muuren ftaande Huizen: 103 Vorften- of
Heerenhuizen : 64 byzondere Baden : 74 Verlaatbakken ofKommen: 26 Pakhui=
zen of Koornzolders : 20 Molens.
Deze Wyk was in haaren omkring 16200 voeten groot.

* Wy brengen die ook hier den naaukeurigen Befchouwerin alle zijne deelen , en cene £:hilderachtigefehikking,
voor ’tooge, zoo als wy die in onzen Latynfchen Nardyn, in ’t 1v Deelvan den Zre/asrs AnsiquisatumRemanaram
vertoonen.

 

XXV. «HO O EDST.UK

De qveertiende Wyk , aan de overzyde des Tybers.

g Eeze Wyk begreep alles wat over den Tybet lag of ftont , als
io, 00k her Eylandtdat in ’t midden van den ftroom lege.
$  Wyhebbeninhetbegin gezegt, dat Ancus Martius de eer-
<> fte was , die deeze ftreek Landts over den Tyber aan de Stadt,

tot den kruin van den Berg Janiculus toe , hechtte ; om dat ze
de Stade dwingen konde : dat hy ook deze Wyktot een woon-
plaats der Latynen fchikte, en hungaf; naderhandt wierd ze den

si Landluyden tot een ftraf gegeven van hunne wederfpannigheit,
tegens °t Vaderlant, toen Hannibal door Italje trok, beroont, na dat hunne huizen
onder den voet gefmecten en vernielt waren.

DeKrygsluiden van ’ vliegend leger , dat wegens den Keizer Auguftus te Ra- catram
venna lag, hadden daar.voor een gedeelte hunne legerplaats ; evencensals die van mim
’t leger van Mifene hunnelegerfteé , in de derde Wyk , op den Berg Calius had- neniumi
den.: maarin deze ganfche Wyk woonden toen ; gelyk nu, niet anders dan gerin-
geen armeluiden. |

Hier hadden ook , die zich met de draagbaren of ftoelen geneerden , hun ver-e n
Leglica?

riorum:blyf ; zoo Lipfius meent : of wel de dragers der dooden , naar ’: gevoelen van
Pancirol.

len
De Leertouwers, Zeembereyders, en andere flechte handwerks luiden, die in vel- Coriatia;
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114 BESCHRYVING, VAN OUD ROME.
fen handelden, of de wol van doode beeften bewerkten , woonden toenlangs.den Ty-
ber aan: de pverzyde » doch nu aan deezen kant van den ftroom.,. in de Wyk van
Regola.
De Kardinaal Baronius , fchryvende over cenrede of plaatze van Philo den He.

breér , zegt, dat de Jooden in deezen hoek woonden; ?t geen ook de waarheyt:is,
xvant zy waren'er in cene groote menigre ; dog dat belet daaromniet, dat dit Volk,
geene andere Oorden in ‘hun verblyf zouden gehad'hebben , dat ligt zoude konnien
bewezen worden : want zy waren toen nochtot geene verachtinge ; noch ook in
eenen hoek , als tegenwoordig ,opgefloten. *

De Scheeps-fchouwburg van Auguftus., die hy (naar *t zeggen'van Frontinus,)
met het water van °t Braccianer meyrliet vol loopen, was toen daar nu her Kloo-
fter van den H. Cofmus , St. Cofimato genoemt, ftaar.

De Hoven van dien Keyzer , Jagen langs den Tyber ; buiten de hedendaag-
{che Portezer poort, dicht by het Jodenveld. |Suetonius zegt, dat hy ze denvol-

Nauma ke by uiterften wille maakte offchonk. A
chi Au De Koning Tullius bouwde, ter cere van de :Fortuin of’ Geluk, eenen Tem-
SÒ pelopdenTyberkant , daar’er naderhant de Burgermeefter Spurius Carvilius noch
Honi cenen, ter cere als vooren, by zydenplaatfte; ‘na dar hy over de Tofcanen gezege-
Cafiris. praale had : op den 24 dag van Junius wiert:jaarlyks ; *t zyner ‘cere , cen fpel

met roei-en vaartuigen op den Tyber aangerecht , als Ovidius Faft. lib. 6. ge-
Tem- tuige.

Di De Zedevoogt Marcus Fulvius; beval aan de overzyde van , ‘en langs den Ty-
Fortu -berkant een Vifmarke te maaken, als Livius lib. 10. decad. 4. verhaalt : maar die
N° «verfcheelde veel, en lag ver van d’andere op ’t Velabrum. De fpelen der Visver-

kopers wierden op den ftroom ; in de maant van Junius , als Feftus ons leert ;
vertoont.

Forum De Herberg , waar uit, toen Chriftus geboren wierd , oly tot in den Tyber yloei-
Pifcato- de , als een teken van den overvloet der genade , ‘die, van dien Godlyken Heiland,
Moverde ganfcheaarde zoude uitgeftort worden (van welk wonderwerk; Éufebius. in zyn

1. b. der kerkelyke Hiftorie gewaagt ) ‘is van den H. Paus Kalixtus den I. onder de
regeringe van Alexander Severus, tot een Kerk gemaakt. Hy noemdeze de Kerk

‘tabema van de H. Maria over den Tyber. Dit dunke niemand vreemt of buiten gewoon:
merite- want , ten cyde der Heydenfche Keizeren, is het den Chriftenen menigmaaltoege-
È laten geweeft Kerken te bouwen. Dat meer is, toen de Herbergiers ; over dit

ftout beftaan van den Paus , aan den Keyzer Klaagden , gaf hy hun tot antwoord,
(als Lampridius getuige ) dat het beter was, dar een wereldfche plaats Gode (’t
mogt zulk cen God zyn als ’t wilde) geheiligt wierd, dan dat ze langer voor een
herberg verftrekken zoude. Hier wit blykt met cenen, dat her geen Gafthuis, of
herberg en verblyf voor verminkte foldaten is geweeft , als veele van gevoclen
zyn.

Frane Ve Aureliaanfche. Badftoven » de Winterfche gebynaamt ; waren tuffchen de
tesAure. Kerk van den H, Francifcus a Ripa , en ’t heuveltje van Janiculus geplaatit ; doch
lianilm- zy zyn nooit , naar Vopifcus zeggen , volbouwt geweelt.

Patto. De Badftoven van Septimius Severus (die Panvynindeze, doch Vi&orindeeerfte
Therme!Wyk plaatt , mogelyk: heeft'er deze Keyzer ook twee laten maaken) ftonden by
Severi de poort , naar hem Septiminiana , nu, in bedorvetaal Setzignana genaamt. Door
N° .deeze poort gaat men naarden oortdie Longarahiet; die toen, als medede buurt van

Sr. Pieter ,, in de Stad niet befloten was.

Raline- Nardyn houdhereerder daar voor, dat het de Baden van Ampellis envanPrifcil-
pelidis-liana 3 daar Vi&tor van fchryft , geweeft zyn.
&Piiftil: Vor de Septimianer poort, op de plaatze van den zelven naam, ftonteen beeld
dae van Janus. Men ziet ook in de nieuwe befchryvinge van Vi&or ( doch die houd
Septimi. Nardyn zeer verdacht ) dat daar rontom twaalf° Autaaren van Janus ftonden. In.
‘Arcasep- dien zulks waaris, heeft’et geen andere reden buitenalle twyfel gehad ; dan om daar
timiana. op in yder der twaalf jaarmaanden te offeren ; waar van dit dan het Zinnebeeld
taind geweeft is, voor yder Autaar cene maand. si r
dicite,.  Janus wiert in dit gedeelre der Stad gezert ; om dat dit heuveltje., waar vani
Jpniculus een deelbinnen de Stadt lege , naar hem genoemt. werd : cook om dat hy wel cer

Op

* *t Geen onze Schryver hier zegt , isten‘aanzien vanhet laatfte waar; want men vindt nergens dat. zy in cenen
hoek moften woonen : maar ten opziche van ’t cerfte en hunne verachtinge , vindt men byna geene Hiftoryfchryvers »
die, omtrentde tyden dat de Joodente Rome ter deege bekent zyn geweeft', van hen anders dan met verachtinge
fprecken : zie daarvan Tacitus Hiftor. lib. 5, en andere Schryvers meer.

 

  
  

  

  

     

  

 

  

     

  
  

  

  
  

  
  

         

  

  

  
    

  

  

 

  

 

  

   

  

    

   

    



  

 

«poort.

DUE XIVEW + RO XXV. H rif
opdit gebergte als Koning geregeert, en een Stad gebouwt heeft , Antipolis ge>maanit; ter zelver rydt, toen Saturnus op den Kapitolynfchen Berg heerfchte; daathy de Stad Saturzia ftichte. Dit beruigt Virgiliuis, als hy helder op, in Zyt achî:
fte boek der Eneiden, aldus zinge.

Hic duo praterea , disjettis , oppida , muris,
Relliquias , veterumqué vides monimenta Virorutà,
Hanc Janis pater è banc Saturnus condidit urbera.
Faniculum huic , illi fuerat ; Saturnia nomen.

Dat dus in ?c Neérduitfch klinkt +

Twee Steeden ziet men noch met ompekeerde muuren
Eenovrig blyk enzuil der oude nagebuuren
Van Vader Janus, enSaturnus, God en Heldt,
Gefticht è hun naam wordeuit de ftceden zelfs gefpeldt,

Dit Heuveltje legt zeer lang, tot aan *t Vaticaantoe, uitgetrekt.
*t Graf van Numa Pompilius, den tyeeden Roomfchen Koning; lag onder dee.Seput:

zen Berg ; in dat gedeelre dar in de Stadt getrokkenis. * T. Livius dec. 4.libi ro. Rum,zegt , dat het 535 jaaren na zyn door, op her Land van L. Petilius, gevonden
wierde , en daar by twecfteene kaffen of kluizen , acht voeten lang, op alle vier de
hocken met loode plaaten gedekt, enmet opfchrift daar op:waar van het eene mel.de, dat Numa Pompilits , Zoon van Pomponius, Koning der Romeinen , daarbegraven was ; het andere dat zyne boeken daar in befloten lagen.

Echter wierden’er in ’t graf van Numa, noch dootsbeenen » tioch ftof; nocheenig blyk gevonden ; waar uit men valt geftelt zoude konnen hebben, dat’er cenmenfchen lichaam in gelegen had. In het ander kluisje wierden twee pakken ,
yder van zeven boeken, gevonden, niet alleen glad en gaaf, maar zelfs z00 zuiver,
dat ze aanftonts eerft gefchreven fcheenen. Zeven waren Latynfche ; daar in was
het recht der Priefteren vervat; de zeven andere waren Griekiche boeken van de
Wysheit. Alle wierden ze, volgens raad-befluit, op de groote Vergaderplaats, of’tCormitium , voor de cogen des ganfchen volks , verbrandr. Men zouhier uit be-fluiten, dar de Romeinentoen niet zeer Icergierig moeten geweelt zyn , vermitszy, zulk cenen fchat gevonden hebbende , dien ten vuure doemden, in plaatze van
den zelvenals een heiligdom, te bewaaren. Maar mogelyk dat zy befpeurt hebben,dat de inhoud dezer Boeken, hoe fchoon het Opfchrift zig opdeede , henten be:derve ftrekken konde ; en zy daarom niet dan aan de vlammeverdienden opgeoffertte worden,
Het graf van Ludientis , die van den blixem in dé groote Renbaan getroffen Seput-x È a s 2qr i rum Luiwierd , was ook opdit gebergte ; als mede dat van Statits Cecilius den Poéer. GiniDe Hovenvan Geta, den zoon van Septimius Severus, lagen , naar Vi&tors zeg- Sacecilii.gen , in dezen cort, en waarfchynlykft by de Septimiaanfche poort. HDe Hoven van Galba , zegt Suetonius , lagen op den Aurelizanfchen weg ; wel Goete.te verftaan , buiten de Sr. Pancras poorf. doi.Het Veld van Brutianus ; nevens dat van Codetantis, (*Kzal hier over *t grond: Campiswoord niet ziften, ) lagen beide, zoo Nafdyn meent , tuffchen den Berg Janicu- Brutia-lus en den Tyber, buiten de Septimiaanfche poort : te weten, op de Lonpara. CodDeflapende Hercules en ’t hooft van Gorgona, waren , volgens den vorigen nus.Schryver, hier of daar gefchildert, of op vaanen afgebeelde : maar men weetniet gueuleeWaar ; gelyk men ookniet weet, waar de beelden van Valerianus en Cictcianus Capurgeftaan hebben.

coroHer gebouw GCotnifca geheten , was , naar Feftus zeggen, den Corneliaanfche tuavale:geflagre, onder de befcherminge van Juno , toegewydk. È’© Autaar der Furien, of van de Godinne Furina » nevens het bofchje, daar Ca:jus Gracchus in gedoodt wiert, ftont by de Houte brug , dichte by de Portezer

  

ta

 

‘ È rum comiFeftus verhaalt , dat op zekeren deg vaf ’t jaar cen witte koe geoffert wierd, ini luco.een velde, aan de overzyde des Tybers , Albiona genaame, peuDe Kapel van de Godinne Mania, die men de Moeder van de Lates (Htysgo:sacel.den) achtte, ftont ook over den ftroom. luni.
Pa Symi

Wy zouden hier vit Livius de cige woorden vertaalt byvoeget, maar onze SchrÈ i Jver zegt het 200 wel, dit hetgeciopfchikken van noden heeft; des zullen wy het lieversjom de Zonnegeenen fakkel te ontftecken, hier ftaaken.

  

 

   

   

  

 

  

   
  

 

  

 

  
  

 

  

  

 

  

 

  

 

             

 

  

 

  

  

  

   

      

  

          

      

    
  

  

  

  

 
              



    
  

 
    

      

116 BESCHRYVING VAN OuD Rome.
Symmachus , Ovyerfte der Stad onder den Keizer Valentiniaan, had zyn huis

aande overzyde van het Eilandt : dit wierd van het gemeene volk in d'affche ge-
" legt; hy had ook nog een ander huis op den Berg Calius.

 

bis. DeKom, of ’tVerlaat van den Keizer Philippus, ftont ook, naar ’è zeggen van
selon Vi&tor ; aan geene zyde des Tybers.
Infula Na dat Koning ‘larquyn den Trotzen uic Rome verdreven was , wierp het
nvolk al zyne Koorngerven, ten velde ftaande, in den Tyber ; het veld heiligde her
5 den God Mars; de Gerven drevencen ftuk weegs voor»: doch zy zetteden zig in

”t midden des Tybers, ter plaatze daar toen weynig water was, en vermengden zich
zoodanig met her flib of {lyk, dat het kort daar na cen Eylandt wierd ; naderhantals
cen bark fchips wyze opgemaakt. Het wordt Lycaonia genaamt, naar eenen Tem-
pel van Jupiter Lycaonius , nevens *t beeld van den zelven God, op ’t midden des
Eylands, in’t gezigt van beyde de bruggen, opgeregt.

A De Tempel van Efculapius ; (nu ftaaver de Kerk van den H. Bartholomeus)
2feula- was een van de aanzienlykfte op’t ganfche Eyland. Dezelve wierd in eenen pefttydt van
Pi". de Romeinen gebouwt, na dat zy de Sibillynfche boeken hadden opgeflagen , en

zyn beelde, van de Stadt Epidaurus in Griekenland , herwaerts doen brengen :
zy hadden’er Gezanten naar toe gezonden ; men zegt. dat’er , op hunnete rug-
komfte , cene groote flang in hun fchip quam; en datz’er ookniet uitkroop , voor
dat ze te Romegelande waren. Zy quam toen , zoo menal vorder zegt , in den
Tempel van Efculapius : de Priefters van dien God maakten het volk wys , dat
zy dezelve daar fpysden , en dat Efculapius onder die gedaante verborgen was.

Noto ‘Hier dichte by ftont cen Gafthuis, daar de zieken ingebragt wierden, om, door
comit hulpe van dien God der Artzen , geneezen te worden : maar het misbruik wortel-

de zoo diep in, dat de Romeinen hunne flaaven , daar zy zich geerne van ontlaft
zagen >, om: van de koften van onderhoud ; en hen in hunne krankte te bezorgen ,
vry te zyn,, derwaarts heene fchikten, met eenig dek alleen , en voore daar van af-
zagen, zonder hun eenige andere handreikinge te doen. * Keizer Klaudius dit hoo-
rende , maakte ,.zegt Suetonius, cen wet, en keurde: dat, indien de op zoodanig
cene wyzeverlateneflaaven, frifch en gezont wierden, zy vrye luyden zouden zyn.
De Heydenen zagen de cerfte Chriftenen met verwonderinge aan, dat zy deezeellen-
dige verlatene menfchen zoo zorgvuldig gade floegen: zondereenig ander belang of
inzige , dan om hunnelichaams gezontheit eerft, en daar na die van deziele re be-
vorderen , hun de verborgentheden onzes Godtsdienft leerende , en daarin bevefti-

onia.

  

gende. 4
Lie Opdenuiterften hoek , naar de brugge van den Berg Janiculus , ftont de Tem-
202%. pel van Faunus.

statua —De H.Martelaar Juftinus en Eufebius van Cafareén getuigen, dat’er, ter eere.van
Sino Simon den Tovenaar,. op dit Eiland s cen beeld opgerecht was; om dat hy voor
"8% cen’Godvan de Romfeinen ; die hy zoo verre misleidt had , geacht wierdt. Doch

waarfchynlijker is *t.5 dat deze Griekfche Schryvers zelfs misleid zyn gewecft;
door het opfchrift van het beeld , leezende Simoni Deo Santo , in plaatze van Se-
moni Deo Sango.: want Sangus was cen God by de Sabynen geache , en elders
hoog geéert; als men heeft konnenzien in de befchryvinge der vorige Wyken: daar,
in tegendeel , Simon Magusvooreen bedrieger en ‘Tovenaarerkent wierd , tocn
hy, door ’t gebed van-den H. Apoftel Petrus, als hy met Duivels hulpe indelucht
fteeg, plotzelyk ter neér geworpen wierdt. ;

Gualituis Op "© midden vandit Eyland ftont een groote Obelifcus , of Pronknaald , naar
Magous. Panvyns fchryven , zich grondende op de nieuwe befchryvinge van Vi&or. 4
Domus, Hethuis der Anicién, een zeer Edel geflagt, waaruit Boérius gefprorenis, ftont
Anicio- ook op dit Eylandt. 4 ; 3
Mons De Berg, naar de Noordzyde op’t uiterfte eind van den Janiculus, wort de Va-
Vatica- ticaner Berg, 4 Vaticanus,van de Voor-of Waarzeggingen van Faunus, Carmenta
Re enz,genaamt ; als Gellius ‘| fchryft ; of wel van den God Vagitas, naar Varroos

zeggen. De

 

x Dekeut of wet van Klaudius, zegt Suetoniusinhet leven van Klaudius, 25° Hoofdt- tegen de onbarmbartige Hee-
ren.over de flaven, lag dus: Alzoo hem ter ooren quam, dat zommige Heeren hunne zieke en qualyk geftelde Slaven
op het Eilant van /E(tulapius uitlcidden, of uitzetten , om dat zy'er geenkoften, of gemak, ter genezinge nondig »

wilden ; keurde.hy dit alle Slaaven, die zoo van hunneHeerenuîtgeleidt of uitgezet waren , vrye luiden zou-
Dat zy derhalven ,, gezont geworden zijnde, zich niet weér onder de heerichappye hunner-Heeren hadden

te begeven.  Indien 't overzulks mogte gebeuren » dat“iemant liever zijnen Slaaf doodde , dan uitzette ;, die zoude
aan doodtllagfchuldig zijn.

+ Hoedanig dit Filand Oudtyds geweeft zy , en hoe het nu noch, in verfeheide gezigtanden , zich vertoont,
word klaar uit onzebygevoegde Printverbeelding gezien.

+ Dewyl A. Gell. No&. Artic.lib. 28. c. 17. daar van niet onaardig fpreckt, hebben wy 't geheelovergezet hier in-
gevoege : De Veldgod nevens het Veld» dear hy Befchermheer over vas, wierden bride Vaticean geheeten, wegeni
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   DE XIV Wrk XXV.H. tr
De Poeét Martialis maakt , in zyn cerfte boek, gewag van ’t huis en de hoven Horti,

van eenen anderen Martialis, ftaande en gelegen op dat deel van't gebergte, dar naar ao
Pontemole loopt. Martialis.

Het Vatikaner veld word die ruymte genoemt ; tuffchen den Vatikaanfeheh Campus
Berg en den Tyber gelegen. Het befte deel daar van is nu met de Kerk enBurgt, Vatica»
of ’c Kafteel van St. Pieter, beflagen. St
Aan denvoétvan ’t Vatikaanfche gebergre , daar nu de Kerk van den H. Peter ox

ftaat , lagen de Hoven van Nero : zyne Moeder Agrippina had die van Kaligula :
hy maakte daar een Renbaan of Perk van , waar in hy dien fchoonen Ubelifcus van Circus
72 voeren , dien Sixtus de V op het St. Pieters plein heeft opgericht , plaatfte. vatica-
Hy was wir cenen enkelen Egyprifchen fteen gehouwen : Kaligula liet hem wir 2
Egypte te Rome brengen. * ‘lacitus verhaalt, in zyn 15 Jaarboek, dat Nero ver.
maak fchepte in het allerfmartelykfte lyden en de wreedite pynen , den Chrifte-
nen, op zyn bevel, in dat Perk , daar zy gemartele wierden , te zien aan-
doen.
Het lichaam van den welgelukzaligen Prins der Apoftelen , den H. Petrus,

legt hier begraven ; ter plaatze daar nu zyne Kerk ftaat , dichte by of in het Ren-
perk; als Eufebius , de H. Hierominus, Anaftafius, enz, gecuygen. Paus Anacle-
tus was de eerfte , die'er , ’t zyner cere , cen kleine Kapel bouwde.
De Tempelvan Apollo op ’t Vaticaan, ftont by her Renperk, naar ’© zeggen Ten:

van Anaftafius den boekzaalbewaarder. Ook ftont’er de Scheeps-fchouburg van da ati
Nero dicht omtrent; de kerkelyke Gefchichtfchryvers makem'er, in *r leven van den iavat
H. Petrus , gewag van, en zeggen dat hy daarbegtaven lege. cano;
De Hoven van Domitia , (moey van Nero) daar een Renbaan by was, lagen Horti

by den Tyberftroom, volgens het geene Blondus leert ; die echter dir Renperka
met het vorige verwart. Procopiusfpreekt van dit laatfte in de Gortifche oorlogenì, Domiti.
en zegt, dar Adrianus of Aurelianus het heeft laren maaken.

In deeze Hoven , aan den Tyberkant, liet Keyzer Adriaan dat zwaare gebouw Moleo È riani.
oprechten , om hem tot cen graf te dienen ; ( nu ftaaver het Kafteel van den H.
Engel , of Engelenburg. ) Het was van gedaante rondt, als een groote toren,
evencens als het graf van Auguftus , met marmer bekleed. Om hoog had her
veele muurvakken , daar de doodbuffen , met de affche zyner geflachtelingen ,
in geplaatft wierden ; rondom was het verciert met marmere beelden van Men-
fchen, Paerden en Zegekarren. Keizer Aurelianus , toen hy de muuren van Ro.
me uitgelegt had, gebruykte het tot een bolwerk, om dat het zoo cen hecht gebouw
was, meer naar cen Sterkte, dan naar cen Graf zweemende. Procopius zegt : ‘| dat,
toen de Romeinenin den Gortifchen oorlog geen fteenen meer hadden , om zig te
konnen weeren , en den vyant afbreuk doen, zy de fchoonebecelden afbraken ; die
den Vyanden op den kop gonzende», dat waarlyk te beklaagen is. Naderhand 5
hielden her de Exarchen van Ravennain bezettinge. Eerft lange daar na wierd deze
Sterkte weder, van Crefcentio della «Mentana , cen Roomfch burger, opgehaalt.
Daar na hielden het Bonifacius deIX, en de volgende Pauzen, geftadig in bezet-
tinge. Eindelyk liet het Urbaan de VIII, buiten om, met bolwerken, halve maa-
nen, en graften, alle naar de hedendaagfche veftingbouw , verfterken; zulks dat het
nu voor ‘© Kafteel van Rome , en cen fterke plaatze gehouden wordt. ’r Hier het
Kafteel van den H. Engel , zedert dat Paus Gregorius de Groote, daarin proceflie
en omdragt, (toen cene zware peftplaag Romezeer hardt druktte) voorby gaande,
cenen Engel zag , die een zwaerd in de fcheede ftak, als een teken dat Gods gram-
{chap geftilt was.

&

  

   

P3 Toen
de Voor- of Waarzeggingen , in ’t Latyn Vaticinia, die, door de kracht ent inblaazen dezer Godtheit , op dat veldgefchiedden. Hoewel Varo dat ergens elders van daan reekent. Want gelijk djws , zegt hy, cen God genzamt   er
Word , dat hemook cen Autaaropgerecht is, die aan *t laagîte van den nicuwen wegflaat , omdat daar cen word,van den Hemel gefproken, gehoort is: 00 wordinsgelyks deezen God Vaticanus genoemt; om dat het cerfte geluid datvan cen menfth, ter waerelî koomende, gehoort word» met den naamdeezes Gods Va, al fchreyendebegint , *t wielk00k de certe (yllabe oflettergreep van Vaticaanis.
#C. Comelius Tacitus, {preekter, door Hooft vertnalt, aldus vanin’t15'Jaaib: het 44 Hoofd®. Nero; dieRome ini Brandt

geftoken had, wierd ook daar mede:beticht : om die opfpraakte weeren:, en ‘t gerucht te doen verdwijnen', beflelde
hy befchuldigers, en frafte.met de zwaarfte @raffe die te bedenken waren'de gene, die Ghriffenez', by de gemeente,genoemt wierden. Eerft grijpt men aan die*tbekenden , daarna op hun aangeeven cen geweldige meenigte , enz.By *tombrengen voegde men noch dien fpot , dat 2y, verfteeken in'huiden van wilde'dieren , van honden verftheureengedoodt, ofte azn kruiflen genagelt, ofte faande om geblaakt te worden, en'als de dag' deur (‘of voorby) was,tot verRrekking van nachilicht: gebrandt wierden. ‘Zijne Hoven had Nero tor dit Schow{pel ten beften gepeven, ‘et verstoonde cen Renbaanfpel, vermengt onder *t graau:in' cen Wagenzars kleed ; ofte ande op'cen'wagen. Waar uit erebarmingfproot over hen , gemerkt zy niet ten gemeenencorbaar ; maar eenes mans wreetheit ten geval (cheenen versRan te worden : zulks dat (zegt derzelve Tacitus:144 Jaarb. 11 Hoofdf.)} zyne:grouweli}kheit aller Klachten overtrof.

"È Dit is ook welte gelooven, dewyl hetzelve gefchiedde toen ’t Kapitool ingenomenen verbrandtviert vande Vi-
tcilianen , boyen uît Tacitus breed verhaalt.

   
  

 

 
     
 

      

   

 

  

  

     

  

 

  

  

  

  

    

   

  

     

  

      

  

  

  

      

  

  

  

 

     
  
  
     

 

  

 

  
  



   

  

    

  

 

  
  

   

  

  

   

  

          

  

  

  

  

    

  
  

     

  

    

  

     

  

        

  

 

 

      

 

 

  

      

 

118 BESCHRYVING VAN OUD ROME.

Toen wierd’er boven op. cen Kapel gebouwt ; van Bonifaas den HI. aan deti
H. Aartsengel Michaél toegewyd ; als Adon van Viennegetuigt : dat ook zeer
wel van den Kardinaal Baronius, in zyne Aantekeningen op het Martelaarstydbock,
den 29 September , aangemerkt wordt. # x

Repul- Het graf van Aureliaanlag tuffichen d’Adriaanse en St. Pieters-kerk , op den weg,
crumAu- daarom Via Aurelta genaame.
n Dichte by de Kerk van de Tranfpontiner Karmeliten, zag men een fchoonGraf,

sepu- opgepronke mer cen grafnaald , even eens als die op °t graf van Ceftius ftont ;
Gre Blondus, die daar in de meeninge van Acronius , eenen oudenuitlegger van Hora-
Affe tius, volgt , gelooft datdit het graf van Scipio Africanus', die te Linternumftierf,

geweeft is ; niet denkende , dat dit geflagt zyne graffteden op Zig Appia, den Ap.
pier weg , had. b i ; ion

Sepul- Opher Vatikaner Veld, liet Keizer Lucius Verus., als Julius Capitolinus
gum, verhaalt , cen Graf en tombe voot zyn paerd maaken; volgende daar in den groo.
vai ten Alexanderna ; ‘| dic een Stad , ter cere van:zyn paerd, liet bouwen.  Hyge-

bruikte daar in meer kenniffe dan Kaligula, die zoo buitenfpoorig te werk ging,
dat hy zyn paerd tot Burgermeefter van Rome verkoor.

Sepul Het graf van den Keizer Honorius den I, ftont dichte by den ingang van St.
a Pieters, naar ’t zeggen van Paulus den Diaken, in-het 14, boek. Dar van de Key-onori 1° = ” ; IL
&Impe zerinne Maria., zyne Vrouwe , die cen dochter van Stilico was , wierd in ’t jaar
ratricis 154.4, , onder de oude muuren vanSr. Pieters Kerk, die gefloopt wierd, om de
Marx. nieuwe in plaatze te zetten, gevonden: als ook veele andere merkwaerdigecieraaden

en zinlykheden der Vrouwen ; ten tyde van die Votftinnegebruikelyk.
Prata De Mutianer velden, daar Mutius van ’ Roomfche volk-meedebegiftigt wierd,
Muta. in erkentenifle van zyne ftoutmoedigheit , onder de oogen van Porfenna, Koning

van Etrurien , toen hy Romebelegerde , betoont: (afbrandende zyne hande , daar
die Koning by ftont) lagen aan den gverkant des Tyberflrooms : maar men weee
niet waar omtrent.

Piata. De weiden van Quintius lagen naar den Tyber toe, buyten de poort van ’t Ka:
Quinta. cel, 1

Clivus Het hetveltje , tuffchen “© Vatikaan en de Molebrug 3 wierd certyds Cinnaas
Cine. hoogte genaamt; als men zien kan uit een marmerfteen van Gruterus : nu word

het Monte Mario genoemt.
Horti De Poéet Ovidius had een Hof, aan geene zyde van de Molebrugge, tuffchen
Ovidi-. beyde de wegen naar Florenze en Lorette. Op het cinde van ?t jaar 1674. als'de

groote wegen , door beyel van den toen regeerenden Paus Clemens den X , tor
meerder gemak der Pelgrims , die tegen het Jubeljaar 1675 te Rome ftondente ko-
men, geruymt en opgemaakt wierden , vonde men ter zelver plaatze cen Graf on-
der de aerde ’t wierd, uit veele Opfchriften, erkendt ,, van ’t geflacht der Nazoés
herkomftig te zyn. De Heer Bellorius heeft een groote meenigte zeer fraaije prin-
ten , naarde fchilderyen , in koper konftig gefneeden , daar van uit laaten gaan;
en die metzeer geleerde en geeftige aantekeningen ofuitleggingen daar over, van
hem zelf gemaakt , verrykt.

In deeze Wyk telde men 22 Straaten; 88 Straatmeefters; twee Voorftanders Vooga
den of Verzorgers; twee Aanklagers of Deurwaarders ; 4405 Eilandenofalleen en
op cige muuren ftaande huyzen; 150 Vorften- of Heeren huyzen; 86 Byzondere
Baden ; 180 Verlaaten of Kommen; 22 Pakhuyzen of Koornfchuuren.
Deeze Wyk befloeg in haaren omkreits ; 36438 voeten.

* Deoudeen nieuwe ftant vandit Pronkgraf van den Keizer Adriaan , nu in cene Velting herNicht , brengen wy
den nauwkeurigen Lezer in onze Print hier voor ’t ooge In *t volgende tweede deel, van Nieuw Rome, word dit
Kafteel, met alle zyne bygezigten , nocheens naar *t leven getekentheerlyk vertoont.

i No&. Attic.2. fpreekt'erdus van. Het Paerd van den koningAlexander,wierd wegenszyn hooft,genaamt
Bucephal of Offekop; *t was voor 13 Talenten gekocht : ’t wierd den koningk Philippus vereert. ”t Îs verwonderens-
waardig, dat dit Paerd , als het met Zyntuig verciert en voort ten ftryde bercidt was, niemant anders coit op wilde rice-
men dan den Koningk alleen. Noch worter van dit Paerdgewaagt, datals Alexanderin den oorlogtegen de Indiaanen,
op dit Paardzittende, en helddadig trydende, zich niet al te omzichtigen watte vere onder de vyanden had begeeveri;
werdendevan alle kanten met werp- cn handgeweerzser fterk aangevochien , zulks dat het Paerd metzeer diepe won-
denindenhals en buyk doodelyk getroffen wierd, het echterden Koningk hoewel ’t bynageen bloet meer by zich bad,
met cenenvollen ren uit het midden der vyanden, buiteni”tbereik van hun gewelt, bragt , en toen traks dootter neder
viel,als gerult, en gelijl: of het menfchelijk verttant had, getrooît fervende, nu het zag dat zijn Heer buiten ’t gevaar
was._Hy liet, toen hy dezen oorlog met overwinninge gekroont zag, cen ftadt daar omtrent bouwen ; ‘die hy ter
gedachte van € Paerd Bucephalon hiette.

+ Dewyl dit Graf van Ovidius cen voorerefiyi Gedenkfluk is der Oudheit, en het, met al de (ehoone Printen en de Aanmer=
Ringen vati den Heere Bellorius in den Thefturus Romanarum, wir ber Italiaanfoh in "t Latyn overgebrage , is ingevoege,
milien 10y onze Landgenooten, dier owde Tuale onkundig , dit hier meede deelen; laatende bet cverzulks, vo10s de Befehry-
vingo vanbedendaagfel Rome over te gaan > hier op onmiddelbaar volgen.
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Oude of antyke Schilderyen ,

Gevonden in het Graf der

NAZOONEN,
op den Flaminifchen weg buiten.-

R O M E;
cAfgeteckent en in Koper gefneeden door

PeTtRUS SANCTUS BARTOLUS,

En door

JonANnNES PeTtRUSs BeLLORIUS

verlicht, en met uitleggingen verrykt.

In t Italiaans en Latyn befchreven,
En in’ Nederduitfch gebragt door

Wi vi SR.
         

    



 

 

     
 
 
    

 

 

 

 

 



  
tot de Antyke

SCHILDERYEN.
3 Ier gering is het te achten, dat onshet ongeluk.in deeze ceu-

ven treft, van niet de allerfchoonfte tukken der oude Konft-
fchilderen, Beelt{nijderen en Houweren, in zoo goedenftaat

SS en ftant, als wel voor heen, te zien : te meer dewijl het ge-
- #8 luk ons, om eenen Apelles, Zeuxis, Parrhafiusen Timantheste
274 vinden, nietzoo vel dient, dan weleer Rome gebeurde, toen

het Apollonius, Glycon, Cleomenes en meer anderen, uit de Griekfche en
Atheenfche zoo hoogberoemde Konft(cholen gefproten , met verwondering
zag. Want door zoo veele verwoceftingen en vlammen, waar door Rome ge-
blaakt en gefoolt is, zijn de fchoonfte Schilderyen, nevens de keuriglte orna-
menten ofcierfelen zoodanig bedorven en wechgeraakt, dat’er niet dan cen ge-
dachte en wenfch , van zoo volmaakte kun&t , zoo hoog geacht en geroemt
van de oude Schryveren, en uit de gedenk&tukken ten hedigen dage nochin
wezen , maar cenmaal te mogen aanfchouwen, overblijfe. ‘Daarom, indien
iemant van de Bceldhouwer- of Schilderkunt der Ouden , naar haare réchte
waarde, zoude willen oordcelen, was ‘© van nooden zulks te doen 3 naar de
maatder kunfte, welke men vind in de Beelden, daar vanons de overblijfzels
alleen verbaalt maaken, int aanfchouwenen befeffen van denedelen geclt, ftou-
te en zoo deftige uitvocringen , alswy allenthalven in de Outheden vinden.
Want de Schilderkunft en Beeldhouvwery , zijn als met eenen bant van maag-
fchap, zoo veel de oefening, ’t oordeel, de kracht van geelt en werking be-
lange, zeer nauw geltrengelt : zulks dar, indien men de Kleur en de {teen
vechnemende, alleenop dekuntzag, datelijl: gewaar zou worden, datze (chier
t'eenemaal , ja geheelaleens zijn, immers, om dat d’cene d’andere z00 vrien-
delijk bytaat, voor zufters van cene drage gehouden moeten worden: Want
alles word van haar ten zelven cinde geriche en gefchikt ; re weren omde na-
tuur en ct wezen van cenig voorwerp, d’eene mer het penfeel, d'andere met den
beitel, zoo naat by te treffen, dater gcen onderfcheit ruffchen blijve.  Nie-
mant verwondere zich dan dat deze twee Konften, in haare geboorte, on-
dergang, en weéropkomft, "1 zelve nootlot en beurtwifTelinge onderhevigzijn ge-
veeft: ware zulks niet Klaar, wy zouden het met veele bewijzen , cn {tilpreckende
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122 TN EETDIIGNG TOT DE

voorbeelden aantoonen : En fchoongenoomen wy tegenwoordig geene 200
goede Outheits ftukken hebben, darze tegen de kunftwerken der oude Beeld-

houweren zouden konnen opgewogen worden, behoeft men echter niet te ge-

looven ;' dat al’ gcen, door de groote Gcelten en hun kloek penceel , in

die gelukkige oudetijden, gewrochtis}, zodanig in den poel der vergetenheit

gefmoort en begraven zoude leggen, daver ons niet cen weinig van dat helder

licht overig zoude zijn: Wanthet isontwijfelbaar, dar Rafaél Urbyn, de Prins

en herftelder van de hedendaagfche Schilderkunft ; uit cenige oude ftukken,

by hem onder de puinhoopen en overblijfzelen gevonden , ’t cerfte licht als
weder aan deeze kunft gegeeven heeft : Dat hy, d'oude Meefters zockende na

te volgen, door zijnen onvermocydenatbeit en wakkeren geelt , de zelve in

hare vorige {choonheit en volmaaktheit (waar toe de Oude Grieken haar wel

cer gebracht hadden, ) ons weder hecft laten zien, met cenen grootenluifter,
waat van ze voor zijnen tijd zoo verre verfteken was. Hy was decerfte, die

zijne cogenliet weiden in de voerfpooren der oude Schilderen, en hunne kun&t,

welke te Rome in de Badtftoven van Titus en Trajanus, als ook in de Luft-
hoeven van Adrianus te Tivoli , midfgaders in de Grotten en Spelonken te

Napels en Poffolen , tot zijne ceuw toe geduurt hebbende , noch in wezen

waren: Men zegt en voegrer by, dat hy mannen, liefhebbers van de kunît,

naarGriekenlant geftiert heeft , om daar cenige ftukken van kunftwerken ,

(die ‘t zelve Gricken weleer met zulk cenen onfterflijken lof opgehoopt hebben)

te verzamelen en herwaarts te brengen. De zelve zyn met diergelijkenaerftig-

heit, en groote vrucht, nagefpoort van Julius Romanus, Polidoor, en Johan-

nes Utin, die "t Vaticaanfche Paleis, met de alderuitteekenfte en raarfte cier-

felen of ornamenten, uit de voornoemde Lufthoeven van Keizer Adrianusge-

baalt, verrijke heeft. Op den zelven voet hebbenzijne andere difcipelen en
navolgers , het loflyk voorbeeld gevolge ; van hunnen dapperen voorganger

Raphaél, die in *t Vaticaan ftukken van cene eeuwige gedagte en waarde, niet

ongelijk den lofder andere Helden, boven anderen wirmuntende , nagelaten

heeft.° Want ‘© zy menop de deftigheit van ’vcoloryt, ’tzy op de krachtder te-

keninge lette, men zal hem moeten bekennen den mante zijn, die, als weder

levendig gemaakt heeft de zelve kunt, waar door. Zeuxis, Parrhafius en

Apelles cenen onfterflijken naam voeren. *tStaat ook by my vaft, dat, in-

dien’er zoo veel mocite gedaan wiert, om onder uit de aard- en puinhopen, de

Schilderyen der Oudennate fporen, als welgefchied in "© navorfichen van Mar-

mere fteene Beelden en Outheden, men'er ook veel meer van dit flach vinden

zoude, en daar uit konnenbefeffen , tot hoe groote volmaaktheit de Schilder-

kun& in hunnetijden gebrage was : Maar dat wy daarinte kort {chieten, is

zoo wel onzeals de fchult der graveren , die, terwijle zy met cenete grootegree-

tigheit en winzucht , niet omzichtig genoeg te werk gaan, met de fteenen en

andere overblijfzelen op te ruymen, nu en dan in ftukken flaan hetdeftigfte

overfchot der Outheit en kunfte. Wy zullen nu, cer wy de befchrijving van

de Schilderyen in het Nazonifche Graf aanvangen , cenige andere Ourheits-

ftukken voor den dag brengen , gevondenin de Romeinfche Grotten en Ho-
len, ende ons van dezelve in plaats van cene Inleidinge dienen.

Onderdeantyke Schilderyen, worden d'eerfte gerekent, diegevonden zynin het

graf, ofby de Grafnaalt van Cajus Ceftius, daar ze noch bewaart worden, de zelve

zijn in de ceuw van Auguftus gefchildert. Vier Vi&orien of Zege-godinnen ziet
men tegen het gevelf; ook ziet men'er vier andere Vrouwen , ter Lykftaatfie,

aan oftegens den muur gefchildert; de Beeldjes zijn Klein , en men kan'er uit
zien
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zien dat de kunft toen noch op den hoogften trap niet was. Schilderyen van

oude Romeinen en van beter leeft ,, fmakende naar de volmaaktheit van kun&

in ervarener ceuw, ziet menin die geringe overblyfzels aan de muuren van ’t
Paleis van Titus, in het vertrek daar Laocoon.gevonden wiert: in deze ftuk-

ken had Annibal Caracci zulk cen zin, dat hy ze zelf uitteckende ; een copy
of namaakzel , van Petrus San&us Bartolus geétt, is van ons in de Prent-

bocken , en in ’t licht gebragt. De Beelden in de voornoemde Schilderyen,
(nochin ’v zelve Huis en de Badftoven van Titus) zeer net, met wateryerf

en kleuren afsemaalt, konnen in de vermaarde Boekery van ’t Efcuriaal gezien

worden. De Kardinaal Camillus Maximus, heeft , toen hy wederkeerde uit
Spanjen, daar hy Nuncius van den Paus was gevweelt, dezelve uit laaten tecke-
nen, en te Rome, in zijne wederkom& ; medegebragt : men kanzezien,

in dat groote Bock van zync oude of antyke Schilderyen. In de Prent welke
’t gewelf van de Kamer in verfcheide verdeelingen , met veelerley kleuren ,
vertoont , zie men in ‘t midden cen Hemelkloot , daar de Bruiloft van Ju-
piter op afgemaaltis, hy ftaat op cene wolk omarmende Juno; de Liefdegod,
aan zyne zyde , fchiet cenen pyl naar hem : Tegen over ziet menPallas en
Mercurius, met een vat vol Ambrozijn , of Godendrank: aan de vier zyden

vier Nimfen , d’eene op cenen Walvis , d’andere op eenen Dolfijai, de twee
andere fchijnen Europa en Helle te zijn ,, d’cene zit op cenen Ram, d’andere
op cenen Stier , tot cen cierfel of ornament zijn’er andere kleine Becld-
jes bygevoegt : in de cerfte en oudfte copy , naar het principal of

ftuk zelf, ftaan deeze woorden. De domo aurea Neronis , davis : Uyt het

Guldenbuis van Nero. Mogelijt-., om dat gemeent wiert è dat het huis van
Titus op de puinhoopen van het Paleis , of Guldenhuis van Nero gebouwt
was; en. dar daar in de Schilderyen van dien Amulius, met zoo veel lof van
Plinius geroemt, zouden zijn gebleven. Meer van dien tijd en gelukkige gul-
de eeuwe iser $ en daat onder het Bruiloftsbed, in’t Lufthuis der Aldobran-

dinen , op den Quirinaalfchen Berg te zien; het is onder uit de puinhoopen
van den Efquilynfchen Berg, dicht by St. Julians gehaalt , ten tyde van Cle-

mens den VIII. Deeze Schildery verfcheelt niet veel van de zoete handeling
van Rafaél , als gezien kan worden uit het cerfte ftuk ,- als mede uit de Prent,
die de meergenoemdePetrus San&us Bartolus afgetekent en gettlt heeft, vel
ke wy met onze verklaring uitgegeven hebben. In het Paleis van Famnefe, te
Rome , is een zeer fchoone Schildery , mede uit de Lufthoeven van Keizer
Adriaan derwaarts overgebragt , welke met loofwerk geciert ; een Spook,
nevens twee Jongetjes, daar by cen Nymfter halver lyve , en noch cen half
Paerd, uit de fchaduw van loof en bladeren voortkomende , vertoont; z00-
danige beelden noemt Vitruvius, Monffra & dimidiata fizilla è Gedrochten

en halve fnaakeryen ; d’Italianen Grottefche. Onder de Schilderyen, van den
Catdinaal Camillus Maximus ; ziet men in zyne Boekery deze : de geboorte
van Adonis uit eenen Myrteftam , daar Adonis van Venus aan cene knielende

Nymf aangeboden wort. Noch de zelve Adonis ter jacht willende gaan,
op- en vaftochouden van Venus, nevens cene rey van drie Nymfen of Velt-
godinnen : deze oude ftukken zijn mede uit den Efquilynfchen Berg , dicht .
by het groote Renpark, in 't opruimen der aarde, gevonden. ‘Wy konnen
niet heelftilzwygende het Bade van de Barberinen voorby gaan, om dat het niet
alleen veele geleerde Outheden in zich vervat 5 maar ook zecr deftig gefchil-
dert is , als wy elders breeder aanwijzen : ’t Wiert gevonden onder de gront-
ftukken van ’t Paleis der Barberinen > in de puinhopenvan ’t perk van Flora,

Qua in 

     

                     

   

 

  

              

  

  

  

  

  

  

  
   

   
    
 
  



 

  

   
  

   

  

  

 

  

  

  

 

  
  

  
  

  
  

 

  
  

   

   

  
     
       

   A INLEIDING TOT DE ANTYKE SCHILDERYEN.

inde valley van‘ Quirinaal. Op den heuvel van Scaurus zijn mede verfchéi>
de oude Schilderyen ; welke bewaart worden , in het onderaartfche vertrek
van den Hof, tegen de St, Gregorius Kerk aan : daar zier men cen blymaal,
of vreugdefecft van cenige menfchen, in Kleine fchepen aangerecht, metzang-
en kinderfpel vermengt.  Wy zouden hier meer Schilderyen en antyke Ver-
beeldingen konnen bybrengen, maar ons dunkt , om dat wy al war lang hier
medebezig zijn geweelt , belt tyd te zyn, om'er af te fcheiden.  Derhalven,
gedachtig onzer belofte , gaan wy over tot het Graf der Nazoonen, daar wy

  

       

nu ons werk van maalken om het te verlichten en te verklaaren.

 

Blad- en Prent-wyzer.

I. Prent. Frontifpies of Voordek van’?
Pronkgraf.

IL Deplatte gront van de Grafffede.
II. Verdeelingen en Schilderyen aan de

2ydmuuren.
IV. Verdeeling en Schilderyen aan ’t bo-

veneind van deze dootkluis.
V. Gedenktafel en Prent van Ovidius,

Mercurius , en de Zanggodin Erato.

VI. Afbeelding der Helden inde Elyzee-

Sche Velden.
VII. Ontmoeting en kennis der Zielen

aldaar aan malkanderen.
VIII. Pluto en Proferpina met den onder-

aartfchen Mercurius > die cene ziel voor

Pluto leidt.
IX. ’% Paert Pegafus » de overvoering der

zielen Hemelwaarts betekenende.
X. De fabel van Alceftis Admetus en

Hercules.
XI. Nymfen der Elizeefche velden,
XII. De ontvoering van Proferpina.
XIII. Defabelvan Hercules en Anteus.

XIV. De verbuizing van de zielen der
godloozen în beeften.

XV. Eene Tyger-jagt.
XVI. naleffeept Cerberus naar boven.

 

XVII. De fabel van Europa door Fupiter
vervoert.

XVIII. Een offer aan de onderaartfche
Goden.

XIX. Oedipus ontloft den knoop van het
raatzel van Spynx.

XX. Pegafus’t Paert van Aurora , be-
tekent verborgenet wijze de Zon.

XXI. Ornamenten cierfelen en Schilde-
ryenvan’t gewelfi der doodkluis.

XXII. De Lente.

XXIII. De Somer.

XXIV. De Herfft.
XXV. De Winter.

XXVI. Eene Hartejags:
XXVII. Leeumwejagt.

XXVIII. Tygerjagt met Spiezels.
XXIX. Swijnejagt.

XXX. Eene jagt van Herten in cenen
befloten tuyn of warande.

XXXI. Beelden op de Lente flaande.
XXXII. Beelden op den Somer fpeelende.

XXXIII. Toce Bacchanten ‘1 feeft van
Bacchus vierende.

XXXIV. Paris oordeel.

XXXV. Eene onbekende en duiftere fa-
bel of verzierde hiftory.  



  Oude of antyke Schilderyen ;

Gevonden in het Graf der

NAZOONEN,
op den Flaminifchen weg buiten

R O M E.
93 Ic wel cer Romein Zynenvollen kragten zegepraal gezien heb. Inlei-
ia ben , ftonden met reden over de heerlykheit en grootmachtig. Sing:
> heit van deeze Stadt, der Goden Stadt, Tempel ,en’s waerelds
2wonder verbaaft : nademaal wy » die niet dan ruinen en over- Magteni

ebleve brokken zien ; van verwonderinge als verftomt ftaan 3 grootheit
anfchouwende allcenlyk het ftof , de affche en overblyfzels, Min n°

Fa de lykbuffen en graven der dooden, welke zelfs fpreeken'en be- waaruit
‘—— tuygendathaar de naam vaneeuvwig en onfterfelyk met recht ge- or

geeven is. Maar onder de dootbuffen ; kluizen, engraven van Rome, is zeer Eema-
merkwaerdig het graf van ’t geflagt der Nazoonen; indien zoo eene edéle doot- HEEE
kluis , jeen graf of begraafplaats geheeten mag worden ; dewyl ze veel meer devande
naam en titel van dé vergaderplaatze en ’t Parnas der onderaartfche Geeften ver- Nazoo:
dient : want ’© zy dat mende levend- én fchoonheit der fchilderyen , of wel de Giza
beelden zoo krachtig met het penceel uitgehaalt , of de goede gedachten van dengepre.Dichter zelf, die voor Apollo en de Zanggodinnenzoolietiyk opgefpeelt heeft , in?
opmerkinge neeme; fchynt het dat men dit hol, pronk- en onderaartfche graf, (al-
le grillinge buiten) cer zou durven zeggen ; in plaatze van met cene droevige en
doodlyke Cypres befchaduwt te zyn , mer onfterfiyke lauweren invollen bloéi en
bloemen te ftaan: ja, cer met heldere ftemmen, dan met droevige zuchten en
lykzangen vervult te zyn geweeft. Wantinditgrafvertoont zich de Pocét Ovi-
dius Nazo, van Sulmo geboortig, verzelt van zyne zoo zeer geliefde Erato , wel: De Sang?
ke door den hartfteelenden en ftreelenden toon van haren Cyther ; de aardigheit peule
zyner dichten uitgalme , bequaam om de barfte ‘Tomitanen , nevens de aller- zeer ge.
woefte bewooners van her kille Pontus naar de maat te lceren gaan. Wy trek-licftvan
ken nuaan ’t werk , en beginnen met het uitleggen en verklaren der verbeeldingen fvitis»
van zoo gedenkwaerdigen Pronkgraf , in deeze bladeren afgemaale, op zoodanig zich int
cene orde gefchikt , dat wy hoopen dat de Zanggodeffen zelfs deeze lykftatie SH
zullen bywoonen. o ; iDe Ouden maakten hunne Pronkgraven en graffteedenniet alleen op eigen goet, Waarder
maar ook aan gemeene weegen; op dat de voorbygaande man de Eertitelen enlof. ome
dichten laaze , en den dooden cene zachte ruft ; en geen bezwaard ftof , toewen-graf.
fchen mogte. Onder deeze gemeene wegen waaren wel de Aurelier , Oftiera
Appier , Latyner , Lavicaner , Preneftyner en Salarier weg , de voornaamfte 3 reno
daar noch heden gefchonde brokken ; ftukken en voetfpooren van oude grafftee-
den gezien worden. Maar onder alle muntte wel meeft de Flaminier weg uit; zecr Wear by
aanzienlyk bovenalle, door de meenigte der opfchriften; eerriamen; en overblyfze- [pk
len , welker zommige men noch zier , doch wel meet door ’t gewag dat’er de Zulx bei
Schryvers van maaken. Yuvenalis in zyn cerfte Schimpdicht , beducht en vree- nie
zende , het leven van groote mannen, in zynen tyde, ce fchamper ©pte haalen

,

venalis:
keert zich tot de dooden op de Flaminier en Latyner wegen , ende hy neemthetî
tot een voorwerp zyner dichten.

 

  

    

Experiar , quid concedatur in illis ;
Quorum Flaminia tegitir cinîs; atque latina. È

Q3 Zoòd

    

  

    

    

    

          

   

  
  

 

  

      

  

 

  
  

 

  
     

  

 

   

 
    
 

  



    

a BESCHRYVING VAN  GRAF

Zoo veel als :

Tk trek volflaags te veld , en gaa cens kyken
Wat men mag doen metdie , wier tombenpryken
Op Latier of Flaminier weg.

Marti» By Martialis wort ook een puntdicht , op Paris den bootzenmaker , eenen ge-

Statius, vryden flaaf van Nero ,-op of aan den Flaminier weg begraaven, geleezen: op den

Hergnf zelven weg was ook * graf van het kint Glaucias , wiens gedachte niet alleen van

van. hem, maarookvanStatius levendig is gehouden.
Glaucias
belpot. 7

5 Plebs cunéta , nefas, &previa flerunt
Agmina , flamini que limite Milvius agger
Trinsvehit , immeritus fammis dum triftibus infuns
Traditur.

Datdusvertaalt luyd:

Albet gemeene volk , °’t isfehand , weende ; doch dat weende niet alleen maar

ook groote mannen by meenigte, die voor afgingen naar den Mibvier dyk, daar

die voorby den Flaminier weg loopt, terwy/er cen kint, dat het beweenenniet
qwaerd was , aan droevige Dykvlammen opgeoffert wiert.

roms tit: Op den zelven Flaminifchen weg, over de Milvier brug (Ponte Mole) vertoont
ziu:na zich een heuveltje ; van daar loopen twee wegen welker een , naar deflinker-

‘ole,  handt, de Claudier weg geheeten , ter zelver plaatze , van den Flaminier weg af-

Vac fcheidt : d’ander is de Flaminier weg zelf ; welke eerft ryzende , daar na naar de
isa Weidenofvelden van den Quintier toren en naar den kant van het Dwarswater daa-

Tamis. lende, niet verre van daar naar ’t onderaartfch hol, Grotta Rof@, eertyts ad Ru-
Leni bras geheten, loopt en dar zyn begin omtrent anderhalf myl van de brug neemt:
"aus maar de voornoemde weg legt aan de flinkerhandt ; die van de zelve grotte of

tranfeer- rots gedekt wort 5 daar ziet men noch voetfpooren van cen out flavenhok , met
Sa ad Ru- È è, 3
‘gras nu verfcheide , uit den fteen uitgechouwene, gevangekotten.  

      

Int jaar 1674 wiert de Flaminier weg, tot meer gemak van de reizigers , naar
Rome komende , opgetuimt : want het volgende jaar zoude *r heilipe jubeljaar

. gehouden worden,’ Gebeurt dan (1675 ) dat, terwyle de Metzelaars of werk-
- Juiden , in’ begin van Lentemaand, aan de zyde van de rots bezig waren ;

genhcit, met dezelve te breeken , om defteenen , en wat’er meer naaft by en dienftig was,
dit ervit tehaalen, om den weg temaaken , zy vry fchielyk cen geluit hoorden dat op hun-
vanOvi. s s $

tius one ne pikken cen weerklang gaf , en te gelyk cen gat in de Kluis van cene wooninge
dk. opende , in °t welke zy zich aanftonts neérlatende, cenen onderaartfchen kelder of
tex verblyf vonden , net overkluift en met fchilderyenfraai verciert ; zulx dat zy ver-
Waar en baaft , «en ren hoogften verwondert ftonden aanfchouwende cene vreemdigheit ,
van wie. È di 8wie welke hun buiten gedachten voorquam. ‘Zie de I. Prent. num. 1. daar wortTaf.1 5
num. i. de buitenfte gedaante van de rots en de holligheit van ’t grafafgebeeldt. Zy von-

den’er twee Tybertynfche marmere dootbuffen; ofkiften van eens menfchenlengte in:wyft den
fiant van
derots of COCh zoo met'aarde en flyk bedekt en bedompelt, dat dezelve naauliks zichtbaar wa-
fpelonk ren: door ’t water of het vocht was zulks gekomen,. allengskens zeperende in en

door de fcheuren en aderen der rotze, dat daar na met ftof gemengt, zich cindelyk
tot flyk gezet , en cene zoo groote vergadering , door langheitvan tyt , tot zulk
cene hoogte gemaake had. Dekiften of doodbuflen waren met loot gedekt, en met
yzere plaaten toegeklonken , naar ouder gewoonte; die de beenderen enaffchehun-
ner doodenin kaffen'en kiften zeer zorgvuldig en heiliglyk plagten te bewaren en

aan.
Hoe de
doodbuf
fen der
Ouden
2yn.
Degele-
genheit
van ’t

grof,

Ingang
van de
grafftee-
de, waar,

optefluiten.
Deeze Metzers $ meenende dat’er cen zeer groote fchat in was, hadden metee.

nen blinden yver of geltzucht , de yzere en loodeplaaten , als ook het verhemelte
van de dootbuffen , aanftonts in ftukken geflaagen : maar toen bevondenze zich
fchendig bedrogen: nademaal zy'er niet dan ftof en aarde, nevens eenigeftollen van
gebeente in vonden.
De ingang van dit graf was aan den voetder rotze , op de bovenzyde van den

Flaminier weg , daar de oude deur was, als gezien kan worden in onze voornoem-
de I. Print. n. 2. En uit de II. Prent vanden platten gront num.1. blykt dat de
deur tegen ’t Ooften ftond , zynde een vierkant ftuk uit de rots zelf gehouwen,
maar de lyften om de deur zyn van Tiburtynfch marmer , zeven palmen hoog,
vyfen cen halve breet. Dceze Îyften ftaan’er noch » en konnen op den gront gezien

wotf-

  
  

  

   

  

      

  

 

  

 

   

  

  
  
  

 

     

        

  

  

  

  

  

  

  
   

  

 

  

 

  
  

    



 

  

 
Wcala depalmi

Antichi.
 

 
palmi

R
X

 
  

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 
 
  

 
 

 



 

 

 

 

 

 
Sepulerabs .Diiftonum, que funt sa Laterius Camerees:

 
    



 

   

  

  
  
 

  

 
 

 



   

 

   
D=ESRNAFZIEORO NEON, î27

worden. ’t (Frontifpies) ofvoordek rufte op vier Corintifche pilaren of zuilen ge+ Vootdek
ciert met Feftonnen en lofwerk (de Italianen hieten dat flag van ornamenten oftipi
cierfelen Feftoncini ) uit den rotsfteen gehouwen : de ftukken en voetfpooren dezer
Zuilen zyn noch in weezen ; maarde pilaren zelfs , meralle ’t lofwerk vielen om
verre , toen de aarde , daar ze mede bedekt en overftolpt waaren , geroert wiert.

De Frontifpies van ’t graf vertoonen wy in de zelveform, als ze van outs gewectti8,
in de I. Prent. num. 3. De trap of dorpel aan de deur, lag war verheeven, P°fPdl
dit konde men zien toen hettralievenfter ontdekt wiert $ daar cenig licht door in pepe:
quam: hier uit wasgemakkelyk te befluiten, dat, dewyl deeze kluis  duifter was , denin
en geen daglicht byna had, de beelden by °e liche van cene lamp of keeis gi.
fchildert zyn. ’ Ganfche begrip van dit Graf, met gewelf en al , is met denbei. keersof

tel uyt deeze rots uitgehouwen, en in Kalk gefchildere. De langte is een Weinig mP-
min dan veertig ; de breette van twintig handtpalmen , als de platte gront uitwyft: fe iter:
De Kluis of ‘1 gewelfis van eene hoogte die mer de maat van lengte enbreette over Grafis
cen kome: in de Zydmuuren zyn vakken daar de doodenin geplaatt wierden, drie geni
aan elke zyde, met de platte gront. num. 2. als ook de HI. Prent , daar de ver- gebeitelt:
deelingen van ’t graf afgebeeldtftaan num.1. en daareen gedeelte van den zydmuut ee
gezien wordt. In deeze muurvakken, ftaan verfcheide verzierde Hiftorien en beel- Plaatzen
den : maar behalven die vakken , ziet men over de deur , aan ’ boveneind van fer C003
deeze onderaartfche Kluis of kamer , eene andere holte in den muur. Ieder vakis uit Nifin of
de rots zeven palmen diep, veertien hoog , en negen breedt uitgebeitelt ; welke al. holten in
le mec (ornamenten) vercierfelen en lofwerken boven aan, in kalk gefchildert (SL
verrykt zyn ; als te zien is uit de zelve III prent. n. 2. Der zelver form, enftantfchilde-
is byna vierkant , boven aan boogs-wyze gekrome : tuffchen elke twee vakken gipite.
ftaan twee vlakke zuilen , miet Corinthifche capiteelen of hooftftukken van plaa-ien, of
fter ; welker gront blauwis , mer geel doorfneden, num.3. In * middender zelverHoof-
ftaat een Jongeling of Geboortsengel , naar ’t leven afgemaalt , op een root ci
vele, met cen mange vol bloemenin de handt. (n.4. ) De jongeling ftaat recht op Seboor-
en fteil , als cen beele in zyne vierhockige vlakte ; zyn hooft is met bloemen ver- SEot
ciert ; zyn naakte lyf wortalleen ,, met cenen krygsmantel van veelerley kleur , een befthre:
weinig gedekt.  Boven d'eerfte ry deezer muurvakken, in dien ftant (als gezege Gatnisog
is) komt cen kroonlyft van plaafter , daar in worden gezien zeer kleene beelden kroon-
van zeegedrochten en Sirenen, met hare ftaerten die als vifchftaerten zyn) tegen DE
den anderen gekeert. Na d’eerfte ry, welke van cenetweede vervangen word , vint verdee-
men(niet als in de zelve cerfte ) cenigè boogswyze Muuryakken : maar verfchei-ling.
de fabelen en verzierde Hiftorien in Kleenerfpatien en vlakten verdeelt. Op elke
zyde ftaan vyf diergelyke gefchiedeniffen (num. 6.) Tuffchenbeidetelkens cen Co-
rinthifche Zuil , met vliegende Mingoden , op een vermillioen root velt; met
bloemmantjes en teylen in hunne handen ; (num. 7.) Boven ziet men weer’t vo:
rig cierfel en lofwerk, en cene andere kroonlyft, daar (n. 8.) deboog van de kluis
begint.

Door de vloer van Mofayk werk , en welker gront wit is $ loopen zwartefree. Mean
pen , zoo aardig doorher vierkant zwierende , datze cen geometrifch , ofrecht vier-
Kane maaken; cuffchen elk is een kleine bloem, zeer mooy, en cok zwart op ceneri
witten grontingelegt, fchaduws wyzete zien, in dell. Prent van den platten gront,
n. 3. Eer wy voortgaan tot het bovenfte gewelf van dit gebouw , en de befchry-
ving van des zelfs beeldt-cier- en loofwerk , zullen wyonze opmerking neemen op
de verzierde Hiftorien en fchilderyen der muurvakken, welke, als vooren gezegtis,
drie op elke zyde ftaan. Maar vooraf , met onze pen en gedachten , over het
graffchrifr en den naam van den Hwisvader , ter eere van wien het gemaakt en
dien het toegeéigent is , gaan : om dat ons daartoe fchooneftoffe word verfchaft,
door het Opfchrift , of de Marmerfteene gedenktafel , als 00k de fchildery aan ’c
boveneindt onder de Kluis, recht over de deur , uitgeholt : te zien in de IV Prent
n. 5. als ook in de V. num. 1. en volgende. Daar vind men cen Gedenktafel met
het beeldt van Ovidius ; ‘© welk , als’ grootfte ornamentencierfel van deeze on-
deraartfche wooninge , in ’t intreden van de kluis , zich allereert opdoet. Hee
Opfchrift in’e zelve vak, onderde fchildery of’t afbeeldzel gevonden, fpreckt van
Quintus Nafonius Ambrofius , en zyn wyf Nafonia Urbica : ’t welk al 7t voori.
ge van ons gezegt beveltigt.
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BESCHRYVING VAN ’t GRAF

         
D. M.

cone Q. NASONIVS. AMBROSI
QAmbr, “'8.SIBI ET. SVIS. FECIT.LI
O BERTIS. LIBERTABVSQVE.

NASONIAE. URBICAE.
CONIVGI.SVAE. ET. COL
LIBERTIS. SVIS. ET
POSTERISQVE. EOR

Dat ontrent dus in onze taale luydt:

Den Onderaartfchen Goden. Quintus Nafonius Ambrofius heeft dit gemaakt
voor zich , en zyne Vrygemaakte Slaaven en Slavinnen : (als ook) voor Nazonia
Urbica zyne Huisvrouw , en de gezamentlyke gevryde : en hunne nakomelin=
gen.

 

Des VPRENT.

N ’t binnenfte deel van ’ muurhol , ziet men eenen_gelaurierden Poeét (numi
2.) met zynaanzigt tegens Merkurius, in fchyn, of hy tegen hemfprak, met

de rechterhanduitgeftrekt , de voorfte vinger om hoog , endeals of hy een verzoek
ku- aan Merkurius deede , of eenige vaerzen uitfprak , om de gunfte van den Godte

mag hebben : want, naar ’t gevoelen der Ouden, hadt hy recht en magt over de fchim-
over de men of zielen der dooden. Merkurius (num.3.) tegen hem over, met zyne roe-
dootende in de flinker handt ; en met derechter als of hy die wilde openen , fchynt ,
men. den Poeét aanziende , op zyn verzoek ofdichten een gunftig cor te leenen ; zyn
Schynt hooft is gevleugelt ; het lichaam naakt , met cenen hemels.blauwen veltmantel om
pocet de fchouderen geflingert , aleensals die Godtheit gewoonlyk afgebeeldt wort ; om
ganttig. zyne geftalte en luchtige natuur , van den hemel naar ’t middelpunt der aarde,
Tune of van de hemelfche tor de helfche Goden , dikwyls over en wcér vliegende en
beelde. trekkende , daar mede te befchaduwenen te dekken.

De Poeèt met zyn gelauriere hooft ; gekleedt mer eenen geelen mantel in plooi-
jen ; fteekt zynenhalf blooten arm en handt uit : maar het overige van *t lyfis

Muh of Met eenen langen violetten rok gedekt. Aan zynezyde zit eene Zanggodin (num.
cene 4.) met hareflinke handt op eenen Cyter of Luyt , met de rechter op haare dye,
Zang,daar in zy cene fluit of langen fpeclpyp met driefleuteltjes heeft. num. 5. Het
£reven, haair van de zelve Zanggodin is met laurierbladen doorvlochten ; alle de andere

deelen haars lichaams zyn met root gewaad bekleedt: maar de armen zyn naakt,
met goude armringen omvangen, cen gecle mantel legt over haare cene dye. Ach-

noch ter Merkurius ftaar cene vrouw.n. 6. ganfch , met eenen violetten mantel, uitge-
cene zondert haar aanzigt en cene hand , bedekt.
Ovidiu  Wanneer wyhet Opfchrift, in dat muurvak gevonden, met aandacht opneemen,
Sos Kennen wy den Poeét Ovidius , onder deeze Kleedinge afgebeeldt; half vertoont
kenbaar. zich het aanzigt , glad gefchoren , naar de manier van Auguftus Eeuw .: want
In de toen fchoor men den baart : in Kleedinge vertoont zich de Poeér gehcel getabbert :
Leode Zanggodin naat hem , is ongetwyfelt zyne zeer geliefde Erato : welker by-
guttus  ftant hy in zyn 2°boek der Minkonft aldus verzoekt en aanfpreckt.

La o
beart. Nunc mihi , fî quando pueret Cytherea favete
bro: Nunc Erato ; nam tu nomen amoris habet.

     

 

 

  
ke

Zang. Vertaald is de‘zin.
godin.
L Lieve Mingod , 00 gy my ooît , nevens uwe Moeder , de Godin Venus , be-
eive= gunftigt hebt , fraat my nu by. En immers gy myne beminde Erato , want gy

bebt o0k den naam ‘van minnebyk.
zen,

De Herfcheppingen van Ovidius Kkanmen ook winzaaze noemen ; om datze
gemeenlyk van (Erotifche) minnelyke Fabelen en verzierde vertellingen of ge-
{chiedeniffen handelen. Plato in zynen Phedrus zegt » dat dezelve Erato den

minnaaren goetgunftig is : ook noodigt Pupiwius Statius , in zyn a
ChE
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dicht van Stella en Violantilla, deeze onze Zanggodeffe om cen bruilofts praatje
te houden. '

Hic Erato jucunda doce , vocat apta move
Colloguia ; © dotti norunt audire penates.

De zin luid vertaalt: Met Sta:
tiué,

Koom doch hier genotglyke Erato , leer ons wdt ; wy bebben luft en tyd om ee
zoctpraatje te houden , en de Goden van dit buis bebben cok kennis van ge
Ieertheit.

De lange Fluit met drie tantjes , die de Zanggodin in hare rechtersharidt ; rene 2
num. 5. heeft, is als de gelchilderde , op de grafnaaldt van Ceftius; welkeinfge- SELE
lyks by lykdienften geplaatft of gevoegt is. War aangaat den helfchen Merkurius; gedaan-
en zyne magt over de Schimmender overledenen : Horatius belchryft ze aldus Ss
° >

Èin°t 1. B. van zyue Dichten het 10. Gezang. du
Kurius

Tupias latis animas reponis pre
Sedibus , virgaque levem coèrtes “men.

Aurea turbam , fuperis Deorum pene
Gratus © imis. daar van

getuigti
Vertaaltis de zin.

Gy, van Hemelfehe en Helftbe Goden bemindt , et de Godvruchtige zielen in
vrobyke rufiplaatzen, gy regeert en geleid de 3wevendefehaare met uwe gou-
dene roede.

Uit het gelaat van Merkurius kan men afneemen , dat hy Ovidius goetgunttig
is, dat hy hem ofgeleidt heeft, ofleiden wil naar de Elizeifche velden. De Ou- De zie:
den zeggen dat de zielen der Dichteren , uit de lichamen verhuift ; daarhetaller- Ia
genoeglykfte leven, dat denkbaar is, leyden : allerley vermaak, genoegte en welluft geluk-
iser in overvloedr, als Virgilius verhaalt in ’t 6. bock. zyner ncid. van Orpheus, kg
Muzeus, en andere Poéeten, by /Eneas in zyne Helvaart gezien, hunnen tyd zeer MEV
vrolyk met gezang , reyen , vedel enlier fpillende. Ela

Pars pedibus plaudunt choreas , % carmina dicunt:
Necnon Threicius longa cum vefte facerdos
Obloquitur numeris feptem difcrimina vocum,
Famque cadem digitis , jam pettinepulfat eburno.

Vondel en wy vertaalen het dus.

Zommige buppelen , dan(fen , en zingen gedichten aan den rey : ook zingt de
Thbracifche Priefter , met =yn lange kleet , muzyk onder de lier ; en Slaat 4
nu met zyne vingeren , dan met zyneyvoîre pen zeven faaren ongeljk van
toon. ”

Alleen blyfe het vieide beeld overig, dat zich met cen violet kleet vertoont: Giing
mogelyk is het Perilla , gemalin van Ovidius, en zeer van hem bemint 3 en daaf D°
door van hem, uit zonderlinge liefde en goethartigheit , in de dichtkonft onder- belt.
Wezen , om te minzamer, doorde hartftrelende oefeninge der Potezye geftrengelt, Perilla
met den anderente leeven. Haar kleding en gewaat is de zelve , daat mededezie: Ovidiualen na hunoverlyden uitgebeeldt worden , en in’ volgende vertoont. Gelcere
Toen * gerucht van deze antykefchilderyen , en onder de zelve van ’t ontdekte dicheafbeeldzel ofportrait van Ovidius, door het opfchrift der Nazonién verklaart, en konbekent geworden by *t openen van het gevondengraf, te Rome quam ; en de rocp {Oemuetylinks grooter van Ovidius wiert , was ’t niet anders » dan ofte Syrakuzen , de vinden

doodbus van dieh grooren Archimedes ontdekt ware gewceft. Want Edel en on- dir
edel , botger, bocr en vreemdeling draafde derwaarts; de Flaminier weg was veele uidagen. lang zwart ; krielde van menfchen , greetig om hunne oogen , merhetaf. komebeeldzel van dien vermaarden Poet , en zyne begraafplaats , te verzadigen. Zoo Dunikrachtig is de liefde ter deugt; en de dtift om gedenkwaardige Outhedente zien, en looptoni
îmet het gezigtin ce flikken detitels, cernamen, en opfchrifren van mannen,de gan- tene
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traf van fche waeteld door vermaart : dus word te Napels Virgilius graf van Uitheemfchen

Vizie dagelyks bezogt , wel cer van Silius Italicus als cenen Tempel geéert. ‘Te Pavien

Vanti. WOTt ‘dat van Titus Livius geene mindere eer aangedaan : infgelyks veele andere

te Liv: meer, z00 oudeals hedendaagfche vermaarde mannen; wier denkbeelden op te ha-

u- lenénhierintelaffen, kortheits halven, overgeflagen wort.

Hoewel nu het afbeeldzel van Ovidius, ?t voornaamfte ftuk van deze gedenk-

ovidius waardige outheit maakt,moet men echter daar uit niet befluiten, dat hier zyne afch

iste ttoen doodbeenenruften ; want ’t is zeker dat hy re Tomos, cen Stadt in Pontus,

zynleven geéindigt heeft. Wy vinden niet onvoegzaam hier (by deeze gelegen-

heit ) her graffchrife van Ovidius , neder te ftellen, zodanig het van Antonius

poftevin Poffevinus , in zyne Hifforie van’t geflagt van GONSAGA,is uitgegeeven.

_

De

gerre Schryver verhaalî $ dat, toen de Polen voormaals in cenen Krygstoge tot aan Pon-

DePolen tus Euxinus liepen, zys onder de brokken en ruinen van cene oude vermaarde Stadt ,

orcenen grooten fteen vonden methet volgendegraffchrift.

Ovidius

 

mos be.
graven,

aan Pon- Hicfitus eft vates , quem Divi Cefaris ira

ai Anugufti > patria cederejulft bumo.

Sepe mifer voluit patriss occumbereterris,
Sedfruffra : buncillifata dedere locum.

Datis in Neérduitfch.

Hier legt die Poéet , dien de gramfchap van denia Keizer Auguftus

zyne vaderlantfche aarde deed ruymen. Menigmaalen trachte dees elendige

in zyn vaderlant te fterven : madr vruchieloos > ?t nootlot heeft bem deeze

[ ruît- ] p/aats gegeeven.

De Schryver voegt'er by : dat de Polen deezen buit niet onder den geringften

achtten , was daaraante fpeuren ; om datzy zesoflen voordenfteen of grafzerk

(zulk een zwaaren brok was het) fpanden , toen zy dien naar Polen fleepten.

grafiteen Hy zegt vorder , den fteen te Gnefnen gezien te hebben , welke van daar te Kra-

war. kau zouge gebragt geweet zyn ; indien niet de doot van den Koning Stefanus te

{chielyk gevolgt waare. Uit den zin en inhout deezer vaerzen merkt men , dat ze

niet ren tyde van ’t fterven van Ovidius , maar daar na gediche zyn.

Ondertuffchen doet zich hier cene zwarigheit op , welke , al dat tot nochtoe

van het afbeeldzel van Ovidius gezegt is , om verre fchynt te werpen.  Vermits

rentwy- defamilia Nazonia , der Nazonien geflagte, van welks gedenkeniffe het graffchrift

Si ove? van den zerk van Quintus Nazonius Ambrozius, als boven aangeweezenis, fpreekt,

dewas onzen Poéetniet {chynt te raaken; maareenander te zyn, dan ’t geflagt, der Ovi-
ditgeaî dien , daar Publius Ovidius, met den bynaam van Nazo bekent, uit gefproten is;

Worsen, Diet met den foenaam van ’t gellagt  maar met cenen byzonderen byu444. Be-

quaam kan daar op dienen , dat’er geen zwarigheit gemaake moet worden , in het

Enhoe onderfcheit van de toenzazzen der geflachten, Ovidins en Nazonius : want dat kan

meg: licht door verandering van naamen komen: nademaal het dikmaals gebeurt is, dat

" byzondere bynaamen, in toenaamen o£ gellagts naamen verandert zyn, tot verheerlykin-

gè der geener, die met zulke cernamen genoemten geroemt wierden zof wel om an-

dere oorzaken.  Datik zegge, bewys ik mer-Macrobiusin zyne Saturnalia, fpree-

kende van den toenaam van Pretextatus; welke voormaals van den Roomfchen

Raad, Papirius totcenen eer- of by-naa72 gegeeven, namaals cen naam des geflagts
der Pretextaten is geworden : ’t welk aldaar beweert worten beveftige, van cenen
uit her zelve geflage gefproten ; met deeze woorden. Deeze bynaam is na-

derbant in ons geflagt , voor cenen toenaam; gebleeven : enhy voegr'er, kort dar

aan, deze woorden by : ’t: geeve dan niemant wonder ; al worden'er van 2yra4-

men toenaamen gefnicedt.  Duskan het zyn , dat de bynaam van Nazo , wel ecr

onde Ovidius eigen , om de vermaartheit des Mans , mogelyk in ’t geflage gebleven

feet en van de nakomelingen, de oude toenaam van Ovidius in Nazonius verandert zy 3

tuffchen wier cen , dees Nazonius Ambrozius , in’ graf(chrift gemeldt, zekerlyk gewcelt

is. De achebaarheit van dit getuigeniffe van Macrobius, wort gefterkt door het

beelt van den Poéet , met zyne Zanggodinne daar naaft aan : ’t welk te fterker be-

veftigt het goet gevoelen van Ovidius, en dat dit, t'zyner gedachre , door de na-

komelingen van handr tot handt , met dir Pronkgrafis bekrachtigt ; als nader aan-

getoorit zal worden. Om onsdit gevoelen wel te doengevallen , hebben wy ge-

Met zeer noeg 220 deeze waarfchynbaarfte redenen , en wy zyn getrooft op en onder de
(chynba-y zel

Zyn
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DER NAZOONEN i3t
zelve, te ont{chuilen de fchermflaagen der berifperen, die mogelyk met andere py. rerede
Jen uit hunnen kooker onzefterkten zouden trachten te verzwakken; ©Ons gevoe-
len zoude veel geholpen konnen wotden door de legplaats van de Ovidiaanfche
Hoven; in welke cenige meenen, dat dit gedenkwaardig Graf gebouwt zou zyn ge- De Ho-
weelt : naar ‘© gewoone doen der Quiden ; die in hunne lufthoeven ; buiten de Cola
Stadt, begraafplaatzen ten dienft van hunne geflagten maakten. Maat echter vind was:
by ons dat van Cluverius en Bozius meet plaats ; die van gedachten zyn , dat de di
tiynen van Ovidius op den Heuvel ; ovet de (Ponte.mole) Milvier brug ; daarhetge-
de Claudier- en Flaminier weg van den anderen ‘cheiden, gelegen hebben: of,naar0
Nardynsgiflinge , op eenen anderen Heuvel ; dichter naar de brug, aan de flinke giicaio
zyde van den Claudier weg , daar nu cen herberg onder aan den voet ftaat : maarClure-
deeze plaatzen zyn voorwaar te verre van dit ons graf. Ovidius in zyne Treur: pofus.
dichten befchryft zelf zyne Hoven aldus. Zleg. 8. 1. 6. van Pontus : luiden Zyne Nardis
‘woordenals volgt: mus.

Nec quos pomiferis pofitos in montibus hortos
Spettat Flaminio Claudia juntta vie.

Quos ego , nefcio cui , colui , quibus ipfe folebam
Adfata fontanas , nec pudet addere aquas.

Vertaalt is de zin.

Ik (preck niet meer van myne hoven , welke op de vruibt-; of giranteoeSt E ius zelfibergen , daar de Flaminier aan den Claudier weg komt , leggen. & bebzie , 6
is waar , maar °k sweet niet voor wien, zinlyk bebout © boe menigmaal heb
ik self ( en waarom zou °t my fehaamroot maaken®.) ’t gezaaide met water
utt de fontein befproeit !

Omweder tot het Grafbeeld van Ovidius , daar wy cen weinig afgeweken wa. Ge-
ten,te keeren: uit het zelve wort de wyzé en gewoonte der Ouden, uit eenen door- dea
luchtigen ofadelyken ftam gefproten , kénbaar, die de beelden en fchilden hunnet Voor- Cudeni
vaderen , voornamelyk van die boven andere uitftaken , in de Iykftaatfien ; voor
*toog van alle man, tentoonftelden : ’t welk, zonder dat’er andere gedenkbeelden da het
toe noodig zyn , ons dit beeld van onzen Poeét vertoont: War de outheit van dit humor
uitmuntend Grafbelange; uit de geftalre der letteren , daar het gedenkfchrife: van trefykteNazonius Ambrozius mede gefchreeven is 3 kan men ftaat maken, dat zulks daar Meaop gehouwen, en her gebouwtis, ontrent de eeuw der cerfte Antoninen, dat is, ten Inwelketyde van Pius of Markus; korts na de gulde en bloeijende eeuw van Trajanus: Dit desar
wortte vafter gemeent afgemeten te konnen worden; uit de {childeryenzelfs, wel. geboue
ke , voorwaar ; niets gemeen hebben , met de laatfte jaaren en ’t verval des Ryks:9:
fchoon zommige van dat gevoelen zyn; om dat aan cenige beelden wat van de tyeder
konft ontbreck. De verzierde Hifforien ; als uit de Prenten van dit boekcerite
te zien is , zyn deftig, "© zy men devinding, ftelling of {chikking der intenti
beelden , of wel hunne werking , en den zwier der klederen nauw bezier sal-
les is, maar de orde der beelehouwerye , van den beften tydt , daar meede wel over
cen komende;: en naar de gewoonten der oude Romeinen. En alhoewel Wy geerne
toeftaan , dat eenige beelden; vry vere van de hoogfte fchoon-en netheit der kon- Vee uit> efte afwyken ; echter houden wy ftaande , dat’er onder zyn, daar in de befte konft-2ex
{childer naaulyksyerberifpelyks zou vinden; deeze zyn de beelden, ter eere en ge- Zommi.
dachtenis van Ovidius alleen gefchildert ; als de Vi&orien of Overwinningen pfclel
in ’t bovenfte muurvak , daar het boogs-wyze roeloopt ; als ook de Geboorts.fehoon.
goden of Engelen , in’ gewelf van *t gebouw , daar wy nader van fpreeken zul-Fenige
len. De reden van dit verfchil en verfcheidenheit kan wezen 3 dat toen, om
cenige beelden te fchildeten, niet juift gehaale zyn deallerbefte Schilders, die in
konft boven anderen van dien rydt uitftaken : gelyk ’t oogfchynbaar blykt aan dereden,beelden, in’ Center of de middelplaats van deeze onderaartfche woninge, van ver.
fcheide {childers gedaan , dat’er vry wat over heen geloopen, en merniet veel get
en vlyt aan gewrocht is. Deshalven kandeftoutheit , noch de onweetendebotheit f
van zommige hedensdaagfche ; Ariftarchen , of Berifpers , niet Janger mer gedule Berifhers
verdragen worden, die geene achtinge hebbende voor kenders; die geflepene ovgen ©
hebben , ende fchilderkonft grondigverftaan, daar zygeenekennis genocg hebben,om
het edele der konfte,en *t gene de beelden doer eeren, te vatten ; des onaangezien niet
nalaaten deze alle, geheel en teffens ste verachten ; om quanswys den Ouden
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Deeze merluifter by re zetren. Ondertuffchenis ’t de waarheit ; dat deeze fchilderyen

Sn magtig vecl van weér en wint befchadigt zyn , daar door de Kleuren , eerft levend ;

zeerbe- nu flaauw en bynaalt Weg » alle haare voorige fchoonheit vorder verloren hebben

CA dat boven dien het geplaafterde gewelf,daar de kruyn van de kluis mede gedektis,

door. door de vochtigheit bedorven en los geraakt , over al af gevallen is , zulks daver,

van de beelden en overige cierzelen en lofwerken , weinige geheel gebleven zyn.

Don Ga (elulelci Li 5 ice G; E i vi 7
ski Gelukkig zyn wy echter, dat de doorluchtige Gafparus Altieri, uit cenen pryswaar-

digenyver, brandende om deletterenen outheden van zyn Vaderlant herlevende te

zien, drie ftukken van den fteen of de rots, (het grafis uit de rots, als gezegtis,

uitgehouwen ), heeft laten haalen : in °t cene wort de ganfcheFabel van Oedipus

en Spynx gezien : de tweede vertoont ecne Tygerjagt; daar fpiegels gebruikt wor-

den, om deeze beeftente verfchalken; de derde is niet dan cen brok van fteen,

daarcen paerd op ftaat. Deezedrie gedenkwaardige outheden, konnen deliefhebbers

zien , in de galerye van het Lufthuis van Altieri, dat zyne Doorluchtigheit zeer

heerlykaan den Jerufalemfchen Kruysweg , op den Efquilynfchen Berg, heeft ge-

bouwt. Dochindien iemant greetig was, om , nieralleen de voorfchreve geftalte

en gedaante der beelden in prent te zien, maar boven dienin hare volle kleur en

onecheie , die zie her boek der antyke fchilderyen van den Kardinaal Camillus

den Maximus; t welk bekomen hebbende , zal de lezer moeten pryzen denuicfte-

Di 31 kenden geeft, en de neerftige werkzaamheit van Petrus San&us Bartolus , die niet

Tei alleen deeze beelden uitgetekent en geétt heeft ; maar boven dien de maker is van

Mari- de in’t voornoemde boek gedachte Prenten , door hem met waterverwe , naar de

mu, voorfchreveantykeftukken, met kleuren verryke. Die deeze fchilderkonft befchouwt,

santo zal verftomt ftaan over de grootsheit van ‘£ werk, ook te gelyk over zyne ftoute

Ranoli. witvoeringen, daar in hy als cen helt zynen uitftekenden geeft en yver getoont heeft

inde Tot Zyne doot toe 3 Wwaar door wy van een zeer helder licht in onzen Itali.

Se aanfchen Konfthemel berooft zyn. Dewyle nu in dit graf niet dan doots-bce-

In"t grafnen , zonder cenige afch, of afchi gelyke gevonden zyn, mogtligt iemant zyne ge-

van Ovî- dachtenlaaten gaan ; of dir naar de wyze der laarere eeuwen fmaakte ; toende ly-

UE ken begraaven plagten te worden : maar wy zullen , den twift,over de outheit van

noch ’e begraven en verbranden der dooden, onaangeraakt anderen overlaatende:, voort-

CAnbr. GAan Mer de verklaringe van her geen tot nochtoe uitgeftelt. is.

Nizoni. Schoongenoomendit graf van Nazonius Ambrofius (‘als gezegt) , gemaaktis}

usbeeft evenwel kan men ligt_ vatten, dat deeze graffteè door langheit van tyd , ( die

pecstmadochalles verandert ) uit het geflagt der Nazonien , in een ander geraakt zou

konnen zyn ; en dar door van eigendom en naam verandert : (niet regenftaande

fida wy wel weten dat graffteeden, als gewyde of geheiligde dingen, vanniemant mog-

rechi. ren wordenverhandelt ) een bewys van'ons zeggen , en vry klaar , is; om dat in

of voor de zelve muurvakken twee en cen halve handpalmen hooge bakken van

{teen ftonden , vol doots beenderen : wantin of voorieder vak was zodanig een

bak oflyk-kas van gehouwenfteen, met ryen van gebakkenfteen en kalk opgemetft,

van ander werk onderfcheyden : deeze bakken dekten of quamentot boven aan de

beenen der beelden; (als gezien kan worden in de IL Prent van denplatten gront,

Deteel- num. 4IIIn. 9. IV. num. 8. endein de V.) als ook aan ’t beelt van Ovidius;

cen2Y9. dar de beenen van den Pocét, van Merkurius, ender andere bcelden, tot de knién,

cierte_ dar groor jammeris, weg genomen zyn, Desgelyks zietmen in de andere vakken ,

Xen, de beeldenaan de onderfte deelen , tot zoo verre , geknot 3 doordien de kalk de

vérf verbeten of opgegeeten heeft. Ons dacht hetniet goetdie gaten te vullen ,

vermids het in outheeden beter is debeelden, enoyerblyfzels voor den dag te brengen

in dien ftaat dar in ze gevonden zyn. De kaffen of bakken voor of in de muurvak-

De fcene KEN Waren van gehouwen fteen gemaakt; vierkant, om daar in ieders dootsbeenen,

Iykof van den anderen gefcheiden , boven cen te leggen ; want tuflchen beiden waren

foot Pyen van tichelfteenen met kalk gemetzelt. Behalven rwee dootkiften , van rou

befthre. T'yburtynfch marmereninlater ceuwen gemaakt , wierden'er vier opfchrifren , bo-

vera ven de voor verhaalde van Nazonius Ambrozius, gevonden: alle vier (aan de te-

Ande Kenenkon men ’t zien) van byzondere geflachten; ook fpeurde men uit de letteren

dootki- dat ze naar de tyden en ceuwe van de laatfte Antoninen rooken. Een van deeze

fin. Jaatfte was zeer wild en ongefchaaft , hebbendefchrapjes of punta tuffchen de let-

tergreepenin ’t midden der woordén , deletters waren ook zeerflecht , ’twelk ge-

noegzaam te kennen gaf ,, dat ze van cenveeljonger ceuwe , en van dien tydt wa-

ren, toende oeffeningen der vrye konften ganfch gedaan hadden : welke Opfchrif-

ten aan ’t cind van dit werkje op cene zyde gezamentlyk gedrukt zyn.

Uir het boven verhaaldeis duidelyk te merken, dat dit graf van Nazonius Am-
bro-
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brozius, (en der nakomelingen van Ovidius) gebouwtis : als ook dat het na ver- Nazoni:
loop van seal ceuwen , en toen de Nazoniaanfche ftam doot en niet meer was, ro
aan andere geflagten geraake is; heeft. dit

grafge-
bouwt,

 

 

 

De  VI  PRENT.
Mmetorder de muurvakken en beeldente verklaaren, zullen wy met de rech-

(9 zyde beginnen. In’t cerlte vak koomen onsfchilderyen voor van de vocht
zeer bedorven , om dat ze naaft aan den ingang van derots ftaan. Menziet even-Fenige
wel noch het cerfte of belte ftuk, num. 1. namelyk eenen jongeling , recht. over fehile-
eind ftaande , met ecne eykeblade kroon om ’t hooft ; in d’eene hand heeft hy Lai
cenen  werpfchicht of fpies ; maar d’andere doet. hy , als iemant die zich ver- Toi
wondert, open. Hy heeft eenen Violetten mantel.; die , met cene BEIp_ VOLdoor
gefteenten, op zynen fchouder valt gemaakt, fchuins zyne naakte borft , en ’t ove- Debeel.
rige des mantels, met plooijen, d’onderfte deelen zyns Îyfs dekt. Achter na volgen i@nin
twee vrouwen (num. 2.) die niet verder dan tot de borft gezien konnen worden :befehre
want te gelyk met het afvallen van % plaafter ,, raakte ook °t gefchilderde onken-%fî:.;.
baar , zoo dat men haar weezenniet aftekenen konde. gezcer

Deesjongeling , met groente gekroont , en eene werpfpies in zyne handt, ver- Aechona
toont zich als een der helden,, die de Ouden verzieren cen gelukkig [even in de%Rerte
Elizeifche velden te leiden. Virgilius befchryft huns gelyken, en zegt dat de neevenbeeltver-
en vordere nakomelingen van /Èncas , die vader Anchizes hem in de hel vertoont ,100t een3 held; in
aleens zullen zyn: do

fche vel.
Ile (vides) purajuvenîs qui nititur haffa Virgilius
Proxima forte tenet lucis locaprimus ad auras taci 5 - cy
eEthereas ; Italo commiftus fanguine furget da
Sylvius. haalî.

Vertaalt luiden die verzen aldusì

Dees jovgeling ( ziet gy bem? ) die daar op cene zuyver-blinkende fpies leunt ,
is , door ?t lot , de naafte plants om °t daglicht te aanfebouwen , toegelegt.
Hy zal die braave Sylvius zym , die uit Italiaanfeh bloet , met uwen fiam
gemengi ; d’eerffe na u?t hemelfch zonnelichi zal zien.

Daar na komt hy opanderen , die fteeden en nieuwe Volkeren ftichten zouden,
de zodanige kroont hy met eyke bladen.

Et qui umbrata gerunt civili tempora quereu,
Hi tibi Nomentum , ® Gabios , urbemque Fidenam,
Hi Collatinas imponent montibus urbes.

Aldus van Vondelovergebragt.

Zy., ier boofden met cike burgerkranffen befchaduwt zyn, zullen è Nomen-
tum , de Gabien, Fidenen en Collatynfihe muuren en fieeden op de bergen
frichten.

Dushandele P/zt0 ook in zyne Repubbk 3 daar zet hy de zielen der rechtveer- pig.
digen , naar ’t zeggen van Mufus, kroonen op de hoofden. Mu/eus eu zyn Zoon Mutcus.
mwaren van gevoelen , dat den Vioomen vry treffelyker goet van de Goden tocge- Enya __
deelt wiert. Want in °t onderaarifthe Ryk leevende , doen 2y ben nevens andere sea
Heiligen op hunne maaltyden aanzitten, met gekroonde hoofden , daar =y dan Vande

; ; > zielendronken in weldoens welhiften bunnen tydt genoeghyk (pillen. Tibullus, als hy van fertroo»
de Elizeifche velden fpreekt , kroont zyne minnaars , die zingen en fpringen mermen.
Myrtenloof , ’t welk Venus toegewydt was. pda

Myrte
Illic eft cuicunque rapax mors venir amanti, kidonen:
Et gerit infigni myriea ferta comd.

R3
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Van ons vertaalt, luyd het, inc Neerduitfch , aldus.

Daar is de plaats der minnaaren » indien iemant van-hen door de roofgierige

doot weggerukt wort ; daar zal men ze vinden bekranft sen hunne baairen

met Myriekroonen geciert.

Hier by komt , dat boven den omtrek van dit vak, het eerfte aan de rechter.

hant , als ook boven den boog of omtrek van ’t muurvak aan de flinker handt,

De gr recht tegen dit over , afgebeeldt zyn wapenen , en zegetekenen (num. 3.) na-

venmet. melyk vaanen , draaken ;trompetten ; pylkokers en fchilden. Daar uit niet duifter af

prepehe dé neemen is , zulks ene gewoonte der Ouden te zyn geweeft ; dat ze op hunne

gekroònt graffteeden ftelden zodanig cen tuig, ‘tzy wapenen of ander Helden-cieraat, daar in de

see meelte zinlykheit , en oeffeningen van den overledenen beftaan hadde ; van

Biyk» svelke gewoonteinalle oeffeningen en konften zeer verfcheide gedenktekenen ove-

uitVirig zyn : maar nademaal wyhier van wapenen fpreken , zullen wy insgelyks alleen

giu >r'voorbeelt van Aîncas, daar hy de wapenen van Deiphobus , ’t zyner cere , bo-

ven deszelfs graf plaatft en ophangt , bybrengen.

Tunc egomet tumulum Rbeteo in litore manem
Conftitui , © magna Maneis tervoce vocavi:
Nomen ® arma locum fervant.

Door Vondel byna aldusvertaalt.

Ik felde u toen op bet Rbeteifche firant cen loos graf toe s en verdagvaarde
uwengeeft drywerfmet groot geluit : usò naam en wapens eeren en cieren de

grafftee.

Seneca,» Te zoet-is het voorval, *t. welk Seneca in zyne Twiftredenen voorftelt, om hier
ftilzwygend voor byte gaan. .Hy brengt cenen Krygsman ter baane , die , in den

Zeker. flag zyne wapenen quytgeraakt » ’t gràf van cenen dapperen helde van wapenen be.
yoorialrooft, doch de zelve , na dat hy den vyandt overwonnen hadt, tereigeplaatze,
byge- daar hy ze afgenomen hadt,weèr ophangt : en die zig met fchier de zelve woorden
bre: verdedigt; Ik ben een moedig man , (zegt hy) myne wapenen in °t velt qui ge-

aorden”, neem ik andere van cen klock krygsmans graf s °k heb my trefyk gequee-
Viapen den , enter vorige plaatze de zelve wapenen opgehangen. Men vindt vecle Zee.
mitingen getekenen , overwinningen, eni wapenruftingen allenchalven op Zarken en gedenk.n È 5 SARI
varMan-tafelen uitgehouwen, welke niet anders dan cen bewys zyn var krygshaftigheit; daar
en- in de doodenlecfden.

 

De: VII. PRENT.

Detwee- è .
diholte Y komenvervolgens aan het tweede Muurvak. Hier zien wy (num. 2.)
a eenen Jongeling uitgefchildert , die naar eene maagd toetreedt, om haar re
pubeomarmen, des geeft hy haar zyne rechterhandt, ende de flinker opdoende , om te
Verbeel: kenrien te geeven de blydf{chap , en hoelief het hem is dat zy zyne liefde erkent. De
duiterMaagd (hum. 2.) gecft hem infgelyks derecliter, en fteekt de flinker handt uit
mocting om hem te ombhelzen ; werpende van haar borft en armen eenen Violerten mantel ,
indel- welkers plooijen onder den boezem te zamen komen.. De Jongeling ondoet zich
velden. 00k van zynen Violetten mantel , die van beide zyne naakte fchouderenvalt.

Hem volgen twee beelden (num. 3.) welker cerfte cen wyf is, dragende een fcho-
tel vol {pys, op hare handen : men ziet dat zy mede haren rooden mantelten dee-
len afgeworpen heeft, en dat die aan haren boezem omgeflagenis. Deeze fchildery
fchync duifter, en als onder cene fchaduwe, de ontmoetinge der fchimmen in de Eli-
zeifche velden., als zy den anderen kennende worden , te verbeelden : want de

Geroclen Ouden geloofden, dat de zielen der dooden, van de fmet der Zonden dezes levens
tono gezuivert s in deeze gelukkige Velden verhuisden, om daar cene ceuvige zaligheic
Sekone® en volheit te genieten. -Daaromvertrouden zy vaftelyk , dat die in dit lceven met
Jenaan enigen naauwen bant van liefde of verwantfchap verknocht waren geweeft , mal-
malkan- Kanderen aldaar ook Kenden en omarmdén.. Anchizes, by Virgilius», in de Elizei-
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fche velden, zynen zoon neas ziende, (die levendig de helfche Goden bezocht)) Hoe vir:
betuigt met her uitfteken van zyne rechterhandt groote blydfchap. qua

Spreckt,
Ip/è ubi tendentem adverfum per gramina vidit
enean , alacrispalmas utrafque tetendit.

Vondel ftelt het dus in Neérduitfch.

* Anchifes zelf , 200 haaft by zynen Zoon Eneas recht naar zich , door den
beemt , zag treeden, firekte vrolyk beide zyne banden naar hem. toe.

ZEneas kort daar na , zich naar zynen vader wendende , verzoekt , met lieve en
hartfteelende woorden , om hem te mogen ombhelzen.

Da jungere dextram
Dagenitor , teque amplexu ne (ubtrahe noftro.

Vondellegt het dus uit.

O vader! geefmy toch de rechter bant, geefzie my Vader sen laat my utoch om
helzen!

Maar ’t is ook de waarheit., dat /Eneas tot drymaal toe zyne armen te vergeefs
uitftak, om zynen vader te omarmen.

Ter conatus ibi collo dare brachia circum ,
Terfruftra comprenfa manus effugit imago ,
Par levibus ventis , volucriquefimillima fomno.

By Vondelvertaalt luid hetals volgt.

Dry werfpoogde by d’armen om zynen hals te Nlaan, dry werfgrtep by te vers
geefs met zyne banden naarde fibim, welke bem onifchoot , gelyk de lichte
wint , gelyk de vluggeflaap , of cene fchielyke droom.

‘Want de Poéet , fchoon hy de zielen, van lichaam ontbloot , alle de lichamely-
ke bewegingen en eigenfchappen toefchryfe , echter als het op de uitvoering aan-
komt, zegt hy, dat zy niet anders dan ydele fchaduwen, droomenen gelyk windt
zyn. In deeze verzieringe volgt Virgilius den UlyfTes van Homeer, dien infge-Home:
lyks drie maalen de fchim van zyne moeder Anticlea , toen hy haar omhelzen wil-"*
de, ontfchoot : maar meer op zyn Poéets en zwieriger is van onzen Dantes, ( de pantes
ziel of geeft van Virgilius in zyne hel plaatzende ) gezegt òf verziert, dat die waar- Era
lyk, niet in fchyn of fchim, zyne handen aangeraakt heeft. ue

Et poiche la fua mano miaporfè =
Et quoniamfua manu mean tetigit.

Datis. i

En dewyl hy myne hant met de 2yne aangeraatt heeft.

Evenvwel beeldden de Ouden zich zoo vaft en zeker in, datzé die geene , die in
?t leven zeer van hen bemint waren, weér zien, met hen verkeeren , en in de Eli- pres:
zeifche velden een.gelukzalig leven leiden zouden ; dat (‘als Plato in zynen Phe. geroelea
dra verhaalt) veele daarom ecnen vrywilligen doot fterven wilden , op hope dat hetzien
2y » na ditleven, het aangenaam gezicht en gezelfchap van hunne geliefde ge. cnken-
nieten zouden : deze zyn zyne eyge woorden, die vertaalt aldus luiden : veele ren&r
bebben vrywillig naar de onderaartfche Goden willen reizens hopende daarte zien,
en te verkeeren met ben, die 2y bemint bebben.
Wat de fpys belangr, die den jongman, in cene fchotel , nagedraagen wort,

daaruit leert men , dat het de gewoonte was den dooden fpys voor te zetten ; en spy:
de onderaartfche Goden te verzoenen : daar uit, (te weeten uir dat {pys dragen 500de
naar °t graf) zyn de offerhanden gefprooten, die Lykfeeften ( Feralia ) genaamtgezet.
worden , als Varro aldus aanwyft. De Feralia (4ykfeeften) krygen van de onderaart-
Sche Goden (inferis) ende van ’t dragen (ferendo) bunnen naam : om dat ze
dan (pys naar ?t grafbrengen, en bunner vrienden uitvaart met cene maaltydt vie»

ren.

    

  

  

   

  

  

  

    

  
  

        

  

   

    

 

      
    
    

 

    

 

  

    
   

 

  
    
   



    

   

      
       

  
  

         

  

  

  

       

   

  

    

  
     

 

  

        

  

  

  

   

   

136 BESCHRYVING VAN ‘t  GRAF

ren. Daarom worden zodanige offerhanden , ter plechtiger gedachte van Na:bloet:

verwanten en Ouders , Parentalia | Ouders-feeften geheten. Wantzy geloofden,

dat deeze maaltyden de dooden vrolyk maakte , en dat die in hunleven aldaar,
* ook diergelyke fpyzé nuttigden , als zy hier. Dit overgeloof wort zeer bits van
Lucianus,inzynetzamenfpraak over den Rouw, (lutu) befchimpt; daar een doode
zoon zynen vaader , quanswys, fpytig doorhaalt , om dat hy e lyk-altaar mer
Kroonen cierde , met wyn begoot, en de uitgelezenfte en lekkerfte fpys en renken
door de vlamliet vertéeren.  Dus fpreekt de zoon. Maar waartoe cen fieen of
Autaar boven ’t graf gebouwt , en met kroonen verciert ? waartoe dient het dat

clik ron dien met <wyn beplengi ? hebt gy lieden gedachten dat’er druppelen van
. doordringen » en in de hel by ons komen zullen 2 Gy ziet zelf voor uwe 00-

ge gen , of sk bedrieg my s dat?er van het Ouders-offerfeeft , ’ welk°t befte is en al
3% anderte boven gaat , ons ook van rechts wege alleen tockomende , alles in rook
verdweenen hemelwaarts opuliegt : by gevolge , dat het ons niet belpen kan die
belwaaris gedaalt leggen. “Schiet'er dan noch wat over; is ’t anders dan onnutte
afch , ofgy moft gelooven dat wy afch-eters waren. Ook dient gy te weeten,
dat Plutis ryk 200 dor noch 200 onvruchtbaar niet is , of wy vinden'er noch wel
duivels broot , daar we onze buiken liever mede vullen zouden , danfpys van
hier naar beneden torffen. Lucianus roemt hier een kruyd A/phodelus , zynde
een flecht boere-Kruid, ’t welk hy wil de koft der Onderaartfche geeften en der over-
ledenen geweeft te zyn ; die , als ’t cenemaalvanalle lekkernyen en weelden ge-

im fPeent, zich daar echter in verluftigen, te vinniger hier door der Oudengewoonten

men. €enen fteek geevende.

  

   
daan
wiert.

   Godet

 

De VIII PRENT.

Et derde Muurhol is befchildert met de beelden van Pluto en Proferpina :
Plutozit- (num. 1.) Pluto zit 3° in zyne rechterhandt heeft hy den Scepter ; zyn
tende. hooft is van ?t voorhooft tot achter aan de yocten, met eenen Violetten mantel ge-

petdekt; maar zyn bovenlyf naakt ; in zyn wezen vertoont zich cene barfle Maje-
fehelopifteir , daar aan hy voor den helfchen Jupiter ( want zoo noemen de Ouiden hem,

lee, om dat hy ’t onderaartfche ofhelfche Ryk beheerfcht) gekent zoude konnen wor-

Proftrpi. den. Aan zyne zyde zit Proferpina (num, 2.) met cenen Violetten mantel om/’t

Rezit Jyf, haar hooftis met een goud Koninglyk hulfel getodit ; als eene helfche Juno
Pluto. en Koninginne der fchimmen : want dien naam voerde zy infgelyks by de Qu-
Helfehe den. Voorhen beide (num.3.) ftaat Merkurius; met zyne flinkerhand houd hy
Meru. Zyne roé vaft; ende met zyne rechterhand brengt hy voor den onderaartfchen Rech-
riu. ter cenjong meisje , (num. 4.) dat hy omarmt, en met zyne hand van achte-

ren voorwaarts dringt. Naalt aan (num.5.) ftaat cen ander wyf , geheel mer
cenen Violetten mantel , behalven ’t hooft en haar cene hant , gedekr.
Omdeverklaringe deezer beelden beter te doen , zullen wy eenige vaerzen uit

de Proferpina?s rovan Claudianus bybrengen: in de zelve befchryft de Poéet Plu-
to op zynen throon, met den Scepter in de hand zittende , aldus.

 

o op
Ion Ipfe rudifolio fultus , nigraque verendus
RE Majefate fedet ; (quallent immania fedo

Sceptra fiîu , fublime caput maftifima nubes
Afperat.

Datis.

Hy [Pluto] zit op cenen ruigen Koninglyken throon , ontzaghaar door een droe-
vig bruin wezen vol Majefteit ; 2yn Koninglyke Scepter offtaf is vervaar:
Lyk beflobbert door *t leggen s boven zyn hooft bangt een zwarte leelyke wolk ;
door welke al ’t voorige noch naarder affebynt.

In onzefchildery , befchaduwt een dekzel (Ze/uw) , in plaats van cen wolk,
Tinta ?t hooft van Pluto. Pindarus, in zyne Olympien ; verftaat door den Scepter van
Vota Pluto zyne magt , daar door hy de dooden in zyn gewelt en onder zyn ryk brengt.
doorPlu. Pluto (zegt hy) <ou geenziius =ynen Scepter , daar by de doode lichamen meede
Scepter, 4ar die hoWe Wyk derfrervelingen feepr > fril gebouden bebben. De zelve magt

wiere     
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wWiert ook Proferpina erkent te hebben, welke nevens haren man ’t zelve hoogfte Proltrp4
recht, tuffchen hun beydenverdeelt , over de zielen der geftorvenen bezat. Derhalven mogt.
roept Virgilius deeze beide helfche Goden gelyk aan, fprekende aldus. Viigilius)

i Dii quibus Imperium animarum.
Datis.

O! &y Gooden , die de zielen onder uw lieder magt en gewelt bebî.

Eneas offert ook ; 00 als hy de hel zal intreden , aan beyde de Goden, (vol.
gende de voctflappen van dien braven Uliffes van Homeer ), hun biddende hem
goeigunftig te willen zyn. Veel duidelyker fpreekt Tibullus , die aan Proferpina
°t hoogfte recht en magt over ’s menfchen leeven gecft , met deeze woorden.

At mibi Perfephone nigram denunciat boram. De
, phone of

Datis in Neerduitfch. Proferpi-
na'sMaar Perfephone zegè my defewarte èn droevize uur aan. inagt.

Want zy wés van leven en dood de Scheidsvrow 3 dat is, dat het'in harehand ftont : dewyle haar naam niet alleen Juno Lucina. was » die den nieuw ge-
borene kinderen het leven gaf : maar ook de onderaartfche of helfche Juno , den
ftervenden het licht benemende. Haar gemaal, Pluto, maakte haar zyn Ryksgenoot 3 Plutodie, zoo Claudianuscierlyk zingt , Proferpina, van hem gerooft,met deeze woor-pe
den trooftende , verzet. cina

Sub tua purpurei ventent veftigia Reges;
Depofito luxu » turba cum paupere mixti.
Omnia mors equat. Tu damnatura nocentes ;
Tu requiem latura piis.

Datis.
Voor uwe voeten zullen zich Koningen ; met daligewaat aangedaan , allewaereldfthewelluften verzakende,onderden drang der meenigte,zoo arme als rykevermengi , verneederen. De doot maakt alle menfîhen eveneens. Gy zultde Zondaren verdoemen. Gy zult de Vromenter ceuwiger ruftewyzen:
Daatom zien wy in de Prent , een ziel voor hen » ©nder de fchaduw en kle.ding van een jong meisje , van Mercurius voort geleide : want het was zynwerk (’© wort ook zoo afgebecldt) de zielen der dooden hellewaart en voor den Merculirichter te ftuuwen. Zyne benamingen by de Grieken betekenen her 00k, die hem ii chelmoperdìos en yuxorris noemen. Virgilius in zyn4. b. van d’Eneiden.fchryftzyneroede en vreedeltok , deeze kragr en magttoc.

Tum virgam capit » hacanimasille evocatorco
Pallenteis , alias fub ii. Tartara mittit,
Dat fomnos adimitgue Èlumina morte refignat.

Vertaalt luyt het als volgt.

Toen nam by zyne roede , waar meede by de blecke zielen uit den afgront nadr bet VirgilioLicht verdagvaart , ende daar by andere mede hellewaartfuurt ,ennaar?tdui-fer ryk hene dryft : 2y verweke ; verjaagt denflaap ; en, fluit cok de oogendoor de doot.

°t Zelve leczen wy cok by Horatius en andere. Dit ivas de reden ,. waarom Horatius,Mercurius van de ftervenden gebeden enaangeroepen wiert. By Euripides, wenfcht D> I È En Eurien bidt de gantfche rey heyl en vrede , aan de ziel van Alceftis , met deeze woof. pides geden , welke wonder wel op deeze verbeelding paffen. preset,

Vale : benevolus te fubtertaneus Mercurius 5
Et Pluto excipiet + {i vero ® illic
Plus bonorum contigit bonis , borum particeps
Plutonis conjugi affidéas.
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Welke vertaalt aldus luyden.

Vaar wel : de'‘onderaartfîbe Mercurius en Pluto hoopen ew bidden wy ; dat u
‘goetgunftig ontha: le : indien ook meerder goet der vromenaldaar meede gedeelt
kan worden, wenfiben wy ;dat gy de naafte plaats aan Plutos 2yde moogt be-
kleeden.

log —Plato infselyks', in zynen Phedon van denfiaat der Zielen na de doot {preeken-
bis de, wyftonsaan, datdezielen van de voorheen vergaderde fmetten gezuivert,
Mercuri- van Mercurius ‘aan den vloet Letlie geleidt wierden , om daar te drinken; en drin-
uside Lende alle ’£ vorige te vergeeten ::’t welk volbrage , en den tyt, van ’t nootlor.ge-
finden ftele, ten.eindeof rontgeloopen zynde, is © hun geoorloft cen nieuw leven aan
vloet ÈLeche, © Vangen.

‘Hos omnes ubi mille rotam volvere per annos,
Letheum adflumen Deus avocat agmine magno:
Scilicet immemores fupera ut convexa revifant,
Rurfus & incipiaut in corpora velle reverti.

Vondelvertaalt her dus.

Wanneer alle deeze Zielen duizentjaren lang gezuivert zyn , dan verdaguaari
God Merkur een groote menigte naar den Vergeteloloet (Lethe) toe, op dat
ze, nergens geheugenis af bebbende, de weerelt weér bezocken, ende luft kry-
gen mogten om in nienwe bichamen te keerem.

ren zeer  Ondertufichen dient niet voorby gegaan , dat het allerfchoonfte afbeeldzel van
Baia den onderaartfchen of helfchen Mercurius, uirgehouwenop eene dootbus , bewaart
denhe- Wort-in het Paleis van Pamphilio : ’ is gevonden onder de brokken en ourheden,
Rho” op den Appier weg. Daarziet men Mercurius, fchortende de ziel eener over-
riu. ledenen ; want het fchynt een meisje te zyn, met doorzichtige vleugels als cen
Eenziel Schaarbout of Vyfvouter op-haren rug : maat daar van hebben wy- breeder gefpro-
aardig=£ Ken in ons boek; van de Voetfpooren der oude en antyke gefnede beelden an Rogebeeit. ? YEC0 van Ko:

me ; daar hebben wy ons werk gemaakt van de zelve lykkas te, verklaren , ele
ke; door hare ‘zinnebeelden , het leven ende de doot berekent.. Maar het beelt
van de ziel hier in onze fchilderye afgebeeldt » heeft bloote armen en geen vleugels,

Ve doch is geheel in root gewaat. Want de Poéetenen Schilders verzierden de ziel zoo-
deren daniger wyze ; om ze; in lichaamIyke gedaante ,, met kleding en kleurennaàr be-
Poéetn hooren opgepronkt, te beter te: konnen vertoonen. Midlerwy] fpeurt men dat dee-
dezicen ze ziel, welke van Mercurius gelcidt en voortgeftuwt wort, het aanfchyn der onder-
ding ver. aartfche Godheden fchynt te fchuwen en te vreezen. Her gewaat daar ze mede ge-
cieren. klcer is, is root : mogelyk dat die kleur een teken wil zyn en inzigt heeft op de
Wéarom natuur van ’e vuur, “e geen.de zielen gelooft wiert van den hemel, daar ze uit ge-
de ziclen fproten:zyn , mede gedeelt te zyn. 7
root ver=
a Igneus eft olli vigor & celeftis origo.

Als Virgilius in ’t 6 boek van zynen Aneas zingt. *t Welk vertaalt aldus
luyd.

De zielen bebben cene vuurige levendhest en aart : want 2) zynuit Goddlyk zaat
ge/protem

 

De IX. PRENT.

Pegalus U gaan wy over naar de flinker-zy. Midden in het cerfte muurvak., ftaat
se cen naaktejongeling 3 mer eenen afhangenden groen en geel gemengelden
Ser Rrygsmantel, die op zynen fchouder met cenen rooden kant en ftrik valt ge-
waart. _maake , verder over zyn halve borft zwiert ; zyn hooft en haair is met cenen
Diagt«bandt of Koninglyk hooftcieraat omringt : cen dragr den Helden en halve Goden
Goden paffende. Met zyn eene hand toomt hy een gevleugelt paerd (num. 2.) Met
Gone, d’andere hour hy cene fluit vat ; zynde vandat flag daar men blazende op fpeelt.

Aan
4 
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Aan weèrzyden zit eene vrouw , d’eerfte (num. 3.) gekroont met biezen ofriet;
d’andere (num. 4.) leunt op haren elleboog,, met d’cene hant aan hare wang, met

d

gepalt worden , zullen wy'er echtet , uit alle de zelve , maar twee, die de waar-

wierden : tot cen zcer krachtig bewys , diene de Tiberiaanfche Agaat , welke in

marmer van Farnefe, cenen Held of Half-godr » naakt, of maar alleen met een
wapenrok geciert en aangedaan, doorvier gevleugelde paerden , van de aarde, met
een fnelle vluge , naar den Heemelgevoert , daarJupiter zyne aankomft wagt:'twort

zouden hier wel by konnen voegen den Antinous , op den Smyrnenfchen penning,

den Hemel , door ’t paerdt Pegafus , wort verborgener wyze van Plato te kennen
gegeven , daar hy van de Zielen, en den gevleugelden wagen van Jupiter fpree-
kende , zegt, dat de zielen, die geene goede paerden voor hare wagens hebben ,
deerlyk van boven neér tuymelende, ter aarde ploffen : maar dat de andereter he-
melfcherglorie komen. De groote Leyder (zegt hy) van °t bemelfeh beir Fupi-
ter, laft zynen gevleugelden wagenin tefpannens by treedt cerft daarop, alles net
en voorzigtig in orde fchikkende : daar na vervolgt hy. De wwagens der Goden,
2yn wel van tuig , en alles naarbehoren , befpannen : zommige zielen klimmender
lichtveerdig en gemakkelyk op s zomimige bezwaarlyk è *t paerdt zelf, dat met de
deel-hebbende aan fnood-en quaatheit bevragt is 3 valt het te zvaar ; ?t zakt naar
de garde ; en eindelyk trekt het de zielen derwaarts : maar die onfferfiyke ge-
noemt worden s bereyken 200 haaft het boogfie niet > of=y ffappen ruftic af. ‘en bby-
ven op (de uolken) den rug des hemels ftaan. * Is derhalven zeer fchynbaar,
dat de jongeling , die den gevleugelden hengt toomt, voor een zinnebeelt van der
zielen overvoering naar den Hemel verftrekt. Over de cige leg-offtantplaats der
Elizeifche velden , zyn de fr der Poéeten niet cens : zommige plaatzen
de zelve naaft by den kring of bol der Maane ; daar wyzen zy den Helden hun ver-
blyf aan. Lucanus verziert en zegr, de Ziel van den grooten Pompejus derwaarts
verhuift te zyn.

QUAI‘patet terras inter, Luneque meatus,
Semidei Manes habitant , quos ignea virtus
Innocuos vite patientes etheris imi
Fecit.

Datis.

De geeften der Helden en halve Goden bebben hun verbyf in cene fireek tu[fehen
de Maanen d’aardez wier vunrige biefdeter deugr, geftrengelt met d'onffraf..
Dykbeit buns levens , ben bequaari gemaakt heeft , om de bitte van den onder»
ften bemel te konnen doorftaan.

Statius in zynen ( Geretbliacus) of Geboorte-voorfpelling van den zelven Luca-
nus, fpreckt van hemaldus.

Attu feu rapidum poli per aver
Fama curribus arduis levatus,
Qua furgunt anime potentiores,
Terras defpicis , © fepulcra rides.

Datis.

Maar gy , als met cenen vuurigen wagen der Frame , door den fuellen bimel.
Sehen as , daarde zielen dergroote mannen vrolyk leeven , gevoert en vers

S2 boogt,  

vliegenden Pegafus ; drie maalen vinden wy hem in deeze onze Iykprenten , als DL
in’ vervolg blyken zal. Alhoewel verfcheide uitleggingen op dit paerdt konnen Erra

verbeclt;
ok hies

{chynlykfte by ons geoordeelt worden, nederftellen. De Quden waren van gevoe- driemaa=
len , dat de zielen der menfchen door dit gevleugelt paert ,, hemelwaarts gevoert IA

= î ouden
de H. Kapelte Parys bewaart wort : daar uit kan men zien , dat Auguftus na 220
ne yergoding , van Pegafus naar den Heemel wort gebragt , daar Jupiter zelf by 5 ss
ftaat : als verklaart wort van Triftanus , in zyne verlichtende fchtiften , over dit pierdte
gedenkwaardigejuweel. Te Rome, in her Luft-huis van Monte Mario, ziermenopeen HEI

d’andere op cene bloemmand : men ziet veeltyts in de Eer-of gedenl -graven den Pegatus
‘clin

en.

gelooft /Eneastezyn, kiezende, na zyne vergoding, de hemelfchic zitplaats. Wy Medalie:
Daar Ana

; : E tinous
met den titel van (Heros) Half-godt op d’eene zyde uitgedrukt, en op d’andretenhe-
zyde Mercurius ; die aleens, als in deeze onzefchildery, Pegafus toomt, om An- 9 geI, 5 - voertinous in den hemel te brengen : ’t en ware deeze penning anders diende, of fcheen Wert van
uitgelegt te konnen worden. Zodanige vervoering det Ziclen naar of inte
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140 BESCHRYVING VAN 't GRAF

hoogt , veracht nu bet aardfihe s befchimpt de Lykftaatfien en Pronkgra-
ven.

Macro- Daarom fchryft Macrobius, naar *t Platonifch gevoelen , dat de Zielen der recht-
bue vaerdigen na ’s lichaams doot , cen ander leven aanvangen , in het hooger onver-

 

ei derflyke deel der waereldt , beginnende met den vaften kring of Sphera Aplanes
nopende ceheten , en cindigen aan den maankring , daar de verderflyKheit haren oorfprong
tale feemt : daar plaatft hy de Elizeifche velden, de ruftplaats der,zalige Zielen : dus

fpreekende. De (Sphera) kring van Mars, &y voor ’t vuur 3 van Fupiter,
voorde lucht $ van Saturnus , voor ’% water ; maar «Aplanes , voor de aarde,
daar de Elizeifche velden &yn> de zuivere zielen toegefchikt , als ons van de Ou-
dengeleert is. 4

Detwee Dus verre aangaande de cerfte verklaring. Wy gaan nu over tot de tweede,
Aa welke wel zoo gevoeglyk, met het beelt van den genen, die Pegazustoomt, fchynt
over de- over een te komen. Men ziet , zoo welingrafftedenals in de lanteernen der doo-
zepret den , Caftor en Pollux afgebeeldt : ieder van hun beiden heeft cenen toom van %t
gevieu.. paerde in zyne handt : daar door kan hunnerbeider onfterfiykheit , als cen zinne-
gel: —beelt van de onverderflykheit der zicle , beteekent worden. De Poéetenverzieren,
PST dat Pollux ,als van Jupiter voortgeteelt, onfterflyk was : dat hy, om zynen broeder

onfterflyk te maaken , hem zyne onfterfiykheit mede deelde , zulks dat zy , om
den'anderen dag , de doot en ’t leven wiffelden.  Daarom ziet men hen , als een
teken van de onfterflykheit der ziele , op zoo veele Graf-en gedenktafelen offtee-
nen afgebeelde, een paerdt by den toom houdende, naakt met cenen Krygsrok om-

hangen; aleens als in deeze fchildery vertoont wort. Wy hebben in ons Kabinet
of Rariteitkamer zeer fchoone lantéernen, onder andere cene , daar Pluto , in ’c

De me. midden vanden zittenden Cerberus ftaat. Op den penning, ofde medailje van Ma-

deiljevan xentius , ftaan Kaftor en Pollux , op de zelve wyze afgebeeldt ; met deezentitel.
Maen Ziternitas. Aug. N. d’Eeuwigheit van onzen Augufus.  Daar uit zoude. af-
Virgilius genomen konnen worden, dat dees Heldt, zoodanig in ’ graf afgebeeldt, een der
bercitig: rwee broederen weezen mogte : om daar doorte verbeelden den fatalen en doode-
Omden lyken tyt , in welken hy onder de fchimmen zou moeten verkeeren ,. terwyle zyn
anderen andere broér vrolykhet licht genier. Van deezeverzieringe maakt Virgilius gewag
sea ‘in:c6,b.vEn.
fterven

na Ka Sifratrem Pollux alterna morte redemita
Pollar. Itque reditque viastoties.

Datis.

Pollux'kocht door 2yne doot, om den anderen dag , het leven van zynen broeders
dieshalven gaat by dien weg 200 dikwyl been en weder.

Een r
rouw, Dit zy van Pegazus genoeg. Want veel meer valt’er noch aangaande de volgen-
fuitby de beelden te verklaren : de fluit, (num. 3.) die de Half-godt in zyne handt
denge- heeft , is cene droeve rouwfluit : want het is kenbaar, dat de onderaartfche Go-
bmike- den , door *t geluit der zelve , verzoent:, en de lykzangen daar meede gefpeelt
Y® wierden, naar de Phrygifche maatzang , op het weenen en rouw beklagen gepaft :

want de Quden beeldden zich vat in, dat de helfche Goden vermaak fcheptenindier-
gelyken klank. Daarom zegt onze Ovidius.

Cantabat meftis tibia funeribus.

Dat is.

Datby het lyk de fluit
Sloeg een zeer droev geluit.

Deeze fluit heeft , behalven de gaten , met het getal der virigeren overeenko-
Hoe die mende , en door welke de wint en klank fpeelt, cenige tantjes, daar de gaten door
fiuiten geopent en gefloten konnen worden, gelyk wy ook gezien en getoont hebbenin de
Wat. eerfte Prent van Ovidius en zyne Zanggodinne Erato ; welke cene diergelyke fluit
*Gra in haare hant heeft ; zulk eene hebben wy ook gevondenin het graf van Kajus Ce-
vanKe- ftius, daar cene vrouw afgebeeldt ftaat , twee lange fluiten in haare hand houden-
xs Cetide, breederin onzeuitlegginge over dat Grafverklaart, cn met cenen aangewe-

zen, dat ze tot de plegtigheden van de lyk-ftaatfie dienden. n°
an

  

  

 

  

    

  

  

 

  

 

  

   

        

  

   

    

  

  

 

   

 

   

   

   

  

  
  
  

   

  

 

  

     



  

DEECR NOAVZ OO ONU EN t4r
Van de twee zittende Vrouwen zullen Wy hier na handelen , wanneer Wyandere

diergelyke beelden uitleggende verklaaren. *

 

De X. PRENT.

U volgt het tweede muurvak aan de flinker zy, daar ziet men Hercules
(num.1.) hebbende zyne knots in de flinker handr s en mer zyne rechter

cene ftatelyke vrouwe (num. 2.) omarmende; «haar ganfche lichaam , handen en
armen tot haar voorhooft toe ; zyn met cenen witten mantel bedeke. In dit ge- Defabel
waat , leid hy haar naar cenen man (num. 3.) die droevig zit, leunende op zynen pin Alceelleboog , met de handt onder zyn kin , de onbekende vrouw fterk aanky-Kende , en hebbende een Koninglyk cieraat om zyn hooft ; hyis gekleedr merce-
nen Violetten mantel, in ?c midden geplooit , en met zyn bovenlyf is hy naake.
Hercules heeft cen boog en Pylkoker op zy , verzelt van zyne Befchermgodin Hercules,Pallas 3 die , (num. 4) met eene fpies en gulden beukelair gewapent , naaft Plhemftaat. Deze fchildery vertoont onsde fabel of ’t verdichtzel van Alceftis, door nou
Hercules , weder levendig aan haaren man Admetus ter handr geftele. Deze vér- van dezierde Hiftory kan men in her Treurfpel van Alceftis , door Euripides gemaake , fbvanleezen. De Digters vertellen dat Apollo; om het leyen van den Koning vanen AlceTheflalien, Admetus, die op zynfterven lag,te verlengen , zoo veel door bidden Divan de (Parken), Voogdeflen of Godinnen over de dooten ’t leven , zoude ver= des.worven hebben , dat hem geoorloft wiert eenen anderen , die vrywillig voor hema
fterven wilde , in zyne plaats.te befchaaren : maar dewyl niemant gevondenwiert , guaine i
die zyn leven voor Admetus wilde verpanden ; had zyn wyfAlceftis zich vrywil- nen.
lig voor haren man, dien zy zeer beminde , ter doot begeven , en geenzins ge-
weigert voor hem te fterven. Ter zelver tyd komt Hercules in Theffalien » hy
wort vriendelyk van den Koning onthaalt : daar komt hem ter ooren de -reden van
des Konings rouw entreurig klagen : hy wift dit naaulyks, of fpat naar ’© graf van
Alceftis ; overreed en wint de Schikgodin , ende ftelt' den Koning zyne gemalinzuiver en ongefchonden weder ter hand.  Schyntuit de geftalte der trekken in Lento
de fchildery , als of Hercules tegen Admetus fprak : maar dat de Koning’t niet i indeverftaar , om dat zyne vrouw niet een woort fpreekt ; te meer, vermits ’© zwartfhildery.
rouwgewaat, verwiffelt in een wit bruilofts kleer, haar voor hem onkenbaar maakte , nfchynt het ( zeg ik) dat Hercules dus fprak. Neezz vederin uw buis deeze aller-ESedelfte der Vrouwen sen dat zeu aan uwe rechter hant 2Y. Admetus twyffelt, be- waat derfchroomt om haarin te neemen ; want hy wift niet water gefchiet was è aangaan- Quden.
de het witte bruiloftskleedt van Alceftis » als ook het zwarte rougewaat , hoorrougedaar vanden rey van Euripides in hare rouwklagte fpreeken. To

Nunc autem lamebtatio Hymento contraria , a
Etpro candidis veftibus atre veftes. ;

Vanons dus overgezet.

Nu neuren wy met onze rey ,
Een naaren droevig Iykgefchrey
Voor °t bruilofts wit; in zwart gewaat 5
Naar eifèb van onzen droeven fiaat.

Onze Prent drukt het vorige duidelyk uit , ende vertoont Admetusin twyfel ,Dezefa:en als cen die van zyn ftuk is , ‘horende Hercules zulke woorden fpreeken:, enbeer,
ziende de vrouw naar hem toe treeden s maar in ’t eind haar kennende , leid hy ze zione.metgroote vreugdt en gejuig, huppelende en danffende, in zyn Koninglyk Paleis,becltvaaDeezefabel van de weder levendig gewordene Alceftis , is cen teken of zinnebeeldr ferflykvande onfterftykheit van ’s menfchen ziele, door deugdelyke werken (door’t beeltenvan Hercules vertoont) te bekomen. ser
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De XESPRENT.

N het derde vak vertoonen zig drie zittende Nymphen, (num. 1.) met ktuyk-
TÈ of-watervaatjes , als men de zelve gewoon is af te becìden., in hare handen.
In ’t middenzit een jongeling , (num. 2.) half naakt, mer een bos moerig riet.in

Water- de vuift.  Geen twyffel'is'er aan te flaan, of °t zyn Najaden, Watergoden en
" Nymphen :, maar echter niet zeker , waarom ze hier afgebeeldt zyn ; en of niet
onder der zelver vertooning eenige fabel'of verborgentheyt fchuylt. Wy zullen

* naar vermogen ’t Kluwen eenigzins zocken te ontwinden. De Quden verzierden ,
dat.de Najaden of Waternymfen medede Elizeifche velden ; en den vloet Lethe,

"ne bewoonden ; datze , door hare minnelyke bekooringen ; dezieltjes:, in deeze.zoo
zelver. luftige velden , vervrolykten : tot bewys ftrekke Statius in 3ynen lykzang van Pi.
Door. letus.
Statius
verlicht.

  

  
  

— Autillic per amenafilentia Lethes
Forfan Avernales alludunt undique mixte
Najades ; obliquoque notat Proferpina vultu.

Datis.

Nu en dan ; laten de Waternymfen , ( Najades) haar verblyf boudende aan
(Avernus) den mont van de Hel , niet na, te komen buppelen en fpeelen aan
den ftil vermakelyken vloet Lethe , fchoon Proferpina baar met fiheele cogen
aanziet.

Om dezevetzierde Hiftory naat *t leven uit te leggen, dient voorafgeweten dat;
op de gedenktafelen en zarken der dooden , veeltyds Nimfjes , Nereiden , en

Door Zeegoden ; als ook Najaden'en Vlietende ftroomen gehouwen zyn;gezien worden:
Vos:. om dar zommige geloofden , dat uit water en vochtalles zynen corfprong hadt
lesge- of daar door voortgeteelt wiert. Thales de Milezier was van dat gevoelen : om
teelt,bedat'er nietis of ’t wort geteelt, of°t fterft door of van de vogt. Om deeze reden
Ho Noemi Orpheus den Oceaan of Nereus (de Zee ) het begin van het AI. De Philo-
Thales. foophSalluftius, in zyn bockje van de Goden en de Waerelt , of ?t heel AL, geefe
Orphes de Nymphen magt overde tecling, en zegt, dat ze dar over geftele zyn , met dee.
Philoo- ze woorden.  Cuz Nymphe generationi prefint : nam quodeumquefit , fuit. Dat
phusdie de Nymfen over de teeling geftelt en meefer zyn , blykt : want al'watgetcelt
geef. ort is vlocibaar. Dit is de reden , waarom de Ouden op hunne graven Nym-

phen , Stroomenen Zeegoden afbeeldden : niet anders*geloovende, dan dat zy door
kragt van water , tot het eeuwige en onfterflyke leven , zouden herboren. wor-
den. Nopendedit gevoelen , hebben wy breeder gehandelt , in onze aantekenin-

re gen over de Dootbus in St. Frangois Kerk , aan de Rivier; daar ziet men , door
fchoone ene over verwonderenswaarde konft , uitgehouwen, Venus; uit de Zee (daar zy
genus. de Iuft en kitteling der teclinge door verftaan) getecle, met cene menigte Zeego-
beck. den verzelt. ‘Wy hebben de zelve mede in onze Voetfpooren sof overbbyfzelen der

Roomfche Outheeden , in Prent uitgegeven , en daar by deeze woorden gevoegt:
De oude pleegen in hunne graven deonfterflykheit of eeuwigheit te willen afbeel-

Doorden  daarom zien wy zoo veele Zeegoden afgemaalt, Dewyl zy meenden , dat
verklart, alles uit de:zee , of den Oceaan , geteelt of gevormt wiert.  Daar toe dienen inf

gelyks de Zee-en de vliegende paerden of Pegazen, in den boog van ’ vak.
(num.111.) om daar door de verborgentheit, of ’t zinnebeele der Zielen ; uit of
door ’t water gereinigt en herboren, te kennen te geeven. Nu treeden wy tot de
tweede ry der beelden : deeze is aan weérzyden even cens gedeelt , en met vyf
verzierde Hiftorien , en zoo veele pilaren tuffchen beiden gevult; als boven (n.6.)
uit de verdeelingen blykt.. Aan de rechter hand zyn de tweecerfte fabelen weg en
methet plaafterwerk afgevallen: maar in de derde zier men den roof ofd’ontvoering
van Proferpina volftrektelyk.
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DeeXISPRENT.

E roof en wegvoering van Proferpina ; wort ons hier in deeze {childery , al-
‘cens als in de oude marmerfteenen, vertoont : namelyk Pluto (num. 1.) met piofipi

gewelt Proferpina rovende en opneemende. Hy vat en houd haar Op zynen wagen, na rose
van vier zwarte paerden getrokken , die met loffen toom op eenen vollen ren mer "Pluto
haar vliegende te veldt gaan. Proferpina (num. 2.) huilende fchreeuwr; zy heeftsi
haar gezicht van hem afgekeert ; haare haairen vliegen los; de handen en armen
ftreke zy hemelwaarts.  Klaudianus befchryft het byna aleens , en zegt hoe zy Klaudia-

be-haar tocn gehouden heeft , aldus. pi
hiaar ge

i 7 baar zeerInterea volucri fertur Proferpina curru , Der
Cefariem diffufa Noto , planttugue lacertos
Verberat , © queffus ad nubilafundit inanes.

Datis.

Midlerwyl wort Proferpina vliecend' op cenen wagen weg gevoert;’ baair raak-
te door den windt los en vloog om haar hooft 3 huilende floeg =y haare han-
den met groot gewelt tegens hare borft , ende 2y forte , doch vergeefs, veele
tranen en klagten.

Alaftor nevens de drie andere Helhengften (num. 3.) rennen opcenen vollen’t Hol
galop, en komenaan ’t hol van de fpelonk Avernus Crium. 4.) de onderaartfche fer
Mercurius (num. 5.) voert den toom ; dus wort hy op andere antyke marmerftee-
nen meer uitgebeele gezien, vertoonende de zelve fabel. Verborgener Wyze geeft Zione-
deze verzierde Hiftorie te kennen, de hellevaart der zielen naar het onderaart(che bea; Roi e € leze fan
ryk ; als het de Filofoof Salluftius uitlegt. Daarom wiert Pluto , de zielen naarbel.
zyn onderaartfch ryk nodigende , AyeofA4os geheten; ’t zyner cere waren de plegti. Pluto,
ge (inferie) dieniten of offerhanden der dooden geheiligt. Het huilen en ’t voor aa
de borft kloppen verbeeldde ’t rouwbedryf van de Godinne Ceres : endaarom wort»elaar
het nochin lykftaatzién nagevolgt : hierom zier men den roof van Proferpina ge-du
woonlyk op de grafzerken en tafelen , met de rouwklage van haare moeder, de Go-frrie.
dinne Ceres uitgehouwen , zittende op een gefpan van twee draaken getrokken a rare
met twee fakkels voor uyt, hare ontroofde dochter zockende;als by onsbreederver- heilige
Klaart wort in ’t meermaals genoemde boek , der Voet[pooren van de Roomfche out- por, Ce
heden. ui

ockende
Profer=
pina.

 

De XIII PRENT.

N devierde vlakte vertoont zich de fabel van Hercules + die in het worftelen a
Anteus doodt (num. 1. ) met zynen flinker arm, die hy hem om zyn middelrif Hercules

geflagen hecft , parft ende heft hy hem te gelyk van de aarde, omhemte verftikken [ene
of doodt te duuwen, en te beletten dat hy door zynenval de aarde niet weder raake denzoon
en opftaa : want de Qudenverdichtten , dat Anteus (num. 2.) de zoon der Aar- dear
de, zoo menigmaal wanneer hy viel, en zyne moeder raakte, geftadig fterker si
wiert en meer kragten kreeg. “Hercules daar van door Pallas onderricht , ligtre
hem vande aarde , hieldt hem in de hoogte , en drukte hem zoo lang ; tot dar hy
hem verftikt, en zynen vyant overwonnen hadt ; als in de Prent gezien wort.
Aan d’eene zyde ftaat de Godin Pallas ; (3) in hare flinkerhandt heeft zy cenen pyjps;
fchild en fpies : met hare rechter, welke zy naar Hercules uitfteekt, wylt zy hem
de aarde , de moeder van Anteus, en dar zy haren zoon geftadig mer nieuwe krag-
ten enfterkte ftyft en fterkt , om hem onoverwinbaar te doen blyven : want Pal.
las, dezen Heldt met cene zonderlinge gunft begenadigende en lievende, font pre
hem in alle zyne onderneemingen en daadenaltyt als cene trouwehelpfter by , als AA
gezegtis , toen wy de fabel van Alceftis verklaarden. Daarom roept  Hercules.by bulpyoer
Seneca in zyne Tragedy van den razenden Hercules, na dat hy Lycusgedoodrhad, el»
deze Godin aldus aan.
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Te te, laborumfocia, © adjutrix precor,
Belligera Pallas.

Datis.

UU! manhafte Krygs godefe Pallas , myne deelgenoot hulp en trouwe byftant
in al myn Lyden en zwaare onderneemingen , roep ik aan.

SIA En in eene andere. Tragedy of treurfpel., onder den naam van Hercules O&ens
dichter, n ’t licht gegeven , noemt hy haar zyne zufter:: want Jupiter was zoo wel de va-

der van de cene als van den anderen. Aan de andere zyde zit de Aarde , de moe-
der van Anteeus SEI 4.) zeer bedrukt, methare flinker hant op ecnenfteenleu-
nende , flaande de rechter in de lucht, om daar mede haren druk te betoonen;
haar aanzigt keert zy van haaren zoon af ,, om hem niette zien fterven; ofvan Her-
cules doot drukken ; dewyl zy hem geene hulpe bewyzen, nochvande dootverlof.
fen kan,    

De: XIV PRENT Elyk wy , in de vorigefchilderyen , de Helden en halve Godenin de Elizei.
da, fche velden , cen gelukzalig leven hebben zien leyden; zoo zullen wy, in de-
lose ZE tegenwoordige Prent , de zielen der godloozen verhuift zien in beeften en wildr
verkui- gedierte, naar ieders voorig leven en den aardt der zonden , waar mede zy in hun
tectien. leven befmet zyn geweeft. Op de rots (1) ftaat een Varken, in het ftaande wa.

ter (2) cen Ezel en cen Muyl (3), d’een drinkt , d’ander fpringt uit het water,
Plto en loopt naar Mercurius , die dat beeft (chynt te roepen. (4) By Plato in zynen
SS Phedon , of tzamenfpraak van de ziele , leert Sokrates aan Cebesden ftaat van

de zielen der menfchen na dit leven kennen :‘die, gefproken hebbendevan de ge-
Staat derlukzaligheit der vroomen , daar na aanwyft de ftraffen, welke de zielen'der godlo-
ziclenzen zullen moetenlyden; en datze tot cen plaag in beeften zullen veranderen, en
me en inzodanige beeften , als zy, in manieren en vuyligheit van leven , ’t naafte by ge-
godloze Komen zyn ofgelecken : dus fpreekthy. Die vanden buykhunnen Godtgemagkiheb-
fchen. Den , die luy en dartel geleeft hebben , die fthaame en certe gelyk ter kerke gebragt

hebben s de zodanige is ’t niet meer dan reden , dat &y in Ezels of dier-
gelyhe beeften veranderen : maar die door overlaft > tyranny gewelt ; roven en ftee-
len boven andere uitgemunt hebben, voor de zulke is ’t recht dat zy, of hunne
zielen sin Wolven Gieren, enGrypvogels verwandelen ; envooranderen diergelyk cen
leven gelegt hebbende , zal deftrafook naareifch en verdienffe &yn. Want zy of
hunne zielen zullen in zodanig een flag van beeften verbuizen, als =y in bun leven

Wathet 744/ by gekomen en meeft gelyk =yn geweeft. ‘Daarom wort ; door het Varken in
vare onze fchildery , beduidr een menfch die gulzig zynen buik met fpys en drank over-
prentbe- laadt , en tot alle vuiligheit went ; de zodanige worden in hun leven by dit onnut
du:n morffig beeft vergeleken : door den Ezel worden onbefchaafde en onwetende
ez menfchen verftaan ; die de deugd wetenfchap en konft verachtende, alle hunne ge-

dachten op gelt en goetftellende , en met cene onverzadelyke begecrte naar. ryk-
dommen vlammende, op deeze wyze van hunnezielen domme beeften maaken. Het

Mercu- beele van Metcurius wort hier vertoont, om dat, als voor gezegt is, het zyn werk
Si Was de zielen naar den vloet Lethe te leiden, wanneer zy , na verloop van duizent
lennsar Jaren , van alle onzuiverheit gereinigt, eindelyk van of uit dit water van vergetel-
denvleet heit dronken ; :zulks dat zy hun vorig leven ganfch vergeten ‘hebbende ; ‘weder
ta tragtten in andere lichamente keeren , als ons Virgilius, Plato daar in navolgende,

wiens woorden wy booven verhaale hebben , in 2yw 7. boek van Fn. leert. De
-Virg- zelve Plato,inzyne t'Zamenfpraak ep KaA&, ot var ?# Schoone:, neemt den'tyt
lu. van ftraffe veel langer ; en hy verzwaartze tot tien duizentjaaren ; elders zegt hy>
naderge- dat de zielen der godloozen en geweldenaren nooit gezuivert konnen worden, date
inZ€ daarom naar dehelle geftuurt, daar ceuwig gepynigr worden.  Zie zyne Zamen-
dendoo- fpraak van °t gemeene befte.: Daar verhaalt Plato de fabel van den Heer, wiens ziel
de verdicht wort weder in ’t leven gekeert te zyn, omgetuignis te geeven van den
weèrait ftaat der zielen die na de doot in de lichamen der beeften verwandelen. © Voor-
SRnaamfte leerftuk van Pythagoras beftont in de Metemphychofisj of de Overwande-
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D'EFRIESNSASZIO CO ENTENN, 145
ling der zielen : Hy Icerde dat de menfch , die een zuiver leven onbcfmet. van Metemzonden en gebreken geleidt hadde , weder by ‘r fterven in een nieuw leven tradi, ROco-en in cen ander menfchelyk lichaam keerde : maar dat., die cen leven leidden vol ove:zonden, en zich als wentelden in ongerechtigheit, der zelver zielen in lichamenwavan wilde beeften , te weeten Bceren, Swynen, Wolven en andere leelyke icren, iof wanfchepzels verhuisden. Dus zien Wys dat in onze Prent een beeft fchynt water Duit den ftroom Lethe te drinken, welk water alles war voorby was in vergerelheirbragt : en dar het ander dier, uit den vloet {pringende , naar Merkurius looptom van hem, in plaats van zyne beeftelyke geftalte , in her menfchelyke wezen
en leven herftelt te worden.
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De XV. PRENT.

U volge de bovenry der verzierde Hiftorien , en alzoo de cerite fabel wegis, gaan wy voort tot de tweede fchildery , die cen Tygerjagt vertoont.Menziev’er twee gewapende jagers , met langwerpige fchilden gedekt : een van FenTy-hen (1) geeft een wulp, dat hy uit het hol genomenheeft » aan cenenanderenja- geregeger (2) op een paerdt zittende, en zyne handr, omhet te krygen, uitftekende.Ondertuffchen vliege de Moedertyger , welke van haare wulpen berooft is, toc, envan verwoctheit razende , valt zy op het paerdt (3) dat mer voordagt hare grim- Loosheitmigheit overgegeven wort, en verfcheurt het.  Noch zyn’er twee andere jagers te der gepaerdt uitgebeeldt , die, van twee zeer felle Tygerinnen vervolge wordende , ont-vlugren (4) den weg naar de zee opflaande , daar zy in eene boot aan ftrant leg-gende, (5) van twee Schippers waargenomen worden , die hunne handen (6) ut-fteckende, de zelve den jageren toereyken, om hen te redden.. De Jagers zyn ge-woon omde tygers , die hen vervolgen , in hunnen overfnellen loop te ftuitén , om dehen cen van hunne wulpen toe te werpen, *t een voor, ent ander, een groot ftuk Tygerin.wegs tuflchen beiden , daar na; om midlerwyl tyd te winnen vanin de boorte fiuiteakonnen koomen. Dus fpreekt’er Plinius van: ‘Die ver Hirkanien, mitsgaders deentcont-Indianen zeogen , dat de Tyger van cene vervaarlykefuelbeit is, ?t welk men op Ède tygerjagt beft gewaar wort. Als dejagers beloert bebben dat de Tyger los en uîtzym bol is, fieelen ze zyne wulpens die 2%er zeer veel teffens krygen > uit bet bolSCAen flaan’er , op een zeer gezwind paert , (dat ze noch wel voor cenfrifch Vere cenwiffelen ) gezeten, fchielyk mede voort. DeTygerin, ziende het neft leeg (want vihet Mannetje kreuni?er zich niet mede) ‘liegt op den reuk denjager na : die sundersadoor het aannaderende brullen, zulks gewaar wordende , een der wulpen laat glip-sf,pen: de Moedertyger fîhort hettufhen detanden , en van baarpak in’t bol ontlafi,onekomt ze ederomfnelder dante vooren denvjagersop°tlyf, die'er'<weér cen laten val iilen , en dat duurt 200 lang tot dat ze?t Sîheep zyn , daar dat felle dier'dan Zyne

 

  

verwoetheit tegen ’t ftrandt toont. De zelve jagr vervolgt Pierius Valerianus al-5n.
dus. Tot dat dejaget, ?t chip eindelik bekomen,' en naaulyks twee, zomtyts maaraeenjong behouden bebbende , °’t ontvlucht ; latende zyn paert aan ftrant , daardelaTygerin dan , na dat ze aan firant met naar buylen en kryfen der tanden Lewoedt cok.beeft , op vallende?t uiterfte der wraake , (.dewyl het van baar verfcheurt wort)
aan toont. Dit wy& onze Prent zeer klaar aan , daar de gctergde Tyger herpaerd (dat met voordagt van dejagers achter gelaten is, om het verwoede beeft,in hunne vlugt, daar door op te houden) zeer heftig op’ lyf fpringi. De Zee,
hier afgebeeldt , is mogelyk de Kafpifche van ’t Ooften tegen Hirkanien aan lopen-tntiyr.de; cen gewelt daar zoo veel Tygers zyn, dat de Poéeten veeltyds de Tygers den etnico —
bynaam van Hirkaanfche en Kafpifche geeven ; hoewel Hirkanien daar het van tempoZuiden aan Armenien grenft , niet minder van wilt gediert overvloeit. De reden gesWaarom hier cene Tygerjagt afgebeeldt is, zullen wy hierna verklaaren , wanneer ons 7in cene der volgende Prenten , infgelyks eene Tygerjagt , daar deeze wilde dierenmet fpiegels verfchalkt en gevangen worden, zal voor ’t coge koomen.
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De XVI PRENT.

N dederde volgende vlakte , ziet men de verdichte hiftorie van Herkules, (1)

die van Merkurius (2) verzelt, en van zyne hellevaart gekeert ,, Cerberus, (3)

Defabel met drie ketenen verzeckert , naar boven in her licht fleept : daar van leeft men by

sieme Seneca in zyne Tragedy van Agamemnon.

  Trattus ad celum canis. inferorum
Triplici catena tacuit , nec ullo
Latravit ore , lucis ignote
Metuens colorem.

Dat is.

Wraarom De Helhont met cene drie-dubbele keeten naar booven gelleept > lag Sil; by blaf-

Sha te met geene.mu)len > den glans des Hemels vreezende.

F Defpelonk of ’t hol van Trxnarus , dar de ingang is naar ’t tyk der fchim.

Solmen, in onze fchildery uitgebeeldt (n. 4.) wort van den zelven Poter aldus be.

narus.  fchreven.

Hic ora folvit Ditis invicem domus ,
Hiatque rupes alta , © immenfo fpecu,
Ingens vorago faucibus vaftis patet,
Latumque pandit omnibus populo -iter.

Datis.

Daar naaft aan ontfluit bet huis van Dis ofPluto 2ynen mond, daar ziet men
De mont o 5 Dad bol fi Mn
van de een hooge rots gaapen , en by 't onmeetbaar bo cenyfy groot flop in’ d' opge-

hei, Sparde keel van dat gevaart geopent , waar doo alle volkeren den breedén

«veg ter belle daalen.

Wat Merkurius belangt; die voor Herkules gaat en hem leidt: ;' daar ‘over dient
Furipi- men met opmerkinge alleen Zuripides , in zyne Alceftis te leezen; daar wort Her.
LI kules verziert, Pluto ‘aan te' {preeken ; met ‘deeze ‘woorder. ‘Hunc quidem ( Ctr-

getuig, Derum) ego fubduxi, & trasi ex inferis. Mercurius autem me ducebat ,. atque
dat Mer cefia Minerva. Deezen Cerberus heb'ik mede genomen , en uit ‘het onderaarifche
Hetues [ryk) ge/leept : maar Merkurius was myn leidsman, nevens de (Godinne) Pat-
hielp. Jas met baare (fehoone) blauwe oogen.
nevens
Pallas.
 

De XVII. PRENT.

N devierde vlakte word Europa , van Jupiter in eenen ftier verandert ,, wegge-
. Jvoerr. Dceze fabel befchryft Theocritus niet alleen : maar ze wort ook van Ovi-
è ‘dius, Lucianus, en Achilles Tatius verhaalt, Het fchynt dat ze op dit graf afgebeeldi

 

  

 

bi
Europa ‘is, om Minos en Rhadamantus wil, die, Rechters in de hel uit de byflaap van Ju
enJupi
ter, mni
Theocri

- piter by Eutopa gerecle zyn. Ovidius fpreekt zelf aldus.

  Prebuit it taurus Tyria fua terga puella ,
Fupîter © fulva cornua fronte tulit :

Ilajubam dexira ; leva retinebat amittus ,
Tatiata Et timor ipfe novicaufa decoris erat.
dius zelf Hei implet., flavos movet aura capillos.
beveitige. Sidoni fi fueras afpicienda Fovi.

Dus luid het van onsovergezet.

S00 baaft bad Jupiter, nu eenftier., met (choone boornen voor <ynen geel-gekrut-
den kop, den rug niet fchoongezet, of | Europa] de Tyrifche maagd fteeg?er
op ; ‘bare rechterbantfloeg &y aan de maanen ; met de flinker hield en feborite
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=y haare Klederen op ; de vrees gaf haar si cen blosje en fchooner gedaane
sè : de sint [peelde ter boezem in, en maakte cenen aardigen zwier in haren
fluyer en fîhoone haairen. Dus moft ze ook weezen , zowze den grooten Fu
‘piter behagen , en by zich in hare fehoonheit verluftigen.

 

Dei XVIIICPRENT,

JN de vyfde enlaatfte ruimte , wort cen Keizer (1) metlauweren gekroont, afge-
beeldt , zittende verheven op eenen Spreekftoel , mec zyne cene handr uitgeltrekt;

(2) ookziet menhier by eenenjongeling,die cene kruik ofdoodbus op ’t Altaar vafthoud,
Aand’eene zyde (3) reikt hem cen vrouw eenen krans toe : noch ftaat’er cen an-
derevrouw, (4) haar hooftis koninglykgeciert,* aanzigt keert zy van hem af, enpentito:
wyft iet met de handr. War de Keizer beduiden wil, is ons onbekent ; maar dery ten
andere beelden fchynen te kennente geeven, de maniere of wyze der Ouden in het &®.
eeren der onderaartfche Goden. Zy pleegen eenige woorden voorafte fpreeken; en Giîîng.
dande Schim-godenaan te bidden. Met afch, in cene doodbus gevult, den dooden Seo
ceneftille ruft toe te wenfchen ; driemaal , Vaarwel : Vaarwel : Vaarswel : of enpleche
weeft gegroet en vaarwel vit te roepen. _Daar komt het van daan, dat, op delykal- gheden
taaren, dikwylen deze drie letteren gevonden worden : D..M. S. dat is: ter cere nube
‘vande onderaarifche Goden : maar die gewoonte der Oudenis over bekent. Echtergraven
{chynt de Vrouw- of fprekende Huylfter ons, fchaduwswyze, cenig licht te geeven, {n°
en door ’t wyzen met hare handt iets uit te drukken , want achter haarvae;
ziet men cen Tombe ofgraf , (5) daar de doodbusen afch in bewaart en gefloo- 15
ten wiert. Vangebruik der kroonen by de doodbuffen, en andere lykcierzelen , sale &
zullen wy daar na fpreken. Zommige werpen deeze offerhande, ofheiliginge; over”
cenen anderen boeg ; en verftaan’er door dat het cene plechtigheit en dienftpfeginge
zoude geweelt zyn over de cene of deandere heilige Maagr, welke onder eenen hei- Andere
denfchen Keizer den marteldood zoude geleden hebben. RIE

Dus de beelden en fchilderyen van de zydmuuren verklaart hebbende; blyft het preat.
hooge-of boveneind van dit doodshuis, om en boven het muurhol van Ovidius , als ziehier
het in de IV Prentafgetekentis , overig. In den omkring , bovenden boog van tab.1v
dat vak, ziet men twee Viftorien of Godinnender zege : (2) d’eenereikt de an- SEI
dere cenen bloemkrans toe; op de zyde van har ftaan twee Geboort-engelen (3) met dRE
krygsrokken of blauwe mantels omgordt; icder heeft eene bloemmand in zyne hand:
zy ftaan, volgens de orde en fchikking der andere vakken , tuffchen twee vlakke
ofplatte Korintifche zuilen , op eenen rooden grondt. Boven de voornoemde zui-
len, ziet men zeer fchoone ornamentenofcierzelen, in natte kalkgefchildert : wat
hooger komt, frontifpies wyze, in den fteen van derots, cene halve maan, uit wel-
kers midden aan een draat eenige roode en blauwe bloemtuiltjes , met roozen tuf-
fchen beyden , hangen : onder de zelve maan, opcen fteentje, zier men loofwerk
opeenen Violettengront ,in’t midden eenen penning of medalie (5) cn daar in cen'*trortraîe
gelauriert hooft : ’t welk het hooft van Ovidius waarfchynlyk verbeeldr : maar ose
dewyl de Kleur weg was , is ’t onmooglyk geweeft het beelt zuiver en:net den le-van Ovi-
zer te vertoonen. \Aan beide zyden der Maane zyntwee fabelen , met hare orna-dius.
mentenen cierzelen op ecnen vierkanten fteen gefchildert; d’eene aan de rechter-
hant (6) vertoont Pegazus , mitsgaders drie Nymphen, die hem waffchen : d’an-
dere (7) Oedipus, antwoort aan Sphynx op haar raadzel geevende.

 

DestraRENI

E Dichters verhaalen, dat Spliynx in het Thebaanfche velt, opcene rots zits
tende (Zy was met menfchelyke ‘taale begaaft ) den reizigers zeer duiftere pefabet

raatzels uitgafop voorwaarde , dat 3 die;de raatzels niet verklaaren of raaden konde, van.
van haar mofte of mogte verfcheurt worden ; dat. cok , indien iemant den knoop Pm
lofte en ’t:raadzel nitte-, Sphynx zelf om hals moft..  Oedipus ; op ‘zeekeren tyd, pus.
zynen weg door dat gewelt neemende , Tata het raadzel , en overwint by ge

2 vol.

 

        

   

  
   

  

 

    

     

  

        

  
  

                 

  

 

    

     



     
    
   

    
148 BESCHRYVING.VAN ’t GRAF

in volgeSphynx. Hetraadzelbeftonthier in. 77644 dier sn den morgenftondopvier , op den
ee middagopiweeren op den avont op drie'uoetenfont,ging ofliep?Ocdipusantwoordde haar:

Dater cen menfch doorvertaan wiert; die, een kinr zynde, dat, onnozel, zich niet be-
datvin ftieren konnende, op handen'en voeten kroop; daar na, kloekerenmanbaar gewor=
Ocdipus den , op twee voetenmoedig heeneftapte ; maar cindelyk, tot cenen hoogen oudera
wo. dom geklommen, de kragtenuitgereert , op eenen ftok leunde , en zich allengs-

kens naar ’tgraf kromde. De zin van deeze fabel ftelt duidelyk genoeg *t men.
fchelyke leven voor cogen., ’r welk veele zwakheden onderheevig , veele onge-
makken onderworpen , ten laatften in ’© graf zyne rult vindt.
Men ziet Sphynx zittende opcenerots , hebbendevleugels als een Arend, poo-

der en en klaauwen als een Leeuw ;’taanzigt en de boezem als cene Maagdt: haare poot
‘r even en klaauwftreke ze naar Oedipus, op den weg ftaande, uit; die van Zyn paert ge-ertoont. : Sio

ftegen, het wanfchepzel fterk aanziet; zich in ftaat ftelt om het raadzelte hooren;
en te bedenken om het op te loffen : in zyneflinkerhant heeft hy cene fpies ; zy-
ne rechter aan den mont ; zeer aandachtig een goed antwoort zaekende. Zynnaakt
lichaam is mer eenen violetten mantel ; in zulk cene geftalte als de. Helden en
halve Goden afgebeeldt worden, omhangen ; zyn paerdt , achter hem , word
van zynen gewapenden lyfknegt, by den room , vaft en ftaandegehouden.

   

   
De fchil-et

 

De. XX. PRENT.

Ande andere zyde ftaat Pegafus (1) met drie Nymphen , die hem waffchen
en reynigen.  Een van haar (2) bukt, en fpoelt hem [de voeten ] af : de

tweede, met eenen emmer of watervat, fchynt hem met’s hemels daauw of yocht
(n. 3.) te befprocijen ; de derde , (4) recht tegen hem overeindt , heeft infge-

-—__— lykseene kruik of waterkan. Alle drie zynze met Kranffen , van moerig lifch of
Sie biezen , om ’t hooft geciert. ’ Schynt fchier , of dit beeldt ’t paerdt van Aurora
tora's(om dat zynhals mer roozen gmringt is) of wel de geboorte-of liever den teeldag
paerdt ‘van Pegafus:, aan het Tritonifche meyr, vertoonde. Echter zouden wy waarfchy-
e nelyker meenen , dat her de Nymphenin de Elizeifche velden, en de overvoering
dege- van de zielen der Helden , naar de zoo gelukkige ruftplaatzen (om redenen bo-
beorte yen in delX, en XIPrent bygebragt) verbeeldde. Want de Ouden of Poéeten
Pegatus. verzierden , dat de Zonnepaerden van de Uuren beltelt en gefpyft wierden : doch
DeUuren daar van zullen wy aan ’t eind van dit werk eenigzins fprecken , en ook tragten
deZon- te beweeren , dat de Zon door Pegafus yerftaan wordt. In deeze, en in de XI
nepiePrent,, zien wy deeze drie Nymphen aldus afgebeelde ; maar op de Marmerftee-
De zon men vinden wy haar, indegedaante en ’r gewaat der Gratién of Bevalligheden, met
door Pe- mocrig riet oflifch bekranft , buffen of kruiken in hare banden hebbende. De Gra.
fefieverién of Bevalligheden , nevens de Nymphen , worden in de reyen van Venus , en
DeGra- in meer andere gelegentheden » zeer dikwils t’zamen gevoegt.
Berg: Dewyl wy het onderfte deel deezer dooden woninge, metalle haare fabelen en
heden vercierzelen , verklaart en in Prent vertoont hebben , Blyft alleen overig de kluis of
hoever- her gewelf, infgelyks met verfcheide fabelen en ornamenten  opgepronkt ; alle 5
soon yeneens als de voorige , zeercierlyk , en by de pronkgraven paflende.

 

De XXXL PRENT.

NE lengte van de fchild of kruin dezer Kluize is , in eene vierkante wytte en
breette [naar behooren ] verdeelt ; beflaande het geheele midden, nevens de

pe kruia Deide hooft- en voeteinden : welke zich boven de kroonlyft buygen en krommen:
derklui- als yolkomen blykt uit deeze Prent , en hare wederzydfche kornifen of kroonly-
icbe  ften Aan ’ cene eind (A) wiert de fchildery glad en gaafgezien : maar aan‘

ander eind.,. naar of boven den ingang (B) was ze weg.; om dat ze daar
t’zameh met cen ftuk van het/groot gepleifterde vierkant (in *t midden ftaande)
door.de ongemakken der lucht en ’t vocht, (aan die zyde ’t mecft geleden hebben-
de) uitgevallen was.
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Men ziet echter hier, met het beduid (B) daar by, de plaats welke doorottheit

van hare ornamenten en cierzels berooft is. In ‘c middelfte vietkant srecht in de
Kruin , ftaat de gevleugelde Pegafus, (1) in cenen ronden ring , met ornamenten Tegai,van plaafter, kranswyze in natte kalk gefchildere en ingefloten.” In den omloop sui
van deezen kring, ziet men vier loofwerken, bynaalt half rondt , met klcene beel. ronteraden in '© midden, den (Terminus) Eindgod betekenende of verbeeldende icartwee geboge ofgekrulde roozen , op elke zyde , uitwaarts.: Dit ront wott in cen termi.
achtkant (2) befloten; daat vier vierkanten ; aan vier zyden,tegens aan komen; mulwelke jagten op veelerley wiltgedierte (3) vertoonen : onder ieder jagt koomen ‘°°
vier langwerpiger of fcheele vierkanten , (4) vervangende de eetfte vietkanten 3welker uiterfte hoeken worden gebtoken , aan , of met hetcerfte groore vierkantder Kluize , aan vier zyden. In de vlakte der onderfte vier langwerpiger vierkan-ten, ftaan in elk we beelden, omtrentdrie en cene halve handpalm hoog , de vier
Getyden des jaars vertoonende. In de tuffchenruymte of vlakte , tuffchen deeze
Getyden, zietmen halve maanen,of boogen halvemaans wyze , (5) aan elke zyde Lea
van de kluis cene : in ieder halve maan ftaan twee beelden 3, maar cen van de tiweedes jaarsi
(è boven of beneden eind , z00 men ’t noemen wil) is afgevallen ; de noch ove-
tige (5) vertoonteenebeflote watandeof tuin » daar in twee herten van honden ge
jaagt worden. In de andere vlakten en ruimte, tuffchen deezehalve maanen » Zyn
verfcheide beeften , (6) offen , rammen, honden , op de vier Getyden fpeclende ,
afgemaalr. 2

 

De XXII PRENT.

M vetvolgens én met ordre de Jaargetyden te beginnen , weeten Wy, dat de
Lentede eerfte is, Zy ftaat aan de rechtethant afgemaalt, recht tegens over van Fen zinidie ter graffteé intreedt : dar ziet men cene Nymf (1) of Veltgodin, met eenen nebeetharder fpeelende 5 in d’eene handt heeft zy cen bloemkorf , van rict of biezen StioE

gevlogten ; in d’andere cene bloem met de ffeel, van den ftronk geruke ; de har- gemaaltder is naakt, heeft cene geic om zynen hals, welker pooten hy met zyne eene handes
gefloten houdende, danît en huppelt met de N:ymf; in zyne andere, heeft hy ce- bloemen.nen krommen fchaaphardetsftaf , (3) daar zy de yoeten; van de geiten en ander
yee s mede vaft weeten te houden. Plizius fchtyft dat de geiten en fchaapen in Plinius
Novembet runs worden , en in Maert, als de lente begint, lammeren. Dus fpreekteihy : ay worden runs in Slagimaant , en lammeren in Lentemaani 3 wanneer dieredet28 groen begint te ksoppen : want als de hoven en weiden beginnen te bloeijen en 8°nicuw groen te krygen , dan lammeren de fchaapen en geytens en dan begint men ze
te melken. Daarom ziet men op de Marmerfteenen , en zarken , daar infgelyks
de uuren der jaaren ofjaar-tyden op uitgehouwen zyn , aan de voeten der Lente 5
cene geit, of wel cenen harder die ecne geit melkr. De lange tabbert of rok vari
deeze Nymf; komt tot aan haare hielen; met cen-gefp onder de borft vat ge-
maakt 5 zonder mouwen , en Violet van kleur : de mantel, welke, los van hare
fchouderen ; in plooijen naar den boezem afzakt , is geel : tufichen beide deeze
beelden, ftaat in e midden eene Bloemnaalt , met roozen (4) fierlyk opgepronkt,
komendeuit eene kruik , welke voor een voetftuk verftrekt, de zelve is met bloemen
en bladenrykelyk geciert, Het zelve ornament, ofdiergelyke Bloemnaalten kruyk,
ftaat meede in de andere Prenten der volgende Uuren.

 

De XXIII PRENT.

PP den tweden hoek wort de Zomet , als eenefchoonieen tultige Veltgodin
verbeeldt. Zy danlt mer cenen harder : haar geheele bovenlyfis naakr; maar

haare onderfte declen zyn met cenen geelen rok , bynaaft tot aan ‘hare voetzoolena
toe, gedekt. Overaardig en luftig is de geftalte deezer Nymphe ; die ,. borlt en dg
boezem bloot, zeer geeftig , met haare eene hand. boven *t hooft , een borduurzel Zomer
©f kant van eenen Violetkleurigen vifdenige fluyer vaft houd , welke van cenenoe

2 3 zage”

  

  

      

  
  

  
  

  
  

 

  
      

  

  

   
   

  

 

  

 

   
    

 

     

 

   

 

  

 

  

  

  

  

 

  

   



  

     

   

 

  

  
  

 

  

 

  

 
 

 

 
 

  

  
 

  

 

  

    

  

 

  

 

  
  

   

  

     
  

 

  
  
  

            

td BESCHRYVING VAN %* GRAF
To zagten wind zwierig opgeligt ,, boogswyzegeplooit , over en onder haren: anderen
beéld, arm geflagen is. Het hooft van den harder is met koornaaren omkranft ; onder

het huppelenen fpringen , biedt hy de Nymfe eenen hoonder , of mandevolzo-
mervrugten en appelen aan.  Hyis heel naakt; (1) uitgezondertdat cen geele man-
tel; van achteren,, zyn cene fchouder dekt.

 

De XXIV.. PRENT.

sine Anhet andere eind van deze kluis, tegen over de Lente, ftaat de Herfit afge-
enhoe. beeldt , door den dans van een Nymf met cen Harder. Zy heeft eene mande in

hare flinker handt, daar zy, met derechter; eenen tros druyven in legt. Haareene

fchouder ; arm , en been zyn naakt ; maar d’andere deelen haars lichaams zyn met

eenen langen rooden rok ot tabbert bedekt. De Harder, die met haar omfpringt,
heefe twee hoonders vol druiven, den cenen draagt hy met eenen'ftok op fchouder,
den anderen aan de handt,

 

De XXV. PRENT.

U volgt de Winter , als delaatfte der Uuren , recht tegen over den Zomer

Des win- ftaande ; afgebeelde door cenen ouden zeer bejaarden man, kaal van kop, die

terszio- naaulyks in ’© danflen zyne voeten fchynt te konnenligten of beweegen. Zyne

nebeeli: x-leeding is cene lange donkre Violette tabbert , tot onder aan zyne enklauwen en

dewin- ‘voetzoolen koomende; hy heeft fchoenen aan zynevoeten, meteene gefp , boven op,

terafge vat gemaakt. Zyn boven-of omhangkleet is blaauw , om den hals toe; % deke

niet alleen zyhien arm , maar ook zyn hooft , tot aan *t voorhooft ; om voor s of

regen de fcherpe koude des winters wel bewaart te zyn. In zyne flinkerhant heeft

hy cenen wilden water- of Eendvogel; maar in zyne rechter cenig moerig riet: bei

de den winter betekenende. Recht over den'‘ouden Man, danft eene Veltgodin,

‘wwelke; ‘met beide haare handen ; ceneri anderen Eendyogel vafthoud: deeze Nymf

is ook met dubbel gewaat gekleedt : het boventteis Violet en kort3 want-het komt

inaat tot aan ’t midden van hate dye. Maar het onderfte , trekkendenaarden geeleny

komt tor onder dan hare voeten. Omdeeze beelden, de vier Uuren of Getyden

des jaars betekenende, te verklaaren; zullen wy een gedicht van cenen oudenlatyn=
fchen Poéet by brengen.

 

Carpit;blandafuis ver alnium dona rofetiss
Torrida collettis exultat frugibus éffas:
Indicat autumnum redimitus palmite vertex 5
Frigore pallet byems ; defignans alite tempus.

Datis in onze taal in dicht een weinig uirgebreidt :

De lievé Lente plukt , uit haare roozegaarden;
Haarfchoone gaven ; 200 aanminnig voor het 008 è

De heete Zomer ziet 2yn vrigten dan, vol waarden,
Verzamelt , danft en fpringt ‘van blyafchap naar om hoog.

De Herfft vertoont zich door defjeugt , met vreugdekranffen ;
Van Eyngaardloof en palm $ verfiert om ’t blonde hooft =

i De Winter , bleck van kou &met ftrimme betn in°t danffen,
Sono Door “É waterpluimgediert bet killig yS beloofi.
door cen s) è, .
kidoé Daar uît blykt dat het gevogelte » % .welk in dit Jaatfte vaers. gezegt
kinde- word den Winter te beduiden , geen andet vogél dan ‘cen Eend of watervogelis.Ge ho s N E ; Ber
ife In de doodbufîen of kaffen, waar op de viet uuren ofgetyden desjaars, als jongelin-
be E of kinderen afgebceldt ftaan ; ziet' men den Winter', als den laatften, in eenny i ùSedi Phrygifch gewaat, met laerzen ter halver been, en cen om-of neèrgeflagenen hoed
deere gedekt. © Kint zeggen ze Ganymedes te zyn, daar van zommige den WatermanE y y E
Kintver: wpillen naaken ; als Hyginas betuige gi nevens Cajus Cefius Baf[us in de fchynftat

van



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

 

   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TAB.XXIX.

LiHbloinA<B

 



 

 

 

 

 

   
 

 

  

 

 



  

na

  

  

   

 

  

   
    

  
    

  

  

   

    
  
  

 

  

     

  

  

  

  

    

  

  

DER NAZOONEN Ist

van Germanicus Caefar. Dus fpreekt hy : vorders fchynt (Aquarius) de Water doo Hy- Îman dien naam gekregen te bebben , om dat în zyn opkomen vele ftortregens Sen i
vallen. Eenige willen , dat by Ganymedes , de zoon van Troilus ex Calliroe _ Batte Î
zoude 2yn 5 die, toen by op den berg Ida verkeerde, om <yne uitneemende fchoon-i |
heit van Fupiter bemint; onderSebyn van cenen Arend ontuoert; onder de RRarren I]geplaatft îs geworden. Daar na is by (Aquarius) de Waterman , om dat by gan. Door |
Sche ffroomen ftort , genaamt. Om deeze reden is ’t dat de warervogels denti”
winter worden toegeéygent en bygevoegt , gelyk wy hier in deeze Prent aangewee. fc |
zen hebben. 2 Ì

den win
ter. I

De XXVI. PRENT.
Î

EJagten volgen’er , welke boven de vier Getyden des jaars gefchildert
ftaan : ieder der zelver is gepaft op cen jaargety. By de Lente ziet men eene nO

Hertejage , daar twee herten, ’t cen mannelyk, mer fchoone takken gekroont, ’t cia
ander cen wyfje of hind zonder hoornen , afgebeeldt worden : rwee jagers zyn'er Dia Îby , cen van hen hit, de ftrik ofleits loslatende , zynen hondt > de ander otage”
ftaande aan dentuin , fteekt zynefpies uit. mi |arte-

{

Ì
|

 

jage zine
Rebeelt
der Len= |
te, ODe XXVII PRENT. |

BI den Zomer is eene Leeuwejagt gepat. In de Prent ziet men cenen Jager ; Dezo:
met zynen langwerpigen fchild gedekt , op zynen rug leggende , zich weeren merdoor "19

tegen de verwoetheiswan cenen Leeuw , die met zyne pooten op den fchild {Ap (ire
pende , zyn&klauwenuitfteekt , om den jager te verfcheuren ; terwyl cen twee.jagtafge.
de, metdenfchild op zynen rug, om zich op die wyzete bergen, het op cen loo- Ml
penftelt. Eenige evepwel, naar den anderen kant; ftellen zich met d’eene nie Î« gebogen + fchild aan fchild (fchildpads wyze) geflooten ; fchrap , en wagten den i Leeuw afeaglicamgt.cene groote woede op henaanvalt. |

VI 4 ® - i *
|Ù 

  

om ya. De XXW.IIIL PRENT.

Enezeer fchoone Tygerjagt is op den Herflt gepaft : hier worden de Tygers To
verfchalkt , en met fpiegels reloorgeftelt ; van de zelve dienenzichde jagers, gerjagi |

omdeezeallerfelfte beeften ftaande te houden , wanneer zy mer eenen overfnellen © Lao Ì
loop hen , om haare wulpen weèr te krygen , vervolgen. De Tygers , door dit ge- Da Da
zigt verbyftert , vertraagen hunnen loop; geevende midlerwyle tyt aandejageren , die Tygers
op rappe hengften , zich met alle magt en vollen ren, fpoeden , om te ontylug- orde
ten , en hetaan ftrandtin cen fchip te ontkomen : ’t welk Klaudianus uitftekenderfpiegets
wyze beveftigt , den toorn en razenden drift yan Ceres , in *t zocken vanhare ont-bero

  
ii n . »

voerde dochter Proferpina , by de verwoetheit van cene Moedertyger gelykende: Sco:
op deeze wyze fpreekt hy. Ride

|
Ì
f
|
|
Î

ftigt.
Arduus Hircana quatitur (îc matre Nyphates, |
Cujus Acbemenio Regi ludibria natos
Averit tremebundus eques > fremit illa marito |
Mobilior Zephyro , totamque virentibus îram Ì
Difperfît maculis , jam jamque baufturaprofundo
Ore virum , vitrée tardatur imagine forme.

Datis.
|

Dus beweegt zich de freile berg Myphates , als de bevreesde ruiter , die, om |
den Achemenifchen Koning een tvdverdryf te befehaaren , cene Siria Ì
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BESCHRYVING VAN © GRAF

Tygerinne baare <wulpen ontftoolen hebbende szich met de vlugt zoekt te berger:
2 klaagWet met naar buylen haaren Tyger , die fneller dan de wint opoliegti:
Sy mietanders voorhebbende dan denjagerte vernielen , maakt zich 200 toor-
nix boos , dat bare plekken daar van groen worden , ende (palkt ‘haren fchrik-
lyken muil wyt op: maar zy wort door haar eigefchim en fpiegels weérhou-
den. 7

 

Menziet daar cenen-Tyger; door zyn eige (chim in'den fpiegel, bedrogen en 'op-
igehouden.. De fpiegelftaat in cen vierkant ftuk of vak , daar cen jager boven'opi,
nader d’eene knie geboogen , met zyne fpies fchrap ftaat ; om den Tygerte grieven.

Dichte by hem ftaan drie-andere jagers, dicht in cen gefloten, van gelyken op of met
hunneeene knie gebukt; met beukelaars en fpieflen gewapent : infgelyks noch zes
andere van eenen andéren kant , ftaande}. met -hunne fchilden en lichamen , zeer
dicht gefloten : een van henfteekt den Tyger, welke gevallen legr. In deeze
fchildery loopen de Tygers niet fnel, om hunne ontftooke wulpen weér te krygen,
als boven in de XV Prent': maar het fchynt ect dat'de jagers deeze beeften ,, door
de'fchim in:den fpiegel bedrogen en verfchalkt ,. zocken te vangen of dooden : om
hen van hunnevellen te berooven.

ver
klaart.

De XXIX. PRENT.

  

  

DE is eené Winterjagt, daarom wort ze ook op den. winter gepalt ; men
kon'er niet met al, noch ftuk nochftol meer van zien , door dien de fchilde-

en ry, ’ceffens met het plaafterwerk boven , af gevallen was : maar dewyl op de
«Icude' marmere' tafelen ‘en fteenen , dit jaargety  door'eene zwynejagt‘afgebeeldt

wort , vertoonen wy hier eene diergelyke , naar cene zeer {chooneantyke fchildery
var -geteckent, welke»in het jaar 1673. aan den voet van dertberg Celius , naar het
hildery Flaviaanfche groot Tooncel of Amphitheater ;‘in de. Sertoriaaniche Rloven gevon-

ge den is ; ‘daar , behalven decze, meer‘andere:fchilderyen: en oude afbeeldzels, noch
denis. <in volle kleur, ‘als ook deeze was, op gefpoort zyn', a’ meer maalen gepre-

zen boek; van den Kardinaal Camillus Maximus, in Pre

   

SiriEL reni PL

De XXX PRENSE

 

Uffchendevier tyden des jaars, vertoonen zich cenige halve Maanen: in cene
der zelve ; wélke tegen over den ingangvan dit gebouw gefchildert is, ziet-

Eene.be- men eenen tuin' van riet gevlogien ofgeftooken , met twee galerytjes , of bedekte
ie eni lommerige wandelwegen: binhen'in de ruimte loopen twee herten., «als: in cene
garde. ‘diergaarde gefloten , van eenen hond: gejaagt ; dien zy, nevens twee jagers , z0e-

kente ontvlugten. ‘Twee andere, met fpieflen voorzien, treeden buiten den behcin-

dentuin : noch twee mannen ftaan aan den ingang.
In de tweede halve maan , recht boven de deur , was gcene fchildery meer: de-

wyl ze al meede van haaren grond, met het plaafterwerk, doorlangheit van rydt
afgevallen was, als gezegt ; en in de XXI. Prentvertoontis.

 

DEE XXXTERNI

‘Andere
le
PD de derde Maan (tegen over de volgendeaan de flinker handt, ) zit'een man;
van zyn midde-lyf af tot zyn hooft toe, ganfch naakt 5 met bladen en loof om

t hooft gekranft , die in zyne rechterhant , eenen hoornen beker heeft , en met
zyne andere hand. wyft hy naar de Nymf, welke met haar half lyf digt by hem
ftaat , haare ene hand, vol roozen en'bloemen , hout zy opzyde; in dé andere

hceft ze cen riet' of pyp ;.haar hooft is met cenen-krans van moeriglifch E.
an
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DER NAZOONEN 153

‘Aan weérkanten zyn Feftons en loofwerken , of boogjes van bladen en bloemen 3
‘deeze Prent moet mede op'de Lente gepaft worden.

 

De. XXXII PRENT.

IN de vierde Maan; aan de techter hant; (5) ftaat cen jongeling , byna geheel
naakt; in de eene hant heeft hy cenen Harders ftaf ; in d’andere eenen druiven-

tros.  ‘Tegen hem over zit cene vrouw of Bacchant , leunende op cene fpies of
wyngaartftok. Aan weérzyden van * leege vak hangen of flingeren ook hier, (ge-
1yk in de voorige) twee Feftons of loofwerken tot cen cieraàr. Deeze Prent beeldt Deeze .
den Herflt af. Pi

Defchilderyen in deeze halve Maanen, enanderediergelyke met loofwerk verciert, den
flaan ; buiten allen twyfel, op de tyden des jaars, en betekenen het zelve, dar !°*
wyin de vorige aantekeningen gezegt hebben , ton wy de vier jaargetyden vetklaar-
den. Op de Grafzarkenentafereelen, als ook op Marmerfteenen en Penningen, vindt
men menigmaal de beelden der vier Jaargetyden , als cen teken van geluk en heyl Jeargety-
in dien ryd: derhalven ziet men dikwils op de achterfte zyde der medalien, of oude dale
penningen, dit byfchrift. FeZicitas temporum; Felicia tempora. ’t Geluk der ty- xenvan
den; of Gelukkige tyden. Deeze vier Tyden des jaars wotden door vier kinderen af- gela,
gebeelde, daar by dan gewoonlyk de zelve beduideniffen ftaan, welke men hier vind.a
Alhoewel nu ‘de beelteniffen van deeze vier Getyden , op de penningen ; het geluk lien,
des ryks te kennen geeven, ’t welkde Romeinen onder de heerfchappye van goede 1g”
Keizeren genooten; hadden ze echter op de graven engraffteeden cene andere bedui.
dinge ; flaande op het gelukzalig leven, dat de zuivere zielen , met gecne vuilig-
heden belmet , in de Elizeifche velden leiden ; tor dat de tyt , van het nootlor
gefchike , omgeloopen zoude zyn, en zy weér op aarde cen nieuw menfchelyk
Jeven hervatten : waar van wy hier na zullen fpreken , als wy van Pegafus, als een Seen

Zonneteken , vinder , en vader der tyden zullen handelen. ‘Wy voegen hier by} sieerà
dat de Uuren , poortwagters van den Hemel , de zelve, en niet onderfcheiden psert
vande vier Tyden des jaars waren ; ook, alszoodanige , by tyden en wylen de zie- iosa,
len in menfchelyke lichamenherftelden : als Theocritus verziert van Adonis , dien ken ge-
de Uuren, uit de Hel gehaàlt , weder aan Venus overleverden. Dit is de reden Loto
waarom ze onder de beelden, tot dè graven paffende en dienende , meede getelt enpoort-
gezien wierden. : VS
Om den rand of’ halfront voort af te handelen , moeten wyte rug treeden ; teme,

naar de verdeelingen van ’t bovencind deezet graffiteè , in de XXI. Prent vertoone.
Het hoog- , of boveneind , word weér door drie vierkanten van den anderen ge- Dever-
fneeden , en door een groot , in’t midden , en twee war kleener aan de Zid
alle met veele Kleuren van den anderen onderfcheiden , gebroken. In het grootegewe-
vierkant , word in ’t midden een Kleener ingeflooten, en daar in twee Bacchanteneo
ofdie ’t feeft van den Wyngod vieren, danffende en fpringende (7) vertoont»: het sardighe.
kleener wort omkranft met eerien ronden cirkel of kring van gevlogren ‘laurier (0) densa
en weér door vier vierkante fchilden, kruiswyze, (9) gebroken. Twee dezervo
fchilden , (d’een beflaat het bovenfte , d'ander ’ onderfte van dencirkel) hebben
elk in ’t midden een kleen rond, met eenen Arend in ieder rond, en een kroon van
laurieren in zyne klaauwen. Maar , in de fchilden' op de zyde, zier men rwee
bloempotten ofkruiken , welker voeten , met loofwerk aan weérzyden , geciert
zyn. Indevier overige vlakten , tuffchen den cirkel'en °t groote vierkant , wor-
den twee Zegegodinnnen , nevens twee Geboortegoden of Engelen, niet naaft
een, maar elk over den anderen ftaande , mer Feftonnen opgepronkt ; gezien. (n.
10) De Vigtorien of Zegegodinnen zyn gevleugelt ; zy hebben palmtakken en
kKroonen in haare handen. De Geboortegoden zyn van gelyken gevleugelt , maar
naakey in de rechter handt eenen korf, in deflinker den Hoorn vanovervloet heb-
bende.

In de twee andere vierkanten, aan de zyde, ftaan verzierde hiftorien, metrooze-- verde:
ftruiken aan weérzyden op de hocken uitgebeeldr. Het cene vierkant vertoont her teseg
vordeel van Paris (11). Het ander cen paetdt cene rivier doorwaadende.

verbeelt

v

     

   
   

  

   

   

  

      

  

               

  

                  

  

    

  



   
       
     

     

    
    

   

     

         

    
    

   

   

    

        

  

   
 

BESCHRYVING VAN © GRAF

De XXXIII PRENT.

fue TN ?t middelfte vierkant zyn , als gezegt is, twee fpringende Bacchanten afge.

oe beeldt ; den dans der vier Jaartyden leidende. Dejongeling is naakt met d’eene

Santen, band houd hy eenen Bacchanten of anderen geknopren ftok ; met d’andere:, cene

hume fchotel vol vleefch, ofiets diergelyks, (niet wel met het 0og aftemeeten, om dar

soa » de verwe doorlangheit van tyd ingefchotenof wegis) op zyn hooft. De Nymf,

wsat. welke mer hem fpeelt , heeft eene trom onder haren arm, daar op flaat zy met hare
andere hand, terwyle zy metden jongeling of den Bacchant danft ; Zy is met een
lang gewaat of hangenden rok , tot aan haare enklauwen toe , gekleedt ; van, of

over hare eene fchouder vliegt een kleetof fluyer , zwierig van den wind opgeligr,
enboogswyzegeplooit ,’t welk over haren anderen arm geflagen achter neèrhange.

 

De. XXXIV. PRENT.

N het kleener vierkant aan de rechter hand (11) zit Paris op cenenfteen, aan

den oever van derivier Simois , of eenen anderen ftroom van den berg Ida. Hy

Paris is als een Harder gekleedt , met cen Phrygifch hoetjen op ?t hooft; in zyneflinker

sorio hand heeft hy cenen gekroonden ftaf; om hem heene weiden offen en ander vee.

gebeel. Mercurius ftaar voor hem , hy geeft hem eenen appel, om dien aan de

sudfece [choontte der drie Godinnen te geeven : Paris fteekt daar op zyne rechter hand

hemden uit om den appelte ontfangen. Niet verre van den Ocever, zitten Pallas; Juno;en

twitap- Venus 3 welke Godinnen de {childery , met cene aardige eélheic der fchilderkonft

Pi en geeftige konftgreep , zoo vertoont, dat ieder vanhaar deLiefde fchyntte bid.

der {chiden, om Paris cen goetgunftig hart ’t haarwaarts re willen inboezemen , en hem

imet liefde tot hare deugden en begaaftheeden te ontfteeken. Pallas, met eenen

toonen. helm gewapent , legt haare cene handt op haaren beukelaar 3 daar zy te gelyk haa

Lo re fpies in heeft + maar met de andere omhelft ze den Liefdegodt ; zy gaat met

Sinnen alle minnelykheit te werk, en verzoekt dat hy ’t hart van Paris opwekke, en doe

ende branden met de vlammen van wysheit en kloekmoedigheit. Naaft haar zit Juno,

te in’ midden , ‘met een Koninglyk hooftcieraat ; van % hooft af tot haare voe-

Pallis, ten bedekt mer eenen fluyer ,. over hare fchouders neèrhangende : in haa-

June: re eene handt heeft zy cen fpies 3 maar met de andere , de zelve naar Cupi

ses do, den Mingodt, toefteekende, fchynt ze hem te verzoeken om te zeggen, dat

hero zy Paris goude bergen belooft ; en dat hy hem verder cene liefde naar grooten ryk-

ontrent dom en groote magt inblaaze. Venus de derde , infgelyks met cen Koninglyk

hiaren hooftcieraat getooit , heeft eene fpies in de hant : maar, uit krage van haare

DS moederlyke achtbaarheit en ontzag ; fchynt zy alleen haaren zoon, mether op-

draagt. fteeken van eenen vinger, te gebieden , dat hy Paris gaande maake en ontfteeke, met

Hee. de vlammige hoop en begeerte om Helena , de fchooni:e der vrouwen, en daar by

sanparis van hemelfche afkomft ; ren echt te bekoomen ; en liem daar door beweege, om

den Appel (den prys der {choonheit) aan haar te geeven. Midlerwyle wyft de ge-

vleugelde Cupido , die naaft, Pallas ftaat , met zyne handt de Godinnenaan , dat

Mercurius aan den Koninglyken harder , op de overzyde van den oever , den ap-

el roereyke.  Deeze drie Godinnen hebben elk cene wit blinkendefpics:.,, (cen

teken der Godtheit ) in hare handen. De Ouden hadden zeer groot gevoelen:van

Venus de magt van Venus; en dat zy zelfs de minnaars in de Elizeifche velden overvoer=

totde. Dies fpreckt Tibullus.
voeren

per Sed me » qui facilis tenero fim femper amori,
naren 9 n, +

naar Ip/a Venus Campos ducat in Elofios.

dElizei. -
fehe vel. Dat is.
den.

i j

Wat my belangt, ( zegt hy)) die altyd zoo teer zoet en zot op ’t minnen en mu

nebekken ben geweeft 3 de Godin Venus sal zelve de goetheit wel hebben ; 0

my in de Elezeifehe veldente geleiden.

De

    

  
  

  

        

   

 

   
  

 

  

    

   

   

   
  

  

  
        

   
    
    

  

 

     
   

 



 

   

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
  

   
DEESRTENEATZI OLO NIE? 1}5

De XXXV. PRENT.

1° het andere kleenet vierkant , 4an de flinker ZY » (î3) ziet inecén paeiddeît pere
ftroom dootwaadende , dat van eenen man langs den weg gevolgt worr. Men Prent

zict ook cene rots , voor de zelve vettoont zich cen man met cene fpies in zynefo
hand ; maar het fchynt cen beeldt te weezen , dat eerien dooden vertoont. ‘Zoda- Degi
nige beelden pleegen de Oude welcet aan den weg,by of voor eén graf te zetten:î"
tnaar doordien onsdit beelt zeer duifter voorkomt,en dat’er, om het met raaden uit gelaten.
te vinden, cen wyzer taatsman wortvereifcht, zullen wy ’ anderen ter verklaringe * Paerdt
geerne overlaten. Porto

Dusblyft ons niet overig dan het paerdt Pegafus, in de XXI Prent met voordagtprent
voorby gegaan , om°er hier vante fpreeken: ’t ftaat in’ middelpunt van de kKritin ix:
of’t ront vah °t gewelf , op t plaefterwerk in natte kalk gefchilder. ‘Wy hebben dathet
voor gezegt, dat door dit vliegend Paert, de overvoering der zielen hemelwaarts , FSE
bequaamlyk uitgelegt kan en mag worden : niettemin vinden wy ons overtuigt; en betekent
zeggeì, dat het hiet de Zon berekent als Vaderén vinder van detydendesjaars, metPegatus
vietderley kiewren , dan de zyden, afgemaalt. Want Pegafus was de Zonne gehei- È Sa:
ligc en toegewydt. Haar Waagen vwiert vetdicht van gevleugelde paerden, ge- wydt.
tiokken en door de lucht gevoert te worden : dit betuigr Ovidius in zyneJaarty-
den , den allerfnelften loop ; waar mede de Zon dencirkel of kring des jaars
door en ten einde loopt , aldus te kennen geevende.

       

  

Sextus ubi è terra clivofàim fcandit olympum
Phebus , © alatis ethera carpit equis.

Datis.

Als Phebus in de lent,' den zesden dag van Maert ;
Vit d'aard ten hemelftygt , met zyn gevleugelt paeri.

Dit gevoelen wort zeer fterk beveftigt door de Medaille van Gallienus,, daar Pes pe vier
gafus afgcbeeldtftaat merdit by(chrift : SOLI CONS. AUG.dat is, De Zon- Gerygea
ne > beboeder van onzen ( Auguftus) Keizer. De vier Getyden des jaars , diedoorkin-
midlerwyle dat de Zon haren loop doorden kring van ’t heelal voleindt , gedurigs dn
malkanderen vervangen , worden veeleyds in graffteden en op gedenktafeleri ,, als *
kinderen afgemaalt, gevonden; met hunne beduidinge daar by: als daar zyn bloemen; nu i
koornadren; appels ; en watervogels.  Onder alle de dootkaffen, munt dic van devan
Barberini uit : zy vertoont zeer klaar, door hare beelden; ’tvermogen ende kragt Darò are
der Zonne, in “© onderfcheiden en beheerfchen der Jaartyden: zy geeft duidelykbeduide:
te kennen de gelukzaligheit , welke de zielen , midlerwyl dat de Zon het Aard- nie
tyk ront ende tekenen van den Zodiak doorloopt , genieten. Daar op ziet men
vier jongelingen uitgehouwen , met de zelve zinnebeelden en beduideniffen. De
twee middellte , namelyk de Zomer, en Herfft , hebben elk °r beftier van cene
leidts des Zodiaks ; die in twaalf tekenen verdeelt is , en in ’t midden der zel-
ver een rondekring of cirkel , daar in de beelden van tweeoverleefde vrouwen ge- , i
zien worden : want dat is cen zinnebeelde van haare cemwige onfterflykheit: zione:
omdatdie plancet , geftadig op eenen trant , zynen loop voltrekt ; en van her belt dei

eenteken in het ander overtredende, de verfcheidenheit det.tyden van ’tjaarmaakt aio
*t welk zoo lang duurde, tot dat, naar hun zeggen, [ boven meer dan eens aange- © ”
roert ] na verloop van zoo vecle zonnekeeren en ecuwen , de zielen weder in cerì
nieuw menfchelyk leven traaden. In de Graffteden en Lyklanteernen komt , nier Reden
zelden , het beeld van Pegafus voor; betekenende de onfterflykheit der ziele : de di
Zon en Maanverftrekken ook vootder zelve zinnebeele : om dat de laatfte planeer in

ook ecuwigdurende gelooft wiert te zyn : dit was de reden , waarom de‘
Egiptenaars zoo fchrikbaar hooge en Zwaare grafnaalden , als zotnéftraalen fpitsein-
digende soprichtten; zynde van gevoelen, en hundiers gemaakt, dat Zonen Maan,
welke twee Heemellichten zy onder de naamen van //is ende Oftris eerden, ceu-
wig duuren zouden. Op de zelve wys, worden deftarren by Orus Apollo (als Doorde
zinnebeelden der Eeuwigheit)) te bock gelteli. De Gricken en Romeinen , de 4°
zelve leer volgende , verftonden door de Zon , zinnebeeltswyze , de eeuwigheit;
als klaar beweezen kan worden, door opfchriften en Medalien of gedenkpenniri-
gen.
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156 BESCHRYVING VAN t GRAF

Maar omeindelyk dit werkje te befluiten , zullen wy alleen een woort van de

bloemen, kroonen , en verfcheide flag van kranffen, in dit Grafen veele andere graf-

® (teeden meer , gefchildert of daar op uitgehouwen , gevonden , byvoegen. Want

© men moet wecten , dat deeze gewoonte der oude Romeinen, en ’t gecne daar meer

© aan vaft is, herkomftig is van de Grickem, die niet alleen hunne dooden metkroo-

nen en kranflen vercierden en oppronkten ; maar boven dien hunne gravenjaar-

ks, met het beftrooijen van bloemen , roozen en reukwerken , eerden : want

. zy beeldden zich in, dat zulks te pleegen den dooden een zeer aangenaamen dienft

was... Deeze gewoonte en wyze van doen [merde voorfchreye inbeeldinge|] waren

Inbee- zoo verre ingekropen , dat Zelfs eenige in de laatfte uure des doots , hunne erf.

dingdaar cenamen byuiterften wille belaftren, ’tbezorgen vandit grafeeren; dat zy ten dien

Dedoo- einde groot gelt by erfmakinge fchikten, om ten dienfte van *t graf alleen te bly-

di ven. Dit getuigen niet flegts de Latynfche en Griekfche Schryvers ; maar boven

titete! dien de Op-en byfchriften, de lykcierzelen en ornamenten , ‘t welk noch ten hui.

wilbe- digen dage, uit de antyke gedenktafelen en ftukken van kroonen » kranflen , loof

lt ofbladeren, en bloemen , klaarlyk blykt. Zy bevolen hunnen Erfgenamennietal.

rarenta- leen , om jaarlyks deeze plechtigheit , van met roozen en reukwerken het Ouders

lia, de Lykofferfeelt re vieren cn te ceren : maar:zy koften en maakten , ten zelven

DiloEo cinde, Hoven naaf by hunnegraffteeden, om, uit het inkoomen der jaarlykfche

ferfeet. renten, het Lykofferfeeft plechtig en naar behooren te onderhouden. Als gezien

Tao kan wordenuit het volgende opfchrift.

bloem- (Dusftaathet in ’t geene Wy alhier overzetten : maar alzoo het ons netter ; uit

ia Gruterus Pag. cro. xxI. 4. door den gelcerden ende in d’antyken wel afgrichten

“Heer, Eduard Holtenus Rem. Pred.’t Utr. dic by voorvaldit zag , is ter hand ge-

ftelt, met het Duitfch daar by , zullen wy her ook hier volgen. Dusftaat hetin dit

ons bockie.) ‘

  

  

  

Longius. Patroclus. Secvtus. Pietatem. Col. Cent. Hortos.

Cum. Adificio. HVIC. Sepul. IVNCTO. VIVOS. DONAVIT. VT.

EX. Reditu. EOR. LARGIVS. ROSAE. ET. ESCAE. PATRONO. SVO.

ET. QVANDOQYVE.SIBI. PARENTETVR.

(Nuvolgt zoo als tin Gruterus Pag. cro. xx1. 4 ftaat, en, meer naarde aaloud-
heit ruikende, daarom hier by gevoegt wort.)

LONGIVS. PATROCLVS

SEQVTVS. PIETATEM

COL. CENT. HORTOS. CVM

AEDIFICIO. HVIC. SEPVLT

IVNCTO. VIVOS. DONAVIT

VT. EX. REDDIT V. EOR. LARGIVS

ROSAE. ET. ESCAE. PATRO

NO. $VO. ET. O0VANDOQ

- SIBI. PONERENTVR

Dat is:

Longius Patroclus, navolgende de Godvruchtigheit van de Broederfchap der
Centenarien , heeft de tuinen met het getimmer, aandit grafgelegen, by zyn
leven gefchonken , op dat uit der zelver inkomff , overvloediger Roozen,
en Seyaci zynen Patroon, ende ook zomwylen hem zelf zonden voorgezet
WOPAEN.

Commesse È Formulier of de gebruiklyke woordender oudeen antike Infcriptien waren: VT.
liergé QUOT.ANNIS. ROSAS.AD.MONUMENTUM.EJUS.DEFERANT.Datze
gebruy: jaarlyks Roozen op (of) aan zyugrafmoftenbrengen( of)firovijen. Wantderoozen

en en, boven alle andere bloemen; in groote achtinge : maar Lucianus befpot
r- deeze gewoonte in zynen Nigrinus zeer fchamper : hy noemtze zotren , die, op

zo-

 

   

   

   

 

  

  

     

 

  

 

    

 

    

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

  

              

  

   

  

  
  

   

 



      
   

DER NU Z040.N EN

zodanig cen wys, van hunneerfgenamen geéert wilden zyn

by) belaffen bunne graf(teeden met bloemen te ceren en te bekroonen : dwaze men-Schen , die noch na bunne doot zelf zot blyven. Pindarus in Olymp : zegt, datde zielen der rechtvaardigen , op de gelukkige eilanden met roonen en bloem-kranffen geciert zyn ; als cen beloninge hunner goede deugden en werken.. Dus

157
‘ n] a : Quidam etiam cipposUuos floribus coronari jubent , ftolidi etiam poft mortem manente>. Zommice t Lucianus

î
ige (zege!be-

fchimpt
de lykof

 

ften.
Pindarus

hebben wy ; (hier boven ) de Helden en halve Goden, in. de Elizeifche velden ,p'yî ze;- ? DeHel-met bloemen bekranft , vertoone. Deze gewoonte hebben de Chriftenen ook ge- den wor-volgt ; Prudentius pryt ze in zynen Lofzang over de Lykttaaczién, by Kirch- da Skranft inmannus herhaalt: , en zyn breder te zien in zyn boek van de Lyken der Romei-
nen.

Nostetta fovebimus offa
Violis ®fronde frequenti,
Titulumque © liquidafaxa
Liquido fpargemus odore.

Datis.

Wy zullen deze lieve dootsbeenen , met fohoone bloemen en ander jeugdie groengedurig verfrifthende ceren. Den cernaam, en de vochtige fteenen

|

door onzetranen | infgelyks met reukwerken befprocijen ci berooken.

Dit is de reden waarom zoo veele ornamentenen cierzelen » van.bloemen, kroo.
nen en kranffen, niet alleen in dit, maar ook in veel meer andere Pronkgraven ge
zien en gevonden worden.

KaNI Di

Nuvolgen de verdere Graffchriften ; in de Doodkluîs ‘van Ovidius gevonden ;
doch dewyl ze rot andere geflagten behooren, als boven gezegtis, hebben Wyniet
nodig geacht die met onze Nederduitfche vertalinge te volgen.

D. M.

AELIO. Cogitato. Veterano. Augg. N.N.
Qui. VIX. Ann. XXXX. Menfib. X. Dieb. VIII
ET. Militab. Annis. XVIII. Aurel. Tovin.
Veteranus. et Lollius. Conftantin

Mil. ex. COH. IL PRAETORIAE. ET. Ulpius
Marcellianus. Eques. Singularis. Augg. N

L. VOVSIO. VALENTINO

FECIT. SCADRIA. FOR

TVNATA. COIVX, QVAE

VIXIT. CVMIVM. ANN

IS. X. M. II COIVGI. BEN

EMERENT. QVI. VIXIT

AN. X. N. M. II. DIEBVS

V. BENEMERENTI

FECIT

POTM: S. B

RO. MA. NIAF. VI. TA. LI.
FERLESTI FILIA
CONIV. GI. ME. REN. TI
CAE. SONIVS. PRO. BVS. FEC

V°3
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OP HET

PRONKGRAF
VAN

O-VID IU:
EN ZIYN

G ES EnAGetE

> Om aan het nageflagi te toonen

R Wat Lawweren en zegekroonen

; Men voor de Zangkmft zag bewaart.

, Si Of fchoon de Dichter, door de “woede

Van Cafar raakt în baling(chap ;

Daar by tot in den hoogften trap,

Gevoelt zyn taaije geefelroede ,

Waar over hy in wanhoop klaagt ,

Daar Pontus kreits noch van gewaagt.

 

Maar Febus echte Troetelzoon ,

Behoud zyn roem , fehoon ‘t lot verkeerde :

Zyn krooft hem met dit Graf vereerde.

Zoo vind de deued haar glans en loon.

D'Appir weg kan dit getuigen;

Waar op men deze Kluis ontdekt,

Die yder tot verbaaftheit. frekt ,

Daar kunft weet voordeel uit te zuigen.

Doch «vie verftont de zin van ’t Graf,

Dan die ons dee verklaring gof ?  



B_RIR4E CIT.
Aan den befcheiden

bi B Eh
4 At het inheeft , of liever dat het onmogelyk is, cenig Boek naarvereifch
) der zake, en ?t oogmerk van den Schryver , onverminktin alle zyne le-

(0, den te voltooijen , weeten zy , die ooit de penne in de hand namen , en
d VÉS cenig werk doorde drukperffe ten einde zagen gebragt ; want dewyl men

A K6)} onmogelyk altoos de ganfcheftoffe, in haren t’zamenhang , tegenwoor»
223 dig voor ’t verftand kan hebben, gebeurt het niet zelden , zelfs van de

voornaamfte Schryveren , dat men zichzelven vergeet, en den draad derhiftorie of re»
deneeringe niet volgt, waar mede men haar hadde aangehecht.

Ditis de bepaaltheit vanons verftand , en de menfchelyke zwakheit te wyten, en over-
zulks, wegens zyne algemeenheit, verfchoonbaar; zelf ook wanneer men maareens an-
ders gedachten volgt , en van d’eene in d’andere tale overbrengt , ten zy menalles te
voren meer dan eens overleeze, en met malkander, of ook met boeken van den zelven
inhout vergelyke , en ’t werk volkomenvervaerdige , aleer men het ter drukperffe
overgeeft ; vooral , wanneer ‘er cenige Aantekeningen op worden gemaakt , die cene
onderlinge betrekking op malkander hebben, op dat ze by wylen denanderniet beltry=
den en omver ftooten.
Een Schryver derhalven hecft veel tydt, cene fcherpe toezigt, en cenen vryen gecft,

ontdaan van alle andere denkbeelden , van noden , zoo hy iets dat boven de gemeene
fchriften uitfteekt wil uitwerken. Maar wie heeft teffens dezedrie vereifchte voorwaar-
den? en fchoon ze iemant omtrent hadde, zouden daarom zynefchriften zonder gebre=
ken, of'volmaakt zyn ? ’t Is’er verre af: want, gelyk d’Ouden zeiden , dat Homeer,
’t hoofd der Griekfche Dichteren, zelf zomtyds wel eens dutte, is het feilen, als cen
erfgebrek, onaffcheidelyk aan alle menfchen verknoge ; waar toe alle boeken, geene
witgezondert, ten onwederfprekelyken bewyzeftrekken , als die altoosin ’ herdrukken
©p niew onder*toogeen dentoets des Schryvers, of eenigander verbeteraar komen, cn
zomtyds zelf ten tweeden , derden en vicrden male zoo worden befchaaft en veran-
dert, dat ze by d’eerfte nauwelyks kenbaar zyn, en deze, door die, alle achtinge en
trek verliezen.

Opdien grond, befcheide Lezer, durve ik my wel verzekeren, datgyons, behalven
d’aangeweze drukfeilen achiter Niew Romegeftelt, gunftiglyk cenige misftellingen zult
te goede houden, byzonder in d’aantekeningen, lange na malkander gemaakt; waar ovef
wy echter nodig achten , om ?t herdrukkenvan verfcheide halve bladen(recht lapwerk
voor bocken) te myden, u het volgende beregt te geeven; met bede, dat zoo ?er hier
of daar ons ooge nochiets mogte zyn ontflipt, gy zulks in de befte vouweflaan, en,
wegens de bygebragte reden , verfchoonen wilt, welkencifch wy verwagten dat uwe heus-
heit ons niet ontzeggen zal. dl o E

1. D’eerfte misgreep in Oud Romeis, dat de Print van’t Amphitheatrum Caftren=
fi; of den Schouburg van °t Krygsvolk, op fol. 37. is gedruke , daar ze ftaan of op
fol, a E x n È Si é © "_ 49,49

2. In de aantekening op fol.55, daar van de Badftoven van Konftantyn word un
ken, zeggen we, dat wy ze zoo wel in haren opftal , als vervalle oyerblyfzelen vere
tonen: doch van ?t eerfte hebben wy geene aftekening kunnen vinden ; overzulks vere
genoege zich de naukeurige befchouwer met hetlaatfte. ; x

3. Op fol. 69. In de aantekening zeggen wy, dat we de gebekte Zuil van Cajus
Duillius op tweederlei wyze s in cen paar Printverbeeldingen , voor ‘£ ooge brengen,
% geen ons doenlyk ware.  Doch overmids wy in Niew Romefol. 252, by verzinnin-
ge, ook zeggen ; dat wy die Schipsbekkige zuil daar mede op cene andere wyze dan
in Oud Romevertonen, vonden wy raadzaamft de tweede daar te plaatzen, dewyl
het Niew Rome met minder Printen dan het Oude is voorzien.

4. Op fol.71. zyn wy misleid door den Schryver zelf , als die daar belooft, van de
Praalzuil van Trajanus breder in Niew Romete fpreeken , ’t geen hem zal zyn ont
gaan , toen hy ze in 't vervolg van zyn werk, van onzen druk fol. 258, sontmoettes
want hy zegt ter gemelder bladzyde: dat hy zich in geene tweede befchryvinge van die
Zuil zal inlaten, dewyl by°er in't cerffe ded van gefproken heeft 3 waar Op van ons
volgt, dat’er de Princodtecidine ook te dier plaatze van wordgezien. Dewylnu%tges
luk wilde, dat we deze Praalzuil, onderalle Sendne Pronkgrayen van Bellorius, (die

WYs

     

    
   

=
      
  

               

  

                

  

                

  
   



      
   
    

   

 

xéo

Wwy, înet zyn Werk van d’oude Lampen ;: op dezé Befchryvinge vaOud en Niew

Rome van meeninge zyn te laten volgen) noch op tene andere wyze verbeeldt, waretì

‘magtig geworden , hebben wy ze, ‘om'de gelykheit van °£ werk , ook in dit onseer-

fte deel geplaatit. ;
5 De Praalzuil van Antoninus brengen wy in Oud Rome, fol. 91, op eene andere

wyze voor ’t ooge ; als in Niew Rome, fol. 1853 daar ze volkomentlyk met de be.

{chryvinge , in onze aantekening overcenkomt.

6. In het vervolg, of de’ Befchryvinge van Niew Rome, vertonen wy de plaats Na.

vone; nevéns de H. Agneskerk, fol. 220: doch op fol. 274, daar’er noch cens van

word aangeroert , zeggen wes dat wy harenftant, door onze bygevoegde Printverbeeli

ding van Livyn Kruil, vertonen, daar wy dan de plaats daar men ze zier, fol. 220} mo.

ften'hebben bygevoegt , dat verzuimr is.
7: Omtrent het ‘Paleis ‘van Farneze ‘is ‘vok eene kleene misflag bepaan, dewyl wy

zeggen dat wy het fol.242. vertonen , gelyk wy doén, en daar het behoort; maar op

fol.327 herhalen wy 't zelve; daar wy indien’er van’rzelve Paleis wierd gefproken., der

lezerter eerfter plaats moften hene wyzen. Dochuit des Schryvers woorden van deze twee
plaatzen, t'zamen vergelekeni, fchynt het dat ’er rwee Paleizen van den naam Farneze

zyn,; cengroot, en cen Klein, die cok beide geen cenen Stichrer hebben; dewyl”t ecifte

voor ’t grootfte , aanzienlykfte, en hechtfte word gebockt, en het Koninklyke genaamt;

daar *c ander flechts den '‘naam van ’t kleine Paleis van Farneze krygt, weleer doot

eenen Edeltnan van Siena gebouwt : de lezer kan ze beide nevens.’t geen ‘er in Oud
Rome van word gezegt, vergelyken.

8. Noch hebbenwe drie voorname Gezigten van L. Kruil met cene Aantekening
verzuimt onderaan te wyzen, als ?£ Paless ‘ven den Gezant var Spa ; nevens de
Raadsbeeren, nu de gebroke Brug , en de Panikulus Brug , of Ponte Sifto: doch hier
komthet lutrel op aan, dewyl’er in’t Werk zelf door den Schryver, ter plaarzen daar
deze Printen ftaan, van gewaagt word.

3. De Jaatfle, en niet de iinfte doling is, omtrent de twee Paufchelyke Paleizenz
?t cene op den Quirinaal, of Hengftenberg , ‘’r geen op fol. 269. vodrkomt , daar:wWy
dat aanzienlyk gebou nevens de byftaande gezichren , van onzer meergemelden Kun
ftenaar. naar ’c leven getekent, geplaatt hebben; *t ander, per Vatikaanfehe gehee
ten, en daarfol. 352. van word gemeldt ; en dewyl wy Rome zelf niet hebben door.
wandelt, onderfcheidden wy deze twecderlei Paufchelyke Paleizen nic, roen wy ter
dezer plaatze met het nazien cener proeve gekomen waren , en vergiften ons omtrent
onze Printverbeelding, reeds te voren op de rechte plaats, boven aangewezen; gebragt,
Doch; cer wy hier van affcheiden , moeten we nochiets wegens de vertaalde opfchrifteni

van de io terfte wyken der Stad zeggen, waar in doorgaans cene misftelling is: begaan;
namelyk, dat het woord wy£ altoos in °t werk als van °t onzydig , of geenerlei ge
flacht'is geftelt (dit fchryven we voor de. Neèrduitfche: tealkundigen ) dar het in:

+ der daad is van ’t vrouwelyke; en in ’t vervolg ook z00. genomen word. Men weet wel
dat de woordenniet uit hun cigen aatt, maar door den \k,. of’t gebruik; ‘onderidît
of dat geflacht zyn gebragt; ook dat de verfcheide Landfchappen en'Schryvers het hier
nietalles in eenszyn; dewyl men in Vriesland en elders veele woorden onder*t onzydig
geflachtftelt, die in Holland onder ’t mannelyke of vrouwelyke gefchaart worden; waat
van”tonnodig is hier voorbeelden op te halen. Alleen verzoeken we, gelykover alle:an-
dere misgreepen , verontfchuldiging , dat wy zoo verre gedurig Wet, dit; of dar wyk, ennitt
deze;de ot die wykgefchreven hebben; alhoewel, indien wy hier over wilden-twiften,wj
noch wel'iets'tot onze verfchoninge konden vinden,.vooral uit de meefte t'zamerigezette
woorden onzer bekende Nederlandfche wyken ontleent. Want dit gaatdoor by alle Tal
kundigen, dat het geflache der tzamengeftelde woordenuit bunrien uitgang en°t byvoeglyk
voorzetzel moet gekeurt worden. Nuvinden wein ons Nederland eenige beroemde'plaatzen
die in &y£ cindigen ;als Katwyk, Beverwyk, Naaltwyk,enz. Kan nu iemantoordeelen;
dat, wanneer:men hier cen byvoegzel voorzetten wil, zulks in ’t vrouwelyke, ennict n
’t onzydige geflache: wezen moet è De volgende: voorbeelden konnen?t:beflechten. Men zegge
eens de onde, svelluffige , vrachibare Katwyk, enz. klinkt dit wel'in nau: ce voren ? en mort
men'niet zeggen ; ?t zy in dicht ofrymeloos ,, het and , svelleffi , viuchibaar Katyk, DI
Naaliwyk ,. en zo0°er diergelyke wyken meerin ons land.:zyn ?. Dit lefte is buiten regenfp
‘en hier door bekennen we omtrent-dit woord misleidt te zyn : ook waren we noch onkundig,
‘men in de Steden die by s0yken worden verdeelt ; ‘als in ?t byzonder Amfterdam, niet zegt, hy
roont.in dit;-of dat; maar-wdie, of deze W)k, Wy fluiten derhalven, dat men altoos niet uit den
Kclank:en-wiîtgang, maarvooral uit het gewoon gebruik van de geftagten der woorden hebbeté 00t-
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declen7 en verzenden den lezer, die hier omtrent meerlicht vereifcht , naar het nuttig: werkje van
denbeere D=; David van Hoogftraten over deze ftoffe met verle naerftigheit byeen verzamelt cn wt |
gegceven; Waar mede wy hem, na 't verzock zyner gunfte, allen welvaart wenfchen. |

End van Oud Rome.



  

 
 

  

 

 
  

 

 



 

 

  

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 



    

  

$ Ademaal ’t niet waarf(chynelyk is; dat iemand de nutté-
SE lykheyd van dit werk zal tegenfpreeken , vind ik my al

2 leenlyk verpligt om in ’t kort te melden wat voordeezeà
® daar ontrent ondernomen » en wat tegenwoordig alhier uyt-

ni gevoerdis. ;
270%. Tk meen geen lylt op te ftellen van alle de verbandelin-

gen over eenige byzondere ft6ffen der Roomfche Oudheden : maar de twee
Schryvers die meet by ons gebruykt worden om deeze kenniffe uyt te lee-
ren , zyn Rofinus en Godwin, de cerfte als cen volkomen opftel , en de
tweede als cen kort begrip. Wy hebbenniets dat volk6mener is dan Rofi-
nus , in zyn geheel genomen : maar men zal hemin veele fukken zeer
gebreklyk bevinden, zo men hem vergelyke by andere geleerde Mannen }
die aan het optooijen van cen gedeelte deezer algemeene M6ffe gearbeyd
hebben.  Overzulks acht ik dat menin zyo boek van den Oorlég naauw-
lyks meer heeft willen kyken , naa dat Lipfius zyne treffelyke verklaaring
over Polybius uytgegeèven heeft, Zyn beriche van de kleedinge, den Raad;
de Wetten, en LyKftaatfién , zal nooit in vergelykinge gefteld worden by
de naauwkeurige befehryvingen van Ferrarius , Rubenius ;° Paulus Manuti-
us, en Kirchnannus. Omniet te zeggen dar de Naamen, * Geld , :de
Spelen , en. andere geringer zàaken t’eenemaal voorbygegaan , en veele ge-
bruykelyKkheden van meer belang maar even aangeroerd zyn. De Paralipo=
mena van Dempfter , welke menby de befte drukken gevoegd heeft onder dé
benaaminge van Aantékeningen op deezen Schryver, fchynén voor ’t meer-
derdeel maar cenaffchrift te zyn van genige hoofdzaaken uyt de aaloùde en
andere Schryvers 6pgezameld ; en mer weynig tzamenhang bycengebragr :
zulks dat al is ’t dat zy nu en dan gebruykt worden als cen aanhangfel
van Rofinus , het echter onmoogelyk is veel onderrechtinge daaruyt te
haalen.

Godwins Anthilogià , ‘© welk men gemeenlykin orize fchoolen vinde ve
niet alleenlyk ontbloot van alle die verklaaringen welke men federd zeltig
Jaaren van de Geleerden ontvangen lieeft ; rnaat is zo kott en onvolkomen
in zaaken van’ grootfte belang , zo bezaaid met fpreekwyzen die in alle
onze Woordenboeken te vinden zyn, zo vervuld met lange rédenen vari
onvertaald Latyn , zo flecht van fchikkinge , en zo verdrietig omte lee-
zen, dat ik het acht een algemeene wenfch te weezen, dat men iets vandié
foort,, het welk van grooter nur, en aangenaamer te leezen was, in dé
plaats daarvan hadde.

Belangende dit tegenwoordig werk, de twee vettoogen van de Geleerd-
heyd en Opvoedinge der aaloude Romeynen, zyn iets, zo ikacht, dat
nég nooît in cenige taale het liche.heeft gezien , en my daarom te ge:
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imaklyker ten goede gehouden zal worden , indien ’t al ieder één niet zoude

behaagen. De beknòpre Hiftori van den opkomft , voortgang, en %t ver

val van den Roomfchen Staat , heeft dit voor zichzelve te zeggen, dat zy

haare geloofwaardigheyd met zichbrengt ; door geftadig de oude Schryvets

aan te wyzen. Ik zal alhier geen opftel maaken van den inhoud des tweeden

deels , ?t welk zo lang uytgeloopen is; dat het eygenelyk ’t lighaam van

dit werk uytmaake : alleenlyk zal ik met cen woord 6f twee zeggen , dat

het gene Rofinus en Godwin overgellagen hebben » albier rykelyk ver-

goed , en naauwlyks jets van belang , dat ik weet ,, voorbygegaanis : dat

Se Stad Rome met alle haare vermaarde gebouwen befchreeven is uyt de

verhaalen van Ooggetuygen en Schryvers van aanzien : dat de Wetten, die

by de befte aaloude Schryvers gemeld zyn, en den Leezer menigmaal duy»

{fer voorkomen , onder bequaame Hoofddeelen , op een gevoeglyke wyze;

gefchike zyn 5 met cen waarachtig bericht van derzelver inhoud , en den

tyd dar ze geniaake waaren , getrokken uyt de befte uytleggers , en het

voortreffelyk werk van Manutius : dat men ’t in fommige zaaken gevoeg.

lyk&t geoordeeld heeft , meerderdeels éénen byzorderen Schryver te vélgen,

diet gene hy verhandelt met cen algemeene goedkeuringe heeft uytgevoerd;

gelyk als Sigonius in de Vergaderingen des vélks en de vonnifien ; Lipfius

in de konît des Oorlégs , in de Schermers, en in de Naamen; Kirchman-

mus in de Lykftaatfién; en Brerewood în zyn bericht van ’t Geld : dat men

de naauwkeurige aanmerkingen van Scaliger , Kafaubonus , Grevius , en

van den Heer en de Joffrouw Dacier op veele plaatfen in ’twerk ingelalt

heeft : en cynidelyk dat men geene mociten en kéften gefpaard heeft oni

het voorgenomen oogmetk te bereyken , *t welk was het vermaak en nut

van den Leezet.
Men mocet met dankbaarheyd erkennen dat de befte foort van byftand

t6r dusdaanig een werk onlangs verfchaft is door den heerlyken Schat det

Roomfche Oudheden van den uytmuntenden Grevius ; en de Autheur ver-

zoekt dat men ’ niet aan traagheyd, imaar aan cen voorbedacht overleg ;

toefchiyvé , dar hy maar cen myt uyt die fchatkit geleend heeft : want

dewyl hy alleenlyk op een kort begrip , en niet op cen wydloopig verhaal

tocleyde , achete hy "t onredelyk te zyn het bock meèr te doen uytdy-

gen dan noodig was, en den Leezer alzo ten voordeele des Boekvet:

koopers te bezwaaren.
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Am varia prifcorum rituum ac mu-
nerum, horumque adminiftratorum,

in hoc opere occurrentium > vocabu-

la € nomina Belgicis commutare ,

moleftiimi fanè negotii res fuit , prafer-
è tim cum multa corum non amplus in ufu

fint 5 adeo ut quorundam interpretatio fi non
obfcurior  faltem confuetudini magis contra-
ria videri queat , quam ipfe voces idiomate
proprio exhbibite. At fcias velim explicatio-
nem banc nonpropter cos, qui talibus admini-
culis haud indigent , fed in gratiam vernaculi
leétoris fattam > ne illi omi[f verfione de ob-
Scuritate querendi anfa relinqueretur.  Pra-
terca non inutilem lingue Latina tyronibus
operam hbujusmodi tranflatione è me navatam
fore, facile perfuaderi mihi paffus fum, quia

fruftra identidem inDibtionariis quarent, quod
hic ftatim ante oculos fe fiftit >» € in indice è
me confettofemperfine mora inveniri poteft. Si
Auttorem Britannum verbotenus tantum fecu-
tusfuifem , leviori utique labore mihi confti-
tiffet hec verfio ; nam is (quod tamen abf-
que hujus viri , tam optimè de republica litera-
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ria meriti , contumelia dilumfit) Latina vo-

cabula ubique ferè , more Anglico , vernaculis

incomitata , € multos infuper veterum Poe.
tarum verficulos fine interpretatione reliquit ;
quod mihi ; illiteratis potiffimùm infervire
cupienti , planè ilicitum duxi: St ergo qua

dam infolita , & quodammodo extra vulga-

rem ufum pofita > alicubi tuo confpeGtui fefe

offerant , ne flatim ea reficias aut explodas ;

fed maturo potiùs judicio expendas » etiam at-

que etiam rogo $ nam re penitus infpella , eva.

nefcet , ut fpero , abfurditas ila, que pri-

ma alioquin fronte moram legenti objicere pof:
Jet. De his, Lettor benevole è monere te vo-
Mi : neque aliud addam quam Horatianum
illud < ì

Vive, vale. Si quid novifti reCiusiftis,

Candidusimperti, fi non, his utere mecum.
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DE AALOUDHEDEN

VA N

Recco Mick:
TIE SE,

Bekugpt vertoog van de Geleerdbeyd der aaloude Romeynen.

MERE= En iegelyk die het zonderling beginfel van den Roomfchen Staat, de

vorm en geftalte vanzynecerfte inftellinge , en de hoedaanigheyd van

zyne oorfprongklyke leden wel aanmerkt , zal ’t geen wonder ach-

ten dat het vélk in dien vroegen ouderdom ‘cene foort van felheyd bf

liever woe{theyd in zyne aardt had , die t'eenemaal afkeerig van alle

befchaafdheyd en bevalligheyd was. Deeze woefte gefteltenis veran-

derde allengs in een ftyve ftrengheyd , die hen aanmoedigde om

TS zich enkelyk op de racht hunner sarigeboorene dapperheyd en cere

te verlaaten, zonder zich van de voordeelen derkonft , tét opfchranderinge van hun vernuft,

6ftòt vergrootinge van hunnen moed, te bedienen.  Hieruyt ontftondt het dat cen gro-

ve vinding by hen voor fchranderheyd dootging, en dat de letreroefening alseenen onman-

nelyken arbeyd aangezien wierd : inzonderheyd dewyl zy bevonden, dat hunne naauws

keurige tucht , en onverwinnelyke kloekmoedigheyd ; hen meefters maakten van vélken

die veel geleerder waaren dan zy zelve. Diralles wordopenhartig van hunne eygene

Schryvers bekend : Geleerdheyd in eenen Romeyn (Litere în bomine Romano) wordt

by Cicero (2) voor cen wonder geache. En Virgilius in cenen tyd wanneer alle de be-
fchaafdheyd en geleerdheyd van de waereld na Romeovergevoerd waaren, ftele de konften

der Regceringe en des corlogs als de uytmuntendfte voortreffelyktieden zyner lands-

eden.

  

 

(b) Excudent alii (pirantia mollizs era ,
Credo equidem : vivos ducent de marmore valtus i
Orabunt caufas melius 3 calique meatus )

A Dei

(a) De Nat. Deor. lib. 1. de Sene@lute. (4) n. 6.

 

 
   



  

      

  

          

    

            

    

     

   

          

    

       
    

      

(1) DE AALOUDHEDEN
Defcribent radio | © furgentia[ydera dicent.
Tu regere imperio populos Romane memento ;
He tibi erunt artes : pacique imponere morem:
Parcere (ubjettis , © debellare fuperbos.

Aldus door den vermaarden Dichter 5. van dex Vondel vertaald.

*k Geloofeen ander zal, in koper, Kloeck en net
Het leyen en natuur met zyn graafyzer tergen ;
Eenander beelden uit de marmerfteene bergen
Naer‘e leven houwen ; of zyn pleit ter vierfchaer kleén
Merfchyn vanbeter recht ; 6f, nut voor ’t algemeen,
Deftarren fchieten met den graedboog , wiffer wecten
Deftarren ga te flaen , en ’s Hemels loop te meeten.
Maar gy Romain, u pat, uw werck ist, dat gy ziet
Te heerfchen over ’t volk in ’t weerelt{che gebiet ,
Een rechte maet en wys op pais en vree te zerten ;
*t Gedweete fpacren , en hettrotfe hart te pletten.

De reden welke Zoratius geeft van denflappen voortgang der. Dichtkonft , houdt ook
Îtandin alle andere deelen der befchaafde gelcerdheyd :

(c) Serus enim Grecis admovit acumina chartis.

*t Waslang eer *: Roomfche vélk zich oefende in de bladen
Der Grieken E 4...

Hunne weynige kenniffe en ommegang metde fchrandere vernuften van Griekenland,die
denftapel van konften en geleerdheyd in hun land hadden opgereche, beroofden hen van
gelegenheyd om hun verftand, dat van natuure tét de hoogfte bereykinge bequaamwssy
aan te queeken en te vercieren. Zy hadden , ’t is waar,eene foort van Poézy in hunne
boerfché tyden ; maar die vaerzen waaren zeer ruuw en lomp , zo als de oude Ezzias
die befchryft :

— — — 2Quales Fauni vatefque canèbant ;
Quum neque Mufarumfîopulos quisquamfuperarat,
Nec ditti (fudiofus erat.

Gelyk de Bofchgoòn , en d’aaloude Dichters zongen ,
Toen niemand nég den berg der Zanggodinnen had
Beklommen ; néch ooit kiefch op woorden was . . . .

Cicero aclt dat de aaloude Romeynen moogelyk eenige kenniffe in de Wysbegeerte
ontleend hadden uyt de onderwyzinge van Pythigoras;, den vermaardenftichter der Itali-
aanfche fekte die in Italié bloeide ontrent den zelfden tyd dat de ‘Tarquynen uye Rome

verdreeven wierden. Maar de aaloude gewoonte van den I6f der vermaarde mannen op
gaftmaalen onderde fluyt op te zingen , is het cenigfte overblyffel’t welk hy van deeze
leere , die op dichtmaat overgeleverd wierdt , ergens vinden kan. (d
Hunne gemeenfchap met Griekenlandbegon toen zy de befcherming van dat gewelt, te-

gen Philippus van Macedoniè , die cenentocleg op deszelfs vryheyd had , ondernamen;
zynde ontrent hetjar 555 naa de ftichting van Rome ; wanneer zy, vélgens hun ge
woonlyk gebruyk , onder den naamvan Verléflers , zich vecl cer méefters van dar volk
maakten :

(e) Gracia capta ferum vittoremcepit , & artes
Intulit agrefti Latio.

Toen d’overwinnaar wierdt in Griekenland ontvangen ,
En zo de konften in Italiè gebragt.

Hetgrootfte getal der uytmuntendfte Dichters van ‘Tooneel-Poszy, blocide tuffichen het
eynde der eerfte en derde Punifche oorlogen , éfvan hetjar der ftad 512 ròr dat van
607. De aanmerkelykfte waaren Livius Andronikus , Nevius , Ennius, Pakuvius, Ac
cius, Cecilius , Plautus ; Afranius, Terentius , en ‘Lucilius. Want Horatius meent

maar dencerften Punifchen oorlég , wanneer hyzegt: ;
D Et

(© Lib. 2. Epi. 1. (4) Cicero Tufe. Qualt- lib: 4. (6) Morat.lib.2. Epi1

 
   



 

  

  

  

  

  

 

  

   

    
  

  

    
    
  

 

  

    

  

 

  
     

   

  

 

  

 

  

  

     

  

  

 

  

   

    
  

  

    

 

  
V.A N R OM E.

(£) Et poft Punica bella quietus querere copit 3
Quid Sophocles , © Thefpis © «Asfthylus ntile fertenti
Tentavit quoque rem fî dignè vertere poffet.

 

 

De Punifche oorl6g was voorby , cer m’onderzécht
Watnur ons Sofokles en Efchylus aanbrògt,
Warvoordeel Thefpis deed ; men poogde cok menigmaalen
Of menniet voegelyk uyt hen iets kon vertaalen.

Deleeroefeningen der Filofofieen Redeneerkonft kreegen geenfins eenen bequaamenvoort:gang voor de aankomft det Achaiers,die in hetjaar van Rome 586 endatvan5 87 , ten getale
van duyzend en meer , uyt hun vaderland , alwaar Zy zich mifnoegd op de Romeynen
getoond hadden , verzonden , en in verfcheydene geweften van Italié ver[trooid wierden.Onder deeze was de vermaarde Polybius de Megalopolitaner , wiens groote kennis enQeleetdheyd hemniet alleenlyk de volkémene vrindfchap van Scipio @mylianus en La-lius, twee der vermaardite Romeynen van die eeuw , verwierven ;* maar 00k te wegebragten dat alle zyne landslieden , die naa cenige jaaren van balling(chap nòg in’t leeven
Waaren ; ontflagen en op vrye voeren gefteld wierden.

Hetgrootfte gedeelte van dar gezelichap , fchoon niet even geleerd als Polybius,zyn-
de echter de aanzienlyk@te leden der Hoofdfteden van Griekenland » bragt zeer veel van
de befchaafdheyd en opgehelderde konften van dat geweft met zich over. En dewyl zy
nu rét zodaanig een leeven gebragt waaren, ’t welk hen alle gedachten van Staatszaaken
benam, begaven zy zich t'eenemaaltér de letreroefeninge , zo wel om de droevige naa-
denkingen hunner ballingfchap daàrdoor te verleyden, als om hun gemoedopte fchran-
deren en aan te quecken.

Binnen weynig jaaren had hun voorbeeld en onderwyzing zulk cen zonderlinge veran-
dering in de Roomfche Jergd re wege gebrage, dat de Raad, vreezende dat de onde
tuche door dat middel zoude bedurven, en de gemoederen des vélks door de leeroefening
vermurwd en ontzenuwd worden , overleyde op wat wyze men deezen ader van be.
fchaafdheyd, zo ftrydig tegen den ruuwen en krygszuchtigen inbor hunner voorouderen,
zovde ftuyten. Tot dien eynde vindt meneen befluyt , genomenonder her burgermee-
fterfchap van C. Fannius Srrabo en M. Valerius Meffala s in ’t jaar naa de bouwing der
ftad 592, waaruyt blykt : ,; dat nademaal Markus Pomponius de Pretor [ 6£ Schoue]
»aan den Raadverflag gedaan wegens de Filofoofen en Redenkonftenaars, de Vaders der-
»» halve aan den gemelden Schoutbevél gavenkenhis van de zaak te neemen, en zulkelie-
,sden in Romenietté dulden. (4
De fterke drift na geleerdheyd , die door dit verbéd ceniglins verkoeld wierdt ; bor®weder uyt mer grooterhitte en krache ontrent zeftien jaaren daarnaa , op dit volgende

vermaard voorval , dat men by verfcheydene Schryvers verhaald vindt. (
De Atheners Oropus , ftad in Bxotia , geplonderd hebbende, deeden de in:

wooners deswege hun beklag té Rome : de Romeynen ftelden die zaak aan ’t cordeel
der Sycioniers , en men leyde den Atheenfchen Staat cene boete op van vyfhonderd Ta-
lenten.  Hierop wierdt beflooten Gemagtigden aan den Roomfchen Raad te zenden 3
om eenige afflag van die boete te verwerven. De perfoonen tét dcezen dienft gekooren;
waaren Karneades de Akademifche, Diogenes de Stoifche, en Kritolaiis de Peripatetifche.
Wegensdentyd van hunne aankomft te Rome zyn de Schryvers ’t niet eens; déch Pe-
tavius en Cafaubonusftellen ’t in het zeshonderd derde jaar naa deftichting dierftad. Her
grootfte gedeelte der leergierige Jeugd wachtte deeze bedaagde manneni t'hunner aankom-
fte op , en hoorde hen menigmaal met verwonderinge redeneeren. ’t Geviel daarenboven
dat zy elk een byzondere Wyze van redenvoeririge hadden ; want de welfpreekendheyd
van Karneades was vinnig en fnel, die van Kritolatis net en glad ,, en die van Diogenes
zeedig en befcheyden.  Karneides hieldt eens cen volkomeneen naauwkeurige redentwis-
ting over de Gerechtigheyd, en den vélgenden dag wederfprak hy alles wat hy te voo-
ren gezegd had , dooreene reeks van ftrydige bewysrédenen , en nam die deugd weg,
welke hy cerft zo zeer hd gepreezen. Dit deed hy omte tooneri dat het in Zyn vermoo-
genftondalterleije ftellingen omvetre te ftooten ; want hy was de ftichter der tweede
Akademie ; cerie gezindheyd die ontkende dat’er iets in de waereld begreepen 6f vera
ftaan kon wotden , en derhalve een algemeene opfchorting van toeftemmingeinvoerde.
Hetliep de ftad haaft rond dat zeker Griek, waarmede men Karneades meende » allesnaa
Zich fleepende; den jongen lieden zulk een zonderlinge zucht inboezemde , dat Zy alle
hunne vermaakelykheden en kortswylen verfaatende , als zinneloos de Filofofie MAsICRaI

2 E

  
(£) Ibid. (g) Vid. Ca/azbo». Chronol: ad Polyb. & Comment. ad Sueton. de Grammat. (4) Secon. €

Grammat, cap. 1. .AGelli lib.15. cap. tt. (4) Platareb; in Cat. Major. A. Gell, ibi 7. cap. î4. MacrobIs.     



  
 

    
  

(4) DE 1A &LO UDERDEN
Dit was den vélke in ’t algemeen een zeer aangenaame vertooning , en zy verheugden

zich dat hunne zoonen de Griekfche geleerdheyd zo hartelyk verwelkomden. Maar de
oude Kato, de Tuchtmeefter , nam het zeer quaalyk op; vreezende dat de Jcugd door
zulk een beezigheyd verrukt , den roem van fpreeken boven die van doen zoudeftellen :
zulks dat de vermaardheyd der Filofoofen dagelyks aangroeijende , hy befloot hen door
te ftuuren zo dra als’ moogelyk was. Mer dit voorncemen in den Raad komende, be.
{chuldigde hy de Overheyd dar zy de Gezantenniet cer afvaerdigden , vermids dezelve
zodaanige perfoonen waaren ; die den vélke gemaklyk konden wysmaaken wat Zy wil
den. Hy riedt derhalve dat men meralle fpoed tér cen befluyt moft treeden , ‘opdat
zy weder t'huys by hunne eygene fchoolen gekomen zynde , voor de Griekfche kinderen
mogten redeneeren , en de Roomfche Jeugdhaare eygene Wetten en Regeerderen , als
voortyds, gehoorzaamen.

Deeze deftige Tuchtheer, om zynen zoon van alles , dat de Grieken voortbragten, af
te fchrikken , plagt als de ftem van een Orakel, meteenftraffer en luyder toon dan
naar gewoonte, te zegpen , dat de Romeynen zekerlyk verdelgd zouden worden , wan-
neer =y cens met het Griekfche begonden befmét te worden.  Maar’tis zeer waarfchyne.
lyk dat hy naderhand'van andere gedachten wierd , maardien ’r bekendis ,, en Op goede
achtbaarheyd aangenomen wordt; (4) dat hyin zynen ouderdom Griekfch leerde. De
‘Lord Bakon zegt; (2) da: het cene firaffe over bem was voor zyne voorige laftering.

DeGezanten kreegen op den voorflag van Katohaaft affcheyd , maarlieten in de jon.
ge Roomfche Edellieden zulk een gelukkige neyging tot de Wysbegeerte en geletterd.
heyd, dat zy van dag tòt dag meer op de leerocfening verliefden ; en niet min
der vlyt betoonden in *t naajaagen der kenniffe , dan zy te vooren in den wapenhandel
haddenlaaten blyken.

In hetjaar der ftad 608 6f609 wierdt Griekenland , dat téthiertoe eenige fchaduw
van vryheyd behouden had , hoewelhet al lang onder ’t Roomfch gebied geweclt was,
©m een geringe oorzaak door een krygsheir onder L. Mummius overvallen ., en tétden
gemeenenftaat der andere veroverde volken gebragt. Dewyl deeze krygstégt voorviel in
het zelfde jaar dat Karthago door P. Scipio &milianus verdelgd wierdt ,. zal ’t niet on.
aangenaam zyn deverfcheelende inborften der twee Bevelhebberen , die de eere deezer
heldendaaden hadden , cens te aanmerken , en te zien hoe de befchaafdheyd en de oude
eenvoudigheyd zich nu te Rome om ftryd vertoonden.  Mummius was zo onbedreeven
in de aardige witvindfelen der konft , dat toen hy Korinthe ingenomen had, en hem een
groot getal van zeer treffelyke fchilderyen en beelden , van de befte Meelters gemaake,
waaren ter hand gekomen , hy tegens de féldaaten, die dezelve na Iralié zouden voeren,
zeyde , (mm) dat zo =y'er eenige van onderwege verlooren , 2y ffaat moften maaken
van hem nieuwe in hunneplaats te befchikken. i

Scipio daarentegen had by de moeden dapperheyd der aaloude Helden cen diepe ken-
nis der weecenfchappen', met alle de bevalligheden en cieraaden des vernufts, gevoegd.
Zynebefcherming wierde gezécht van ceneniegelykendie van eenig aanzien indegeleerd-
heyd was. Panatius, dien Cicero den Vérft der Stoicynen noemt, en de onvergelyke-
lyke Polybius, waaren zyne boezemvrinden , deelgenooten zynerleeroefeningent'huys,
en geftadige medegezellen zyner krygstogten (2). Waarby ik nògvoegenzal de aan-
merking van zeker groot Man, (0) datby de file uuren zyns leevens in den ommegang
van Terentius doorbragt , en geache swierdt cene band gehad te bebben in hettzamenftel-
len zyner bbyfpelen,
De hoogfte t6p der Roomfche grootheyd , ten tyde van ’t Gemeenebeft , acht men

geweeft te zyn roen Karthago en Griekenland t'eenemaal ondergebragt wierden (p); en
de gemeene reden welke men van derzelver verval geeft , is dat Arhene het puykftaal der
waereld , ten aanzien van vernuft en opvoedinge , geworden zynde, de konften van on-
‘gebondenheyd nevens haare eedeler voortbrengfelen te Rome invoerde , enhaare weelde
niet minder als ‘haare Jecroefeningen en bevallisen ommegangten kéfte der Romeynen
handhaafde. Maarfchoon hunne oude dapperheyd aan ’t daalen raakte , echteris’ ze-
ker , dat de verovering van °t groot Ryk der Weetenfchap nu met meer wakkerheyd
voortgezét wierd dan ooit te vooren. Het gety van geleerdheyd en beleefdheydliep alle
dagen met grooter kracht , en trof naa den vermaarden Kato naauwlyks cenigen tegen-
ftand aan. Tuffchen dit tydbefték en den dood van Sylla, zynde n6g niet wel zeventig
jaaten , wierdt het Gerechtsh6f geregeerd door de vermaardîte Redenaars Kraflusen An-
tonius , die gevélgd wierden ‘van Sulpicius, Kotta , Hortenfius , en andere ver-
maarde naamen door Cicero in zynen Brutus vermeld. Tenzelfden tyde bragten de twee
Scevolàs , de Wichlaar en de Opperpriefter , de burgerlyke Wet tét haarevolko-

menheyd
(A) Cicero Academ, 1. de Sene&, Quiztilian. Inftit. lib..12. cap. 11. (7) Advancement of Learning . Book 1.1 (2)

di ) Vel. Paterc. lib. 1.cap.13. (#) Ibid. (0) W Zersples Mengelfehriften 2. Decl p. 4. (p) Vid, Cafaubo»
hronolog. ad Polyb.

  

  

  

  

              

  

                                 

  

           

  

   

 



  VIA NO ROM È (5)
/menheyd. En Lukretius , die ontrent ‘den tyd vanden Jugurthynfchen oorlòg fchreef,gely& hy zelfs de Griekfche Leerlingen van Epikurus, in’t verklaaren en verdeedigen zy-nerleere, overtrof, zo onderrecht hy ons ook waar wy beginnen moeten om de hoogre enzuyverheyd der Roomfche Poézye en ftyl valt te ftellen (7). De Filofoofen Waaren nuin een algemeene eere en aanzien » Zyndevan alle kanten genoodigd tér opvoedinge enonderwyzinge der jonge Edellieden, en rér raadgeevinge en byltand van de groòrlteStaatsdienaaren. En *rgene ten hoogftente verwonderen is, de Konften en beleefdliedeni ig; r de corlogen, en de Zanggodinnen had-den , evenals haare Schutsvrouw Minerva, menigmaal haar verblyf in ’t Leger. Syllazelf fchreef twecéntwintig boeken van Gedenkfchriften (@) en hielp ongemeen veeltot de bevérderinge der weetenfchap , door de beroemde Boekery van Apellikon , denPeripaterifchen Wysgcer , na Romete voeren , dewyl daarin de meefte vonken vanAriftoreles en Theofraftus Waaren,die by’t grootfte deel zyner naavélgeren lang onbekendwaaren geweeft (5).

Syllàs mededinger Marius was de cenigfte man van aanzien in dien tyd , die de oudeftuursheyd en onbefchaafde zeeden der eerfte Romeynennég behieldr. Hy wilde nooitGriekfchleeren , néch toelaaten datdie taalin eenige zaaken van belang zoude gebruykeworden , achtende dat het belachgelyk was den tyd in die gelcerdheyd te befteeden,waarvan ‘de Leeraars weynig beter dan flaaven waàren (£).Lukullus ; die daarnaa Sylla in den krygsroem vélgde, overtrof hem verre int ftuk derGeleerdheyd. In zyne jongheyd had hy de tweetaalen, die toen alleenin aanzien waa-ren, zo tot zyne wille, dat op cen voorflag van cene Hiftori tzamen te ftellen, hy'ergeen keur in maakte 6f hy in Griekfch éfin Latyn, inondicht 6f in dicht » zoudefchry-
hy van zyn

grootfte beezigheyd van zyn .ftil en ampteloos leeven, het bevérderen der Weetenfchap.Met dit voorneemenftichtte hy eene Bockzaal, ft6ffeerde die met cen groot geral boe.ken , netencierlyk afgefchreeven , en ftelde haaren toegang viyen open ; voor al.le aankomende. De wandeleryen en Schoolen, awelke hy dicht by de Boekzaal oprecht-te , waaren altoos vol van Griéken, die uyt hunne onleede treedendé malkanderen aldaarmet onderlinge gefprekken en redentwiftingen onderhielden, op dezelfde wyzeals in huneygen land gebruykelyk was; bedienende zich van eenen minnelyken ommegangtét op-fcherpinge hunner verftanden. Lukullus zelfoefende zich daar menigmaal, redentwiften-de fomtyds mer gelcerde mannen , en fomtyds zynen raad in Staatszaaken geevende aanzodaanige die zulks verz6chten;fchoon hy zich in perfoon met de zaaken van *t Gemeenniet bemoeide. Hy was dooroefend en eervaaren în alle de gezindheden der Filofofie ,maar hieldt zich dicht aan de oude Akademie; waarentegen zyn vrind Cicero een grootvoorftander van de nieuwe was. Hierom is het dar her laatfte boek der AkademiftheVraagftukken den naam van Lukullus draage, dewyl die groote man aldaar de gevoelenszyner gezindheden verdeedigende ingevoerd wordt (4).De ganfche heerlykheyd der taale ,” en het toppunt der welpreckendheyd , blonk tegelyk uyt in Cicero , zo dat Parerkulus zeer wel heeft aangemerkt , delettari ante cumpauci[fimis , mirari verò neminem pois, nifi aut ab illo Vifum , aut qui.ilum viderit(&) », dat men in weynigen voor hem behaagen kon fcheppen , en zich over niemands»verwonderen , ‘ten zy hyvan hem gezien waare , 6f hem gezien hadde,Moogelyk zal dezelfde aanmerking in zyne Filofofie ook konnen voldoen :.6ftenminfte zal de laatfte leeroefening , ten aanzien van Zyne voorgangers, hem eenen gelyken16f toebrengenals de voorige : “want de ftéffe van natuurlyke en zeedelyke zaaken in deLatynfche taal te verhandelen , was een laft enkelyk voor hem bewaard; en tétdien tydtoe van de geleerden onaangeroerd. Dit geeft hy onste verftaan in verfcheydene declenzyner werken , inzonderheyd in de voorreede zyner Tufkulaanfihe Vraagftukken ; al-waarhy een'kort verhaal geeft van de voortgang en vérdering der konften onder de Ro.meynen , ten hoogften uytfchryvens waerdig. Meumfemperjudicium fuit , &c. Heris altoos myn gevoelen geweeh , (zegt hy) dat onze Vandslicden Gfgelukkiger gewecft=yn in bunne vindingen van allerley foort dan de Grieken , 6f dat 2) zeer veel hebbenverbeterd int gene zy vandie landaardontleend , en te Sbypen en befchaaven waerdiggeacht hebben. Want betreffende de beftiering des leevens. ; en de régelen van opvos=dinge en gedrag , benevens ’t bandbaaven der buyshoudelyke zaaken, gebruyken wymeer naanwkeuricheyd , en hebben cenveel aardiger zwier. Indien wy optreeden titbet beftieren en fchikken van Staatszzaaken > onze voorouders moogen met ‘recht in diefoort “van wysheyd , ten aanzien van bunne voortreffelyke wetten en inzettingen , zichde voorrang aanmaatigen. Tn krygszaaken hebben <wy) veel mer gevorderd dan temand
d voor

(4) Temples Mengelfehriften 2 deel. P. 1. (1) Platareb. în Sylla. (5) Ibid. (#) Strato lib. 13. (4) Plfarch. în Lucull. (1) Rilt. lib. 1. cap.17.

  

    

  

  

   

  

 

  

   

  
  

  

  

 

     
  

       

  

  

    
  
  

 

  
  

 

     

  

  

  

   
  

    

  

    

 

  
  

   
   

   

     

  

  

    

  
       



  

  

  

         

  

    

  

      

  
  

  

  

   

    

                          

  

 

  

    

 

 
      

 

(6) DE A GEO UD IED EN

‘voor ons > 76 welk <wy minder aan onze dapperbeyd , dan aan onze aangeboorene tuchi
verfchuldigd zyn 2 Is waar, Grickenland heeft altoos bovenons befaamdge:
meeft wegens allerleije foorten van geleerdbeyd , en? viel niet zwaar de overhand te
krygen, daar men geenen tegenftand ontmocite. De Dichtkunde, zynde de oudfte foort
van fchryven , beeft nòg niet Lang by ons in zwang gemeeft , want Livius Androni.
kus vertoonde zyu cerffe Tooneelffuk 510 (’t moer zyn 514) jaaren naa?t flichten vai
Rome , onder ?t Burgermeefterfchap van C. Klaudius » (zoom van Appius Cekus) en

M. Tuditanus , cenjaar voor de geboorte van Ennius , die ouder is dan Plautus en
Nevins.

Vervélgens fchryftc hy den traagenvoortgang der Dichtkonft toe aan * gebrék van be.
hoorlyke belooninge en aanmoediginge , en zegt dat in een openbaare redenvoeringe van
Kato her Markus Nobilior als cen verwyt voor de fcheenen geworpen wierd , dat hy den
Poéet Ennius met zich na' &tolia voerde, toen hy daar als Landvoogdverblyf ging nee-
men : omdat’er geen gedeelte der Wiskunde , (welke oefening by den Grieken zocer:
waerdig geacht wierdt ) te Romein ’t gebruyk was , danalleenlyk her meeten en réke
nen. Belangende de Redencerkunde, hy merkt aan dat de Romeynendie al vrocg had.
den aangenomen ; maatin ’t cerft zonder ‘t voordecl van cenig geleerd onderwys, alh
wel zy naderhand daarin zo vérderden, dat zy op cenen gelyken voet ftonden met de wel:
fpreckende Meefters van Griekenland. Maat die Wysbegcerte had rét dien tyd toe ver.
waarloofd gelegen , en geenen uytmuntenden Autheur aangetroffen, om haarin de Latyn.
{che taal te vercieren. Dies geeft hy te verftaan dat ly zulks aanvaardt als zyn eygen
werk; en hoe wel die ondernceming hemgelukte , konnen zyne werkenals cen duurzaam
bewys getuygen. n

Indien we Ciceto met zynen vrind Attikus vergelyken ,, wy zullen bevinden dat ze
beyde de twee voortreffelyke oogmerken der Waereldwysheyd , den dienft van ’r Ge.
meen , en het ftil gemak en de geruftheyd van een onérgerlyk leeven , bereykt hebben.
De cerfte wenddealle zyne leeroefeningen met der daadaan rét verdeediginge van ’t Ge.
mecnebeft , en omalle toeleg op deszelfs vryheyd tegen te gaan. De laatfte, doornooit
in ’t bewind van zaaken te treeden , maakte dat hy van alle partyen, van Sylla tot Au
guftus Cxfar toe, gelykelyk gezerd en aangezbcht wierdr : de één verwierf zich meet
gere , de ander ineerhartelyke licfde ; èn ik acht dat de meefte geneygd waaren omAt.

tikus te vélgen , en Cicerote pryzen.
Kraffus, Pompejus , Antonius, Cafàr, Kato,en Brutus, die byna alle op éénenen

den zelfden tyd zo veel geruchts in de waereld maakten , waaren de befchaafdfte Gelcer.
den hunner eeuwe. De drie eerfte , ‘’t is waar , hielden zich alleenlyk aan de oefening
der welfpreekendheyd , t6tdat zy ganfchelyk daarvan afgewend wierden door den wa-
penhandel; maar de drie laatfte, gelyk zy in de Redencerkonft bovende andere uytblon-
ken, zo maakten zy ookveel grooter voortgang in de andere deelen der menfchelyke ge-
leerdheyd. De Poézy en Filofofie waaren de uyt{panning van Cxfars leedige uuren , en
zyne Hiftori zal het voorbeeld eener goede taale zyn, zo lang als hyzelf ’t exempel
van groote krygsdaaden weezenzal.
De ganfche loop van Katòs leeven toont hemcen grooter Stoicyn tezyn dande ftreng-

fte aanhangers dier gezindheyd ; en hoe zeer zy hem ookin kenniffe gelyk waaren ; 'tis
zeker dat hy hen in de oefening befchaamde,

Brùtus was cen tochoorder van alle de Sekten der Filofoofen geweeft, en hadin cen iege-
lyke eenigen voortgang gemaakt. ‘Tocn hyals krygsman onder Pompejus in de bur-
gerlyke oorlogen diende , befteedde hy al den tyd dien hy in ’tleger was , behalve die
uuren welke hy in ’t gezelfchap des Veldoverften doorbragt ; in leezen en letteroefenin-
ge : en zelfs den dag voordenveldflag van Farfalié , die ’t krakkeel beflechtte , hoe-
wel het toen in ’t midden van den Zomer , het Leger in veele ongelegenheden ; en hy
zelf zeer afgemat en uyt zyn fchik was , nògtans terwyl andere zich 6f neérgelegd had.
den omte flaapen, 6f ingenomen waaren met bekommerdheyd over den uytflag desge-
vechts, befteedde hy al zynen tyd, tét den avond toc, met het fchryven van een kort
begrip van Polybius. (x)

%t Wordtin °e algemeentoegeftaan, dat de Roomfche geleerdheyd, zo wel als Heer-
{chappy; op den hoogftentrap was onder Auguftus : alle delieflyke vruchten uyt Grie-
kenlandverplant , waaren toen in haaren bloeffem , wordende gekoefterd ‘door de ftilte
van ‘t faizoen, en aangequeekt door de handen van eenen Keyzer.

Menigmaal heb ik my verwonderd dat Mxcenasalleen de cere wegdroeg van defchran-
derheyd en weetenfchap onder die Regeeringete bevérderen; naardien ’t waarfebynelyK
is dat hy zulks alleenlykdeed uyt naavòlginge van zynen Meefter, dewyl.de aarde der
Vérfteri gemeenlyk de neygingen hunner gunftelingen zwaait. Het tegendeel Medea

cien

 

   

  

 

  

   

(4) Plutarchin

       

 



  Vasbi Nor ROM E (7)
dien grooten Staatsdienaar Agrippa; de roem zyner krygstégten wierdt den Keyzer toege.fchreeven, terwyl des Keyzers mildheyd de achting van Mxcenas verhief En waarlykhet uytbrommen der triomfen van Auguftus, en de openbaare léfrédenen over zyne god-vruchtigheyd , waaren genoeg om hem mer de bevalligfte Koleuren afre zetten, Maarindien Mxcenas de blinkende verbeeldtenis van:Voorftander waare onthouden geweeft ,hy zou mifichien in ftilzwygendheyd onder de kudde van Epikurus voortgefchooven ,ennaauwlyks ooit door de hand cens Dichters gefcherft geweeft Zyn ; ’t en waarein dezelf-de geftalte als Silenus:

(y) Inffatum hefferno venas ut femper Iaccho +
Serta procul capiti tantum delapfajacebant ,
Etgravis attritàpendebat cantharus anfé.

‘© Welk Zondel aldus berymd heeft,

— ——— met aderen gezwollen
Van klaeren wyn, die hy, cen dag voorheene aen ’t hollen;Gepeepen had , gelyk hydoorgaans opsevule
Envol is; by zyn hooft lag krans aan krans , gekrule
Van Wyngert , en men zagh cen groote wynkan hangen
Aen haer gefleren cor.

 

Maarwie ook van beyde de edellte Voorftander geweelt zy , men moet bekennen datAuguftus de groorfte geleerde van die twee was : en rét bewys daarvan behoeven wynietverder te gaan dan tét Suetonius, die niet minder dan zes Hoofdftukken over de geleerd.heyd van deezen Keyzer befchreeven heeft. Zyne overgroote nyverheyd in de oefeningder Welfpreckendheyden vrye konften ; zyné arbeydzaamheyd in’erzamenftellen van alles wat hy in ’t openbaar fprak , alhoewel hy ook cen zeer goede bequaamheyd had omvoor de vuyft te redeneeren ; Zyne zuyvere en befchaafde ftyl ; zyne naauwkeurige ken.

  

nis van de Grickfche Letterkunde , met behulp van derzelver befte Meefters van de Re.dencerkonft en Wysbegeerte ; de dertien Hiftorifche boeken van zyu eygen leeven; zy-ne vermaaning tòt de Filofofie , benevens cenige andere werken in profe; zyn boek vanzesvoetige vacrzen ,. en dat van Bydichten , alles rzamen aangemerkt, kan hem met degeleerdfite Vorften , waaraf de Hiftori gewaagt , evenaaren. )
Zynde dus tét den hoogften trap der Roomfche leerkundigheyd gekomen , kan hetnier onvermaakelyk zyn cens rondom re kyken , en de voortbrenefelen van allerley foortin ’t Kortce befchouwen. Het fchynt inderdaad dar de Welfpreckendheyd cerdér indeceuw van Auguftus , als ten tyde zyner Regeerifige , in zwang ging , en dat ze in Ci.cero, met de ontfloopinge der Republyke , eyndigde : Nier dat zyn doodeygentlykde val van zyn beroep was ; wantde Filofoof kon langer geleefd hebben , en de Rede-naar echter geweeken Zyn, toen de oude Vryheyd, die hemalle Zyne verhévene gedach-ten inboezemde , en deziel Zyner vertoogen was , eens was weggenomen. Maar echterwierden de paalen der Hiftorie en Dichtkunde onder des Keyzers befcherminge , doorLivius, Virgilius, en Horatius , vaftgefteld. En indien we een gezigt van de Filofo-fie begeeren , de twee Poéeren zullen daar zo wel voor inftaan , als voor hun ygerwerk.
Tk acht dat niemand Horatius de I6f(preuk, hem dooreenen vermaarden Schryvergesee-ven, maamelyk (=) dat by de grootfte Meefter des leevens , en van cen recht verffandin het beftier deszelfs. was , weygeren zal ; inzonderheyd dewyl de Autheur van darge-voelen zodaanig cen is, welken ; indien hy toen gelecfd had, Horatius zelf gaern voorzynen Rechrer verkooren , cn op denlyft der mannen van vertand en cere » welke hytot keurmeefters zyner werken wenfchte'", (4) geteld zoude hebben. i°t Zydat het waar 6f onwaar zy, datindienalle konften en weetenfchappen verloorenWaaren , men die in Zirgilizs zou konnen wedervinden + © is altoos zeker dar hyzeerdiep doordrongin de geheymender natuurlyke kenniffe , welke hy in alle haarecieraa-den op verfcheydene plaatfen van zyn doorluchtig werk voorftelt.° En in dar verwonsderlyk gedeelte van het rweede bock zyner Landgedichten, alwaar hy dooreene foortvanverrukkinge zyne neyging tét de Poézyte verftaan gecft , fchynt hy * geheel oogmerkderzelve tot de befpiegelinge der Filofoofente bertekken , en de Zanggodinnen dienft-maagden der Natuure fe maaken.

  

  

Me vero primum dulces ante omnia Mufe,
Quarum facra fero ingenti perculfits amore,
Accipiant , colique vias © [ydera monftrent , Def

: efe-
0) Virgil. Eclog. 6. (2) Temple; MengelCehriften. 2. Deel. p. 2. (4) Lib. 1 Sato.

   

  
    
  

     

  

  

 

    

   

  

  

 

   
  
   
         

 

  
    

 

  

  

   

  

 

  
  

  

  

   

     
  

   

  
  

    

    

   

   

  

    



   

  

   

   

            

  

  

 

  

  
     

  
  

  

  

      

  

  
  

     

    

  
    

 

  

    

  

  

   

  

    

 
      

(8) Dee A'AL OU DHEDEN

Defettusfolis varios > Luneque labores ©

Unde tremor terris ; qua vi maria alta tumeftant

Obicibus ruptis , runfusque in (e ipfa refidant :

Quid tantum Oceano properent Se tingere foles

Pyberni ; vel que tardis mora nottibus obfter.

 

dat'is 3 vélgens de vertaaling van Vondel.

Maar ons behaegtalleen de zangrey , vry van fmetten ,

De zoete Zanggodin , wiens Heiligdommen wy

Van overgrote min getroffen , milt en bly

Verbreiden. *£ Wenfche dat my Febusreienftichten,

En zich gewaerdigen myn harffens te verlichren ,

My ftarrefchieten en den loop des Hemels Klaer

Oftvouwen , en met een den zonneduifteraar,

En macneduiftraar , en elx oirzack naeckt ontdecken ,

Die *r aerderyk fchud , of komtden aerdrboòmovertrecken

Met cenen watervloet : waeromal d’afgront woelt ,

De hooge dycken en de dammen ommefpoelt ,

En wederafloopt : hoe de koude winterdagen

Zo korten , en de zon, des Zomers, haeren wagen

Dus fpa te water voert.

Naa Auguftus daalde de Zanggodinnen , zo wel als de Arenden, neder van haare voo-

tige hoogre ; en moogelyk was *t één deezer ongelukken cen noodzaakelyk gevélg des

arideren.  ‘t Mocit myals ik vinde datdie toegefchreeven worden aan de verandering der

Regceringe , en de va&tftelling der Monarchye. Want indien de ftaatregels en ’t voor

beeld van Ausuftus door zyne Naazaaten waaren opgevélgd gewecft , het Keyzerryk

zou; naar alle waarfchynelykheyd ; veel heerlyker geweeit zyn ; dan *r Gemeenebett.

Maar dewyl’er een meuwe foort van Staatkunde door Tiberius ingevoerd wierd ; en de

Keyzers begonden te doen’ gene de Tarquynen zich gefchaamd zouden hebben , was

*t niet vreemd dat de Geleerdheyd, benevens de zeedenen tucht, bedurven wierd, zon-

der dat'ercenige hoope van herftellinge overbleef.

© Kan niet ontkend worden dat eenige vandeflimfte V6rften de driftigfte  naajaagers

van Geleerdheyd waaren, inzonderheyd Tiberius, Klaudius; en Nero : maarditfchrik-

te andere cerder af van zulke poogingen , dan dat her hen daartoe aanmoedigde , dewy

cen gepree? Geleerde niet minder benyd was dan een gelukkig Bevelhebber ; en een

naayveraat in fchranderheyd immer zo gevaarlyk geacht wierd , als een Mededinger na

'cRyk : ent is zeker dat deeerfte voor de ftoutfte doorging, vermids hy zyne Meefters

met hun eygen geweer durfde uyttarcen.

Hoedaanige poogingen tér herftellinge der quynende konften vok gedaan wierdenon-

der Vefpafianus , “Litus, en Domitianus , ( want deeze laatfte was ook cen aanmoediger

van de Dichtkon®t , hoewel hy de Filofoofen uytbande, ) het ftrekte echrer naauwlyis

ergensander. toe, dan.oî denflechten voortgang der Jeerocfeninge en nyverheydreroonen,

dewyl de onde gecltigheyd tzock was. i

In de zes vélgende Regeeringen naa Domitianus , fcheen de Geleerdheyd weér ecn

heldere tuffchenpoos te genieren, en die gebanne gunfteling wierdr weder ten Hoveoni-

vangen , zynde begunftigd en geftreeld door de belte reeks van Vérften welke Romeooìt

gezien had.
Zonder nade voortbrengfelen van de andere Regeeringen te zocken , zullen de nut-

telyke werken van Tacitus , Suetonivs , en Plinius den Jonger, de ryksregéering van

Trajanus vermaarder maaken , dan alle zyné oorlogsdaaden.  Zyn ze “min ‘gelukkig in

hunne taal dan de oude , in andere opzigtenftreeven zyhen miffchien voorby ; delli

ftorifchryvers in de naauwkeurigheyd hunner Staatkunde, en in de zuyvere waarheyd hun-

ner verhiaalen ; en de Redenaar in zyne fchranderheyd en goedenzin. Indien wy by

deeze voegen Plutarchus , die zyne meefte werken te Rome fchreef,, en van Trajanus

merhet Burgermeefterfchap veréerd wierdt ; en Quintilianus die kort daarnaa bloeide »

zo moogenzy voor de fchemeravond der Geleerdheyd , naa den zonnenondergang der

ceuwe van Auguftus; doorgaan, éfliever byhet geflikker cener lcaerfe vergelecken wo

den , die cen dubbeldlicht geeft , juy® als ze op ’t puntftaat van uyr te gaan.

2 Is cene aanmerking van den Ridder Willem Tempel, datalle de Larynfche boeken

welke wy hebben tér aan het eynde van Trajanus, en alle de Griekfche réther eynde van

Markus Antonius , een rechte en wel geachte waarde hebben ; maar dar alle die federd

dien tyd gefchreeven zyn, hunnen prys enkelyk aan onze nieuwsgierigheyd, en ne 200
hun-

 

      

  

 



  Vi vAb:N' R 04 ME (9)
hunne eygene weezendlyke waardy en. voortreffelykheyd verfchuldigd zyn.

Maar de zuyverheyd der taale was lang re vooren bedurven., en eyndigde ; vélgens
*t oordeel van den Ridder Temple, met Vellejus Paterkulus onder Tiberius. Dereden wei-

ke hy van dit verval geeft , is de groore toevloed der onbefchaafde vélken na Rome,
naa dat hun vaderland veroverd was.

Aldus quamen de Gaulen en Duytfchers by menigte rér her Roomfche heir en de ftad
over ,, naa het bemagtigen hunner geweften door Julius Cafar , Auguftus , en Tiberius,
gelyk veele Spanjaarden en Syriérs te vooren uyt dezelfde oorzaak gedaan hadden. Maar
de groorfte rzamenvloeijing van uyrheemfchenvélgde op de overwinningen van Trajanus
in’ often , en zyne valt(telling der drie nieuwe wingeweften , Armenié, Affyrié ,, en
Mefopotamié. En hoewel Adrianus die nieuwe veroveringen vrywilliglyk verliet ,, ech-
ter waaren de overgtoote zwermen van inboorlingen, die ten zeegepraale zyns Voor.
zaats gediend hadden , genoodzaaktals flaaven in Rome te blyven woonen.
Her grootfte deel der naavélgende Vorften, die het zulk een mocijelyk werk vonden

te zyn , hun eygen gebied te befchermen , hadden weynig leedigen tyd Ofbekommering
om her bezit der Zanggodinnen te behocden : zulks dar A/audiangs in deeze vactzen
van zyn l6fdicht op Suliko,

Hinc prifte redeunt artes , felicibus inde
Ingenis aperitur iter, ‘defpettaque Mufé
Colla levanni

De aalonde konften ziet men weér te voorféhyn Kotrieti.
Voor fchrandre geeften wordt op nieuws een” weg bereyd;
De Zanggodinnen nuvan fchande en leedigheyd
Ontflagen , beuren ’t hoofd weér op.

zich aan een groote vleyery fchuldig maake , door dien Staatsdienaar te verbeelden als
den herfteller: der befchaafde leeroefeningen ; dewyl het klaar blykt dat in zynen tyd;
onder Honorius,, de Roomfche Stat in zyne doodftuypen lag.
De Gotrhen en Wandaalen, die alles verdreeven ;, konden de geleerdheyd en weeten-

fchappen, die reeds zo zeer onthutft waaren , gemaklyk van her tooneel jaagen ; en de
veroveraars van % heelil dus doende zo ruuw en ongeletterd maaken, als hunne cerfte
voorouders waaren geweett.

In deezer voege was de overftrooming deezer woefte vélken doodelyk zo wel voorde
konften als voor *t Keyzerryk; en Romezelfs , ophoudende: Meefterefîe der wacereld te
zyn » vergat binnen korten tyd Latyn te-(preeken.

VE eo

Van de Opvoeding der

AALOUDE ROMEYNEN.

Et is cen gerieene aanmerking ,, dat de fterkfte lighaamen hunne
kracht voor een groot gedeelte verfchuldigd zyn aan de melk die ze
in hunne kindsheyd gezoogen hebben , alsmede aan de eerfte fchik-

5 king6f buyging der leden :voorts dat de aanzienlykfte boomen, en
de fchoonfte kruyden en bloemen ; hunne lommer en fraaiheyd heb-

» ben dank té wyten aan de hand die heneerft in cen weelige lands-
2 douw geplant heeft ; naardien zy dat voordeel miffende doorgaansiòt

% wildheyd verbafteren , en cene natuur aanneemen , die veenemaal
van hunne foort verfcheclende isì. Een ieder die. verftands. genoeg heeft om dit
in de Natuur te befpeuren , kan die aanmerkingen ook tocpafien op ’ gene de
zeeden betreft.. Hierom zyn die vélken in de Hiftorién meet vermaard , wel-
ker Wetgeevers her hun voortreffelykft en gewigtigft werk oordeelden » régelen tòî
onderwyzinge der Jeugd voorte fchryven. Op deezen grondveft ftichtte Lykurgus de
heerlyke tuche der Spartanen , welke vyfhonderd jaaren lang ftand hiéldt, zonder ceni-
ge merkelyke fchending. .;, De Indiaanfche, Brachmannen hadden eene trant die alle de
nfehranderheyd van Griekenland overtrof, Seni)bonar z6rg voor *t menfchdom begoa

è
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(10). «DE! AALOUDH'EDEN
»zelfs voor de geboorte , en zy veel overlegs en groote vlyt gebruykten ontrent de fpy-

»ze en ’t onthaal hunner zwangere vrouwen; zulks dat zy haar vermaakelyke inbeeldin.
»gen verfchaften , en haar gemoed en flaap bequaamlyk temperden ; geduurende den
,» tyd dat zy haaren lalt droegen. (4) i

Plutarchus berifpt het gedrag van Numafcherpelyk, dat hy in ? fchilkkenen vat
ftellen van den RoomfchenStaat , niet eerft régelen tot opvoedinge der kinderen in.
ftelde ; en hy acht dat de verwaarloozing van die tucht de voornaamite oorzaak van den
oproerigen en woeften aardt van dat vélk was geweeft, en dat zulks groote aanleyding tor
den ‘val van ’t Gemeenebeft gegeeven had. (4) Immers alle de laatfte Hiftorifchryvers
komen daarin overeen ; dat in de ongebondenetyden-van ’t Ryk, her fchandelyk ver.
zuym van de ouders‘en onderwyzers , en het noodwendig gevélg van dien , midsga-
ders de verduryenheyd en °t verval van goede zeeden en geletterdheyd, een zeer groo.
ten flag gegeeven hebbentòt floopinge van dat heerlyk gefticht. Maar in de opgaande
ecuwen van Rome', terwyl de eerfte oprechtigheyd en deugd der ingezétenen met hunne
wdpenen en krygsgebied bloeide , wierdt her opbrengen der Jeigd aangezien als cen hey.
lige en onfchendelyke pligt ; en zy oordeelden zich ren hoogften gehouden te zynom
bequaame naazaaten voor de heerfchappy der waereld naa te laaten. Zo dat als men
hunne ganfche manier en tucht , van de geboorte der kinderen af ,, tétdat zy in dient
van ’t gemeen traden , int kort befchouwt, het blyken zal dat zy de wysheyd en Zòrg-
vuldigheyd van andere vélken zo. verre overtroffen hebben , dat zy zelfs met de aalou-
de Spartanen ; awelke Plutarchus zo verre boven hen pryft , om dien roem mogtentwis-
ten; inzonderheyd indien wy overeenftemmen met eenen voornaamen Man (c) ;, datgeen
» Z6rg te draagen ontrent de geleerdheyd , maar alleenlyk-ontrent her leeven en de zee-
»yden der kinderen , met recht als cen gebrék in de inzettingen van Lykurgus mag aange-
» merke worden.

| Quintilianus (6f Tacitus) in de tramenfpraak wegens de Redenaars , geeft cen tref
felyk verhaal van de oude manier van kinderen op te voeden , ‘en doer haar zeer af
fteeken, doorze tegens die van zynen tyd te vergelyken.

| »,Zo dra als het kind gebooren was, (zegt hy) wierdt het niet aan cene gehuurde
| ,,voedfter overgegeeven , om met haar in een armelyke wooningte leeven; maar’t wierdt
| »0pgequeekt in den fchoor en boezem zynen moeder, die her onder haare voornaamite

»pligten rekende , de huyshouding waar te neemen , en op haare kinderen'te paflen,
Di »; Men koos cene bedaagde Huysmoeder uyt de buurt , wier'leeven en zeeden haar dat

»ampt waerdig maakten , en haat wierdt de toezigt over de kinderen van cen iedet
| », huysgezin aanbevolen ; vermids het de fnoodfte zaak van de waereld geoordeeld wierdt
î sin haar byzyn cen quaad woordte fpreeken, 6f eenige quaade daad te doen; En zyhad

s»ier alleenlyk een 00g op hunne onderwyzinge ; en't werk waarmeè men henbeezighieldt,
»,maar mec cen gelyke zeedigheyd en deftigheyd , fchikte zy zelfs hun vermaaken uyt-
»fpanning.  Aldus wordt verhaald , dat Kornelia, Aurelia , en Atria , moeders van de

| so Gracchen , Julius Cefar, en Auguftus., het ampt van opzienftei op zich namen , en
ss zichzelve t6r de opvoeding van de kinderen der Edellieden lieren gebruyken. De

i so ftriktheyd en ftrengheyd deezer inzettinge had dit goed oogmerk , dat het ,gemoedal
| » dus in zyne eerfte onnozelheyd en oprechtigheyd bewaard , en niet door quaade ge
{ »» woonte 6f quad voorbeelden verwilderd wordende , zich met de grootfte gewilligheyd

,t6t de vrye konften kon begeeven; en die met alle zyne krachten en vermoogensom-
», helzen: invoege dat, het 2y dat het geneygd was tot den wapenhandel , 6f tét de
» Wetgeleerdheyd , 6f tot de oefening der Welfpreekendheyd ;.het zulkszynceniglte
» Werk ‘moge maaken , en de ganfche kenniffe der beminde letteroefeninge grectig in

Ì > drinken.
| so Maar nu geeft men °t kind over aan e opzigt van eene arme Griek[che floof, en men

», voegt’er miflchien cenenflaaf 6f twee by, doorgaans van de geringfte enflechtfte foort,
» die onbequaam zyn tét eenig ernftig werk. Van de vertellingen en praatjes van dit fraat
s»gezelfchap moet de zachte en buygelyke natuur haaren eerften indruk en neyging ky
»gen. Inc huysgezin wordt niet de minfte zérg gedraagen ontrent het gene gefproo-

| ssken 6f gedaan wordt in ’t byweezen van het kind 5 terwyl de Quders zelve , in plaats
GUIA >. van hunnelieve wichten tét deugd en zeedigheyd te houden , hen tét het tegendeel,

Ì si teweeten ongebondenheyd en dartelheyd , gewennen , waaraf het natuurlyk gevolg
INI / sis een gezette onbefchaamdheyd , en eene verachting van hunne ouderen, en van
KEN »elk één.

Al waar ’t dan dat de toezigt en onderwyzing der Jeugd onder de ‘aaloude Romey-
nen , door openbaare wetten, gelyk als in den Spartaanfchen Staat, bezérgd waare gover
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RIO ME, (a)
echter zow de vrywillige vlyt der ouderen alle zulke voorzérgen noodeloòs gemaakt hebs
ben.
Onder de huyslyke toezigten zal *t niet quaalyk te paffe kKomen,dat men in 't byzon-

der gewag maake van ééne die weynig moeite éf zwaarigheyd vereyfchte , en echterzonuttelyk en dienftig was ,. als cenige andere onderrechting; en dat was de kinderen re
gewennen om van eerften af aan de taal zuyver te fpreeken, door hen niets dan rechre engevoeglyke fpreekwyzen te laaten hooren. Door dit voordeelalleen verkteegen verfchey-
dene perfoonen , die zo ongelukkig waaren dat hen veele andere bequaamheden ontbra-
ken , geen gemeene achting in ’t Gerechtshòf.

Cicero zege dat de Gracchen opgebragt waaren niet zo zeerin den fchoor als wel inde taal hunner moeder, (20% tw în gremio quam in fertione matris ) en hy vethaalt
van C. Curio , die de derde Redenaar zyns tyds geacht wierdr , dat hy geenen Poéer
verftondt , geene bocken van Welfpreckendheyd geleezen , geen hiftorifche verzame-
ling gemaakt , en geen kennis van her algemeen 6f byzondergetteelte van de Wet hadde
Deeenigfte zaak waarmede hy 16f inleydé , ivas eén nette fpreekwyze , cn cen vaerdig-
heyd en vloeijendheyd van uytdrukfelen. Dit had hy enkelyk door Zyne opvoedinge
verkreegen , zynde van jongs op in ’t huys daar hy opgevoed was tér €eri nette en be-
fchaafde wyze van fpreeken gewend. (4)
Tér onderwyzers hadden zy vooreerft Zodaanige welke ze Lettermeelters (Literatoress

6f Tpauparioras) noemden, diede kinderen in °r leezen en fchryven onderweezen : aan
‘© opzigt van deeze wierden zy bevolen ontrent den cuderdom van zes 6f zeven Jaaren.
(e) Wanneer zy by hen uytgeleerd hadden, zondt imenze na de Lerrerkonft-fchoolen ,
omde konft van welre fpreeken , envan Schryvefs te verftaan ,aldaar te leeren : d6chin
de huyzen der Grooten washet doorgaans gebruykelyk eenen voornaamenLetterkonftenaat
t6t dat werk te onderhouden,

*c Is vermaakelyk aan te merken watceri vootzigtigheyd men in dejongejaaren gebruyk-
te, om den kindereneeneliefde en neyging tét het Gerechrsh6fin te boezemen , dewyl
ze daar hunne groorfte eere en bevérdéring te verwachten hadden. ‘Want Cicero zege
tegens Attikus in het tweede bock de Legibus , dat zy nòg jongens zynde gewoon waa-
ren de vermaarde wetten der twaalf T<4felen van buyten te leeren , eveneens gelyk zy
deeden  ontrent cen voortreffelyk gedicht. En Plutarchus verhaalt in ’c leeven van den
jongen Kato , dar de kinderen cen fpel hadden , waarin zy ?t bepleyten van zaaken voor
de Rechters fpeelden, Klaagende malkanderen aan , en leydende den veroordeelden na
de gevangenis.

Dereedsgemelde Meefters , benevens de onderwyzers van mannelyke oefeningen om
de natuurlyke kracht en fterkte wel aan te leggen ; verdienen niet eygentlyk dien naam , als
menze vergelykt by de Redenkonftenaars en Filofoofen , die naa dar het verftand zyne
bequaamhedenhad getoond , en zyn gebied vaftgefteld , gebruykt wierden om de voor-
deelen der natuure aante queeken ente vercieren , en de laatfte hand aan ’t vòrmen van
cenen Roomfchen burgerte legoen. Zeer weynige perfoonen hebben onder de opentlyke
bedryven van hunnen tyd , Of naderhandin de Hiftorién , van cenig aanzien geweefì;
die niet nevens de bywooningder openbaareleffen , eenen voornaamen Leeraar der Re-
deneerkunde 6f waereldwysheyd by zich in huys onderbielden.

Menigmaal heb ik gedacht dat één voornaamereden van den zeer grooten voortgang wel-
ke de jonge Edellieden onder deeze byzondere Opzieners maakten, geweelt zy de val-
maakre liefde en toegeneegenheyd welke men befpeurt dar tuffchen den Meefter en leerling
‘waaren , waardoor de beftiering en onderwyzing op de aangenaamfte en gemak-
lykfte wyze gefchiedde. Alle perfoonen in de gelukkige ryden van Rome haddendier-
gelyk een eerbiedigheyd en ontzag voor hunne Leermeefteren , als Perfius had voor den
zynen , Kornutus den Stoicyn , welken hy in zyn vyfde hekeldicht aanfpreekende ,
aldus zcer deftig zyneliefde en zucht jegens zynen Beftierder , en de naauwe vrindfchap
dic'er tuffchen hen beyde was, befchryft.

Cumque iter ambiguum eft , © vite nefcius error
Diducit trepidas ramofa'in compita mentes ,
Metibi fuppofùi : teneros tu (ufcipis annos
Socratico , Cornute , fina ; tunò fallere folers
Appofita intortos extendit regula moves;
Et premitur ratione animus , vincique laborat ;
Artificemque tuo ducitfubpollice vultum.
Tecum etenim longos memini confumerefoles
Et tecum primas epulis decerpere noétes.

Bai Unani
(4) Cia in Brut. (e) Vid. Dacier ad Horat. Sat. 1. Lib. 1.

 

      
    

  

   

  
  

  

  
  
  

 

  
  

         

  

 

  
  

  

  
  

 

  

  

 

  
  

 

  

   

  
  
  

             

  

 
 



      
    

 

  

                          

  

 

    

   

  

  

  

      

   

    

  

  
  

 

  

 

  
   

(1) DE AALOUDHEDEN
Unum opus ; © requiem pariter difponimus ambo ,

Atque verecunda laxamus feria menfa.

Non equidem hoc dubites amborum feedere certo

Confentire dies » ®© ab unofidere duci.

Noftra vel equalifufpendit tempora Libra

Parca tenax veri , Jeu nata fidelibus hora

Dividit in Geminos concordia fata duotum.;

Saturnumque gravem noftro Fove fregimus una.

Nefcio quod, certè eft quod me tibi temperat, aftrum.

 

*© Welk in Neérduytfch rym aldus luydt:

Toen ik volwaffen , d6ch geheellyk onbedreeven ,

In twyfel ftond hoe‘kbelt behoorelyk myn leeven

Zoufchikken , keerde ik my tot u; gy naamt my aan,

Kornùtus , en gy deedt my rechte gangen gaan.

Uvw wiffe regel wees my wat verkeerde zeeden

Ik myden moft ; myn wuft gemoed wierd door de Reden

Geboogen , °K wierd geleerd door uw hoogwys beleyd.

Hoe menig langen dag heb ik in nyverheyd

Met ubefteed ? Het heugt my dat wy halve nachten

Gezamentlyk metluft en leeringe overbragten.

Eén' beezigheyd , één° ruft, was ons altoos gemeen,

En overtafel boert en ernft fteeds onder één. ]

?k Acht dat wy onderéén geftarnte zyn gebooren,

En dat ons beyde maar één noodlét’ is befchooren ,

*t Zy dat de Zon was în den Tweeling 6f de Schaal:

Saturnusftrafheyd wierdt , door °t minnelyk onthaal

Van Jupiter , die ons goedgunftig was, gebroken.

Eén zelfdeftar is’t dan daar we ondet zyn gedooken.

Ookwasde cerbiedigheyd, welke ’© Gemeen aan de onderwyzers der Jeugd bewees,

niet minder aanmerkelyk , dan de achting en onderdaanigheyd hunner leerlingen ; *t

welk Yuvenalis t6t deezecierlyke verrukkinge deed uytbarften:

(f) Dii majorum umbris tenuem & /ime pondere terram

Spirantesque crocos , & in urna perpetuum ver>
Qui praceptorem:fantti voluere parentis
E loco.

Dat fyne en luchtige aard de graven der voorouderen
Steeds dekke , en overfprey met geurig bloemgewas.
Een aangenaame Lent? verzelle altoos hunne afch
En hunnelykbus , die een’ deftig? Lceraar cerden
Als eenen vader.

In den ouderdom van zeventien jaaren wierden dejonge Edellieden , als zy den man-

nelyken tabberd hadden aangefchooten , op een plegtige wyze in tr Gerechtshòf gebragt,

om.in ’t pleyten zich te oefenen ; en dar nier alleen indien zy gezind waaren zulks hun

voornaamfte beroep te maaken , maarzelfs wanneer hunne neyging tét het Legerftrek-

te : want naauwlyks komt ons cenig vermaard Hoofdmante voorendie niet een goed

fpreeker was , Of cenig beroemd Redenaar die niet eenigen tyd.in’t heir gediend had

Aldus was het noodig vooralle perfoonendie eenige gedachten hadden van in aanzien in

de waereld te komen , cen goede vertooning te maaken zo wel voor den rechtbank , als

in ’c veld ; omdat indien zy door hunnedapperheyd en beleyd tét ecnige aanzienlyk

péft quamen , het zonder ’t voordeel van welfpreekendheyd byna onmoogelyk zoude ge-

weeft zyn; hun gezag by den Raad en ?r vélk te handhaaven ;, 6f byaldien de Iracht

hunner Redeneerkunde hen merder tyd tér de cerwaerdige ampren van Schout 6f Bur-

germeefter vbrderde , zyniet in ftaat zouden gew eelt zynomderegecring der landfchap-

pen , welke met het eyndigen hunner bedieninge hen ten deel. viel , te aanvaarden, zon-

der cenige kennifle in krygszaaken.

Nògtans om dat de wapenhandel eene konît was , die hen ligtelyk gelegenheyd kon

geeven om zich beroemd te maaken , en dat. zy fchier natuurlyk daarin Dyna
en

CF) Sat. 7.  



   
Va Ar EN Ri EM CE. (13)

den, wanneer zich naderhand cene gelegenheyd voor hunnen dienf aanboodt; zo wietdralle hunne vlyt en pooging aangewend omzich in de Rechesgeleerdheyd en Redencer-
kunde , als de grondvelt hunner toekomende grootheyd , re ocfenen, En moogelyk gin:gen zy nuen daneenste velde , zo tér uytfpanninge van hunnen arbeyd , als om in dekrygstucht eervaarenheyd te bekomen.

In de Tzamenfpraak de Oratoribus hebben wy een zeer fraai bericht hoe dejonge Edel.lieden in het Pleythéftoegelaaten wierden , en hoe noodzaakelyk zulks voor ’rgemee.ne beft was; en dewyl dit van zulken grooten Meefter komt , kan het niet anders dan
albier zeer wel ter zaake en tét onderrechtinge dienen:

» Ten tyde van onze Voorouderen. (zegt de Schryver) wierdt cen Jongeling die voors» het Pleyth6f gefchike was , naa alvoorens van de vrye konften voorziente Zyn; en het»voordeel eener huyslyke onderwyzinge genooten te:hebben, door zynen vader, 6f an-
y»dere naafte bloedvrinden, by den vermaardften Rédenaar van de ftad gebragt ;: deezen» moft hy geftadig opwachten ; en altoos wanneer hy iers; * 2y in gerechtszaaken, éf»» in de gewoonlyke rzamenkomften des vélks , verrichtee , -hem verzellen : door welk», middel hy leerde zich in de lauweren en ftryd van:de Rechtbank te begeeyen , en zich
».cenen Krygsman'in de corlogender pleyteren te betoonen.

33 Want in die oude gefteltenis cens vermengden ftaats, wanneer-de verfchillen nooitaan».cenen Opperfte verbleeven wierden, deeden: de Redenaars de zaaken cenen uytflag beko:
»,men zo als ’© hen.beliefde , door de gemoederen van den onweetenden hoop teZwaai»sjen. Hieruyt ontftondt de zucht na de toejuyghinge des vélks; hieruyt.ide groote» verfcheydenheyd van wetten' en ceretrappen  ; bieruyc ide:langwylige redenvocringen»,en vertoogen der Wethouderen.} die fomtyds geheele nachten'inc pleytgeltoelte over:».bragten; hieruyt de menigvuldige aanklagien en indaagingen voor ’ Gerecht van ver:»,moogende misdaadigen , en ’t blootftellen van huyzen voor.’ geweld:en de woede van»o°t graauw 3, hieruyt de tzamenréttingen van den Adel; cn de geltadige onluften en», oncenigheden tuffchen den Staat en.’t vélk.. Al‘het welke:; fchoon ’c Gemeenebelt daardoor zeer gekrenke wierd.,; evenwel deeze goede'uytwerking had, dar het {trekte tér» oefeninge en aanqueekinge van de Welfpreekendheyd dier tyden , door de grootfte be.3:looningentét dien eynde voorte ftellen.

:

Want hoe meer iemandin de konft vanfpree-»ken uytmuntte des te gemaklykeri kon hy tét cere en bedieningen komen : en hoe meer» iy zynen amptgenoordaarin overtrof ; zo veel te grooter:was-zyne gunft by de voor-» naamften der ftad, zyne achtbaarheyd by den Raad;,; en zyne vermaardheyd en achting»» onder de Gemeente.

©

Deeze mannen wierden aangez6che en opgewacht. door hunne be-»fchermelingen ‘zelfs van uytheemfche landaard.

..

Deeze 3 wanneer-zy °€ igebied ‘van» wingeweften op zich'namen , wierden op'hunsvertrék: van de Overhedén geéerd», en».0p hunne wederkomft aangebeden : deeze fcheenen: tot de hoogfte ampren vari Schiout», en Burgermeefter vereyfcht en begeerd te worden:/en deezè

;

fchoonin cenenampreloozen»ftaat ; verlooren weynig van hunne achtbaarheyd: , dewyl zy den Raad en ’t vélk door» hunne raadgeeving zwaaiden.

|

Want dit wierde voor eenen onfeylbaaren ftaatrégel ge-» houden?, dat het: zonder Welfpreekendheyd onmoogelyk was cenig aanzienlyk amptins,de Republykte verkrygen ; 6f voorte ftaan: en geen wonder dan dat zy zelfs tegens
adank tér bedieningen!getrokken:, ‘en om hunne bequaamheyd in ‘e openbaar: re:roonen
» gedwongen'wierden;'wanneer men *t maar een geringe zaak. achtte Zyn geyoelen in?t» Kort aan den Raadvoorte ftellen,, ’t en zy menhetmetverpligtende cieraaden yanveri
s»nuft en cen'nette taal kon beweeren: wanneer men cenigen nyd. 6f argwaan op. zich ge
s»haald hebbende, op des aanklaagers befchuldiging. zelf in perfoon: mo antwoorden:3 Wanneer men: geen getuygenis in. zaaken van'’© gemeen in gefchrifte moge inléve.
».ren, maar zelf int Gerechtshòf moft verfchynen ; en:met cygen monde de zaak voor.
» draagen.

|

Invoege: dar’'ernier alleenlyk cen groote aanmoediging ; maar cen noodzaake.
> lykheyd‘van welfpreckendheyd: was.  Een fraai fpreeker:.te zyn wierdtiets deftigs en
ss heerlyks gerekend; daarentegen hieldt men het fchandelyk en verwytens waerdig ; maar
,» een ftomme perfonaadje op het openbaar tooneelte verbéelden.

.

Aldus waaren ceramp-»» ten, en cene begeerte om fchandete vermyden , cen voornaame aanporring om zich
» in die oefeningen te bevlytigen ; opdat men niet eetder onder de fchutgenooten , dan
3 onderde (chutsheeren mogtgerekend worden; ten eyndede talryke aanhangelingen die van
»de voorvaderen waaren overgeleverd', door gebrék van cenen bequaamen voorftanderso niet t6t andere huysgezinnen mogten overgaan ; en opdat men niet, als eenfoortvan» onnutteen onvoordecligefchepfelen , in zyne trachtingen na cerampten en ftaaten mogt
sste leur gefteld worden ; 6f door mifllagen in de bedieningen zichzelven en Zyn ampr
3 fchande aandoen.

Kraflus en Antonius, detwee voornaamfte tzamenfpreekers in Ciceròs cerfte Boek de
Oratore , worden daarals zeer ftrydig in hun gevoelen, wegens de noodige bevoeg È
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(DE RASO HEDE N
den van cenen volmaakten Redenaar; verbeeld. De cerfte wil niemand deeere van dien

naam toeftaan, ‘ren zy hy alle de hoedaanigheden, zo wel aangebooreneals verkreegene ,

die t6t eenen algemeenen Geleerde vereyfcht worden; bezitte. De kracht van zyn bewys

Jegt hierin , dat cen Redenaar bequaam behoort re weezen om wydloopig over allerley

ftoffe te redenceren : en hyziet niet hoe iemand zulks kan verrichten ; zonder eenigfins

uytmuntend te zynin alle de geheymen der konft en geleerdheyd; en inde gelukkige be-

gaafdheden der natuure. Echter wil hydie gaaven niet zo lòs en ongefchikt ontrent hem

hebben ; dat ze opalle voorvallen t6t de grond toe open leggen 5; maar hy vereyfcht dat

ze eerder op zyn gemoed gebrandfchilderd, (gelyk zeker voornaam man zegt)*dan met

gedreeven werk uytgebecld zouden’ weezen : dat. gelyk zy die oordeelkundig zyn

in de gang en gebaerden , aan de bewceginge van iemands lighaam ligrelyk konnen zien

6£ hy danfen geleerd heefr, fchoon hy'zyne konft in zyne gewoonlyke beweeginge niet

oefent;. alzo ook een Redenaar , wanneer hy over cenige ftoffe fpreekt , her haaf zal

doen blyken 6fhy cen volkomen verftand hebbe van de byzondere konft 6f hoedaanig.

heyd waarop de zaak draait , al is’t dat hy'er niet van {preekt als een Filofoof 6f een

handwerksman. Antonius daarentegen , aanmerkende de kortheyd van 's menfchenlee-

ven , en warcen groot gedeclte daarvan gemeenlyk in’ verkrygen van eenige weynige

deelen der weetenfchap belteed wordt, fchyntte gelooven dat de Redeneerkunde het ge.

zelfchap van haare zufter Konftgeleerdheyd niet noodzaakelyk behoeft : maar dat ie.

mand bequaam zou konnen zyn om een onderwerp te verhandelen , zonder cene ftoet

van weetenfchappen » en het voordeel van cen geleerd onderwys : dar. gelyk. weynig

perfoonen verlégen zyn om hunnelanderyen te bebouwen, éf hunne tiiynen te beplan.

tenen vercieren , al ist dat zy Kato de Re ruffica, 6f Mago den Karthaginenzerniet

geleezen hebben ; alzo ook een Redenaar met groote kracht van reden en waarheyd over

cen onderwerp van eenig gedeelté van weetenfchap ontleend ,, zou konnen redeneeren,

zonder eenige andere kenniffe van de naauwkeuriger befchouwingeh , dan daar zyn ge

meenverftand, door cervaarenheyd en ommegang geoefend, hem zal toeleyden. ,, Want

ss wie, zegt hy, als hyde hartstégten van de Rechters é6f ’t volk kome te beweegen, zal

5, daarvoorftilftaan dat hy niet genoeg van de Filofofie heeft om térin den eerften oor-

»fprong der driften doorte dringen , en haare verfcheydene natuuren en werkingen

s,naa te fpeuren.  Behalve dat moeten we dus doende ter zyde leggen de wyze van me.

», delydenin de tochoorderste verwekken , door de elende van eenen verdruktenperfoontè

ss verbeelden, 6f de flaaverny, waarin hy zou moogen zyn,te befchryven; omdacdeFilo.

,» foficons zegt, dat cen vroom man nooit elendig kan zyn, endat de deugd altoosvryis.

Gelyk nu Cicero buyten twyfel zelf voordefchildery zat, welkehy dar in Kraffusnaam

van cenen Redenaar maakt, en daaromzyn bewys ook door zyn eygen voorbeeld en 00r-

deel fiyft, zo fchroomt Antonius in de vélgende tzamenfpraak niet te bekennen, datzy-

ne voorgaandeftelling eerder beweerd wasom met zynen medeftreeverte redentwiften,en

hem te beftryden, dan om zyn eygen rechtmaatig gevoelen voor te draagen. Nademaal

dan de geregelde opvoeding in de belchaafdfte eeuwen van Romet'eenemaal rér de Recht

bank gefchikt wierd , zo is’ waarfchynelyk dat geen gedeelte van nutre weetenfchap,

tét aanqueekinge en vercieringe van de voornaamite leeroefeninge, verwaarloofd wierd;

en dat men alle andere konften oefende , fchoon niet met een gelyke zucht. Alles dan

ingezien zynde blykt het , dat cen zonderlinge geftadigheyd , en onvermoeidevlyt het

lecven en de ziel hunner poogingen waaren. Wanneer hunne Hiftorifchryvers eenen onge-

meenen man befchryven, is dit altoosals cen weezendlyk gedeelte van zyne uytbeeldinge,

dat hy was van eene ongeloofiyke nyverheyd , en zonderlinge paerftigheyd ( incredibili

Vai diligentiafingulari (g). En Kato by Suluftius zegt t6r den Raad , dahet

niet zo zeer de wapenenals de nyverheyd hunner voorouderen was, welke de grootheyd

van Rome bevérderde.  Invoege dat deftichtersen inftellersvan deezen Staat , door viye

en arbeyd tér noodige bevoegdheden eens Burgerste ftellen , den zelfden weg infloegen

als de Poéeren willen dat Jupiter in ’t 0og had, wanneer hy de regeering overdecerfi-eei

wige menfchen aanvaardde.

(hh — — — — Pater ipfè colendi

Haudfacilem efè viam voluît ; primufque per arters

«Modit agros s curis acuens mortalia torda,

Nec torpere gravi paffus fua regna veterno.

zynde vélgens Vondels vertaaling.

— Denallerhoogften God
Beliefde het aldus des ackerbouwers lot E

n

(g) Zilltfons Predilacie van de Opvoeding. (4) Virg. Georg. 1  



         VE CAGGINI RE \OGSMESE: (15
En zuuren arrebeit niet lichter in te zetten DI
Toen hy de ploegkunft cerft.in zwang holp, en haar wetten,Om‘s menfchen brein en geeft door ’s levens mocilykheén
Te wetten, op dat dust geoefent brein tor geen
Verfufte flaapzucht noch geen domheit mogt vervallen.

T6t bekrachtiginge van ’t gevoelen hunner groote nyverheyd en geftadige vlyt en ar.beyd , zal’c niee ongevoeglyk zyn alhier iets re zeggen van hunne drie gemeene ocfenin-gen, teweeten, Vertaalen, Redenvoeren » en Opzeggen
Vertaaling wierdt byde aaloude Redenaars van Ro ngemerkg als een zeer nutte;hoewel arbeydzaame beezigheyd. Alle perfoonen die voorhadden zich t6t pleyten re be-geeven, namen gemeenlyk eenen Griekfchen Redenaar rét hun geftadig. voorbeeld , *t ZyLyfias, Hyperides, Demofthenes >, 6f Afchines, naar dar hunne neyging hen leydde.Hem lazen zy geftadiglyk , en om ‘zich volkomenlyk mecfter van zyne voortreffelykhe-den te maaken , deeden Zy hemaltoos in hunne eygene raal, fprecken.

.

Dit wordt vanCicero ; Quintilianus , en Plinius den Jongen aanbevolen als een onvermydelyke pligr ,omtér de gaave van Welfpreekendheyd te geraaken. En de cerftgenoemde deezergroo-te mannen , behalve zyne veelvuldige overzettingen van Redenaaren tét zyn eygen ge-bruyk, heeft her Gemeen verpligt door. de vertaaling van verfcheydene deelen yan Platoen Xenofonin profe, en uyt Homerus en Aratus in vaerzen.
Belangende het Redenvoeren, dit was niet alleenlyk de hoofdzaak waarmede Zy bee-zig waaren onder de Mcefters der Redencerkonft-, maar het was ’© gene waarin zoefenden lang naa dat zy deegelyke zaaken uytvoerden, en reeds eenen naamint PIhé6f verkreegen hadden. Suetonius in zyn boek der vermaarde Redenaaren, zegr darcero in ’t Grieks redeneerde térdat hy tér Schout verkooren wierd » enin ’t Latyn toenaby zynen dood: dat Pompejus de Groote, met het uytbarften van den burgerlyken oor-16g , zyne oude oefening van redenvoeren weder opvatte, om te gemaklyker mer Kuriote konnen handelen ; die op zich nam Cafars zaak in zyne openbaare vertoogen te ver-deedigen: dat Markus Antonius en Auguftus deeze gewoonteriiet aan cene zyde fchooven,zelfs roen zy met het belég van Mutina beezig waaren : en dat Nero zich geftadig incredenecren ocfende, niet alleenlyk toen hy nég in cenen ampreloozen ftaat was, maarook

int cerfte jar zyner Ryksregeéringe.
*t Is aanmerkenswaerdiîg dat de ft6ffe deezer oude Redenvoeringen niet flechts cen in-gebeelde ftelling was , maar ’t was een geval dat waarfchynelyk den éénen 6f den ande-ren tyd voorde Gerechtshovenftondt gebragt re worden. Het gebruyk dar daar rogenaanlicp , en naa de eeuw van Augultus, téc onteeringe der Welfpreckendheyd, in fom-mige Schooleninfloop , is’t gene waarover Petronius in ’t begin van zyn Hekelfchrift zofcherpelyk uytvaart ,, met zulk cen cierlyke trant , dat men door ’t Zelve te vertaalenhet zeer veel van zyne bevalligheyd en aardigheyd zou doen verliezen.
Wanneer ik fpreck van Opzeggen , is myne meening niet omeen verhaal te doen van’t openbaar  bedryf der Dichteren in dar geval , die gewoon waaren tét dien eyndete gebruyken het huys van iemand hunner treffelykfte Schutsheeren , alwaar zy zulksmer groote plegrigheyd voor cen menigte van menfchen uytvoerden : want ‘gemerkr degewoone omftandigheden der lieden van dat beroep , zou men ’t zelve moogen aanzienniet zo zeer de uytwerking van eenen nyveren aardt te zyn, als wel het noodig middelomonderde fchrandere vernuften cenen naam te krygen ; en réc een fatfoenlyke kéftwin-ning te geraaken. Ent blykt Klaar dar onder fommige Vérften de beroemdfte van dee-ze ftam , onaangezien hunne mocite en arbeyd om hun dichewerk voor ’t vélk uyt refchreeuwen , zich naauwlyks van honger lyden konden bevryden., gelyk Fevenalis vanStatius aanmerke:
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 Sed cumfregit fubfellia verfù
Efurit , intattam Paridi vifi vendit Agaven.

 Toen hy de banken zelfs deed kraaken
Door* dreunen van zyndicht , leedt hy nég hongersnood,
Aleér hy zyn nieuw fpelte koopaan Paris boodt.

Ik meen dan her opzeggen van allerley werken.in dicht 6fondicht , gemaakt doorperfoonen van eenig aanzien , aleér zy de waereld verpligreden door ’t openbaariven derzelver. Dit gefchiedde gemeenlyk in cene byeenkomft van vrinden en goedékenden, en fomtyds wel voor cen talryker gezelfchap van toehoorderen.. ’e Genevoornaamelyk daarmeé beoogden ; was de befchaaving en verbétering van hun werWant naardien de Maaker op zodaanige voorvallen onder een groofer ontzag en aange
gen-

  

 

  

  

 

   

  
  

   

   

  

  

 

  

  

     

       

  
    

    

  

  

  

  

  

      

  

  

 

     

   

     
   

  

 

  

     

 

    

 

  

       

   



 
        

   

           

    

      

  

               

  

   

  

 

  

     

  

      

  

 

  
  

 

  

 

(16) DIES CANA E FU D£H2XE D' EN
genheyd was, dan op andere tyden, moft hy noodzaakelyk naauwer lettenop een iegelyk
woordènfpreuk; terwyl hy die voor *t gezelfchap uytfprak, danin de cerfte opftelling,
Gfzelfsin hi leezen daarvan... Daarenboven had hy ’t oordeel zyner vrinden,

*czydathy her daarnaa uyt cen byzonder gefprék met hen veritondt, 6f dat zy °t zelve

ftilzwygends onder ’t opzeggen, door hun gezigt en knikken , benévens andere tékenen
van mishaagen 6f goedkeuringe , te kennen gaven.  Inruymer en voller hoorzaalen had

hy °r voordeel van te zien wat den vélke geviel 6f niet geviel , welks' gemeenerocftem.

ming van zulk een groote achebaarheyd in dir geval was, dat Pompomus Sekundus, ver-

maard Treurfpeldichter, wanneer hy mer zyne vrinden wegens het befchaaven zyner {chrif.
ten raadpleegde , en zy in hun gevoelen wegens de cierlykheyd , netheyd , en gevoeg.
Iykheydvan cenige gedachten of uytdrukfelen verfcheelden., gewoon was te zeggen,
AD POPULUM PROVOCO, Jk deroep myop ’t volk, als debefte beflechters
vanher gefchil. (#)

Het voorbeeld van Plinius den Jonge in deeze oefening is zeer aanmerkelyk, en ’tver

haal dat wy'er van vinden-heeft hy zelf gegeeven. (4) ;,1k laat niets naa , zegt hy, dar

, cenigfinsgevoeglykis ròt verbeteringe : Vooreerft zie ik naauwkeuriglyk na het gene
».ik gefchreeven heb , en overweeg het ganfche werk wel.  Vervélgens lees ik het twee

yy Ofdrie vrinden voor ; en daarnaa zend ik het aan andere om hunne aanmerkingen dar.

».0p te hebben.  Indien ik ontrent hunne ootdeeluytingen eeniglins twyfele, neem ik

,»6énen òf twee te hulpe , om *t nader re wikken en weegen. Eyndelyk zeg ik het

1,0p voor cen grooter getal; en dan is het dat i'er my recht na zer, om hette ver.

»» Déteren.
’t Zouniet onvermaakelyk konnen zyn , nu ik van deeze ft6ffe handele., het ganfch

beloop van de Jeeroefening der vermaardfte Romeynen , midsgaders hunne vérdering by

trappen in die deugden en weetenfchappen , waarover wy ons nòg in hunnehiftori
verwonderen, te befchryven : maar het verhaal dat Cicero vanhemzelven in zynen Bru
tus , emhier en daarter loop in eenige andere deelen zyner werken geeft, zal heroverflaan

daarvan konnen verfchoonen , zo niet beveelen. En ’tis geen gemeen geluk, dat wy

de gefchiedenis van dien uytmuntenden man aan zyne eygene hand verfchuldigd zyn  naat-
dien wy hem zekerlyk voor het cerfte en grootfte voorbeeld zouden moeten houden,; al
waare het dat wy ’t verhaal daaraf alleenlyk aan andere mannenverfchuldigd waaren.
Wantcen tydlang naa dat hytét het Pleythof was toegelaaten , was hy cen geftadige
toehoorder van de befte Pleyters , wanneer zy in ’t openbaarfpraken; alle dagenbefteed-

de hy eenigen tyd in fchryven , leezen ,. en verbéreren van zyne vindingen , behalve zy-

ne oefeningen in de Redeneerkonît. Om de kennis van de burgerlyke Wier re bekomen
vervoegde hy zich meralle bedenkelyke vlye by Q. Scevola , den vermaardften Leeraat
dier weetenfchap , die fchoon hy-het zyn werk niet maakte lecrlingen te bekomen;
echter gewillig en gereed was, om zodaanige perfoonen die zyne raad en onderwyzinge
verzOchten , in die leeroefeninge by teftaan. ’t Was deeze Scevola , aan wien Ciceròs
vader , toen hy hem den mannelyken tabberd aandeed , zynen zoonbeval , mer gen
ftrikce belafting van nooir van hem te wyken °t en zy op eenige buytengewoone voot-
vallen.

Ontrent het negentiendejaar zyns ouderdoms ; toen het krakkeel ruffchen Marius en
Sylla op ’© hectlt was, en toen de Gerechtshoven geflobren waaren , en alles in verwar

ringe ftondt , verliet Philo, de Opperfte der Akademie , Athene, ter oorzaake vanden

Mithridatifchen oorl6g ; en quam zyn verblyf te Rome neemen. Cicero gaf zich daar-

op ganfchelyk aan zyne onderwyzinge over , hebbende zyne zinnen en geneegenheyd

voornaamelyk op de Wysbegceerte gezét ste meer dewyl de verdeeIdheden van dien tyd

hem weynigreden gaven omte hoopen dat de oude rechtspleeging, en de geregelde loop

der wetten, ooit in hunne voorige kracht zouden herfteld worden. Omechter zyne

Redeneer-oefening niet ten eenemaal te verlaaten, wendde hy zich tot Molo den Rho-

diér., eenen vermaarden Pleyter en Meefter der Redenrykkonft.
Sylla nu ten tweeden maale op Mithridates de overhand hebbende wierdrde ftad driejaa-

ren achter één weynig doot wapenen beroerd.

,

Geduurende deeze tufichenpoos oefende
Cicero ,met een onvermoeide vlyt , zich dag en nachtinallerley geleerdheyd , dewyl
hy “e voordee! had van eenen nieuwen onderwyzer, Diodorus den Stoicyn ; die in 2y0

huys woonde en ftierf. Aan deezen Meefter was hy, behalve zyne toeneeminge il

andere nuttelyke weerenfchappen , in ’t byzonder verpligt wegenseengeftadige oefe:
ning in de Bewyskonft ; welke hy. cen korte en beknòptefoort van welfpreckendheyd

noemt: ;
Maar fchoon hy op éénenen den zelfden tyd in zulke verfcheelende oefeningen beezig

was ; liet hy geenen dag voorby flippen zonder in de Redeneerkonft iets te VI
rease

   
 

 

 

  

  

 

  

Lib. 7. Epift.17. (4) Pliz. ibid:   

 



 

  

 

    
   

    

  
  
  

 

  

   

  

              

  

         

  

        

  

         

  

 

   VARI RIO ME (9)
redeneerende dag; metde belte tegenpartyders welke hy onder de leeroefenaars kon
aantreffen.

-

In deeze oefening hieldr-hy zichniet altoos aan ééne taal , maar bediende
zich fomtyds van °t Latyn, en fomtyds vati ’t Grieks , déch nòg wel meeft var ’claar-
fte , ‘© zy dar decieraaden der Griekfche ftyl door:dar middel natuurlyk en gemaklyk
voor hem wierden, omdie in zyne eygenetaal naate vélgen ; 6f omdat Zyne Griekfché
Meetters niet zo wel van zyne ftyl eni fpreekwyze konden ootdeelen , en zynè ini fÎlageh
aanwyzen , indien hy zich in eenige andere dan hunne aangeboorenetaal uyrre.
ToenSylla zeeghaftig wederkeerde ,, en *t Gemeenebeft herftelde, begaven de Rechts.

geleerden zich weèr tér hunne oéfening ; en de gewoonekoers: van rechtzaaken begon te
herleeven. Alstoen was het dat Cicero in ’t Pleythéftradt , en de befcherming van al:
gemeene en byzondere zaaken op zich nam. Zyne eerfte redenvoering in ’c openbaar
was de verdeediging van Sextus Roscius ; die door den Diffator , 6f Oppergezagheb-
ber, zelven in rechte vervélgd wierdt ; het welk de reden wàs dat niemand van de ‘oude
fteevige Adyokaatenbeftaan durfde t'zyner voorftand te verfchynen. Déch Cicero won
het geding tét zyne groote cere , zynde toen zes 6f zeyen en twintigjaaren oud. En ver-
mids hy zich in deeze onderneeming zo deftig gequeeren had , was'er geen zaak die te
wigtig Ofte zwaar voor hemgeoordeeld wierdt. \
Hy bevondt zichte dier tyd in cen zwakke gefteltenis des lighaams , waarby quam

zeker natuurlyk gebrék ontrent het fatfoon van zynen hals, dic zeer lang en-dun was:
zulks dat naar allen fchyn de arbeyd en vermoeijing des lighaams , die in eenen Redenaar
vereyfcht wierdt , ontrent hemniet beftaan kon , dan met blykbaar gevaar zyns leevens.
Dit ftondt te meerte vreezen , omdat men bemerkte dat hy onder’t pleyten zyne ftem
altoos met de hoogfte.en tyffte roonverhefte sen ter zelfder tyd zich door zyne gebaerden
een bevallig geweld aandeed. Uyt dit inzige waaîen de Artfen en zyne naafte vrinden
geftadig daarover uyt om hem dir beroep , ‘e welk zo naadeelig voor zyne gezondheyd
fcheen te zyn ,, meralle magt te ontraaden.  Maar Cicero toondezich onbuygelyk voor
den raad van gene , en de vermaaningen van deeze ;en verklaarde dar hy beflooten had
eerder, hetkéftre dat het kéftte, voort te gaan, dan zich verfteeken fe zien vandie cere
en roem, welke hy zich met recht:van her Pleythòf kon toeleggen.

In dit befluyt dan zichzelven verfterkende , begon hy te denken dat indieù hy zyne
manier van fpreeken wat veranderde , en zyne ftem in cen laaget en gemaatigder plooi
bragt » hy die hitte en woede, welke hem nu vervoerde, merkelyk zou konnen myden,
en door dat middelher gevaar , dat hem fcheente dreygen , ontgaan.
Om zyne geneezing dan te wege te brengen , nam hy voor eene reys na Grickenland

te doen. Naa dar hy dan tweejaaren met pleyten doorgebragt hebbende Zynén naam
reeds zeer aanzienlyk had gemaakt, verliet hy de ftad. ‘Te Arhene gekomen zynde iam
hy zyn verblyf voorden tyd van zes maanden by den FilofoofAntiochus , den wyften
en treffelykften voorftander der oude Akademie. Onder ’ beftier van deezen grooten
Meetfter begaf hy zich weder tét die foort van geleerdheyd welke de geftadige beezig<
heyd zynerjonge jaaren wasgeweelt; verrichtendetet zelfder ryd zyne oefeningen in de
Redeneerkunde onder’ opzigt van Demetrius den Syriér, uytmuntend’ Leeraar in de
konft van Welfpreekendheyd. Daarnaa doorreysde hy geheel Afié meteenige van de ver-
maartfte Redenkonftenaars , die hem vrywillig hun gezelfchap aanbooden.

Maaronvoldaan metdit alles zeylde hy na Rhodes , en begaf zich aldaat wederom
onder de leerlingen van den vermaarden Molo, dien hy te vooren te Rome gehoord
had ; en die beneven zyne verwonderlyke gaave van pleyten en wel ter pen te Zyn, on-
gemeen gelukkig was in’ aanwyzen en verbéteren van mifilagen in cenige verrichtingen.
Aan deeze onderwyzinge was het dat Cicero dankbaarlyk erkende , het befnoeijen van
zynejeugdige drift , en onbepaalde vryheyd van gedachten , die met de rechtmaatige
régelen eener naauwkeurige érde niet beftaan konden, verfchuldigd re ZyD
Naa twee jaaren afweezens weder te Rome gekomenzynde fcheen hy ‘cen gelicel an-

der man geworden te weezen ; want zyn lighaam door oefeningeverfterkt , had cen
gevoeglyke aanwenft bekomen; zyne manier van {preeken was wat koeler, en zyne ftem
veel gemakiyker voor hemzelven , en veel bevalliger voor de tochoorders geworden.
Aldus quam hyontrent het éénendertiglte jaar zyns ouderdoms tét die volmaaktheyd 3
waarna hy zo lang gewenfcht en gepoogd had.

   
   



  

     

        

  

   

  

   

  

 

  
  

  

  

    

  

  

    

   

  
  

     

    

  

(18) DE AALOUDHEDEN I Hoofdft.

Deoorfprong, aanwas, en ’t verval van’taaloude
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Erwyl wyden oorfprong van Staaten en Koningryken (het vermaa.

kelykft en verwonderlykft gedeelte der Hiftorie ) aanfchouwen, komt

d ons, als het eerfte en fchoonfte gezigt , te vooren , de opgang der

oodfche en Roomfche Gemeynteftaaten ; van welke gelyk de eer.

fte altoos de cere gehad heeft van de gunfteling des Hemels ; en de

d byzondere z6rg der godlyke Voorzienigheyd: geweeft te zyn ; zo

3 heeft de laatfte recht gehad om zich het troetelkind der Fortuynete

at 7 noemen ; dewyl die een meer als gemeene liefde aan deeze haare

jongfte déchter fchynt betoond re hebben ; even als 6f de drie voorgaande Monar-

chyen maargefchikt had ròr cen glinfterend blad om deeze laatfte te meerte doenafftee.

ken. De Roomfche Hiftorifchryvers zelve beginnen zelden zonder cene vlaag van op-

getoogenheyd , en eer Zy voortgaan om het roemruchtig tooneel af te maalen , neemen

zy de vryheyd van eenigen tyd ftil te ftaan , om zich van verre daarover te verwon-

deren.
Belangende den Stichter van de Stad en ’t Gemeenebeft,, de Schryvers zyn al overlang

daarin eens geweeft , dat het Romulus was , zoon van RheaSylvia , en afkomeling van

Znéas ; van wien men zyn geflachtftam aldus in ’t kort kan: afleyden.  Naa dat Trofe

c'eenemaal door de Grieken verdelgd en vernield was, had /Enéas met cen Kleyn getal

van vélgers het gelak van zich door de vlugt te redden. Zyne ontkoming wierdt door

den Vyand zelven begunftigd, dewyl hy op alle voorvallen zyne neyging tòt eene vice

de, @niòthet wedergeeven van Helena, de ongelukkige corzaak vanal het onheyl, betoond

had.

‘

Gaande dan aldus van Troje Uzeyl, belandde hy. eyndelyk ; naa vee fukke-

lens, en cen ménigte van regenfpoeden, in Latium, cen gedeelte van Italiè , alzo genoemd

À Latendo:, 6£ van verfehuylen , omdat het de plaats was die Saturnus tot zyne wyk

verkooren had., toen hy uyt her koningryk Krete , door zynen wederfparin zoon

Jupiter , verdreeven wierdt. Alhier vervoegde hy zich by den Koning des Ja Le

‘dier tyd Latinus , wiens déchter Lavinia hy ten huuwelyk verkreeg , blyvende naa den

dood zyns fchoonvadersin ‘t.bezit der kroone. Hy verplaatfte den rykszetel van Lat-

rentumna Lavinium, ceneftad welke hy ter cere zyner gemaalinne gefticht had; en'kort

daarnaa overlydende ,, quam her recht van achtervolginge op Askanius ; ’t zy deez een

zoon was by zynevoorige huysvrouw , dien by mede van Troje gebragt had, 6f een

anderen van dien zelfden naamby Lavinia gereeld , want Livius ftelt het in twyfel. As

Kanius minderjaarig zynde wierdt de regeering in handen van Lavinia gefteld : maar20

dra als hy tét zyne jaaren gekomen was , liec hy zyne moederin ’t bezit van Laviniun,

en meteen gedeelte des vélks zich verplaarfende , leyde hy de grondveft eener nicuwe

ftad , langs den berg Albanus, vamwaar ze den maamvan lang Alba kreeg ; Naa hem

quam her Ryk eyndelyk , door cen vélgreeks vanelf Vérften , op Prokss te vallen.

Prokas liét naa zynen dood twee zoonen naa, Numitor en Amulius , welker laatfte 2y-

nen oudften broeder ovenweldigende , hem noodzaakte zyn recht op de kroon afreft

welke-hy daarop voor hemzelven verzekerde ; en omalle ftoorenis ; die waar

tegen hem òf Zyne naakomelingen mogt ontftaan , voor te komen , dwong

tors cenigfte déchter , Rhea Sylvia , het Nonnen-gewaadaan te neemen ,

ner ceuwige kuysheyd te doen. Niettemin wierdt de Prinfés nier |

t bevonden, en verléfte van twee zoonen , Romulus en Remus. De Tira

hiervan verwittigd, doemde zyne nicht aanftonds rér cen naauwe gevangeniffe , ef beval

inderen te vondeling leggen op een vreemde plaats , alwaa aar allen fchyn geen

iden bekomen. De knecht , dien deeze onmenfchelyke laft aanbevolen w451

‘de de kinderenneéraanden voet vancenen boom, ftaande opden oever van den I,

:r. In deezen jammerlyken ftaat wierden ze by geval gevonden van Fauftulus, des Ko-
nings
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I Hoofdft. VAN ROME (19)
nings fchaapherder , die t'eenemaal onkundig van dit voorval , de Jonge wichten opnam,en t'huys bragt by zyne vrouw Laurentia » omnevens zyne eygene kinderen opgebragtte worden (4). Deeze zyne vrouw was wel eet cene gemeene hoer geweeft, in ’t La-tyn genoemd Lupz, welk woord ook cene wolviz betékenende , aanleyding gegeevenheeft als Of zy van zulk een beeft gezoogd waaren; alhoewel’er cenige zyn die dit woordin cenen letterlyken zin neemende”, ftaande houden dat ze inderdaad cenigen tyd hunlceven behielden door aan zodaanig eendier te Zuygen, cer zy ’t geluk hadden van doo?Fauftulus gevondente worden (5). Dejongensopwaffendelieten haaft blyken zien vande natuurlyke grootheyd hunnergemoedeteri en gedachten , en begaven zich tét deedel-moedige oefeningen van jaagen , rennen ," roovers vangen , eni diergelyke , en roondenaltooseen groote begeerte om eenigen toeleg , die gevaarlyk en treffelyk fcheen , re on-derneemen ‘(c)).

 

‘© Gebeurde cens dat’er cen krakkeel ontftonde tuffchen de herders van Nuinitor eriAmulius , en vermids die van den cerftgenoemden by geval Remus aantroffen + bragtenzy hem by hunnen Heer , om ondervraagd te worden. Numitor Uyt zynen mond dezonderlinge omftandigheden zyner opvoedingeen ftaat verneemende , begon te vermoe-den dat hy één zyner déchters zoonen mot zyn welke te vondeling gelegd waaren. * Hwierdt in deezegifling verfterkt door de aankomft van Fauftulus en Romulus. Het geheet
kluwen dus ontwonden zynde , kreeg hy , naa gehoudene beraadflaaginge, cen genoeg-zaam getal van misnoegde burgers op zyne zyde , en men befloot. Amulius te overrom=pelen , en Numitorteherftellen.  Deeze aanflag wierdt kore daarnaa gelukkiglyk uytge-
voerd , de Tiran gedood , en de oude Koningin °t volkomen bezit der kroone gezét.(4) Dejorge Prinfen hadden hunnen grootvaderniet zo dra ©p zynen Troon herfteld 45£ zy begonden re denken om’er ookeenen voor hen zelven te bekomen. Zy haddenverhévener gedachten dan om op deerfenis van cen Ryk te hoopen ; enzy waaren on:gewillig om te Alba te woonen , omdat zy daar niet regeeren konden.  Neemende dan
hunnen minnevader , en andere welke zy konden bekomen , met zich, leyden zy degrondvelt van cen nieuweftad , ter zelfder plaatfe daar ze in hunne kKindsheyd opgevoed
waaren (e). Naauwlyks waaren de eerfte wallen voltooid, 6f daar ontftondt zeker
krakkeel, welks oorzaak verfcheydentlyk van de Hiftorifchryvers verhaald wordts waar-door de jongfte broeder her ongeluk had van te fneuvelen. ‘Aldus quam de ganfche magre
in handen van Romulus,die ’ gene'er aan het werk nég ontbrak volvoerende , aan deftad cenen naam gaf welke op zyneneygenen fpeelde , en federd altoos is gehouden ge:weelt voorden ftichter en fchutsheer van den Roomfchen Gemeynteftaar.

Ci II HOOFD=
bock. {5) Zie Demspfers Aantékeningeri op de Aaloudheden vati Rofazs lib. 1: cap. 1.

‘s in'tlceven van Romulus. |(4) Ibid, en Livias 1. bock. (e) Plararchs ch Liviks al8  
Vooren,  

  

   

  

  
    

 

  

  

 

  
  

  

  

   

 

  

  

   

  

 

  

 

     

 

  

 

  
  

  

    

 

    
  

    

        



   
   

   
  

                                

  

                

   
    

 

 

         
 

(20) DE AALOUDHEDEN II Hoofdt,

HI <H0.0 F4D:S EUR.

Van de zaaken der RO MEYNEN onder de Koningen.

$ E fchrandere Hiftorifchryver F/orus (4) hadzeer goederedenomde
regeering der Koningen de kindsheyd van Rome te noemen; want
het is zeker , dat die ftad onder hen naauwlyks magtig was op

2 haare eygenebeenenteftaan , en ten beften genomen maarcen flaau-
& we beweeging had. Het grootfte gedeelte van Rorzz/45 tyd wierdrbe.

() ftced met het maaken van wetten en inzettingen voor °t Genicene.
beft. Drie van zyne onderneemingen van ftaat , ik meendeaanftel-
ling van cene vryftad , ’t fchaaken der Sabynfche maagden , en Zy-

ne manier van handelinge ontrent die welke hy overwon, gelyk ze de ftaatkundedier
tyden verre te boven gingen , zo hielpen ze ook ongemeen veel tòt bevérderinge van
dit nieuw koningryk. Maar N45 lange regeering naa hem diendealleenlyktétinftellinge
van Priefteren, en zaaken de Godsdienft betreffende ; en in die dricénveertig jaaren (6)
won Romeniet één voet'lands.  Tu/us Hoftilius hieldt zich ganfchelyk beezig met zy-
ne onderdaanen van de vermaakelyke tydkortingen des bygeloofs tét de ruuwe inftellin.
gen der krygstucht over te brengen : echter vindt men niets gedenkwaerdigs van zyne
veròveringen verhaald , dan dat de Romeynen naa eenen langen en hachlyken corlòg,
hunne oude moeder Alba ganfchelyk verdelgden (c). Ankus Marcius naa hem,allege
dachten van de paalen des Ryks uyt te breyden ter zyde ftellende , hieldt zich r'ee.
nemaal beezig met het verfterken en vercieren der ftad (4); en achtte het gerief en de
praal daarvan dentreffelykften toeleg te zyn dien hyonderneemen kon. TarguiniusPris.
kus , fchoonniet geheellyk zo geruft als zyn voorzaat , bezérgde echter weynig anders
dan de waardigheyd van den Raad en deftaatelykheyd der Regecringe ; om welke te
meerte doenaffteeken ; hy de cieraaden en merktékenen van verfcheydene Amptenaaten
inftelde, om hen van ’tgemeene vélk te onderfcheyden (e). Eenvreedzaameraarde munt-
te uyt in Servius Tullius , wiens voornaamfte pooging was cen naauwkeurig opftel tebe-
komenvan de middelen der Romeynen ; en hén dienvélgens in zékere bendente ver-
deelen (£); ten eynde zy ieder naar zynen ftaar gefchat, de laften van ’ gemeen eenpa-
riglyk mogten draagen. Targuinius de Hovaerdige , fchoon miflchien meer in oorlòg
gewikkeld dan iemand zyner voorzaaten (g), had echter in zyne natuur zulk een zon-
derlinge vermenging van fpoorelooze ondeugden, dat zulksnoodzaakelyk rét den on
gang der aangrocijende dwingelandye moft ftrekken. En byaldien de doodder ongeluk-
kige Lukretia den vélke riîet cene gelegenheyd tér het bekomen van vryheyd verfchaft
hadde,éen veel geringer zaak zoud hen tét een glimpige reden geftrekt hebben, om nade
voorftand hunner voorrechten te poogen. Déchop dit voorval wierden ze alle op een
fprong door zulk ‘een drift van woedé en deernis vervoerd , dat ze onder ’ geleyde
van Brutus en Kollatinus > aan welkende ftervende Mevrouw de wraak haarer gehoon-
de cere bevolen had (4), op den Tiran aanvielen , en hem en zyn ganfche gezinter
ftad uytdreeven. Menbefloot daarop tét cen nieuwe vérmvan Regeeringe ; en omdat
ondereen verdeelde magtte leeven -, cenigen fchyn vanbelievinge en invélginge had,
(#) droeg men cendragtiglyk her oppergebied op aan de twee edelmoedige Voorftan-
ders van’s vélks vryheden (4). Aldus eyndigde de koninglyke regeering , naa on-
trent twechonderd en vyftig jaaren geduurd-re hebben.

Florus'in zyne aanmerkingen op deezen eerften'ouderdom van Rome , kan zichniet
onthouden van het gelukkig noodlér zyns vaderlands.te pryzen , omdat het indien
zwakken ouderdom gezegend wierdt met cene reeks van Vérfien, die zo gelukkiglyK
in hunne beoogingen en onderneemingenverfcheelden , even als:6f de Hemel ‘hen voor.

dachtelyk tér de verfcheydene behocftigheden van den Staar gefchikt had (/); ende
vermaarde Machiavélis van ’t zelfde gevoelen (22). Maar zeker verftandig Schryvet
(#) heeft onlangs aangemerkt , dat deeze verfcheelende inbort der Koningen zo vere
was van den Roomfchenvélke eenig voordeel toe te brengen , dat ‘hunne geringetot-
neeming ‘onder die regecring aan geen andete oorzaak dan die is toe ren

och

 

  

  

        

 

zyner hiftorie.

 

   
(5) Plutarehas int ceven van Numa. (c) Flores 1.

i Ifde. Kap. 5. (f) Dez 6. (g) Derelfde. ka
i . 9. (4) Plusarchas in "ticeven van Poplikola. (4) Dezeldfe. en Forgs 1. bock. k
1elfle. ap. 8. (22) Machiavels Redenvoeringen over Liviùs.fib. 2. cap. 19. (2)
opden inborft des Roomfchenvolks. kap. 1

le.1. bo    De
PI (1) De
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HIHI Hoofdf. VAN ROME. (21)
Déch ’t zy daarmede zo ‘e. wil , hiervan zyn wy verzekerd , dat die zeven Vér
ften geen grooter heerfchappy naalieten , dan die van Parma , 6f Mantua , tegenwoor-
dig zyn.È 2)

 

EFIEEEOtO SR D=SSF=rR

Van den Roomfchen soefand, van den beginne der Bargermecfterlyke
regecringe t0t den cerffen Punifehen corlog.

@a7 E Dwingeland was zo dra niet verdreeven, 6f, gelyk het gemeen-
S lyk toegaat, daar was cen groore tzamenfpanning en toeleg om hem
2° herftellen. Onder andere jonge Edellieden hadden de twce z00-

5 nen van Brutus zich medeint gefpanfchap ingewikkeld : maar de
tzamenzweering gelukkiglyk omtdeke , en de verraaders voor de Bur-
germeefters gebragr zynde om geltrafe te worden , fprak Brutus al-
leenlyk zyne twee zoonen aan, en bevindende dat Zy Op zyne vraag,

Si ‘ 6£ zeiers hadden om zichtegen de aanklagtete verantwoorden , {til
zweegen , gaf hy aanftonds bevél hen te onthoofden ; en wachtende om de Uytvoering
daarvan zelf te zien , beval hy de 6verige aan *t cordeel zyns amptgenoots (4). Geen
bedryf onder de aaloude Romeynenheeft meer geruchts gemaakt dan dit : ’t zou zwaar
vallen te befluyten 6f het voortquam uyt de beweeginge cener heldhaftige deugd , 6f
uyt de hardvochtigheyd van cenen wreedeni en onnatuurlyken aarde ; dan 6ffernier cenige
ftaatzucht onder fpeelde. Maar fchoon de vlam zo gelukkig in de ftad sefmoord wierd, ech-
ter borft ze daar buyten wel haaft met cen grooter woede uyt : want Tarquyn wierde
van de nabuurige Statenniet alleenlyk meralle bedenkelyke vrindfchap en cerbiedigheyd
ontvangen , maar metalle noodwendigheden, tét herwinninge zyner heerfchappyen,
verzòrgd. De magtiglte Vorlt van Italié was te dier tyd Porfenna, Koning van Hetru-
rié , 6f Toskane; die niet vergenoegd met hem onderftand te verfchaffen op de
zelfde wyze als de andere , met cen talryk heîr , om zynent wille, tét aan de muuren
van Rome quam naderen (4). De ftad liep groot gevaar van ingenomente worden ,
déch de verwondering over de dapperheyd en voortreftelyke gefteltenis der Romeynen ,
bewoogden belegeraar rét cene vreede (c). De merkwaerdigfte blyken deezer onge-
meene kloekmoedigheyd zag men in Horatius Kokles, Mutius Scevola, en Klelia. Ko»
kles , toen de Romeynenin cenen ongelukkigen uytval geflagen waaren, en van de vyan-
den tòt aan de brug vervélgd wierden , befchermde haar , alleenlyk met behulp ‘van
twee perfoonen, tegen hunne ganfche magt , tétdat zyn eygen vélk de brug achter hem
afgebroken hebbende , hy met zyne wapenrufting aanin derivier fprong, en na de an-
dere zyde overzwom (4). Mutius in zynen aanflag op Porfennàs  perfoon gemift
hebbende , en voor den Koning , om ondervraagd te worden , gebragt zynde , ftak Zy=

‘ ne rechterhand , die den misflag begaan had, in eenen vuurwagen mer brandende koolen
die daar voor de Offerande gereed ftondt : om welk grootmoedig bedryf hy, zonder dat
hemcenig leed wierdt aangedaan , ontflagen wierdt. Belangende Klelia , zy mer ceni-
ge andere jongvrouwen was, op ’t.aangaan van eenen ftilftand van wapenen , tot gyze-
laareffe overgeleverd ; en vryheyd gekreegen hebbende om zich in den Tyber te baaden ,
geraakte zy re paerde , en moedigde haare gezellinnen aan omhaar door het warer te
vélgen , en na de Romeynen zich te begeeven ; alhoewel de Burgermeefter har edel
mocediglyk na’s vyands leger te rugge zondr. Porfenna was met zyn heir naauwlyks af-
getrokken , 6f de Sabynen en Latynen fpanden gezamentlyk tegen Rome aan : én fchoon
zy zeer verzwakt wierden door de verlaating van Appius Klaudius, die met vyfduyzend
huysgezinnen tét de Romeynen overliep, echter konden zy niet ganfchelyk ondergebrage
worden , térdat zy ’eenemaal door Valerius Poplikola gellagen wierden (e). Maarde
Equenen Volfcen, de hardnekkigfte vélken der Latynen ; en gefta ige vyanden van Ro-
me , voerden ’t overblyffel van dien oorl6g nég verfcheydene jaaren , rér dar Lucius
Quintius , de vermaarde Oppergezaghebber , van den ploeg gchaald , den zelvenin
min dan vyftien dagen gelukkiglyk ten eynde bragt : waarop Florus deeze verftandige
aanmerking maake (£), dat hy zich meer ab gemeen gehaaft had tot dit onvolto È

C3 werk.
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venvan Poplikola. (6) Derelide, en Florws 1. bock. (c) Plss: inPoplila (4) Ibid
5 1. bock. kap. 11.

 

     



  

  

  

  

  

       

  

                                    

  
  

          

  

 
    

 

 

   
(225) DE AALOUDHEDEN III Hoofdf.
werk.  Maar die den grootften wederftand  booden , waaren de inwooners van Ve.
jes hoofd(tad van Herrurié , en niet minder dan Rome, ’t zy in. wdpenen, òf menig=
te van féldaaten. Zy hadden nevens de Romeynen , doorzeer veele veldflagen
om denroem en heerfchappye geftreedenz maar in verfcheydene gevechten verzwakt en
geflagen , wierden zy genoodzaakt zich binnen hunne wallen te verzékeren : en naa een

 

tienjaatig belég wierdt de ftad ingenomen en geplonderd door Kamillus (g).. Indee.
zervoege waaren de Romeynen doende mer het uyrbreyden hunner veròveringen , toen

 

de inval der Senonifche Gallen cen zonderlinge verandering in de zaakenvan Italié maakte.
Zy belegerden te dier ryd Klufium, cene Toskaanfche ftad. De Klufiérs deedencene be
zending aan de Romeynen , met verzoek dat zy door Afgezanten de zaak voor hen wil
den byleggen. Dit wierdt zonder mocite toegeftaan , en drie van de Fabién , perfoo-
nen van de hoogfte rang in de ftad , wierden tér dien eynde na ’t Gallifche leger afge.
zonden. De Gallen, uyt cerbiedigheydvoorden naam van Rome , ontvingen hen met
alle beleefdheyd , maar konden doorgeenerley middelen overftemd worden omde belé-
gering op te brecken. De Gezanten daarop in de ftad gaande, en de Klufiérstòr ceneh
tytval aanmoedigende , wierdt één van hen zelf in perfoonin’ gevecht gezien. Naar-
dien dit tegen de aangenomene wet der vélken ftreedt , wierdt het zo hoog by den
vyand opgenomen , dat die het belég opbreckende , mer her ganfche leger rechi
op Romeaantrok. Ontrent elf mylen van de ftad ontmoette hen ’© Roomfche heir , on-
der ’t bevél van verkoorene Krygsoverften ; déch dewyl”t zelve zonder érde 6f beleyd
ftreede , ontving het een zwaare nederlaag. Op ’t aanbrengen deezer quaade rydinge,
namhet groorfte gedeelte der inwoonderen aanftonds de vlugr : en degéne die beflooten
te blyven , verfterkten zich in ’t Kapitolium. De Gallen verfcheenen haaft voorde
poorten der ftad, enalles re vuur en te zwaerd verwoeftende , voerden zy ’t belég van
het Kapitolium mer alle bedenkelyke woede:aan : eneyndelyk eenenalgemeenenftorm
voorgenomen hebbende , wierden zy door °t gekakel der ganzen, die daar tòt dien
eynde gehouden wierden , ontdeke, en alle die ’ b6lwerk beklommen hadden;
wierden door den dapperen Manlius te rug gedreeven ; waarop Kamillus met twin-
tigduyzend mannen, welke hyin °t land daaromheene tzamengeraapt had , hen in den ftaett
viel, ent’eenemaal floeg. ’t Grootfte gedeelte der gener die ’v ontquamen wierdt door
de inwooners der nabuurige fteden en vlekken afgefneeden. Deftad was zo ganfchelyk
verwoeft , dat het vélk wederkeerende in beraad ftondt om zich na Vejes re begeeven ,
cene ftad reeds gebouwd , en wel van alles voorzien. Maar van dat voorneemenafge-
wend zynde door zeker voorbeduydfel (gelyk zy meenden), peurden zy aan ’t werks
met zulk een ongemeene naerftigheyd en vlyt, dat binnen den tyd van cen jaar de gan-
fche ftad herbouwd was.  Naauwlyks hadden zy naa deeze beroerten eenigen tyd van
ademhaalinge gehad , 6f de vereenigde magten der Equen, Volfcen , en andere ingezé
tenen van Latium , befprongen hunne landpaalen.  Maar zy wierden door cene krygslilt
van Kamillus haat overmeefterd , en teenemaal geflagen (4). De Samniten hadden
geen beter lét , fchoon zyeen talryk vòlk , en op den oorlòg afgerecht waaren. De
{tryd met hen duurde niet minder dan vyftig jaaren (4), wanneer zy eyndelyk door Pa-

pirius Curfor ondergebragt wierden (k). De Tarentynfche oorlég , die'er op vélgde;
brage de ganfche verbvering van Italié ten eynde. ‘Tarentum , een zeerfterke en fchoo-
ne ftad , gelegen aan de Adriatifche zee, was meelt aanmerkelyk wegens den koophan-
del die her mer de nabuurige landen, als Epirus, Illyrikum , Sicilié , enz. dreef (/).
©Onder andere cieraaden van hunne ftad, haddenzy cen groot tooneel , dicht aan denoe-
ver der zee gebouwd , en t6t openbaare fpelen en tydverdryven gefchikr. Hergebeurde
eens dat zy met zodaanig cen uyt(panning beezig waaren , wanneer ze de Roomfche
vloor , die ‘by geval hunne ku voorby zeylde , aanfchouwende , en zich inbeeldende
dat het vyanden waaren , fluks daarop aanvielen, den Bevelbebber doodden, en demee-
fte fchepen plonderden. Men zondt wel haaft Gezanten van Rome om voldoening te
eyfchen ; maar zytroffen geen beter onthaal-aan als de vloot, wordende fchandelyk te
rug gezonden, zonder dat men heneens wilde hooren. Hieruyt ontftondt ftraks een corl6g
tulfchen die twee Staaten. De Tarentynen wierden verfterkt door ‘een ongelvofiyk geral
van bondgenooten vanalle kanten ; maar die meeft onder hen uytmuntte was Pyrrhus , .
Koning van Epirus , de cervaarerifte Krygsheld zyns tyds. Behalve zyne uytgeleeze-
ne benden , die hem op deezen tégvergezelfchapten , bragt hy een groorgetalolifanten
te velde, cene foort van beeften waarvan men toenter ryd in Italié nog naauwlyks ge
hoord had. In ’ certe gevecht ftondt het voor de Romeynen zeer fchoon gelchapeni
tér cene overwinninge ; maar de kans keerde op de aankomft vandeolifanten , die zulk
cen byftere verwoefting onder de Roomfche ruytery maakten , dat het ganfche heit
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  as in zynIceven
lorus 1. bock.    

(8) Plac.înLeeven van Kamillos. (7) Foras 1. boek. kap.16. (A) Livin
ap.18.

 

 



 

 

   
  
   

  

 

   
  

 

   
   

  

  
     

 

      

    

 

        
  
  

 

  

  

  

 

  
     
        

 

    

   

    
  

  

  
   

 

  

 

  

 

 

IV Hoofdft. VAN ROME. (23)
genoodzaake was te wyken. Maar de liftige Veldheer de Roomfche dapperheydbe.proefd hebbende , deed aanftorids naa de overwinning voorwaarden van vreede aanbie-den ; déch die wierden ganfchelyk afgeflagen: In den vélgenden veldflag. was deoverhand aan de zyde der Romeynen , die nuniet meer z0 bevreesd voor deolifantenwaaren , alste vooren. Niertemin quam hettét eenen derden flag; in welken deolifantenganfche ryen van hun eygen vélk vertreedende , door * gekryfch van cenenjongenolifantdie gewond was ; deri Romeymen cen volkomene overwinning te wese bragten (2):Drieéntwintig duyzend van de vyanden wiefden'er gedood (# ); en Pyrrhus cen laatftenuyt Italié gedreeven. Ir deezeri corl6g hadden de Romeynen cen fchoone gelegenheydom de andere vélken die nòg onvetwonnen waaren ondér te brengen , onder den dek.imantel dat ze bondgenooten van de Tarentynen waaten. Invoege dat te deezer tyd,on-trent het 477 ° jaar naa de bouwing der Stad (0), 2y zich geheellyk. meefters vanIta
lié gemaakt hadden. A

  

(1) Florus Ibid. (#) Estropias 2. bock. (0) Ibid.

 

IV. HO OFDS TU K,

Wegens denfiaar der Romeynen van der cerften Punifchen Gf Kartha-
gimenzser 0orlog ,» 108 aan het cerfte Driemanfchap.

CRE Et gebied over 't vafte land Kori de dapperheyd der Roméynen niet#2 voldoen , inzonderheyd dewyl ze zulk cen bekoorlyk eylarid als Si cilié byna binnen hun bereyk zagen : Zy wachteden dan alleenlyk
naar cene gelegenheyd om de zee overte fteeken » Wanneer ‘t geluk'erhen eene aanboodt zo fchoonals zy wenfchen konden. De inywoo-
ners van Meflitia , ftad in Sicilié , deeden hun beklag by den Raad,over den dagelykfchen indrang der Karthaginenzeren ; cen vélk vangroote rykdomen magt, en die den zelfden toeleg op Sicilié had-den als de Romeynen (4). Men bemande dan eene vloot » zondt die t'hunner byftanduyt, en in twee jaaren had men niet min dan vyftig fteden bemagtigd (6). De gan-

fche verovering van °t eyland vélgde kort daarnaî ; en Sardinié en Korfika wierden on-trent dien zelfden tyd door cen byzonder {maldeel fchepen ingenomen. ‘Thans wierdt
de corlòg , onder ’t bevél der Burgermeegfteren Regulus en Manlius; na Aftika overge.
voerd.

Driehonderd veltingen erì kafteelen wierden in hunnen tògt vernield, en de zeegliaftige

  

heirlegers quamen zich t6t onder de muuren van Karthago nederflaan. De Vyanden torzulk een engte gebragt , vonden zich genoodzaakt hunnen toekeer re neementét Xantip=
pus » Koning der, Lacedemonièrs , den gioorften Krygshoofdman van dien tyd: x
toog aanftonds t'hunner byftand metcen talryk en welgcoefend heir. In het cerfte ge.
vecht met de Romeynenverfloeg hy hunne ganfche mage ; dertigduyzend fneuvelden'er
op de plaats , en vyftienduyzend, benevens den Burgermeefter Regulus, wierden'et ge
vangen genomen. Maargelyk als voorfpoed de Romeynen fteeds tòt grooter aanflagen
aanmoedigde , zo verbitrerde tegenfpoed hen té meer. De nieuwe Burgermeefters wier-
denterftond afgezonden met een magtige vloot , en cen genoegzaam getal van land-
magt. Menfleer verfcheydene veldrògren, zonder cenig merkelyk voordeel aan de ééne
Sfde andere zyde ; 6f indien de Romeynenal iets door funne zecge Wofinen, zy ver.
looren doorgaans niet minder door fchipbreuk, térdat eyndelyk di heele magt van bey-
de de Staatendommenin zeegebragrzynde, de Karchaginen aal geflagen wier-
den , met verlies van hònderd vyfentwintig fchepen die onder ’t gevecht in de grond ge-
boord, en drieénzeventiò die’er genomen wierderi; behalven twecéndertigduyzend doo-
den‘, en deri (enduyzend gevangenen. Hierdoor waaren ze gedwongen om cene vreéde
aan te zoekén ; welke naa veel biddens , en Op zwaare voorwaarden, eyndelyk verkree-
gen wierdt (c) 7

Maarde Karthaginenzers waaren al te grootmoedig om zich ain zulk cen naadeelig
beding Ianger te onderwerper » dan de noodwendigheyd hen verpligrte. Binnen vier
jaaren tyds (4) hadden zy cen heir van honderd en vyftigduyzend mannente yoet ; en

twin-

 

 

  
  

  

 

(4) Floras 1. bock. kap. 2. (4) (4) Floris bz:ke6:

 

 
      



      
   

  (24) DE AALOUDHEDEN. IV Hoofdf,
twintigduyzend te paerde (€), onder ’t bevél van den beroemden Hannibal , byeenge.

kreegen ; deez zich eenen weg baanende door ’t Pyreneelch gebergte , en de Alpen,

tétdien tyd toe ondoorgangklyk geacht , trok met zyne overgroore heirkracht Italin,

In vier veldflagen naa malkanderen floeg hy de Roomfche magg; in den laatften van'wel-

ke ‘by Kannas veertigduyzend Romeynen verflagen wierden (f). Enindien hy niet

door de nyd en quaadwilligheyd zyner eygene landslieden waare verlaatenegeweeft ; ‘ris

meer dan waarfchynelyk dar hy den Roomfchen Staar ganfchelyk verdelgd zoude heb.

ben (g). Maar dewyl hem onderftand van vélk en geld fomtyds volftrekcelyk onthou-

den wierd , en dat die nooit dan zeer traag quam, kreegen de Romeynen meerder ge.

legenheyd om hunne krygsmage te herftellen , dan zy zich van de cervaarenheyd van

zulken dooroefenden tegenpartyder konden toegelegd hebben. Het wys beftier van

Fabius Maximus wasde cerfte herleeving van den Roomfchen Staat.  Hy kendedefterk.

te van den vyand zeer wel; en trok hem daaromtegen, zonder voorneemen van eenen

flag te waagen; maar om hem geftadiglyk waar te neemen , zyne wyken re bezetten,

zyne leeftoge af te {nyden , en het overwinnend heir door gebréken armoede magteloos

te maaken.  Uyt dit inzigr legerde hy zich altoos op ?t hoog gebergte , daar de ruyte:

ty hemniet genaaken kon. ‘Als zy voorttrokken deed hy desgelyks , maar op zulk'een

afftand , dar hy tòr geen gevecht kon gedwongen worden. Door deezelift krenkte hy

Hannibals heirkraché zo ; dat hy ganfchelyk wanhoopte vaniets in Italié ce zullen win.

nen (6). Maar her eynde van den oorlòg was men verfchuldigd aan het beleyd van

Scipio : hy had geheel Spanje te vooren ondergebragt ; en gaande nu den zelfden gang

als Hannibal in ’c cer gedaan had , toog hy mer her grootite gedeelte der Roomfche

krvesbenden na Afrika , en alles voor hem doende wyken, zelfs tot aari de muuren van

Karthago , noodzaakte hy de vyanden hunnen Veldoverfte' uyt Italié t'huys te ontbie

den , omdeftad te befchermen. Hannibal gehoorzaamde ; en beyde de heirlegerstòt

cen gevecht komende ; ontftondver een lange en vinnige ftryd., waarin de Bevélhebbers

en féldaaten ter wederzyde , zo'er verhaald wordt , zichzelven voorby ftreefden ; mas

eyndelykviel de overwinning den Romeynentoe. Waarop de vyand genoodzaakt was

nég cens om vreede te bidden ; welke hem toegeftaan wierdt , déch op veel zwaarder

voorwaarden dan te vooren.
De Romeynen hadden , door dien gelukkigen uytflag deezes oorlògs, zulk éen groo-

ten naam by de nabuurigeStaaten verkreegen ; dat de Atheners methet grootfte gedeel.

te van Griekenland , te dier ryd jammerlyk onder den Koning Filippus van Macedoni

verflaafd zynde ; eendragtiglyk byftand van den Raad verzéchten. Terftond wierdt

eene vloot , met cen genoegzaame landmagt, v'hunnet hulpe gezonden ; door welker

dapperheyd de Dwingeland naa verfcheydenè nederlaagen gedwongen wierdt , geheel

Grickenland in zyne oude vryheden te herftellen , er f een jaarlykfche fchatting aat

de Overwinnaars te betaalen (#).
Hannibal , naa zyne laatfte neérlaag, had zich vervoegd by Antiochus Koning van $y-

rig, die te deezer ‘tyd groote krygstoeruftingen tegen de Romeynen maakre. Acilius

Glabrio wierdt eerft gezondenom hem’t hoofd re bieden , en had her geluk van hem ee

nige reyzente flaan ; waarnaa Kornelius Scipio , de Roomfche Admiraal , met des Ko-

nings zeemage onder ’t bevél van Hannibal ; in gevecht komende, de ganfche vlootver-

nielde. Deeze overwinning aanftonds gevélgd wordende door een andere , immer zo

uytmuntend , te lande , was de'verwyfde Vértt gewillig cene vreede'te koopenten kés-

te van bykans zyn half Koningryk (#).

Naauwlyks hadden de zeeghaftige Romeynen cen eynde gemaakt van de algemeene

vreugdetékenen over deezelaarfte voorfpoed , wanneer de dood van Filippus , Koning

van Macedonié, hen gelegenheyd t6t cen heerlyker zeegepraal verfchafte. ‘Zynzoon Per-

feus, die naa hemten rykstroon fteeg., begaf zich tor het werven van krygsvolk ; n

maakre andere noodige toebereydfelen ten corlòg. ÎNooit Was'er grooter vertooning Iî

>r veld dan toen ter weder zyde , naardien de voornaamfte Vérften van de wacreld medé

in’ lcrakkeel gewikkeld waaren.  Maar de Fértuyn verklaarde zich nietremin voor de

Romeynen, en ’t grootfte deel van Perfeus talryk en magtig heir wierdr door den But-

germeefter Amilius afgefneeden , en de Koning genoodzaakt zich in handen van den

Overwinnaarover re'gecven (4). De Schryvers die van de vier Monarchyen gefchree-

ven hebben, ftellen hier het eynde der Macedonifche Heerfchappy:

Maar Romekon haar zelve niet veylig en zekerachten ondera

zo lang haare oude medevryfter Karthago nòg ftaan bleef: invoege datdie ftad,

cen geringe terging s naa cene belégering van drie jaaren , ingenomen , en tot de or
00

 

  
  

   

 

 
  

   e deeze veroveringel,
wegens

3. (A) Ibid () Kornelins mepos in \ceven van Hannibal. (4) Plutarehas int Iecren Val

(4) Estropins. 4. bock, (4) Floras bi 2. kap.8. (1) Vell. Patere. lib. 1.

 

   

   

  

   

   

   
  

 

   

  

  

 

   

   

  

  

  

    

  
  

  

  

  

   

  
  
  

 

  

  

  

         

  

  

  
  

 

  

    



  

 

V Hoofdtt. VAN ROME
door zoonaanneeming , van hem die Hannibal ovetwon (2

wierdt (0).

beftand te bidden .(./‘)

ftierfbuyten bewind (4)

kigheyd , dan wegens ’t getal der muyteren ;

met cen prachtige zeegepraal (x).

() Estrop. bs. (2) aterc. \ib.a. (4) Aurel. Victor invit. Sylle. (0) Patercel. Ibid.
 

V. HOOFDSTUK.

Driemanfehaps tot aan °t eynde der tewaalf Keyzeren.

 

  

 

 

    

 

   
  
  
  

 

     

  

  

 

  
  

  
  

    

 

  

     

  

   

 

  

       
  

 

  

 

     
  
  
  

 

  
  

 

  

  

      

       

      

(25)
toe afgebroken en verwoeit wierdt, door de dapperheyd van Publius Scipio, kindskind ;

Niet lang daarnaa ftierf Attalus , Koning van Pergamus ; zonder kinderen » énlietzyn overgroot gebied , begrypende byna geheel Afié , aan de Romeynen over (4).En’ gene van Afrika nég onveroverd bleef , wierdt meeftendeelé ondergebrdpr in denJugurthynfchen corlég die kort daarop vélgde ; zo dar Jugurtha zelf , nia verfchey-dene nederlaagen ; door Marius gevangen genomen ; en in criomf te Rome gebrage

Naa de neérlaag der Duytfchers en Cimbren , die cénen invalin Ttalié gedaan had:den; en naaeenige kleyne overwinningen in Afié en andere geweften , borften de Mithrida:tifche oorlég ; en: de burgerkryg ruffchen Marius en Sylla in één enezelfde jaar uyt.(P) Sylla was als Veldoverfte gezonden tegen Mithridares » Koning van Pontus ; diehet grootfte gedeelte van Afié en Achaié op cen vyandlyke wyze had befptongenj décheer hy nég uyt Italié getoogen was , had Sulpicius , een voorftander des vélks, en éénvan Marius aanhang,, cene wet doorgedreeven om hem te herroepen; en Maritis in zne plaats te zenden. Sylla daarop met zyne heirkracht te rugge komende ; en Mariusen Sulpicius onderwege flaande , herftelde de zaaken te Rome 4 bande de ftichters vanden laatften oproer , en keerde toen weér om den uyrheemfehen vyand het hoofd te bie.den (9). Zyne eerfte krygsdaad was het inneemen van Athene » ent verdelgen vanhet vermaard gevaarte in de zechaven Pireum (7). Naderhand doodde en bemagtigde
hy ontrent honderd-dertis-duyzend mannen van den vyand, en dwong Mithridatesom eeri

))- Marius middelerwyle door de nieuwe Burgermeefteren t'huysontbooden zynde , had alle wreedheden te Rome gepleegd ; weshalve Sylla, bedienen-de zich van het beftand , nég cens te rug na Italié toog. Déch Marius was gelturvenvoor zyne wederkomit (#); maar zyne twee zoonen, nevens de Burgermeefters , brag-ten verfcheydene legers op de been om hem te wederftaan.  Déch Sylla eenige der ben:
dert tét zyne party hebbende doen overkomen ; trok ter ftad in » fchikre alles naar zynbelieven,en maatigde zich den tytel en gezag van aleydduurenden Opperbevelhebberaan,  Niettemin naa dat hy den Staat in érde gebragt had ; leyde hy dat ampr neér, en

ye

Het duurde niet lang 6f Mithridates brak het beftand , en deed cenen inval in Bithy-
nié en Aîié met immer zo grooten woedeals ooit te vooren, Waarop de RoomfcheVeldheer Lukullus , flaande zyne groote krygsmagtte lande en ter zee 3 hemgceheellykuyt Afié verdreef , en ongetwyfeld dien corlòg gelukkiglyk ten eynde zoude gebragt
hebben , indien de Fortuyn dien roem niet voor Pompejus bewaard had (w). Deezdan in plaats van Lukullus gezonden zynde , naa dat hy de nicuwe krygsmagt van Mi-thridates geflagen had, dwong hem na zynen fchoonvader Tigranes , Koning van Ar-menié,te vlieden. Pompejus vélgde hem met zynheir, en bragt zulk een fchrik in”ganfche Koningryk , dat Tigranes genoodzaakt wierd zich Op een cotmoedige wyzevoor den Veldheerre vertoonen, en zyn Ryk en bezit t'zyner befchikkinge te ftellen.‘Tedeezer tyd borft de Katilynfche tzamenzweering uyt , beroemder door de hardnek:

maar deeze opftand wierdr haalt g
doorde fpoedige voorzérg van Cicero , en de gelukkige dapperheyd van Antonius. De
Raad tyding bekomende van de ongemeene voorfpoed van Pompejus., was niet. zonder
vreeze dar hy op zyne wederkomft na ’t oppergebied zoude ftaan , en den ftaat der Res
geeringe veranderen. Maartoen zy zagen dat lìy zyn groot heir te Brundufium afdank-
te; en vandaar na de Stad reyfde met geen ander gezelfchap dan die van zyn gevòlg ;
ontvingen ze hem metalle tékenen van toegencegenheyd en voldoeninge, en cerden hem

gedempt

(72) Ibid. (2) Europ. boek. 4. (0) Ibid. (}) Dezelfde. b.s. (4) Ibid (7) Vel Baserc. 12
È, (x) Ibid.

Van den tocftand der Roomfche ziaaken , van’: begin des eerften

E.drie perfoonen die te deezer tyd het grootfte aanzien in den Stait haddenj
waaren Krafus , Pompejus ; en Cefar : de cerfte door zyne byftere ryks
dom ; Pompejus door zyn vermoogen by het krygsvélk en den Raad; en
Cafar door zyne zonderlinge veleni » en ongemeene edelmoedigs
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(20) DE AALOUDHEDEN V Hoofdt
heyd van geelt. Zy zich dan van het Burgermeefterfchap van Cefar bedienende, tra.

denin cen plegtig verdrag , dat zy niets in den Staat:zouden' laaren doorgaan ,: zonder

hunne gezamentlyke goedkeuringe (4). Uyt krachte van dit verbondbragten zywel
haaft te wege dar de drie befte- wingewelten van 't Ryk-hen ten deel vielen : Kraflus
kreeg Afié, Pompejus Spanje , en Cefar Gallié. Pompejus, om zyn gezag te beterin
de Stad te behouden ,befloot zyn landfchap door Gemagtigden te regeeren (0): detwee
andere trokken.zelve in perfoon naa hunne landvoogdyen : maar Kraffus had niet lang
daarnaa , in eene veldtogt tegen de Parchers , het ongeluk van ’ grootftedeel zynerheir.
kracht te verliezen , en wierdt zelf verraaderlyk vermoord (c). Ondertufichen deed

Cxfar wonderen in Gallié : hy doodde met minder dan veertigduyzend mannen van

de vyanden; en nam een grooter getal gevangen : en negen achrereenvòlgende jaaren

zynde de tyd zyner landvoogdyfchap , verdienden cene zeegepraal voor de bedryven

vanceniegelyke veldrogt (4). ‘De Raad , verbaafd over ’t verhaal zyner ongemeene

overwinningen » vondt reden om zyn vermoogen verdache te houden : invoege dat de

zelve op zyn verzock van andermaaltét het Burgermeefterfchap bevérderd te werden,

zich van die gelegenheyd bedienende ; hem beval het heir af te danken , en als.een

ampteloos perfoon op dé verkiezingete verfchynen (e). Cxfar poogde op allerban-
de wyze tét cen verdrag te komen : maar bevindende dat de Raad geweldig afkecrig
was van hem te bevòrderen s en beflooten had naarniets te luyfteren , dan ’t gene 2y

zelve cerft voorftelden (£), achtte zich genoodzaakt met zyne krygsbenden naItaliéte

trekken, om hen door fchrik 6f geweld te.doen buygen. Op de tydinge zyner aan-
komfte toog de Raad met het grootfte gedeelte van den Adel na Grickenland , en hy

ter ftad in zonder eenige tegenftand. Naa dat hy zichzelven tét Burgermecfteren Op-
pergezaghebber had opgeworpen, {poedde hy zich met zyn heirleger na Spanje; alwaat
de krygsbenden onder Pompejus Gemagrigden gedwongen wierden zich aan hemte.on-
derwerpen. Aldusverfterkt trok hy na Macedonié , alwaar de Raad een overgroorheit

onder’t bevél van Pompejus had tzamengebragt. In den cerften flag ontving hy cen mer-
kelyke nederlaag ; maar de ganfche krygsmagt ter weder zyde daarnaa in de vlakte van
Theffalié getrokken zynde, viel de overwinning naa een lang gevecht Cefar toe, met
de geheele vernieling zyner tegenpartye.  Pompejus vloodtregelrecht’na Égipte, en Ce
far vélgde hem mec zyne zeeghaftige benden op de hielen : déch hoorende op zyne
aankomft dat Pompejus door bevél van den Koning Prolomeus gedood was ; belegerde
hy Alexandrié de hoofdftad ; en naa zich volkomenmeefter van dar Ryk gemaakt te
hebben., beval hy her beftier daarvan aan Kleopatra ;- zufter des gewcezen Konings.
(&). Scipio en Juba overwon hy kort daarnaa in Afrika, en Pompejus twee zoonen in
Spanje (4). ‘Thans op zyne wederkomft te Rome met een algemeene toejuyghinge

van den Raad.en ’t vélk ontvangen , en met de roemryketytels van Vader des Vader= È
lands , en altydduurend Oppergezaghebber veréerd zynde , nam hy cene tégt voor na
tland der Parthen ; wanneer hy , het Oppergezag niet meer dan vyf maanden begeten
hebbende , op het Raadhuys vermoord wierdr : hoewel Brutus en Kaflius, met demee-
{te van de andere tzamengezwoorene , zyne byzondere vrinden waaren , welke hy ten
hoogftenverpligt had (#).

Een burgerlyke corlòg moft noodzaakelyk hierop vélgen, in welken de Raad', be-

ftaande meerderdeels uyt die van Pompejus aanhang, zich voor de moordenaars verklaat=

de ; terwyl Markus Antonius ,, de Burgermeefter ,, Cofars wraakop zich nam. Onder
dien dekmantel pleegde hy alle wreedheyd in de ftad., en beoogde niet anders dan het

oppergebied voor hemzelven te verzékeren,

|

Eyndelyk wierdt de Raad genoodzaakt
hem voor vyand van den Staat te verklaaren; en bragr daarop cen heir op de been, on
der ’t bevél van Hirtius en Panfa de nieuwe Burgermeefteren , en Oktavius , neef en
erfgenaam van Cxfar (£). In het cerfte gevecht wierdt Antonius geflagen; maar Hir-
tius in den ftryd gedood zynde , en Panfa kort daarnaa ftervende , quam het bevél over

?t heir in handen van Oktaviusalleen (7). De Raad had voor de overwinning cenot
gemeene vrindfchap jegens hem betuygd , en hem met verfcheydene tékenen vancea
byzondere achtinge vereerd : maarthans bevryd vanhet gevaar dar men wegens ‘Anto-
nius vreefde , veranderden zy hunne.maatregels has; en laatende zich weynig meet

aan hem gelegen zyn ; beflooten zy aan de twee Hoofdender laatfte rzamenzweering®

Brutus en Kaffius, de landvoogdyfchappen van.Syrié en Macedonié , werwaards ZY

zich naa het feyt begeeven hadden, op te draagen (1). Oktavius toonde zich zeet
gevoclig van dit voorneemen , enliet zich daarop beweegeneene vreede met Antonius
aan te gaan. En treedende kort daarnaa in cene maarfchappy met hem en Lepido

geY

 

(a) Suetonins in Jul. Caf. cap. 19. (6) Patero. lib. 2. cap. 48. (c) Plutareb. inlceven van Krallos

(45 Patere. ib.3. (e) Ibid. cap. 49. (£) Ibid. (g) Sueton.in Jul. Caf. c.35. (0) Ibid. (©) Patel
=) Taibid e. 61. (1) dies. in Augut Gi11(20) Forms b. 4 k:7 Sl 7    



   

              

  

 

     

               

  

       

  

                 

  
   

  

V Hoofdft. VAN ROME, (27)
gelyk zyn com met Kraffus en Pompejus gedaan had ; keerde hy weder ni Rome, en
wierdt tor Burgermeefter verkooren , eer hy nég twintig jaaren oud was(4). Hierop
Wierdt ,,door het vermoogen van‘hem en zyne twee .makkers , de oude Raad mees
ftendeels gebannen; en cene wer opgefteld door zynen Amptgenoot Pedius , datalle
die medepligtig geweelt waaren aan den doéd van Cxfar, voor vyanden van den Staat
zoudenverklaard , en met de uyrerfte ftrengheyd deswege in rechte betrokken worden:
(0) Om dit bevél uyr te voerentoogen Oktavius em Antonius , met de krygsmage on:
der hun gebied, na Macedoniè , alwaar Brutus en Kaffius cen talryk heir hadden byeen
gekreegen om hen het hoofd te bieden. Wanneer nu beyde de partyen elkanderen dicht
by de ftad Filippis tegen trokken , wierden de verraaders geflagen ; en de twee Bevel-
hebbersftierven Kort daarop door hunne eygene handen (/). ‘Tienjaaren lang wierden
de zaaken nu door de Driemannen geregeerd., waarnaa Lepidus zichzelven in Sicilié
opwerpende ; gevillig was op Oktavius aankomft zyn leeven re koopen met de oncer-
lyke afftand van zyndeel in deio (4). De vrindfchap tuffchen Oktavius en
‘Antonius was van nice veel langer duur : want de laarfte om verfcheydene rédenen cen
vyand van denStaat verklaard , wierdt eyndelyk in een zeegevecht by Akrium r'eene-
maal geflagen ; en vlugtende vandaar mer zyne minnaarés Kleopatra, doodde hy zichs
zelven kort daarnaa , en liec het gebied aan Oktavius alleen over... Deez door zyne
voorzigtigheyd en befcheydenheyd quam.in zulk cen achtinge by den Raad en her vélk,
dat wanneer hy aanboodt al het gezag',, waarmede hy bovenandere bekleed was, neér te
leggen , en’ Gemeenebeft in zynen oudenftaatre herftellen , zy eendragtiglyk rér dit
befluyt quamen:, dat ze cerder van hunne vryheyd, dan van. ‘zulken uyemuntenden
Vérft, afftand behoorden te doen. Om echter alle aanftoot te myden » verwierp hy
zelfs de benaamingen welke hy dacht dat mishaagelyk zouden moogen zyn , en boven
al de hoedaanigheyd van Diltator 6f Oppergezaghebber, welke zo haatelyk in Sylla cn
Cxfar was geweeft.  Hierdoor wierdt deeze Okravins Auguffus de Stichter vandie Re-
geering welke federd re Rome ftand hielde. De nieuwe vermecrderingen des Ryksw:
ren te dier tyd zeer aanmerkelyk , dewyl Kantabriè , Aquitanié , Pannonié, Dalmatié,
en Illyrikam ganfchelyk v'ondergebragt wierden. De Duytfchers waaren voorby derivier
de Elveverdreeven; en twee hunner landvélken, de Sueven en Sikambren, in Gallié
verplane (#) :

Tiberius fchoon hy ten tyde van Augultus blyken eener ongemeene dapperheyd in den
Duytfchen oorl6g gegeeven had (/)5 verrichtte négtans, naa dat hy t6r den Troon ge
komen was', niets merkwaerdigs , dan dat hy Kappadocié rér een Roomfch wingewelt
maakte (#); en dit was meer aan zynelift, dan aan zyne Kloekmoedigheyd toe tefchry=

 

 

. ven. Eyndelyk op een eerlooze wyze zyne wyk in ’t eyland Kapreèén genomenhebben-
de, verwaarloosde hy de landzaaken dermaate ; dat hy cenige jaaren lang geene Stede.
houders na Spanje en Syrié zondt om het bewind der regeeringe aldaar waar te neemen.
Voorts liet hy Armeniè afloopen door de Parthers ; Mefié door de Daciérs; Sarmatié en
bykans geheel Galliè door de Duytfchers; het welk tér het uyterfte gevaar, en de ontee-
ringe des Ryksftrekte. (4)

Kaligula , gelyk hy zynen voorzaatin allerley uytfpoorige ongebondenhedenover-
trof , zo kon hy in krygszaakenop verre nà tegens hem niet ophaalen.  Evenwel is hy
nég vermaard wegens zékere {peel-rége die hy tegen de Duytfchers deed : want gel
men zynde in dat gewelt van Germanié, © welk regen Britanniè over legt, enaldaarz
keren gevlugten Vorvan dat eyland ini zyne befcherminge neemende , zondt hy roc
mende brieven aan den Raad, waarin hy cen verhaal gaf van de ganfche veroveringe
van dat Ryk (x). Kort daarnaa beval hy zynen féldaaten dat ze hunne:helmen mer
zechoorntjes en Keyzelfteentjes, welke hy den buyt van din Oceaan noemide (4), zou-
den vullen , en kcerde aldus.weder na de Stad ; om eene Triomfte verzocken (ZI)
En vermids die cere hem door den Raad geweygerd wierdt ,, bor hy rét zulke' fpoore»
looze wreedheden uyt ; dat hy hen dwong zynenleevensdraad af te fnyden , tér bevey-
liginge hunner eygene perfoonen (4). Ja hy was zo verre van eenige 6
deel van © geméen , «dat hy menigmaal over zyn ongeluk klaagde , omdarer geen' m
kelyke onheylen in zynen tyd gebeurden ; en 't was zyne geftadige wenfch, dat zyne
regecring by de vélgende ecuwenin geheugeniffe mogt blyven doorde uyrerfte verdel-
ging eener heirkracht , 6f door peft ,, hongersnood ; aardbeeving, 6fcenige andere
buytengewoone verwoefting (6). n a
Nua dat Kaligula weggerukt was 3 hielde de Raad in’t Kapitolium eene verga

om te overleggen éf men den naam ent srl der Keyzeren ook zoud uytr
q 2

   

  

 

  

  

   

 

(#) Patero. 12. c. 65. (0) Ibid. (p) Forus b.2.k7.
ie Paterci li 2. c:106. &c. (6) Eutrop.7. b

,c (%) Hem.c.41. (4) Idem c.49
 

 

  

   

 

 

    
    



 

 
  

 

    

  

 

 

   

  

  

 

  
  

   

  

  

 

  
  
  
  

   

     
  

      

  

    

  

 

  
  
  

  

  

   

 

  

  

  

    

   

  

  

  

  

  
  

  

  

  

   
    

 

  

  (38) DE AALOUDHEDEN V Hoofik
eri de Gemeynteftaat in haare oude plooiherftellen (c). Ondertuffchen gebeurde het

dat één van. de féldaaten die *t Paleys plonderden , ‘Klaudius , comvan den voorigen

Keyzer ; zo als hy zich in cenen hoek achter de rapyten verfchoolen had , by gevalaan-

treffende.,i hem ‘uyt die {chuylplaats rukre, en zynen makkeren voorftelde als den be.

quaamften perfoon van de waereld om Ryksvoogdte zyn. Elk nam genoegen'in dee.

zen voorflag , en neemende hem met geweld mede , bragren zy hemonder de lyfwacht,

(4) De Raad hiervan bericht bekomende , zondt aanftonds bevél om hunne gangen te

ftuyten ; maar onder hen zelven niet cens zynde , en hoorende de ganfche menigteuyt.

fchreeuwen dat ze eenen Regeerder wilden hebben ; waaren ze eyndelyk genoodzaakrde

keur der f6ldaaten te bekrachtigen ; inzonderheyd dewyl die op zulken goedaardigen

Prins gevallen was , dien zy naar hun believen zouden konnen gebieden en zwaai.

jen (e).

-

De verévering van Britannié was de merkwaerdigfte verrichting in zynentyd,

die men voor een gedeclte verfchuldigd was aan cene tégr welke hy zelfin perloon ded,

déch voornaamelyk aan de dapperheyd zyner:Stedehouderen Oftorius Scapula ; Aulus

Plautius, en Vefpaffanus. De grenzen des Ryks waaren alstoen Mefopotamiè in °t Oo-

ften, de Ryn en Donau in tr Noorden , Mauritanié in ’t Zuyden ; en Britannié in’

Weften (f).

Onder Nero kan menniet ftellen dat de Roomfche heirlegers cenigen merkelyken voort.

gang hebben gemaakt ; inzonderheyd dewyl Suetonius zegt > dat hy de uytbreyding van

her Ryk nier hoopte néch begeerde ‘(g ). Twee landfchappen wierden’er echter by

zynen tyd tét Roomfche wingeweften gemaakt , naamelyk het koningryk van Pontus,

en dé Kortiaanfche Alpen , 6f dat gedeelte der bergen *t welk Piemont en het Daufiné

van één fcheydt. Britanniè en Armenié wierden beyde verlooren (4), en niet zonder

groote moeite herwonnen. Ent is zeker dat zyn afkeer van’ Leger hem haatelykerby

Se foldaaten maakte'; danalle zyne andere ondeugden by den vélke : zulks dat wanneet

de burgers ’t geduld hadden van hem veertien jaaren lang te verdraagen, het heir onder

Galba ; zynen ftedehouder in Spanje; genoodzaakt wierdr hem uyt den weg teruy-

men.

Galba wordt vanallen voor den grootenherfteller der krygstucht erkend ; maar hoe.

wel hy voor zyne komft tét den rykstroon zich vermaard gemaakt had door zyne krygs

daaden in Duytfchland en andere geweften (è); echter verhinderde de kortheyd zyner

regeeringe hem naderhand .cenige merkelyke voortgang te maaken. Zyne ouderdomen

ftrengheyd waaren de ‘oorzaaken van zynen val; want die maakte hem verachtelyk, co

deezehaatelyk ; en ’t hulpmiddel dat hy gebruykte om het misnoegen te doen verdwy:

nen , ftrekte alleenlyk om ‘t zelve tot wraake ryp te doen worden.

Want zo dra had hy Pilo niet tét zynen zoon aangenomen, of op hoope van daar-

door het'volk te bevreedigen , 6f Orh0 , welke altoos die eere verwacht had, en nu

vertoornd was over deeze teleurftelling (kK), bragt zonder veel mocite ’t vermoorden

van den ouden Vérft, en zynen aangenomen zoon , te wege , en wierdt door dat mid-

del zelf rér de keyzerlyke waardigheyd verhoogd. Ontrent dien zelfden ryd had het

heit in Germanié onder Vitellius ; uyt even diergelyken afieer van den ouden Keyz

als die te Rome , getrouwheyd aan hunnen Bevélhebber gezwooren. Otho ; op ’t cer

fte bericht van hunnen toeleg had Vitellius een gelyk deel nevens hem in de regeering

aangebooden (2). Maar alle voorflagen tét cen verdrag afgeweezen zynde , en hy ze!

eenigfins gedwongen om de krygsmagt , die na Italié gezonden was, tegen te trekken,

had het geluk haarin drie kleyne gevechtente verflaan.. Déchnaa dat hy in een zwaF

der gevecht by Bebriakum geflagen was , kon men hem door. geene rédenen ter waerel

beweegen , hoewel hy magts genoeg had om den ocorlòg voort te zetten , en dagelylis

cene verfterking uyt verfcheydene gewelten verwachtte (7) som nòg cenen veldflag te

waagen,: maar omhet krakkeelte beflechten , doodde hy zichzelven mer zyne eygene

handen.  Uyt deezen hoofde is het dat de Hiftorifchryvers , fchoon zy zyn leeven ver

toonen als cen afbeeldfel van onmannelyke weekhartigheyd ,, doorgaans zesgen dat Zy!

dood dien van de voortreffelykfte Aalouden evenaarde; ‘en dezelfde Schryver (2), die
 

er (

hem den duurzaamentytel van cMollis Otho gecft , ftelt hem ten aanzien van dit late

bedryf zyns leevens met Kato gelyk.
Van Vitellius wordt aangemerke dat hy de Ryksvoogdy  alleenlyk door de dap-

perheyd zyner Stedehouderen verkreeg , en haar enkelyk door zyn eygen ge

drag  verloor. Zyne overdaadige weelde en wreedheyd waaren re verfoeijelyker , om

dat hy onder den naam van Voorftander zyns vaderlands ; en Herfteller van de voor

rechren en vryheden des vélks , tét die waardigheyd verheven was. Naa verloop n
ac

 
   

 

aribus , invCaligula. (4) Idem i?

in Galba c. 8. (4) Idem.17

 

(4) Idem in Claud. c. 10. (e) Aurelius Viftar
Claud. (g) Swetorius in Nerone. c. 18. (4) Idem. ic. 40. (#) Id

(1) Idem'in Othon.c. 8. +(72)). Ibid. c. 9 (a) Martialis
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   VI Hoofdf. VAN ROME. (29)
acht maanden waaren de heirlegers der land(chappen eendragtiglyk eens geworden, Vef-
pafianus (0) tét hunnen Keyzer aante ftellen ; daarop wierdr de Tiran , door de by-
ftere woede der féldaaten en des vélks zeer mishandeld en gekurven , en eyndelyk in de
rivier den Tyber gefleept (2). 4
Het Gemeenebelt was zo verre van iets onder de ftoorenis der drie laatfte Regeerin-

gen gevérderd re hebben,, dat her noodwendiglyk de doodelyke gevélgen daarvan zoud
hebben moeten gevoclen , indien *t niet reche van pafle , door de gelukkige beltieringe
van Vefpafianus , waare te hulp gekomen geweeft. ’© Was geen onaardige inval van
cenige zyner vrinden , dar wanneer men, door bevél van Kaligula, denfchoot vanzy-
nen boezem , 1ét ftraffe ,, mer flyk en drek had gevuld, zyer dusdaanig cen uytlegging
van maakten; dar her Gemeenebeft jammerlyk mishandeld , envals' met voeten gerree:
den zynde, tét zynen boezem om befcherminge zoude vlugren (4). En waarlyk‘e
fcheen zyne ceniglte z6rg en toelég te zyn de misbruyken van de Stad en den Staat,
door de toomelooze ongebondenheyd der voorgaande tyden veroorzaakt, ite herv6rmen.
Negen wingeweften wvoegde hy by.’ Keyzerryk (7), en was zo naauwkeurig in alle
omftandigheden van zynleeven en gedrag, dat de Schryver die dezelye beyde op tal
lernaauwft uytpluyft , niets daarin vinden kan dat berifpinge verdient , dan zyne onmaa-
tige begeerte na rykdom (/); ‘© welk hy echter bedekcelyk verfchoont 3 door ter zelf.
der tyd zyne ongemeene (taatelykheyd en mildheyd te verheffen (#). 3

Maar moogelyk heefr hy de waereld nier meer verplige door zyne eygene regeering:,
dan door ’t naalaaten van zulken uytmuntenden naazaat als zyn zoon Zifus was ; de
ceniglte Vérlt in de waereld die den l6f heeft van nooit eenig quaad bedryfverricht te
hebben.. Hy had genoegzaame blyken zyner dapperheyd in de vermaarde belégering
van Jerufalemgegeeven , en zoud in andere geweften miffchien nie minder voorfpoed
gehad hebben , indien hy door cenen ontydigen dood niet waare belér geweelt , ròr
een algemeene droefheyd van 'r menfchelyk geflache.

Déchdaarop ontaarde Domitianus zo geweldig van de twee voortreffelyke voorbeel.
den van zynen vader en broeder , dat hy meer fcheen te yveren om Nero éf Kaligula
naa te vélgen. Maar belangende de krygszaaken , daarin was hy al zo gelukkig als de
meefte zyner Voorzaaten ; hebbende ir vier veldt6gten de Katten ; Daciérs ,, enSarma-
tiérs ondergebragt., en eenen burgerlyken oorlég int eerfte begin gedempt (4). Hier-
door had hy de geneegenheyd van ’t krygsv6lk zo ganfchelyk gewonnen , dat wanneer
"t bleek dat zyne naafte bloedvrinden, ja zelfs zyne gemaalin , aan zynen moord fchul-
dig waaren (x), het heir zo zeer daarover misnocgd was, dat het alleenlyk aan eenen
leydsman ontbrak om zynen dood te wrecken ((y)).

 

 

  

 

(0) Suer. in Vitel
16. (e) Id. ibid. c.

cuts. (p) Id. ibid. c. 17. (4) Suer. in Velpa[ cis. (r) Europ: lib.7. (/).I4.ibid. c.
.18. (4) Svet.in Domit.c.6. (x) Id. ibid. c. 14. (3) Id. ibid. c. 23.

 

VI. HOOFDS.TU.K.

Van den fiaat der Roomfche zaaken van Domitianus 16 Konftantyn
den Grooten.

RI E twee vélsende Keyzers zyn met recht genoemd geweeft de Her.
DO ftellers van de Roomfche grootheyd , welke door de ondeugd éf ach-

> teloosheyd der voorige Vérften geweldig was gekrenke.
Nerva , fchoon een perfoon van ongemeene kloekmoedigheyd en

deugd , bezat het Ryk niet lang genoeg om uyt cenige andere cor-

1) zaak zo merkwaerdig te zyn, dan ’t ftellen van zulken verwonderly-
> Ken naazaat in zyne plaats als 7rajanas.
a Hywas het die doi het gia dat zyne onderneemingen verzel-

de, en omzyne rechtmaatige en geregelde handhaaving der regecringe , zelfs by Ro-
mulus vergeleeken wierdt. Hywas het die de grenzen des ryks verdet uytftrekte ; dan
alle zyne Voorzaaten gedaan hadden ; want hy maakte de vyf groote: landfchappen van
Daciè , Aflyrié, Armeniè , Mefopotamié , en Arabié , tòr Roomfche wingeweften.
(a) En echter wierdt zyn voorzigtig beftier in vreede nég boven zyne Serao ge

D3 eld :

  
  
  

  

(4) Estrop. 8. boek

   

       

  

                             

  

   

  
   

 

  

         

    

 

     
        



          
 

  
  
  

            

  

         

  

              

  
  

      

  

          

  

  

(30) DE AALOUDHEDEN VI Hoofdft.
fteld : naardien zynebillykheyd ; oprechtigheyd , en mildheyd, hem zulk een'alge.
meene achting en cerbiedigheyd verwierven , dar hy nòg voor zynen dood vergoded
wierdr.

Adrianus moet meer aangemerkt zynals cen Geleerde, dan als een krygsman : en om
die reden, zo wel als uyt benydinge van zynen Voorzaat , verwaarloosde hy drie der
landfchappen welke ‘Trajanus veroverd had , en hieldr zich vergenoegd met de paalen
des Keyzerryks te ftellen aanderivier Eufrates (4,). Maar moogelyk is hy de cerfte
der Roomfche Keyzeren geweeft, die coir rondom zyne heerfchappyen toog, gelyk
verhaald wordt dat hy deed. ((c).

Antoninis Pius leyde meer toe op de befcherminge , dan op de vergrootinge des
Ryks : niettemin heeft zyne groote voorzigtigheyd , en ftrenge herv6rming der zeeden,
hem miffichien immer zo dienftig voor den Staat doen zyn ,' als de grootfte overwin.
naars.
De twee Autoninen, «Markus en Lucius > maakten de eerfte-verdeeling in’ Ryk:

beyde zyn zy vermaard wegens een voorfpoedige tégt tegen de Parthers ; en decerftge.
noemde , die de langtleevende was , is inzonderheyd merkwaerdig om zyne ongemée.
ne geleerdheyd , en naauwe onderhouding der Stoifche leere ; waarvan hy den mam
van Filofoof gekreegen heeft.
Kommodus muntte immer zo veel uyt door allerley fpooreloosheden , als '‘zyn vader

door deugden ; en wierdt naa een zeer kort bezir van ’© Ryk door ééne zyner minna.
reflen vermoord (4).

Pertinax wierdt 00k haat door de foldaaten om ’t leeven gebragt , doordien 2) hem
een ftrenger onderhouder van krygstucht bevonden te zyn , dan zy gewend waaren. En
dewyl ze nuher recht van cenen Keyzer te verkiezen zichzelven aanmaatigden ftelden
zy die waardigheyd te koop (e).

Didius Fulianus deed het hoogfte béd, en wierde daarop metdie cere bekleed. Maar
gelyk hy zichzelven door zulk een zinneloos beftaan maar ten fpòtftelde ,, zo wierdthy
ook binnen korten aan kant gehélpen, op hoope van eenen anderen kooper. Zozizus
ftele hem voorals een’ Keyzer in eenen droom (f).

Maar de Roomfche dapperheyd en krygstucht wierdt in groote maate herfteld doot
Severus. Behalye de vermaarde ovetwinning op de Parthers,, de.oude vyanden van
Rome, behaald , bemagtigde hy ’t grootfte deel van Perfit en Arabié , en trekkende na
"t eyland Britannié, verlòfte hy de arme ingezétenen van de jammerlyke tiranny der Schot-
ten en Pikten; ’t ‘welk een deftig Hiftorifchryver de grootfte cere zyner regeeringe
noemt (g).

Antonius Karakalla was niet minder krygszuchtig dan zyn vader , maarftierf cer hy
iets merkwaerdigs kon uytvoeren , uytgenomeneen tògr tegen de Parthers , die hy mar
even had ondernomen.

Opilius Makrinus en zyn zoon Diadumenus hadden weynig geruchts in de waereld
gemaake , toen zy zonder veel opfchudding dood geflagen wierden , om plaats te mar
ken voor Heliogabalus $ zoon van den voorgaanden Keyzer.

Byaldien hy zeer verderflyk voor tr Ryk was door zyne {poorelooze ongebondentie.
den, zyn naazaat Alewander Severus was zo vcel te dienftiger voor den Stat, door
herftellen van gerechtigheyd en tucht. Zynetreffelykfte régt was die tegen dePerfitrs,
in welke hy Xerxes overwon (). e
Maximinis , de eerfte die van een gemeen féldaat na ’t Keyzerryk ftondt , wierdt

haaft weg gerukt door Pepienys, die met zynen amptgenootBalbinus hemfpoedig
vélgde , en ’t oppergezag overliet aan Gordianus, Vérlt van groote dapperheyd en ge-
luk, die waarfchynelyk den naamder Perfiérs zoud uyrgeroeid hebben (£), indien hy
niet trouwlooslyk door F?lipp4s was' vermoord geweeft , dien binnen korten ’r zelfde
1é6rten deelviel.

Decius was in denbeginne zyner regeeringe zeer voorfpoedig tegen de Scythièrs , en
andere woefte yélken geweelt ; maar wierdt eyndelyk met zynen zoon in een ongelule
kig gevecht gedood (£)).
Déch Ga/lus ging daarop niet alleenlyk een fchandelyk verbond met de Barbaareh

aan, maarlier toe dat zy door geheel Thracié, Thellalié, Macedoniè , Grickenland ,
enz. ftroopten. (1)
Zy dreygden Italiè reeds, wanneer zyn naazaat Ewmilianus hem door een overgroote

flagtinge verdreef. En op zyne verhefiinge ten rykstroon beloofde hy den Raad, alle
de Roomfche landen die ganfchelyk verlooren waaren te herwinnen , en die Veni

le

  

     

fas Sportian. i(6) Ibid. (e) Id. ibid. (4) Za
(7) IdemSevero. (4) Eutrop. 8. bock. (5) Pi

Gallo
omapor.

 

 

 



 

   

 

    

  

      

  

                                         

  

      

  

  

  

 

  VI Hoofdft. VAN ROME. (31)
de vyanden neftelden , .te zuyveren (7). Maar naa eene regeering van drie maan-
cr wierde by daarin werhinderd door het .gemeen noodlér van de Keyzeren diens

1 tyds.
iu was naa hem zo ongelukkig, dat hy her grootfte gedeelte van zyn heir in

eene toge tegen de Perliérs verloor , en zelf in dat land gevangen.gehovden wierdt tét
dathy ftierf (2).

‘Toen Valerianus door de Perfièrs gevangen genomen was, wierdt het bewind der
zaaken aan zynen zoon Gallienus opgedraagen , eenen Vérlt zo byfter achteloos en on-
Si dar hy befpét er veracht wierdt zo wel van vrouwvélk als van man-
vélk. (0).

De Gieetaratio der Regeeringe gaf oorzaak aan de geweldenaary der dertig Ti-
rannen , welker eenige inderdaad dien naam verdienden; .maar andere waaren perfoonen
van groote kloekmoedigheyd en deugd , en zeer dienftig voor ?r Gemeenebeft (GEO
deezer tyd deeden de Alemannen , naa geheel Gallié verwoeft te hebben , eenen inval
in Italié. Dacié ; dat door Trajanus gewonnen was , wierdt ganfchelyk verlooren : en
geheel Griekenland ; Macedoniè , Pontus,, en Afié door de Gortthen afgeloopen. De
Duytfchers waaren ook tér aan Spanje gekomen , en hadden de vyermaarde ftad Tarraco,
nu Tarragona, in Kataloniè ingenomen

Deeze hoopelooze ftaat der zaaken'wierdt eeniger maate herfteld door ’r gelukkig be-
leyd van K/audius , die in min dan tweejaarén bykans driehonderdduyzend+Barbaaren

| verfloeg., en:den Gottifchen corlég volkomenlyk ten eynde bragt. Zyne andere gaven
behoefden voor zyne dapperheydniet te wyken ; zo dat eencierlyk Hiftorifchryver ()
zegt, dat in hem gevonden wierden de deugd van Trajanus, de gòdvruchtigheyd van An.
toninus., en de befcheydenheyd van Augultus.

Quintilius kon in allen deelen by zynen broeder vergelceken worden , dien hy
vélgde , nietom de vermaag(chapping ; maar om zyne verdienften (/) : déch-.dewyl
by maar zeventien dagen regeerde , was het onmoogelyk dat hy iets meer kon doen, dan
der waereld een goede hoope van zich geeven.

Indien'er nògcenige van de Barbaaren binnen de grenzen des Ryks door Klaudiusge-
laaren waaren , Aurelianas verdreef hen ganfchelyk : ’t worde van'hem verhaald, dat hy
alleen in eenen oorlòg duyzend Sarmaters met zyne eygene ‘handen doodde (©). ‘Maar
zyne uytmuntendfte krygsdaad was het overwinnen van de-vermaarde Zenobia , Konîn-
gin van ’t often , gelyk zy zich zelve noemde , en het inneemen van haate hoofdftad
Palmyra. Op zyne wederkomit te Rome was'er naauwlyks cenige landaard in de wae-
reld , uyt welke hy niet een genoegzaamgetal gevangenen had om zyne zeegepraal te
vercieren : de aanmerkelykfte waaren de Indiaanen ; Arabiérs , Gétthen , Franken,
Swaben, Saraceenen; Wandalen, en Duytfchers (4).

Tacitus vergenoegde zich met zyne befcheydenheyd en gerechtigheyd in de geruftebe.
ftieringe des Ryks te toonen , zonder eenige vyandelyke onderncemingen. En indien hy
al eenige zulke neygingen had betoond , zyne korte Regecring moft noodzaakelyk de
uytwerking daarvan verhinderd hebben.

Probus voegde by de wyze regeering zyns Voorzaats , de dapperheyd en ’t beleyd
eens goeden Bevélhebbers.  Hy was het die de woefte vélken ‘noodzaakte Gallié , Illy-
rikum, eri andere landfchappen van’ Ryk te verlaaten : invoege dar zelfs de Parthers
vleyende brieven aan hem zonden , bekennende dat zy zeer bevreefd waaren dat hy ce-
nigen aanflag tegen hun land voorhad , en biddende hem dat by hen metcene vreede vil.
de begunftigen (x).

Naauwelyks was'er een yyand voor zynen naazaat Karss overgelaaten , uytgenomen
de Perfiérs , tegen welke hy cene krygstògr ondernam; maar naa twee 6£ drie voorfpoe-
dige gevechten , wierdt hy door cenen donderflag gedood(y).

Zyne twee zoonen , Karinus en Numerianus , waaren van zulken verfcheelenden
inborft , dar de één doorgaans als de fnoodîte , en de anderals de befte der menfchen
verbeeld wordr. Numerianus wierdt haaft verraaderlyk vermoord:door Aper, die ; be-
nevens den anderen Keyzer Karinus , binnen korten tyd plaats maakte voor de geluk-
kige fértuyn van Diok/etianus, de voorfpoedigfte der Keyzeren van dien ryd , Zynde zo
vermaard wegens zyne krygsdaaden in Egipte, Perfié, en Armenié, dat zeker Roomfch
fchryver (=) niet gefchroomd heeft hem by Jupiter , evenals zynenzoon Maximianas
by Herkules te yergelyken.

Konftantius Chlorus s en Galerius waaren in hun fterven gelukkiger dan de meefte
hunner yoorzaaten, gelyk zy den meeften tyd cok in vreede hadden geleefd. di

ec

  
 

(7) la. ibid. (+) Id. in Valeriano. (0) Zrebell. Pollio in Triginta Ty
(9) Extrop.9.bock. (r) 2 ollio in Claudio. -(f) Ibid. (+) 2)
(4) Idemin Prob. (y) Idemin Caro. (2) Porpozius Letus în vita cus.

nn. (p) Idem in Gallieno.
Vopife.in Aureliano. (+) bid,  

 

    
       



  
 

    

  (33) DE AALOUDHEDEN —VII Hoofdf,
Her merkwaerdiglte van Severus en UWMaximinianus was dat zy den beroemden Koy.

ftantinas r6t hunnen naazaat hadden : deez zich van zyne twee mededingers Liciniz

en CMaxentius ontflaande , vyzelde het Ryk weder op tot zyne aaloude grootheyd,

Zyne gelukkige oorlogen , en wyze ryksregeering in vreede , hebben hem den toenaam

van den Grooten verwurven , cene cere by den voorigen Keyzeren onbekend. Echter

mag men hem ten deezen opzigte met recht ongelukkig achten, dat hy door °t verplaat

fen van den rykszetel van Rome na Konftantinopolen ; aanleyding gaf. tor de. uyrerfte

verwoelting vanltalié.
i

 

VII HOOFDSTUK.

Van de Roomfche zaaken van Konftantyn den Grooter , dt am

inneemen van Rome door Odoacer , en den val van het

Wefterfch Keyzserryk.

Lhoewel de drie zoonen van Konftantinus. het Ryk int eerltia

drie Heerfchappyen verdeelden , echter wierdt het daarnaa onder den

langftleevenden > Konftantius , hereénigd. De corlogen tuffchen

SE hem en Magnentius » gelyk ze doodelyk voor den Tiran waaren, 20

> waaren ze 0okten hoogften naadeclig voor den ganfchenStat, die

0 te deezer tyd in zulke rampfpoedige zwaarigheden gewikkeld wierdt,

  

    

  

 

   

 

  È ; dat zy onmagtig was om zo cen overgroot verlies van vélk , ( Want

e ter wederzyde waaren’er niet minder dan vietenvyftigduyzend ge-

dood,) uytte ftaan (2). En moogelyk was dit de voornaamfte oorzaak van detegen-

{poed welke dien Keyzerfteeds .in de oofterfche oorlogen verzelde : want de Perfen

hadden geftadig de overhand, entoenheteyridelyk réthet fluyten van eene vreede quam,

waaren de voordeeliglte voorwaarden aan hunne zjde :

Fulianus  gelyk hy krachtige zérg dioeg voor de veyligheyd van de andere landpaa-

Jen des Ryks; zo hadden zyne onderncemingen tegen de ontzaglykfte vyanden; de Per

fiérs, alle fchynbaarheyd van cenen goeden uytflag ; maar hy verloor zyn leeven cer

ze volkomenlyk konden uytgevoerd worden.
Fovianus was niet zo dra 1ot Keyzer verkooren , 6f uyt vreeze voor cenen medevry:

er int Weften, ging hyaanftonds cen oneerlyke vreede niet de Perfiérs aan , ten kofte

van de vermaarde ffad Nifibis , en geheel Mefopotamié. Over deeze lafhartige daad

wordt by doorgeftreeken van alle Hiftorifchryvers ;, en Amtriianus Marcellinus (0) als

mede Zozimus , hebbenin ’: byzonder de moeite genomen om tetoonen dat hyde eer-

fte Regeerder der Romeynen was, die coit cenig gedeelte hunner heerfchappyen fiad over.

releverd.

o Valentinianusde cerffe heefe doorgaans den naamvancenenvoortreffelyken Vérft; mat

hy fchynt zich meerbevlytigd te hebben om zyne onderdaanen door cen gemaklyke en

vreedzaame regeering te verpligten » dan begeerig gewcelt re zyn omicis regen de in:

breekende vyanden re onderneemen.

Gratianus , fchoon een Vérft van groote dapperheyd en eervaarenheyd in den 001168;

was onmagtig om iets meeruyt te rechten , dan alleen her landfchap Gallié in 6rde ®©

ftellen.  Maar hy wordt ten hoogften van de Hiftorifchryvers gepreezen om zyne ong

meene voorzérg wegens eenen Naazaat : want dewyl hy zeet wel bezefte dar her mlt

de geftelteniffe des Ryks dagelyks erger wierdr , en dat de Staat, indien niet op hauei

laatften fnik, echter byna buyten alle hoope van herftellinge was , maakte hy © gyn

cenigfte werk,cenenperfoonuyt te vindendiein allen deele bequaam mogr zyn tét he

heerlyk werk van de verloflinge:zyns Vaderlands. De man daar zyne kear'eyndelyk op

viel was Theodofius , een inboorling van Spanje; die in ’t gebied van her Ooften gefteld

zynde , op ’t fterven van Gratiaanalleen Keyzer bleef. En waarlykin cen groote maite

beantwoordde hy de verwachting der waereld, betoonende zich den kloekmoediggtenbe-

fchermer van ’t Ryk , in deszelts afgaanden ouderdom , te weezen. Maar belangende

zynen amprgenoot Valestinianas den tweedea > hy wierdt gedood , zonder iets merk

waerdigs verricht te hebben. 0
ne

(a) Pomponius Letus.® (6) Lib. 25

   

   

    

  

  

 

  

  

 

  
  

  

  

   

  

  

  

     

  

        

  
  

    

   
  

   

  

  

  



    VII Hoofdt. VAN ROME. la)
Onder Zonorius keerden de zaaken weder tét haaren voorigen hoopeloozen ftaat ; want

de woefte vélken kreegen voer aan alle kanten , en maakten het Ryk van dagtét dag; 2 È 8
kleyner : tétdat eyndelyk Alarik , Koning der Gotthen , gcheel'Italié vetwoeftende ,
tor aan Rome zelfs quam ; alwaar hy zich vergenoegde metcenige gebouwenin de
brand te ftecken, en de fchatkamers te plonderen,;en daarop mec zyn heir te rugge
keerde (€). Invoege dat mendit cerder voor eene fchending dan yerdelging der ftad
mag houden; en ’t wordr gemeend dat Nero meer onheyls en fchaade deed roen hy de
ftad uyt boert in de vlam zetre , dan dezelve thans van den woeften Overwinnaat
leedt.

Valentinianus de derde , gaf op zyne cerfte aankomft tér de Ryksregecring groote
hoope dat hy cen gelukkige verandering. zou te wege brengen (4); en hy was, zeer
voorfpoedig in den oorl6g tegen den vermaarden Aft7/a den Hun: maar Zyne onvoor-
zigtigheyd in het doen dooden van zynenbeften Bevélhebber Atius , verhaaftre den val
der Roomfche zaaken zeer veel; want de woefte vélken gingen nu meralles ftryken, zon-
der:ccnige merkelyke tegenftand.

Ontrent dien tyd wierdt de Staatals verlooten aangezien ; en de Vérften dic’er vélg-
den tét aan her inneemen van de Stad door Odacer , waaren maarcen party jammerlyke
‘Tirannen , die kort van leeven waaren , en alleenlyk in aanmerkinge komen om hunne
geringe afkomft , en armhartige regeering ; zo dat de Hiftorifchryvers in ’t algemeen
hen metftilzwygen voorbygaan , éf ten hoogften niet dan hunne naamen noemen. Her
voornaamfte dat men’er van befchreeven vindt , is dat Maxiz4s ; die om zelf rét ftaar
te komen den moord van Valentinianus had bewerkt , kort daarnaa zyne weduw Exdo-
xia dwong om hem voor haaren man aan te neemen.. Waarop de Keyzerin, uyt eenen
doodelyken haat dien zy hem omveele rédenen toedroeg , Genferik , vermaard Ko.
ning der Wandaalen , en bondgenoot des voorigen Keyzers , deed verzocken't'ha
byftand te komen, en haar en de ftad van de dwingelandy des Tirans te verlòffen. Ge
Sferik liet zich gemaklyk beweegen ; en landende met een byfter grootheir in Italié ,
toog by binnen Romé zonder eenige tegenftand ; alwaar hy , tegen ced en belbfte,
alle de rykdom en fchatten aantaftte , en die mer veele duyzenden van inwooners na
Afrika voerde (e).

Avitus de Veldheer in Galliè ,, was de naafte die zich den naam ‘van Keyzer aanmaa-
tigde , dien hy binnen acht maanden wederafftondt (f).
Majorianus volgde , cn liet naa drie jaaren de cere aan Severus 6f Severia-

mus, die het geluk had van naaeenvierjaatige regeering cenen natuurlyken doodte fter-
ven. (£)
Naa hem wierdt Anthemius tét Keyzer verkooren, die zyn leeven en ftaat verloor

door de muytery van zynen fchoonzoon Ricimerus (b). Thans wierdt Olybrius
met het zelfde gezag van Konftantinépolen gezonden ; maar ftierf naa zeven'maan-
den (7).

Liarius 6f Glycerius , die door de féldaaten in zyne plaats was verkooren , wierdt
bynaterftond afgezét door Nepos., en hy zelf kort daarnaa door Oreftes (4), die zy-
nen zoon Auguftus of Auguftulus Keyzer maakte. Alstoen quam Odoscer , Koning
der Herulen , met een ontelbaare menigre van woefte vélken , door geheel Italié ftroo-
pen ; en Rome ndderende , trok hy ter ftad in zondertegenftand; waarop hy Augt-
ftulus afzettende , zelf de Keyzerlyke waerdigheyd aanvaardde : en hoewel hy na-
derhand gedwongen wierdt voor 7beodorikus den Goth te wyken , echter hebben de
Romeynen naa dien tyd nooit het minfte gebicd in Italié gehad.
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  (©) Perl. Diacon. & Pompon. Letus. (4) Pompon. Letùs. (e) Pas. Diacon. & Evagrins Hit, Eccl. lib. 2.
cap. 7. (£) Ibid. (g) Panl: Diac. 1:16. (6) Ibid. (5) Ibid. (4) Jornandus de Regu, Sucell
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Van de «Sb «A «DI

I HOOFDSTUK.

Van den omtrek , geftalie > en grootte der STAD , <véòleensd
neven bergen.

  

      

3 Leer wy tét cene byzondere befchouwing der Stad komen, moeten we
}6gs vooràlache flaan op het Pomerium 6f den Cingel , om denzonder.

22 lingen oorfprong deszelfs.  Livius zegt van het Pomerium in ‘tal.
E gemeen , dat het een zeker befték van grond , zo binnen als buyten

N@ de wallen was , ’t welk de Wichlaars , wanneer de fteden eerlt ge.
£ fticht wierden, op een plegtige wyze wydden , en waarop men niet
I toeliet eenige gebouwen te zetten (4). Maar het verhaaldar Plutar.

haald :
Naa dar Romulus eenise Toskaners ontbooden had , om hemte onderrechtenontrent

de plegtighedendie’er moften waargenomen worden by het leggen der grondveften van
Zyne nieuwe ftad , wierdr het werk op deeze wyze begonnen : Eerft groeven ze eenen
kuyl, en wierpen’er de eerftelingen van alle dingen in, die 6f goed door gewoonte, of
noodig van natuure waaren ; en elk een kleyne aardzoode medegebragr hebbende van
het land vanwaar hy quam , wierpen zy’er die alle onder malkanderenin ; en neemende
deezen kuyl tét hun middelpunt ; tekenden zy den omtrek der ftad kringswyze rondom
denzelvenaf. Thans voegde de Stichter cen’ koperen kouteraan eenen ploeg ; en fpan-
nendeeenenftier en cene koe daarvoor, maakte hy eenen diepen vooren rondomde af
tékening ; terwyl zy die vélgden toezagen dat alle de kluyten na de binnekanevie
len. Vervolgens wierdr de wal opgerecht nevens deezen lyn ; welke men Pomerum
noemde , van pore wenia » achter de ftads wallen éf muuren (6).

?t Is aanmerkelyk , dat dezelfde plegtigheyd met welke zy de cerfte grondveften det
ftadleyden , ook van hen gebruykt wierdt in ’t verwoeften en flechten der plaatfen wel
ke zy van den vyand namen; wantdit wierdt door den Opperbevélhebber begonnen, doot
cen gedeelte van den wal met eenen ploeg om te wroeten (€).

Belangende de gedaante en grootte der Stad, moeten wy het gemeen bericht van de
zeven bergen vélgen , waarvandaan de benaaming van de Zevenbergige ftad [Drbs
Septicollis |] gekomen ; en zo gemeenby de Potetenis.

Van deezeis de. Palatynfche [Mons Palatinus ] altoos de voornaamfte geache ge

weelt , ’t zy die zo genoemd wierd van het vélk Palertes 6f Palatini , 6f van her
blaeten en omzweryen van ’t vee, in ’t Latyn Balare en Palare ; 6f van Pales, de
Godin der herderen; éf van de begraafplaats van Pa/les; want de Schryvers zyn 't daat

on-

(a) Livius 1. boek... (4) Plutarchusin Romul. (c) DersplterParalipom.te Rofîn. 1. 1. c. 3:

    

 



  
I Hoofdit. VAN ROME, I Boek. (35)
ontrent niet cehis. «Te déezer plaatfe was het dar Rornulus de grondveften der ftad, in
een viethockige geftalre leyde ; en aldaar hielden die Koning en Tullus Hoftilius hun
H6òf, gelyk Auguftus enalle de vélgende Keyzers ook deeden ; waaruyt dan het woord
Palatium (6f Paleys) de betékenis kreeg: van cen vétitelyke woonplaats (4). Deeze
berg heeft ren Ooften den berg Celius. ten Zuyden den berg Aventinis , ten Welteri
den berg Capitolinus , ten Noorden het #orwz 6f Marktveld (e) : enin den omtrek
twaalfhonderd fchreeden (£).

Deberg Tarpeius kreeg zynen naam van Tarpeia , cene Roomfche maagd , die de
ftad te dier plaatfe aan de Sabynen verriedt (g).. Men noemde hem cok «Mors
Saturni , en Saturnius 3 ver cere van Saturnus , van welken verhaald wordr dat hy daar
zyne wyk had gehad ; ook wierdt hy altoos voor den Befchermg6d van dit gedeelte der
ftad gehouden.  Hy kreeg naderhand den naami van Capizolizas , iran cen menfchen
hoofd dar by geval gevonden wierdt onder ’t graaven na de grondvefter van den ver.
maarden Tempel van Jupiter (4), om dezelfde reden her Cupizolivzz genoemd.. Deeze
berg wierdt by de ftad gevoegd door Titus*Tarius Koning der Sabynen , die door Ro-
mulus in *t veld overwonnen zynde , toegelaaten wierdt.zich. nevens zyne onderdaanen
mer de Romeynen tér één lichaam in'te lyven. (i). Hy hceft ten Ooften den berg
Palatinus en het Marktveld ; ten Zuyden den Tyber;; ten Weften her vlak gedeel-
te der ftad'; en ten Noorden den bere Quirinalis (k) : in den omtrek zeven fta-
dién (2).

Deberg Quirinalis wietdt 20 genoemd , 6f van den Tempel van Quirinas 4 desge.
lyks een naam van Romulus ; ‘of ’t welk ruym zo waarfchynelyk is, van de Curetes ,
een vélk dat met Tatius daar verhuysd was van Cures , cene Sabynfche ftad (77). Na-
derhand wierdt die naam veranderd in Caballus, Mons Caballi , en Caballinis , van
twee  marmere, paerden , met eenen knecht by elk om den toom te houden, die al-
daar opgerecht zyn; en’er nég ftaan;en zo het opfchrift waar is, een werk gewceft zyn
van Phidias en Praxiteles (1) : zynde door die vermaarde Mecfters gemaakt om Alexan:
der den Grooten , én Zyn paerd Bucephalus; te verbeelden; en aan Nero tér een ge-
fchenk gezonden door Tiridates Koning van,Armenié. Deeze berg wierdt by de ftad
gevoegd door Numa (0). “Ten Ooften hceft hy de bergen Esquilinas en Viminalis 5
ten Zuyden de marktvelden van Cefar en Nerva ; ten Weften ‘het. vlakke deel. der
ftad , en ten Noorden de Collis bortuloram 6f Tuyn-berg; en het veld van Mars
{ Campus -Martius] (p): In den omtrek heefe hy oncrent drie Italiaanfche mya
len È
Della Ceelitis is zyhen naam verfchuldigd aan Celius 6fCeles; den vermaarden Tos-

kaanfchen Veldoverfte , die zyne tenten aldaar opfloeg, toen'hy tét byftand van Romulus
tegende Sabynen quam (7). Livius (/) en,Dionyfius (#) fchtyven dat dezelve door
Tullus Hoftilius ; maar Strabo (4) dat hy door Ankus Marcius binnen de ‘ftad getrok-
ken wietdt, De andere naamen daar hy ook by bekend is geweeft , ‘waaren Quercula»
nus 6£ Quercetulanus, en Auguftus ; de cerfte had zynen corfprong uyt de menigre van
eyken aldaar groeijende ; de andere wierdt gegeeven door den Keyzer Tiberius , toem
hy naa ecnen brand nieuwe TI daarop had doen zetten (<).. Een gedeelte
van deezen berg wierdt Cedolus, en «Minor (6f de kleyne) Celius genoemd (x):
Ten Ooften heeft hy de ftadsmuuren ; ten Zuyden den Aventynfchen , ten Welten
den Palatynfchen , en ten Noorden den Esquilynfchen berg (y) : zynde ontrent derd:
half Italiaanfche myl in den omtrek (4).
De berg Esqulinus wierdt oulings genoemd Cispius en Oppius (a); de naam van

Esquilinus wierde om gemaklyker uytfpraaks wille veranderd van Exqudnns ; © welk
vetbalterd was van Extabinus, ab Excubiis, van de wacht welke Romulus daar hieldt.
(0) Hy wierdt in de ftad betrokken door Servius Tullius (6), die zyn koninglyk vers
blyf aldaar had (4). Varro wil dat de Esquilie eygentlyk twee bergen waaren (e), welk
gevoelen federd door eenen naauwkeurigen Schryveris goed gekeurd (f). Ten Ooften heeft
hy de ftadsmuuren; ten Zuyden de /# Labicana ; ten Weften het dal leggende tufi
{chen de bergen Celizs en Palatinus, en ten Noorden den berg Viminalis (g) : zynde
in den omkreyts ontrentvier Iraliaanfche mylen (4). 1 E
De berg Ziminalis ontleent zynen naam van de ryzen 6f teenen (vi#ina,) die daar

in menigte groeiden : hy wierdt binnen pi ftad getrokken door Servius Tulliusso
2 en

(@) Rofin. Antig.lib. t. cap. 4: (e) Fabricii Roia. c. 3. (4) Marlian. Topogtaph. Antiqu. Rome.ir.c. 1.
(£) Plutarch. in Romul. (6) Liv.l.r.c. ss. (i) Dicnyfius. (#) FabriciiRoma. c. 3. (1)Marlian. 1.c
(12) Sext. Pomp. Toh. (n) Fabricii Roma. c. 3. (0) Dioayf. Halicara..2. “(p) Fabric Roma. c. 3:
(9) Marlian. 1.1. c.1 (7) Varro de Ling. Lat. 1.4. (J) 11 @1.3. (4) Geograph.L5. (n) Tacit;

Ann.4. Suez. in Tib. c. 48. (x) Fabricii Roma c.3. (y) Ibid. (&) Marlsan. lL1.c.1 (a) Labricii Roma
c.3. (6) Vid. Propert. 1. 2. Eleg.8. (e) Liv. l.1.c.44: (4) Ibid. (e) De Ling. Lat.n4 (£) Morlianl i,
Ct (g) Fabrichi Romac. 3. (6) Marlian Lx. c1 Gi) Dionyf 14,

 

  

 

     

    

  

  

  

                    

  

    

  

         

  

            

    

  

    

 

  

   
        



   

     

  

 

  

     

  

   

  

                                         

  

    
  

  
   

 

   

 

(36) IBock. DE AALOUDHEDEN I Hoofdt,
Ten Ooften heeft hy het Esquilynfche veld ; ten Zuyden een gedeelte van de Saburrg
en?t Marktveld ; ten Weften den berg Qurinalis , en ten Noorden het dal van dien

naam (6). Deszelfs omtrek is derdhalf Italiaanfche myl (4).

De naam van den berg Aventinas heéeft groote oorzaak van redentwift onder de Oor.
deelkundigen gegeeven ; cenige hebben die benaaming afgeleyd van Aventinus cenen Al.
baanfchen Koning (22); etlyke van de rivier Avens (n); en andere ab Avibus , vane
gevogelte dat in groote menigte van den Tyber derwaards plage re komenvliegen (0),
Men noemde hem ook Murcins., van Murcia ; de Slaapgodin, die daar cene ka.
pél had (p); Collis Diane ; van Dianàs Tempel (9); en Rezzozizs , van Remus, die
de ftad daarter plaatfe eerft wilde aangelegd hebben, en aldaar begraaven wierdt (n)
A. Gellius fchryft (/), dat deeze berg fteeds heylig gehouden zynde.; niet binnen ’tbe.
fték der ftad beflooten wierdt voor den tyd van Klaudius. Maar Eutropius (#) zegi
uytdrukkelyk dat Ankus Marcius hem binnen de ftad ‘betrok : en cen ond bydiche
door Kuspinianus in zyne uytlegginge over Kafliodorus gevoegd , beveftigt zulks. Ten
Ooften heeft hy de ftadsmuuren ; ten Zuyden her Pottebakkers veld. (Campus Figuli.
nus); ten Weften den Tyber ; en ren Noorden denberg Palatinus (1). De omtrek
is achttien ftadién, 6f rwee Italiaanfche mylen en een vierde deel (10).

Behalve deeze zeven voornaamfte bergen wierden'er daarnaa n6g drie van minderaan:

zien in de ftad getrokken.
De Tuynberg (Co/lis bortulorum 6É hortorum) had zynen naam van de vermaarde

hoven vanSalluftius die daar nevens lagen (x). Naderhand wierdt hy Pincins genoemd,
van de.Pincién ; een edel geflacht dar daar zyne woonplaats had (y). De Keyzer An.
relianus befloot hem eert in de ftad (2). Ten Ooften en ten Zuyden heeft hy
het vlakfte deel van den berg Quirizalis ; ten Weften het dal Martia; en ren Noorden
de ftadsmuuren (2). De omtrek is ontrent achetien ftadién (4). ;
De berg Yaniculum 6f Fanicularis , wierdt zo genoemd éfnaareen oudeftad van

dien naam , welke Y4r45 zoude gebouwd hebben ; 6f omdat Janus daar gewoond had
en begraaven was (c); 6f omdatdie berg als een deur (Fa244) was voor de Romey-
nen, toen zy tegen de Toskaners uyttrokken (4). Tegenwoordig worde hy wegens
het glinfterend zand Mons zureus (de goude berg), 6f door verbaftering Morsoriusge.
heeten (e). Men kari wegens deezen berg uyt zeker gedicht van Martialis aanmerken,
dat hy de bequaamfte ftandplaats verfchafte om een volkomene befchowwing van de
ftad te neemen ; en dat hy minder bewoond was dan de andere plaatfen , ter oorzaake
van de zwaare lucht (f). Hy is nég vermaard om de graven van Numa en den Potet
Statius (g). Ten Ooften en ten Zuyden heeft hy den Tyber ; ten Weftendevelden;
en ten Noordenden Vatikaanfen berg (6). De omtrek van dat gedeelte deszelfs ‘t welk
binnende ftadsmuurenftaat , is vyf ftadién (2).
De berg Vaticanus heeft zynen naam gekreegen van de antwoorden der Zates 6f Pro:

feeten , die daar plagten gegceven te worden ; 6f van den géd Vaticanus 6f Vagitanus
(4). ’t Schynt niet dat hy voor den tyd van Aurelianus binnende ftadsmiuuren is befloo-
ten geweelt. Deeze berg was certyds vermaard wegens het graf van Scipio Afrikanus;
van ’t welk nég eenige overblyffelen te zien zyn (2). Maar tegenwoordig is hy beroem-
der door Sant Pieters Kerk , des Pauzenpaleys ; en detreffelyk{te boekery vandewae-
reld. Ten Ooften heeft hy ’r Vatikaanfche veld (Campus Zaticanus,) en derivier;
ten Zuyden den Fariculum, ten Weflten het Pottebakkers veld (Campus Figulinas)i
en ten Noorden de Quintifche weyden (Prata Quintia) (2). Hy legt als cen zeer
krommeboog , en beflaat met zyne bogt ontrent cen Italiaanfche Myl (2).

Noopende de ganfche ftad ; de grootfte uytgeftrektheyd welke men daarvan in de
Hiftorién vinde was onder de regeeringe van Valerianus., die de muuren zo vert
uytzette ; dat ze vyftig Italiaanfche mylen in de rondtte beflocgen (0). Het geul
der Inwoonderen in haaren bloeijenden ftaat berekent Lipfius op vier millioenen.
de Maar tegenwoordig is de omtrek der ftad niet boven dertien Italiaanfche my:
en (9).

(A) Fabricii Roma c.3. (1) Marlian.1.1.c.1. (#m) Varro de Ling. Lat.1.4. (#) Ibid. (0) Ibid.
Re (4) (r) Plutarch. in Romul. (S) Lib. 13 +) Lib. (a) fe(2) Sext. Pomp. Fopas. (

E

rici Roma c. 3. (w) Marl Auaieiiy)1 Ea

IE oftus. Romac. 3: ($) Martial
      

   
  

 

  

  

   

 

cap. 3. (6) Marlian. 1.1.c.1 Lib.1.c. (d i
1. 4. Ep. 6: g) Fabricii Romalib.1. ‘h) Ibid. rlian. lib. c.1. (4) Fefus. (1) Mar
Hit. 2. boek. (72) Fabricii Roma (n) Marli cit. (0) Vopife.in Aureliano. (#)D*  

 
1 Ita

ignitidine Rom. (9) Fabricii Roma.c. 2.

II HOOFD:  



II Hoofd£.  VAN ROME. TBoek. (37)

T'HO SOE5DES- TUR

Van de verdeeling der Stad in Beftekken en Wyken : en van de Poor-
ten en Bruggen.

Omulus verdeelde zyne kleyne ftad in drie Beftekken (Tribus )

;

en
Servius Tullius deed’er cen vierde by ; welke verdeeling ftand hielde

Ne3 t6t den tyd van Auguftus. Hy was het die cerft de veertien wyken
\& beraamde ; waarvan men de befchryving , met het getal der Tempe-

7 len , baden , enz. in een iegelyke wyk , aldus uyt den naauwkeurigen
Panvinius Kan opftellen. ”

    
I Wyk. PORTA CAPENA

9 Straaten : 4 Triomfboogen
3 Gewydeboffchen (Luci) 14 Schuuren
4 Tempelen i 12 Molens
6 ©ngewyde Tempelen (LEdes) 121 Groote huyzen.
6 Opentlyke baden

De ganfche omtrek 13223 voeten.

II Wyk. COELIMONTIUM.

12 Straaten 80 Byzondere baden
2 Gewyde boffchen De groote vleefch-hal
5 Tempelen 23 Schuuren

De gemeeneStads 23 Molens
baden. 133 Groote huyzen.

De omtrek 13200 voeten.

III Wyk ISIS en SERAPIS.

8 Straaten Debaden van Titus , Trajanus),
2 Tempelen en Filippus
De ronde Schouwburg van 29 Of19 Schuuren

Vefpafiaan. 23 Molens
160. Groote huyzen.

De omtrek 12450 voeten,

IV Wyk VIA SACRA 6f TEMPLUM PACIS
8 Straaten 75 Byzondere baden
10 Tempelen 18 Schuuren

Het Zonnebeeld van 24 Molens
120 voet hoog 138 Groote huyzen.

De Triomfboogen van
Titus, Severus, en
Konftantyn

De omtrek 14000, 6f zo fommige zeggen.
maar 8000 voeten.

V Wyk ESQUILINA
| 15 Straaten 75 Byzondere baden

8. Gewydeboflchen 23 Schuuren
6 Tempelen 22 Molens
5 Ongewyde Tempelen 180 Groote huyzen.

De omtrek 15950 vocten.EG $95: VI
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VI Wyk ACTA SEMITA,

75 Byzondere baden12 of 13 Straaten
15 Teémpelen 19 Schuuren

2 Galleryen 23 Molens

2 Renperken (Circé) 155 Groote huyzen,

2 Markten.
De omtrek 15600 voeten

VII Wyk VIA LATA
40 Straaten 17 Molens

4 Tempelen 25 Schuuren

75 Byzondere baden 120 Groote huyzen

3 Triomfboogen
De omtrek 23700 voeten

VIII Wyk. FORUM ROMANUM

12 Straaten 4 Raadhuiyzen (Curie)

21 Tempelen 7 Paleyzen (Bafilice)

66 Byzondere baden 6 Zuylen

10 Ongewyde Tempelen 18 Schuuren

9 Galleryen 30 Molens

4. Triomfboogen 150 Groote huyzen

7 Markten
De omtrek 14867 voeten

IX Wyk CIRCUS FLAMINIUS

30 Straaten 2 Raadhuyzen

8 Tempelen 5 Warme baden

20 Ongewyde Tempelen 2 Triomfboogen

12 Galleryen 2 Zuylen

2 Renperken. 32 Molens

4. Schouwburgen 32 Schuuren

3 Paleyzen. 189 Huyzen
De omtrek 30560 voeten

x Wyk PALATIUM
7 Straaten 15 Byzondere baden

10 Tempelen 12 Molens

9 Ongewyde Tempelen 16 Schuureù

1 Schouwburg 109 Groote huyzen

4 Raadhuyzen
De omtrek 11600 voeten

XI Wyk CIRCUS MAXIMUS
8 Straaten 16 Schuuren

22 Ongewyde Tempelen 12 Molens

15 Byzondere baden 189 Groote huyzen
De omtrek 11600 voeten

XII Wyk PISCINA PUBLICA

12 Straaten 28 Schuuren

2 Ongewyde Tempelen 25 Molens

68 Byzondere baden 128 Groote huyzen

Il Hoofdt

k etenDe omtrek 12000 VO! “ul

     

   



  

 

     
   

 

  
  
  

  

 

  
  

 

  
  

 

    

 

   
  

   

  
  
  

  

    

 

    

  

  

   
   

  

  
  

   

HI Hoofdît. VAN ROME, I Bock. (39)
XII Wyk AVENTINUS

17 Straaten 36 Schuuren
6 Gewyde boffchen 30 Molens
6 Tempelen 155 Groote huyzen
74 Byzondere baden

De omtrek 16300 vocten

XIV Wyk TRANSTIBERINA

23 Straaten. 20 Schuuren
6 Ongewyde Tempelen 32 Molens

136 Byzondere baden 150 Groote huyzen
De omtrek 33404 votten.

Belangende de Poorten , Romulus ftichtte d’er maar drie, éf zo fommige willen,vier. Maar wanneer de gebouwen toenamen , wierden de poorten ook vermeerderd ;zulks dat Plinius zege dat'er vierendertig by zynen tyd waaren : en deeze ‘zyn de aan.merkelykfte daarvan:
Porta Flumentana , (de Rivier poort) zo genoemd , omdat ze dicht by de tivietftondt.
‘Porta Flaminia , (de Flamynfche poort) alzo geheeten naar de Flamynfche ftraatdie daar begon.
Porta Carmentalis , door Romulus pefticht,

feteffe , Evanders Moeder.
Porta Nevia, welken naam Varro afleydt 4 Nemoribns, van de boffchen die certydsdaar ontrent ftonden.
Porta Saliana , ontleenende haaren naam van ’t zout, het welk de Sabynen gewoonwaaren van de zee te brengen door die poort, om'er de ftad meé te verzòrgen.Porta Capena , zo geheeten van Kapena , een oude ftad van Italié » waaraf de wegopdeezepoortaanliep. Zy wordt fomtyds ook Appia genoemd van Appius den Tucht-

meefter ; en Triumphalis , van de Triomfen » welker ommegang gemeenlyk daardoorquam ; en Fontinalis , van de Waterleydingen die’er boven gemaakt waaren ; waarvan-daan Juvenalis haar noemt  Madida Capena (de natte Kapena ,) en Martialis,eo grandi Porta que pluit guita (de Kapeenfe ‘poort mer groote druppelen bere»end).
3 Over den Tyber waaren acht bruggen, welker naamen volgens Marlianus aldus waa-ten: Milvius , Alius , Vaticanus , Faniculenfis > Ceftius , Fabricius, Palatinussen Sublicius.

en zo genaamd naar Karmenta de Pro-

; 3

EE HOOSOHEEDISST_UR

Van de plaasfen der Godsdienft > inzionderbey van de Tempelen en
gewyde Boffchen.

    

 

   

Et wy.voortgaan om de aanmerkelykfte plaatfen tét pleeginge van
«@ de Godsdienft te befchouwen , zal’t niet ongevoegelyk zyn aan tei wyzenonder welke benaamingen men daarvan by de Schryvers gemeld

vindt. o
5 Templum dan was eengefticht datniet alleenlyk aan zékere Géd.A) heyd was toegewyd; miaar ‘ce welk 0ok plegtiglyk door de Wichlaars
ingewyd was. -

° eÈdes Sacre waaren gebouwen welke die inwying ontbeerden ;d6ch dezelve naderhand ontvangende veranderden zy hunne benaaminge in die van
Tempelen. : 5 nie
Delubrum was, vélgens Servius, cene plaars die onder één dak verfcheydene G6dhé

denbefloor,

afidi.

 
 

      



   

    
  

 

  

 

  

       

  

 

  

 

  
  
  

   

  

 

  
  

 

  

 

  
  
  

     

  
  

 

  

    

 

  
  

   

  

 

  

 

  

     

  

 

  

    

    

    

(40) IBock DE AALOUDHEDEN III Hoofdk
n eZidicula is niet anders dan cen verkleynfel van des, gelyk men byons zegt cen

Kerkje.
Sacellum zo men op dezelfde wyze alzo konnen afleyden van

e

Zdesfacra. Fe.

ftus zegt dat het cen gebouw is den Godentoegewyd , maar zonder dak.

Déch ’t zoud cen eyndelooze arbeyd zyn alle de naamen der Tempelen , welke wyby

de Schryvers vinden, op te noemen. De vermaardfte vanalle waaren het Capirolinm

en de Panthéon.
3

Het Capitolium 6f de Tempel van FYupiter Capitolinus , was de vrucht cener geléfte

door Tarquinius Priskus in den Sabynfchen oorl6g gedaan (4); maar de grondveften

waaren'er nòg naauwlyks van gelegd toen hy ftierf. Zyn neef Tarquyn de Trotfe vol.

tooide het gebouwuyt den buyt welken hyvande nabuurige volken geroofd had(4). Maar

naa ’t verjaagen der Koningen gefchiedde de inwying deszelfs door den.Burgermeefter

Horatiùs (c). Het ftondt op cenen hoogen richgel, beflaande ontrent twee mérgenlands,

De voorgevel was vercierd met. drie:ryen pilaaren , en de andere zyden met twee (4),

De opgang van beneden was langs honderd trappen (e)., De overgroote gefchenkenen

cieraaden waarmede het op y erfcheydene tyden begiftigd wierde , gaan het gelooffchier

te boven,  Suetonius (f) zegt dat Auguftus op cene reys tweeduyzend pondengewigts

in goud; en aan juweelen en koftelyke gefteententer waarde van vyfhonderd Sefterciòn

gat. Livius en Plinius (g) doen ons verfteld ftaan over ’t verhaal van de k6peredrem-

pelen , de treffelyke pilaaren welke Sylla van Athene uyt den Tempelvan Jupiter

Olympius in ’£ Kapitooloverbrage ; het vergulde dak, de guldefchilden , en die van

dicht zilver 3 de zeer grootezilvere vaten, houdende drie maaten ; de gouden wagen,

enz. Deeze Tempe wierdt cerft door ‘t vuur.verteerd in den corl6g van Marius, en

daarnaa door Sylla herbouwd ; die ftervende eer dezelye ingewyd was , de cere

daarvan aan Quintus Katulusoverliet.  Deeze wierdr desgelyks verwoelt in den oproet

van Vitellius Vefpafianus ondernam dan het bouwenvan cenenderden, die afbrand=

de ontrent den tyd zyns doods.

.

Domitiaanftichtte den laatften en hceerlykften van al-

len, waaraf het verguldfel alleen wel twaalfduyzend talenten bedroeg (4). Ten wel

ken opzigte Plutarchus (2) van dien Keyzer zegt; dat hy was als cen Midas, wenfchen-

de dat alles in goud veranderen mogt.  Daar zyn tegenwoordig zeer weynig overblyffe-

Jen van , echter genoeg om’er cene Chriften-kerk van te maaken (£).

De Panthéon wierdt door Markus Agrippa , fchoonzoon van Auguftus Cefar, ge

fticht, en toegewyd 6£ aan Fupiter Ultor , 6f aan Mars en Venus, Of waarfchynelyker

aan alle de Goden'in ’t gròs , gelyk de naam (quafi 7@ adyror @«ò ) medebrenge. Dit

gebouwis, vòlgens Fabricius (4) honderd veertig voeten hoog, en ontrent van dezelfde

Breedtre. Maareenlaater Schryverftelt her getal der vocten op honderd achtenvyftig.

Het dak is aardig gewelfd » zynde hier en daar leedige plaatfen gelaaten tét meerder

fterkte. De ribben waaren van koper ter langte van veertig voeten.  Daar zyn geene

venfters in ’t ganfche gebouw , maar alleenlyk een rond gat boven în "t dak-, waardoor

het zynligt fchept : recht daar ‘onderis cen aardige uytgehouwen waterfteen , om den

regen re ontvangen. De muuren van binnenzyn éflouter marmer, 6f met een marmér=

korft overtoogen (22). De voorgével was van buyten bedekt met zilvere plaaten, die

nu in loode veranderd zyn (2). De deuren waaren van metaal , ongemeen groot, ©

zeer konftig gewr6cht (0).

Deeze Tempelftaat nég met weynig verandering , uytgenomen ?t verlies der cieraa-

den, en is in een Chriftelyke Kerk verkeerd door Paus Bonifacius,den III; 6f geljk

Polydotus Virgilius zegt (p), door Bonifaas den IV. zynde toegewydaan de H. Marla

en alle Heyligen ,, hoewel de gemeene naamis Sante Maria de Rotonda (g). Het aan

merkelykft verfchil is , dat daar men voormaals twaalf trappen opklom , men'er nu 20

veel neér treedt , om by den ingang te komen ().

De ceremonie van het inwyen der Tempelen » cen bygeloovig gebaar dat onzer 290°

merkinge wel waerdig is , konnen wy niet berer voorftellen dan met het vélgende ve

haal’t welk Tacitus vandie plegtigheyd geeft ten opzigt van ’t Kapitool, toen het door

Vefpafiaan herbouwd wierdt : alhoewel moogelyk de voornaamfte plegrelykheden ge

vierd geweeft zyn by de voltooijing van dat gebouw ; dewyl deeze waar{chynelyk matt

t6r het wyen van denvloer gefchikt waaren.
ss Undecimo Kalendas Fulias (f) enz. Op den 21 ften van Zomermaand,

»» cen zeer heldere dag , wierdt de geheele grond, ròt den Tempel gefchike , mer o

so ferligten en kranfen omftrooid. De féldaaten die gelukkige naamen hadden Cad
ceri

  

   

zynde

(f)de
bricsi RODI
) Marian

 

(a) Liviastib. 1.
gut. c.30._(g) Li
cap. 9. (1) Ibid. (72)
ibid (p) lib. 6.c.8.

(6) Ibid. (e) Plusarch.in Poplic. (4) Diowf. Halicarn. (e) Facitus.
5. 38. Plin.1.33.&c. (4) Plutarch. in Poplicola. (#) Ibid. (4) Fa

jam. T’opog. Rom. Antig. 1. 6. c. 6. (1) Ibid. & Ferie. Rom. c.9- (0Marl
(4) Fabric. cap.9. (1) Ibid. CJ) Hitlib. 4.
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Ill Hoofdt. VAN ROME. IBoek. (41)
» eerft in met rakken in hunne handen van boomen waarin de Goden voornaamelyk be-
», haagen fcheppen.  Verv6lgens quamen de Véftaalfche maagden , met jongens en meys-
»jes welker vadets en moeders nòg in ’t leeven waaren ; en befprengkelden de plaats meè
»,beek-, rivier- , en fonteyn- water. Helvidius Priskus de Schout, voor wien Plautuss»Elianus één der Opperpriefteren heene ‘trade , daarop. de plegrige éfferande van cen»zwyn, een fchaap, en cenenés, tét zuyveringe van den vloer , verrichr » en de inge-
»swanden op een groene zoode gelegd hebbende , badr Jupiter, Juno ; Minerva , to
», de andere Godheden, befchermers des Ryks, ootmoediglyk , dar het hen believen mon-
»te de regenwoordige onderneeming voorfpoedig re maaken » en her gene de menfche-so lyke godvruchtigheyd dus begonnen had , door hunne gédlyke byftand te voltooijen.
1» iyn gebéd geéyndigd hebbende' floeg hy zyne hand aan de 6fferlinten,,, waaraan de
stouwen ; aan welke een groote fteen gehecht was , waaren gebonden; Waarop ter-
»ftond het geheel gezelfchap van Priefteren, Raadsheeren , Ridders , en’t groorfte deel
>» des gemeenen v6lks , her touw gezamentlyk aangrypende, met alle betoonincen van
5, blydfchap , den fteen in de groefdie rét de grondvelt gefchikt was trokken È di taaf
,»jes van goud , zilver, en andere metaalen, die nooit het vuur hadden uytgeftaan, daar.
>, in wierpen. Ò
Sommige naauwkeurige perfoonen hebben deeze gelykheyd en overeenkom®t tiffehien

de geftalte der aaloude Tempelen en onzer hedendaagfche kerken aangemerkt ; dat zecen vertrék hadden dat heyliger geacht wierdt dan * overig gedeelte , “1 welk zy Cella
noemden , en overeenkomt mer ons Koor ; dar de galleryen van binnen waaren gelyk
onze wandelgangen ; en dat de buyk éf her binnenfte ruym onzer kerken naar hunne
Bafilica gelykt (1).
"Twee andere ‘Tempelen zyn onzer aanmerkinge in ’t byzonder waerdig, niet zo zeer

omdepracht van °r gebouw , als welom de gewoonten en gebruykelykheden die daat
van afhingen : en deeze-waaren de Tempelen van Saturnus en Janus.

De celle was vermaard omdat hy t6r de algemeene fchatkamer dierde : de corzaakdaarvan meenen fommige gewcelt te zyn , dat de Italiaanen van Saturnus het geld-mun-
ten cerft hebben geleerd ; 6f , vélgens de gifling van Plutarchus , dat'alle menfelien in
de goudene eeuw van Saturnus vroom en oprecht , en de naamen -van: dedrde en gierig-
beyd onbekend in de waereld waaren (4). Maar moogelyk is dereden alleeniykgeweeft
dat deeze Tempel ééne van defterkfte plaatfen der ftad , “enalzo de bequaamfte réî datgebruyk was.

.

Men bewaardealdaaralle de gemeene regifters en aantékeningen , ‘onder
welke ook waaren de, Librî Elephantini , 6f grooteivoore tifelen , vervattende cene
lyft van alle de geflachten , en een opftel van ’s lands rékeningen.

Deandere was cen vierkant gebouw,, fommige zeggen v'eenemaal van geel koper ofme-
taal, zo groot dat’er cen beeld vanJanus, vyfvoetenhoog, in ftondt; met metaale deuren terweder zyde , die altoos in den oorlég open gehouden , en ten tyde van vreede ge.
flooten waaren (ww). Maar de Romeynen waaren zo geftadiglyk in kryg gewikkeld 5
dat de laatfte gewoonte maar zelden in ’r gebruyk was.

Deeerfte reys was, geduurendede lange regeering van Numa : Detweede in jaar
519 naa ’t bouwender ftad, op ’t eyndigen vandencerften Karthaginenzer corlég:
De derde onder Auguftus, 725 jaaren naa ’ ftichten der ftad; en n6gtweemaal onder
den zelfden Keyzer, eens in ’t jaar der ftad 729; en daarnaa ten tyde van de geboorte

» onzes Zaligmaakers. Vervélgens onder Nero in denjaare derftad 811. Naderhand onder
Vefpafiaan in ’c jaar der ftad 824. En eyndelyk onderKonftantius, toen hy door den
dood van Magnentius alleen bezitter van ’î Ryk gelaaten wierde , in % jaar naa de bou-
winge der ftad 1105 (x).
Van dir gebruyk geeft Zirgilius ons deeze fraaije befchryving.

(y) Sunt gemine Belli porte , fîc nomine dicunt ,
Relligione (acre , © fevi formidine Martis +
Centum erei claudunt veltes , aternaque ferri
Robora ; nec cuftos abfiftit limine Fanus.
Has ubi certa fedet patribus fontentia pugne ,
Ip/e, Quirinali trabea cinttugue Gabino
Infignis > referat ftridentia limina Conful.
Ipfe vocatpugnas.

Welke Zondel aldus vertaald heeft.

Twee oorlogspoorten ; zo genoemd, en yzerhart ,
F En

(£) Polletas Hit. Roman. Forilib.1. c. 3. (4) Plutarch în problem. (=) Vid. Marian. Topog. Rom
Antig. lib. 3. c, 8. (x) Vid. Cafantoz, Not, ad Sueton. Augutt, c. 22. (y) Virgil. FEncid. 7.

   

  

  
  
  

 

  

  

  
  

  

  

 

  

   

  
   

 

  

   

    
  

  

  

 

   

  

  

  

   

  

  
  

  

  

  

         

  

  

          



  
    

   
 
         

  

        

  

        

  

 

  

       

  

      

   
   

    

(4) IBoek. DE AALOUDHEDEN -IVHoofdat,
En wien cen groot ontzagh van outs werttoegedraegen,
Zijn Mavors toegewijt. menfluitze , op zijn behaegen ,
Met hondert boomen, hart van koper, en welfterck
Met yfre ftaven, hart van ftael, cen ceuwigwerck.
De wachrer Janus , daar gezeten in dien tempel,
‘Zet nimmer'eenen voet 6f fchrede van den drempel.
Wanneerhet krygsbefluit befteme is in den raet.,
De burgermeefter , die dan boven aanzit , gaet
Met zynenpurpren rok , op zijn Quirynfch gefloten,
Omgort op zyn Gabijnfch , en fluit voor zyn genooten
Dit gierende gewelt van poortenuit zynflot.
En rocpr denoorlog uit.

Dicht by den Tempel van Janus was cene ftraat die den zelfden naam had, meeften.
deele van wiffelaars en woekeraars bewoond : zy was heel lang , en in drién afgedeeld,
teweeten Sanus fummus > Fanus medius , en Fanus imus , de opper, de middel , en
de beneden-ftraat van Janus.. Van decerfte en laatfte deezer afdeclingen maakt Horatins
(Lib. 1. Epift. 1.) gewag:

— Hec Fanus fummus ab imo
Prodocet.

Hiervan gewaagt de ftraat van boven tòt beneden.

 

Van de andere afdeeling fpreekt Cicero op verfcheydene plaatfen zyner wer-
ken (3).

Her icone gebruyk van boffchen ter cere der Godenin te wyen , was een zeer
gemeene gewoonte by de Aalouden : want , om niet te fprecken van ’t gene men dies
aangaande in de H. Schrift gemeld vindt, Plinius verzekert ons; dat de boomen culings
tét Tempelen der Godenverftrekten, ‘Tacitus verhaale dat zulks by de oude Duytfchers
in ’t gebruyk was; Q. Kurtius meldt het zelfde van de Indiaanen; ‘en bykans alle Schry-
vers verhaalen zulks van de Druiden. De Romeynen maakten ook veel werks van deere
foort van Gédsdienft , en hadden daarom hunne Luci , 6f gewyde bofchjes ; inde
meefte wykender ftad , die doorgaans aan de ééne 6f de andere. gidheyd toegewyd
waaren.
De waarfchynelykfte reden welke menvan dit gebruykgeeven kan , heeft haaren oor-

fprong uyt het gemeen gevoelen , dat vreeze de hoofdoorzaak van gédsdienftigheyd on-
der de onweetende Heydenen was : en dat daarom zulke donkere en cenzaame plaatfen
hen eenen fchrik en vreezeaanjaagende , hen deeden gelooven dav'er cenige gédheyd aldait
woonde , die zulk een ontzag eneerbiedigheyd in hen , zo dra zy daar binnen traden,
te wege bragt.

(x) Lib.2. de Offic.Philip. 8. &c.

 

IV. HOOFDSTUK.

Van de Schowwhurgen , Vechiperken >. Renbaanen , Scheepfpelen »

Worftelperken, enz. en van ‘1 veld van Mars.

E E Theatra 6f Schouwburgen , zo genaamd van ’t Griekfch woord
Sedouau s ik kyk , zyn hunnenoorfprong verfchuldigd aan Bacchus

5 (4) Zy waaren in verfcheydene geweften yan Griekenland in ©5°
x bruyk, en eyndelyk , eveneens gelyk andere inftellingen , vanes

door de Romeynenontlcend. Dat her Theatruzzen Ampbitheatrim
twee verfcheelende geftichten waaren , is nooit in twyfel gerrokken
geweelt ; het eerfte was gebouwd als een halve kring , en i fat

°° doorgaanseyrond, en bynaals 6f rwee fchouwburgen tzamengevoegi

waaren (4). Niettemin vindt men dat de Schryvers ééne en dezelfde plaats dikwils mer

beyderley benaamingen noemen. .Déchhet fchynt echter dat ze tér_ verfcheydene SE
) met

  
  

  

  
  

 

5

(a) Polyder. Virg. de Rer. ibvent, 1. 3. c.13. (4) Ibid.
 

 

 
  



 

  
IV Hoofdt. VAN ROME. I Boek. (43)
merkengefchike waaren ; teweeten de Teaters tor Tooncelfpelen , en de Arfthea-
sers tér fchouwfpelen van fchermers ; wilde beeften , e2z.. De deelen van het VIIZA
trum en Amphitheatrum , die meelt aanmerkenswaerdig zyn , ter oorzaake van
her veelvuldig gewag dar men daaraf by de aaloude Schryvers vindt, waaren alsvélgt:

Scena , (Of de fcherm), was een zeker affchutfel dat dwars over het Tooneel licp À
zynde 6f draaibaar, ((ver/atilis ) 6f ophaalbaar (dubtilis), dat is, 6f om rondomge-
draaid , é6f om opgehaald te worden, en alzo een nieuw uytzige aan de toekykers tever-
toonen , gelyk Servius aangemerke heeft (c).

Profcenium was de ruymte even voor de fcherm , alwaar het Pulpitum (6f Tooneel-
perk) ftondt , opt welk de fpeelers van achter de fcherm quamen , om hunne réllen
te verhandelen (4).

De Area , 6É't middelfte pleyn van ’t Amphitheatrum , wierdt Cavea (6f°t hél) ge-
noemd , omdat het merkelyk laager was dan de andere gedeelten ; en moogelyk al “de
naam van Ba£ in onze fchouwburgen daarvan ontleend zyn. Ook noemdemen’r Are-
na , omdat het met zand beltrooid wierdr, ten eynde de vertooners te minder nood zou-
den hebben vanuyrglyden. Lipfius heeft aingemerkt dat her ganfche Amphitheatrum
menigmaal mer de cene 6f de andere \dier benaamingen genoemdwierdt (e). En de
Veronecfen noemen den Schouwburg , die nég bykans in zyn geheel in die ftad ftaar,
met den naam van Arena (f).

Daar waaren driederley zitplaatfen, vélgens de gewoonlyke verdeeling des vélks in
Raadsheeren , Ridders , en burgers; de cerfte ty wierde Orcheffra , de tweede Eque-
ftria , en de derde Popularia genoemd (gi)

De Sehouwtooneelen in de cerfte tyden der Republyke waaren maarvoorcen korten
tyd, en van hout opgeflagen, zo. dat ze fomtyds inftorteden , met cen groore vernie-
linge , gelyk Dio (4) en Plinius @) van één verhaalen. Van deeze foort van Schouw-
tooneelen was het vermaardite dar van M. Scaurus, waarvan Plinius melde (4). De
fchermen daarvan waaren verdeeld in drie affcheydfelen boven malkanderen , waaraf de
cerfte beftondt in honderd en twintig marmere pilaaren ; de rweede in een gelyk geral ,
aardig van glas gewrécht , en de bovenfte had even zulk cen getal van zuylen met
vergulde tafercelen vercierd : tuffchen de pilaaren ftonden drieduyzend  metaale
beelden; en het ruym kontachtigduyzend menfchen houden.. Hetgebouw ’t welk Ku-
rio naderhand by de lykftaatfi zyns vaders oprechtte , fchoon minderin pracht dan ’rge-
melde , was echter ten opzigte van konft en aardigheyd niet minder. Hy deed twee
groote Tooneelen maaken van hout , en zo met hengfelwerk en andere noodwendighe-
den gefchike, dar men die met weynig moeite kon omdraaijen. Deeze zette hy
cerft rug\aan rug tegen elkanderen , om Tooneelfpeelen en diergelyk tydverdryf op te
vertoonen, tér voorkominge van alle wanòrde, die anders door de verwarring der fcher-
men mogt komen te ontftaan. .Op ? laatt van den dag deed hy de fchermenaf.
neemen , en de twee voorzyden der Tooneelen tzamenvoegen -, maakende alzo cen
ronden Schouwburg, waarop hy aan°t yélk gevechren vanfchermers deed vertoonen().

Pompejus de Groote wasdeecrfte die beftondt cenen vaften Schouwburgteftichten ; wel-
ken hy zeertreffelyk van gehouwenfteen deed bouwen ; waarover hy » vélgens *t zeg-
gen van Tacitus (22), fcherpelyk berifpt wierdt , omdat hy eene gewoonte invoerde die
zoveel verfcheelde van ’t gebruyk hunner voorvaderen, die zich vergenoegden met dier-
gelyke vertooningen te zien op zitplaatfen die maar met der haalt opgeflagen waaren ,
en voortyds flechts op de grond neér ftonden.  Tét dien eynde kan ik niet Jaaten alhier
een geel aanmerking van Ovi4s by te brengen , flaande op de overdaad van de
eeuw in welke hyleefde ,. door de vroomeeenvoudigheyd der aaloude Romeynen byde
ydelheyd en uytfpoorigheyd zyns tydsin dit ftuk te vergelyken

  

(n) Tunc neque marmoreo pendebant vela theatro ;
Necfuerant liquido pulpita rubra croco.

Ilic quas tulerant memorata palatia ; frondes
Simpliciter pofite , (cena fine arte fut.

In gradibus fedit populus de celpite fattis 3
Qualibet hivfutas fronde tegente comas.

Die * Latynniet verftaat gelieve zich hiermeé re behelpen.

Menzagtoen geen Tooncel met marmerepilaaren ,
De perken wierden met geen bloemen , verfch geplukt,

L2: Be.

(e) In Georg. 3. (4) Rofin. lib. 5. c. 4. (e) Lipfiin Amphit._(£) Warcaps Hiftor. of Italy.
de urb. Rom. & Imp.fplendore 1. 2. c. s. (4) Lib. 37. (©) Li cis. (£) Ibid. (4) Ibid.
14. (2) Qvid, de Arte Amandi.

(€) Cafalias
(1) Aun.
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(44) IBoek. DE AALOUDHEDEN IVHoofdt

Beftrooid- De plaatfen daar men * fpel vertoonde ,. waaren

Met groene meyen , van de boomenafgerukt ,

Eenvoudiglyk bezét ; het werk dus opgeflagen

Wasfleche en recht. Het vélk zat maar op zooden neèr,

Dieelk tét zyngeryf aldaar had aangedraagen ;

Een groenetelg om *t hoofd was niemandtòt onécr.

verftaan dat deeze oude gewoonte nòg in veele plaatfen van Italié on.

OasiIpfa dierum

Feltorum herbofo colitur fi quando theatro

Majeftas , tandemqueredit ad pulpita notum
Exodium , cum perfone pallentis biatum
Iu gremio matris formidat vufticus infans ,

eiquales babitus illic > fimilemque videbis
Orchefiram è populum.

*t Welk ontrent hierop uytkomt.

Men viertcen” Feeltdag metcen flecht tooneel van gras

En groene zooden ; °t volk, daar komende op dat pas;

Ziet met vermaakeen’ gek al gaapende zyn° blikken

Opfpalken ; alhoewel ’t een boerenkind doet fchrikken ,

Zelfs in zyns moeders fchoot. Menziet daar in %t gewaad

Geenonderfcheyd ; het vélk is even als de Raad

Gedoft.

Eenige overblyffelen van deezen Schouwburg van Pompejus zyn nég te Romefezien,

alsmede van die van Marcellus, Statilius Taurus, Tiberius, en Titus, zynde denwee-

de nég byna in zyn geheel (p).

De Circi (6f Renbaanen) waaren plaatfen aangefteld t6t het houden van verfcheyde-

ne foorten van fpelen , van welke wy hiernaa zullen fpreeken. Zy waaren doorgaans

langwerpig » 6f byna van fatfoenals eene boog (4); zynde met eenen muur omringd (7);

en met ryen van zitbanken , t6t geryf der tockykeren , voorzien : aan den ingang van

dit perk ftonden de Carceres , Of fchranken , vanwaar men den loop aanving ; cn ne

vens die ftondt één van de Merz 6f kegelmerken ; welker andere aan ’t end ftondi

omdenloopte befluyten.
Van deeze Loopbaanen waaren'er verfcheydenete Rome, gelyk als die van Flami-

nius, Nero , Karakalla en Severus : maar de aanmerkelykfte was de Circus max

mus , eerft door Tarquinius Priskus gebouwd (/). De langte daarvan was vierftadién,

de breedte was van twee mòrgen lands , en daar was cen graft in van tien voéten diep,

en zo veelbreed , om water te ontvangen; en zitplaatfen voor honderd en vyftigduy

zend menfchen (#). Dit gebouw wierdt zeer verbeterd en vercierd door de naakomet-

de Vérften , inzonderheyd door Julius Cafar » Auguftus , Kaligula , Domitianus

Trajaan , en Heliogabalus ; en ’t wierdt zo geweldig vergroot, dat'er op de zitplaatfen

voor twechonderd en zeftigduyzend toekykers ruymte was (4).

De Naumachie , zynde plaatfen omfcheepsgevechten in te vertoonen , worden net.

gens in ’t byzonderbefchreeven > maar men vermoedt, dat ze weynig verfcheeld heb-

ben van de Renbaanen en ronde Schouwburgen, vermids die vertooningen , Waartoe 20

gefchikt waaren, dikwils în de gemelde plaatfen aangefteld wierden(1).

Odeum was een openbaar gebouw, vry wat naar cenen Schouwburg gelykende (#), al

waar de Muzikanten en Tooneelfpeelers zich oefenden ; cer zy opentlyk op het toonet!

verfcheenen (y). Plutarchus heeft één van deeze geftichten re Athene , waarnaat de

Romeynen ongerwyfeld de hunne gemaakt hebben , met deeze vélgende woordenbe:

Van binnen was het vol van banken , en ryen van pilaaren ; en val
fehreeven (3) : »

s> buyrtenliep het dak van den tép met veele bogten {chuyns af} gelyk her paveljoends

»» Konings van Perfié.
De Sfadia (6f Renperken ) waaren beftekken van fatfoen als de Loopbaanen, voot

menfchen en paerden omin te rennen (4). Suetonius (4) verhaalt van cen uytmunten:

de die door Domitiaan gebouwd was. D
e

   
(7) Pol
w) Marian

(o)

 

(4) Marlian, Topog. Rom. Ant. 1. 4. c. 10.
onyf. ta (1) Plim. 1.36._(0) Juvenali Sat. 3

di i Liv. 3) (+) Dionyf. 1.3
(3) Rofin. 1.5 c. 4: ‘(@) In Pericle. (4) Fabric. Rom. c. 12.Virg. de Rer. invei

1 cc.13: (») fa
Domitian

) Fabric. Rom.c. 12
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V Hoofdft. VAN ROME. I Bock. (4;)
De xy waaren plaatfen als galleryen , voor de Worftelaars om zich in te ocfe.nen ((c).
Het veld van Mars (Campus Martins) vermaard om veeli

een groote ylakte , legende dicht by den Tyber ; waarom het ook fomtyds onderdebenaaming van Ziberinus gaar. Het wierdt Martins genoemd , omdat de oude Ro-meynen het aan den g6d VIZers hadden tocgewyd.
Behalve de vermaakelyke ftand , en andere natuurlyke cieraaden , was het wegens degeftadige tydverdryven en oefeningen die daar gepleegd wierden, één van de aangenaam.fte uytzigren dicht by de ftad : want de Jonge Edellieden oefenden zich daarin allebehendige bedryven , ‘en leerden’er den wapenhandel , en met allerley geweer omgaan.Men ftelde daar wedloopen aan met Wagens , 6f-mer paerden alléen. Voorts was hettreffelyk vercierd met beelden van vermaarde mannen > en met triomfboogen , kolom-men, galleryen , en andere prachtige gebouwen. Alhier ftondt de Villa publica , 6f%t Paleys om de Afgezanten van uytheemfche Staaten te ontvangenen huysveften, dewyl‘© hen niet vry ftondrin de ftad te komen. Veeltyds ook wierden de algemeene vélks-vergaderingen (Corzitiz ) op dit veld sehouden; ‘en tér dien eynde waaren de Septa 6fOQuilia gebouwd , zyndeeen affchutfel met leuningen bezét , waarin de Centurie #/0£benden van honderd , gingen om hunne ftem te geeven. Cicero geeft in éénen zynerbrieven aan Attikus te verftaan dat zyn voorneemen was deeze Septa van marmer te maa-

ken, en met cen hoog dak op te haalen, en dan met een braave wandelery re omrin-gen. Maar dewyl men federd van dien toeleg niets meer vernomen heeft', mag menwel vermoeden dat hy door den opkomenden burgerkryg daarin verhinderd ge-weeft is.

erley oorzaaken , was

(©) Fabric. 1. c.

 

Vi :H0'OFD:SP'U KR

Van de Raadbuyzen , Rechibuyzen , Markten , en ’r Co-
mitium.  pag Ec Roomfch Raadhuys (Curia) zynde een algemeengebouw, was

> van tweederley foort ; godIyk en burgerlyk ; in ’t één vergaderden
de Priefters en hun aanhang , om de gebaaren en plegrelykheden,
berreffende de aanbidding hunner goden , te fchikken en te beraa.men; in *t ander was de Raad gewoonbyeen te komen om wegens
de belangen van ’t gemeenebeft te beraadflagen (a). De Raad kon

Ù di. in zodaanig een Raadhuys geen vergadering  houden , ’t en zy hetini plegtiglyk door de Wichilaars (Augures) waare ingewyd (6) , en
ten dien opzigte eenen Tempel gelyk gemaakt. Deeze Raadhuyzen waarenniet altoos
byzondere gebouwen , maar fomtyds flechts cen vertrék 6£ zaal in een gemeeneplaats;
gelyk Livius (c) en Plinius (4) van cen Curia in het Comitiun melden, fchoon dat zelf
geen geheel gebouw was. De voornaamfte Raadhuyzen waaren , TÀ

Curia Hoftilia , gefticht , door Tullus Hoftilius , gelyk Livius (e) te verftaan
ecft :

s En Curia Pompeji , alwaar de Raad byeenquam om den dood van Julius Cefar te
bewerken (f).

Tao (de Raadkamer) is fomtyds het zelfde. als Caria (g) : immers’t is ze
ker , dat het niet anders kon zyn dan cene vergaderplaars voor den Raad, by de Grie-
ken genaamd Tecla, Sextus Pomp. Feftus (4) fpreekt van drie Sezacala, twee bin-
nen de ftadsmuuren tét gemeene beraadflagingen; en één buyten de ftad , alwaar de
Raad vergadering hieldt om gehoor te verleenen aan zodaanige Afgezanten van uyt-
hcemfche Staaten , welke Zy niet in de ftad wilden laaten komen. ”

Lampridius (7) verhaalt dat de Keyzer Heliogabalus cen Senaculum ftichtte, eygent-
lyk ten dienfte vane yrouwvélk , ten eyndeecnige der deftigfte Mevrouwen aldaar op
hooge Fecftdagen cene raadsvergadering zouden houden. è Di

e

(a) Alex. ab Alex lib.1. 0.16. (4) A. Gell.1.14.c:7. (0) Da (4) Lib (e)Lib.i. (f) Sueroa,
in Jul. Caf. c. 80. _(g) Marlian. Topog. ant. Rom. I. 3. c.27. Mm voce Semacalum. (5) lu vit. He-
liogab.

 

       



   

  

       
 

 

  

 

  (46) I Bock. DE AALOUDHEDEN. VHoofdk
De Bafilice (6f Rechthuyzen) waaren groote en cierlyke. gebouwen , niet allen

voorden Raad', om’er zitting in re houden , maar ook voor de Rechters , tét beflech.
tinge van allerley twiftzaaken ,, en voor de Raadsheeren om befchermelingen te ontvan-
gen. Denwiffelaaren was ook een gedeelre daaraf té hun verblyf toegevoegd (£). Vof.
fius (4) heefe aangemerke , dat deeze Bafilice van fatfoen waaren als onze Kerken,
langwerpig bykansals een fchip 5 invoege dat naa ’t verwoeften derzelver veeltyds Chri
ften-kerken op de oude grondyeftengefticht wierden : ja menigmaal wierdt cen ganfche
Bafilica r6t zulks een godvruchtig gebruyk veranderd : waarvap :daan moogelyk onze
groote Dom-kerken nog Bafilice genoemd worden.

De Roomfche pleynen 6f markten ( Forz), waaren geftichten , ontrent driemaal. zo
lang als zy breed waaren. De omtrek van dusdaanig een For47 was met gewelfde gal.
leryen bezét , en hier en daar cene opening om’er in te treeden.. Doorgaans was hetzo
gefchike, dat de prachtigfte gebouwen, als Tempelen; Schouwburgen , Rechthuyzen,
enz. daar rondom ftonden (72).

Deeze pleynen waaren van twecderley. foort , teweeten Fora civilia , en Fora vena
lia : de cerfte waaren tét cicraad der ftad , en dienden tr algemeene Gerechtshoven;
deandere waaren alleenlyk ten dienfte en tòt geryf der ingezérenen , zynde buyten tyy.
fel gelyk onze markten : en ik acht dat Liplius in de befchryving hier boven daatvan
gegeeven , alleenlyk op de ecrfte zie. Van deeze waaren’er vyf zeer: aanzienlyké te

Rome:
Forum Romanum, gelticht door Romulus, en metgalleryen aanalle Kantenvercierd

door Tarquinius Priskus. Men noemde °t zelve Forum Romanum , 6£ Mlechts Forum
by uytneemendheyd , ter oorzaake van deszelfs oudheyd; en'omdat her ook van
meefte algemeen gebruyk was. Martialis (2) en Statius (0) geeven het omdie reden
den naam van Zoruz Latium ; Ovidius,desgelyks (2), en ook Forazmagnuni (g);
en Herodianus (7) 1ìw &pyxela ayopdo, Forum vetus. Statius de Poeèt (L) get
ons cen nette befchryving van deezen F0r272,in zyn gedicht op het beeld van Domitia.
nus te paerde , aldaar door dien Keyzer opgerecht.
Forum FJulium , door Julius Cefar geftiche uyt den buyt in den Gallifchen corlég

gekreegen. Het pleyn éf devloeralleen kéftre , vélgens *t verhaal van Sueronius (1);
honderduyzend Se/fercién ; en Dio («) zegt dat het den Forum Romanumvere
overtrof.

Forum Augufti , gelticht door Auguftus Cexfar , en van Plinius onder de wonderei
der ftad gerekend. Deszelfs aanmerkelykfte cieraaden waaren de. ftandbeeldenin de
twec galleryen ter wederzyde; in de ééne ftondenafgebeeld alle de Latynfche Koningen

van ZÉneas af, ‘en in de andere alle de Koningen van Rome, beginnende mer Romulis,
voorts de mecfte der uytmuntendfte perfoonen van den Staat, onder andere hy zelf, met
een byfchrife op den voetftal van cen iegelyk beeld , meldende de voornaamftebediy-
ven en krygsdaaden van de uytgebeelde perfonaadje (è). Dit pleyn wierdt, gelyk
Spartianus (x) zegt, door den Keyzer Adriaanherfteld.
Forum Nerve ; begonnen door Domitianus , zo als Suetonius .(y) verhaalt , en ge

&yndigd en metcenen naamvoorzien door den Keyzer Nerva. Op dit pleyn rechtte Ale-
xander Severus de beelden op van alle de Keyzeren welken men onder ’ geral der Go
den gefteld had (=), als uyt naabootzing van het werk van Auguftus,, zo even gemel.
Deeze Forum , noemde men Tranfitorium , omdat dezelve zeergerieflyk was tér em
doorgangna de drie andere ; en Palladium , van het beeld van Minerva, de befchem-
godin van Auguftus (2), om welke reden mifichien Fabricius (6) den naamvan Polli
dium aan den Forumvan dien Keyzer toefchryft.  Naauwlyks is'er iets van dit plem
meer overig , ’t en waare cen oude vervallene boog éf gewelf ,’t welk van het vélkdoo
cen miflelyke fpraakbederving, in plaats van Nerv4s Arcus; genoemd wordt Noachs

Arke (c).
Maar de vermaardfte , zo wegens konft van maakfel als aardige fchikking, was de

ForumTrajani door den Keyzer Trajanusgefticht uyt den uytheemfchen buyt welken hy
in den oorl6g gekreegen had. Het dak van dit gefticht was gehcel van Koper , de gle
leryen waaren zeercierlyk en prachtig , met pilaaren van cen meer. als gemcene hoogit,
en kapitcelen van cen byftere grootte (4).

Ammianus Marcellinus , in zyne befchryving der zeegepraalende intreé van Kon-
ftantius binnen Rome , wanneer hy hem met: geen gemeene verwondering gebmgi
heeft tét aan de Baden , het Pantheon, ’t Kapitool,, en andere voortreffelyke gebole

vol:

ib.

 

 ( Rofin.1. 9c. 7. (2) Invoce Bafilica (7) Lips. de Magn. Rom. (+) Epig. lib. 2. (0) Sylva
cat
   ct. (p) Fat4. (9) Fat3. (r) In vita M Antonin. (J) Syiv.L1c1 (e) Injul.Calc26. (Q 18

43. (av) Lips. de Magn. Rom. (x) In Vit. Hadrian. (7) In Domit c. (2) Spartian. in Seo) 3
(@) Lips.L.c. (6) Roma.ci 7. (e) Marlian.1. 3. c.14. (4) Idem.lib. 3. cap.13.

                             

  

                        

   

    
       



     

           

  

   

   

  

     

  

       

    

 

    

   
   

   

           

   

 

 

  VI. Hoofdft. VAN ROME. IBoek. (47)
wen ; verbeeldt hem, opt zien van den Forum: van Trajaan, als in cene verrukkinge,
zo dat hy zichniet kan onthouden van'eene I6freede daarover uytte fprecken (e). Wy
vindenter zelfder plaatfe cen fteekelig antwoord dat Konftantius te dier ryd van Ormis-
das ; eenen Perfiaanfchen Vérlt, ontving. De Keyzer verwonderende zich overalles dar
tét dit gelticht behoorde , betoonde cen byzonder gevallen re hebben in het afbeeldfel
van Trajaans paerd , het welk boven op den tép van’ gebouw ftondt , en gaf te ver-
ftaan dae hy wenfchte dat men zynen klepper ook zo uytbeeldde. Heer , hernam de
Vortt, cer gy fpreeke van uw <ulk cen paerd te befihikken , beboorde gy?er cerft zodaa-
ni een ftal voor te bezorgen (f).
De voornaamfte Fora Venalia , 6f markten ; waaren de vòlgende:

De éffenmarke.
Suarium , De verkenmarkt.
Piftorium, De broodmatkt.
Cupedinarium , De bankétmarkt.
Holitorium , De Groenmarkt , alwaar mocskruyden , ezz. te koop

quamen.

Boarium »

Comitium was alleenlyk cen gedeelte van den Forum Romanum, alwaar fomtyds de
Comitia 6f vergaderingen des vélks , welke men hiernaa befchryven zal., gehouden
wierden.

In dit gedeelte van den Forftonden de Roffra 6f het Pleytgeftoelte , het welkver.
ciérd was met de fnavels 6fftevens van fchepen , welke men in een zeegevecht den in-
woonderen van Antiumin Italié had afgenomen, gelyk Livius (€) verhaale. In dic
geftoelte wierden de rechtzaaken bepleyt , de verroogen tér den vélke gedaan , en de
Iykrédenen ter eere der overleedenen uytgefprooken, welke gédvruchtige daad men
noemde Defuntti pro reffris laudatio , (de I6ffpraak des overleedenen voor’ pleytge-
ftoelte,

Dicht daar byftondt de Pureal ; van welken wyverfcheydene déchzeer verfcheelende
befchryvingen by de Lerterkundigen vinden , maar geene is waarfchynelyker dan die van
den zinryken Heer Daciér (4), die'er aldus van fpreekt :

De Romeynen , wanneer een donderfteen op zékere plaats zonder dak neéryiel , be.
zérgden , uyt bygelooyigheyd , dar’er een foort van dak over gemaakt wierdr, het welk
xy ‘Putea! noemden. Dit had den naam van Puteal Libonis, 6f Scribonium Puteal ,
omdar Scribonius Libo het uyt laft van den Raad oprechtte. En dewyl des Schouts rech-
terftoel daar juyt nevens ftondt ,, wordt die dikwils by de Schryvers met dezelfde be.
naaming genoemd.

(e) Amiian. Marlian. HIil. lib: 16. (f) Ibid. (g) Lib.8.' (4) Dacier Not.in Horat. Sat.Jib.2. Sat. 6
verl. 35.

VI: H OO FD:setToud

Van de Galleryen, Triomfboogen, Kolommen, en Zeegeftanderds.

‘8 N de verhaalen van de uytmuntendfte geftichten der ftad , hebben de
0/9} Galleryen (Porticus) altoos een aanzienlyke plaats gehad. ’t Waa.

o ren maakfels van konftig en zeer cierlyk werk , gehecht aan de open-
baare ftads gebouwen , zo gewyde als burgerlyke , zo wel tòt cieraad

yes als gebruyk. Zy ontleenden haare naamen doorgaans 6f van de Tem-
pelen by welke ze ftonden, gelyk'als Portieus Concordie , Quirini,
Herculis , ©c, 6fvandeftichters , als Porticus Pompeia, Ottavia,
Livia &c. 6f van het fatfoenen de foort van ’t maakfel, als Porticus

curva , ftadiata , porphbyretica. { de kromme, éf de Porfierfteene gallery]; 6f van de
winkels die’er ftonden , als ©Mergaritaria en Argentaria , de Paerl- en de Zilver-
{mids gallery], 6f naar de fchilderyen die’er in waaren, als Portices Ifidis , Europe
Sc. [ de gallery van Ifis, Europa ez]. Of van de plaatfen aan welke zy gebouwd
waaren , als Porticus Amphitheatri , Porticus Circi Be. [ de gallery van den Schouw-
burg , Of de gallery van den Renbaan ] (4)
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(a) Fabricii Roma. c.      



  

   

    

  

  

 

  

   

  

        

  

   

  

  

  

  

  

     

  

 

  

   

  

   

    

 

  

   

 
       

  
   

 

(48) TBoek. DE AALOUDHEDEN VIHoofdf,
Deeze Galleryen dienden fomtyds t6t cen ernftig gebruyk , gelyk als tòt de tamen.

komft van den Raad op verfcheydenerley voorvallen. Somryds namen’er de Juwe.

liers , en andere kòftelyfte handelaars » plaats , om hunne goederente koop se veylen:

maar’© gemeen gebruyk was rét vermaak, ’© zy om’er in te wandelen , Gfte ryden,

om’s zomers in de fchaduw; ‘en's winters in droogte te zyn; gelyk tegenwoordigde

Piazzds ; 6f wandelpleynen » in Italié. Vellcius Paterculus (4) Klaagende over de

byftere verdurvenheyd van zeeden die te Romeingefloopen was naa het eyndigen van

den Karthaginenzer corlòg » fpreckt in ’t byzonder van de ydelheyd der Edellieden;;
die boven malkanderen in de pracht hunnergalleryen poogden uyt te fteeken , als cen

groot blyk hunner fpoorelooze weelde.. En Fuvenalis klaagterin zyn zevende Schimp.

dicht aldus over :

Balnea fexcentis > & pluris Porticus , in qua
Geftatur Dominus quoties pluit. Anne ferenum
Expettet s Jpargatve lutojumenta recenti ?
Hic potius  namque hic munde nitet ungula mule.

Zoveel als

Veel duyzenden befteedt me’ aan baden , maar nòg meer

Aan Galleryen , groot en prachtig ; daar een heer

Zich , als het regent , laat in zynen résbaar draagen.
Hy wacht' na geen mooi wéér , dit kan hem ookbehaagen:

‘Want daar op ftraat zyn paerd 6f ezel wordt beflykt ,

Bevindr mendat de glans hier van den hoef niet wykt.

Triomfboogen ( Arcus) waaren zékere gebouwen , gefchikt té belooninge en aan.

moediginge van voortreffelyke daaden, en gemeenlyk opgerecht ter ecre ‘van uytmun-

tende perfoonen , die eene overwinning van groot belang buytens lands bevochten ; 6f

den Staat van binnen van cenig merkelyk gevaar geréd hadden. In ’teerft waaren'emaar

flechte en ruuwe maakfels , daar gcen cieraad 6f pracht in te befpeuren was : maar na- |

derhand wierden geene kòften te groot geacht om die ten hoogften ftaatelyk en

prachtig te maaken ; en niers was gebruykelyker dan de treffelykfte daaden der Helden,

welke zy eeren wilden, konftiglyk te verbeelden , 6f den ganfchen ommegang der

“Friomf aan de zyden der booge uyt te houwen. De Zeegeboogen door Romu|

lus geftiche waaren alleenlyk van gebakken fteen, die van amillus van gehouwe-

ne fteenen; maar die van Cefar , Titus, Trajanus , Gordianus e7z. van louter mat. |

mer (Cc). °

Belangende hunfatfoen , zy waaren in ’c cerft halfrond, waarvandaan ze waarfchyne |

lyk hunne benaaminge ontleend hebben. Naderhand wierden ze vierkant gemaakt,

met cen ruyme gewelfde poortin ’t midden, en kleyne ter wederzyde. Aan’ well

fel der middelfte poort hingen kleyne gevleugelde beeldtjes , verbeeldende de Over

winning , met kroonen 6£ kranfen in de handen, welke zy , nedergelaaten zynde,

op ‘t hoofd van den overwinnaar zetteden , wanneer hy?er in zeegepraal onder doo

reede (4).

De Kolommen 6f zuylen ( Columne) waaren geen vande geringfte cieraaden

Zy wierden ey ndelyk even als de Triomtboogen*, ter gedachteniffe eenertre!

overwinninge , 6f Krygstége , gefchikt ; naa dat zy lang in *t gebruyk waaren gew ell

tét vercieringe der graaven van voornaame mannen, gelyk menkan afleyden uyt Home

rus 16. boek zyner Iliaden alwaar Juno op 't voorzeggen van Sarpedons dood ; fpre-

kende van hem na zyn vaderland te voeren ombegraaven te worden, zich aldus lat|

hooren: È

  

 

 

Hay por pa
EISd eragxosoi raciyinto Te eTU TE,7 7 to a
Tipo reoTAAHTE 9 Td Yap yipas cori Faryron. |

Zyv broeders zullen ?t Lyk aldaar ten grave draagen,

En zyne tombe cen zuyl ten praal dan onder chraagen. |

De Zuylen der Keyzeren Trajanus en Antoninus zynin overgroote achtinge geweeli

omhet cierlyk en konftig maakfel derzelver , en verdienen daarom een byzondere de |

fchryvinge.
|

De cerfte wierdt in het midden van ’c pleyn van Trajanus opgerecht, zyndea |
gole!

 

(©) Lib:a. cap. 1. (6) Fubricii Roma. c. 14. (4) Ibid.     
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gezét uyt vierentwintig groote marmere fteenen, maar zo net aan één gevoepd, dat alles
| maar één fteen geleek. De hoogre was van honderdvierenveertig vocten , vélgens Eu- E

tropius (e), alhoewel Marlianus. ($) die maar op honderd achtentwintig fchyntte ftelì
Jen. Echter kan men hen gemaklyk overeenbrengen , als men onderftelt dat de één de
maat begonnen heefe van den zuyl zelven ; en de ander van deri voet. Mengaat’er van
binfien op langs cenen wenteltrap van honderd vyfentachtig treeden; en daar zyn veertig
venftertjes om liche re fcheppen. De ganfche zuyl is mer marmerbekleed , op °t welk
alle de treffelyke daaden des Keyzers, en inzonderheyd die van den corlég met de
Dacièrs , zyn uytgebeeld. Men ziever overal verfcheydene afbeeldfels van fchanfen 4
bélwerken, bruggen, fchepen; é2z. voortsallerley geweer; als fchilden, helmen, ron:
daffen , zwaerden, fpeeren , pooken , draagbanden , ezz. benevens veelerley f6ldaa-
ten-werk, waarvan fommige loopgraaven maaken , etlyke cen plaats voor de tenten af-
meeten,en andere cenen zeegepraalendenommegang houden (4). Maarhet treffelyk-
fte cieraad van den zuyl was het bceld van Trajaan boven op den t6p , van een reuzen
grootte , zynde niet minder dan twintig voeten hoog : Hyftondr verbeeld in de wa-
penrufting cens Veldoverften, houdende in zyne flinkerhand cenen ryksftaf, en in zyné
rechter een hélle goudene kloor, in welke zyne lykaffche niaa zynen dood gedaan
wierdt (4).
De zuyl van Antoninis wietdt naat deezen geriaakt,en overtrof hemalleenlykten deezen

opzigte, dar hy horiderd zeveritig voeten hobg was (#); want in werk en, maakfel
mogr hy tegen den anderen niet op, zynde gemaakt in cenen tyd dar het Ryk dan ’t
daalen was. De opgang van binnen was met hondetd zes trapperi, èn de venftertjes
waaren zesénvyftig in getal. Het beeldwerk en de andere ciesaaden waaren van zulk
eenfoortals de cerfte : en boven op den rép ftondt het beeld des Keyzers naakt, gelyk
blykt uyt cenige der ftukken en brékken (4).

eyde deeze zuylen ftaan te Rome nég , de eerfte meeft geheel è rnaar Paus Sixtus
de vyfde heeft'er in plaats van de twée beelden der Keyzereri , dat vatì Petrus op dieni
van Trajaan , en dat van Paulus op dien van Antonyn doen zetten (f).
Van de zuylen fpieekende,ftaat ons niet met ftilzwygen voorby te gaan den gulden

Mylpaal (©Wi/4iarium aureum) die op het pleyn ftondt alwaar alle de landwegen vani
Italié hunnen uytgang hadden (#2). Van deezen zuyl af rekenden de Romeynen hunne
mylen, zettende aan %t end van elken myl cenenfteen, vanwaar deeze fpreekwyze Pri
mus ab urbe lapis &c. (de cerfte fteen van.de ftad af) haaren corfprong heeft.  Deeze
zuyl is; zo Mr. Laflels zegt, nég te zien.
Ook moet alhier niet vergeeten worden de oorlogszuyl (Columuabellica ) aldus doof

Qvidius befchreeven.

  

  

  

 (n) sor à tergo fumnum brevis arta cincurà ,
Et ibi non parve parva columna note :

Hinc folet bafta mani belli prenuncia mitti
In regem © genten, complovét arma capi.

Zynde ontrent van deezén zin:

Dicht by de renbaan , daar de loopers zich vermaakeri ;
Staat een pilaar ; niet groot van aanzien ; waarvandaan

De Heraut , als menftaat in oorelég te raaken
Met cenig Vorft, een’ fpies heeriwerpt; dan gaat het adri.

Maar die groote liefhebbers der Aaloudheden zyn, zullen achten dat dit al:
les nég niet te vergelyken is by de gefnavelde kolom (Coluzza roffrata,) opgerecht
ter eere van C. Duilius , doen hy die vermaarde zcege over de Karthaginenzer en Sici:
liaanfche vlooten bevocht , in ’t jaar naa de bouwinge derftad 493. en vercierd met de
ftevens der fchepen in ’t gevecht genomen. Dit gedenkteken is te Rome nòg te zien;
en wordt vooral van weergierige vreemdelingen bezéchr. Het opfchrift op den voèt
ftrekt réc een uytmuntend blyk van de aaloude wyze van fchryven in de eerfte tyden
dier Gemeynteftaat. Behalve deeze oude en vermaarde zyn'er nég andere Columne
roftrate op diergelyke voorvallen opgerecht , inzonderheyd vier door Auguftus Ce-
Gi s naa de Aktiaanfche neérlaag van Antonius; hierop flaat Z#rgilins in deeze woor: |
Cn, Î

G ‘ (0) Ne

  

1. cap. tt. (5) Marlianas lib
Faft. 6. (0) Georg. 3

    (e) Hit. lib. 8. () Lib. 3. cap. 13. (g) Febricias cap. 7. (b) Ca
6. cap. 13: (4) Ibid. (1) Cafal l.c. (2) Marlian.1.3: 0.18. (#)  

          



   

 

    

 

  

 

  

   

  

 

  

 

  

  

   

  

  

  
  

  

   

 

  

  

   

  

  

 

  
    
    

   
   

  
    

(50) IBock. DE AALOUDHEDEN VII Hoofdf
(o) — — Navali furgentes ere columne.

De zuylen die men ziet met k6p're ftevens ryzen.

Het oogmerk der Zeegeftanderden (Trophea) is al te wel bekend dat het cenige ve.
Klaaring bchoeft : het fatfoen derzelver kan men niet beter begrypen dan uyt de vélcen:
de befchryving van den Potet. È

(p) Ingentem quercum decifis undique ramis
Conftituit tumulo : fulgentiagque induit arma,
Mezenti ducis exuvias 5 tibi magne tropheum
Bellipotens : aptat rorantes (anguine criftas »
Telaque trunca viri, © bisfex thoraca petitum
Perfofumque locis : clypeumque ex ere finiftre
Subligat , atque enfem collo fufpendit eburnum.

Het welk men aldus by orde? vertaald vinde:

— — — —. Hyplanteeneickenftijl
Of boom, geknot van al zyn tacken metdebijl ,
©p ’s heuvels hoogen bult , en trekt met zyne knaepen
Denftamhet harnas aen , en fchitterende wapen,
Den uytgefchuddenroof des bloedigen tyrans
Mezents,,u, groote Mars en Godvan d’oorloghskans,
Tot eere en zegeprael; verziet den ftam grootmoedigh
Metftaelen helm en kam , noch root bemorft ; en bloedigh,
En met verminkt geweer des dooden, en °t panflier ,
Optwalefplaetfen hart getroffen , en heel fier
Doorfchoten ; en hy bondr den koprenfchilt , vol reeten,
Aan zynenflinken arm , en hing het zwaert, vermeeten
Entrots, hemopdezijde , in zijn yvoore fchee.

Van de Zeegegeftichten welke Marius naa den Cimbrifchen corlog oprechtte , en die
nég te Romein weezen zyn , leeft men ’t vélgend verhaal by Fabricius (9). »Dat
»» Zyn twee marmereftylen rondom met buyt behangen : één van die is met een ge
ss {chubd panfier , met fchilden en andere Krygscieraaden bedekt : recht daarvooris een
s»jongeling gezét als een gevangen , met de handen op de rug gebonden, en rondom
» zyn gevleugelde afbeeldfels der Overwinninge. De andere is met het gemeen krygsge:
,Waad voorzien , hebbende een fchild van ongelyke rondte , twee helmen , één caanaf
open en met cenen kuyf de ander toe en zonder kuyf, Op die zeegeftanderd zie
simen ook nég de gedaante van eenenf6ldaats r6k , en andere dingen diemendoorhe
»Uytflyten van ’t marmer naauwlyks meer bekennen kan.

(p) Virg TEncid.m. (9) Fabricins cap. 14.

 

VIEH:OE05h2DISEbGoU sk

Van de Baden, Waterleydingen , Rioclen, en gemeene wegen.

m7 Aarkangeen grooter blyk van de pracht ; 6fliever overdaad derRo.
meynen weezen , dan hunne kéftelyke Baden. Ammianus Marcelli
nus zegt (4) dat ze gebouwd' waaren in 720dum provinciaruti » Lo
ruym als landfchappen : maar de groote Valefius (0) ache dat 1 i

> Woord. provinciarum moet zyn piscinarum (vyvers). En hoew®
deeze verbétering het groot gevoelen, dat men daarvan uyt de woot
den diens Hiftorifchryvers opgevat heeft , eenigfins verkleynt 520

- ‘ zullen négtans de zonderlinge verhaalen , welke men van derzeltet |
cieraaden en toeftel vindte , moogelyk aanleyding geeven om'ergeen geringer gedachtet
van te hebben , dan men'er reeds van gehadheeft. ° Seneka fpreckende van de overdit
dige weelde zynerlandslieden ten deezen opzigre, klaagt dar zy tét dien top van Kiefcl=
heyd gekomen waaren , dar ze hunne voeten op niets dan kéftelyke fteenen vi

  

  

  

(a) Ammian. N lib. 16. (3) Note ad locum   



  VII Hoofdft VAN ROME. I Boek. (541)
zetten (c). En Plinius wenfcht dat de vroome oudé Fabricitis négin ’t leeven waareom de ontaardheyd zyner naakomelingen te zien; dewyl de vrouwen in de baden' zetelsvan louter zilver moften hebben (4).

°

Maar moogelyk zal de befchryving eens Potetevermaakelyker zyn : Statzus heeft'er ons ceh naagelaaren in zyn gedicht op debadenvanKlaudius Etruskus , Rentmeefter van den Keyzer Klaudius.

NIibi plebeium : nusquam Temefea videbis
Era , fed argentofelix propellitur unda ,
Argentoque cadit , labrisque nitentibus inftat
Delfvias mirata fuas , & abire recufat.

*t Welk men dus vertaalen kan:

Daat *s niets gemeens aan 't werk , geen kopetis daar nevéa
Te zien ; maar* water wordr gelukkig voortgedreeyen
Doorzilvre buyzen , ’t valt in zilvre bekkens neér
En °blyft, verwonderd ftaan ; als ganfch mishoegd (wanneer
Het wyken moer ) die plaats zo fchielyk te verlaaten.

De aanmerkelykfte Baden waatèn die van de Keyzets Diokletianus en Antoninus Kara:kalla , waarvanveele nég te deezer tyd ftaan , en met hunné verhévene prachtige pilaa-ren, kéftelyk ùyrheemfch marmet, konftige welffels , menigte van ruyme vertrekken ;en duyzend andere cieraaden , het 00g des reyzigers niet minder vermaaken » dan ceni-
ge andere oudheden in Rome.
De Agueduttus 6£ Waterleydingen Zyn buytentwyfelook cenige van dé treffelykfte ge-ftichten der4aloude Romeynen gewcett. SextusJulius Frontinus, cen Roomfch Schryver, erman van burgermeefterlyke waardigheyd , die cen gehéel boek over deezeft6ffe gefchreevenheefr, zegt dat ze ’t uytmuntendite teken van de grootheyd des Ryks zyn. De cerfteuytvinding derzelver wordt toegefchreeven aan Appius Klaudius , die in “t jaar 441 naa

*t ftichten der ftad , water daarin leydde door eene buys van elf Italiaanfche mylenlang. Maardit was van weynig belangs in vergelykinge van die waterleydingen welkenaderhand door de Keyzers en andere perfoonen uytgevoérd wierden; want fommige
waaren door ’t gebergte en andere hinderpaalen , meer dan veertig Italiaanfehe mylenwegs gehouwen , en van zulk een hoogte , dat'er, gelyk Prokopius zege , èen man te
paerde gemaklyk in zoud hebben konnen ryden (e) : ’t welk echter maarziet op den ge-
meenen loop van de geut, want de gewelven en boogen waaren op fommige plaatfen
honderd negen voeten hoog (f). Prokopius (g) fpreekt maar van veertien waterleydin=gen ; maar P. Vi&or (2) begroot het getal op twintig : In de naamen derzelver wier»den de wateren alleenlyk genoemd, als Agua Claudia , Aqua Appia, enz. [ het watet
van Klaudius, *t water van Appius ].

Detreffelyke Poeèt Rutilius fpreekt in zyne geeftige Reysbefchryving aldus iter loop
van de waterleydingen.

 

(©) Quid loquar aerio pendentesfornice rivos,
Qua vix imbriferas tolleret Iris aquas?

Hos potius dicas creviffe in fjdera montes ,
Tale giganteum Gracia laudat opus.

Zynde zo veel als,

Wat zal ik zeggen van defraaije hangb're beeken ,
Doornette welffels heen geleyd , zo ruym en hoog,

Datze Iris zelfs de loeffchier fchynen af te fteeken,
Wanneer zy ’t water trekt door haar verheven” boog ?

Ofzalik *t liever by de bergen vergelyken ,
Die opgenomenen geftapeld op malkadr,

Bykans tòt aan’t geftarnte , in Griekenland als blyken
“Geacht zyn van de kracht der woefte Reuzen-fchaar è

Maar *t gene Plinius het grootfte werk van alle noemt ; waaren de Cloare 6f gemice»
ne ricelen ,om de flyk en drek weg te fpoelen. En omdat geen verhaal geloofwaer-
diger kan weezen dan °t zyne ; moogen wy welbeftaan ’t zelve van hem te ontleenen.
Hyzegt dan (4), Cloace opus omnium DE [Cha so

2 e

(4) Lib. 33. cap.12. (e) Procopias de Bell. Goth. lib. (f) Sext Ja . (g) De
(£) Defctipt. Urb. Region. (+) Ratib. Itinerar. lib.1. (4) Plim. lib: 3; “i  

  

bello Goth. 1. 1.

 

      
   
  

     

  

  

  

  

   

  

 

    
   
  

  
   

 

  
   

 

  

  

  

  

 

    

    

 

  

            

  

  
 

  
        



  

   
       

 

  

   
  
  

 

  
  

 

  

 

  

 

  

 

     

 

  

    

  
   

  
   
    

   
  

  

                       

    

(51) IBock. DE AALOUDHEDEN VII Hoofit,
De Rivelen , het.grootfte van alle werken , maakte hy door cene ondermyning van

,» de zeven bergen waarop Romegelegen is, doende de ftad hangenals cuflchen hemelen

siaarde , bequaam om0er onder door te vaaren.  M. Agrippa Bouwmeefter zynde,

,» ded niet minder dan zeven ftroomen onder de grond in één grootrioel'tzamenvloeijen,

ss mer zulk een fnellen loop, dat alles wat'er voorquam wyken moft. Somtyds wanneer

26 door zwaare regens hoog gezwollen zyny fchuurenze met een groot geweld tegen

sode vloer en de zyden: fomtyds by eenen hoogen vloed zet het water van den Tyberzich

»tegen hunnen loop, en dan ontmoeten de twee ftroomen malkanderen met een byftere

»woede ; des piettegenftaande blyft het werk in kracht en ftand, zonder eenige merke-

so lyke afbreuk : fomtyds worden’er groote ftukken van fteen en hout door de geut af.

»» gevoerd , zonder dat het gebouw eenige fchaade daardoor ontvangt : fomtyds ftorten

»»de puynhoopenvan ganfchegeftichten , door vuur 6f andere toevallen vernield , zwaar

»s0prhet geftél neér: fomtyds worden de grondyeften door fchrikkelyke aardbeevingen

s»gefchud ; en nògtans zyn ze byna achthonderd jaaren , naa dat ze cerft door Tarqui.

»,nius gelegd waaren , onw rikbaar gebleeven.

Weynig minder van aanzien dan de reeds gemelde werken waaren degemeene we-

gen, die met overgroote kéften tét verre van de ftad aanalle kanten gemaakt waaren.

Doorgaans waaren ze beftraat met keyfteenen, hoewel fomtyds, en voornaamelyk buyten

de ftad,, met keyzeltjes en fteengruys. De uytmuntendfte van alle was de Via Appia ,

zynde genoemd naar Appius, deze ‘de die de eerfte uytvinder der rioelen was. Deeze

weg ftrekte zich zulk cen langte uyr , dat Prokopius (2) *t op vyf goede dagreyzen

ftele , dien ten eynde te gaan. En Lipfius (#2) rekent het op drichonderd vyfug my.

len. Een verhaal van dat gedeelte van deezen weg "t welktuffchen RomeenNapelslegt,

heeft de eerwaardige Dr. Burnet ons in zyne Brieven gegeeven (#) : Hy zegt,dar de-

zelve twaalf voeten breedis, alle met zeer groote fteenen belegd , meeft blaauwe, en

doorgaans anderhalfvoet breed aan alle kanten. Voorts zich over de ongemeenefterkte

van dit werk verwonderende, zegt hy » dat fchoon het reeds meer als achttienhonderd

jaaren geduurd heeft , het echter op de meefte plaatfen cenige mylenachter een , n6g

‘70 heel en ongefchondenis, als 6fhet cerft gemaakt was. En belangende den Flamyn-

fchen weg (Via Flaminia) de andere beftraate weg van eenig aanzien, die zelfde Schiy.

ver zegt, dat hoeweldie niet t'eenemaal zo ongefchondenis als de voorige, daar ech-

ter nég genoeg van voorhandenis, omonseen rechtmaatig denkbeeld van de Roomfche

grootheyd te geeven. s

Ik zal deeze ftoffe befluyten met het zinryk gedicht van den Italiaanfchen Dichter;

Yanus Vitalis.

Quid Romam in media queris novus advena Roma >
Et Rome in Roma nil reperis media ?

Afpice murorum mole , preruptague faxa ,
Obrutaque borrenti vafta theatrafitu.

Hec funt Roma. Viden' velut ipfa cadavera tante
Urbis adhuc fpirent imperiofa minas ?

Vicit ut hec mundum , vifa eft (è vinceresvicit ,
«Afe non vittum ne quid in orbe foret.

Hinc vitta in Romà victrix Roma illa fepulta eft ,
Atque cadem vittrix vittaque Roma fuit.

Albula Romani reftat nunc nominis index ,
Qui quoque nunc rapidis fertur.in equor aguis.

Difce binc quid poffit fortuna ; immota labafcunt ,
Et que perpetuò funt agitata manent.

Dit is'er de zin van.

Wat zoekt gy vreemdeling het onde Romein Romen,

En vindt in Romenu ’t oud Romeniet meer ftaan?

Aanfchouw het muurwerk , door den tyd tot puyn gekomen,

Tree tot den Schouwburg , en zie ’t woeft gevaartè cens aan :

Die ftukken zyn °t oud Rome, en fchynen nég, als lyken

Vanzulk cen groote ftad , cen dreygend bars gela

Te toonen ; wantdie ftad gaf certyds groore blyken

Dat zy zichzelv verwon, door haar verhevenftaat.

En om de waereld door haar mage ook te overwinnen

Verwon z'haar zelv , opdaverniets in ’s waerelds rond Né
}

(@) 4 debrief    
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I Hoofdft. VAN ROME. II Boek. (53)
Nég onverwonnen bleey?. Maar nu, nu ziet men binnen

*t Verwonne Rome , dat eertyds zo fteevig ftondt ,
’t Zeeghaftig Romenin zyn trétfe puyn begraaven.
De Tyberniettemin ,, ren blyk der Roomfche naam,

Doet zyne gélven nég al réllende afwaards draaven ,
Envoertze in zee. Dus.is het wult geval bequaam

Om ’t zwaarfte merfelwerk , hoe vat ook, cens te floopen,
Terwyl ’e beweeglyk nat niet ophoudkfteedste loopen.

Eynde van °t cerffe Boek.

 

Fo Bebbo,

Van de Godsdienft der Romeynen.

E <E-O CO-ED'SET*U97R!

Van de Gidsdienft en Zeedekunde der Romeynen in "1 alcemeen.
GR At de Gédsdienft tétvaftitellinge der burgerlyke Regecringevolftrek-
sa, telyk noodig zy , is eene waarheyd die zo verre is van by iemand

ontkend te worden, dar men'r al te veele vindt, die ongevilligzyn
eenig ander.oogmerk in de heylige inftellingengtoe te ftaan. Noo-
pende de Romeynen ; © worde in ’t algemeen toegeftemd , dar de
Deugd en Fértuyn omftryd gearbeyd hebben tét vérderinge van de
grootheyd en ’e geluk van dat yélk : en zeker voornaam Oordeelaar

si heeft beflooten, dat het laatfte alleenlyk cen gevélg van ?t cerfte ge
weeft zy. ,, Want de Gédsdienft , zegt hy (4), heeft goede werten ; de goede wetten
»een goed geluk , en *t goed geluk cen goed cogmerk in alles wat zy ondernamen,
»voortgebragt. En moogelyk heeft hy die L6freede niet te verre uyrgeftrekt , wanneer
»,hy zege (6), »» dat de vreeze Géds verfcheydene ceuwen lang nooit meer heeft uytge-
,,mune, dan in dat Gemeenebeft. Was deeze aanmerking die den grooten Auguftyn
»deed zeggen (c), dar God den Hemelniet aan de Romeynen wilde geeven, omdat ze
», Heydenen waaren ; maar dat hy hen de opperheerfchappy der waereld gaf, omdat
;, ze deugdzaam waaren. Enzeker , in hunne algemeene deugden was hunne oefening
eerder overdaadig dan gebreklyk. Aldus waaren ze g6dsdienftig in ’t bygeloof, dap-

ceven te verachten en ’t gevaar te tarten ; zuynig en maatig in
tyden, zo dat Zy zich vrywilligvan alle vermaak en geryf {peenden ; ftandvaftig
niomaal , téc hun eygen bederf ; en eerder ftreng danbillyk. Een langwylig ver.
haal van de Decién , Regulus , Fabricius , Kurius , Scevola , e zou noode.
loos weezen zelfs voor fchooljongens , die zelden onkundig van derzelver gefchiede-
niffen zyn. FRS

Maar wy moeten geenfins voorbygaan eentreffelyk gezég van Cicero , die zich in zé-
kere Redenvoering wegens het antwoord der Wichlaaren aldus laat hooren 1 Quam vo-
lumus licet , Patres Conftripti , non amemus tamen mec numero Hifpanos , nec robore
Gallos , nec calliditate Penos, nec artibus Gracos ; néc denique boc ipfo bujus gentis
& serre domeftico nativoque fenfi Italos ipfos 6 Latinos ; fed Pietate ac Religione :
atque hac una fapientié , quod Deorum immortalium numine ‘omnia regi gubernar
perfpeximus , omnes gentes nationefquefuperavimus. » Al wilden wy sok, zegt hy,
»echter behoeven we de Spanjaarden niet te beminnen omhun getal, de Gallen om hun-
s,ne fterkte , de Karthaginenzers om hunne loosheyd , de Grieken om hunne konften ,
,n6ch ook, om de aangeboorene neyginge tot onze landaard en vaderland , de Iraliaanen
». en Latynen zelve; maar om de godvruchrigheyden Gédsdienlt ; en door*deeze ééne
» Wysheyd , dat wy bemerken dat alles door de gédlyke magr der onfterflyke Goden ge-
»regeerd enbeftierd wordt , overtreffen wy alle vélken en landaarden.

G

   

 

  

  

  

  

Déch
(a) Mi Redencering over Livius. 1. bock. 11 kap. (4) Ibid. (c) Van de Stad Gods, 4 boek.
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(4) II Bock. DE AALOUDHEDEN I Hoofét.
enwerpen ; dat hoedaanig cen I6f wy ooktoefchryven aan de ||

gerechtigheyd, maatigheyd , en andere vermaarde deugden der aalonde Romeynen z

echter verbafterden , en het weeldrigfte en uytfpoorigfte vélk van de waereld wall

Eeniegelyke bladzy de ‘van hunnen eygenen Schimpdichterftrekt tét bewys hiervan , he

halve de menigvuldige klagten hunner Hiftorifchryveren en andere die de pen gevoerd

hebben. Alhoewel nu Lipfius gepoogd heeft hen van die betichtingen te Zuyveren;

echter acht ik dar. men genoodzaaktis toe te ftaan ; dat zy inderdaad van den edelen ca

grootmoedigen inbort hunner voorouderen ontaardeden ; en deeze vetdurvenbeyd was

buyten twyfel de eenigfte oorzaakvanhet verval en den ondergang hunnerheerfchappye.

Maargelyk wy de deugd nier_moeten ontkennen om de fpoorelooze ongebondenheyd

derlaatere tyden , zo hebben we ook weynig reden om deuytmuntende hoedaanigheden

der aaloude Romeynentor zulk cen topop te vyzelen als fommige gedaan hebben, Daar

is geen nood7aakely kheyd om cenen iegelyken Burgermeefter tér cenen Held temaaken ,

6f zich in te beelden dat elk een die op cen uytmuntende wyze voor’r gemeenebeftdien-

ftig was, ook met ééne cen perfoon van volmaakte deugd geweelt zy. Invoegedat wan.

neer we by de Roomfche Schryvers zulke overdaadige lofredenen hunner voorouderen

vinden , wydies aangaande wel befluyten moogen dat her gene Horatsus ten opzigteder

Dichtkunde aangemerkt heeft, ookin dit geval kan plaats hebben; dewyl de menfchen

doorgaans zo met liefde en verwondering ontrent de Qudheyd ingenomen zyn, dat

niets gemeenerwas dan zodaanigen perfoon aante treffen als hy befchiyft È

Qui redit ad faffos , © virtutem eftimar annis,

Miraturque nibil nifi quod Libitina facravit.

Déch men zal ons tegi

 

 

   

  

Die als hy iemands deugd wil toetfen , zynen naam

In ?s lands Kronyken zoekt , en geen bedryf bequaam

En goed keurt , zo de Dood het eerlt niet heeft gehe   
Want menbefpeurt dikwils dat zelfs hunne I6ffpreuken wegens de vroome menfchen

vandeeerfte tyden der Gemeynteftaat , heneerder verbeelden als ruuwe en onbefchaaf-

delieden , dan als perfoonen die wegens treffelyke begaafdheden uytmuntende waaren.

Aldusfpreekt'er Fuvezalis van Sat. 14.

— — Saturabat glebula talis

Patrem ipfum turbamque cafe, quafetajacebat

Vxor , 6 infantes ludebant quatuor , unus

Vernula , tres domini > fed magnis fratribus horum

Afèrobe vel falco redeuntibus altera cena

Amplior » & grandes fumabant pultibus olle.

 

Int Neerduytfch zou men aldus konnen zeggen.

Zulk cen Klcyn ftukje lands verfchafte certyds de kot

Voor d’huyswaard , en ’t gezin , beftaande uyt vrouw en kinderen,

Waarvan'er vier (het welk den laft niet deed verminderen)

Nòg fpeelden by den haetd, een flaafje , en drie in echt

Geteeld; maar voor hun broérs wierdts avonds een gerecht '

Vanheete bry gefchaft,, wanneer ze uyt 1 veld aanquamen ;

En hadden’tland geploegd en omgefpit.

Maar ’t gene Perfius zegt van Quintius , dien aalouden landman en Oppergezaghed-

ber , is nòg ruym zo belachgelyk.

(d) — Salcoque terens dentalia Q
Quem trepida ante bovesDictatorem induit uxor 5
Lt tua aratra domum littor tulit.

 

 

En Quintius , wiens wyf ; zo als hy door den akker

Het kouter dreef , hemals cen’ Veldheer , blyde en wakker

Den tabberd aandoenhielp ; waarop zyn ploeg na huys

Gedraagen wierdt door een’ Schouts dienaar. . ... + 3

Wy moeten derhalve elke eeuw haare eygene hoedaanigheyd en Iéf toeftaan, en met

den zinryken HeerSt. Evremontbefluyten ,, dat’er onderdeaaloude Romeynen uyemile

tende burgers , en onder deeze zeer voortre Felyke Veldheeren gew ceft zyn (e).
II HOOFD:-

  

   
  

   
gen opdenaardt des Room

  (4) Paf: Sat.r. (e) Aanmer
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VAN ROME. II Boek. (55)

IL HOOFDSTU K.

Van de Luperci, Lupercalia , Potitii; Pinarii; en Arvales.

3 E plaatfen der Gédsdienft hebben Wyreeds befchreeven , de voor=
naamfte perfoonen en zaaken dic ons daar ontrent nég te befchryven
ftaan , zyn de Priefters , de 6fferanden » en de Feeftdagen : wanc
het zou noodeloos en ongerymd zyn, tòt een onderzock wegens: deA G6édhedente creeden , als zynde eene zaak die op verdichefelen ge-

f grond, in oneyndige vertellingen gewikkeld is, en.echter vecle pen-© =" nen in ’t verklaaren daarvan afgefloofd heeft.
1 De oudfte érden der Priefteren was die van de Luperci , toege-wyd aan Pan, den Veldgéd, déch in ‘© byzonder den g6d der {cha apherderen., Zy

hadden hunne benaaming gekreegen van de godheyd, welke zy eerden, in ’t Grieks ge
naamd Avxdios 4 waarfchynelyk van Adxos een wolf, in t Latyn Lepus ; omdar Pansvoornaamfte werk was de fchaapen , welke hy befchermde., voor zodaarige beeften tebehoeden. De Lupercalia, vélgens ’t verhaal van Plutarchus , waaren feeftdagen vanzuyveringe , die gevierd wierden op de Rechtzwygdagen (dies nefaftt) van de maandFebruarins , die haaren naam ontleent van Febriare, Zuyveren : en de vierdag zelfWierdt oulings genoemd Februaca (a). Deeze Plegtigheyd was zeer zonderling.

Vooreerft wierdt'er eene 6fferande geflage van bokkenen eenen hond , alsdan wier-den de voorhoofden van twee kinderen, zoontjes van Edellieden, die daar gebrage waa-
ren, door cenige van de Luperci , 6f Priefters, met het bloedig mes beftreeken , waar-op andere het bioed met wolvlékken in melk gedoopt weder afwifchten : ondertuffichen
moftende jongens, naa dar zy dus afgewaffchen waaren; fteeds lachgen Als dir ge-
daan was fneeden de Priefters de boksvellen aan riemen » en loopende langs ftraat gcheel
naakt , uytgenomen omden middel, floegen zy elk een die hen tegenquam. De jonge
vrouwen poogden nooit de flagen te ontwyken , maar booden zich eerder daartoe
aan , uyt inbeeldinge dat 'dit cen groot hulpmiddel voor de ontvangenis en verléfling

  

   

 

was (5). Zylicpen naakt , omdat Pan altoos zo gefchilderd wierdt ; Zy 6fferden ee- .
nen bok , omdat menzich verbeeldde dat die géd boksvocten had, en hem daarom denbynaam van Capripes (Boksvoet). gaf. Belangende den hond in de éfferande, hywierdt’er bygevoegdals cen noodig gezelfchap eens fchaapherders, en omde natuurlyke
weerzin dic'er tuffchen de wolven en de hondenis.
Sommige hebben zich ingebeeld met Plutarchus , dat deeze Lupercaliaingefteld waa-

ren ter cere van den wolf die Romulus en Remus bewaardde : ‘maarandere berékenen
den oorfprong daarvan veel hooger , en zeggen datze door Evander ; al voor den tyd
van /Eneas, in Italié gebragt waaren.

Daar waaren twee gezelfchappen van de Laperci , de Fabianen en de Quin&ilia-
nen , de ééne voor Romulus , en de andere voor Remus ; Zynde alzo genoemd naar
Fabius en Quin&ilius, twee van hunnie Mecfters 6f Opperpriefters (0). Dior Kaffus
zegt dat’er nòg cen derde foort van Priefteren tét het vieren der Lupercalia , door den
Raad, ter cere van Julius Cefar , ingefteld was (d).

Suetonius (e) ftelt de Lupercalia onder de oude plegtelykheden en kerkgebaaren die
door Auguftus herfteld wierden : en Onufrius Panvinius verzekert ons dat ze in Rome
bleeven duuren tòt den tyd van den Keyzer Anaftafius.
De Potitii en Pinarii waaren Priefters van dezelfde oudheyd , als de voorige , cn zyn

door den zelfdenftichter ingefteld,, om de vòlgende oorzaak. 3
Naahet dooden van Kakus, eenen reus die eenige van Herkules éffen ; eenen buyt

dien hy uyt Spanje door Italié voerde, geftolen had , quamen de herders en het domme
landvòlk in groote menigte by dien vreemdeling , en bragten hem eyndelyk voor Evan-
der. De Koning , bevindende door ondervraaging dat hy die perfoon was; welke zyne
moeder, de Profetés Karmenta , hem voorzegd had dat in Italié zoude komen ; en ‘na-
derhand een god worden, rechtte ftraks eenen altaar t’zyner cere op, en 6fferde eenen jon-
gen 6sdie nooit juk gedraagen had , beveelende dat men die plegrelykheyd alle Jaaren
verrichten zoude. ’ Volbrengen deezer bfferande beval hyaan de Poritz en Pinsrii;
twee vande edellte en aanzienlykfte geflachten in die geweften.

-

Menvertelt dat de P;-
mari , wanneerze zo laat tét de 6fferande quamen dat zy hun deel van’ ingewand

vera
ca) Plstarch.in Romul (8) Ibid. (e) Sext. Pomp. Feftus, & Ovid. Fat. (4) Libia4. (2) In Auguit. c.31.

 

  
   



   

            

  

     

  

        

   
  
    

  

    
  

 

  
    

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  
    

  

  

  
      

 
 

(56) ITBock. DE AALOUDHEDEN II Hoofift.
verlooren , t6t ftraffe nooit meer daaraf mogten proeven : en daarom leyden fommige
hunne benaamingaf van nia honger.  Maar dit ftaat by my niet hooger dan voor een

beuzelachtige inbcelding te bock : want men zou Potitii al zo wel moogen afleydenvan

Potiri , omdat zy de ingewanden genooten; als Pinarvan Peina, omdat zyze ont

beerden.
Men vindt by Livius (f) en Valerits Maximus (£) iets zeer merkwacrdigs van

de Potitii , naamelyk dar wanneer ze op hun verzock by Appius Klaudius den Tuche

meefter verlòf gekreegen hadden om hunneerflyke bedieninge door knechtente laaten
verrichten , hun gchecl geflacht binnen den tyd vaneenjaar ganfchelykuytltierf, fchoon

ten minften dertig daarvan nògjonge flukfe kaerels waaren è en Appius Klaudius ver-

loor zyn gezigt , tét ftraffe van zyne mifdaad.
Akka Laurentia, voedfter van Romulus, had cene gewoonte van eens’sjaars cen plep:

tige 6fferande te doen, om een zegen overde akkers te verwerven: haare twaalfzoonen

woonden deeze plegtigheyd altoos by ; inaar eynidelyk had zy 't ongeluk van éénenvan

haare zoonente verliezen ; waarop Romulus om zyne dankbaarheyd eneerbiedigheydte

bewyzen, zichzelven aanboodt om zyneplaats te bekleedén, en hy gaf, aandit gezelfchap den

naam van Fratres Arvales [Akker-broeders]. Deeze érden was in groot aanzien te Romé,
zy behielden die waardigheyd altoos hun leeven lang , en verlooren dezelve nooît ter

oorzaake van gevangeniffe , uytbanninge , 6f eenig ander tocval (0). Zy droegen op

hunne hoofden, ten tyde der plegtigheyd , kranfen van koornaairen , uyt cen zékere

overlévering dat Laurentia Romulusin ‘t cerft zulk een aangebooden had (3). Sommi

ge willen dat het hun werk was , toezigt te hebben op de landfcheydingen , enalle ver:

fchillen daaruyt ontftaandete beflechten. Andere maaketi daar een byzondere Ordetvanz

noemende dic Sodales arvales [Akker-gezellen].

(£) Lib.9. (g) Lib. 1. cap.1. (2) Pl. lib.17. cap. 2. (+) Pompon. Letus de Sacerdotiis.

Mic H:0 0° FD STU

Van de Wichlaars gehecten Augures, en van hunne Wichlaaryen.

ERE cerfte uytvinding der Wichlaaryen wordt gemeenlyk den Kaldeen

4 coegefchreeven ; van hen ging die konft,over tér den Grieken; van

Sde Griekentét de Toskaners en van deeze tét de Latynen en Romoy=

2nen. Debenaaming van Augures De wordt door fom-

imige afgeleyd 40 avinmgefa , van de beweeging dervogelen , cn doot

PRandere 40 4vinm garritu , van't gefchreeuwen gequetter der zel-

pg Ver. Romulus was zelf ongemeen eervaaren in decze konft (4);

weshalve hy , de ftad in drie hoofdwykenvetdeclende , drie Wick-

laars , éénen voor elke hoofdwyk , aanftelde. Eenigen tyd daarnaa wierdt'er cenvieà

de bygevoegd , waarfchynelyk door Servius Tullius ; die s hoofdwyken tét dat gen

vermeerderde.  Decze vier wierdenalle uyt de Patricit bf Edelen verkooren ; cn in ht

jaar der ftad 454. verwierven de Voorftanders des vélks met veel moeite, dat’et vyiper

foonien uyt de gemeente zouden gekoozen worden , om by dit genootfchap te voegen.

(6) Naderhand bragt Sylla , de Opperbevélhebber, in *t jar der ftad 671. het gra

op vyftien (c). De oudfte van deeze had het gebied over de andere , en wierdt met

den tytel van Magi/fer Collegii [ Mccfter van °t genootfchap ] (4) genoemd. ;

Hun werk was droomen , oràkelen, wondertékenen, ezz. uyt te leggen,en tevoo

zeggen 6fcenig bedryf gelukkig 6f naadeclig vooreenige byzondere perfoonen  0f 0%

de ganfche gemeynteftaat zoude zyn. Uyt dien hoofde veroorzaakten zy menigmaal €

afzetten der Overheden , ’t verfchuyven van algemeene bycenkomften , e23. ‘wanneet

de voorbeduydfels eenig onheyl voorfpelden. Men vindt van vyfderley foorten van wich-

laaryen by de Schryvers gemeld.

I Van verfchynfelen aan denhemel ; als donder, blikfem , ftaertfterren ,, en andere

verhévelingen : ‘als by voorbeeld : van donder, 6É die van de rechter ; 6f van de flin-

  

  

  

ker zyde quam; wantdeflinker wierdt in deeze en alleandere aanmerkingen voot gel

kig , de rechter daarentegen voor ongelukkig gehouden : 6£ het getal der flagen eveno
g 5 8 3 onevet

dilisi  
39. (d) Alex ab Alezara(4) Plutarch. in Rom. (4) Liv. lib. 10. (c) Floras Epit. Liv
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    HI Hoofdft. VAN ROME. IBoek. (57)
oneven was enz. "T6t deeze foort van Wichlaary was de meefter van ’t genootfchap al.
leenlyk bevoegd (e).

2 VanVogels, waarvandaan zy den naam hadden van Aufpices [Vogelfchouwers]
teweeten van 4u/s en confpicio. Sommige vogels verfchaften hen aanmerkingen door ’t
quetteren 6f zingen , anderen door’t vliegen ; de eerfte noemdenze Ofcines s de laatfte
Prepetes. Vandeeerfte foort waaren-de kraaijen, exters , uylen, ezz. en vandeani
dere , de arenden, gieren: ,1 buzards ; en diergelyte. Om beyde deeze foorten dier
wichlaaryen te verrichten , ftondr de Wichlaar op eenen toren, hebbende zyn hoofd
bedekt mer zékeren rabberd ; genoemd Lera 5 voortszyn aangezige na 'r Ooftenkee-
rende, deelde hy den hemel in vier Terspla 6f wyken, mec zynen ZLit215 6f wicheltéky
“© welk cen korte ftok was ; cen weynige:geboogénaan ’t end. Dit gedaan zynde bleef
hy wachten na ’t voorfpook , ’t welk nooit iets betekende , °t en waare het door cenane
der van die foort bekrachtigd wierdr.

3 Van Kuykenstét dien eynde in cen hékgehouden. Deeze manier van raaming was
als volge. De Wichlaar die de aanmerking zoude neemen , en deswege Pallarius ge-
noemd wierdt , ( hoewel moogelyk den Kuykenhouder die naam eerder toequam ) be-
val’s mérgens vroeg voorcerft een algemeenftilzwygen ; waarnaa het hék geopend zyn-
de , wierp hy cen hand vol kruymelen , 6f cenig graan ineér. Byaldien’er de kuykens
dan niet terftond al flédderende natoe huppelden, 6f zo zy ’t met hunne wieken ver-
ftrooiden , 6f'er voorby liepen zonder acht daaropte flaan , 6f indien zy wegvloogen;
dam was °t een ongelukkig voorbeduydfel , en betekendé niet dan gevaar en onheyl.
Maar indien zy’er fluks uyt het hòk op neér fprongeri , en zo greetig aan ’t fchékken
vielen, dat ze iets van de 6ft uyt den bek op de grondlieten vallen , dan had menalle
de verzékering van de waereld van geluk en voorfpoed (SF). Deeze waarzeggerynoem-
de men.Tripudiwm , als 6f men wilde zeggen Terri-pavium , van’t flaan op de aarde;
want het oud woord pavire betekent zo veel als ferire (flaan). Men vindt by Feftus
gemeld van Tripudiumfoliftimum en Tripudium fonivium, beyde afgeleyd van de kruy=
melen 6f *t koorn op de grond vallende,
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4 Van Beeften , teweeten, vòlgens Rofinus,, wolven , véffen, bokken, veirzen;
ezels, rammen , haazen, wezels, en muyzen. De algemeene aanmerkingen daar on:
trent waaren , òf ze zich op een vreemdeplaats , 6f dwars in den weg vertoonden;
dan 6£zeter rechter 6f flinker zydeliepen.

$ De laatfte foort van waarzeggery was: van È gene zy Dire noeniden , Zynde
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(©)Ibid. (#) Idem.lib. 1. c. 29.

     
  

  

  

    

  

  
  

    

  

     

  

     

  
  

 

   

  

  

  

 

 
  

        



   
     

 

 

(58) II Boek. DE AALOUDHEDEN IVHoofdf,

ecnige ongewoone toevallen ontrent een perfoonéf plaats ; als niezen , ftruykelen du

zien van verfchynfelen , ’t hooren van vreemdeftemmen, °t vallen van zout op den ta.

fel, °t ftorten van wyn op zyne'kleederen, ’t ontmocten van cenen wolf, vés , haas,
cene teef mer jongen , 023.

?t Is merkwaerdig dat fchoon een Wichlaar aanmerking nam , het echter aan *t gan:
fche genootfchap ftondt uytfpraak daaroverte doen. (&).

Cicero heefr omftandiglyk van deeze wichlaaryen; voornaamelyk wegens de kuy-
kens; in zyn tweede boek de Divinazione gelchreeven.
De geleerde O. W. heeft aangemerkt dat de Keyzers zich het ampt van Wichlaar, zo

welals dat van Opperpriefter ,aanmaatigden » gelyk blykt uyt cenige penningen vanJu-

lius, Auguftus, Vefpafianus , Verus, eyz. waarop de tekens der Wichlaaren te zien

zyn.

(£) bid.

I.Vi Hg0-0..E3D:S. Ia Dali

Van de Waarzseggers genoemd Arufpices , en de Qverpriefers ge-

heeten Pontifices.

L0) A EArufpices (6f Offerwaarzeggers ) hadden dien nam ab aris affi
Ne ciendis, van ’î befchouwen der altaaren 3 6f zy wierden 40 extis infpi-

ciendis, van *t bekyken der ingewanden , Extipices genoemd. Zy
yn hunnen corfprong verfchuldied aan Romulus , die dit ge

bruyk van de Toskaners ontleende : Deeze , volgens de gemeene
© overlévering » hadden’t zelve ontvangen van eenenjongen dien zy
by geval uyt de grond opploegden , en die aan hen alle de gehey-

" men tét deeze konft behoorende , ontdekte (4). ‘Int eerft wierdt
dit ampt te Rome alleenlyk door inboorlingen van Toskanenverricht , cn daarom gal
de Raadbevél dat twaalf van de zoonender voornaamite Edelen na dat land zoudenge-
zonden worden, omzich in de gebruykelykhedenen plegtige gebaaren dier gédsdienft,
waataf dit geheym cen voornaam gedeelte was , re laaten onderwyzen (bj Het werk
der Arufpices was de Offerbeeftente befchouwen, en daardoorden uytflag eener onder=
‘neeminge re raamen. Zy namen aanmerkingen op vier zaaken,

    

  

1 Op debeeften eer ze opengefneeden wierden
2 Op deingewandendier beeften naa dat menze geopend had.
3 Opde vlamdie onder’t verbranden derzelver opfteeg
4 Op het meel, den wierook ,. wyn , en ’t water dat ze in de 6fferande ge-

bruykten.

Ontrent de beeften , cet ze opengefneeden wierden , gaven zy acht ; 6f ze met ge
4veld na ’t outer moftengeflecpt worden ; 6fze l6s raakten uyt de hand des genen die
henleydde; 6f ze denflag ontweeken , 6f luyd bulkten wanneer ze dien ontvingen; df

ze met groote mocite gedood wierden ; alle‘ welke , en andere voorbeduydfels , voor

ongelukkig wierden gehouden: Daarentegen , 6f ze hunnen leyder zonder dwang

vélgden , en den flag zonder tegenfparteling ontvingen ; 6f ze gemaklyk gedood

wierden , en veel bioeds uytgaven ; ’t welk voor cen gelakkig yoorteken gehouden

wierdt.
In hetbeeft , als ’t opengefneeden wierdt , merkten zy de koleur der inwendige dee:

len aan, en 6fer cok'iers aan ontbrak.  Een dubbelde lever wierdt ren hoogften onge

lukkig gehouden ; cen kleyn 6f magerhart desgelyks; indien’er ganfch geen hart te vin

den was, achtte men dat’er niets {chrikkelyker, envan quaader voorfpook weezen kon;

be in twee éflen, door Julius Gafar , kort eer hy vermoord wierde »

nd uyt des Priefters hand viel; indien het meer als gemeen
éf indien © van een bleeke loodverwige koleur was » dan

beduydde zulks gevaar en verderf.

Belangende de vlam der éfferande., ‘men‘hieldt ‘het vooricen goed voorteken davin

 

  

  

(a) Cicero de Divinationelib. 2. (6) Idemibid.lib. 1.

   

              

   
   
  

  

  
  

      

  

    

  

 

  

   

   
  

  

     



  
IV Hoofdft. VAN ROME, Il Boek. (59)
vinnig opvloog , en de éfferande terftond werteerde:; als zé klaar 3 Zuyver , en doot-
fchynend was , zonder vermenging van rook, en niet met rood, bleek, 6f zwart door-
zaaid 5 en als ze ftil was, zonder fpatten 6f kraaken ; maar recht opfteeg en fpits na
boven toeliep. In tesendeel voorfpelde het. altoos ongeluk ; als her int cerft veel
mocite. kéftte de vlam re ontfteeken ; als ze niet recht opvloog , maar zich in krin-
gen verdeelde , en leedige ruymten tuffchen beyde liet; als ze de geheele 6fferande
niet terftond omvatte , maar van langzaamerhand opkroop.; en'als ze door den wind
verfpreyd; 6fdoor eenenfchielyken regen geblufcht wierdr, 6f eenig gedeelte onverteerd
lie.

In het meel, den wierook, wyn, en ’t water , ftond aan te merken, 6f°ér ook te
weynig 6f te veel van elks was , en 6f ze hunne behoorlyke fimaak , reuk ; koleur,
enz. hadden.

Daar waaren nég andere Kleyner tekens ,. waaruyt zy giflingen trokkenvanalte gerin>
gen belang om alhier gemeld te worden.
De meefte deezer quaade voortekens worden van Virgilius in’ derde boekzyner Land:

gedichten aangeroerd , alwaar hy aldus opzingt:

Sepe in honore Dem medioftans hoffia ad aram 4
Lanea dum nivea circumdaturinfula vitté ,
Inter cunétantes cecidit moribunda minifiros.
Aut fî quam ferro mattaverat ante (acerdos ;
Inde neque impofitis ardent altaria fibris ;
Nec refponfa poteft confultus reddere vatés:
Ac vix (uppofiti tingunturfanguine cultri ,
Summaque jejuna (anse infufcatur arena.

*t Welk Zondel ons aldus vertaald heeft naagelaaten.

Hetveegealtaerlam , met den bant , die fneeuw verdooft ,
En ’t wollen fnoet, alree bewonden om zyn hooft ,
Komtdickwijl , als men ’t nu zal flaghten en verbranden ,
‘Te fncuvelen in den dienft,, en onder’s priefters handen ;
Ofzo ’t depriefter met zijn mes te keelen quam,
Hetingewant ontfangt noch vier è noch outervlam ,
End’offervinder melt den vraeger merck , noch teken 5
Gcen bloet befmet het mes ofluttel , onder *r fteecken
En keelen ; en het zant wort nauwelijcks gemengt,
O£boyenflechts van ’t zwarte en vuile bloct befprengt.

Echter was het werk der Arzspices niet aan de altaaren en 6fferanden alleen gebon-
den ; maar zy hadden ook recht om overalle andere voorfpooken en gedréchten ver:
Klaaring te doen. En diarom vindt men dat de Raad op buytengewoonevoorvallen zich
menigmaal by hen vervoegde ; 6f indien de Roomfche Aruspices onder eenen quaaderi
naam waaren , dan ontboodt men andere uyt Toskanen , alwaar die konlt eerft uytge-
vonden was , en meeft bloeide.

Het genoortfchap der Aruspices had, zo welals andere g6dsdienftige 6rdens , zyné
byzondere aantékeningen , gelyk als de gedenkfchriften van dondet en blikfem, de
Toskaanfche Hiftorie , en diergelyke.
Men vindt maar tweederley berichten van de benaaming der Pontifices [Overprie

fters], en beyde zeeronzeker ; teweeten 6f van Pos fecn brug) en facere (maaken),
omdar zyde eerfte houten brug te Rome maakten , en opt onderhouden ; er verbéte:
ren derzelve toezigt namen; 6f van Poffe (konnen) enfacere (doen); mids dar men
dan aan facere dezelfde betékenis geeve als aan offerre en facrificare (6fferen). Het
cerfte van deezeis wel het gemeenfte gevoelen , en négtans noemt Plutarchus zelf het
ongerymd (c). In decerfte inftelling derzelver door Numa , wierdt het getal op vier
gezét , die altoos uyt den Adel verkooren wierden , tét op het jaar der ftad 454, Wan-
neer men'er nég vyf meer uyt de Burgery byvoegde, en *t getal der Augures (OfWich-
laaren) eveneens vergrootte: Gelyk nu de Wichlaars cen genootfchap hadden , zo wier-
den de Overpriefters ook tét zodaanig een lighaam aangefteld. En gelyR'er Sylla na-
derhand nég zeven Axgures byvoegde, zo voegde hy ook zo vecle Pontifices t6t het
genootfchap ; waaraf de cerfte acht, Pontifices majores (grootere) , ch de andere ms.
nores (kleynere) genoemd wierden. .
Het ampt deezer Overpriefteren was vonnis te geevenin alle zaaken de gédsdienft be:

Ha trefs

(4 In Numa.

   

  

     
   

 

  

 

  

 

  

 

  

       

  

          

  

  

   

 

  

              

  

 

 
         



  

   

(60) IlBock. DE AALOUDHÉÈDEN VHoofdf
treffende ; onderzock te doen ontrent het leeyen en de zeeden der onderpriefteren ; eh
hen te ftraffen zo zy ’t noodig vordeelden; régelen wegens de openbaare g6dsdienft
voor te fchryven ; de hoogryden , 6fferanden , en alle andere H. inzettingen te beraa.

men. Ciceroin zyn vertoogaan hen voor zyn huys , zegt hen , dat de cere en behon.
denis van ’r Gemeenebelt , de vryheyd des vélks , de huyzen en welvaart der burgeren,
en der goden zelye , alle hunner zérge aanvertrouwd waaren , en ganfchelyk van hunnè
wysheyd. en beftieringe afhingen.

Her Oppergezaghebberfchap over de Pontifices was één van de aanzienlykfte ampten
in den Staat. Numatoen hy deeze érden inftelde , bekleedde zichzelven met die
waardigheyd , vélgens °t bericht van Plutarchus , alhoewel Livius zulks.aan eenen ande.
ren vandien naam toefchryft. Feftus noemt deezen Opperften Priefter ; Index argue
arbiter rerum bumanarum divinarumque , den Rechter en vonnifler van menfchelyke
en gédlyke zaaken.  Uyt dien hoofde namenalle de Keyzers ; op ‘t voorbeeld van Ju.
lius Cefar en Auguftus ; dir ampt werkelyk op zich ; 6f ten minften gebruykten'er den
niaam van. Zelfs de Chriften-Keyzers behielden dien n6g een tyd lang onderhunnety.
telen ; tét den tyd van Gratianus toe, die, gelyk Zozimus (4) zegt, denzelven gan.
fchelyk verwierp.

Polydorus Virgilius (e) twyfelt niet 6f dit is een onfeylbaarteken van het gezag
welk de Biffchop van Rometét deezen dag toe behoudt , onder den naam van Pontifex
Maximus [Opperfte 6f grootfte Priefter].

(4) Hiftor. lib. 4. (€) Dererum invent, 1.14: c.14:

Vr H'O50.E= DS E UK;

“an de Priefters genoeimd Flamines, Rex Sacrorum , Sali,

de Herauten geheeten. Feciales , en de cAmpienaars Sodales!

ps E benaiming van Flamizesis niet veel klaarder dan de voorige. Plu-
<a, tarchus acht dir wootd cene verbaftering te zyn van Pilamines ; af

» celeyd van Pileus , cen zékere hoéd of bonnét dien zy, droegen.
Déch Varro , Feftus, en Servius houden °t voor een tzamenkrim-
ping van FiZazzines van Fi/um [ cen draad ], en zeggen dat zy lun.
ne hoofddragt alte zwaar éf mocijelyk bevindende, cemligter foort
hadden aangenomen , beltaande uyt garen dat zy om hunhoofd won.

i den. Andere leyden’t woord af van Fama [cene vlam], 6fHam-
meum, cen windfel 6f tulband dien zy om ’t hoofd zouden gedraagen hebben ;, hot-
wel dit doorgaans cen vrouwen-fluyer betekent. _Rofinus en Dodwel houden ©
met het rweede deezer gevoelens , en Polydorus Virgilius verklaart zich voor her
derde (4).
Numa verrichtte in ’t cerfte verfcheydene ampten der gédsdienft zelf, met oogmerk

dat alle zyne Naazaaten desgelyks zouden doen : maar oordeclende daarnaa dat de mee-
fte meer van Romulus aardt, dan van den zynenzouden hebben; en dat zy in krygstòg-
ten begreepen zynde zich daardoor onbequaam tét die bediening zouden maaken, ftelde

hy deeze Flamines in, om die dienften te verrichten , welke anders van rechts wege

tét de Koningen behoorden (4).
De drie die'er in ’t eerft ingefteld wierden waaren F/amen Dialis ; eMartiahis; D

ralis. De eerfte was Jupiter toegewyd , en van het hoogfte gezag in den Stat:
hy was gehouden verfcheydene bygeloovige verbindreniffen inacht re neemen, déchhad

met ééne veele groote voorrechten boven andere Amptenaaren, welke Gelliusin %t bree-

de befchryft (0). Dezelfde SCRL zegt ons, dat de huysvrouwvan dien Flamenden

naam had van /Zamzinica , en verfcheydene plegtelykheden moft waarneemen. Maar de

grootheyd van dit ampt fchyntin de vélgende tydenzeer befnoeid te zyn; anders i$ È

onbegrypelyk dat Julius Cefar *t zelve zoude bediend hebbenin ’t zeventiendejaatZyS
ouderdoms, gelyk Suetonius (4) verhaalt; 6f dat Sylla hem zo gemaklyk uyt zyn ampi
en huys zoud hebben gedreeven.

Hetgezag der twee andere was van minder , hoewel cchter groot aanzien ;

  

2y Wan
re

(@) Deinvent, rer.1. 4. 14. (0) Livius.1. bock. () No&.Attic. lib. 10. c. 19. (4) cap.1

  

     

    

            

   

  
  

        

  

     

  

     

   

   

   

  
   

 



 

  
V Hoofdft. VANROME.  ITBoek. (61)
ren gefteld om op de plegtelykheden van Mars en Romulus toezigt te hebben. Alle
drie wierden ze uyt den Adel verkooren.

.

Verfcheydene Priefters van dezelfde 6rden;
fchoon van minder magt em waerdigheyd , wierden in laatere tyden daar bygevoegd ; en
’t geheel gecal gemeenlyk op vyftien berekend. Feneftella echter, 6f dé Schryver onì
der zynen naam; verzekert ons uyt Varro., dat de aalonde Romeynen cen byzondere
Flamen hadden vooreen iegelyke g6dheyd welke zy cerden (e).

Alhoewel de Fazer dials {i Priefter van Jupiter] verfcheydene godsdienftige pligten
verrichtre , echter was'er cen Amprenaar van nég grooter gezag , die enkelyk tér dat
ampt fchynt gefchikt re zyn.. En deeze wasde Rex Sacrificulus 6f facrorum. Diony-
Sins verhaalt den oorfprong deezer inftellinge aldus (7). 5: Naardien de Koningen in
ss veelerley opzigten zeerdienftig voor den Staat waaren gewecft , hadden de Inffellers
der Republyke het zeer gevoeglyk geoordeeld altoos den naam van Koning in deftad
» te behouden.. Hierop bevalen zy aan de Wichlaars en Overpriefters een bequaam per=
5» foonte verkiezen , die zich nooit in °t minft met burgerlyke zaaken zoude bemoeijen,
5 maarzich ganfchelyk tét het bezérgen van de openbaare gédsdienft ;. en de plegtighe-
»den derzelve:, moft overgeeven , onder den tytel van Rex Sacrorum [Koning det
syheylige dingen ]. En Livius zegt dat het ampt van Rex Szcrorzz onder dat van
Pontifex Maximus gefteld wierde , uyt vreeze dat de naam van Koning ; die zo haa-
telyk by ’t vélk gewecft was , onaangezien deeze bepaaling, ng cenigfins naadeelig voor
hunne vryheyd mogt zyn (g).
De oorfprong der 82/7 | Danspriefteren] kan men uyt Plararchus aldus t'huysbrengen: In't

achefte jaar vanNumîsreggeringe verfpreydde zich een {chrikkelyke Peft doorgeheelItalié,
die onder andere plaatfen Rome jammerlyk plaagde. De burgers waaren bykans tét wana
hoop gebragt, wanneer zy fchielyk yertrooft wierden door de klank van een képeren
fchild , her welk uyt den Hemel in Numds handen zoudegevallen zyn. De Koning
wierdt door den ommegang, welken hy met de NimfEgeria en de Zanggodinnenhieldt,
verzekerd dat dit fchild van de goden tét gencezinge en behoudeniffe der ftad gezonden
was ; en dit wierdr door de wonderdaadige ophouding der ziekte haaft bewaarheyd.
Zyrieden hem ook elf andere fchilden te.laaten maaken; net van fatfoen en groottée
als °t cerfte , opdat ingevalle iemand mogt voor hebben het zelve te fteelen, het rechte
van de naagemaakte niet zou te onderfcheyden zyn; waardoor ’t veel zwaarder zoude
vallen de befluyten van ’* Noodlét te verydelen , in ’t welk beftemd was dat zo lang dit
fchild bewaard wierd , de ftad voorfpoedig en overwinnende zoude blyven. Dit mocije+
lyk werk wierdr gelukkig volvoerd door eenen Veturius Manutius , die'er elf andere zo
net naa maakte , dar Numazelf hen van ’t cerfte niet onderfcheyden kon. Zy waaren
langwerpig rond , met verfcheydene plooijen die dicht op malkanderen flooten : ze pafe
ten door hun fatfoen net op de de » en wierden daarom /zeylia genoemd van
A‘yxixn, * welk cene kromtebetekent; 6f van de elleboog; waarop men de eAneylia
droeg (4). Om deezefchilden te bewaaren ftelde Numa cene 6rden van Priefters in
die Sali genoemd wierden 4 Saliendo ; vanfpringen éf danfen. Zy woondenalle by
malkanderen, en maakten alzo een genootfchap uyt van even veel mannenals ’t getal der
fchilden welke zy bewaarden. De drie oudfte regcerden over de andere ; de cerfte van
die drie wierdt Pre/ul (Tempelvoogd ), detweede Vafes [Profeet], ende derde Ma.
giffer [ Meefter ] genoemd (#). In Lentemaand hadden ze een groot feeft , en droe-
gen danhunnen gewydenlaft de ftad om. In deezen ommegang waaren ze ged6ft met een
kort fcharlaken ròkje , en omgérd met eenen breeden band die met képere gefpen vaft-
gemaake was. Op het hoofd droegen ze cene foort van roodkopere helmen. Aldus
toegetakeld liepen zy met een fnelle beweeginge , houdende een nette maat met
hunne voeten , en zy toondeneen groote fterkte en radheyd door het veelvuldig en aari
dig draaijen en keeren huns lighaams (4). Zy zongen geftadig langs den weg zekere
oude vaetzen genoemd Carmez faliare , waaraf Numade ttant eerft had ingefteld. Zy
waaren wegensde fchilden , die eene foort van wapenrufting waaren, aan Mars toege-
wyd , die daarvan den naam van Sal:/@bfuluskreeg : weshalve Kutallus , ter oorzaake
van het groor geraas en\de geweldige beweeging welke zy in hun gedans maakten ;
dusdaanis een fpreckwys , om een fterke  brug te betékenen , hecft gebruykt.

(4) In quo vel Salifub(uli facrafunto.

©pwelken men dedienft van Salifubfulus
Kandoen.

*t En waare mendegifling van Voflius voor waar houde, naamelyk, dat Sa/i/@bfulus
H3 al

(e) DeSacerdotiisc.5. (f) Antig.. lib 5. (g) Liviusa. bock. (5) Plutareh: in Num. (+) Alex. ab Alea,
lib.1.c. 26. (4) Plsfarch.in Num. (1) Gatalli casm. 17.

 

 

  
  

   

  
   
       
  
  
  
  

     
  
   

   

  

              

  

 

  
  

 

  
  

 

  

       

  

     

     

  
 

    
    



     

  

        

    

    

  

  

  

     

    

   

  

   

  

       

  
  

 

  
    
    

    

     

    

        
 

(6:) IlBoek. DE AALOUDHEDEN V Hoofif
albier cen bedurven woord is van Sali ipfulis 5 en dat die danfers  onder andéré byoe:

loovige beuzelingen ; ook zekere dunne plaatjes by zich droegen , van fatfoen als mad

netjes en vrouwtjes > welke men #p/iles.6f fubfiles , en ipfule 6£ fubfule noemde. «Als

men dit gevoelen aanneemt ; taakt Mars zynén naam van Sa/i/#bfulus quyt , en Paku

vius kan hem niet helpen.; vermids het vaers met dit woord., het welk men gemeenlyk

uyt dien ouden Dichter aantrekt , van Voflius aangezien wordt als een verdichtfel van

Muretus ; die’er voor bekend ftondt dat hy van zulke kunftjes niet vies was ,.Zie Zog.

în Catull. p-46.
Alhoewel de maand Martius , aan dien géd toegewyd:, de eygentlyke tyd was dat de

Ancylia omgedraagen wierden ; négtans indien’er t’eeniger tyd cen rechtmaatige oorlòg;

dooî den Raad, tegen eenig. vélk 6f Staat afgekondigd wierdt, dan moften de Sali op

een plegtige wyze hunne fchilden beweegen ; even als 6f zy daardoor Mars: van zynen

zetel opwekten , en hem uytzonden om hunne wapenen by te ftaan (12). È

Tullus Hoftilius vergrootte naderhand. dit genootfchap mer nég twaalf  Salién

tét voldoeninge eener gelofte welke hy deed in cenen veldflag met de Sabynen; en

onì een onderfcheyd te maaken wierden de twaalf cerfte doorgaans genoemd. Sali Pala.

tini ; van den berg Palatinus , waarvandaan zy hunnen ommegang begonnen ; en dean-

dere Salii collini 6f Agonenfes, van den berg Quirinalis, die fomtyds ook WWons Ago:

nalis geheeten wierdt ; cn op éénen van welks hoogfte roppen zy cene Kapél hads

den (2).
Alexander ab Alexandro fchryft dat de gaftmaalen deezerpriefteren op hunne hoogty-

den ongemeenkòftelyk en prachtig waaren, zynde voorzien metveelerley muzyks krana

fen, reukwerken , ezz. (0) : en daaromgebruykt Horatius de woorden dapes faliares

(p) voor lekkere gerechten , gelyk hy Pontificum cene (q) voor kéftelyke maaltyden

celti
De benaaming der Feciales [Herauten] leydt Varro af van Fides (trouw), omdat

zy de z6rg op zich hadden van de algemeene trouwin’: maaken van verbonden; en in

* aangaan vaneenig verdrag. Andere willen omdie zelfde reden dat het woord zyne af.

komft hebbe è federe facieado (van ’t maaken cens verbonds ). Hunne oorfprong

in Italié was zeer oud.

‘

Dionyfius Halikarnaffus vindt hen onder de Aborigines, onder

de benaaminge van Xwodaplpy, Libaminum latores [Offer-draagers ] : en Virgiliusgeeft

op verfcheydene plaatfen zulks ook te kennen. Numa ftelde deeze 6rden te Romecerlì

în (»), en deedze uyt twaalf perfoonen beftaan (/), die uyt de aanzienlykfte huysge-

zinnen van deftad verkooren; en tétcen genootichap aangefteld wierden. *t Is wait

fchynelyk dar hy hen ftelde onder den rang van de Amprenaaren der gédsdienft , omhen

daardoor meereerbiedigheyd en gezag te wege te brengen , en hunne perfoonente ge

heyligder in de gemeynteftaatte maaken.

Hun ampt was.fcheydsmannente zyn van alle twiftzaaken den oorl6g 6f vreede be-

treffende; en ’t was geenfins gedorlofd de wipenen op te neemen, voor dat zy verklaard

fadden dar alle middelen en voorflagen r6t cen verdrag verworpen waaren.  Wanneert

gemeenebeft eenig ongelyk van cenen uytheemfchen Stat geleeden had, zondt men deere

Feciales die eygentlyk Krygsbooden waaren , om voldoening te eyfchen; waarop dan

deeze, indien ze geen vergoeding éfbillyk befcheyd konden bekomen , de goden tot ge:

tuygen roependetegendat vélk en land, aanftonds den oorlòg verkondigden : maaran-

derfins bekrachtigden zy ’t verbond dat te vooren gemaakt was , 6ftradenin een nieuv.

@). Dòchde plegtigheden op die voorvallen gebruykelyk , zullen gevoeglyker ondet

cen ander hoofddeel konnen gebragt worden. ’t Zal genoeg zyn alhier re zeggen» dat

beyde die zaaken door deeze Amprenaars , met toeftemminge van den Raad en °t volk

uytgevoerd wierden.
Noopendeden Paterpatratus , [gevaderdeVader]*% zou zwaar vallente zeggen 6fhyeen

beftendigamptenaar yen her Opperhoofd der Fecia/es was; dan 6f hy mar voor zékeren

tyd aangefteld wierd, omeene vreede te maaken , 6fden oorlég aan te kondigen, dewylzulis

beyde doorhenverricht wierdr. Rofinus ftele hemals cenen geftadigen Voogd of Meefter

der Feciales (4): Feneftella, (6f de Schryver onder zynen naam) houdt hemvoor een

Amptenaarop zichzelven (x) : Pomponius Letus (y), en Polydorus Virgilius (€

zeggen , dat hy door de Feciales uyt hun genoorfchap verkooren wierdt op zodaanig*

voorvallen als wy gemeld hebben. Het laatfte gevoelen zou men uyt Livius konnen be

weeren , die verhaalt dat op ’taangaan van een verdrag met de Albaanen , voor het Iyf

gevecht der Horatién en Kuratién , één van de Feciales cenen Parer patratus koos om

die plegtigheyd te verrichten (4). De perfoon dien dit ampr aanvertrouwd ue
mo!

10,2 ib. 1. Od. 37:1.10.26. (p) I so Lib3

 

(1) Alex: ab Alex. 1.10.26. (#) Diomyf. Halic. 1.3. (0) Gen. dier
(9) Lib. 1. 04. 14.. (1). Diowyfws Livias. ([) Alex, ab Alex. lib. 5.0.

3.

(0) Plutarch. in Nu
c. 21. (x) De Sacerdoi. Rom. c. 6. (y) Ibid. (x) De invent. Rer, 1,40. 14. (a) Lib.1 e   

 



  
VI Hoofdt. VAN ROM E. II Bock. -(63)
îmoft iemand zyn die eenen vader eneenenzoon te gelyk in’eleeven had ; zulks dar Pa>ter patratus niet anders betekent dan cen gevaderden 6f volmaakten vader » gelykzyoordeelden dat zodaanig cen was , wiens vader nòg leefde naa dar hy zelfeenigen tyd
vader was geweeft. Moogelyk hebben zy ook gedache , dat zulk cen , die welachter uyt als vooruyt kon zien , de bequaamfte Rechter in zaaken van zodaanigcen-gevolg was (4). +

Alhoewel .de leden van cenig genootfchap , én inzonderheyd de vive gildebroérs 4
wel Sodales (medegezellen ) genocmd worden ; echter waaren degéne die zich dienfaam by uytneemendheyd aanmaatigden , Amptenaars van degédsdienft, aangefteld omtoezigt te neemen op de Feeftdagen en jaarlykfche plegtigheden ter cere van voornaamé
gefturvene perfoonen, De cerfte van deeze 6rden waaren de Sodales Titii , gefteldomiopzigt te hebben over de jaargetyden ter gedachteniffe van Titus den SabynfchenKoning. Tiberius ftichtre een genootfchap van die zelfde foort , e noemde hen $o4z:les Auguftales : bun werk was toezigr te neemen opdeplegtige dienften aan AuguftasCefar naa zynen dood beweezen , en die pligten ontrent het gcheel Juliaanfch geflachî
af te leggen ; gelyk de oude Sodales Titii de geheugenis van die ganfche Sabynfche af
komft vierden.

Naderhand vindt men gemeld van Sodzles Antoniani;, Helviani, Alexandrini, enz.
uyt het zelfde inzigr aangefteld , maar zo aan den dienft der byzondere Keyzeren gebon=
den, dat de Antoriani , by voorbeeld, verdeeld waaren in Pij , Luciù , Marci , enz.
naar den naamvan den Vérft , wiens eerdient zy zouden waarneemen.  Zie, Dodwel
Prelétt. 1. ad Spartian. Hadrian. S. 5.

   

(©) Plutarch. in Quaftion. Roman:

 

ViJasrH:O0sBaDi Salta Ki

Van de Veftaallche Nonnen,

35 E aanftelling der Zeffaz/fehe Maagden wordt doorgaans Numa toe:
23 gefchreeven ; alhoewel menvan heylig vuur lang te 'vooren, enzelfe

> ten tyde van ZEneas, gemeld vindî. Maar miffchien is Numadecer-
fte geweeft die de 6rden inftelde, en der Godinne te Romeeenen

dg Tempelgefticht heeft (4). Haar ampt was de Tempeldienften van
4Vefta waar te neemen , welket voornaamfte gedeelte was de bewaa-

ring van het heylig vuur (2), ’t welk Numa , zich inbeeldende dat
o 7 het vuur decerfte hoofdftòffe van alles was » aan haar opzigt beval.

Ovidius zegt dat ze door ’t vuur niet anders dan Vefta zelve verftonden.

  

   
   

(c) Nec tu aliud Veftam quam vivam intellige fammam

Vetftaa door Velta anders niet A
Dan vlamdie uyt het vuur opfchiet.

Alhoewel hy elders zegt dat zy dezelfde was als de Aarde

(d) Tellus Veffaque numen idem eft.

DeAarde en Vefta zyn niet dan cen zelfde g6dheyd.

Polydorus Virgilius brengt deeze twee benaamingen overcen , door te zeggen dat het
vuur, 6f de natuurlyke hitte waardooralles voortgebragt wordr , in de aarde beflooteri
legt (e). # ei
Zy waaren gehouden met de allergrootfte z6rg op dit vuur te paffen; en indien ’t

quam te gebeuren dat het uytging , cordeelde men ’t cene g6dloosheyd te zyn , het
zelve aan cen gemeene vlamte ontfteeken ; maar men bediende zich van de zuyvere en
onbefmerte ftraalen der zonne (f). Alle jaaren op den cerften van Lentemaand , ‘t zy
dat her uytgegaan was, 6f niet , ftaken zy ’t op nieuws aan (£). Daar waaren nég

an-

(4) Virgil. Encid.lib. 3. v.297. (4) Plutarchus & Diomjius. () Fall. 6.v.a91. (4) Ibid. 460. (e) De
Invent.rer. 1. 4. e. 14. 0 (f) Plutarch. in Num. (g) Alex. ab Alex. 1. 5. cc 12. Macrob. Saturnali Li i,
c12.

     

   

     

   

  
  

   
   

    

    

    
  
   

  

  

 

  

                  

  

    

  

 
           



   

                      

  

 

  

 

  

    

  

 

   

 

  

  

  

   

     

       

          

 

(64) Il Bock. DE AALOUDHEDEN VII Hoofdf
andere heyligdommen onder haar opzigt,, waarvan menniet dan zeer onzékere berich:
ten heeft ; één daaraf was het vermaard Palladium (@6f Pallas beeld ) her welk Ainés
uyt Troje had medegebrage ; want Ulyfles en Diomedes hadden maar cen naagemaati
beeld geftolen , *t welk mer minder zérgvuldigheyd bewaard wierdt.

Dionyfius en Plutarchus zeggen dat Numa maar vier maagden cét dien dienft aanftel.
de , en dardit getal federdaltoosbleef : zulks dat damzeker Oudheyds-kundige {poor
heel byfter is , wanneer hy het getal op twintig begroot: (4).
Zy wierden in dit genootfchap aangenomen tiffchen den ouderdom van'zes en tien

jaaren ; en wierden niet eygentlyk verkooren 6f aangefteld , maar genomen(capite);
want de Opperlte Priefter(Ponzifer Waximis ) nam haar , die hem aanftondt, by de
hand , en leydde haar, gelyk als met geweld , van haare ouderen weg (#). 1
De voornaamfte régelen haar door haaren Stichter voorgefchreeven , waaren dat:zy

eene bel6fte van de ftrengfte kuysheyd moften doen voor den tyd van dertig jaaren. De
eerfte tien jaaren waaren ze maar nieuwelingen ; befteedende den tyd met het leeren der
plegtigheden , ominalle de pligten van haaren dienft cervaaren te worden.y De vélgen.
detienjaaren verrichteden zy weezendlyk de priefterlyke bedicning ; en de rien 6verige
bragten zy door met het onderwyzen van andere. Naa dat die tyd verloopén was,
ftondt het haar vry de 6rden te verlaaten , en zodaanig cen maniervan leeven. te verkie.
zen als belt met haare neyginge overeenquam : alhoewel dit echter voor ongelukkig ge:
houden , en zelden in ’c werk gefteld wierdt. Op’ begaan van kleyne misdryven wier.
den zy geftrafe , vélgens °r goedvinden van den Pontifex Maximus ; die het opzigt
over haar had. Maar byaldien ze haare beléfte van kuysheyd braken', dan wierden ze
leevendig verbrand op zékere plaats buyten de ftads muuren daartoe gefchikt (#95
en tét dien eynde Campus fteleratus ['t heylloos veld ], gelyk Feftus zege, ge
noemd.

Maardeezeftrenge ftaat wierdt door cenige byzondere voorrechten vergoed. Als 7
uytgingen wierden de Bylbondels (Fafces ) altoos voor haar gedraagen (2), eneenBur.
germeefter 6f Schout was gehouden haar de hoogerhand te peeven (7). Indien ’t by
geval gebeurde dat. haar cen misdaadige , die ter doodftraffe geleyd wierdt, tegen-
quam , hadden zy magt hem van de handendes gerechts te bevryden, mids cenen ced
doende-dat het enkelyk by toeval , en‘zonder eenige affpraak 6f overleg was , dat zy hem
ontmoeteden ().

 

(&) Alex. ab Alex. 1.c. (i). A. Gell. lib. 1. c. 12. (4) Plutarch.in Numa. (Aglbid. (72) Alexdb Alt.
c.i2. (1) Plutafchd.c.

 

VIT «Hi O FD SEEK

Van de Tweemannen, Driemannen, en Vyfiienmannen è Bewadi-
ders der Sibillynfche fchriften ; en van de Corybantes ofPrie-

ffers van Cybele 3 en van de Epulones.

a E E eerfte van deeze érden , vermaard alleenlyk om de heyligdom:
éz;a men welke zy bewaarden , namen aldus hun” begin. Een vreemi

oud wyf quameens by Tarquinius Superbus met negen boeken, wel-
ke zy zeyde de Orakelen der Sibillen te.zyn , en zy boodtze hem
te koop aan.  Maar de Koning cenige z jd maakende om-
trent den prys , ging:zy licene , en verbrandd e drie van : date
naa wederkeerende mer de zes , eyfchte zy’er dezelfde fomme voor

Tarquyn lachte om ‘t wyf, waarop dit besje andermaal hi
Gu)

  

 

   

 

   

  

A 41043
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en naa dat zy’er négdrie'verbrand had , met de 6verige weér by hem quam, enz
nég eens op den ouden voet aanboodt. De Koning begon zich over deeze gezethey
te verwonderen , en vermoedendedat'er iets ongemeens mogtachterfchuylen , ‘ontboodt
de Wichlaars om met hen te raadpleegen wathemte doen ftond. Zy hunne w ichlaa-
ryen verricht hebbende , gaven hem te verftaan dat hy zich aan cen groote g6dloos
fchuldig gemaakt had, door’t weygeren van cenen fchat, hem van den Hemeltoeg
den : en bevalen hem voor de overige boeken zoveel te geevenals’er geéyfcht w ferdt.

Het oude wyf ontving har geld , Iceverdedefchriften over , en belafiende dat Fia
one

  

  



  

  

  

 

  

  

  

  

  
  

    

   
  

 

  

     

 

   
   

     
     

 

  
  

 

  

   
  

   
  

     

  

      

    
  
  

   

  

  

  
VII Hoofdtt. VAN ROME. Il Boek. (6;)
ongefchonden bewaaren moft , verdween aanftonds. Twee uyt den Adel wierden daar-op verkooren .om bewaarders deezer Orskelen te zyn, die mer alle bedenkelykez6rg in 't Kapitolium in cene kilt onder de grond bewaard wierden. Men mogtze nooitopflaan , zonder cen uytdrukkelyk bevél yan den Raad > het welk nimmermeer gepee-ven wierdt, dan op ’t bekomen van cene nederlaag, ’r ontftaan van cene muytery 6f op-roer in denStaat, 6f cenig ander ongemeen voorval (4) waarvah men'er verfcheydeneby Livius vindt (0).
Het getal deezerPriefteren , welke men gemeenlyk noemde Dusmviri (Decemviri6f Quindecemviri) facris faciundis , wierdt zo wel in deeze > als andere érdens, ceni»ge reyzen veranderd. De Duumviri , 6£ Twecmannen » blcevenin ftand tét Op °t jaarder ftad 388, wanneer de Voorftanders des vélks cene wec maakten:,- dat’er tien mannentòe dien dienft , zo uyt den Adelals uyt de Burgery, zouden verkooren worden. Vandien tyd af vinden we gewag gemaakt van de Tienmannen (Decemviri) t6taan den tydvan Sylla , den Oppergezaghebber , want dan komen ons de Quindecemviri (Vyfcien-mannen), voor : en men heeft goede reden om die vermeerdering van vyf perfoonenaanhemtoere fchryven , dewyl hy zo veele van de andere 6rdens vergroorte. *t Is onnoo»dig iets meerders van de Sibillen te zeggen , dan dat zy tien in getal waaren, gelykarro verhaalt ; alhoewel fommige’r zelve op negen, fommige op vier, fommige o,en andere het maar op één gefteld hebben (0). Zy hebbenalle in verfcheclendeceuwenenlandengelcefd , alle waaren zy Profetellen, én, zo men © gemeen gevoe.Jen gelooft , alle voorzeyden ze de komfte onzes Zaligmaakers. Belangendeherfchrift,Dempfter zegt dat her ‘op. linnen was (4). Maar men zou denken dat de gemeenefpreckwyze van Folia Sibylle { bladen der Sibille ] by Virgilius, Horatius en andere geloofwaerdige Schryvers gebruykt , te kennen gaf dar zy op bladen van boomen gefchree-ven hebben, inzonderheyd indien men de groote ondheyd , welke doorgaans daaraantoegefchreeven wordt , aanmerkt , en daarbeneven geloof flaat aan ’c gene Plinius zege

(e) » dat dit de oudfte manier van fchryven was.
Solinus zegt dat deeze boeken welke Tarquyn kéft, in den brand van’t Kapitoolver.nield wierden , in ’t jaar voor Syllàs Opperbevelhebberfchap (f). Déch daar waarennòg andere vandie fchriften , 6f ten minften uyttrekfels , welke men in Griekenland'enandere geweften van den Raad had opgezécht cn bycenvergaderd (g), en met geen min-der bygeloof bewaarde dan de voorige, tét den tyd toe van Theodofius den Grooten 5wanneer ‘ct grootfte gedeelte van den Raad het Chriftelyk geloof aangenomen hebben-de , die ydelheden uyt het gebruyk begondente raaken , tétdat Stiliko dezelve tenlaar-ften alle verbrandde onder Honorius : waarover hy zo fcherp doorden treffelyken Dich-ter Rutilius in zyn geeftig Reysdicht doorgeftrecken wordt

  

 
 

 

Nec tantum Geticis graffatus proditor armis ,
Ante Sibylline fatacremavit Opis.

Odimus Altheam confumpti funere torris ;
Nifeum crinem flere putantur aves.

At Stilico eterni fatalia pignora libri 3
Et plenas voluit precipitare colus.

Dit is’er de zin van.

Die fnoò verraader had , voor ’t woén der woefte Geeten ,
De profecyen der Sibillen eerft verbrand.

Menhaat Alchée.,, omdat ze opt vuur had weggefmeeten
DE Noodlòttig brandhout, met haare onbefuyfde hand.

De vogels zegt men dat nég Nifus haair betreuren.
MaarStiliko , è ramp ! hecft als verwoed beftaan

De aaloude boekender voorzeggingen te fcheuren,
Endus de fpinr6k van het noodlot neérte flaan.

Onder alle de g6dsdienftige 6rdens komen'er ons geene zo dikwils, en met zulkefpoorelooze omftandigheden re vooren , als de Priefters van Cybele ; Wy vindenze on-der de ver(cheydene Benaamingen van Curetes , Corybantes , Galli , en Idei Dattyli ,maar naauwlyks kan meneen gevoeglyke oorfprongklykheyd van de ééne 6f de anderenaafpeuren. War Cybele zelve aangaat ,, men houdt haar gemeenlyk voor de Aarde ,en zyis dezelfde als Abea, Ops , Berecynthia , de Ideefche moeder , de Moeder der
I Go-

(5) Lib. 3. cap. 10.15. c.13.1.7. c.28.1.4.c.
il

di È . (e) Vid. Dempfter ad
(4) Ibid. (e) Lib. 33. c.11,  (f) Pobe. Hi 8 (g) Vi

21

cap. id. Dionys,       



  

    

      

    

  

 

  
  

  

  
  

     

  

     
 

DE AALOUDHEDEN VII Hoofdî,
jerdt van Pefinus in Galatia met groote plegtigheyd
op ’t bericht uyt de Sibillyafche Orakelen gerrok.

(66) I Bock.
Goden » en de groote Godin. Zy w

te Rome genoodigd en ontvangen ,

ken (4).
Maar om wederte keeren tét de Priefters : men vindt zeer weynig zekerheyd noo.

pende hen, uytgezeyd dat ze alle gelubden , en van landaard Frygiérs waaren ; en dat

ze in hunne plegtige ommegangen in wapenruftingen danften, en cen verward geraas

met trommels, pypen, en cimbalen maakten , terwyl ze als uytzinnig buylden, en

onder‘e gaan zich kurven en {needen. Men zou naauwlyks gelooven dat dit die Godin

was, die zulk cen heylig ftilzwygen in haare geheymen vereyfchte , als Virgilius (7)

ons poogt diets te maaken. En ’r befte dar men vermoedenkan op ’t gezige van deeze

fchreeuwende ftoet , is dat ze gingen om cen zwerm byen ergens te doen neérzet.

tér welken dienft die zelfde Poter het gebruyk der bekkens van Cybele aan.
ten ;

pryft (4).
Maar wy konnen geen beter verbaal van hunnen oorfprong , en de vreemde ma.

nier hunner plegtigheyd vinden » dan Lukretius ons in zyn tweede bock gesceven

heeft.

Hano varie gentes antiquo more facrorum

Ideam vocitant matrem » Phrygiasque catervas

Dunt comites , quia primum ex illis finibus edunt

Perterrarum orbem fruges copiffe creari.

Gallos attribuunt , quia numen qui violarint

«Matris , ® ingrati genito ribus inventi funt >

Significare volunt indignos effe putandos

Vivamprogeniem qui m oras luminis edant.

Tympana tenta tonant palmis © cymbala circum

Concava , raucifonoque minantur COTMUA CANTU >

Es Plrygio fimulat numero cava tibia mentes:

Telaque preportant violenti Signa furoris

Iugratos ammos , atque impia ‘pebtora volgî

Conterrere metu quepoffint numine dive.

Hic armata manus (Curetas womineGraii

Quos memorant Phrygios ) inter fe forte catervis

Ludunt , in numerumque exfultant fanguine feti.

Terrificas capitum quatientés numine criftas.

Diéeos referunt Curetas ; qui Fovis illum

Vagitum in Creta quondam occultaffe feruntur ,

Cilim pueri circum puerum pernice chorea

Armati in numerumpulfarent eribus er4 3

Ne Saturnus eum malis mandaret adeptus ,

ABternumque daret matrifub pectore vulnus.

Dit wil die aaloude Dichter zeggen :

Veel' vélkeren die op hunne oude g6dsdienft roemen,

En uyt dien hoofde haar de Ideefche moeder noemen ;

Voorzien haar daarom met een Frygiaanfche fchaar”

Van vrouwen 5 en omdathet graan en kooren daar.,

Gelyk men zegt, cerft groeide , en toen in andre landen

Verfpreyd wierdt , heeft men haar een bende van ontmanden

Qok toegevoegd ; am daardoorte beteek®nen dat

o iemand zich ontrent zyne oudren heeft beklad

Mer fnoode ondankbaarheyd , één° van de flimfte*zonden,

Hy doordat vuyl bedryf onwaerdig wierdt bevonden

Omlieve kindren voort te brengen.  Deeze ftoer

Dreunt op de tromm’len en de bekkens ; en’t getoet

Der hoornen maakt cenfchor gefchal , zo dat hunn’ zinnen

Dooral ’tgeraas op hél , niet langer blyven binnen

Het recht befték :. alsdan zwaait elk met zyn geweer,

Om rt woefte en domme vélk , door fehrik, ontzag en eer'

Voòordeeze g6dheyd dier godinne in ’t hart te prenten . . + + + è

V) Livins lib. 29.c. 14: (©) ZEncid 3. (#) Georg. 4;
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VIN Hoofd&. VAN ROME. IIBoek (67)
Voorts fpringt en danft dit rét gewapend onder één ,
(De Grieken noemen hen Kureetenin ’r gemeen:
Zy quetfen zich zo, dat men ’t bloed langs ‘e Iyf
Door°t fchudden van hunn’ kuyf doen ze yder voor hen fehroomieni
Menzegt dat dit bedryf dat der Dikteérs verbeelde ;
Door wien ’t gekryt van *t wicht Jupyn eens wierdt verheeld;
Wanneer de kinders met hunn? koop're bekkens fprongenj
En danfende om zyn' wieg merluyder keele zongen 5
Opdat Saturnus hemnier doodde; en door dien moord
Zyn° moeder eeuwiglyk den boezem had doorboord.

 

iet troomien; 

 

   

 

Maar wy moeren alhier het boertig, hoewel kort verhaalvan Yuveza/issniet voorbygaan}
dic’er.aldus van zingt. i

A — — Matrisque detchorus intrat , 6 ingens
— Semivir obftenò facies reverenda minori,

Mollia qui rupta fecuit genitalia teftd ,
Fampridemcui rauca cobors ; cui t ympana cedunt
Plebeta.

De rey der Moedervan de goònftapt in , en één
Halfmanvan elk geéerd , komt mocdigbir
Voordeez’ gelubde zier men ‘è heefche r
Mec hunne trommels.

   

  

cén 3
wyken 

 De Epulones [ Godengaftmaal-bezéigers ] waaren in ’t cer, vélgens *t verhaal van
Livius (72), maar drie in ’t getal, maar wierden kort daarnaa tét zeven vermee
waarvandaan zy gemeenlyk Seprezzuiri Epulonum genoemd wierden
len dat Julius Ceelar négdrie daarby voegende , cen tienmanfchap daara }
ontleenden hunnen naam van zékere gewoonte onder de Romeynen , om de goden re
bevreedigen , door cen prachtig gaftmaal in hunne Tempelenaante rechren, op ’t welk
zy de godheden zelfs als noodigden : want men leyde hunne beelden op kéftelyke
bedden , met peuluwen (pa/vizariz) ; en voegde hen aan’ hoogerenddes tafels, als
de voornaamite gaften.  Deeze gaftmaalen noemde men Epala , 6f Lettiffernia [ bed:
fpreydingen |, waarvan de z6rg den Epulones aanbevolen was.

  

  

 

  

 

 

  

VIII HOOFDSTU K.

Van de Roomfche cferanden.

   
  

   

    

 

  rificium [ 6ffer] beduydt eygentlyker het geòfferde ;
dan het bedryf der 6fferande.” De twee pemeene woorden om‘teers
fte te betékenen , waaren Victima [ flagtéffer] en ZHo/tiz [ 6fferan-

°S de |; en hoewel vandie twee woorden dikwils het cor ’t ander
 genomen worde , echter wierdt door ’t eerfte eygentlyk de groote
# flagròffers , en door ’r ander de Kleyne berekend.

Alhoewel elke gédheyd eenige byzondere plegtigheden had , diè
van de anderefoorten van 6fferanden , waarin het groorfte gedeelte

gédsdienft beftondt , verfcheelden ; négtans waaren'cr cenige valte ré
elykheden die in alle waargenomen wierden. >

yds de petfoondie ’t flagtoffer gaf, ging vooruyt in cen wit kleed
merken gezuyverd : want Cicero zegt dar wit de aangenaamite

Koleur by de goden was; waarfchynelyk omdat het zuyverheyd en onfchuld fchyntte
betékeren.

Het beeft dat
mente verculd
*t met blàderen
©fferande gefch:

   

  

   
  

    

 

fferd zoude worden ; indien het van de grootfte foott was, pl
n de hoornen ; maarals ’t van de kleynfte foort was, bekrai
zulk een boom waarin men meende dar de gédheyd , voor wie d

£ was , het grootfte behaageni nam : behalye dat wicrden de po
2 cen

    

(1) Sat.6: (1) Lib. 33.

     



   

  

   

  

 

  

  

    

 

      

  

         

  

 

    

     

  

     
  

  

  

  

  

     
      

 

(68) IlBoek. DE AALOUDHEDEN VIII Hoofit
den met de Infule en Vitte , cene foort van witte linten 6£ 6fFerbanden , be.

ftrike.
Voorde ftoct ging cenftadsroeper, roependetér het vélk, Hoc age [ Doc dit], om

hente verftaan te geeven dat ze hun werk zouden laaten ftaan, en op de plegtigheyd

merken. De pypers en liyrfpeelders waaren ook voorloopers van dit fchouwfpel; a

al den tyd dien zy van ’t {peelen konden uytbreeken , wierdt befteed om nevens denroe.
per het vélk re vermaanen.  Wanneer de òfferande voor ’t altaar gebragt was , greep
de Priefter her outer met ééne hand aan , en begon de plegtigheyd mer een gebéd tot
alle de goden ; noemende Janus en Vefta altoos cerft en laatft , gelyk als 6f men doot

hen tocgang tét alle de andere hadde. Geduurende het gebéd was'er door cen” openbaaren

Amptenaar de ftrengfte ftilzw ygenheyd bevolen , tét welken eynde de gemeenebewoori

ding was Favete linguis ( Begunftigt de rongen ), cene fpreekwyze welke men vindtby
Horatius (4), Juvénalis ( 6), Tibullus (©), enz. Ondertufichen fpeelde de pr

per, om te beletten dat men ecnig ongelukkig geraas hoorde. Naa her gebéd begon

de Priefter d’6fferande door de Immolatio (albhoewel dit woorddikwils, door ceneyer

vanginge voor °t ganfche bedryf der 6fferande genomen wordt ), zynde eygentlyk het

leggen van cenig koorn en wierook , ben is de zola (6f meelklomp met zout de

mengd ) op ’t hoofd van het beeft. Vervélgens fprengkelde hy wyntuffchen de hoot.
nen, cene. gewoonte welke ons menigmaal in de Pogeren te vooren komt; gelykalshy

Virgilius.

  

 

(d) Ipfa tenens dextra pateram pulcherrima Dido
Candentis vacce media inter cornua fundit.

De fchoone Dido houdt de wynfchaal in de hand ,
Enftortze uyt op den ké6p » in ’t midden van de hoornen
Der zuyver-witte koe.

En Ovidins.

(©) Rode caper vitem , tamen binc, cumffabis ad aras ;
In tuo quodfundi cornua poffit , erit.

O bok beknabbel vry den wynftòk , nògtans zal
Hy wyn uytleevren om uw? hoorenste begieren
Als gy voor ’r outer ftaac.

Maar eer hy den wyn op "t beet uytgoot , zette hy de fchaal aan zyneneygentit

mond , en roerdeze even met zyne lippen aan, geevende die daarnaa over aan degé

nen die by hemftonden, om desgelyks te.doen. Dit noemde men Lubarso ( 6fferwjm

proeving )
Vervélgens rukte hy ecnige van de ruygfte haairen tuffchen de hoornen vanhet beelt

uyt, en wierpze in ’c vuurals de eerfte 6fferingen (prize Zbamina).

(£) Et fummascapiens media inter cornua fetas
Ignibus imponttfacris , libamina prima.

En grypendehet haair van tuffchen bey de hoorens ,
Legt zy ’t op’ heylig vuur, als de cerfte 6ffrande , neér.

Daarnaa zich na ’v Ooften keerende maakte hy met zyn mes cene foort van een kroft

me lyn van ’t voorhoofd na de ftaert , en leverde dan het beelt aan de dicnaars over om

het te flagten. Deeze offerdienaars vindr men onder verfcheydene benaamingen

noemd, als Pope , Agones » Cultrarìi , en Viétimarii. Hun werk was; behalven het |

doodenvan?t beeft , het de huyd afte haalen , °t ingewand uyt te neemen , en i gate

{che lyf te waffchen. Dit gedaan zynde was ’t het ampt van den Arufpex *t ingewanl |

te befchouwen om’er goede 6f quaade voorbeduydfels uyt te trekken. Alsdan ble!

voor de Priefters alleenlyk overig , die deelen welke zy ’t bequaamft oordcelden voot s

godenop ‘t altaar te leggen , en met de reft hen zelven vrolyk te maaken. Zie Al

ab Alexandro. lib. 4. cap 17.

 
(© Lib.3.Odir. (6) Sat.12. (©) Lib. 2. Elegir. (4) Rncid. 4. (e) Fal 1 ($) Encid. 6.

TX. HOOP



  
  IX Hoofdft. VAN ROME. Il Bock. (69)

Ie HÎOTOXE DST UK

Van °% Roonifche Jaar.

Y vinden dat'er driederley Jaarrékeningen op verfcheydene tydenotis
der de Romeynen zyn int gebruyk gewcet , die haaren cor:
fprong verfchuldigd zyn aan Romulus , Numa, en Julius Cefat.

 

   
SA 9 Romulus verdeelde her jaar in tien maanden , die , vélgens *t zeg-si 5 gen van Plutarchus, geen zeker 6f cenpaarig tydbefték hadden, maarGSi fommige uyt twintig , andere uyt vyfendertig , en ctlyke uyt nògLIS meer dagen beftonden (4). Déch *r algemeen gevoelen is dat het

getal der dagen cenpaariger door hem gefchikt was, en dat de maan-
deneMartius , Majus , Quintilis s cn Otfober ieder éénendettig, en Aprilis ; Fanius, Sextilis, September, November , en December clk dertig dagen schad, en alzo
tzamen drichonderd en vier uytgemaakt hebben (6). .

Scilicet arma magis quamfydera $ Romule , noras?

Want Romulus verftonde zich beter op de wapens
Danop’ geftarnte.

Scaliger, ’tis waar, kan”t niet infchikken dat men zich zovd inbeelden dat de Roiineynen ooit cen andere jaarrékening dan van twaalf maanden gehadhebben (€). Maat*t is waarfchynelyk dat’er meer gewigts zal fteeken in de getuygeniflen van Varro , Mas
krobius, Cenforinus, Ovidius , en andere , dan in de bloote woorden van Licinius Ma.cer , en de gew.ande Feneftella ; die de cenigfte zyn welke hy bybrengt. Belangende
de naamen van Romulus maanden , de eerfte was toegewyd aan Mars, den vader vanden Staat. De naaft daaraan yélgende zou menkonnentoefchryvenaan Zewns, de fehutse
vrouw en moeder der Romeynen, indien men plaats gceft aan de fpeeling tuffchen dé
woorden Aprilis en Agpodirn ( Aphrodite), haaren naam in ’t Gricks 5 alhoewel menanders de benaaming gemeenlyk afleydt van Aperire (6penen), omdat die maand de
voornaamfte is waarin de botten en bloemen zich ontfluyten (4). ©Majus wierdt zo
genoemd naar de moeder van Merkurius ; vélgens ’r bericht van Plutarchus (e); alhoes
wel Makrobus ©Waj4 voor dezelfde houdt als Rbez » Ops; 6f derAarde , eu cenan-
dere dan Merkuurs moeder (f). Ovidius leyde den naamaf è Sezibus , i.e. è Majori-
bus , van de oude lieden welke men Majores noemde cg). Fuzius komt éf van Fas
ventus (de jeugd), omdat'er het jeugdig 6f vrolyk gedeelre van *t jaar is (4); 6f an-
ders van de Godinne 770, als 6fmen zeyde Furozias (2); 6fvan Fumiores (dejongelie den)
(G). De andere maanden noemde h [naar de rang die zyhielden,want Quiztilis wil nietanders
zeggenals de vyfde maand, Sextilis de zesde, en zo voort met de andere, Maar deezetwee
veranderden naderhand hunne naamen in Fulinsen Auguftus,ter cere van Julius Cefar, en
Zynen naazaat Auguftus; gelykNero daarnaa de maand April Neronius noemde (4) : en
Domitiaan uyt naaboorfinge van hen gaf aan de rwee vélgende maanden de naamen van
Germanicus en Domitianus 3 maar dewyl hy fneuvelde, kreegen ze haare oude benaa-
mingen weder (2).

Numa had wat meer kenniffe van den loop des Hemels dan zyn voorzaat , Weshalve
hy den Atmanak verbéterende, de twee maanden Fanuzrius en Febraarits daarby Voegi
de ; de cerfte wydde hytoe aan den géd Farus ; de an dere kreeg haare benaaming van
Februare (zuyveren), omdarhet feeft der zuyveringe in die maandgevierd w ierdt (72).
Omdeeze maanden te maaken voegde hy vyftig dagen by de drichonderd envier s'om
ze metden loop der Maane te doen overcenkomen. Vervole sens nam hy zesddgen vani
de zes maandendie even dagen hadden , en voegde daar nég cen oneven dag by, meer

dan hy behoorde gedaan te hebben , enkelyk uyt bygeloof , en om ‘r getal gelukkig te

 

  

    

 

 

) Y5S 2
maaken.  Evenwel konhy niet meer dan achtentwintig dagen voor Febraerizs vinden A
en daarom wierdt die maand altoos ongelukkig geacht (#). Hy bemerkte daarenboven
dat het ondetfcheyd tuflchen de zonne en maans loop elf dagen was; en omdie onge-

33 lyke

 

 

   a) P e E
o Plut. in Num. Macrob. lib. 1.c.12. (e) In Numa. (f tti. A (E) alt 1.

Num. (6) Marob.l.c. (ij) Ovid. Fall vi. (4) Stet.in Neronoc. ss: (I) Pies. in Num:
(#) Cerforin. dedic natal. C; 20;

fut. in Numa. (4) 1  ob. Saturn. I. 1. c. xt. Cenforia: d end. Tempi lia
( c.12 () Plus. in

die natal. c: 20.
e)

 

  

  

  

     
  
   

    

 

  

   

  
  

  

     

  

  
  

  

  

 

  
  
  

    

 

  

      

  
  
  

 

  
  

  

 

   

  

  

 

         



     
  
  
  

 

  
    
  

  

 

  

 

  

  

    

     

    

   
  

   

  

   

   

 

    

   

  

     

  

 

   

  
(70) IIBoek. D E AALOUDHEDEN XHoofdf
lykheydte verhelpen verdubbelde hy die dagenalle tweejaaren , en voegc Te alzo eenfehrik.
Kelmaandachter Februarius , welke Plutarchus op ééne plaats Mercidizas (0) eno

cen andere Mercidonius (p) noemt. Maar dewyl de zérg van decze inlaffing aan de

Priefteren ai dt, zovoegden zy'er die maand in, Gf lierenze uyt, zoals zyÎ

gocd vonden , en naar dat Zy ?t gelukkig òf ongelukkig oordeelden ; het welk zulk een

verward werk maakte , dat de Feeltdagen, en hoogtyden tét 6fferanden, van tyd còttyd

verfchooven , en eyndelyk teenemaal buytens tyds gi nouden wierden (9). ’ di

Julius Cefar was de eerfte die deeze wanérde beftondt te verhelpen ; en tét dien ey.

dede belte Wacreldwyzen en Wiskonftenaars zyns tyds Bycenriep ;, om dit punt vati

ftellen. Omdanhet werk in een rechte plooi te brergen , was hy genoodzaake cen ver.

ward jaar van vyftien maanden , 6f vierhonderd vyfenveerrig dagenite maaken; mar

elmaat voor het toekomende te behouden , nam hyde fchrikkelmaand

geheellyk weg , € onde tien dagen by Numàs dri derd vyfenvyftig,m aktehy'r

jaar mer den zonneloop gelyk., op zes oneffene utiren nà. De tien dagenverdeelde hy

onder die zeven maanden welke te vooren maar negenentwintig dagen. hadden; en de

zes uuren bevalhyte laaten oploopen ; rétdat ze cen gcheelen dag uycmaakten , en die

dan om ’t vierde jaar in te voegenter plaatfe daat men re vooren de maandinlaftel

*t welk net vyf dagen voor ’t eynde van Februarius, 6f even voor den zesden der Kd

Tenden van Maart was. Omdie redenkreeg deingevoegi de dag den naam van Diestif

fextus (den tweemaal zesde dag); waarvandaanhet fchr aar Annus Biffextilis ge.

noemd wierdt.

Maar Priefters ; die de veroorzaakers der oude verwarringe waaren , begingenve.

derom cenen grooten mifllag , doordenfchrikkeldag aan ’c. begin vanieder vierd

ftellen in plaats van ain ‘e eynde; térdar Auguftus Cafar het werk w in zynenr

loop brage (5), waarin het federd dien tyd gebleeven is, en hedensdaags nòg van cn

groot gedeelte van Europe g 6lgd wordt,
Echter dewvl’er elf minuten aan de zes oneffene uuren vandit jaar ontbraken, en'dat

de nachtéveningen en zonneftuytingen, geltadiglyk iers verliezende, bevondenwierdet

ontrent den jaare 1582 tien volle dagen verachterd te zyn; zo ondernam Paus Gregorius

te dier tyd de hervorming van den Almanak , en fneedr rien dagen af , omze weder

tét hunne rechte plaats te brengen. Deeze rékening noemt men de Gregoriaanfche, of

Nieuwe ftyl , en wordtnu in de mecftegeweften van Europe onderhouden.

  

  

 

   
 

 

 

  

  
      

 

     
  

 

    

  

     
   

  

      

gui (0) InNum. (p) inJul Caf (4) Ibid. (7) Cerforin. ci 20. (5) Macrob, Sat. lib.1. c-14. SheianitAl

Xx H'OO'FD'$ E U.K. 
De verdeeling der Roomfehe dageri. ? Oen Numahet jaar in twaalf maanden verdeelde , maakte hy ok

x cen onderfcheyd' in de dagen, en fchiktez érdeningen, ©

3 weeten Dies feffi [ Feeltdagen ] Profefti [W erkdagen| , © I

rercifi [ Middellagdagen].
Deeerfte foort was den Goden toegewyd.

De tweede foort was tét de burgerlyke verrichtingen der men

fehen gefchike. ER Co

De derde was tuffchen gewyde en gemeene beezigheden ve

  

 

   

 
    

deeld di

De Dies fefti waaren afgezonderdtét het vieren deezer vier Hoogtyden, Sacrifioa

Epula , Ludi , en Ferie. Ù
Sacrificia waaren de openbaare Offeranden aan de goden.
Epula waaren Gaftmaalen die ter cere van de goden gehouden wierden,

aren opentlyke Spe/en , mede:tét dien eyndeingelteld.
‘e waaren openbaare 6f byzondere Vierdagen. sd

» openbaare waaren vierderley , Statiue , Conceptive , Imperative ; N Nu

   

  

 
 

Ferie ffative waaren openbaare Feeftdagen' die. de geheele:ftad door gehouden

wierden op zékere gezette tyden, in den Almanak aangeweezen, gelykals de Agonalto.

Carmentalia , Lupercalia, enz. È

 

   



    

  

  

   

  

  

  

     

  

  

   

    

  

  
  

      

  

                   

  

 

  

  

X Hoofdft. VAN ROME. II Bock. (71)
Ferie conceprive waaren vierdagen welke de Wethotiders 4 ‘6f Priefters, jaarlyks aans

ftelden omgevierd te worden op zodaanigen tyd als zy ’t goed vonden; gelyk als de La4
tine , Paganalia, Compitalia , enz. o

Ferie imperative waaren dagen welke de Burgetmeefters , 6f Schouten, Of Opperge
zaghebbers , uyt krachte van hun eygen gezag aanftelden , en bevalen op voornaamé

0 vallen , gelyk ‘als het bevechten van cene overwinninge , 6fiets diergelyks*, re
vieren.
Nundine waaren dagen beltend ten dienfte des vélks om uyt het land èn de nabuviri:

ge fteden mer hunne waaren te koop te komen, op de manier gelyk onze groote
UMarkidagen 6£5 arkien. Zy wierden Nundine genoemd ,omdar ze om den negen-
den daggehouden wierden, gelyk Ovidius zegt (4). Maar echter ftaat aan te merken;
dat hoewel deeze Nundine eerlt onder ’t getal van de Ferie, 6f Feeftdagen, gerekend
wierden , men die naderhand door eene wet verklaarde dies fa/fi te Zyn, opdat
her landvélk niet in hun werk mogt verhinderd worden, maar viyheyd hebben om de
markt en‘e verkoopen waar te neemen , en dat her hen met ééne most toepelaaten wee-
zen hunneverfchillen 6f rechtzaaken door den Schout te laaten beflechren ; dewyl zy
anders zouden genoodzaakt geweeft zyn wederom op de gewoonlyke Rechtdagen ‘in de
ftad te komen.

Ferie private waaren dagen welke door byzonderen perfoonen éf huys
deeze 6f gene voorvallen , gevierd wierden gelyk als geboottsdagen , b
énz. Dus veel van de Dies fefti 6f Feeftdagen. d
De Dies profeffi waaren verdeeld in Faffi , Comsitiales) Comperendini , Stati , cn

Preliares.
Dies faftt waaten Rechtdagen ; op welke het den Schout geoorléfd was in ’© Ge:

recht te zitten, en fari tria verba , 6£ deeze drie plegtige woorden uytre fpreeken,
Do, Dico, Addico , betékenende zo vcel als. Ik geef'wettin ; Ik (preek recht uyt ,
en Ik wys verlies toe. Alle andere dagen, uytgenomen de Inrercift; 6f middelflag ;
wierden Nefafti genoemd , omdathet nict geoorlòfd was die drie woorden op dezelve
te fprecken, dat is, de Gerechtshovenftonden niet open. Ondertuffchen ftaat uyt ecn
fpreekwyze van Horatius aan te merken (4); dat dies nefaftus ook cen ongelukkigen
dag betekent.

Dies Comitiales [.Land-dagen] waaren dagen op welke de Comizia, 6f algerncene vera
gaderingendes vélks , gehouden wierden, en gelyk Qv:.ius zege.

(©)
Waarop men ’t vélk vetmag in ’t afgefchutte perk
‘Te fluyten, om aldaar zyn item te geeven.

 

  

  

  

zinnen , op
aveniflen 3

 

      

 Quo populumjus eft includerefeptis.

Dies comperendini waaren dagen op welke degéne die voor * Recht gedaagd waaren;
bérg mogtenftellen.

Dies ftati waaren dagen aangefteld om rechtzaaken tuffchen Romeynen en uytheem:
fchen af te doen.
Dies prebiares waaren dagen op welke men ’t geoorléfd achtte eenige vyandiykheyd

te pleegen : want geduurende den tyd van fommige Fceften , gelyk als de Satarnalia ;
Latine , en dat her welk men noemde Cuzz mundus patet , toegewyd aan Dis en Pro-
ferpina , oordeelde men ’t cene foort van g6dloosheyd te zyn, vélk te werven ; op te
trekken , het krygsv6lk te oefenen , 6f met den vyand zich in ’v gevechî fe begceven,
*t en waare men eerft van hem aangegrecpenwas.
De Romeynen verdeelden de dagen ookin gelukkige en ongelukkige : de Dies po-

frriduani, 6% dagen die naa de Kalende , None, 6£ Idus quamen , wierdenaltoos voor
ongelukkig gehouden , en daarom genoemd Dies atri , zwarte 6f heylloozedagen.
A. Gellius wyft uyt Verrius Flakkus aan , dat dit was omdar men veele ceuwen achter:
één bevonden had, dat die dagen ongelukkig voor den Staat waareh geweeft, door’t ver-
lies van veldflagen , 6f fteden, éf ’v overkomen van atidere rampen (4). Ook zegrhy
dat de dag voor den vierden der Kalenden , Nonen, éf Iden, altoos ongelukkig geacht
wierdt ; maar hy weet'er geen andere reden voorre vinden, dan dat de groote neérlaag
te Kanne op zulk cen dag voorviel.

 

(@) Fal. 1. (4) Lib. 2. Od. 13. (6) Fat.t: (4) NQ.Attic. fibi f. c. 1%

XI HOOFD.

          



 

   
  

     

  
    

    

  

  

        

    
  
  

  
   
  

    

  

  
    
   
   
  

  

            
 

: DE AALOUDHEDEN XI Hoofi

xI-<H:O°0-F-D STU RK

Van de Kalende , Nona, en Tdus.

E Romeynen waaren gewoon de dagen hunner maanden te rékenen
by Kalende , None , en Idus. Romulus begon zyne maanden 3.

33 [00s Op den cerften dag der nieuwe maan , ‘en wierdt daarin Tiaage.
° vélgd doorde ftichters der andere jaarrékeningen ; om de verande.
È ring der onbeweegelyke Feeften te vermyden. Dies was?t gebruyke.
lyk dae één van de Onderpriefters al ’© volk op de nieuwe maanin
*t Kapitoliumvergaderde,en dan zo veele dagen opriep als’erwaaren

© tuflchen die en de Nozze. Zulks dat van het oud woord Cel Bi
van %t Griekfch Kar, Ik roep , de eerfte deezer dagen den naam van Kalende kreeg,
Déchdeeze gewoonte van de dagen op te roepen duurde niet langer dan hetjaarder {tad
450 » wanneer ©. Flavius, de Bouwmeefter , beval de affi , 6f den Almanak , op
openbaare plaatfen te ftellen , opdat elk een het onderfcheyd der tyden ; en wanneerde
Feeftdagen quamen , zou konnen zien (4).

De None wierden zo genoemd , omdat men negen dagen van dezelve téraande
Idus telde.
De I4us quamendoorgaans ontrent het midden van de maand , zulks dat die ben:

ming kan afgeleyd worden van Iduare , een verouderd woord , betékenende Vir-
deelen.
De Kalende quamen altoos vaft op deneerften dag van elke maand ; maar de Noe

en de /dus quamen in vier maandenniet: op dezelfde dagen, als in de Gverige acht:
want Martius, Majus , Julius, en O&ober hadden elk zes None , en de andere mar
vier ; dies vielen in de eerlte de Nonen op den 7°" , en de Iden op den 15%, cnin
de Taatfte de Nonen op den5°en de Iden op den 13*" dag der maand.

In herrellen der dagen gingen zy altoos achterwaards : want den cerftenvan Louw-
maand noemden zy Kalende Fanuarii, of de Kalenden van Januarius ; den 31°van
December , was Pridie Kalendas Fanuarii , 6£?s daags voor de Kalenden' van Farma
rius 5 den 30°van December was de derde der Kalenden van Fanuarius , en zo tb
den 13°toe , ‘welke Ius Decembris was 5 de 12°was Pridie Tdium Decembré,
6£’s daags voor de Iden van December: de 11°° was rerzius Iduum Decembris, 6f deder
de der Iden van December : en zo tét den 5% welke was None Decembris ; vere
vélgens was de 4° Pridie Nonarum Decembris , 6 's daags voor de Nonen van De-
cember: de 3% was rertius Nonarum Decembris , 6f de derde der Nonen van De-
cember : de tweede was guartus Nonarum Decembris » 6f de vierde der Nonen van
December : en de cerfte was KalendeDecembris , de Kalenden van December.
Men moet aanmerken dat als men Ka/endas , Nonas > 6£ Idus in den Accufativns

cafus aantreft , het Voorzetfel 4ufe altoos daar onder. moet verftaan worden souls
datterzio Kalendas , Idus ,6fNonas , zoveelisalstertio die ante Kal, Non. vel Idus.

(a) Livius lib 5. c. 46.

  

    
   

 

XilT-. HOfO; EDS TUIR

Van de voornaamfte Feeftdagen der Romeynen welke men in ‘hanno
cAlmanak vindt.

roma E Xuende, 6fcerfte dag, van Januarius was de tyd dat de Overheden in
F hun ampttraden , voorts was’ uykelyk malkanderen ‘alsdan geluk te

5.8wenfchen , 6f gefchenkentoe te zenden (4).
Op dents°van Februarius, 6fden vyftienden der Kalenden van Maatt,
€ was het Feeft der Lupercalia , wanneer de Luperci hunnen woeften om-

megang hielden (4), die hieryooren befchreeven is. Op den 11° ci
ci

   

 

  

5

(a): Ovid. Fall. 1. (6) Idem. Falt. 2.    



  
XII Hoofdit. VAN ROME II Boek. (73)
19°" van Februarius, 6f den 11°der Kalenden van Maart, vierde imeh de Feralig 3 0fFeceft ter cere der geeften , en %e vélk brage zékere geringe 6fferanden op de gravenhunneroverlcedene vrinden. Ovidias geeft’er zulk cen net verhaal van, dat wy°'t nict vooreby konnen, hier in te laffchen. #

(c) E}? honor.& tumulis , animas placare paternas ;
Parvaque în exftruétas muneraferre pyras.

Parva petunt manes : pietas pro divite grata eft
Munere , non avidos Styx habet ima Deos,

Tegula porrettis fatis eft velata coronis ,
ÈtJparfe fruges , parvaque mica falis.

Hy wil zeggen :

De gtaffteèn hebben ook hunne eete , als men de zielen
Der oudren mer een kleyn gefchenk bevreedigt : want

Degeeften eyfchen niet dat men vecl zou vernielen
Om hunnentwille : cen gife maakt ook een naatiw verband.

Begceerlykheyd heerfcht nier by de onderaardfche goden ,
Een aardenfchotel met bloemkransjes , frifch van geur,

En graangewas mer zour, geftrooid op groene zooden ,
Is hen genoeg , cen kleyn gefchenkje is hunne keur.

*s Daags naa de Ferafia vierde men de Chariftia, 6£°v Licfdefcelt ; wannect 't madgi
{chap vanelk geflacht bycenquam , en een gaîtmaalhieldr.
Op de Kalenden van Maart hieldt men de UMatronalia »s cen. feet het welk déRoomfche Joffrouwen vierden ter eere van Mars, aan wien zy zich geloofden verpligt

te zyn voor‘t geluk van kinderenvoortte brengen ; cene gunft welke hy cerft aan zyne
eygene minnaareffe Rhea beweezen had (4).

Opdien zelfden dag begon ook het Feeft der Danspriefteren ; en hunne ommegang
metde fchilden , waaraf hiervooren gefprookenis.

Op. de Iden van Maart was het Feelt van Anna Perenna s ter eete van Anna Didészufter , die in Italié by /Eneas gevlooden quam , 6f van zékere Anna , cene oude Juf-frouw, die in cenen dieren tyd den gemeenen vélke te Rome met koorn uyt haare eyge-ne voorraad verzérgde. *t Vieren van deezen dag beftondtin drinken en gaftmaalenori-
der de vrinden. Het gemeen vélk quamtét dien cynde byeen op ’t veld ‘aan den Ty-ber, en maakende daar tenten en Sroene pricelen , vierden zy dien dag metallerley
kortswyl en vrolykheyd , wenfchende malkanderen zo veel Jaaren leevens als zykelken
dronken (e). :

Die zelfde dag wierdt door cen befluyt van den Raad genoemd Parricidium [ Vader-moord], omdat Julius Cefar op dien dag vermoord was (f).. Appianus in zyn twee-
de boek fpreekt van een geheel andere wer welke de Burgermeefter Dolabella op dat
voorval wou doorgedreeyen hebben , en dat was, dar men dien dag zoude noemen Na-talis Urbis ( des Stads geboortedag ), gelyk als 6f de Roomfche viyheyd op den dag
van Cxfars dood had begonnen te herleeven.
Den 19°" van Maart., 6f den 14" der Kalenden van April , begonden de Quit-

quatrus 6f Quinquatria , het Feelt van Minerva, ’c welk vyf dagen duurde. Opdee:
ze hoogtyd was het dat de jongens en meysjes die Godinne badenom wysheydengeleerd-
heyd, waarvan zy de Voorftandereffe was : en op deeze gewoonte zier Fuvenalis s daàr
hy zegt:

(&) Eloquium ©famam Demofbenis aut Ciceronis
Incipit optare, © totis Quinquatribus optat.

Hywenfcht omde uytfpraak van den Griek Demofthenes,
De roemvan Cicerois al zyn luft en wenfchen
Opall’ de dagen van Minervàs feeft.

Den19°van April, 6f den 13°der Kalenden van May , vierde men de Cereglia 36£°%feeft van Ceres , by welke plegtigheyd de vrouwen de voornaamfte bedryffters
‘waaren. Niemanddie in de rouw ging mogt deel daaraan hebben ; weshalve ’t me
Waerdig is dat’er op de neérlaas by Kanne zulk cen algemeene droefheyd in deStad was,dat men *t jaarlyks Feelt van Ceres niet kon houden (5).

  

Op
(© Ibid. (4) Ovid. Fat. 3. (e) Ibid: (f) Svezor. inJul. c. 88. (£) Sat.io. (4) Livias. lib. 2à, 

   
  

 

   

      

  

  

  

    

  

 

  
  

       

  

 

  

     

   

    
  

  

    

  

  

  
  

  

 

  

  

 
 
           



     
        

 

(74) Il Boek. DE AALOUDHEDEN XII Hoofdf
Op den 21°" van April, 6£ den 11°" der Kalenden van May , wierdt de Pali,

6f’t.teeft van Pales , godinne der fchaapherderen , gevierd; wordende’t zelve fomtyds
00k genoemd Parilia van pariendo [baaren]; omdat men alsdan gebeden deed voor

de vruchtbaarheyd der fchaapen. Ovidius doet een verhaal van cen moeijelyk werk van

bygeloof, °t welk de herders op dien dag pleegden ; naamelyk ’s nachts hielden Zy cen

groot galtmaal , en wanneer ze alle vrolyk waaren , dan wierdt de vreugd beflooten met

over de vuuren , die ze in ’t veld van ftoppelhoopen gemaake hadden, te fpringen en

te danfen (&).
Die zelfde dag wierdt ook genoemd Urbis natalis , (des Stads geboortedag ) omdat

de Stad op dien dag gefticht was (4).
Den 25%April, Of den 7°° der Kalenden van May ; had men de Robigalia} 6f

*t feeft van de godinne Robigo 6f den géd Robigus , die ’t koorn en de vruchten voor
den honigdauw en ’ verzengen bewaarden (2).

Den 28° van April, Of den 4°" der Kalenden van May , vierde men de Hora.

lia, 6£"t feet van Flora , de bloemgodin (7); alsdan wierden de openbaare fpelenge.

houden ; welke hiernaa zullen befchreeven worden. Si

Int overig gedeelte des jaars komen ons geen Feeften van merkelyk belang te vooren,
uytgenomen het Poplifugium [de Volkvlugting] en de Sazurnalia ( 6f Saturnus da.

en)
7 De corfprong der vermaarde Noricaprotine , bf *t Poplifugium , wordt op tvee.

derley wyze by Plutarchus , volgens de rwee gemeene gevoclens ; verhaald ; teweeten,

cerlt van Romulus verdwyning op dien dag, wanneer d'er cene vergadering gehouden

wierdt by ’t Geyren moeras ( Pa/us capree ); waarop fchielyk zulk een onwéer, niet
donder en andere ontfteltenis in de lucht , ontftondt , dat het gemeene vélk wegyloodt

omzich te bergen ; en naa dat her onwéér over was , kon niemand den Koning vin

den (7).
Ofanders vaneenen wilden vygeboom ( Caprificus ), omdat het in den Gallifchenoor.

16g was gebeurd , dat cene Roomfche jongvrouw , die int leger der vyanden gevangen

wa8 , hen op zékeren nachein wanòrde ziende sop cenen wilden vygeboomklom, en

cen brandendetoorts na de Stad zwaaijende , den Romeynen daardooreen teken gafom
cenen uytvalte doen; ’t welk zo welgelukte ; dat zy cen groote overwinning beyoch-
ten (0).
DS opkomlt der Saturmalia , ten opzigt van den tyd , is onbekend , Makrobiuszegt

dat ze in Italiè lang voor ’t bouwen van Romegevierd wierden (p). Devertelling mn
Saturnus , wien ter eere dat feelt gehouden wierde, is elk een bekend. Belangendede
manier der plegtigheyd , daar waaren behalve de 6fferanden, en andere deelen van de
gédsdienft , cenige kleyne omftandigheden , die nòg al aanmerkens waérdig zyn: ge-
Iyk als, de vryheyd welke men aan de knechtengafom met hunne. Meefters vrolyk te
wcezen, waarvan zo menigmaalin de Schryvers gemeld wordt. *t Is waarfchynelykdatdî
gefchieddeter gedachteniffe der vryheyd. , welke menin de goudene ceuw onder Satut:
nus genoot , aléer de naamen van knecht 6f meefter in de waereld bekend wasten:
Hier beneven zondt men onder vrinden malkanderen ook gefchenken toe. Men mog!
geenen oorl6g afkondigen ; nòch geenen misdaadigen ter dood brengen. De {choolen
hielden viertyd , en niet dan vreugde en vryheyd wasin deftad te vinden. Dit feel
duurde in ’ eerlt maar éénen dag, zynde de 14° der Kalenden van Januarius ; meat
naderhand hielde men ’t drie , vier , vyf , ja zeven dagen (4).

 

 

G) Ovid. Fat 4. (A) Ibid. (0) Ibid. (72) Ibid. (2) Plucareb. in Romul. Plutarch. in Romuil.&il

Camilll (p) Saturnal. 1. 1. c. 7. (9) Ligf. Saturnal, lib. 1. cap. 3. © Plutare

Eynde van het tweede Bock.
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VAN ROME. III Bock. (75)

Ti <<Be Oh K.

Van de Burgerlyke Regeering der Romeynen.

EL 00 ad:

Van de algemeene verdeeline. des vdlks.

Omulus, zo dra als de Stad cenigermaate van inwooners vervuld was s
2 verdeelde het vélk naar hunnen Îtaat , geevende aan de voornaamite

< 6f aanzienlykfte den naam van Patres [Vaders] OfPatricii, [Jonkers]
enaan de dverige.den gemeenen naam van Plebeji [gemeene lieden].

?4, Omdeeze twee foorten nògtans te vafter aan één té fchkelen s bevalà: 48) hyaan de Patricii { 6fJonkers ] dat zy eenige van de gemeene mof=o è (0)cen befchermen ; weshalve zy Patroni [ Voorftanders] s en deande-
VAMNMATM9 re Clientes [ Befchermelingea ] genoemd. wierden. De Patronen
waaren altoos de. Voorfpraaken der Cliezzez in twiftzaaken » en hunne Advokaaten intgerecht; in ’t kort,, zy waaren hunneraadgeevers en toezieners in allerley zaaken. Daar-entegen dienden de Befchermelingen hunne Voorftanders getrouw lyk, bewyzende hen
niet alleenlyk alle bedenkelyke eerbiedigheyd, als de gelegenheyd zulks vereyfchte maar
hen cook metgeld byftaande ; wanneer Zy buytengewoone onkòften moften doen. Déchnaderhand toen de Staat ryk wierdr en in groorheyd roenam , alhoewel alle goede dien-
ften tuflchen hen bleeven duuren , echter oordeelde men ’t onéerlyk dat de meerdere van
de mindere geld zouden neemen (4).
De verdecling des vélks in Raadsheeren , Ridders , en Gemeene > had haaren'oor-

fprong ontrent den tyd dat de Tarquynen verdreeven wierden. De Raadsheeren waas
ren zodaanige perfoonen die in den Opperften Raad van Staate Zitting gchad, en uyt
de Edelen éfde Burgery verkooren waaren. Indien ze uyt@le laatfte rang waaren, dan
hadden ze de cere van cenen goudenring,maar niet van eén paerd dat op gemeenekéften
onderhouden wierdr. De Rz4ders waaren zodaanige dien cen gouden ring en een paerd
op's lands often toegeftaan wierdt, De Gerzeeze waaren de 6verige des vélks , waar
ondernietalleen ’t gemeene graauw gerekend wierdt , maar ook zodaanige uyt de Ede-
len die nég niet tor Raadsheeren waaren verkooren geweeft , 6f de volle middelen eens
Ridders bezaten : want men ontving de lieden in die rwee aanzienlyke rangen, alshun-
ne goederen zulks toelieren. Iemand die achthonderd Se/fertia bezat, kon tét Raads:
heer verkooren worden , en die half zo veel middelen had , kon in de Ridderfchap ko-
men. Maar Auguftus veranderde naderhand den Raadsheerlyken ftaat tér twaalfduyzend
Seftercién ; d6ch de Ridderlyke bleef als yooren.

Dedrie gemeene bewoordingen met welke van de Ridders in de Roomfche Schryvers
gemeld wordt , zyn Egues [Ridder], Egueffris ordinis [van Ridderlyke 6rden], en
Equeftri loco natus [uyt Ridderlyken ftaat gebooren] : waarvan de twee eerfte in allen
dcele dezelfde zyn; maar delaatfte ziet eygentlyk op zodaanige Ridders, welker va-
ders wel van die orden waaren , maar nooit de Raadsheerlyke waardigheyd bekleed had
den : want indien hunne vaders. Raadsheeren waaren geweelt , dan zou men ge-
zegd hebben dat ze uyt Raadsheerlyken, en niet uyr Ridderlyken ftaat gebooren waa-
ren (6).

Wanneer men vindt dat de Optizzates [Aanzienlyk®te] en de Populares ‘| Vélksbe-
gunftigers] malkanderen wederftonden , dan moet menonderftellen dat de cerftgemelde
zodaanige waaren , die , van hoedaanig een ftaat ook , voor de waardigheyd der hoog.
fte Overheden, en de grootheyd van den Staat opftonden, en’t zich niet bekreunden al
was ‘t dar de mindere om de verhooginge der bévelhebbende moften lyden. De laatfte
moet men ook neemen voor zodaanige perfoonen dié de gunft der gemeenen tét zich
poogden te trekken , door hen aan te moedigen om na grooter voorrechten te ftaan ,
emde zaaken op cen gelyker en cenpaariger voet te brengen. Want het zoud onrédelyk
zyn zulk een onderfcheyd tuffchen die twcea » gelyk Sigonius en andere doen:

z naa=

     

(4) Vid. Dionyf. lib. 2. Liv. 1.1. Plusarch. in Romule. (6) Vid. P. Manus. de Civ. Rom.p. 5.

   

  

 

   

  

  

   

 

   

    

  
  

   

  
      

   

  

 

    

  

 

  

  

   

  

          

 

       



      
   

  (76) II Bock. DE AALOUDHEDEN. THoofdk
naamelyk, ,dat de Populares zodaanige waaren die door woorden en werken zich by
den grooten hoop poogden bemind te maaken,; en Optimates zulke die zich in allè
,, zaaken zo droegen , dat hun beleyd van elk een goed gekeurd wierdt. Deeze uyti

legging komt meer overeen met de klank der woorden , dan met den zin der zaaken ;

en dus doende zouden Optimatesen Populares maar benaamingen van deugzaame en dn
deugende zyn; en *r zoud immer zo hard weezen in zulk een groote verdeeling van
menfchen, te ftellen dat de ééne party altoos geheel vroom, en de andere t'ecnemaal
quaad zoude geweelt zyn. Ik weet wel dat dit gevoelen op het gezag van Cicerofteunt,
maar wanneer wy hem aanzienniet alleenlyk als iemand die met vooroordeel ingenomen

was, maar 0ok als cenen Redenaar; dan zullen we ons niet verwonderen, dat hy detweg

partyen onderfcheydende , zulk een eerloos merk op zyne vyanden zette , en zyn ey.
gen aanhang zo eerlyk verbeeldde. Déch op dien voer zouden de moordenaars van Jo:
Îius Cefar ; die de Optimates waaren , voor zeér vroome lieden moeten doorgaan ; en
de aanhangers van Auguftus ;, welke van de tegenparty waaren, zouden een gezelfchap
van fnoode guyren moeten geweeft zyn. ‘è Is derhalve cen veel befcheydeneroordeel;
dat men *t verfchil cerder in de ftaatkunde ‘dan in de zeedekunde , enlieverin de

grondrégelen der Regeeringe , dan in die der Gédsdienft en der byzonderepligt;

îtelle.
Daar is nég cen andere gemeene verdeeling des vélks in Nobi/es [ Edelen, ] Novi

[Nieuwe], en Ignobiles [ Onédele], ontleend vanhet recht om {childeryen 6fbeelden
fe moogen hebben; cene cere alleenlyk toegeftaan aan zodaanigen welker voorouderen
eenig ampt van Curulis bediend hadden, dat is die Bouwmeefter , Schattingmeefter,

Schout, 6F Burgermeefter waaren gewéeft. Dic de fchilderyen éf beelden zyner voor

ouderen had , wierdt Nobilis genoemd ; die alleen zyn eygen had , kreeg den

naam van Novus, en die geen van beyde had , was Ignobilis. Zulks dat 75 imagini

[her Beeldenrecht ] byna het zelfde was als hedensdaags het recht der wapenfchilden:

en hunne Novss homo was zo veelals een nieuw opgefchooten Edelman by ons.

Het duurde eenenlangentyd dar niemand dande Patricii, Edelen (Nobiles ) waaren

omdat niemand , dan van zulk cen rang, cenig ampt van Curulés kon bekleeden. Daar-

omvindt menopveele plaatfen van Livius , Salluftius, en andere Schryvers, Nobilità

[ de Adel] voor de òrden der Patricséa gebruykt , en alzo gefteld in tegendeel van

Plebs [*© gemeen vélk].  Maar naderhand toen de gercene burgers ’t recht verwurten

om’tampevan [ Caralis ] te moogen bedienen , verkreegen zy ook den tytel van M-

biles [Edelen] , enlieten denzelven naa aan hunne naakomelingen. (6). 3

De vryelieden der ftad Wierden gemeenlyk verdeeld in Ingenùi, Liberti, cn Liber:

tint. De Ingenti waaren Viygeboorene , gefprooten uyt ouders die altoos vry waaren

geweeft. De Liberti waaren Vrygemaakte : en de Labertini waaren kinderen van dry

gemaakte. È
De twee gemeene wyzen van in vryheydte ftellen waaren door uyterfte wille, 6fdoor

«Manumifio , [ handléslaating ].  Eenflaaf wierdt gezegd door Teftamentvry te zys
‘wanneer zyn Heer ,uytaanmerkinge van zynen getrouwen dienft, hemin zyne uyterfte vil

le vry verklaarde ; van welke gewoonte men veele exempelen by de Hiftorifchryves

vinde.
Deezefoort van Vrygemaakten noemde men Orcizi, omdat hunne meefters na de0ri

cus 5 6f andere waereld , gegaan waaren. En’t was cene zinfpecling op deeze gewoon*

te dat men naa den moord vanJulius Cefar, wanneer veele onwaerdige perfoonen zich;

zonder eenig billyk recht , in den Raad hadden ingedrongen, hen boertender wye.St:
natores Orcini (4) noemde.

Deplegtigheyd der Handloslaatinge («Manumifio) wierdt aldus verricht : Deflaaf
wierdt voor den Burgermeefter , en naderhand voor den Schout gebragt , door zyt

Meefter , die de hand op ’t hoofd van zynen Knecht leggende rér den Schout 26;

de, Hunc bominem liberumeffe volo , [Ik wil dar deeze menfch vry zy]), hem

daarop uyt zyne hand liet gaan, ’t welk imen noemde è manu emittere tn de hand

léslaaten |. Alsdan leyde de Schout hem eene roedeGfrysje, Vindittagenoemd; op

hoofd , en zeyde , Dico eum liberum efe more Quiritum, [kzeg dat hy wry2y opde
wyze der Romeynen]. Hierom zegt Perfius.

 

 

 

Vinditt4 poffquam meus è Pretorerece]i.

Naadatik door de roé vry van denSchoutvertrok.

Dit gefchied zynde namde Li/Zor

[

gerechtsdienaar| de roede uyt des Schouts hand;
ei

(e) Vid.Sigor. de Jur. Civ, Rom.2. e. 201 (4) Sqaesozi in Odtav. ci 35:

  

   

  

  

  

   

  

     

  

  

  

    

  
  

   

  

  

  
  

    

  

              

  

   

    



    

  

  

  

  

  

  
  

   

   

  
  
  

   

     

    

  

   

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

     

  
  

  

     

   

   

  

II Hoofdft. VAN ROME Ill Boek. (7)
en floeg den knecht eenige flagen daarmeè bp ‘e hobfd ; aanzigt > en derug , zulksdat’er dan niets overbleef dan ‘Pileo donari, {met den hoed, téteen teken van vryheyd,befchonken te worden | en zynen naamop de gemecnet6lder vrye luyden aangetekendte hebben,, met de oorzaak waarom hy die gunft verwurven had.

Daar was nég cen derde manier van vryheyd te verleenen , welke men niet zo dikwils
in de Schryvers ontmoet : naamelyk , wanneer een flaaf met toeftemminge en goedvin-den zyns mecfters zynen naamopde rélle van den Cenfor gefchreeven kreeg; zodaanigcen wierdt genoemd Lzber tenft , [ vry door {chatting |; eh de twee andere Liber te-fiamento [ vry door uyterfte wille], en Liber manumilfione. [ vry door handléslaà:ting.

FOOiai

 

Van den Raad.

E voornaamfte vergadering van Stàat, &n als het lighaam der Wet:
houderen , was de Raad [Seratas] ; die doorgaans niet alleerigeache wierdt de grondyeft enfteun dér Roomfche grootheyd tezyn;
maàr cok één van de cerfte inftellingen in de Gemeynteltaar was :
want Romulus verkooreerft honderd mannen van de aanzienlykfte }

f} zo wegens geboorte , als wysheyd en vroomheyd , oin hemin ’t be->, ftieren der zaaken by te ftaan, onder den naam van Sendtores 6f
P 2 Patres  wegens hunnen ouderdomen deftigheyd ; een tyrel zo eer-lyk, en echter zo minaan nyd onderworpen , als men zoud hebben konnen bedenken,

Naa dat de Sabynen in Rome ontvanger waaren , voegde men een gelyk getal van dielandaard by de eerfte honderd (4). En Tarquinius Priskus , eerft #6r de Kroon ko.
mende ;, verkoor uyt de Gemeente , om zich by hen bemind te maakenj nòg cen hon-derd , tét vergrootinge van den Raad (4), die te vooren alleenlyk uyt perfoonen vanden hoogften rang beftaan had. Sylla de Oppergezaghebber bragt het getal Boven de
vierhonderd ; Julius Cefar vergrootre het tét negenhonderd ; en ten tyde van het twce:
de Driemanfchap ; waaren'er meer dan duyzend ; zonder dat'er cenig onderfcheyd teri
aanzien van verdienfte 6f hoedaanigheyd gemaakt wierdr. Maar deeze wanòrde wierdtnaderhand door Auguftus verbererd , en cene hervorming in den Raad gemaakt, vél
gens de oudeinftellinge (€). 7 ù

Herrecht van Raadsheererî te benoemeh quam in ’t eerft den Koningen toe ; nader-
hand koozen de Burgermeefters hen , en verz6chten’er des vélks goedvinden op : maateyndelyk maatigden de Tuichtmeefters (Cenfores ) zich dit recht aan. Die de cerfte
op des Tuchemeefters rélle ftonde , had den aanzienlyken tytel van Princeps Senatus ;(4) [de Vorft van den Raad ], welken hy zyn leeven lang bchieldt. Echter waaren
de oppeifte Overheden , als Burgermeefters', Oppergezaghebber , ezz: altoos boven
hem in ’t Raadhuys.

Beneden het bezit van achthonderd , 6f naa Auguftus ; van twaalfhonderd Seffertia ;
Was niemand in ftaar omdie waardigheydte bekleeden, ‘ten waare hy reeds cenig Over-
heyds ampt in den Staat bediend had. En dat’er een zékere ouderdom, zelfs in Jaatere
tyden ; daartoe vereyfcht wierde , blyke uye her veelvuldig gebruyk deezet fpreekwyze
«fEtas Senatoria [ Raadsheerlyke ouderdom] by de Schryvers. Dio Kaffius bepaalt
den tyd op vyfentwintig jaaren (e), ’c welk devroeglte tyd was om een Rentmeefter-
{chap, ‘t cerfte ampt van cenig belang , te bedienen. Echtet bevindt men dat veele per:
foonen tét dit ampt bevérderd wierden , zonder dat men op hunne jaaren lette ; èn zo
ging ’t gemeenlyk ook ontrent andere eerampten. to È

Belangende den algemeenen tytel van Paires Confcripti. [ Befchreevene Va lers] 3
die hen van de Schryvers gegeeven wordt ,, dezelve was als cen reken van onderfcheyd
ontrent die Raadsheeren welke by de honderd van Romulus gevoegd wierden 3 Z0 door
Tarquinius Priskus , als door ’t vélk op ’t invoereneener Republyke rin de vél.
gende tyden wierden alle de Raadsheeren door malkander; Patres, en Parres Conferis
Pri genoemd. RO:

Nuzullen wy de Raadsheereneensals cengna6flighaam gaan befchouwen:

  
  

   

 

E

(e) Diomylib.2. (4) Idetù.1.3/ (c) Svetoni iù Augulti ci 351 (4) Vid: A: Gelini, lib, 3: ci 18,
(e) Lib. sa

 
 
     



  

      

  

   

  

 

     

        

  

        

     

     

  

  

    

  

  

  

 

  

 

  

    

  

 

    

 

  
  
   

      
     
  

(;8) NIBoek. DE AALOUDHEDEN II Hoofilt
De Overheden die de magr hadden om den Raadte doen vergaderen , waarenallen

de Oppergezaghebberi de Burgermeefteren ; de Schouten , de+Voorftan.

ders des vélks , en de Iuterrex [ Tuffchenkoning ]. Echter wierdt dat recht op buy.

tengewoone voorvallen toegeftaan aan de Krygs-Tribunen die met burgermeefterlyle

magt bekleed , aan de Tienmannen die tét ‘het régelen der wetten aangefteld , en aan

fommige Magiftraaten die op ongemeene voorvallen verkooren waaren. In de cerfte ty.

den van den Staat wierden ze byeengeroepen door cenen Stadsroeper; maar toen de Stad

meer en meer aangrocide , wierdt cen bevélfchrift uytgegeeven ; om hen te doen ta

menkomen (f).
Deplaatfen daar de bycenkomft gefchiedde waaren alleenlyk zulke die te vooren door

de Wichlaars waaren gewyd , en dat gemeenlyk binnen de ftadsmuuren; echter bedien.

den zy zich van den ‘Lempel van Bellona buyten de wallen , om gehoor te verleenen

aan uythcemfche Afgezanten , en zodaanige Landfchaps Overheden die in den Raad

moften gehoord worden, cer zy in de ftad quamen, gelyk als wanncer zy cene Triomf,

6fiets diergelyks verzéchten. Plinius verhaalt iers aanmerkelyks, tewceren dat wan-

neer de Wichlaars verflag deeden dat’er een 6s gefprooken had, het welk men dikwils

onder de oude wondertékenen vindt , de Raad alsdanterftond onder den bloorenliemel

(Jub dio) moft vergaderen (£)

Noopende den tyd hunner zittinge , men moet zien op de gemeene onderfcheydingg

van Senatus legitimus , en Senatus indittus. iL

Senatus legitimus was als de Raad byeenquam op zodaanige dagen als de wetten 6f

gebruyk vereyfchten ; deeze waaren de Kalenden , Nonen ; en Iden in elke maand,

tot aan den tyd van Auguftus, die de Kalenden en Tdenalleen daartoe beftemde. Inde

maanden van September en O&ober , volgens bevél van den zelfden Keyzer, waaren

de Raadshecren nict gehouden alle te verfchynen 5 maar alleenlyk zo veele als de wet

vereyfchte , om cen bequaam getal ròt het afdoen van zaaken uyt te maaken; en dar.

omnamen zy in dien ryd hunne beurten, waar by’ 16r, gelyk Suetonius verhaale (h)

Wyzien uyt dien Schryver ook dat de Jden van Maart (genoemd Parricidium

|

Va.

dermoord ] naar de moordvanJulius Cefar , dic op dien tyd gebeurde ) uytgezonderd

waaren; en daver cenbefluyt gemaake wierdt, dat de Raad nooit in her roekomendeop

dien dag vergadering houden zou (1).

Senatns indittus Was cen Raaddie tét het verrichten van eenige zaak bycengeroepen

was op eenen anderen dag dan de Dies comitiales, op welke de Raadsheeren gehoudenyaar

ren de algemeene vergaderingen by te woonen.

Zo dra als de Raad vergaderd was , vertichtte de Burgermeefter , Gf ecnige ander

Overheer , cerft cenige gédsdienft , en ftelde alsdan de zaak aan de vergadering y00t,

welk bedryf men noemde referre 44 Senatum Ck), Faan den Kaad yooîdma-

gen ].
ni; hy de zaak voorgefteld had, ging hy rond , beginnende van den Véorft des Read

( Princeps Senatus) Of de verérdincerde Burgermeefters , en vraagde  clks gevo&

len ; waarop cen iegelyk die wilde , opftonde , en zyn cordeel over de zak®

verftaan gaf.
*t Is aanmerkelyk dat wanneer een Raadsheer zyn gevoelen gevraagd was, hy alsdan

vryheyd had omzo langte fpreeken als ’© hem beliefde ; zo wel wegens andere zaaken,

als ontrent het gene verhandeld wierdt. Wanneer derhalve iemand uyt den Raad voor-

had omcenig raadflòrte ftuyten , dan was ’t her gemeen gebruyk dar hy zyne reede 20

lang uytrekte, totdat het te laat was omeen befluyt te neemen.

Wanneer zo veele als ’t geraaden vonden hunoordeel in ’t breede gezegd hadden ;

dan ‘herhaalde de opperfte Magiftraatin °c kort de verfcheydene gevoelens ; en om dan

tét cen befluyt te komen , beval hy den Raadsheeren zich te verdeelen , en de éénepa

ty na de ééne kant , en de andere na de andere kant van ?t vertrék te treedenz waama

bet getal van yder party opgenomen zynde , de grootfte hoop °t befluyt maakte : ch

daarop wierdt het Raadflér door Beampifchryvers , aan de voeten van den oppeiften

Magiftraat , befchreevea , en door de voornaamfte leden die’er de voortzetters vanv®&

ren ondertekend.
Maar in zaaken van weynig belang, 6f die {poed vereyfchten , wierdt het gebruyk

van ’t gevoele; te vraagen, cn de zaak te betwiften ; ter zyde gefteld , en * befluyt

ging door enkelyk op de verdeclinge der leden , en het tellenvan ’t getal ter wederz)=

de. Dit noemde men Senatus confultum per disceffionem faîtam » [een raadsbefluyt

doorterzydetreeding genomen ]; en *t anderalleenlyk Senatus confultum (4). Sonchie
vers

  

 

Julius Kapitolinus fpreckt van zékere raadsbefluyten , welke men by andere

de Senat. Rom.

|

(g) Pliz. Nat. Hi0t.lib.8. c.45. (4) InO@av. c. 35. (+ Idemin Jul Orbi

Senat. Rom. (0) Paal, Manat. de Sen, DO 53.  

 

 



      
  

 

  

     
  

     

   

  

   

  

 

    
  

  

   

    
  

 

  

     

     
   

  
   
    

Ill Hooflt. VAN ROME. illBock(79)
vers niet vinde, en van hem Seratus confulta tacita [ zwygende raadsbefluyten ] ge?
noemd: worden ; en hy zegt dat ze gemaakt wierden ontrent zaaken van een groot ge
heym , zonder dat men de Amptdienaars daarbyliet komen: maar al het werk wierdt
door de Raadsheeren zelve verricht , naa het afleggen van cenen cedvan geheymhoudin=
ge, térdat hun toeleg zoud uytgevoerd zyn (12). .

Daar waaren verfcheydene zaaken die het doorgaan vancen befluyt in den Raad kon:
denbelerren, gelykals cene tuffchenkomft 6f tuffchenfprecking (Iaterceffio). Dit ge
fchiedde gemcenlyk door de Voorftanders des vélks , die ’© zelve hun voorrecht reken-
den te zyn.  Maar * kon ookgefchieden door cen Magiftraardie ‘r zelfde gezag had als
degéne die de zaak in den Raad voorftelde : ook wel wanneer het vereyfchte getal on
cene wet re doen doorgaan niet volkomen was; want dav’er een gezét geral daartoè
ftondt ; blykt klaar, fchoon men de nette omftandigheyd daarvan niet  zekef
Wweer.

In dusdaanige gevallen wierdt het gevoelen van de mcefte ftemmen niet Senzius com
fultum , maar Authoritas Senatus genoemd , als zynde hun oordeel, maar niet hun
bevél ; en het had weynig te beduyden; ’ten waafe het naderhand bekrachtigd , en rét
een Raadsbefluyt gemaakt wierde, gelyk veeltyds gebeurde (2). Evenwel moet men
toezien dat men Authoritas Senatus niet altoos, waar men ’t ook in de Schryvers vindr,
in dien zin neeme : want ’t en zy'er ter zelfder plaarfe gemeld word van cene Zazer-
cefffo , moct men het doorgaans voor cen raadflét neemen , en Cicero gebruyke her yeel-
tyds in dien zin.

Behalve deeze twee hinderpaalen kon een befluyt van den Raad niet doorgaan nad
zonnen-ondergang , maar wierdt tér een andere byeenkomft uytgefteld.

De gefchreevene befluyten waaren tét aanhetjaar der Stad 304. in bewaaringe van den
Burgermeefter , die’er meé mogt handelen naar zyn believen , enze wegdoen éf bewaa-
ren ; zo als hy°t goed vondt. Maartoen wierdt'er cene wet gemaake dat menze by de
ftads Bouwmeefters (€ /Zdi/es plebis ) zoude brengen, om in den Tempel van Ceres
bewaard te worden (0). Echter vindt men dat ze daarnaa in de gemeene Schatkamerbe-
waard wierden (p).

Wyders ftaat aan te merken dat behalve de eygentlyke Raadsheeren ; alle Overhe:
den in de Raadsvergadering mogten komen ; zo lang zy in de bedieninge van hun ampî
waaren , en zelfs naa dat hun tyd verftreeken was , byaldien zy de waardigheyd van
Curulis bekleed hadden. Niettemin ftondt het den zodaanigen , die uyt krachte van
hun Overheyds amptin de Raadsvergadering quamen, niet vry hun oordcel aldaar te uy:
ten, 6f onder degénendie cene ftem hadden geteld te worden.' Maar zy gaven even-
wel hunne meening ftilzwygende te verftaan , door over te gaan tét dice Raadshee-
ren , welker gevoelen zy voorftonden , en wierden daarom Sezatores pedarii ge:
noemd.

Daar was ook een oude gewoonte geweeft , dat de zoonen der Raadsheeren in de ver-
gadering mogrten komen , en de verhandelingen aanhooren ; maar die wierdt door
cene wet afgefchaft, en raakte uyt het gebruyk , tétdat ze weder in treyn gebragt
wierdt door Auguftus , die omde jonge Edellieden te cerder rét her bewind van zaaken
bequaam te maaken , beval dat cen Raadsheers zoon , wanneer de tyd gekomen wasdat
hy den mannelyken tabberd aanfchoot , het voorrecht zoud hebben om de Larss cl4-
vus te draagen, en in den Raad te komen (9).

 

(02) Jul. Gapitolin. in Gordian. (+) P. Mans. de Sen. (0) Liv. 1.3. (p) Vid. Ciceron. Philipp.5. Suetor,
in Auguft. Zacie. Annal. (9) Sweton. in Augutt. c. 38.

 

III #HfOO'E:DS4IUSK,

Van de algemeene verdeeling der ©Magiffraaten ; en van de Néfan-

ders der ampten.

dg” Mniet re fprecken van de verfcheydenerley foorten van Regeeringe onder
id Romeynen ; en welke de voorrang boven andere hebben gehad ; zo

zullen wyin ’t kort de voornaamfte Magiftraaren onder die alle eens be-
AO, fchouwen. Men vindt vandezelve veele algemecne verdeelingen , als ten
IZ opzigt van tyd WMagiftratus ordinarii , en extraordinarii le-voone if

uye
       



        
  

         

    

    
  

  

   

 

  

   

   

  

   
 

 

(80) II[Boek. DE AALOUDHEDEN HIHoofii,
buytengewoone Overheden ]; ten opzigt van de perfoonen Patricii , Plebeii , en Mix.
ti, [Edelen, gemeene, en gemengde |; ren opzigt van hunne hoedaanigheyd Mojo.
res en ©Minores [ Oudere Gf jongere ] ten opzige van de wyze op welke zy in ’t Open.
baar verfcheenen Carsles en Non Curules ; en eyndelyk ren aanzien der plaatfe van hun
verblyf Urbani ‘en Provinciales. [ fteedfche en landfchappelyke ] (4). Indien W
de gevoegelykfte en Klaarfte wyze willen houden , dan moeten, wy hen naar de Jaat.

fte verdeeling fchikken , en vervélgens de voornaamfte burgerlyke ampten , zo binnen
als buytens lands; befchryven.  Maar men zal achten dat wy eerft cen verhaal behooren
te geeven van de perfoonendie na die ampten ftonden.  Zy wierden Candidati genoemd
naar den witten tabberd (7oga candida); waarmede zy gekleed waaren als zein%t open:
baar na cen ampt ftonden. Zy droegen deezen léffen rék open. en ongegérd ; zonder
cen geflooten kleed daar onder te hebben; ’t welk fommige duydenals of °£ voordachte:
lyk gefchiedde omdenvélke alle vermoedenvan fteekpenningen 6f omkoopingete be.
ricemen.  Maar Plutarchus (4) acht dat her was 6f omhunbelangte beter voort tezer.

ten, doorin zulk een flecht gewaad te verfchynen; 6f om hunne wonden,' zozy'ereeni
ge in ’s Lands dienft bekomen hadden, te gemaklyker te konnen toonen,, als tekens hun-
ner dapperheyd en getrouwheyd , waarlyk cen krachtig middel om de gencegenheden

des vélks'te winnen. Ende eerftgemelde reden verwerpt hy, omdat deeze gevoonte te
Rome alin’t gebruyk was geweeft , veele eeuwen te vooren dat giften en gefchenken
cenig vermoogenby de openbaareftemgeevingen hadden ; aan welk quaad hyvoor cen
groor gedeelte het verderf van den Staat wyt.
Zy gaven hun verzoek doorgaans eenjaar voor de verkiezinge te verftaan, en onder-

tuffchen z6chten zy overal vrinden re maaken. ‘Tot dien eynde ftelden zy alle konften
in ’t werk om degeneegenheyd des vélks te winnen , en gingen de ftad dikwils‘rond,
vanwaar deeze fpreekwyze Ambire Magiffratum [om cen. Magiftraats ampt rond
gaan ] haaren corfprong heeft. In hunne wandelingen vatteden zy de geringfte perfoo.
nen wel by de hand , en gebruyktenniet alleenlyk de gemeenzaame benaamingen van
Vader, Broeder, Vrind, en diergelyke, maar noemden hen ook by hunneeygenena:
men. Tét deezen dienft hadden ze gemeenlyk eenenî Nomenclator Of Monitor | Naam-
noemer ] by zich, die hen de naamen van elk eenin’t oor luyfterde,. ‘Want hoewel
Plutarchus van eene wet fpreekt , die verboodr dat cenig Amptverzocker zich van vl.
ken Indachtigmaaker zoude bedienen ; zo voegt hy'er echter by , dat Katodejonge de
cenigfte perfoon was die dit naaquam, endit werk door behulp van zyn eygene geheu»
genis verrichtte (6).

Zyhadden reden om zeer naauwkeurig en omzigtig in alt bedryf deezer kuyperyett
Zyn ; want eenige hoon , 6fcen boertig woordtegens éénen van de ongezienfte uyrden
hoop ; als hy maarcene ftem had , was fomtyds magtig om °t graauw zote verbitteren;
dat de verkiezing cen geheel anderen keer nam. Dat zulks waar zy, kan men afneemen
uyc het gene van Scipio Nafika verhiaald wordt : Toen hyna ‘t Bouwmeefters ampt
{tonde ;. en langs ftraat omgingiom zynen aanhang te vergrooten , ontmoette hy centi
landman, die in de.ftad gekomen was om zyne ftem nevens andere te geeven; en voe
lende in ’t aangrypen van zyne hand dat zyn vleefch heel hard en eeldachtig was, Eglie-
ve, zeyd hy , benje gewoon op je handen te gaan è De bocr was zo verre van behaagen
te fcheppen in deeze boertery , dat hy over dien hoon Klaagde ; waardoor de Edelman
van het ampt waarna hy ftondt verfteckenbleef.

Zodaanige perfoonen die hun voorneemen opentlyk begunftigdenwierden onderfchey-
den door de benaamingen van Sulutatores [ Groeters |. Deduttores | Geleyders] i
Settatores [ Naavélgers ] (4). Die vande cerfte foort quamen henalleenlyk ’smorgens
aan hunne wooning groeren , en namen dan weér affcheyd ; de tweede wachtten henop
en geleydden hen tét aan demarkt; en delaatfte deedendenganfchenkeermer hen. le
nius verfchaft ons nég een andere aanmerking , naamelyk , datniet alleen de perfoonen

die na cen ampt ftonden, maar fomtyds ook de aanzienlykfte hunner partye , ‘omgit*

gen om ftemmen voorhente bekomen : en om onste verltaante geeven de groote viyt
welke hy aanwendde om ’t belang van éénen zyner vrinden voortte zetten , gebruykthy
dezelfde fpreekwyzen die gemeenlyk op de Amptverzockers zelve toegepalt worden)

 

   

als Ambire domos [by de huyzen omgaan|, Prenfare amicos[vrinden by ‘de hand vatten)

Circumire ffationes [eenen keer rondgaan | enz. (e), È
De manier der verkiezingen zal gevoeglyker verhandeld worden alwaar van de Ver

gaderingen gefprooken wordt daar die gefchiedden.

(è) Lipfius de Magiftrata, c. 2. (6) in Coriolan. (€) Plus. in Cato Uticenî (4) Rf] Apia
Epif.l.2. Ep.9.

IV HOOFD-

   

  

  

            

    

            

   

     

 



  

 

  

  

  
     
  

  

  

  

  

 

  
  

  

    

     
  
  

   
  

  

  

   

  

    

  
  

  

  

  
  

 

   
  

   

  

 

IV Hoofdft.

 

VAN ROME, II Bock. (8:)

IN.GHSO-O-E. Dì S*TEÙ KE.

Zan de Confules', gf Burgermeeftercit,

Et Burgermeefterlyk ampr nim zyn begin met het uytftooteh detTarquynen in’t jaar:der Stad 244», Her woord.Confules [ Burger.meefters ] heeft verfcheydenerley afleydingen, d6ch die vari Cicero (2)è Confulendo , [ van raadgeeven ] wordt in ‘t algemeen gevélgd.
Hunne magt was in ‘t eerft dezelfde als die der Koningen, alleen-3 lydoor meerderheyd van perfoonen, en kortheyd van tyd bepaald +St weshalve Cicero dic Regium imperium (b) [een koninglyke heer-7 fchappy ], en Regia poteftas (c) [ Een koninglyke magr ] noemt:In den oorlog hadden zy ’t oppergebied over de burgets en bondgenooren ; en in vree-de was hun vermoogen niet minder ; want 2y haddenzelfs 't beftier van den Raad 5welken Zy deeden byeenkomen, 6f fcheyden ; naar hun believen. En hoewel hun gezag zeer befnoeid wierdt , cerlt door de Voorftanders de vélks ,, en naderhand roenmen de Keyzerlyke heerfchappyinvoerde , echter wierden Zy ftceds gebruykt om denRaad tè onderrechten , het recht toe te bedienen » de gemeenefpelen , en diergelykedingen , te beftieren , en hadden de cere van de jaaren naar hupne naamen fe 16

Kenen.
Opdecerfte inftelling wierdt dit cerampt alleenlyk aan den Adel opgedraagen ; maarin * jaat der ftad 387. verkrecg de Burgery het voorrecht ,. dat'er altoos één uyt haarlighaam tot cen medegenoot in dit ampt gevoegd wierdr. ’t Is waar fomtyds was deBurgery zo magtig, darlibeyde de Burgermeefters uyt haaren rang verkooren wierden 3maarin ‘t algemeen was de één een Edelman , en de ander cen Burger.
Niemand mogt na dit amptftaan , ’t en waate hy by de verkiezing tegenwoordig ;en in eenen ampteloozen ftaar was; het welktét denburgerlyken corlòg tuflchen Pompejusen Cxfataanleyding gaf , gelykalreedeis aangemerkt. De gemeene ouderdom die zo-daanig cen amptverzoeker moft hebben ; was tweeényeertig jaaren. Dit geeft Cicero onste verltaan , indien men op Zyne manier van fprecken een weynig let , daar hy zegt datAlexander de Groote , ftervende in zyn dricéndertigfte jaar , tien jaaren aan den But.germecfterlyken onderdom te kort quam (4). Maar fomtyds ftapte het vélk overSo wet heene , en de Keyzers lieten zich weynig aan die bepaalinge gelee-gen zyn.
De tyd vande regeering der Burgermeefteren voor Julius Cafar , was altoos een vol.komen jaar ; maar hy voerde cene gewoonte in van Burgermecfters t’allen tyde , alwaar° maar voor eene maand, aante ftellen », naar dat hy © goed vondt. De Burgermee-fters echter die opdeneerften van Januarius aangenomen waaren , gaven de benaamingaan ‘t jaar , en hadden den tytel van ordinari [ gewoonlyke ]; en de andere noemdémen /uffetti [ ingevoegde ] (6).
De voornaamfte cieraadén en merktekens van hun gezag waaren de witte tabberd metpurper geboord , gcheeten Prezextz ; welke zy naderhand verruylden tegens de Togapalmata 6f£ pitta [ gebérduurde tabberd ] , die te vooren alleenlyk gehouden wierdtvoor zodaanige die met cene zeegepraal veréerd waaren : voorts de twaalf Gerechtsdienaars(Littores), die by beurten elk eene maand voor hen heene gingen , en den bondel(O) met den byl (fecuris) droegen ; en hoewel Valerius Poplicola den byl vanen bondel Wegnam » echter wierdt hy'er kort daarnaa weer bygevoesd.
Hun gezag was even gelyk, uytgenomenincenige kleynigheden , waar ontrent de oudfte;vélgens de Valeriaanfche wer , en die de meefte Kinderen had » v6lgens de Juliaanfche ,den voorrang had.

   

  

(€) Cicero de Leg. lib. 3. (4) Ibid. (e) 1demde Petitiorie Confulari. (4) Vid. Cicerax. Philip.s.. (+) Dilib. 43. Sweton. in Julio , cap. 76. &c.
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(82) II Bock. DE AALOUDHEDEN Y Hoofd&,

V. HOOFDSTUK.

Van den Diftator df Oppergezaghebber 3 ven den Meefter der

Ruytery.

Et ampt van Dilfator was al vrocg opgekomen. ‘Toen de Latynen

tegen Rome aanfpanden om de zaak van Tarquyn ; naa dat hy ver

dreeven was , te handhaaven , was de Raad in groote vreeze van ge.

vaar, ter oorzaake van de mocijelykheyd die men vondt in *t wer.

ven van vélk om hen te wederftaan,: want de geringfte lieden die

genoodzaakt waaren geweeft zich in fchulden te verloopen by dg

Ate? Edelen , weygerden dienft re neemen , *t en waare de Raad eenbe-

DDAEL uytgaf van een algemeene quytfcheldinge. Dewyl nu de magt

van leeven en dood den Burgermeefteren onlangs door de Valeriaanfche wet ontnomen ,

en vryheyd verleend was om Zzich van hen op ’t vélk te beroepen , zo konden zy nie-

mand dwingen om de wapenen op te neemen. Hierom vonden zy’t noodig om cenen

Overheeraante ftellen , die voor den tyd van zes maanden cen volftrekt gezag zoud

hebben , zelfs boven de wetten. De cerfte perfoon daar deeze keur opviel, was Titus

Latgius Flavus , ontrent het jaar der Stad 253 of 255 (4).

Deeze hoogfte Amptenaar wierdt Dittator genoemd , ’t zy omdat hy, was di

{benoemd] van den Burgermecfter , 6f anders van- diéfare , te beveelen wat men doen

moft (0). Evenwel vinde men fomtyds dat'er cen Diffator op geringer voorvallen

benoemd wierdt , gelyk als hec houdenvan vergaderingen di vélks tot het verkiezen

van Burgermeefteren , het vieren der openbaarefpelen , her flàn van den fpyKer op Ju-

piters Tempel, *t welk men Clavumpangere noemde, en in de tyden der eerfte onvee-

rendheyd gebruykelyk was , om het geral der jaarente berékenen ; en naderhand uytby-

geloof om peft en oproer van zich te weeren en te verdryven; maar nògtans Was deeze

eygentlyk de rechte Dilfazor , die met ditamptbegiftigd wierdt op ’t ontftaan vaneen

gevaarlyken corlog , oproer , 6fdiergelyk cen voorval *t welk cen fchielyK en volftreke

bevel vereyfchte (c), En daarom wierdt hy niet met de gewoonlyke plegrigheden ver-

kooren , maaralleenlyk by nacht door den Burgermeefter mer cen hoorbaare fiem be-

noemd (4), en niet door Vogelwaarzeggery bekrachtigd (e). De tyd van ’t bedienen

zyns amprs wierdt nooit verlengd , ’t en zy uyt nood : Want belangende de altoosdit-

rende Oppergezaghebberfchappen van Sylla en Julius Cefar , ’t is bekend dat zulks een

opentlyke fchending van de wetten des lands was. Daar waaren rwee bepaalingen, naar

welke de Digfaror gehouden waszich te fchikken: cerftelyk mogr hy nooit uyt falle

wyken, uye wreeze dat hy zichvan denverren afftand der plaarfe bedienende , ers régen

de gemeene vryheyd mogt beftaan (f). ‘Ten anderen moft ly altoos te voet gia, x

en waare by voorval van cen langwylige en {chielyke tégt , als wannecr hy van volk

verlòfverz6cht omte ryden (g ). Maar buyten decze bepaalingen was zyne magrzetr

volftreke. Hy mogt oorl6g aankondigen, krygsvélk werven, met het zelve uyerek=

ken, 6£ hetafdanken, zonder den Raad daarinre kennen. Hy konftraffen zo als ‘them

beliefde , en van zyn vonnis was geen beroep (4), ten minften niet dan in Jaarereryden.

Om ’r gezag zyns ampts te ontzaglyker te maaken , wierden'er altoos Me

bondels mer zo veel bylen in 't openbaar voor hemgedraagen , zo men Plutarchus (!

en Polybius (£) geloof geeft; doch Livius (4) fchryft de eerfte opkomifigdeezer ge

woonte aan Sylia toe. Ook had hyniet alleenlyk her gezag van beyde de Bufgermet=

fteren , (waarvandaan de Gricken hem Awtrar® 6f dubbele Burgermeefter noem-

den), miaar geduurende zyn bewind ftondenalle andere Magiftraatfchappen ftil, uyf

genomen dat van Voorftanders des vélks , en de ganfche Regeering ‘was hem a1nie

trouwd (#2).

Dit ampt wierde geduurende vierhonderd jaaren achter een geacht de eenigfte bevey*

liging van den Staat te zyn ; tòrdat Sylla en Cxfar het in cene dwingelandy verande

den > en den naam daarvan haatelyk maaktens en toen de laatftgenoemde vermoord VW,

wierdt in den Raad een befluyt genomen dat men het omgeenerley corzaak ooit in het

toekomende zou laaten ftand grypen (7). x Ea

  

  

 

   

ntig. lib. 5.Liv. lib. 2. (6) Ibid. (©) Lipfi de Magiftrat, cap. 17.

.

(4) Liv.lib. 4. 8 Cicero

(f) Dio. Hit

1
.

36. (g) Plusarch. in E . (6) Dionyf. Antia. () Ita

3: (1) Epitom.1:89.. (2) Plus.in Fab. Max. (#) Dio Lib, 44. Appian. lib: 3:   i. Mar. |

 

  

          

  

 

  

 

  
  

      

  
  
  

  

  
  

  
  

   

  

     

  

 

   
  

  
  

      

  

     

 

  
   

   
 

 



 

   

    

  

             

  

  

 

  

 

  
  

  

  

   

    

            

  
     

 
VI Hoofdft.. VANUR.O ME. III Bock. (83)

*t Eerfte dat de Diefator deed was cenen CMagi/ter Equitum , 6£ Meefter der Ruy-
tery , te verkiezen , (naardien hy zelf in oude tyden met cen algemcener benaaming
Magifter Populi , 6f Meefter des vélks genoemd wierdt), en deez was zyn algemeene
Stedehouder in their , déch kon niets buyten zyn uytdrukkelyk bevél doen.  Maar
in den oorl6g met Hannibal; toen de flappe voortgang van Fabius Maximus by ’t vélk
argwaan verwekte, ftemde men dat Minutius, zyn Ruyrtery-meefter, her zelfde pezag
als Fabius zoud hebben , en als.cen tweede Dicfaror zyn (0). ’t Zelfde gefchieddena.
derhand ook in dien corlég op de nederlaag by Kanne , wanneer de Diéfator M. Ju-
nius by ‘© heir zynde , Fabius Buteo tér eenen tweeden Ditfetor te Romeverkooren
wierdr,, om nieuwe Raadshecrenaante ftellen in plaatfe der gener die in den flag ge-
fneuveld waaten : déch z0 dra als dit verricht was , leyd hy zyn gezag neér, en droeg
zich als een ampteloos perfoon (}).
Menbediende zich nég van een ander middel.in gevallen van de uyterfte aangelegen-

heyd , vry wat gelykende naar de gewoonte van ecnen Di/fator aan te ftellen ; en dat
was de Burgermecfteren , en fomtyds andere Magiftraaren , als Schouten . Vélksvoor-
ftanders , ez. met een volftrekte en onbepaalde magt te voorzien. Dit gefchiedde door
dit kort , déch volkomenbefluyt van den Raad , Dent operam Confules Sc. ne quid
detrimenticapiat refpublica : [Dat de Burgermeefters toczien dat het gemeenebeft geen
afbreuk leyde ].

(0) Plutareb. in Fab. Max. Polybius. lib. 3. (p) Plutarch.ibià.

 

: Vek HO, OE DL SLI UCKa

Van de Pratores of Schouten.

  
fx97 E corfprong van dit amptingefteld in *t jaar der Scad 389. hadrwee:
e, derley oorzaaken ; eensdeels omdat de Burgermeefters dikwils gan-

\_> fchelyk door eenen uytlandfchen oorlég beezig gehouden , gewaar
wierden dat'er een pérloon in de ftad ontbrak om het Recht te hand-
haaven : en ren &ndere omdat de Edelen hun voorrecht tét het Bur-

2 germeefterfchap verlooren hebbende., cen nicuw eerampe in plaats
b} van ’t zelve voor zich poogden te verwerven (4). In den beginne

wierdt’er maar éénteffens aangefteld,, en hem zyne benaaming gegee-
ven è Preeundo [van voorgaan ] ; en om die corzaak noemden de aaloude Latynen
hunne meefte Bevélhebbers Prefores : ook meent men dat de Burgermecfters toen zy
cerft ingefteld wierden , dien naam gebruykt hebben. In ’t jaar naa de bouwing derftad
5o1 , wierdver nég een Precor bygevoegd ; en één van hen maakte het ganfchelyk zyn
werk het Recht onder deftedelingen te handhaaven , onder den naam van Pretor Ur-
banus [ Stads fchout], terwyl de ander Rechters aanftelde in zaaken den uytheemfchen
betreffende.  MaartoenSiciliè en Sardiniè , in ’t jaar der ftad 520 , ingenomen wier=
den, maakte men nòg tweeSchouten , om den Burgermeefteren in de regeering der land-.
fchappen by te ftaan; en naderhand , toen Spanje veroverd wierdt , in ’t jaar der ftad
551, négtwee.  Sylla vergrootte het geral rét acht; Julius Cefar cerft tét'tien, en daar-
naa tér zeltien ; en de tweede Driemannen (Zriumzuiri ) op cen fpoorelooze wyze tòt
vierénzeftig.

Daarnaa komenons fomtyds twaalf , en fomtyds zeftien 6f achttien Schouten te voo-
ren ; maar onder’ verval van het Ryk quam het getal eyndelyk tét drie.
Toen het getal der Schouten dus toenam , en dat het onderzoek ontrent misdaaden

fteeds aan bun ampt gehecht bleef , en niet aan byzondere Amptenaaren , tét dien eyn-
de verkooren , gefteld wierdt., was ’t het werk van den Pretor erbarzus (en zo Lip-
fius meent ook van den Prezor peregrinus 6f uytheemfche Schout) van byzondererecht- -
zaaken kennis te neemen, terwyl de andere Schouten zich met de misdaaden bemoei-
den; en daarom fomtyds Que/itores [Onderzoekers ] genoemd wierden, quia quere-
Gant. de crimine [ omdat  zy wegens misdaaden onderzoek  deeden 3] waarentegen
de ftads Schout maar Fs dicebat bevél ontrene rechtzaaken gaf ].  Alhier ftaat aan te
merken het onderfcheydt tufichen us dicere en Fudicare , het cerfte betreft. den Pre-
tor , en betekent niet meer dan het toeftaan pi cen geding , en ’t verguunen van Rech-

2z ters

(@) Vid. Liv.lib, 7. circa Princip.

   
  



  
     

         

   

    

 

  
  

      

  

  

   
  

 

  

    

   

    

  

     
  

    

  

  

  
   

  

  

   
  
  

  
    

(84) IlBocki DE AALOUDHEDEN VII Hoofif
ters om uytfpraak over 't verfchil te doen ; en het ander *t welk eygentlyk Het amptder

aangeftelde Rechteren is, beduydt het hooren en vonniffeneener zaake (

(6) P. Manus. de Legibus. p. 826. |

VILI HOOFDSTUK. |

Van de Cenfotes, df Schatting-en Tuebt-meefters.

 

gg E Cenfus 6£ {chatting der Roomfche burgeren , en hunner middelen

7 (van Cenfere betékenende fchatten 6f waardeeren) wierdt door

$ Servius Tullius , den zesden Koning , ingevoerd , déch zonder

cenige byzondere Amprenaars tòr waarneeminge daarvan aanteftel.
9 len; maar hy nam zelf de moeite op zich, en maakte het cen ge.

? deelte der koninglyke waardigheyd.

|

Naa ’t verjaagen der Tarquy.
nen verviel dit ampt op de Burgermeefteren , en bleef onderhunne

mai toczigt, t6tdat zy door de toeneeminge hunner heerfchappye, eyn.

delyk geen tyd meer hadden om het waar te neemen. Uyt dien hoofdeliet men*t gan

fchelyk vaaren wel zeventienjaaren lang, tét op °t jaar der ftad 311, wanneer ment

noodig vondt een nieuw ampt daarvan te maaken ; waarop dan twee Cerfores, of

Schatting en Tucht-meefters, aangefteld wierden. Hunne amptsbediening moft vyfjaarea

duuren , omdat men gewoon was om °t vyfde jaar den ftaat des vélks op te neemen.

Maar toen zy naa verloopvan tyd de aanzienlykfte Magiftraars perfoonen begondente

worden , en dat men beducht was dat zy hun gezag misbruyken zouden , wierdter in

*t jaar der ftad 420 cene wet gemaakt , vélgens welke hunne bediening aan anderhalf

jaar bepaald wierdt ; zulks dat hoewel zy daarnaa alle vyfjaaren verkooren wierden, 2y

echter de cere van hun ampiniet langer dan den gezetten tyd bezaten.

Naa den tweeden Punifchen oorlòg wierden zy altoos gekooren uyt zodaanige pîr-

foonen die Burgermeefters geweelt waaren , hoewel zulks te vooren niet altoos was in

acht genomen. Hun ampt wierdt eerwaerdiger geacht dan het Burgermeefterfchap, al-

hoewel hun gezag in Staatszaaken zo aanzienlyk niet was : en de merktékenen deezer

ampten waaren even eens 3 uytgezeyd dat'er geen Gerechtsdienaars voor de Cewfores git-

gen , gelyk voor de Burgermeefteten.
Lipfius verdeelt het ampt der Cenfores in tween , naamelyk , het vélk te fchatteni,

en toezigt op de zeeden te neemen.  Belangende het eerft , zy namen een naauwkeitig

opftel van de middelen en goederen van alle perfoonen, en verdeelden het vélk daarnaat

inizékere rangen 6f benden. Daarenboven hadden zy toezige op de gemeene fchattin-

gen , en maaktentendien opzigte wetten Zy zagen cok toe op de gemeene geboli-

wen en wegen , en droegen de Kéften van zodaanige 6fferander die voor rékening van |

*r gemeen gefchiedden.
Belangende het ander gedeelte van hun ampt, zy hadden magt omalle zeedeloosheyd

der perfoonen , van hoedaanig een ftaat zy ook waaren , re ftraffen. De Raadsheeren |

«mogten zy uyt den Raad zetten , ( Senaz4 ejicere,) ’t welk gefchiedde door z0dang |

een perfoon ; wannéer de naameni opgelcezen wierden, overte flaan. De Riddersfiraf-

ten ze door hen het paerd , dac hen op 's lands kéftentoegeltaan was, te beneemens |

(Eguum adimere). De gemeene burgers mogten zy van een licoger tét cen'geringi

rang brengen s (Zribu movere ) 6f hen buyten vermoogenftellen van hunne ftemin de

vergaderingendes vélks te gecven, (In Ceritum tabulas referre ;) 6£hen in cene boe-

te ten behoeve van de Schatkift beflaan, (cArerzum facere). En fomtyds wanne£i

cenig Raadsheer 6f Ridderzich aan cen zeerfpoorloos misdryf had fchuldig gemaakt

moff hy twee 6f weldrie van die ftraffen te gelyk lyden.
*t Voornaamfte gedeelte van het openbaar ampe deezer Cenfores wierdt int veld van

Mars, alle vyfjaaren cens verricht ; naamelyk , naa dat wegens de middelen en dezee-

den des vélks onderzoek gedaan was , dandeeden zy cen plegtige zoenòfferande Uj!

den naam van al ’t vòlk. Dit 6ffer beftondt uyt eene zeug , een fchaap , en een fino |

vanwaar het den naam kreeg van Suovetaurilia. ’t Verrichten deezer plegtigheyd wiereî |

Luftium condere [ Een zoenéffer aanftellen ] genoemd , en daaruyt ontitonde het dat

mendentyd van vyf jaaren Lu/frum noemde. 7

Aanmerkelyk is het dat ‘wanneer ‘d’er één deezer Tuchtmeeftcren ftierf, niemand in

zyneplaats aangenomen wierdt voor het naaftvolgende Laffrum ; en zyn medegeroti

  

 

  



  
VII Hoofd&t. VAN ROME III Boek. (85)
was gehouden zyn amptte verlaaten ; omdat de doodeens Tuchtmeefters voorviel even
voordat de Gallen Rome plonderden ; en daarnaa altoos voor een quaaden ongelukkigteken gehouden wierdr (4).

Dit amptbleefniet langerin ftand dan tétdentyd der Keyzeren , die het zelve naar
hun believen waarnamen. Enhet geflacht der Flavién » teweeren Vefpafiaan en zynezoonen , waaren'er moedig op (gelyk Mr. Walker aanmerkt ) dat zy Cenfores ge-noemd wierden , en deeden ’r derhalve nevens hunne andere tytelen op de munt zetten.De Keyzer Decius nam voor om dit ampt weer aan een byzonder Magiftraats perfoonop te draagen , als te vooren ; maar zyn toeleg liep in ’t ried (0).

(@) Vid. Liv. lib®4. 6. 9. Plus. Problem. 59. (6) Vid. Trebell. Pollin Decio.

 

VIIL HOOFDSTUK.

Van de Quaftores of Rentmeefters.

   E naam van Queffores heeft zyn corfprong è Querendo; van ’t op-
2 fpeuren der inkomften van den Staat 3 Dionyfius (4) en Livius 0)3 ftellen dat zy hun begin genomen hebben ontrent her jaar 269 naa ’e
> ftichten der Stad. Plutarchus ; ’t is waar s verfcheele cen weynig
[g van hen, en brengedeinftelling van dat ampt op den tyd van Vale-
N? rius Poplikola , toen hy den Tempel van Saturnus rér de fchatka=i di mer fchikre , (té welk gebruyk die naderhand altoos bleef) ,Giza en aan *e vélk vryheyd vergunde om twee jonge mannen tét Schat-bezérgers te verkiezen (c). Dit was ’t geheel getalint cer ,, maar int jaar der ftad

332 wierden’er nég twee bygevoegd ; om op 't betaalen der heirlegers buytens lands,
6f op ’t verkoopenvan den buyt, toezigt te neemen. Tét dien eynde. vergezelfchap-
ten zy doorgaans de Burgermeefteren in hunne tégten , en wierden uyt diem hoofde van
de andere Queffores onderfcheyden met den naamvan Peregrini { buytenlandiche ]
terwyl die zich den naam van Vrbani [ fteedfche ] aanmaatigden. Dir geral bleef duu-
ren , c6tdat Italié ganfchelyk overwonneh was, en toen wierdt het vercubbeld , int
Jaar der ftad 439. Deezevier bygevoegde hielden hun verblyf by de ©Onderburgermee-
fteren , en Onderfchouten in de wingeweften , alwaar zy. gefteld waaren ‘over de tél-
len en fchattingen , die aldaar voor den Staar geheven wierden. Sylla de Oppergezag-
hebber ftelde , vélgens ’t bericht van Tacitus, (4) twintig Queffores aan om den Raad
vol te maaken ; en Dio (e) verhaalt dat’er veertig door Julius Cafar met het zelfde in-
Zigt aangefteld wierden. a

Her voornaamite werk der Rentmeefteren was het ontvangen en uytgeeven van geld,
het verkoopen van den buyt, het ontvangen , herbergen , en uytvoeren der Gezanten,
en het bewaaren der Raadsbefluyten , ’t welk Auguftus (f) ‘aan hen opdroeg., en re
vooren door de Bouwmeefters en Vélksvoorftanders waargenomen was.

Hieruyt ontftonden de twee ampten van Queftor Principis 6f eAugufti [?s Vorften
Rentmeefter ] , fomtyds ook genoemd Candidatus Principis , by Briffonius tdg) be.
fchreeven ; en Queffor Palatii, [ Rentmeefter van ’t Paleys] ingefteld door Konftan-
tyn den Grooten , en hebbendeveel overeenkomît met her hedensdaags ampe van Kan-
celier.

Her Rentmeefterfchap was het cerfte ampt dat iemand in den Staat mogt bedienen,
en mogt aanvaard worden in den ouderdom van vier 6f vyfentwintig jaaren.

    

(a) Lib.8. (3) Lib.3. (e) Plz.inPoplic. (4) Annal. lib.n (€) Lib.43. (#) Diolib.54. (g) Scic&.
Antiquitat, Lib. 1. cap. 16.

TX HOOFD.

     

 

  

  

 

   
  

  
   

 

   

   

  

  

   

   

  
  
   

  

   
  

   

   

 

  
  
  

 

  

 

  
  

 

   

 

 

  
     



     

  

   

  

        

  

  

 

    

  

    

  

  
  

    

   
  

  

   
  

   

  

 

  
   

  

      
     

(86) III Bock. DE AALOUDHEDEN IX Hoofdft

IX HOOFDSTUK.

Van de Tribuni Plebis 6f Voorffanders des volks.

It ampt kreeg zynen oorfprong uyt een Krakkeeltuffchen den Adelen

de Gemeenteontrent het jaar naa de ftichting der Stad 260. wan-

S neer de laatfte tércenenopftand komende, niet bevfeedigd konden

worden , t6tdat zy ’t voorrecht verwurven hadden van cenige Ma.

2 giftraats perfoonen uyt hun eygen lighaam te verkiezen , tét voor

e ‘and hunner vryheden, en tòr bemiddelinge van alle bezwaarenifen

on en laften die hunne Overheeren hen zouden willen opdringen (2).

ale In’teerft wierden'er maar twee verkooren , maar daar wierden'er

haaft n6g drie bygevoegd ; en ontrenthetjaar der Sad 279. wierdt het geral optienge.

bragt , her welk altoos federd dien tyd ftand hieldt.

Hun gezag was ongemeen ; want hoewel zy in ’t eerft alleenlyk voorgavenbefcher-

mers der burgeren , en ontheffers van de algemeene bezwaareniffen te zyn , echter maa-

tigden zy zich naderhand de magt aan om {chier alles te doen wat hen beliefde , dewyl

ze ’t ganfche graauw op hunne zyde hadden, om hen te onderfteunenente bevegyligen;

weshalve zy ’t vélk deeden tzamenkomen , wetten voorftelden, befluyten maakten,

en die tegen de Wethouders zelven uytvoerden, ja fomtyds bevalen zelfs de Burger

meefteren na de gevangenis te leyden; en wierden buyten twyfel ftichters van veel

grooter onluften tuffchen de Edelen en Gemeente , dan' die om welke voor te kome

zy cerft aangefteld waaren.
Dat gene *t welkhen de grootite veyligheyd toebragt, was dat zy onfchendelyk (fi

crofantti ) geacht wierden , ’t welk zy door cene wet bekrachtigden : zulks dat het de

hoogfte daad van gédloosheyd geacht wierdt, hen de minfte overlaft aante doen, jr

zelfs in hunnereedete vallen als zy fpraken.
Hunne bemiddeling van zaaken ; die door den Raad 6f andere Wethouders be-

flooten waaren , wierdt genoemd Iwterce/fio [ tuffchenkomft 6f tuffchenfpraak], en

wierdt verricht door op te ftaan , en maar dit ééne woordte fpreeken VETO[Jk

verbied].
Noopendedetekens van hun ampt > zy hadden :geen Pretexta [ met purper ge

boorde tabberd ], néch Gerechtsdienaar , néch een Kurz/e zetel , maar alleen-

lyk zékeren idienaar welken men Ziator [Wandelaar] noemde, en die voor hen hee-

ne ging.

Sylla de Oppergezaghebber wasde cerfte die den indrang deezer Vélksvoorftanderen

durfde ftuyten 5 raar zy kreegen hunne onde magt haaft weder, totdat eyndelyk de

Keyzers opquamen; die hen zeer weynig dan den naamen fchaduw van Magiftraaten

overlieten : ‘dit bragten zy te wege door verfcheydene middelen , onder andere doorhet

vélk te verpligten om die magt en dat gezag aan hen zelven op te draagen, vanwaat

.?t quamdat zy gezegd wierden.te zyn Zrsbunitia poteffate donati | met de voorftanderlyle

mast begaafd |; want zy kondenniet volftrektelyk Tribuni zyn;'t en waare hungeflacht

uyt her gemeene vélk was.

  

(© Vid. Dionyf. lib: 6. Liv.lib. 2. &c.

 

XxX. HO O FEDST- UK.

Van de Rdiles if Bowwmecfters.

}, © dra hadden de Burgers van den Raad niet verwurven dat zy het ampi
i

& van Vélksvoorftanders bekrachtigden , Of zy verkreegen 00kher voorrecht

ciezen tot byftand dll | 
 

om jaarlyks uyt hun lighaam twee Amptenaars reveri i

Magiftraaten in ’t verrichten van eenige byzondere dienften (4) » Ve

4 voornaamfte was, opzigt te hebben over de gemecne gebouwen , ben

(a) Vid. Dionyf. lib. 6.



   XI Hoofdf. VAN ROME. II Bock. (87)
daan zy hunnen naam ontlcenden. Ro/fezs noemt hen tér onderfcheydinge Adi
les plebis. Behalve dit ampt namen zy ook eenige bedieningen van minder be.
lang waar , gelyk als de Voorftanders des vélks op te wachten, cenige geringe ver-
fchillen te beflechten ; op gewigten en maaten toe te zien ,, ongeoorlofde {pelen te ver-
bieden , erz.

In 't jaar der ftad 389. wierden'er nég twce ©Zdiles uyt den Adel verkooren om op
de gemeene Spelen toezigt te'hiebben (0); 2y wierden eZdiles Curules gehoemd, om-
dat zy de eere hadden van de Kurule zetel (Se//z Curz/is) te gebruyken, welke naatti
doorgaansafgeleyd wordt 4 Carr[van cench wagen] (c), dewylzy op zulken zetel zatenals
ze in hunne wagensreeden; déch Lipfius meent dat ze hunné benaaming gekreegen heb-
ben van de Caretes , cen vélk onder de Sabynen.
De Fdiles Curules , moften behalve hun eygen ampt toezigt hebben op de gebou-

wen , ent verbéteren der Tempelen , Schouwburgen , Baden , en andere aanzientyke
geftichten ; en wierden tét Rechters in alle zaaken , betreffende Het verkoopen éf ver-
ruylen van vafte goederen , aangefteld. (4)

Julius Cafar , in *t jaar der ftad 710. voegde nég twee Zdiles uyt den Adel daar-
by, metdentytel van Zdiles Cereales ; van Ceres , omdat hun werk was op de ge-
meene voorraad van koorn ; en andere leeftégt toe te zien , om op alle waaren die ter
Tua gebragt wierden te letten , en de overtreeders ontrent koopen .en verkoopente
raiten.

(5) Liv. lib.6.7. (e) Vid. Agell. lib. 3. ci 18. (4) Vid. Dio tib. 43. & Pompon.fib. 2. F. de Orig:
juris.
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Van de Decemviri 6f Tienmannen.

  

   
   

 

  

Ea Ntrent het jaar van Rome 291. geviel het dat het vélk , achtende
È zich ten hoogften verongelykt, omdat fchoon men zich van de regee-

$: ring der Koningen bevryd hadde ; echter het ganfche bewind en de
79) 2 uytfpraak van Recht aan de hooge Overigheyd ftondt, zonder dat’er
3) È eenige wetten waaren om zich naarte fchikken , aan den Raad door
bb hunne Voorftanders voorftelde , dat’er vafte wetten mogten gemaakt

vg worden , welke de Stad altoos zoude gebruyken. Dit werk was
© verfcheydenejaaren inoverweeginge; eyndelyk wierdt beflooten Ge-

zanten na Athene en andere Griekfche fteden te zenden, om cen opftel van hunne befte
inzettingen ten dienfte huns vaderlands te neemen. Op ’t wederkeeren der Gemagtig-
den beriepen de Vélksvoorftanders zich op de bel6fte van den Raad $ dat men hen een
nieuwe Overheyd toeftaan zoude om den voorflag in ’t werk te ftellen. Hierop wierdt
geftemd dat men tien der voornaamfte Raadsheeren zoude verkiezen ; dat hunne magt
zou zyn gelyk die der Koningen, 6f Burgermeefteren , voor een geheel jar ; en dar
ondertufichen alle andere ampten zouden ophouden. De Tiewmanzez dan de Regeering
op zich genomen hebbende, wierden te raade dar alleenlyk één van hen'te gelyk de bon-
delen en andere Burgermeefterlyke cieraaden bezitten , den Raad bycenroepen, befluy=
ten bekrachtigen , en in allen opzigte als opperfte Overheyd handelen zoude. In dee=
ze cere moften zy malkanderen by beurten vélgen , tétdat het jaar om was, en die buy=
ten dienft waaren mogten in hun gewaad weynig van amptelooze perfoonen verfchee-
len , om aan ’t vélk re minder vermoeden van dwingelandy , 6f onbepaalde magt te
geeven. a

EyndelyK naa dat zy cen ontwerp gemaakt hadden uyt die wetten welke van Gricken-
land gebragt waaren , en uyt de gewoonten van hun eygen land , ftelden zy't zelve in
tien T'ifelen ten toon, met verlòf aan ’t vélk om uytzonderingen te maaken. En naa
een algemeene goedkeuring der Burgeren , wierdt een befluyt gemaakt tér bekrachtigin-
ge der nieuwe wetten , ’t welk gefchiedde in de tegenwoordigheyd der Priefteren en
Wichlaaren, op een zeer plegtige en g6dsdienftige wyze.

Detyd geéyndigd zynde wierdt het noodig geacht dat dit ampt zou blyven duuren,
omdat’er négiets tot voltooijinge van den toeleg fcheen te ontbreeken. De Tienman-
nen die het ampt in de nieuwe verkiezinge bekomen hadden , misbruykten hun gezag
wel haaft ; en onder den dekmantel van ’t gemecnebeft te herftellen , betoonden zy cea
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(88) IHIBoek. DE AALOUDHEDEN XII Hoofdfi
de grootfte fchenders van rechten billykheyd. °t Is waar 3, zy voegden nòg twee Ti.
felen by de cerfte , om alzo het oogmerk hunner aanftellinge quanfuys te beantwoor
den; déch zy hielden hun amptniet alleenlyk dat jaar; maar bleeven ook in * Dezit
daarvan in *t volgende , zonder cenig inzigr op de goedkeuringe van den Raad 6f het
vélk. En hoewel'er in de ftad iets in til was om hunnetiranny te ftuyten ; echtet hiel.
den zy hunne volftrekte magt in handen., t6rdat zékere daad van hunnen voornaamftea
dryver Appius hun gezag den nek brak. Want hy op Virginia , de d6chter eens ge
méenen burgers 4 verflingerd zynde , en zyne wocfte drift doozulke onwettige midde.
len , die aanhaaren vader oorzaak gavenhaar zelf het leeven te beneemen, voortzet.
tende , (Echi Livius in *t breede verhaalt), gaf aanleydingetòt cen opftandin? heir,
en een algemeen misnoegen in de ftad.; zulks dat in den Raad beflooten wierdt , die

zelfde Regcering weder in te.voeren, welke in kracht was eer de Tienmannen aange
{teld wierden (4).

(@) Vid Liv.lib. 3, Diseyp lb. 8.

XII HO 7OSPED"S "TUR.

Van de Tribuni Militum Confulati poteftate , 6f Tribunedes
krygsvolks met Burgermeefterlyke mage. '

Aahet affchaffen van het Driemanfchap ,, toonden de eerfte Butger-
meefters die. verkooren wierden , zich zeer  geneegen om de
Burgers te begunftigen , en gaven hen zo veel gelegenheyd om

3, aanzien in den Staat te bekomen , dat zy naa driejaaren deftoutheyd
<> hadden om te verzocken dat zy tét het Burgermecfterfchap verkits-
Sa? baar mogten zyn, ’t welk hen téendgtoe geweygerd was. DefyE

(44 fte van de Edelen kanteden zich vinnig tegen dit verzock aan , ab
7777 7ynde een middel om hunne cere en gezag onder de votr teftooten,

enalle perfoonen, van hoedaanig cen ftaat zy ook waaren, op cen gelyke hoogteteftel
len. Maar dewylre dier ryd by geval een corlég ontftondt in de landen der Bondge-
nooten , welke de Romeynen genoodzaakt waaren byte ftaan , zo konden de Burger.
meefters ,, ter oorzaake van de tweedragt in de ftad , geene wervingen doen , omdarde
Voorftanders des vélks alle hunne bevélen wederftonden , en niet wilden toeftaan dater
féldaaten aangenomen wierden , tétdat hun verzock in den Raad overlegd was. In
deezen nood wierdende Z4ers tzamenberoepen , en naa dat men de zaak lang metgroo-
te drift en gewoel betwift had , wierde cyndelyk dit middel beraamd : dat men drie Ma-
giftraaten uyt elken ftaar zoude verkiezen,. aan welke men de geheele Burgermeefterlyke
magt zoud opdraagen, en dat het ren eynde van ‘t jaar in de vryheyd van den Riad
en ‘e vélk zou ftaan , dat ampe, 6f Burgermeefters , voor ’r vélgende jaar in e
voeren.

Beyde de partyen namen deezenvoorflag gercedelyk aan , en traden daaroptor cene
verkiezinge ; en hoewel al’ gewoel enkelyk geweet was, om die vati de Gemeente
in groorer aanziente brengen , négtans toen het tét cen ftemmen quam, verkooren 2Y
t6t dit nieuw ampt niemand uyt hunnenrang, maar droegendie cere op aan drie van de

uytmuntendfte Edelen (Patriczi) , met den tytel van Tribuni Militum Confulari pr
teftate , ontrent hetjaar der ftad 310.
De eerfte deezer Tribunen hun ampt zeventig dagen bediend hebbende , waaren ge

noodzaakt het telaaten vaaren , omdat de Wichlaars cenigen mifflag in hunne verkiezit-
ge befpeurd hadden ; waarop de Regeering wedertét haaren voorigenftand keerde, en
Oppergezag in handen der Burgermeefteren gefteld wierde (4). Naderhand wierden
ze in fommigejaaren verkoozen, en in fommigeniet ; voorts klom het getal van drie
eòt zes , en vervélgens tér acht , en de gemeentslieden wierdeà ook 16r dat ampt 106
gelaaten » t6r op ‘t jaar der ftad 388, wanneer ze ganfchelyk ter zyde gefteld wie

den.

  

(4) Ziv. lib. 4. Diomy. lib. 11
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XII Hoofdt. VAN ROME. IIBoek. (89)

XI HTROFO EDS CUR

Van Burgerlyke cAmptenaars van minder belang > 6f die minder in
de Schryvers voorkomenz en van de Stads dienaars.

o

3 Aar zyn négverfcheydene andere Amptenaars ; die weynig meer
3, verdienen dan maar genoemd te worden , fommige ter oorzaake
> van hunnenlaagenftandin de Gemeynteftaat, en andere omdat zv zeer
zelden by de aaloude Roomfche Schryvers gemeld worden. Onder
deeze komen de vélgende in aanmerkinge:

Interrex. | Tuffchenkoning ) was de Opperfte Magiftraat die van
den dood des éénen Koningstét aan de verkiezing eens anderen re-

fi geerde. Dit ampt wierdt by beurten door de Raadsheeren bediend,
die elk vyf dagen ’t bewind der Regeeringe hadden (4), 6f vélgens *t verhaal van Plu-
tarchus (4) maar twaalf uuren. Men vindt fomtyds ook van eenen-Iuterrex gemeld
onder de Burgermeefterlyke regeering , die aangefteld was om vergaderingen te beroe-
pen , wanneer de gewoonlyke Overheyd afweezende , 6f door cen onbchoorlyke ver-
kiezing buyten ftaat was om iets te yerrichten.

Tribunus 6£ Prafettus Celerum was de Hoofdman van Romulus lyfwacht , welke
beftondt uyt drichonderd van de dapperfte jongmans , van de befte huysgezinnen der
ftad , onder den naam vanCeleres 6fligrgewapenderuyters.

Naahetverdryven der Koningen had de Magi/fer equitum’t zelfde bevél onder den
Dittator , als de Prefettus Pretorio onder de Keyzers.

Prafettus urbis was cen Stadvoogd door Auguftus aangefteld , op aanraadinge van
zynen gunfteling Mecezas , aan wien hy dir nieuw ampteerft opdroeg ((c ). Hy had
den rang bovenalle andere ftads Overheden, hebbende magt om de vonnifién der onder-
Gerechrshoven naa te zien , en uytfpraak te doen over bynaalle zaaken die binneù Ro-
me , en honderd Iraliaanfche mylen in ’t ronde voorvielen. Voordeezen wietdt'er
fomtyds een Prefectus urbis aangefteld , als de Koningen , 6f andere groote
Amptrenaars , van huys waaren , om alsdan in hunne plaats ’t bewind waar te nee-
men (4).

Piu eErarti [Opziener der Schatkift] was cen Amprenaar , door Auguftus ge
kooren uyt zulke die hetampt van Prezor bediend hadden ; om opzigt te hebben over
de gemecne geldmiddelen , welke hy t6t onderhoudinge van ’t heir ligtte (€). Hier-
in wierdt hy door verfcheydene zyner Naazaaten gevdlgd.

Prafettus Pretorio [Overfte derlyfwacht] was cen Bevélhebber doordenzelfden Key-
zer aangefteld om regebieden over zyne Lyffchutbenden (Pretorie cobortes), die haaren
naam ontleenden van Pr.et0ri472 [des Veldheers tent], wantalle Opperbevelhebbers wier-
denin’t eerft Preforesgenoemd. Zyn amptwas het zelfde als dat van Magifter equitum
onder de Dittatores; d6chzyngezag trekte zich verder uyt ; want doorgaans was hy de
grootfte gunfteling in ’t heir : zo dat toen het zo verre quam dat het krygsvélk zelfs
Keyzers maakte , het gemeenlyk de Prefeétus Pretorio was daar hunne keur op
viel.

Prefettus Frumenti , en Prefettus Vigilum , wierden beyde door Auguftus inge-
fteld. Decerfte had toezigr op de uytdeeling van koorn ; welke dikwils onder ’ ge-
meen vélk gedaan wierdt. De andere was Kapiteyn van alle de féldaatendie tét cen
geltadige wacht der ftad gefchikt waaren ,, zynde cene bende voor elke rwee wyken.
Zyn werk was toe te zien op dieven , brandftichters , luyelandloopers , en diergelyk
gefpuys ; en hy had magt omalle Kleyne misdaadente ftraffen , die mente gering cor-
deelde om voorden Stadvoogd (( Prefeétus urbis ) te brengen.

Onderveele van deeze Onder-amprenaars waaren ook zulke dic uyt een zeker getal
beftonden , en daarvan hunnen naam ontleenden ; van deeze foort waaren
De Triumviri 6£ Tresviri capitales [Driemans van lyfftraffe] zynde de bewaarders der

gevangenhuyzen ; zy hadden magt om de misdaadigen te itraffen , gelyk by ons de
‘Tuchthuysmeefters., en hadden còr dien eynde acht diefleyders (Liéfores) onder hen,
gelyk men kan afneemen uyt Plautus.

M (f) Quid

nl Diow. lib.2. Liv. lib.1. (4) In Numa.  (c) Diolib. 52. Tacie. Annal. 1.4.5. (4) Ibid. (© Dio.ib. 55.
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(f) Quid faciam nune fTresviri me in carcerem compegerint ?

Inde cras è promptuaria cella depromaradffagrum.
Ita quafi incudem me miferum oòto bomines validi cedent.

Och, 6ch, wat zal ik nu doen zo de Driemans myin het gevangenhuys fteeken
En my mérgen, als uyt cen fpyskelder , om my den huyd door een geefteling

te breeken,
Doen haalen ; alwaar dan acht wakkere en fterke venten my elendigen bloed
Zullensbeuken, als 6f ze elk om ftryd op een ambeeld floegen met fpoed!

Triumviri notturni by Livius (g) en Tacitus (4) gemeld , waaren aangetteld om
?s nachts toezigt te hebben op brand.

Triumviri Monetales waaren drie Muntmecfters , fomtyds wierdt hunnebenaaming al
dus gefchreeven Triumviri. A. A. A. F.F. betékenende Auro, Argento , «Rre
Flando , Feriendo. [De Driemans om °t goud , zilver , koper te fmelten en te
flaan].

Qiatuorviri viarum curandarum waaren vier mannen door den Cerfor aangelteld om
op de gemeene wegen toete zien.

Centumviri , © Decemviri litibus judicandis ; [ Honderdmans en Tienmans om
krakkeelen te beflechten ]. De eerfte waaren cen genootfchap van mannen , Werkooren
drie uyt elke wyk, om vonnis te vellen over zodaanige verfchillen die door den Pretor
aan hunne uytfpraak gefteld waaren , welke Cicero in zyn eerfte boek dé Oratore op.
noemt. De Decezzviri fchynen de voornaamfte leden van het Honderdmanfchapgeweelt
te zyn ; en onder den Pretor in de Fudicia centumviralia [Honderdmans gerechisho.
ven ] de voorzitting gehad te hebben.  Dceze ampren waaren decerfte treeden 16t ver.
hooginge voor perfoonen van kennis en verftand : en zo was ook het Vigintiviratus
[Twintigmanfchap ], by Cicero, Tacitus, en Dio gemeld , *t welk moogelyknietdan
cen uytgeleezen getal van de Cenzumviri is geweelt.

Daar waaren nòg andere Amptenaars van immer zo weynig aanzien , die geen valtge
zag hadden , maar alleenlyk op byzondere voorvallen aangefteld wierden ,  geljk
als de

Duumviri perduellionis , five capitales , Amptenaars om wegens verraad te vonnil
fen. Zy wierden eerft ingevoerd door Tullus Hoftilius , en zo dikwils als ’t noodig was
onder de andere Koningen , en fomtyds ook onder de Burgermeefterlyke regeeringe in
den beginne. Maar naa dat zy vecle jaaren als onnoodig waarenter zydegefteld, klagt
Cicero in de laatfte ryden der Gemeynteftaat dat ze door den Vélksvoorftander Labit-
nus weder opgebragt waaren (3).

Quaftores 6£ Quafitores parricidiù , vel rerum capitalium è waaren Rechters door
*t vélk verkooren om over moord éf halszaaken te vonniffen , naa dar men den Burger
meefteren dit recht ontnomen had, ‘en eer de Queffiones ['t onderzoek van misd@*
den ] cen vaftampt was.
De gemeene Dienaars 6f Booden der Overheyd wierden Apparitores genoemd van î

woord Apparere [ verfchynen j , omdat ze altoos gereed ftonden om ’t bevél hunntt
Heeren uyt te voeren : van deeze waaren de aanzienlykfte de

Scribe , Beamptfchryvers 6f Notariflen die alte de handelingen in de Gerechtshoven
opfchreeven. Zyitelden ook de gefchriften in die voor de Rechters gebragt wierden ©
want Notarius en Aéuarius betekent ontrent één en ’t zelfde.

Accenfi , en Precones waaren Stadsroepers , die getuygen opriepen , den dag van de
zitting des Gerechtshofs te kennen gaven , éf iets omriepen. ‘Decerfte wierden 20 g&
noemd van ’t woord Aeciere [ontbieden],en de andere van Precinere [voorfpellen]. De
Precones (chynen meer te doen gehad te hebben, dan de Accenfi, want hun werkwasids
opdeftraaten afte kondigen, en de openbaare verkoopingen by tewoonen,omatte 0”
pen wat elk boodt : waarentegen de Accezfeygentlyk ontrent de Overheyd beezig
Waarcn.

Littores waaren de Gerechtsdienaars die de bylbondels voor de Wethonders ; tewee
ten de Interreges , Dittatores , Confules , en Pretores droegen.  Daarenboven waaren
zy de Scherprechters om te geeffelen en onthoofden. Deezedienaars wierden uyt he:
gemeene vélk gekoozen ; doch de Accerf behoorden onder de Libertini, [ gewyde
en fomtyds onder de Liberti [ vrygelaatene ] (4). o
De Viatores waaren dienaars die voor Amptenaars van minder waardigheyd ; 00 I"

zonderheyd voor de Vélks-voorftanderen heene gingen. Oulings plagren zy €© co,voue

(£) In Amphitr. (g) Lib. 2. (3) Annal. lib. ;) Cicero Orat. pro C.Rabirio perduellionis reo. (#)
Sigom. de Antig. Jur. Gi. Rom.lib. 2. c.15. STO ca

   

 

  
    

  

   

  

     

  
  

        

  

            

  

     

  

      

   

 



 

    
   

    
   

 

    

 

  
   

 

  

        

  

   

  

     

  

        

   

 

  

  

XIV Hoofdt.

.

VAN ROME. III Bock. (91)
voudige Raadsheeren van ’t land opte liaalen, vanwaarsCicero in Zynen Cato Major hun-
ne benaaming ontleent , gelyk als 6f ze langs de gemeene Wegen moften ‘gaan om cen
vergadering van Veld-Vaders op te zocken , die mifichien op *tland beezip waaren met
hunne fchaapen te houden.
Déch wy moeten den Carzifex, 6£ Beul, niet Vergeeten, wiens werk alleenlyk be=

ftondt in ’t kruyfigen. Cicero merkt aan dat het hem wegens de haatelykheyd zyns
ampts , door de wetten verbooden was binnen de ftad' te woonen 0).

(1) Cicero: pro Rabirio.

 

XIV.HO OFDSTUK.

Van de Landfchaps Overheden ,, en cerft van de Proconfules
of Onder-burgermecfters.

   
   

84 E voornaanifte der Landfchaps Ampténaaren waaren'de Proconfules:
Sw Of mendit woord moet fchryven Procoz/i!; en het declineeren 3 dani
3of *© Proconfule > en onbuygelyk zy,
to

Grammatici certant , & adbucfubjudice lis eft,

  is iets waar over de Letterkonftenaars nég twiften, zonder dat’er ooit
uytfpraak over ’t krakkeel.gedaanis.

e en kan deeze Overheden in vier foorten verdeelen.
Eerfteyt. Zulke die Burgermeefters zynde in hun ampt aangchouden wierden lan-

ger dan den tyd die’er vélgens de wet toe igefteld was.
Ten tweeden , zulke die met dit ampt bekleed wierden , ’t Zy tét regeeringe der

TLandfchappen of Wingeweften , 6f om in den oorlog te gebieden, en die re. vooren-in eenen
ampteloozenftaat waaren geweeft.

Ten derden, zulke die zo dra de tyd van hun Burgermeefterfchap uyt was; voor Pro-
conful na de Landfchappen gezonden wierden ten ryde van ‘0 Gemeenebett,
Ten vierden ; zodaanige Landvoogden ,, die ten tyde van %t Keyzerryk na de Land.

fchappen gezonden wierden , welke den vélke ten deel vielen.
Proconfules van de tweecerfte foorten komen.ons zelden: voor, déch Livius geeft

ons echter van elk een exempel (4),
De derde foort voerde eygentlyker dien naam en waardigheyd , en verdient daarom

omftandiglyk ren aanzien van hunne aanftelling , bewind , en uytfcheyding befchreeven
te worden.
Zy wierden niet door 't vélk verkooren , maar wanneer d’er in de Corzitia centuriata

[algemeenevergaderingen des vélks ] Burgermeefters verkooren wierden voor het vél-
gende jaar , dan ftelde één der tegenwoordige Burgermeefteren aan den Raad voor,
welke Landfchappen zy Confulares [ Burgermeefterlyke ], en welke Pretorze [ Schou-
telyke ] wilden verklaaren , om onder de aangeftelde Burgermeefteren en Schouten ver-
deeld te worden.  Vélgens hun befluyt beraamden de aangeftelde Burgermeefters ter-
ftond welke landfchappen zy aanvaarden zouden wanneer Zy in de ftad afgingen ; en
gemeenlyk wierdt de zaak door °lét befleche.

Naderhand kreegen zy in den tyd van hun Burgermeefterfchap verl6f van ’t vélk om
hec krygsgebied aan te neemen, *t welk op geen andere wyze kon verkreegen worden.
Daarenbovenbragten zy te wege dat’er in den Raad cen befluyt genomen wierdr , hoe ver-
re zich hun rechtsgebied zoud uytftrekken , hoeveel krygsvélk, en hoedaanig een wed-
de zy zouden hebben , benevens andere noodwendigheden tét hunne reyze en ver-
blyf.

ezZZZZIA

Als dit befluyt doorging , wierden zy gezegd Orari Provincid [ met een Win-
geweft 6flandvoogdy voorzien te worden]; en in dezelfden zin zegt Cicero Orgari Appari.
toribus , Scribis , &c. omdat die amptenaars tét den ftoet van den Proconfil be-
hoorden.

Alsdan bleef’er niets overig, dan dat zy zich ten eynde van ‘t jaar na hunne nieuwe
Landvoogdy begaven. Maarhier ftaat aan te merken, dat fchoon de Raad hen verlòf
gegecven had om te vertrekken , de Volvoorandsz echter magt hadden om hunne

vd 2 reya

(@) Lib. 8. & lib. 26.

        



  
     

    
 

    

 

  
    

 

  

  

  

                

  

        

  

     

  

  

   

   

(92) II Boek. DE AALOUDHEDEN XIVHoofdft
reyze te ftuyten ; en daarom. wierdt geloofd dat Kraffus ,. toen hy voor Proconfal na
Parthie ging , tegen her uytdrukkelyk bevél van den Tribuin, het Roomfche, heir en
met ééne zyn leeven verloor , als cene ftraf wegens ’t verachten van het gezagdiens
Amptenaars, welken zy altoos onfchendelyk (Jacrofanttus ) hielden.

Als zy eerft.in hunne Landvoogdy quamen, befteededen zy cenigen tyd in onderlinge
gefprekken met hunnen Voorzaat è om van denftaat der zaaken onderrecht te zyn , al

hoewel hun bewind begon op den eerften dag hunner aankomfte.
Hun gezag , zo wel in burgerlyke als Krygszaaken , was zeer groot : den Win.

ter bragten Zy gemeenlyk door met uytvoeringe van ’t cerfte , en den Zomer met her

laatfte.
Zy deeden uytfpraak over rechtzaaken, ’t zy heymelyk in hun Prezorium 6f Paleys,

alwaar zy verzoekers ontvingen ; Klagten hoordea, fchriften onder hun zegel verleen-
den ; evz. 6f in ’t openbaarin de gemeene zaal , met de gewoonlyke plegtigheden in
de Gerechtshoven gebruykelyk ; want de gerechtshandel was in allen deele evencens als

te Rome.
Behalve dit hadden zy , uyt krachte van hunne bevélfchriften, magt omalles dat de

téllen , fchattingen , belaftingen , en voorraad van koorn en geld betrof, benevensalles
wattét het opperbewind van zaaken behoorde , te bezérgen.
De wyze op welke zy weder uyt hun bewind traden was aanmerkelyk. :zy gingen6f

hunnen Naazaat op zyne aankomft te gemoer , en droegen aanftonds het beyél over ’t
heir aan hemop , zynde gehouden het Landfchap binnen dertig dagen te verlaaten ; 6f
zy vertrokken eenigen tyd van te vooren , laatende cenen gemagtigde ‘in  hunneplaats
om deplegtigheyd van overdragtte verrichren., naa dazy eerft hunnerékeningen had-
den opgemaakt; en die in de twee voornaamfte fteden hunner Landvoogdyeningefchtif.
te gelaaren.
Zo dra zy te Rome aanquamen, was 'gebrayk dat zy aanftonds, *t en waate zy

zich cene triomftoeleyden , hunne ftoet afdankten , en als amptelooze perfoonen ter
ftad intraden.  Déch zo zy na de gere cener zeegepraalftonden , behielden zy de byl.
bondels , en andere cieraaden huns ampts ; en deeden aan den Raad , t6tdien eyndein
den Tempel van Bellona vergaderd, verflag van hunne bedryyen en krygsdaaden. Voorts
waaren zy gehouden hunnerékeningen binnen dertig dagen in de gemeene {chatkamer
overte léveren.

Alhoewel de Proconfules geduurende hun amptregeerden zoals zy ‘t goed  vonden,
echter wierdt op hunnewederkomft cen naauw onderzoek wegens hunneganfchereget-
ring gedaan, en indien * bleek dat zy aan eenige quaade handelingen fchuldig waarcn,
was ’€ gebruykelyk befchuldigingenin gefchrifte tegen hen in te brengen , en hen dat
overte recht teftellen. De misdaadem daar het doorgaans op aanquam waaren Crime
peculatus , cen quaad gebruyk van ’s lands gelden , en gebreklykheyd in hunne rékenine
gen; Wajeftatis , verraadery en trouwloosheyd tegen den Staat ; 6f Repetundarut »
verdrukking 6f afkneeveling gepleegd tegen de inwooners der Landfchappen; welken
de Romeynen , als hunne bondgenooten , gehouden waaren voorte ftaan en te be.

fchermen.
Auguftus , toen hy op de begeerte van den Raad en ’t VéIk de ganfche regeering Va

*t Ryk op zich nam, verdeelde , onder andere inftellingen in den beginne zyner regee:
ringe , het bewind der Landfchappen in twee deelen , waarvan hy °t éénl aan e volk

overgaf , en ’t ander aan zichzelven hieldt. Naadien tyd droegen die Regeerders al

leen , welke het cerfte bewind waarnamen , den naam van Proconfil, alhoewel 2y

over de krygszaakenniets te zeggen hadden , en alzo in magtby de cerfte Proconfules
te.kort fchooten.
By deezevier foorten van Proconfules kan men'er nòg twee voegen, uyt Alexander

van Napels.
Rerftelyk; zodaanige die door den Raad aangefteld wierden tét Proconfules zonder

cene Landvoogdy, enkelyk om’theirte gebieden, en de krygstucht te bezérgen: enten

anderen, zulke verordineerde Burgermeefters die her Proconfulare ampt ‘aanvaardden >

eer zy ooit het Burgermecfterfchap bediend hadden.  



  
   

  

   

   
  

 

  

  

    

    
  

 

   

  

  
   

    

  
  
  

     

   

 

  

           

  
  

  

XV Hoofif. VIAN ROME. HIBoek. (93)
XV. TH: O/O"E D'ST)U XK.

Van de Provinciale Pretores, e Propratores ; midsgaders de
Legari, Quaftores , ez Proquaftores.

N de ecrfte tyden van de Republyk wierden de Wingeweften gere:geerd door eenen Pretor ; en toen de heerfchappy van den Staatzich uytbreydde , wierdt het getal der Overheden desgelyks vergroot3
déch zelfs in dien tyd , wannéer zy.in ’t bewind van het Landfchap
bleeven langer ‘dan ’t gezette befték , kreegen zy den naam van Pro-
pretor » fchoon zy ’t zelfde gezag behieldenals te vooren.

zu  Ontrent het jaar der ftad 604. begonden de verérdineerde Pretores
“° de Pretoriane 6f mindere Landfchappen door ’t l6t te verdeelen » p

dezelfde wyzeals de Burgermeefters de Confulare deeden ; en wanneér Zy op ’t eynd&
gen van *t jaar na hunne befcheydene Landyoogdyen toogen , namen.zy denty dI van
Propretor [Onder{chour] aan. Gelykzy nu opdezelfde wyzeaangefteld wierden als de
Proconfules, 70 traden zy cok eveneens in hun ampt, cn hun ganfche bewind wasin
allen deele ’t zelfde ; uytgezegd dat hen niet meer dan zes Gerechtsdicnaars toegeftaan
waaren , beneyens zo veele bylbondels , daar de Provonfules twaalf van elks had»
den.

Hoevwel nu voor.den tyd'van Auguftus de Propretores , vermids Zy mdar regcerden
over de kleynfte en geringfte Landfchappen , altoos'minder dan de Proconfules geacht
wierden , zo was ’t négtans zulks, dar roen hy ’t bewind der Landfchappenverdeelde ,
die; Landvoogden welke Proprezores genoemd wierden, den v oorrang van de Proconfit
les kreegen , ten aanzien van hunne mast en gezag, dewyl zy % Krygsgebied hadden,
en in hun ampt bleeven zo lang als ’t den Keyzer beliefde.

De voornaamfte medehelpers der Proconfules en Propretores waaren de Legati [Ge
maptigden ] ende Provinciale Queffores [ Rentmeefters]. Decerfte, die in getal ver.
fcheelden , naar den ftaat des Landvoogds dien zy verzelden , dienden om kleyne zaa»
Ken te vonniffen ; en alles dat van geringen omflag was waar.te neemen, terwyl zy alle
zaiken van.belang aan den Landvoogd zelven overlieten.

Bcehalven de Legati gingen’er met elkeni Proconful 6f Propretor , één 6f meer Que-
Stores , welker werk was het waarneemen dergemeene rekeningen , toezigt re hebben
op de gelden, ’ koorn, en andere noodwendige behoeften tér onderhoud van’ Room-
{che heir.

Zelden vindt men by de Schryvers van Progueffores gemeld ; want deeze waaren ale
Icenlyk zulke die het ampr van Queffor in cen Landfchap waarnamen , zonder vanden
Raad daartoe aangeftéld te zyn, ‘t welk eygentlyk by cenen Queftor vereyfcht was. Dit
gebeurde éf'als cen Que/for in zyn ‘amptfturf ,, 6f na Rome toog zonder dar'er een an-
der overgekomen was om hem te vélgen : want in beyde gevallen ftelde de Landvoosd
eenen anderen in zyne plaats , omdie bediening waar te neemen onder den naam van
Proqueftor [Onderrentmeefter]. 3

Vandie zelfde aardr als de Que/fores , waaren ook de Procuratores Cefaris , dik-
wils by Tacitus en Suetonius gemeld , zynde Amptenaars door de Keyzers in elk Landa
fchap gezonden om de gemeene lands inkomften te ontvangen , en re befteeden zo als
de Keyzer het goed vondr. i 1 i, È

Dusdaanig cen Amptenaar was Pontius Pilatus in Judéa ; en hoewel het vonnifien
van halszaaken niet eygentlyk tòt zyn ampt behoorde , négtans dewyl de Jooden al-
toos aangemerke wierden als een wederfpannig vélk , en gene ygd om op de minfte ge
legenheyd te muyten , en dat de Landyoogd van Syrié op an ere deelen van zyn Land.
fchap toezigt moft neemen ; zo wierdt de Procurator:van Judéa met al het gezag ge-
ftaafd ’© welk eygentlyk den Proconfi! toequam , zulks dat hy ook halsrecht voerde s
gelyk de geleerde Biffchop Pearfon heeft aangemerkt (4).

 

(#) Billchop Pearfon cu the CreedArt. 4.
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XVI HO OFDSTU K.

Van de Comitia.

È Comitia waaren , vélgens de befchryvinge van Sigonius , algemee.
3 ne Vergaderingen des vélks, wettiglyK door de Overheyd bycenge-

roepen, om door hunne ftemmeneenige zaak in te voeren éfte ver.

<© bieden (2).
83 De rechte Comzitia waaren driederley , Curiata ; Centuriata , en

È î Tributa , hebbende betrekking op de drie hoofdverdeelingenvan de

ROLrd © Stad en’t vélk in Curie , Centurie , en Tribus ; want door Comi.

co Polo tia Calata, ’t welk men fomtydsin de Schryvers ontmoet,, wierden
in oude tydenalle de Corzitiz in ’t grés verftaan 3 omdat. het woord calata [beroepen],
afkomftig van xaxéo 6f Calo , de gemeene bynaam was ; déch naderhand wierden'eral-
leen tweederley vergaderingen onder betrokken , tewceten die om Priefters aan te ftel-
Jen , en die om op uyterfte willen en erfmaakingen toezigt te neemen (6).
De Comitia Curiata onttonden uyt de verdecling welke Romulus maakte van het

vélkindertig Curie, LERTISRI , waarvan'ertien t6telke 7745 [Wyk] behoorden. Zy
waaren ontrent het zelfde dat de kerfpels in onze fteden zyn ,, want ze waarenniet al.
Jeenlyk door zekere paalen en perken afgezonderd , maar ook door byzondeteplaatfen,
tét verrichtinge van de Gédsdienft gefchikt, onderfcheyden ;. en elke Buurt had rét dien
puede zynen byzonderen Priefter , dien men den naam gaf van Curio [ Buurtmee.
er].
Seni de Halikarnaffet zegt uytdrukkelyk dat elke Curie gefmaldeeld was in De

curia s ‘en dat deeze onderbuurten geregeerd wierden door Decarsones. En op zjne
achtbaarheyd hebben de meefte Schryvers der Roomfche gewoonten geen zwaarigheyd
gemaakthet zelfde dies aangaande te zeggen : maar de geleerde Grevius (€) is vange.
voelen , dat dewyl geene andere aaloude Schryvers dit verhaal van Dionyfius beveftigen,
men’t voor eenmifilag in dien grooten mandient aan te merken ; en dat hy door yer-
geetinge die verdeeling aan de Curie toegefchreeven heeft ,, welke eygentlyk 16r de Tur-
mae [6f siyisibendoni in ’t heir behioorden.

Eer de Comzitia centuriata ingelteld waaren , wierden alle de voornaamfte (taatszaaken

in de vergadering der Buurten | Curie ] afgchandeld , naamelyk het verkiezen van Ko-
ningen , 6f andere Opperbevélhebbers , het maaken en affchaffen van wetten , en tt
vonniffen van halszaaken. Naa ’t verdryven der Koningen , toen de Burgers *t recht
van Voorftanders en Bouwmeefters verkreegen hadden , verkooren zy hen cen tyd lang
in deeze vergaderingen ; maar naa dat die plegtigheyd eyndelyk aan de Comitia Tributa

overgedraagen was ; beriep men de Buurten nooit om haare ftemmen te geeven, "ten
waare nu en dan als'er cen byzondere wet ftondt gemaakt te worden , wegens aannee-
mingentét kinderen, uyterfte willen , ’t maaken van Bevélhebbers cener krygstògr, di
*t verkiezen van fommigePricfters , gelyk als de Flazzizes , en de Curio Maximus 0
Opperfte der Curiones [Buurtmeefteren], welke elk door zyne byzondere Buurt (Caria)
verkooren wierden.
De magt om deeze vergaderingen bycen te roepen , behoordein *t cerft maar tut de

Koningen , maar naa’t inftellen der Vélksheerfchinge wierdt dat voorrecht aan de mee-

fte der hooge Overheden , en fomtyds aan de Portifices vergund.
De perfoonen die vryheyd hadden omin deeze Comitia curiata te ftemmen; waaren

Roomfche Burgers die rét de buurtén ( Curie ) behoorden , 6fin de fiad woonden »

en zich aan de gewoonten en plegtigheden hunner buurten onderwierpen; want diebuy-
ten de ftad woonden , en de gebruykelykheden van hun eygen land onderhielden, v&-
ren hiervan uytgeflooten , al waar ’t dat zy met het burgerrecht van Rome (Fas ove

tatis ) veréerd waaren (d).

De plaats daîr de buurten (Curie) byeenquamen was het Comitium , cen gedeclie

van 't Marktveld (For), hiervooren befchreeven (e). i
*Men had t6r her houden van deeze 6f andere Comzitia geene gezette tyden , maat È

gefchiedde wanneer de noodzaakelykheyd zulks vereyfchte. È

Naadat het vélk tzamengekomen, en door de goede voorbeduydfelen der Wichlaa-

ren beveftigd was, (’t welk men by alle tzamenkomîten noodig achtte ), Wa

_(@) Sigon. deAntiq. Jure.civ. Romanorum.lib. 1. c. 17. (4) A. Gell. lib. 15. cap. 17. (e) Prafat. ad 1. Volk

Thef. Rom. (4) Sigor. de Antig.jure Provine.lib. 3. cap. 1. (e) Zie 11. dei, 1. Boek. 5. Hoofùlt. pag:47:

   



 

  

 

    

 

  
    
  

    

    

  

  

 

   

   

  
  
  

 

  
  

        

    

  

  

 

  

    

  

   

  

    

    

 

  

   

XVI Hoofdî. VAN ROME. IIIBoek(9)
Rogatio » 6f voorflag , opentlyk geleezen. Daarnaa, als niemand van de Magiftraaten
zich daar tegen kantte, verdeelde het vélk zich » Op bevel vanden Voorzicter s in hunneeygene wyken , en overleyde de zaak. Vervélgens wierden de Buurten (Curie) by‘© l6r opgeroepen ; en gaven haare ftem man voor man, oulings mondeling , en daar-naa op fchryftafelrjes (Tzbelle); wordende de meefte ftemmen in elke buurt voor deganfche buurt (C4ri4), en de meefte buurten voor de algemeene toeftemming des vélksgerekend (f).
Ten tyde van Cicero waaren de Corzitia Curiata zo uyt het gebruyk, dat ze alleen.lyk geformeerd, wierden uyt dertig Gerechtsdienaars , ( Lié7ores) verbeeldende de der-

tig buurten (Curie) 3 waarom hyze in zyne tweede Orazie tegen Rullus Comizia ada
umbrata [ afgefchaduwde vélks-vergaderingen] noeme.
De Comitia centuriata wierden ingefteld door Servius Tullius; die van cen iegelyk

cen opftel van den ftaat zyner middelen eyfchende, het vélk in zes rangen 6f érdenin-gen ((Claffes) verdeelde, en die in honderd drieénnegentig Centurie fmaldeelde. De
cerfte 6rdening vervatte de Ridders en rykfte Burgers , en beftondr uyt achtennegentig
Centurie de tweede beftaande uyt winkeliers en ambachtslieden maakte tweeèntwintig
Centurie uyt; de derde beftondr uyt het zelfde getal ; de vierde leverde twintig uyt3de vyfde dertig; en de zesde, die uyt de armfte foort beftondt., had maar ééne Cer:
turia (g). 2

Deeze laatfte rang , fchoon zo wel den naam van Claffis voerendeals de andere ;
wierdr echter zelden aangemerkt , 6f eenige magt in Staatszaaken aan haar toege-
ftaan.  Hierom is *t by de Roomfche Schryvers gemeen; dat Zy fpreekende van de Claf=
fes, niet meer ‘dan vyf rékenen , achtende de zesde niet waard om in cenige aanmers
kinge te komen. Deezelaatfte C4affis wierdt in tweén gedeeld , teweeten in Prolera-
rii, en Capire cenfi. De eerlte , gelyk de benaaming te kennen geeft ; wierden maar
geache bequaam te zyn om de Stad re bevélken en huns gelyken voort te teelen., de.
wyl zy geen geld konden opbrengen

;

en de andere , die de laagfte fchatting van alle
beraalden , wierden meer naar hunne hoofden , dan naar hunne middelen ge
fchat (4).

Deperfoonen vandeeerfte rang wierdeh , omdat 2y boven de andere uytmunteden 4
Claffici genoemd , vanwaar de benaaming van Cla/fiti Authores , voor de beftgeachre
Schryvers, herkomftig is. Alle de andere, van hoedaanig een rang zy waaren, wier=
den gezegd infrà claffem, [beneden de ordening | te zyn (4).

De vergadering des vélks by Centurie gefchiedde als men Burgermeefters , Tucht=
meefters , en Schouten ftondt te verkiezen ; alsmede wanneer iemand over Landvers
raad (crimen perduellionis) ftondt gevonnifd te worden; 6f wanneer men eenige werten
bekrachtigen zou die door de voornaamfte Overheden , welke”c voorrecht hadden van
deeze vergaderingen te beroepen , voorgefteld wierden.
De plaats tét deeze vergadering beftemd was her Mars-veld (Campus «Martius),

‘omdat in de cerfte tyden der Republyke, toen men in geftadige vreeze voor vyanden
was ; het vélk, tét voorkominge van eenen {chielyken overval, gewapend optrok om
deeze bycenkomften by te woonen; om welke oorzaak het door wetten verbooden wierdt
in de ftad vergadering te houden , dewyl geen heir binnen de ftadswallen mogt ‘op-
trekken. Déch naderhand achtte men ‘tr genoeg te zyn eene bende féldaatenals cen
wacht op den Faziculum te leggen, alwaar een keyzerlyke ftandaard opgerecht wierdr,
welke afgenomen zynde her eyndigen der Corzizia betekende.

Hoewelde tyd deezer vélksvergaderingen tòt andere zaaken niet valtgezét was ; nòg-
tans wierden de Wethouders , naa het jaar der ftad 601, toen zy begondenop den eer-
ften van Louwmaand in hun amprte: treeden , fteeds aangefteld ontrent het laatt van
Hooimaanden’t begin van Oogft-maand.

Al den tyd vuffchen hunneverkiezing en beveftiging bleeven zy als amptelooze per-
foonen , opdat men onderzoek.ontrent de verkiezing mogt doen , en de andere né.
ftanders tyd mogten hebben om tegenwerpingenin te ‘brengen ; wanneer Zy cenig ver-
moeden van valfchen handel hadden. Déch in de verkiezing van Tuchtmeefters had
deeze gewoonte geen plaats , maar zo dra als zy verkooren waaren ; wierden ze in hun
ampringeveft (£).

Door °r inftellen deezer Corzitiz onttrok Servius Tullius den gemeenen man heyme.
lyk de mage : want dewyl de Certurie van decerfte en rykfte 6rdening cerft opgeroe-
pen wierden , en zy driemaalzo fterk in getal waaren danalle de andere, zo was de
zaak , indien zy 't cens waaren, gelyk het doorgaans ging; afgedaan, en de spdete

orde»

 

C) Rofin,lib. 7.0.7. (g) Zic Dionyf.lib.4. (4) A. Gell. lib. 7.013. (4) Idemilibi 16.0. 10. (4) Liv.
lib. 40. “

 
  

      



  
        

  
 

   

  

 
    

  
  
  

 

  
  

  

  

    

 

  

  

    

   

     

 

      
  
  

        

  
  

  

  

   

(56) Il Bock. DE AALOUDHEDEN XVI Hoofdî,
6rdeningen waaren noodeloos en van geener waarde. Déch ’t zy hoe ’t was, de drie

laatfte quamen byna nooit om te ftemmen (2).

De Burgers naderhand, om dit naadeel te verbéteren ; verwierven dat eer het in die

vergaderingen op cen ftemmen ging, die Centuria haare ftemcerft zoude geeven , o)

welkehet I6t viel, mer den naam van Centurza Prerogativa , en de éverige volgden

dan naar de 6rde van hunne rang.  Naa her inftellen van de vyfendertig Tribus [genoot.

fchappen] in welke de C/z/fes en haare Centurie verdeeld waaren ; zo wierpencerftde Tjbys

het l6tom devoorrang; dit gefchied zynde wierpen de Cexturie van die bevoorrechteTp;.

bus "© 161 desgelyks om de cere van de voorfte te zyn. Alle de andere Tribus en Cep

turie wierden genoemd Yure vocate [mer recht beroepen ]., dewyl ze vélgens hunne

rang opgeroepen wierden.

Naa dat de Preragativa Centuria dus door Èt lét verkooren was , beval de Opper.

fte Magiftraat , zittende incene tent (Tabernaculum) in 't midden van het veld van

Mars opgeflagen ; dat zy zoude te voorfchyn komen ‘om te ftemmen ; daarop fcheyd.

de zy zich terftond van de andere, en tradt in een affchutfel, ’t welk men Sept 6f

Quilia noemde , gaande over de Portes, 6f fmalle planken die daar tét dien eynde ge.

legd waaren : uyt dien hoofdeis het dat deeze fpreekwyze de ponte dejici { van debrug

geftooten te worden ], zo veel betekent , als, beroofd te worden van het recht van

ftemgeevinge; en de perfoonen met welke men dus handelde wierden Depontani [ont-

brugde] genoemd.
Vooraan by de Portes ftonden de Diribitores (cene foort van Amptenaars zo ge.

noemd omdat zy ’t vélk verdeelden en in érde ftelden ), en gaven aan ieder man zoveel

bérdtjes (Tabelle ) als'er perfoonen waaren die na ‘© ampt ftonden; ftaande op ieder

bérdrje één van detzelver naamen gefchreeven , Voorts ftonden’er eenige groote kiften

in de Septa gereed , en elk wierp'er zodaanig een bérdtje in als hy wou,

By dekiftenftonden eenige dienaars , die de bérdtjes van elke Centuria uytneemen-

de, voor elk bérdtje een prik 6f punt maakten op cen ander bérd dat zy tét dien em.

de by zich hadden.  Aldushing de uytfpraakaan de meefte punten , ’t welk aanleyding

gaf t6t de fpreekwyze , Ome tulit punttum (;mM). )

Dezelfde wyze hieldt men ookin de halsgedingen , en int bekrachtigen der wetten,

op deezevergaderingen ; uytgenomen datin beyde die gevallenalleenlyk twee bérdijes

aan elken perfoon pegeeven wierden , op t één van welke met groote letters gefchiee.

ven ftondt U. R. en op ’t anderA.betékenendehet cerfte Wes rogas [ Zoals gy'tbe-

geert ],. hebbende opzigt op den Magiftraatsperfoon die de vraag voorftelde:; en 't lt:

{te Antiguo, [Ik verwerp het].
Aanmerkelyk is het ; dat in de verkiezinge van Overheden, enin ’t belrachtigen van

wetten , de ftemmen van de Centuria welker bérdtjes gelykelyk verdeeld waaren, niets

betekenden ; maar byaldien in halszaaken het geral der bérdtjes voor en tegen even gt

lyk was , dan wierdt de aangeklaagde vrygefprooken (2).
De verdeeling des vélks in Zrsbas [Of Wyken] was het werk van Romulus. n

dat hy de Sabynen te Romeingenomenhad; en hoewel hy'er te dier tyd maardrie 210.

ftelde, négtans toende ftad in magt; en in vélkrykheyd toenam , Ilomhet getalder=

zelver eyndelyk tor vyfendertig.  Nég lang naa deezeinftelling betekende cen Trib

niet anders dan cen zekerbefték met zyne inwooners : maar ten laatfte veranderde dee-

ze gewoontè , en cen Zribus was niet langer pars urbis , [ cen gedeelte der ftad], maar

civitatis [ der burgerye ] ; zulks dat daar het te vooren cen wyk der ftad. was geweelt»

het nu cen zeker genootichap van burgeren was , welke woonden daar zy ’t goedvon-

den. Deeze verandering ontftondt eerft uyt het corfprongklyk onderfcheydtufichen de

Tribus in’ punt van cere : want doordien Romulus alle geringen arbeyd en handwer-

ken aan de vreemdelingen , flaaven , 6f vrygelaatene had aanbevolen , en den akker-

bouw aan de vrye luyden en burgeren overgelaaten , ten eynde zy door hun werkzam

leeven tér den krygsdienft mogten bequaam worden ; zo wierden de Tribus ruffice

[[boerfche wyken ] om die reden eerlyker geacht dan deurbane [[teedfche.] Dewylnuelk

cen begeerig was om onderde aanzienlykite verdeeling te komen, en’er verfcheydene we

gen waaren om daarin zyn oogmerk te bereyken, gelyk als door z0on-aanneeming, doo!

de magt der Tuchtmeefteren , enz. zo had die Ruftica Tribus welke de aanzienlsie

fte naamen op haare ly{t had , den voorrang boven alle andere, fchoon van dezelfde al

gemeene benaaminge.

Hieruyt ontftondt het dat alle die van één en °t zelfde voornaam geflacht waare!

lengs onder ééne Tribus komende , hunnen geflachtnaam aan die Tribus gavens ©

de Tribus in ’t cerft haare benaaming niet van perfoonen , maar van plaatfen ontleen=

den (0). De

n al

(I) Diorfi lib.4. (19) Horar. de Arte Poet. (1) Diony£ lib. 7. (e) Zie Walker of Coins. p. 126:

 

 



  

  

XVII Hoofdf. VAN ROME. Il Béek (97)
Decerfte vergadering der Tribus'die ons te vooren komt ; was ontrent het jaar derftad Rome 263. beroepen door Sp:Sicinius, Vélksvoorftander > tet oorzaake der telrecheftellinge van Koriolanus.  Nier lang daarnàa wierdt beraamd > dat men de Voor:ftanders des vélks daar verkiezen zoude ; en eyndelyk alle de miridere Magiftràaren ; ende Priefters dié cen genootfchap uytmaakten.

|

Deeze zelfde vergadering diende vok téthet maaken van wetten , die den corlég 6f vreede betroffen , en alle andere die dootde Voorftanders en Amprenaars des vélks voorgefteld wierden ; fchoon ze fiict eygent-lyk den naamvan Leges [ wetten ] ; maarj van Plebifcita [ kewren des vélks ] hàdden:Doorgaans wierden deeze Comzitia door de Voorftanders des vélks beroepen ; madr hetzelfde voorrecht was echteraan alle de andere Magiftraaten toégeftaan.Zy waaren aan geenZékere plaats bepaald , zulks dat ze fomtyds in ’t Comitium [zeker gedeelte van demarkt] è fomtyds op ’t Mars.yeld (Campas Martins) ; en op andere tyden int Katpitolivim gehouden wierden.
De maniet van verhandelinge was miceftendeels gelyk als die van de andere Corzitia ;teeds befchteeyen , en behocft derhalve hier niet herhaald te worden. Dit alleen ftaatnég wegens deeze vergaderingen des vélks in ’t algemeen aan te merkeh , dar wanneeriemarid der gener die naa cen Overheyds amprt ftonden , bevonden wierdr de meeftebordtjes te hebben , hy door den Vooggitter verklaard wierdr aangefteld 6f verkooren tézyn ; en dit noemde men Rezunciari Conful, Pretor, enz. [ voor Burgermeefter 6fSchout uytgefprodkeri worden ] : voorts dat alleen deeze laatfte foort van Comitia ge-houden kon worden buyten tocftemminge en goedvinden van den Raad ; die noodzaa:kelyk in’ houden van de twee andere mot gekend weezen (2).

(P) Dionyfi lib. 9

  

VIPEHSO OF DSS ETRE;

Van de Rogmfche Vonniffen en Rechtspleegingen 5 en corft van de
byzondere.

Ra En vonnis 6£ cordeel vélgens Ariftoteles 3 is Kplows 78 Drale xy dÎIE
x4, cen uyt/praak van recht en onrechi.

3 De ganfche ft6ffe der Roomfche vonniffen is wonderlyk wel ver:3 bandeld doorSigonius in zyne drie boeken de' Fudiciis , waaruyt her
S3 vélgende meerderdeels gerrokkenis:

N onniffen 6f uytfpràaken van eenen bevoegden Rechter , wierderi
- geveld door een behoorlyk getal van gekoorene Rechters ; 6f door*t ganfche vélk in een algemeene bycenkomft.

Vonniffen door éénen 6f meer Rechteren geveld, kanimen in algemeene en byzondere
verdeelen , waarvan de cerfte op mifdaaden ; en de andere op gefchillen betrekkelyk
waaren. *

Deeerfte zullen gendegzaam befchreeven worden , als Wwy de ftoffe 6f het onderwerp
dier vonniffen., de perfoonen die’erin begreepen waaren, en de manier van handelinge
aanmerken. 4

De ftéffe van byzondere vonniffen bevatiù zith allerley verfchillen die tuffchen menfchen menfch kongen ontftaan ; en vermids die'zich byfter: verre uytftrekken , en eygent-lykertér de Rechtsgeleerdheyd behooren; behocfe:men zichi daatme@ alhier niet op té
houden. ;

Deperfoonen dien ’t sanging waaren de paîtyen 5 de byltanders, en de Rechters.De Partyen waaren:de Affor { Aanklaager] enide Regs { Aangeklaagde].
De Byftanders waaren de Procuratores [Pleytbezérgers ], en de Advocati [Vòor:

fpraaken ]; waarvan deeerfte ( hoewel men ze menigmaal ‘onderéén verwart ) zodaani-ge Rechtsgeleerden waaren die den klaager byftonden in ?e bewyzen, 6f den verweerderin °t verontfchuldigen. De andere , welke men ook Patroni [ Befchermers } noemde ;moften de zaaken hunner onderhoorigen in Reéhte verdeedigen (4). A
Deeze beyde wierden uyt de cervaarenfte Reehtsgeleerden verkooren , en hunne naa-tnen in derolle 6f lyft van ‘e Pleythéf opgefehreeven. Dit was ééne van de vereyfehtébevoegdheden om vry.te moogen pleyten ; de andere was dat zy door ééne party aange-houden wierden ; 6f loon ontvingen, *t welk men cMardatum noemde (4).

,

 

De
(A Zoxch. Element. Jatisprud. ps. fe3: (6) Ibid:

  

  

  
    
  

 

   
  

  

    

  

  

   

   

  

  

   

   

      

     
  

   

  

     

  

   

  

   
  
  

  

           



  
      

(98) NI Bock. DE AALOUDHEDEN XVII Hoofdf,
De Rechters, behalven den Pretor , òf oppétfte Magiltraat ; die de voorzitting in

*© Héfhad , en hen verléf gaf en bekrachtigde , \waaren driederley ; Arbitri ; Recy.

peratores , en Centumviri litibusjudicandis. GRES

Arbitri { Scheydsmannen] welke men fimpelyk Fudices [ Rechters] noemde, wier.

den aangefteld om over ecnige gemeene zaaken van weynig belang en omflag , uytfprak
te doen.

Recuperatores [ Wederkrygers] \Wvaaren gefteld om verfchillen wegens het wederkry.

gen vaniets dat verlooren 6f genomen was , te beflechten.
Maar de gewoonlyke Rechters in gemeene zaaken waaren de Ceztumviri [ Honderd.

imannen ], waaraf men'er drie uyt elke Tribus nam, 20 dat hun getal vyfmeer was, dan
hunne benaaming medebragr. ’t Is waarfchynelyk dat de Arbitr: en Recuperatores door
den Pretoruyt dit lighaam verkooren wierden.
De manier van byzondere rechtzaaken te verhandelen was aldus..Wanneer het ver.

fchil door vrinden niet kon bygelegd worden, was het eerfte werk van denbelcedigden,
Injus reum vocare., de beleedigende party voor *t Recht te roepen ; die dan gehouden
was terftond met hemte gaan , 6f bòrgteftellen dat hy verfchynen zou s vélpens dee.

zen gemeenenregel , Imjus vocatus aut cat aut fatisdet , [ Die voor * Recht geroepen
is moet 6f gaan; Ofbòrg ftellen]. i i si
Beyde de partyen voor den Prefor (Schout), 6f eenige andere Magiftraat die de

voorzitting in ‘t Gerechtshòfhad , gekomen zynde, ftelde de Klaager de zaak, waar.

over hy een geding meende aan te vangen , aan den verweerder voor ; dit noemde men

Edere attionem [ cen geding inftellen], ?t welk gemeenlyk in gefchrift gefchiedde , en

alzo aanden verweerder overgegeeven wierdt , opdat hy mogtzien 6f hy de zaak wil.
de byleggen , 6f tét een geding laaten komen.
Thans vélgde de Poftulatio attionis , des Klaagers verzoek aan den Pretor om den

verweerder in Recht te betrekken. De klaager alsdan , wanneer hemdit toegeftaan

was, vadabatur reum , noodzaakte den verweerder bérg te ftellen dat hy tegens zulk

cendag in ’t gerechtsh6fverfchynen zou;en dit was alles dat in ’ropehbaar voor den dag
van %t geding gefchiedde,

Middelerwyl wierdt het verfchil veeltyds bygelegd , ’t zy Transattigne , door de zuak
als twyfelachtig en onzekerte laatenvallen , 6f Pa/fo , doorcen verdrag, beveftigdyan
cen gelyk getal vavrinden.

©pden dagtérhet pleyten beftemd beval de Pretor de aanklagten te leezen, e de
partyen door eenen Accenfus 6f Gerechtsboode te roepen. Zo één van beyde achterbleef,
die verloor zyne zaak. Het verfchynen van beyde wierdt genoemd Seftitiffe [ zich dear

ftellen]; alsdap begon de Klaager /iterz ffve aftionem intendere , [het geding yoorte

draagen]: ? welk gefchiedde met zékere gezette bewoordingen, verfcheelende near *t
onderfcheyd der rechtzaake. Daarnaa verzocht de Klaager van den Schoutrechtspleegins,
datis, dat hemcenRechter (Yudex), 6f Scheydsman (Arbiter), f anders de Ref
ratores of Centumviri, mogten toegeftaan worden, om de zaak te hoorenente beflech-=

ten ; déch menkon geenvan deeze eyfchen , ’t en waare beyde de partyen daarin over.

cenftemden. De Pretor , wanneer hy hen Rechters toewees , bepaaldeter zelfder tyd

ook het getal der getuygen , om ’t uytrekken vanyt geding te verhinderen ; en daarop

ftelden de partyen dan bérg, dat het vonnis $ hoédaanig het cok was ; van wederzyde

zoude naagekomen worden. De Rechters deedenaltooseenen plegtigen ced dat zy 0n-

zydig zouden zyn ; en de partyen zwoeren dat zy niet tét pleyten quamen met opzet

omden anderen te verongelyken. Deezen eed noemde men Faramentum calunnie.

Alsdan begon de Difceptatio caufe [Bepleyting van de zaak] door Rechtsgeleerden

van weérkanten, met byftand van getuygen ; fchriften, enz. welker gebruyk in de bot:

ken: der Redeneerkonft wonder welis aangeweezen.
In’tvellen vanvonnis was ’tvereyfcht dat het grootfte deel der Rechteren den verweerder

tegenviel, Indien ’ getal gelykelyk verdeeld was , dan wierdt de verweerder vrygefproo-
ken ; en indien ieder helft hem in cen byzondere geldboete befloeg , dan greep de kleyne
fte fommealtoos ftand (0). i

Het gevélg van ‘e vonnis was iu integrum reftitutio , addittio , judicium calunmit»

6fjudiciumfalfi.
In integrum reftitatio was wanneer de overwonneneparty op Zyn verzoek verlof van

den Pretor kreeg , om ’t geding te hervatten, en op nieuws aan te vangen. ;
Addittio was wanneer degénedie in cene boete verweezen was , indien hy geen 0

ftelde van dezelve binnen korten te zullen betaalen , door den klaager voor den Schout
gebragt wierde , die hem dan deed gevangen zetten , 6f anderfins in verzékering n
men ; tòtdat de fchuld voldaan was. Ya

(e) Zonch. Element.p. 5. Sea. 10,

  

   

  

   

  

  

  

       

   
  

   

   

      

   

            

  

    

     

    

  

 

  

 

   

 



 

   XVII Hoofdft. VAN ROME. II Boek. (99)
Fadicium calumnie was een dingtaal tegen den'klaager ingebtagt wegens valfche be.

fchuldiging.
Fudiciumfalfî was cen klagte tegen de Rechters over omkoopinge en onrechtmaatige

handeling.

 

XVIII 6HOOFDSTUK.

Van algemeene of openbaare Rechespleegincen.

fa M vande algenicene Rechtspleegingen kennis te bekomen, mote mèn
; 9 letten op de misdaaden , de ftraffen ; de Onderzoekers en Rechters,
<> denrechtshandel:,en de gevélgen van de terechtftelling.

g° De misdaaden, éf deftoffe der alpemeene vonniffen , waaren be:
dryven die 6f middelyk 6f onmiddelyk t6t nadeel van den Staat
ftrekten , en door de wetten verbooden waaren ; gelyk als wanneer

g iemand de ceré en majefteyt van ’ Gemeenebeft had benadecld ,
n ’slands gelden, 6fdie rét de g6dsdient gefchikt waaren; ontvreemd;

6f quaalyk befteed , de ftemmen des vélks in cene verkiezinge omgekéft , den bondge-
hooten fchattingen afgepetft, geld in 1 Gerecht ontvangen , 6feenig lid van den Staat
geweld aangedaan : deeze misdaaden noemde men Crimine Mejeftatis , peculutus ;
ambitus , repetundarim ; en vis publite. Of wanneer iemand eenen anderen door ge-
weer 6f vergift had gedood , zyne ouderen omgebragt , een uyterfte wille verdicht ,
de munt naagertiaakt 3 cens ariders wyf beflaapen , 6f eènen flaaf buyten kennis van Zy-
nen meefter gekòft ; gebonder , 6f verfchoolen : welke misdaaden de bendaming kree-
gen van duter fîcarios , veneficii , parricidii , falli , adulterii , Plagii.

Behalve deeze mogt men, uyt krachte van cen nieuwe wet, van byzondere zaa-
ken ook opentlyk kenniffe neemen.

Belangende de ftraffen , daarvan zal in een byzonder Hoofdftuk gehandeld wor-
den.
Het onderzoek van. ftrafbaare zaaken behoorde in *t cerft tét de Koningen , en nad

het affchaffen dier regeeringe , cen tyd lang tét de Burgermecefteren i maar het zelve hen
loor de Valeriaanfche wer ontnomen zynde , wierdt, als de voorvallen het vereyfchten,

opgedraagen aan zékere Amptenaaten door het vélk aangefteld met den tytel van Qua-
fitores, parricidii |Onderzoekers van vadermoord ]. Maar ontrent het jaar der Stad 604;
wietdr deeze magt voor val en altoosaan de Schouten (Preteres) toegeèygend , uyt
Krachte van een befluyt des vélks op hunne jaarlykfche verkiezinge , wordende zulké
en zulke mifdaaden zulk en zulk cenen Presor aanbevolen. Echter mogt het vélk , op
buytengewoonevoorvallen, andere Onderzoekers aanftellen.

Naaft aanden Quafitor [ Onderzoeker] vélgde de Fudes Queftionis [ Rechter van
*t gefchil], die by Askonius ook Princeps Fudicum [ Opper-rechter] genoemd wordt;
en hoewel hy fomtyds voor den Pretor wordt genomen , echter was hy eygentlyk cen
voornaam perfoon door den Pretor aangelteld ròr beftieringe van het onderzoek; waar-
af hy zelf alleenlyk het hoofdwerk verrichete.
Naa deezen quamen de Fudices feletti [ gekoorene Rechters ]; die door den Pretor

bevolen wierden uytfpraak in ftrafbaare zaaken te doen , op zodaanig cen wyze als de
Furies 6f Gezwoorene mannen in Engeland. Zy wierdenalle jaaren verkooren op' een
zeker geral, vélgens de wetren bepaald, her welk door ’t maaken van nieuwe wetten me:
nigmaal verfcheelde.
Noopende de manier van Rechtspleeginge, de eerfte verrichting , welke men noemde

in jus vocatio [ roeping voor ’t recht] , was ontrent eveneens in de openbaare als in de
byzondere zaaken : maar in plaats dat dan de eyfch van den Klaager beftondt in verléf
te verzocken van den Pretor om cen geding tegen den verweerder aan te vangen ; zo
verz6cht de befchuldiger alhier vryheyd om'den naam des misdaaders , met de mifdaad
welke hy t'zynen lalte had, op te geeven; dit noemde men Nominis delatio [aan-
brenging van den naam], ’t welk cerft'mondeling gefchiedde , met zékerte gezerre be.
woordinge , vélgens de natuur der mifdaad , en vervélgens op een tafelboekye gefchree-
ven aan den Schout overgeleverd wierdr. Indien de Schour her goedkeurde , wierdride
haam des aangeklaagden op de rélle der mifdaadigen gefteld è naa dat beyde de perfdo.
neneerft den ced ,genaamd Yuramentum calumnieIgemeld,afgelegd SET

(3: ls

  

     
  

   
  

  

  

          

  

       

  

   

  

                 

  

     

  

 

 
           



   
   

   

  

   

  

        

  

   

     

 

  

     

(100) II Bock. DE AALOUDHEDEN XVIII Hoofdf
Als de naam opgefchreeveni wierdt beftemde de Pretor zékeren dag tét. de terecht.

frellinge ; en van dien tyd af moft de befchuldigde zyne kleeding veranderen, en in
zwart gaan , en in zyn gewaad en gedragalle tekens van droefheyd en aangelegenheyd
toonen , t6rtdat die dag voorby was.
Her Gerechtshéf ten beftemden dage vergaderd , en beyde de partyen verfcheenen

zynde , was de eerite zaak de Sortitio Fudicum , 6£ loting der Rechreren, *t welk pe-
meenlyk gefchiedde door den Yudex Quefftonis » die door *t 16t uyt de Fudices (eletti
zodaanig cen getal nam ,, als de byzondere wet, waarop de aanklagte gegrond was, ver.

eyfchte : terwyl beyde de partyen ondertufichen vryheyd hadden omzodaanige als y
wilden uyt te fchieten ; waarop de Pretor 6f de Fudex Queftionis andere in derzelver
plaats ftelde,
De Rechters dus verkooren zynde wierden door de Gerechtsdienaars ontbooden ; en

als zy alle verfcheenen waaren leyden zy den eed af, en namendanplaats in de Subfez
Zia de bank], en hoorden dedingtaal aan : welke men onder vier deelen kan betrek.
ken. «Accufatio , Defenfio, Laudatio , en Latio fententie.

Accufatio [ Aanklagre | wordt aldus befchreeven, Perpetua oratio ad criminainferene
da atque augenda artificofe compofita. [Fen aancengefchakelde reede , konftiglyk tza.

mengefteld , om mifdaaden te doen blyken ente vergrooten |: want zy beftondtniet
alleenlyk in cen bloot verhaal van °t feyt, en cene bekrachtiging van ’t zelve door ge
tuygen en andere blyken ; maarin °t bybrengen van bewyzen , gehaald uyt dernatuur
der zaake , uyt de hoedaanigheyd van den aangeklaagden , uyt de omftandigheden van
* feyt , en andere rédenen , waar ontrent de Redenkonftenaars zich weeten uytte brey.
den. Ook was de Aanklaager niet in tyd bepaald , maar had gemeenlyk zovele dagen
als ’© hembeliefde ,, om zyne befchuldiging waar te maaken.

Defenfio [ Verdeediging:] behoorde tòt de Rechtsgeleerden 6f Adyokaaten, welke
de aangeklaagde gebruykte ; en wien desgelyks zo veele dagen als zy begeerdentoege-
ftaan wierden , om hunnen fchutsgenoot te zuyveren. De drie gemeene wegendie zy
infloegen , waaren Fulti negatio , eene ontkenning van 't feyt, en pooging om het te.
gendeel te bewyzen ; Negatio mominisfatti , eene bekenning van *t feyt, maarontken.
ning dat het een mifdaad van zodaanig een aardt was als men voorgaf; 6f eyndelyk Pro-
batiojure fattum , cene bewyzing dat het een geoorlòfde daad was.
De cerfte manier van verdeediging wierdt doorgaans gebruykt als de perfoon aange-

Klaagd was over *t gene men noemde Crimen repetundarum [geld-afkoéveling], ea
Crimen ambitus [omkooping van ft s de tweede int geval van Crizzea Ullajt
fatis 3 [landverraad ] en ’t laatfte in gevallen van moord.

Cicero heeft ons voorbeelden vandie alle naagelaaten , van het cerfte in zyne Ot
tién voor Fortejus, Flakkus, Murena , en Plancius ; van het tweede in die voor
Kornelius ; en van het derde in zyne voortreffelyke verdeediginge van Milo.

Laudatio [ L6ffpraak ] was wanneer men perfoonen , die ter goeder naam ci fam
ftonden, inbragt om van het goed gedrag en eerlyk leeven van den befchuldigden ge
tuygenis te geeven. Het kleynfte getal van deeze Laudatores [Pryzers] plage tien te
zyn.
he Latio fententie, 6£ vonnisvelling, gefchiedde dus: Naa dat de Redenaars ter veder
zyde alles gezegd hadden war zy konden, gaf de Roeper zulks te verftaan : thans
zondt de Schout de Rechters uyt'om te overleggen en raadpleegen m25t#cbaf judices
in confilium), geevende aan elk drie bérdtjes met wafch beftrecken , één van AlfoWtto
{ vryfprecking ], cen ander van Condemzatio [ veroordeeling ], en een derde van ve
{chuyving van ’c geding. Het cerfte was mer een A getekend ; het tweede met cen Ci;
het derde met N. L. of Nor liquet [ Het blykt niet Klaar].

In de plaats daar deeze Rechters dan quamen waaren zékere kruyken 6f doo:
zen , waarin zy zodaanig een bérdtje wierpen als zy zelfs wilden; terwyl de befchul-

digde zich ondertuffchen voor hunne voeten nederwierp , om hen t6t medelyden ® be
weegen.

Naa dat men de bérdtjes had uytgchaald , en het grootfte getal bekend was, {prak
de Schout ( Pretor ) het vonnis uyt. De gemeene bewoording van veroordeelinge V8
Videtur fecife [Hy fchynt het gedaan te hebben ], 6f Non jure videtur feci [Hy
fchynt het niet met recht gedaan te hebben] : van vryfpreckinge , Now videturfecit

[Hy (hp het niet gedaan te hebben] : van verfchuyvinge, Amplias cognofcenduttà

[Men zal’er nader kennis van neemen]. Somtyds noemde hy*de ftraffe , en di
tyds niet , als zynde reeds vaftgefteld door de wet waarop de befchuldiging gegio!
Was. 7

Degevélgen der terechtftellinge over ftrafbaare zaaken waareneZffizzatio bitiss Ans
madverfio , udicium calumnie , en Fudicium prevaricationis. Li

  

  

  

   

  
  

  

    

                    

  

 

 



  

 

 

  

XIX .Hoofdt.. VAN ROME. HI Boek. (101)
ediftimatio litis , 6£ de waardecring der fchaade ;

omkoopinge , 6f misbruykinge van ’s Jands gelden.
Animadverfio was eene uytvocring van ‘© vonnis s Waaraf de z6rg den Preto, 6fSchout, aanbevolen wierdr.
Maarals de befchuldigde vrygefprooken wierdr » had men tweederley dingtaal in teftellen tegen den befchuldiger , de ééne van Ca/umnia [ laftering] , waarvan de gemee-neftraffe was Froutis inuftio [ een brandmerk op ’t voorhoofd]: en de andere van Pr.e-varicatio [ te buyten gaaning òf vergtyping ] wanneer de befchuldiger in plaats van demifdaad op te dringen , de fchuld daarvan eerder fcheen te verbergen éf te verkleynen:Hieromis' dat de Rechtsgeleerden eenen Prevaricator aldus befchryven, »» dat hy één»»is die zyne zaak aan zyne tegenparty verraadt , en zich aan de zyde. des mifdaadigen

» begecft,, welken hy in rechte bchoordete vervolgen.

hadalleen plaats in gevallen van

 

 
 
 

XIX ERO COR pese pi

Van de Rechespleeginsen desganféhe volts. :

Et vélk was fomatyds Rechters zo wel in byzondere als in algemecne
zaaken ; van het eerfte vinde men maar één voorbeeld in Livius 3
déch ’r ander komt onsdikwils in de Schryvers te vooren.

Deeze Rechtspleegingen gefchiedden cerft'in de Vergaderingen ge-
DI naamd Comitia Curiata,en naderhand ookinde Ceuturiata, en Tributa.

> De manier van handelinge in alle die vergaderingenis reeds befchree-
De ven : °t gene nég verder daar ontrent ftaat aan té merken is dir $

Wanneer zeket Wethouder voorhad iemand van eene mifdaad yvoot
’t ganfche v6lk te betichten ; klom hy op °t pleytgeftoelte (Roffra), en hebbende hervélk door eenen Roeper doen bycenkomen; gaf -hy hen te vertaan “dar hy tegens zul«
ken dag voorgenomen had zodaanigen perfoon van ‘zulk cen mifdaad te befchuldigen:
dit noemde men eo diem dicere [den mifdaadigen eenen dag aanzeggen ] : Hierop
was, de verdachte perfoon gehouden. terftond borg te ftellen dat hy Op den gezets
ten dag verfchynen zoude , 6f zo hy daarin gebreklyk. was ;. wierdr by gevangen
ezét.
Ten beftemden dage beklom de Magiftraatsperfoon andermaal het pleytgeftoeIte , eti

daagde den overtreeder door den Roeper, diealsdan; ?t en waare cenig ander Werhou=
der van gelyk gezag het fchuttes 6f dav’er een genoegzaame verontfchuldiging ingebragewierdt , gehouden was te verfchynen , 6f anders geltrafe mogr worden vélgens e goed=
vinden van den Wethonder die hem befchuldigde. -Indien hy verfcheen , begon de bes
{chuldiger zyne betichting ; en voer daarme@ voort zes dagenachter-één ; en.als deaan-
klagte ten eynde was, meldde hy de ftraffe die vélgens de wec tér zulk cen mifdaad
ftondt : deeze verwittiging noemde men Anguifitio : Thans wierdt dezelve in gefchrif.
te gefteld , en kreeg dan den naam van Rogatso [-Vraaging], ten aanzien van her vélks
*© welk daarover moft gevraagd worden; en Irrogatio ten aanzien van den mifdaader 5
voorzoveel het fchrift behelsde de boete .éf ftraffe welke de aanklaager hem toewecs.Deeze Rogatio wierdt opentlyk ten toon gefteld drie Nundine , 6f Marktdagen , ach-
ter één , om het vélk kennis van de zaak te geeven. Opdenderden Marktdag ver-
fcheen de Aanklaager wederom op het pleyrgeftoelte ; en herbaalde zyne befchuldiging,
naa dat het vélk rzamengekomen was , ten vierden maale s Waarop hy dan den aange-
klaagden verléf gaf om zichte verdeedigen , ’t zy zelf in perfoon, 6f door zyne Ad.
vokaaten. Lame È

Als de aanklaager zyne vierde betichting geéyndigd had ,. maakte hy bekend Op wat
dag hy wilde dat de Vergadering des vélks (Comitia) zou gehouden worden om de
fchriftelyke aanklagte te ontvangen,, teweeten de Comizia Tributa om over geldboere,
en de Centuriata om wegens lyfftraf te beraadflaagen.

Echter waaren'er verfcheydene middelen om den aangeklaagden uyt de ly te helpen;
gelyk als wanneer'de Vooritanders des vélks voor hem ten befte fpraken; 6f als hy:zich
verfchoonde door eén vrywillige ballingfchap , door ziekte, 6f ’t verzòrgen van cene
begraavenis ; 6f wanneer hy den Aanklaager overreedde om zyne befchuldiging re ftaa-
ken , en de zaakte laatenvallen; 6f als de Wichlaars ten dage dat men de Cozzitia be-

N 3 ftemd

   
  

  

  

  

   

   

  

  

 

   

   

  

   

 

  

 

    
  

    

  

  
  

    

 

  
  

 

  

  

   

   

 

  
  

   
  

 

    

      

   

 

  

 

  
 
 

      



   
        
     

(102) IBock. DE AALOUDHEDEN XX Hoofift
ftemd had ; ecnig quaad voorteken befpeurden ; en daardoor de byecnkomt tegen.

hielden.
‘Wanneer d’er niets zulks in den weg quam, wierdt de Vergadering des vélks gehou.

den , en men voer met de zaak voort, gelyk alreede befchreeven is; en belangende de

Animadverfio, 6£ uytvoering van ’t vonnis , die gefchiedde op dezelfde wyze , alshi

‘t gerecht van den Prezer.
Y

Deeze manier van Rechtspleeginge alhier befchreeven was voornaamelyk in ge

bruyk ten tyde van den vryen Staat : want gelyk ‘eertyds de Koningen, zo waareh diar-

naa de Keyzers, zelve Rechters in zodaanige zaaken , en op zulk cen wyze_ als * hen

behaagde 5 gelyk Suetonius ons byna van alle de twaalf Keyzers bericht. Dit gaf aan.

leyding tét de opkomlt van de Mandatores en Delatores ; cene foort van fchoften ,

waarvan men overal in de Hiftorién gemeld vindt. Her werk van de cerfte was zodia.

nige perfoonen te merken , welke zy voorgaven aan cenig mifdryf fchuldig bevonden te

hebben; endelaatfte wierden gebruykt om hen op *t bevél der anderenaanteklaagen, en

in rechte te berrekken. Dit geboefte , gelyk het de hand boven ’t hoofd gehouden en

beloond wierdt door quaade Vérften, zo wierdt het ook ten hoogften vertocid van de

goede Keyzers. Titus ftrafte alle degénen welke men van dit gefpuys vinden kon met

de dood , 6f meteen eeuwigeballingfchap (4) : en Plinius telt het onder de grootfte

16t van Trajaan, dat hy de Stad van het meyneedig gebroedfel van Aanbrengers hadge.

zuyverd di.

(@) Suetomin Tit. c.8. (6) Plin.in Panegyr.

 

Xx. HO OFDST U K.

Van de Roomfche ftraffen.

8 E naauwkeurige Sigoniusheeft de ftraffen in acht foorten verdeeld }

ma, teweeten Damnum > Vincula; Verbera , Talio, Ignomnia sE

S Jium,, Servitus, Mors.

©  Damnum [verlies} was cene geldboete die den overtreederope.
R legd wierdr naar de hoedaanigheyd van de mifdaad.

Vincula [banden ] betekent de veroordecling des mifdaaders t6t

gevangenifle ; en boeijen , waarvan Zy verfcheydene foorten hade

ble den , als Manice [ bandboeijen], Pedice [ voetboeijen] Nervi

[ boeijen om den hals en beenen in tefluyten], Bole [halsbocijen] ewz. /Herge-

meen gevangenhuys te Rome was door Ankus Martius , diche by de Forum [Matkt]

gefticht (4); en Servius Tullius voegde nòg cen deel daarby , ’t welk naar zynen nat

Tullianum genoemd wierdt.  Salluftius befchryft dit Tullianum als cen vertrék onder de

aard , alwaar de fnoodfte mifdaadigers gezét wierden.- Het bovenwerk, dat Ankus

Martius deed bouwen , wierdr gemeenlyk Robur genoemd van de eyken planken waar-

van ’t gemaakt was. ‘T'6t bewaaringe deezer gevangeniffe was, behalven de Trim:

[ Driemannen] een Cipier , dien Valerius Maximus Cuffos carceris [ Bewaarder des

kerkers], (c) en Plinius Commentarienfis (4) noemt.

Verbera (flagen] gefchiedden met roeden vige)  6f met ftékken (fafes):

het eerfte ging gemeenlyk voor de doodftraffe ; en ‘t ander was meeft in ’t Leger 8°

bruykelyk, en behoordetét de krygstucht.
Talio [ vergelding] was cene ftraffe vélgens welke de fehuldige event zelfde Jeedt

dat hycenen anderen had aangedaan , gelyk als wanneer hy iemafid aan eenig lid ver:

minkt had , en diergelyk.  Déch A. Gellius zegt dat het den mifdaader vryffondr om

*vmet den beleedigden af te maaken ; zulks dat hy de 7'lio niet dan mer zyne veye Kett

behoefde te lyden (e).
Ignominia [fchande] was een openbaarfchandaaldat den overtreeder wie

daan , ’t zy door bevél van den Pretor [Schout], ‘6f ’t welk ruym zo gemeen WS,

uytlafte van den Cer/or [Tuchtmeefter].

|

Deeze ftraffe , behalve de fchande , be

roofde den genen dien ze aangedaan wierdt van het recht om cenig ampe 1°
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moogen bedienen ; en ontnam hem byna alle de vryheden cens Roomfchen Bur- |

gers. Ex

()Liv.lib.1. (6) InBello Catilinar. (e) Lib.3. (A Lib. y:to. 38. © Vid. A. Giblb. 1.01



 

  

      

  

   

  

                 

  

                               

   

    

XX Hoofdft. VAN ROME, III Bock. (103)
Exilium [Balling(chap ] was eéneftraffe die iemand niet voor de vuyt opgelegd

wierdt , maar cen gevòlg van ’t vonnis was, ‘t welk de wetten aldus bewoorden ;
Aquae © ignis interdittio, 6£ verbéd van het gebruyk van water en vuur; het welk tét
onderhoud des leevens noodig zynde , zo was de.veroordeelde perfoon genoodzaaki
zyn vaderland te verlaaten. Déch ten tyde der laatere Keyzeren wierdt het cen vol-
ftrekte ftraffe , gelyk uye. de Burgerlyke wet blykt.. Relegazio [uytbanning] kan hiet
onder ook betrokken worden, hoewel fomtyds van ’v ander verfcheelende ; want dit
laatfte was eene verzending van den overtreeder na een zékere plaats , het zy voor cen
gezetten tyd , 6f voor altoos, zonder hem daaromvan ’t burgerrecht te berooven , ge-
Iyk door de eerftgenoemde foort van banniffement gefchiedde , welke eygentlyk Exz4-
um genoemd wierdr. Suetonius meldt nòg van een andere foort van Re/egatio è door
den Keyzer Klaudius ingevoerd , vélgens welke hy verdachte perfoonen beval niet bo-
ven drie mylen van de Stad te wyken (£). Behalve deeze Re/egatio waaren'er nég
ewee andere foorten van ballingfchap , welke men Deportatio en Profcriptio noemde ,
fchoon niets gemeener by denSchryverenis, dan die te vermengen, en ’t éényoor*tander
tencemen. Deportatio [wegvoering 6f vetzending] verfcheeldein dit opzigt,van Relegatio;
dat daar de Relegati [ uytgebannene] veroordeeld waaren om hun vaderland voor cen*
gezetten tyd ,, éf voor altoos te verlaaten , zonder echter hunne goederen , 6f’t burger-
recht te verliezen; de Deportati [ verzondene] daarentegen voor altoos uytgebannen
vwaaren , en hunne goederen en voorrechten verlooren , wordende als dood in de Wer
gerekend (g). Belangende de Proftripti , zy worden van de Rechtsgeleerden befchree-
ven, perfoonen te zyn, »,welker naamen op een bord op de markt wierden aangeflagen ,
» opdat zy voor ’t Recht mogten gebragt worden ; zynde cene belooning gefteld voor
»»degénen die hen vingen , en cene ftraffe voor zulken die hen verbergden (4). Sylla
was de eerfte uytvinder van dit gebruyk, en gaffer zelf het grootfte voorbeeld van ;
want men vindt-verhaald dat hy tweeduyzend Ridders en Raadsheeren te gelyk aldus
?t landontzeyde (i). ’è Is waar dit was geen volftrekte uytbanning, maar négtans dwong
men de perfoonen daardoor om t'hunnet zekerheyd uyt het land te wyken; zulks dat
het ontrent van die natuur was , als’ gene men in Engeland Ou/zwry noemr, waar-
door iemand buyten de befcherming van de wet geflooten wordt.

Servitus [ Slaaverny ] wascene ftraffe van den perfoon des mifdaaderszo welals van
zyne goederen opentlyk aan den meeftbiedenden te verkoopen : Zelden gefchiedde dit
aan Burgeren , maar doorgaans ontreng gevangenenin den oorlòg genomen; en zal der.
halve hiernaa befchreeven worden.

Mors [ Dood].  Onderde doodftraffen rekenden de Romeynen de uyterfte balling+
chap; omdat degéne diendat vonnis te beurt viel in eenen burgerlyken zin dood waaren.
Maarnaardien deezeftraffe reeds befchreeven is, zullen wy nu alleenlyk fpreeken van
zodaanige die ’t-leeven des mifdaaders wegnamen.
De voornaamfte van deeze waaren Perca/fo fecuri [ onthoofding met den byl],

Strangulatio [ worging], Precipitatio de robore [neèrftooting van het gevangenhuys];
Dejettio è rupe Tarpeja s [ afwerping van de Tarpejaanfche réts], In crucera abtio
[kruyfiging] , en Projeltio in profluentem { werpingin derivier].
Her eerfte was cene onthoofding op dezelfde wyze als in Engeland gefchiedt.
Het tweede was cene verworging in de gevangenis , gelyk in Turkye gebruyke-

1yk is.
ù Het derde en vierde was een neérwerping des mifdaadigen van dat gedeelte des
kerkers ’t welk men Robur noemde ;. 6f van het hoogfte des T'arpejaanfchen bergs.
De vyfde ftraffe , naamelyk kruyfiging:,. gefchiedde zelden aan anderen dan flaaven;

6f de flechtfte uyt het vélk : echter vindt men négandere exempelen ; want Suetonius
verhaalt van den Keyzer Galba , dat hy eenen Roomfchen burger, die zynen waerd ver-
geeven had, rét deeze ftraffe veroordeeld hebbende , deez onder ’t uytleyden , cen by-
fter geklag maakte , dat cen Burger van Rome zulken cerloozen dood zou moeten ly-
den; dewyl het tegen de wetten ftreedt : en dat daarop de Keyzer beloofde de fchan-
de van ’c vonnis te zullen verminderen.,, en bevél gaf cen grooter en netter kruys als’
gewoonlyk gebruyk medebragr op te rechten, en her met witte verw tebeftryken, opdat
de Jonker ; die zo zeer op *t punt van eere ftondt, in ftaatfi aan ’t kruys mogt han-
en (k).

A nie Krys (Crux) en de Furca [ gaff1] worden by de Schryvers gemeenlyk voor
één en ’t zelfde genomen'; echter was'er, als men eygentlyk zal fpreeken , cen groor
onderfcheyd tuffchen beyde. De Furca wordt door Lipfius verdeeld in ignominiofa en
penalis : de cerfte wordt van Plutarchus befchreeven té zyn een kruk om de pura

o)

(A)Suet. in Claud. c. 33. (g) Calvin. Lexicon Jurid: in voc. Deportati & Relegati.  (h) Ibid in voce Pros
Lazio: (©) Florus lib. 2. c. 28. (4) Sactonius in Galba: c. 9.

 
         

  



  

   

  

      

  

           

  

    

  

  

 

  
  

   

              

  

   

  

    

  
             

    

(104) Ill Bock. DE AALOUDHEDEN XXHoofdî,
tékkente flutten ; en hy voegt’er by dat het één van de zwaarfte ftraffen was vooreenen
knecht die mifdaan had, deeze kruk op zyne fchouderen te neemen , en die in de
buurt omte draagen : want die men cens metdien eerloozen laft belaaden had gezien,
Was in ganfch gechi aanzien éf achringe by degénendie hemkenden , maar wierdt uyt
fchimp Furcsfer [ Gaffeldraager, 6f galgenaas j genoemd (1). urca penalis was cen
ftuk hours bykans van ’t zelfde farfoen als het ander, ’t welkmen den veroordeelden om
denhals hing , die dan doorgaans onderdat juk ter dood gegeefleld , 6f mer_het zelve
aan ’tkruys opgetild wierdt. Lipfius wil dav’et her zelfde gewecft zy als Paribalum,;
en meentdat het , onaangezien de benaaming , niet cen gevérke ftuk houts was 4 maar
cen rechte balk , die, als de uytgeltrekte armen van den mifdaadigen daaraan vat ge-
bonden*waaren , ter ftrafplaatfe opgehy@t wierdt , en tét cen dwarsbalk van ‘e kruys
ftrekte.

Projettio in profuentem, was cene ftraffe over vadermoord , 6f moord van eenige
nabeftaande. Temand die van deeze onnatuurlyke mifdaad overtuygd was, wierdt ter:
ftond geblinddoeke ; als des lichts onwaerdig ; vervélgens wierdt hy met roeden gegeef:
feld , thans in cenen zak genaaid , en zo in de zee gefmecten , òf indien het diep int
land was , in een meiréfrivier.  Naderhand wierdter tét verzwaaringe der ftraffe ook
cene flang in den zak geftoken, enin laatertyden voegde men’er eenenaap, cenen hond,
en cenen haan by. De,zak waarin men den mifdaadigenftak wierdr Culeus genoemd, en
daarom wordtdie ftraffe zelfs dikwils door deezen naam betekend. De corzaak waar-
om'er deeze dicren bygedaan wierden, meent men te zyn, opdat de verweezene door
zulk mocijelyk gezelfchap te meer zou geplaagd worden", en dar hunne lighaamen ge.
zamenelyk begraavenis en rufte mogrenontbeeren.  Yuvenalis had het 0og op deeze ge.
woonte  wanncer hy in zyn achtfte Berifpdicht aldus zeyde:

 

Libera fi dentur populo fuffrazia , quis tam
Perditus , ut dubitet Senecam preferre Neroni 4
Cujus fupplicio non debuit una parari
Simia, nonferpens unus s non culeus unus.

Waaraf dit de inhoudis!

Zo ’tieder vryftond om recht uyt den mondte fprecken;
Wieis zo eerloos , en zo vol van fnoò gebreken ,
Dat hy n6g twyflen zoude aan Sencka meer 16f
Terftond te geeven , dan aan Neroin zyn Hòf,
Wiensftraffe , om cenigiins zyn gruuwelen te boeten;
Geenéénen aap en flang, om inden zak te wroeten,
Maar meer dan één vanelks vereyfchte , tét zyn° plaag;

Dezelfde diehter geeft op cen andere plaats te verftaan dat deeze zak van ledet
was (1).

Cicero in zyne verdeediging van Sextus Rofcius , die wegens Vadermoord voor ’
Recht aangeklaagd (tond , heeft ons cen omftandig verhaal van deeze ftraffe gegeeven ,
merde rédenen waatop dezelve gegrond was , inzonderheyd dat de boosdoener, dien
men'in de zee wierp , in cenen zak genaaid wierdt, opdat hy dat element, het welk
de gemeene zuyveraar vanalles geacht was , niet zoude befmetten.

Behalve deezeftraffen by Sigonius gemeld ,, die her Roomfche vélkals in eenen vryen
ftaat fchynt aan te merken ; vinden wy nég veele andere ; die ‘6f bedacht , 6f weder in
*t gebruyk gebrage wierden ten tyde der Keyzeren;. onder welke deeze drie wel de voor-
naamfte zyn; A4 Ludos [t6t de fpelen], cd tMetalla [t6t de bergwerken], ad Be-
ftias [t6t de beefien].

, De Rechtsgeleerdenverdeelen Lud#s ; wanneet het voor ecne {traffe genomen wordt
in Venatorius en Gladiatorius (n). Het eerfte was wanneer de veroordeelde perfoo:
nen  (gemeenlyk flaaven) genoodzaakt waaren tegen de wilde beeften in ’t fchouw-
perk te vechten ; en *t laacfte wanneer zyde r6l van fchermers moften fpeelen , en'tGes
recht voldoen door malkanderen te dooden.
Ad Metalla was ene veroordeeling om in de mynente werken. Suidas wil dat Tar"

quinius Superbus de uytvinder daaraf zoude geweeft zyn (0). Hoedaanige reden hy
daartoe ook mag gehad hebben , ’t is:zeker dat men'er zelden cenig gewag van vindt
voorde tyden der laater Keyzeren , inzonderheyd in de Hiftorién van de vevelgingso

der

2,60) Vid. Plutarch. in Coriolan: (#) Sat. 13: 155: (+) Calvin. Lexicon Juridi. (0) In voce
Zuin

 

  



  
    

   

  

                   

  

 

  

 

  
  

                   

   

XXI Hoofdt. VAN ROME. MBoek. (505)
der Chriftenen., die doorgaans in groote menigte t6t deezen flaaffchen arbeyd verzon-
den , en alsdan ©Merallici [ Bergwerkers] genoemd wierden.

Het werpen van menfchen voor de wilde beeften gelchiedde niet dan aan de verachifte
en fnoodfte boosdoeners over mifdaaden van de gruuwelykfte foorr. Dit was cok de ge:
meeneftraffe der cerfte Chriftenen ; en ’t is aan het verhaal hunner lydingen dat wy de
kennis daarvan verfchuldigd zyn. ’t Staat aan re metken dat de fpreekwyze 44 Beftias
dari [aande beeften overgegeeven te worden] al zo wel betrekking heeft op zulke mil:
daadigen die veroordecld waarén om tegen de beelten te vechten, als op die welke dari
hen overgeleverd wierden om verfcheurd te worden (2) : déchde cerlte wierden ey:
gentlyk Be/fiarit gencemd (4).

Daaris nòg eene ftraffe 6verig , die onzer aanmerkinge waerdig is , en eygentlyk op
brandftichters fchynt gepaft te hebben, en dat was den mifdaader te bewindenin eene
foort van cen ròk die overal bepikt was, en die dan in de brandte fteeken. Aldus ging
Nero re werk , toen hy Rome , om zyne nieuwsgierigheydte voldoen, in de brand
had geftoken , en den haat daaruyt ontftaande op de Chriltenen poogde te fchuyven ,
als eene foort van menfchendie by elk één verfocid waaren, doende alle a welke hy op-
{peuren kon, tét dien eynde vangen, en aldus verbranden, omby donker în plaats vari
toortfen te dienen , ’t welk een veel wreeder boert was, dan het voorige dat’er aanley-
ding toe had gegeeven. Juvenaal fpeelt op deeze gewoonte in zyn achtfte Berifpdicht
daar hy zegt:

Aufi quod liceat tunica punire molefta.

Zy durfden doen al ’t geen’ men viy mag ftraffen met
Den pynelyken rék.

(p) Calvin. in voce ad beftias dari. (g) Ibid. in Beftiarii.
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Van de Roomfehé Wetten in ‘t algemeen.

  

    

  

 

8 N °’t begin van den Roomfchen Staat bevinden wy dat alles door’
Rera8 des Konings alleen beftierd wierdt , zonder een zékere en vafte
‘andaard van gerechtigheyd en billikheyd. Maar toen de ftad maa-

telyk vélkryk begon te worden , en door Romulus in dertig buurten
(Curie) verdeeld was, begon hy in de bycenkom®t der buurten wet-
ten voor te ftellen , welke bekrachtigd en in ’t algemeen aangeno»

j men wierden. Numa deed defgelyks; en verfcheydene andere Ko-
ningen naa hem ; alle, welker inzettingen tot één ftuk verzameld

zynde door Sextus Papirius , die ren tyde van Tarquyn den Hovaerdigen leefde , van
hem den.naam kreeg van us Papirianum.

Maaralle deeze keuren wierdenafgefchaft kort naa het verdryven van het Koninglyk
geflacht , en de Rechtsgedingen hingen veele jaaren alleenlyk af van de.gewoonte ; en
het oordeel van ’t Gerechtshéf. Doch om dit ongericf voor te komen, wierden’er eeni-
ge Gemagtigden na Grickenland gezonden,. om eene verz4meling van de befte wetten té
doenten dienfte huns Vaderlands ; en;op hunne wederkomft wierden de Tienman:
nen benoemdomde zaak te régelen ; deeze bragten die wetten daarop in de twaalfTai
felen , zo als reeds verhaald is. Gelyk nu de voortreffelykheyd deezer inftellinge door
verfcheydene Schryvers is aangewezen, zo. verheft Cicero:in*t byzonderiden I6fderzel:
ver zeer hoog , wanneer hy ‘t ronduyt verklaart zyn gevoelen te zyn , dat de Wetren
der twaalf Tafelen met recht boven gehecle: boekeryen der Filofoofen mogten gefteld
worden (4).
Zy waren in drién verdeeld:,. van welke het eerfte deel;: de G6dsdienft:; het tweede ’c

Recht van het gemeen , en het derde byzondere perfoonen betrof.
Deeze Wetten cens vaftgefteld zynde., moft her noodzaakelyk vélgen'; dat'er ver:

{chillen en betwiftingen in ‘de Gerechtshoven ontftenden., doordien de uytlegging op
de achtbaarheyd der Geleerden fteunde, Deeze uytlegging noemde men Yus Civile

o [ het

(@) Cicero. de Oratore,libì 1

  

   
   
 
   



  
               

       

(106) I Bock. DE AALOUDHEDEN XXII Hoofdft.
[het burgerlyk Recht]; hoewel men tegenwoordig door die benaaming het ganfche ge
{tél der Roomfche wetten verftaat. a

Daarenboven ftelden de geleerde mannen van dientyd uyt alle de wetten een ontwerp
vp van zékere gevallen waar naar de gedingen in die Hoven geregeld wierden : deeze
noemde men Aéfiones legis. i i

Hicrby magmenvoegen de wetten in de gemecne Vergaderingen des vélks beraamd ,
en de Keuren (Plebifcita) buyten ’t gezag van den, Raad in de Comitia Tributa ge-
maakt , welke van gelyke kracht waaren als andere inzettingen , fchoon ze niet geéerd
wierden met den tytel van Leges [ wetten].

Vervélgens maakten de Raadsbefluyten (Seratus-confulta) , en de geboden der op-
perfte Wethouderen, voornaamelyk der Schouten. négtwee foorten van wetten , wel-
ke men 7us bonorarium noemde.

Eyndelyk , wanneer de regeering aan cen enkel perfoon opgedraagen \wierdt , had
alles wat hy beval de achtbaarheyd van cene wet, en wierdt genoemd“Prinespalis confti-

0.
0deeze inzettingen vantyd tét tyd toeneemende gaven aan de Rechtsgeleerden zo
veel ftoffe om Berichten daaruyt voorteftellen ; dat'er onder de regcering van Juftinia-
nus tweeduyzend byzondere boeken daarvan voorhanden waaren. Dit lighaam der Wet
aldus onhandelbaar , en fchier onnut door deszelfs overgroot gevaarte geworden zynde;
zo befloot die uytmuntende Keyzer om hettér een behoorlyk befték te brengen, ‘t welk
gelukkiglyk uytgevoerd wierdt in het tzamenftellen van die vier boekdeelen der Burger-
Iyke Wet, welke nu nòg in weezen zyn,en voor een grootgedeelte gehulpen hebben tot
de gerégelde fchikkinge vanalle Staatenin 't Chriftendom.  Inyoege, dat de oude in-
beelding der Romeynenvan de eeuwigheyd van hun gebied , zo belachgelyk nietis, als
die ter eerfter opflag wel fchynt ; nademaal zy door hunne verwonderenswaerdige inzet-
tingen waarfchynelyk altoos regecren zullen.

XXIII HOOFDSTUK.

Van de Wetten int byzoonder , en cerftelyk van die welke de
Godsdienft. betreffen.

Oopende de Wetten der Twaalf Tafelen , en andere nég ouder in:
Y3 zettingen , gelyk'er geen gemeene oordeelkundetoe vereyfcht zoude

zyn , omflechts de woorden daarvan te verklaaren , zo îs de ken-
nis derzelver byna onnut , dewyP'er in de voornaamfte Schryvers zo
zelden gewag van gemaake wordt. Die'er ons doorgaans van voor-
komenzyn zodaanige die door cenige byzondere Magiftraats-perfoo-
nen waaren ingefteld , en daarvan haaren naam kreegen. Deeze om-

7 dat men’er dikwils in de bete Schryvers:gewag van vindt , verdienen
een korte verklaaring , v6lgens de algemeene befchryvinge dier Autheuren die van deeze
ftéffe gehandeld hebben ; dies zullen we met die beginnen welke de openbaare Géds-
dienft en de plegtigheden derzelvebetreffen.

Sulpitia Sempronia Lex had tétftichters P. Sulpitius Saverio en P. Sempronius So-
phus , Burgermeefteren in ’ jaar der Stad 449 » beveelende dat niemand cenigen Tem-
pel 6f Altar zoud inwyen zonder laft van den Raad , ent grootfte deel van de Voor-
ftanderen des vélks (4).

Papiria Lex had térftichter L. Papirius ,; Vélksvoorftander , en beval dat niemand
de vryheyd. zoud hebben vanecnig gefticht ; plaats , 6f ding in te wyen, zonder ver-
16f des vélks (6).

Cornelia Lex ftelde cene 6rde ontrent de uyigaave der Iykftaatfién,, en wierdt ge-
fticht door L. Kornelius Sylla (c)

Sextia Licinia Lex , die int jaar der ftad 385 door.LSéxtius en Licinivs ; Voor-
ftanders des vélks , ingevoerd was , beval dat ‘în plaats van de Daumvirifactis' faciun=
dis. [ Bewaarders der Sibillynfche Orakelen] een ‘Tienmanfchap ten deele uyt de Edelen,
en. ten deele uyt de Burgery zoudewerkooren worden (4).

Ogulnia Lex , waaraf Q. cn Cn. Ogulnii, Vélksvoorftanders in den Jaare 453. ftich-
ters

 

(@) Liv. lib. 9. (6) Cicero. in Orat. pro Domo faa. (+) Plas. in Sylla. (@) Liv.1.6

  

  

          

  

            

   

   
  

          

  
  
  

  

  

     

       

  

 



       
   
  
  

 

  
  

  

       

  

  

          

  

             

  

    
  

 

   

  
   
  

  

  

 

  

XXII Hoofdît.. VAN RO ME.  {IIBoek (107)
ters waaren , beval dater by de vier Pontifices {Overpriefters], en by de vici
.[ Wichlaars] nòg vyf van elks uyt de Burgery zouden gevoéed Wot-
en (e).
Manlia Lex wierdt in ’t jaar det f{tad 557. door den Volksvoorftander P. Manlius

ingevoerd wegens ’t aanftellen van de Tresviri Epulones [ Opzieners der gaftmaalen ]
cer door Numa opgebragt (f). a È

Clodia Lex , geftiche door P. Clodius , Voorftander des vélks in’ jaar 695 , om
den Priefter van Cybele ( 6f de Groote Moeder van Peflinum gekomen ) van zyn ampt
te zerten , en %e zelve aanBrotigarus , ecnen Gallo-Griek te geeven (g). d

Papia Lex fchreef de wylge voor om Veftale Maagdente kiezen (4) gelyk reeds be=
fchrecven is. De ftraffe deezer Nonnen was op de wetten van Numa gegrond.

Licinia Lex wierdt voorgefteld door den Vélksvoorftander C. Licinius Kraffus s int
jaar 608, om °t reche van Priefters re verkiezen , van het genootfchap aan’ volk over
te draagen (é), maar ging niet door (4).

Domitia Lex , die Cn. Domitius Ahenobarbus , Vélksvoorftander s in °t jaar der
Loi tét ftichter had , droeg mer der daad het gemelde recht ‘aan den vélke
o) L

Tcornea Lex , hebbendet6thaarenftiehter L. Cornelius Sulla , Oppergezaghebber,
en. Burgermeefter nevens Q. Merellus , in °t jaar 677. fchafte de voornoemde wet van
Domitius af , en herftelde het Genootfchap in hun voorrechereeds gemeld (72).

Atia Lex waaraf de ftichter was T. Atius Labienus , Voorftander des vélks int jaat
690. trok de Korneliaanfche Wet in, en herftelde de Domitiaanfche (2).

Antonia Lex gefticht van M. Antonius in zyn Burgermeefterfchap met Cefar;
in’tjaar der ftad 709. fchafte de Atiaanfche Wet af, enherftelde de Korneliaanfche.
(0) Paulus Manutius heeft om verfcheydene rédenen vermoeddat deeze Wet van Anto-
nius naderhand herrocpen , en het recht van Priciters te verkiezen aan her vélk opge
draagen wierdt.

Hier onder wordt gemeenlyk ook betrokken de Wet om van krygsdienft te bevry-
den, 6f de Vacarione , in welke dir merkwaerdig invoegfel was, Ni/îbellum Gallicim
eworiatur (*v en zyer cen Gallifche oorlég ontftaa),: in welken gevalle geen menfch;
ja de Priefters zelve niet verfchoond bleeven : want de Romeynen waaren meer be-
ducht voor de Gallen , dan voor eenig ander vélk , omdat zy eens hunne ftad in:
genomen hadden (7). ©Ook behoorden hier onder de drie wetten wegens de Schouw=
fpelen.

Licinia Lex  wier ftichter was P. Licinius Varus, ftads Schout in denjaate 545.
ftelde cenen vaften dag tòt het vieren van de Ludi Apollinares [ Spelen van Apollo ], die
te vooren onzeker was (9).

Roftia Lex Theatralis , gefticht door L. Rofcius Otho, Voorftander des vélks in °t
jaar der ftad 685 ; beval dat niemandop deeerfte veertien banken van den Schouwburg
zou moogenzitten ; ‘ten waare hyvier honderd Seftertién ryk was , ’t welk voor cen
Ridderlyk bezit gerekend'wierdt (7).

Naa dat verfcheydene van de Ridderlyke geflachten veel yan hunne goederen door
den burgerlyken oorlé6g verlooren hadden , verklaarde Auguftus Cxfar deeze Wet dus ,
datalle welker voorouders ooit zodaanig een hoofdfomme bezeten hadden , daar onder
zouden begrecpen zyn.

(e) Id. 1. 10. Cic. de Orat. lib. 3.  (g) Id. Orat. pro Set. & di arufp. Refpon. (4) A. Gellizs.
(5) Cicde Am (4) Ibid. (1) Sver. in Ner. Pateredl,1.2. Cic: Agrar. 2.  (m) Aftonias in Divinate
(1): Dio.1.37 (0) 14.144 (p) Plut.in Marcell..Gic. pro Fonteio & Philipp: 8.‘ (4) Liv. 1. 27: Alex;

Veopolitan. &c. () Cic. Philipp. 2. Afcor. in Cornelian. Jeven. Sat. 3. & 14. Horat. Exod. 4.n
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Van de Wetten betreffende de Voorrechten der Roovafche Burgeren.

    

 

  

 

Aleria Lex de Provocatione , die tét ftichter had P. Valerius Poplicola j
alleen Burgermeefter op ’t affterven van zynen Amptgenoot Brutus , inc

N) jaarder ftad 243. gaf vryheyd om van de Overheyd zich op °t vélk te be-
roepen , en beval dat geen Wethouder in gevalle van zodaanig cen be-
roep , cenen Roomfchen Burger zou moogen ftraffen (4),

O 2 ’ Va:
(@) Liv.lib. 9. Plar.in Poplicol. &c

 

 
  

      



    

        

  

                   

  

                   

  
   

   

  

  

   

  

        
 

   
 

(108) [II Bock.DE AALOUDHEDEN XXIII Hoofdft:
Valeria Horatia Lex hebbende tét ftichters L. Valerius en M. Horatius , Burger:

meefterenin ’t jaar 304, bragr de voorige Wet, die onder her Tienmanfchap buyten
kracht geweelt was, weder in ftand (6).

Valeria Lex tertia , gemaakt door M. Valetius Korvinus in zyn Burgermeefterfchap
met Q. Apuleis Panfa in ’t jaar 4535 was maar cene bekrachtiging van de eerfte Valeri
aanfche Wet ((c). =

Porcia Lex gefticht door M.Porcitis Voorftander des vélks in 't zelfde jaar als de
voorige , beval dat geen Werhouder cenen Burger van.Rome zou moogen aan ’t leeven
komen, 6f met toedendoen ftraffen ; maat naa het vonnis van veroordeeling hem vets
16f moeten geeven om in ballingfchap te gaan (4). ?

Sempronie Leges wierden ingefteld door C. bempronits Gracchus , Voorftanders des
wolks ; in ’c jaar 630, beveclende, dat geen doodvonnis over eenig Burger , zonder
de goedkeuringe des vdlks ; zou geveld worden : benevens nòg eenige andere fchikkin=
gen daar ontrent (e). ia ì

Papia Lex de peregrinis ; ingevoerd door C. Papius Vélksvoorftander, in 't jaar
688 ; beval dat alle vreemdelingen uyt*Rome zouden yerdreeven worden (f).

Sunia Lex, gefticht door M. Juiius Pennus, was eene bekrachtiging der voorige
Wert , en verboodt aan ecnigen vreemdeling het yoorrecht der Burgeren re verguns
nen (g). 7

Servilia Lex; hebbende C. Servilivs Glaucus tét ftichter, beval., dat indien een
Latyner eenen Roomfchen Raadsheer aanklaagde ; en deez van *t feyt overtuygd
wierdt, de Aanklaager dan met het voorrecht van Roomfch Burger zou beloond wor-
den (4).

Licinia Mutié Lex, gemaakt door L. Licinius Craffus, en Q. Mutius Scevola , in
hun Burgermeefterfchap des jaars 658 ; ordineerdealle Inwooners van Italié op den lyft
der Burgeren , elk in zyne eygeneftad , gefteld te worden (7).

Livia Lexde Sociis wierdt'in’t jaar der ftad 662. door M. Livius Drufus voorge=
fteld , ten eynde om alle Italiaanen vrye burgers van Rome te maaken; maar cer d’er
tocftemming op gegeeven wierdt , vondt men hem in zyn huys vermoord , zonder te
weetendoor wien (4).
«Varia Lex : Op den dood van Drufus overftemden de Ridders zyneri Amptgenoot

Q. Varius Hybrida, dar hy een voorftel ingaf omalle zodaanige, welke men zou bevinden
dat den Italiaanen bygeftaan haddenin hun verzoek om °t Burgerrecht van Romete heb:
ben 5 in rechte zoudevervòlgen (2).

SFulia Lex de Civitate : In’ volgende jaar , toen verfcheydene Staaten in Itali& aan
?t muyten floegen; (’ welk de Bondgenoorfche oorlég genoemd wierdt ), maakte de
Burgermeefter L, Julius Cafar eene Wet, dat alle die ‘t Roomfch belang fteeds vat
hadden aangehangen , het Burgerrecht van Rome zonden hebben (2). En in *t jaar
664 ; op ’t eyndigen vandien oorlég, wierdt al ’© yélk van Italié tér vrye burgers ver:
klaard , en in acht nieuwe wyken verdeeld (7).

Sylvani & Carbonis Lex had tétftichters Sylvanùs enKarbo; Voorftanders des v61ks;
in ’t jar 664. beveelende ; dat alle perfoonen , die vrye burgers van eenige der Bondge=
nootfche fteden waaren; en ten tyde dat die Wet gemaakt wierdt in Italié woonden ,
het Burgerrecht van Rome zouden hebben , mids hunne naamen binnen zeftig dagen
aan den Schout opgeevende (0).

Sulpitia Lex, wier ftichter was P. Sulpitius ; Voorftander des vélks , in *t jaar
665 > beval dat de nieuwe Burgers ; die de acht wyken uytmaakten , onder de
vyfendertig oude wyken ; als een teken van grooter eete , zouden verdeeld wor-
den (p).

Cornelia Lex had tét maaker L. Cornelius Sulla ; in °t jaar 670 , zynde eene
bekrachtiging van de voorige Wet, om de Bondgenooten van Italié te bchaa«
en h

dia Lex de Municipiis ; door den zelfden Sulla gemaakt, toen hy Oppergezag-
hebber was , benam het gemelde voorrecht van burgerfchap , dar den fteden vergund
was» allen den genen die Marius, Cinna , Sulpicius , 6f cenige zynerregenpartyen by-
geftaan hadden (7).

Gellia Cornelia Lex gefticht door L. Gellius Poplicola , en Cn. Cornelius Len-
tulus ,. in ’t jaar 681, beval , dat alle perfoonen , welke Pompejus door zyn

eygen

(5) Liv.lib.3. (© Lin.lib.10._ (4) Liv.1.10, Ciepro Rabirio. Sal. in Catalinar. Suetor. in Ner. &c.
(e) Cic. pro Rabirio , pro Domofua, pro Cluentio &c. (£) Cic. pro Balb. (g) Cic. Offic. lib. 3. (4) AF

con. in Orat. proScauro. Cie. pro Balbo. (i) Cic. de Offic. lib.3. & pro Balbo. d Flor.1. 3. c. 17. Cic. de Leg;
1.3. (2) Cie.in Brut. Va/. Max. 1.8.c. 6 (w) Cic. pro Balbo. (+) Appian. lib.3. “(0) Cie. pro Archia.
(p) Plusin Syla Epit. Liv, 77. (9) Epit. Liv. 08. (#) Cie. pro Domoiua.

 



  XXIVHoofdît. VAN R'OMÉ.. IiBock. (109)
eygen 3° met Stads burgerrecht befchonken had ; het Zelve zouden behows
den (5).

(5) Cic. pro Balbo:

 

XXIV. HOOFDSTUK.

Van de Wetten betreffende de Vergaderingen en Byecnkomfter.

  

   

  
     

    
@R Lia Lex ; beveelende datin alle byeenkomftendes vélks de Wichî

Nlaars op de-voorbeduydfels des Hemels zouden letten s en dat dé
5 ®, Overheyd magt zoud hebben om tegen de verhandelingen te verklaa»
Doo ren, ent befluytvan cenige zaakte fchorffen.
SM Fufia Lex, 6rdincerende dar her op zékere dagen; alwaare’t dat het
Me, Fafti

[

Rechtdagen] waaren , ongeoorlòfd zoude Zyniets in cen
| vergadering des vélks te verhandelen,

- 7772) Ieftichters deezer twee wetten zyn onbekend; iriaar P. Manus
tius gilt dat de cerfte toegefchieeven moet worden aan Q. Alius Petus , Burgermeeftet
met M. Junius Pennus, in’ jar der Stad 586: en de andere aan P. Furius 6F. Fufius;
Burgermeefter met S. Attilius Serranus , in °t jaat 617. De wetten zelve komen onsdik.
wils in de Schryvers te vooren.

Clodia Lex gemaakt door P: Clodius ; Voorftandet des vélks sin *tjaar 695. behelsde
cene affchaffing van ’t grootfte deel der twee voorige wetten ; beveelende dat men op
de dagen van de vergadering des vélks na geen voorbeduydfels aan den hemel zou zien:
endat menopalle de Rechedagen (dies ffgffi) , wetten in cen algemeene vergadering
zou moogen maaken (4):

Curia Lex opgebragt door M. Curius Dentatus Voorftander des vélks in ’t jaar454 3
beval dat men gcene vergaderingen des volks (Comitia) t6t verkiezinge van Magiftraa-
ten zoud liouden, buyten goedvindenvan den Raad : Ur ate Cornitia Magiftratuun
Patres anttoresforent (6).

Claudia Lex , gemaakt door M. Claudivs Marcellus, Burgermeefter met Serv. Sulpi-
tius Rufus , in ’t jaar der ftad 702 , beval , dat men op de vergaderingen des vélks tét
verkiezinge van Overheden , op de afweezende geen acht zougeeven (c).

Gabinia Lex, waarvan A. Gabinius , Vélksvoorftander , in ’tjaar614 de ftichter was
6rdineerde dat het vélk in de vergadering tot verkiezinge der Overheyd, hunne ftemmen
niet mondeling , maar door bérdkjes zoude geeven $ omdat’er te meer viyheyd enon:
zydigheyd in dat bedryf mogt zyn (4).

Calffia Lex, die ontrent twee jaaren daarna gemaakt wierdt, beval dat in de Gerechts:
hoven, eri de vergaderirigen des vélks genaamd Comizia Tributà , de ftemmen opcen vrye
manier , dat is, door bérdtjes zouden gegeeven worden (e).

Papirid Lex , door C. Papirius Karbo ; Voorftander des vélks , in ’t jaat 625 inge:
voerd , beveelende , dat men op de vergaderingen desvélks; beleyd om wetten te maa-
ken éfaf te fchaffen , de ftemmen door bérdtjes zoude geeven (ff).

Celia Lex ; hebbende ròt ftichter Coelius , Voorftander des vélks, in ’t jaar 635!
beval dat men in gerechtshandelingen voor’t vélk,ingevallen van Verraad, welke door
de Kaffiaanfche wet waaren uytgezonderd , de ftemmen door bérdtjes geeven zoude

È$improtia Léx, gemaakt door C. Sempronius Gracchtis; in ’t zelfde jaar als de voora
gaande, beval dat de Cezturie by lotinge zouden verkooren wotden, omftem tegeeven;
en niet vélgens de rang (4).
Maria Lex , gefticht door C. Marius, Vélksvoorftander, in °t jaar 634 , beval dat

de bruggetjes 6f lange planken , waarop het vélk in de Cozziziz {tonde om hunne ftem-
inen te geeven > fmaller zouden gemaake worden , ten eynde geene andere perfoonen
daar mogten ftaan , om de handelingen door cenig ber6ep of andere ftoorenis te verhin:
deren (£
au Lex ; ingevoerd door C. Sempronius Gracchus,: Voorftandet des vélks in

O 3 ?t jaat

(@) Afton:in Pifonianam. (4) Cic.de claris Oratoribus. (e) Svef. in Julio. (4) Cic. de Amicit. & pro Plau:Ci
cio. & de Leg. 1.3. (e) Cic. in Lelio. (f) Id. de Leg.1.3. (g) Id.ibid. (4) Selly?. in Orat, 2. ad Caf

(5) Gie. de Leg. 1. 3. Pluz. in Mario.

    

  

  

 

  
  

   

     

      

  

 

  

 

  

 

  

             

  

    

  
  

 

  

  

 

 
 

    
          



           

     

   (10) Il Bock. DE AALOUDHEDEN XXVHoofift.
der ftad 565. beveelende dat de Latynfché bondgenooten zo wel het voorrecht van

smgeevinge zouden hebben , als de Roomfche Burgers (4).

Manilia Lex , gemaakt door den Vélksvoorftander C. Manilius; in’tjaar 687, be-

val dat de kinderen der vrygemaakte het voorrecht van hunne ftem te geeven , in alle

de wyken zouden hebben (2).
Gabinia Lex , was cene bekrachtiging eener oude wet van de twaalf Tafelen , die'er

een halszaak van maakte , zo iemand cen heymelyke bycenkomft beriep (12).

2,   

   

(A) Cic. fepiffime. (7) Îd. pro (12) Sallaft. in Catilinat.

XXV HO OFFIDS EUR.

Van de Wetten betreffende den Raad.

è A(fî4 Lex, gefticht door. Caffius Longinus, Voorftander des vélks,
in ‘tr jaarder ftad 649. beval dat niemand , die door °t vélk van zyn
ampt was afgezét ; recht zoude hebben omin den Raad te komen

ca).
dui Lex ; door den Vélksvoorftander Q. Claudius, in ?t jaar

535 ingevoerd , beval, dat geen Raadsheer , 6f vader cens Raads-
heers , cen zeylfchip van meerals driehonderd Amphore groot, zou

Bi. moogen bezittén; dewyl men zulk cen vaartuyg groot genoeg cor-

deelde om vruchten 6f andere noodige behoeftente haalen : want de winft van koop-

handel oordeelde men by de waardigheyd van dat ampeniette paflen (0).

Sulpitia Lex, gemaakt doorServius Sulpitius, Voorftander des vélks, in ’t jaar 665.

vereyfchte , dar geen Raadshcer meer dan tweeduyzend Drachmen zou mogen fchuldig

zyn (c).
Èa Lex , waarfchynelyk gefticht door C. Sentius , Burgermeefter met Q. Lukre.

tius , int jaar 734. ten tyde van Augultus , beval dat men in de plaats der Edelen, die
in den Raad ontbraken , andere zoudeaanftellen (4).

Gabinia Lex, gelticht door A. Gabinius, Voorftander des volks, in ’t jaar 685, beval,

dat de Raad van den eerften van Spròkkelmaand tér dencerften van Lentemaaad, alle
dagen zou beroepen worden , om gehoor aan uytheemfche Staatsdienaaren te verleenen

   
e).
Papia Lex ordineerde dat de Raad van den achttienden der Ka/enden van Februarius,

t6t aan de Kalenden 6fden cerften van die maand , niet beroepen zou worden, en dat zo

lang de Gezantfchappenniet ontvangen éf afgewcezen waaren, de Raad om geen ande-

re corzaak zoude bycenkomen (f).
Tullia Lex , gemaakt door M. Tullius Cicero», Burgermecfter met M. Antonius,

in ’t jaar 690 , beval dar die gene, aan welke de Raad de gunft van cen Libera Legatio
verleende ; die cere niet langer dan cen jaar zoude moogen houden. Libera Legario
waseen voorrecht dat de Raadsheeren dikwils verkreegen , om na cenig landfchap ;
alwaar zy iets van hunneeigene zaakente verrichten hadden ; in de hoedaanigheyd vanSte-
dehouderte gaan, hoewel zonder cenig gebied; maar opdat de waardigheyd van dien tytel
hentét het verrichten hunner byzondere zaaken cenigfins dienftig mogt zyn (g). i

(e) Afton. in Comelian. (6) Cie. Verrin. 7. (c) Ples. in Sylla. (4) Tecit. An.2. (e) Cic. Epit ad
Quint Fray Lia, Ep.1a. (S) Cieid. 1, cpitt. 4. ad Lentul. lib. cp. 2, ad Quin. Frat. dc. (g) Cio. de
Leg. 1. 3.
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XXVI Hoofdt. VAN ROME. HIBoek (mn)

XXVI HO OFDSTUK.

Wetten betreffende de Qverheyd.

p, Lx Villia Annalis 6£ Annaria , gemaakt door L, Villius (voor® wien men fomtyds vindt L, Julius 6f Lucius Tullius) Voorftanderdes vélks in’ Jaar 574. bepaalde eenen vaften ouderdom tét het be-dienenvanalle de Overheyds ampten (4).  Livius, diet maaken59» van deeze werverhaalt, wyft de byzondere ouderdommen Diet aan,È en de Geleerden zyn daat ontrent zeer verdeeld. Lipfius ftele hetELE È 7a onderfcheyd aldus : den ouderdom om na ’ ampe van QueftorÈ. Ae«<aS [6f Rentmeefter] te ftaan, ftelt hy op vyfentwintig jaaren, dat vande

e

Zdiles [Bouwmeefteren] en Tribuni [ Vòlkvoorftanders*] op zeven6f achtentwin-tig, dat van cenen Pretor [Schout] op dertig , en dat van de Confiles [ Burgermeefte.ren | op twéénveertig.
Genutia Lex , gefticht door L. Genutius, Voorftander des vélks

val dat niemand één en *t zelfde Overheydsampebinnentien jJaaren z;
den, néch met twee amptente gelyk voorzien zyn s

Cornelia Lex 3 gemaakt door Kornelius Sylla den Oppergezaghebber,was cene herhaaling en bekrachtiging van de voorgaande Wet. (Cc).
Sempronia Lex , hebbende tòt ftichter C. Sempronius Gracchus » Voorftander desvélks , in *t jar 630. 6rdineerde , dat nicmand, die wettiglyk van zyn Overhewas afgezét, bequaam*zou zyn om ooit weder cen ampt te bedicnen.

wierde naderhand door den maaker afgefchaft. (4)
Cornelia Lex , gefticht door L. Kornelius Sylla , den Oppergezaghebber , beval datalle die’ in de beroerten met hem gehouden ‘hadden , het voorrecht zouden hebbenvan ampten te bedienen , cer zy door hunnen ouderdom daartoe bevoegd waaren ; en

dat de kinderen der gener dien ’t land ontzegd was, niet zouden vermoogen na cenig
amptte ftaan (e). ; ; :

Hirtia Lex gemaakt door A. Hirtius ; beval dat niemand va;
eenige waardigheyd zou verhoogd worden (f).

Sextia Licinia Lex » ingevoerd door C. Licinius en L, Sextius 3 Voorftanders desvolks y in ’t jaar 386. beval 7 dat één der Burgermeefteren uyt de Gemeente zoude ver-
kooren worden (g). .
Genutia Lex , gemaakt door L. Genutius, Voorftandér des vélks, int jaar 411,deed het wettig zyn dat beyde de Burgermeefters uyt de Gemeente verkooren wierdenb),
Cornelia Lex ingevoerd door L. Kornelius Sylla ; den Oppergezaghebber , in *t jaar673. beval dat de Schouten zich altoos van ééne en dezelfde wyze in de gerechtshande-lingen zouden bedienen. Want de Schouten waaren gewoon, als Zy in hun ampttra-

den, cen gefchrift aante flaan, om te toonen op wat Wyze Zy voorhaddenin alle recht-zaaken geduurende hun jaar te handelen. Deeze befluyten; die te vooren gemeenlyk
verfcheelden , wierden door deeze wet geòrdineerd altoos eveneens te zyn, omeenge.
regelde en cenpaarige rechtspleeging te-©nderhouden (i),

‘arcia Lex , door Marcius Cenforinusingefteld,..verboodt dat iemand het Tucht.
meefterfchap twcemaal bedienen zoude (4).

Clodia Lex , ingefteld door P. Klodius, Voorftander des vélks » in’t jaar 695 , be-val dat geen Tuchtmeefter in de algemeene opfchryving iemand eenige fchandé ‘zoudeaandoen ‘, ‘t en waare de perfoon door beyde de Tuchtmeefters was veroordeeld : wantZy waaren te vooren gewoon perfoonen te flraffen , door derzelversnaamen in de op:
{chryvinge achterwege te laaten., en andere middelen te gebruyken, t zy dat ze aange-
Klaagd waaren 6f niet. En * gene de ééne Tuchtmeefter deed, indien de ander zich
niet daadelyk daartegen aankantte , was even krachtig., als. 6f zy °t beyde gedaan
hadden.(2).

Cacilia Lex , door Q. Cxcilius Metellus Pius Scipio. Burgermeefter met Pompejusden Grooten , int Jaar 701. gefticht ,, herftelde de Tuchtmeefters in hunnie oude waar=digheyd en magt ;, die door de voorgaande wei befnocid was: (72).

   

, int jaar 4rr. be-
ou moogen beklee-

in °t jaar 673.

ydsampt
Déch deeze wet

n Pompejus aanhang t6t

Alte
(4) Liv.1.40. (©) Id.1.7. (c) Appiaz. 1. 1 dePeil civ. (4) Plain Graccho. (e) Pl. 1.7. QuintilLine. Cic.in Pifon, (£) Id. Philip. 13. (g) Liv.1.6. (è) Id.lib.7. (©) Cic. Philipp. 2. (4) Pls.inCo-riolan.

.

(1) Cicin'Pifon: pro Milos. pro Sextiò &c.. (7): Dio. 1; 40;

 

  

 

Gr

    
      



 

          
  

 
   

  
  

     
  

   

   

   

    
    

    
     

  

    
  

  

  
   

  
   
   

  
   

 

  

  

  

 

  

    

    

  

  

 

  

(12) IBock. DE AALOUDHEDEN XXVII Hoofdî.
Antonia Lex , ingefteld door M. Antonius , een lid van het Driemanfchap ; beval

dat’er in ’t toekomende nooit cen voorflag zoude gedaan worden om eenen Oppergezag-

hebber re maaken; en dat niemand dat ampt ooit Zoud aanneemen, op peene van in ftraf-

fe des doodste vervallen (#).

Titia Lex , gefticht door P. Titius , Voorftander des vélks, in ’t jar 710. beval

dat mencen Driemanfchap van perfoonen met Burgermeefterlyke magt voorzien, voor

vyf jaaren zou vaft ftellen, om het Gemeenebeft te regecren; en dat dit ampt aan O&a-

vius , Lepidus, en Antonius zoud opgedraagen worden (0). È

Valeria Lex gemaakt door P. Valerius Poplicola, allcen Burgermeefter , in’tjaat 243.

bevaldat ’slands fchatkift iù den Tempel van Saturnus z0uzyn, en dat twee Rentmeefters

zouden aangefteld worden, om'er opzigt over fe hebben (/).

Funia Sacrata Lew ingevoerd door L. Junius Brutus , den eerften Voorftander des

vélks , in ’tjaar 260 , beval, dat de perfoonen der Voorftanderen onfchendelyk zou-

den zyn ; dat men zich van ?r befluyt der Burgermeefteren op hen zou moogen beroe.

pen ; en dat geen Raadsheer dar ampt zou moogenbedienen (9).

«Atinia Lex ingefteld door den Velksvoorftander Atinius , beval dat cen Voorftan-

der des vélks het voorrecht van eenen Raadsheer zoud hebben , en als zodaanig plaats

in de Raadkamet moogen neemen (r).

Cornelia Lex , hebbende tét ftichter den Oppergezaghebber L. Kornelius Sylla , in

’t jaar 673. benam den Voorftanderen des vélks ’t vermoogen van wetten te maaken;

van cenig befluyt te ftuyten , van vergaderingen re houden , en van zich op hen te be-

roepen ; maakende alle die dat ampt bediend hadden onbequaam omcenige andere waar-

digheyd in den Staat re bekleeden (5).

°Aiirelia Lex ingefteld door C. Aurelius Kotta Burgermeefter met L. Ofta-

vius , in ’t jaar 678 , was eene affchaffing van een gedeelte der voorige wet , ftaan-

de aan de Voorftanderen des vélks toe naderhand andere ampten ‘te moogen be-

dienen (£).

Pompeia Lex , gefticht door Pompejus den Grooten , Burgermeefter met L. O&a-

vius, int jaar 683, herftelde de Voorftanders des vélks in hunne volkomene magt enge-

zag » ‘t welk hen door de Korneliaanfche wet ontnomen was (4).

(4) Appia de Bell civ. 1.3. (0) Fr. Epit. Liv.l no. (9) Liv. 12, Pls.in Poplic. (q) Dio

npî. lîb.6. (7) A. Gell. lib. 14, cap.ult (5) Ciode Leg.1. 3. Cafar. Comm. de Bell, Gall. 1. Flor. Plut &e.

f) PatercalLib. 2. Afsom. in Cornel.in ver. (#) Plur. in Pomp. Alon. vers 1. Gc 2. Cefar. de Bell. Civil.

lib. 1.

c
r
e
a
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XXVII HO OFDSTU K.

Van de Wetten betreffende de openbaare inzettingen  “Wetten » en

voorrechten.

g Ortenfia Lex had t6tftichter Q. Hortenfius den Oppergezagheb-

ber , in’ jaar der Stad 467, beveclende ; dar alles wat door de Ge-

© meente beflooten was , door het geheel Roomfclie vélk zou moe-

ten naagekomen worden ; daar de Adel te vooren bevryd:was ge-

® weeft van gchoorzaamheyd aan de'befluyten des vélks te bewy-

RE, Zen (2).
È Cecilia Didia Lex wierdt gefticht door Q. Cxcilius Metellus,

97. cn T. Didius' Burgermeefteren in ’t jaar 655. om de handelingen in

6 maaken van Wettente régelen ; beveclende dat in één vootftel (Una rogatione) maar

ééne zaak aan’t vélk zou voorgedraagen worden*, opdat zyniet met één woord ‘hunne

ftem geevende , genoodzaakt zouden zyn het ganfche opftel toe te ftaan; al waar't dateen

gedeelte hen mishaagde 5 bf cen opftel, om cenige invoegfels die zy wraakcen', ite ver:

werpen » fchoon zy ‘t meerderdeel goedkeurden : voorts dat cer cen Wet ter ‘vergade-

ringe des vélks voorgedraagen wierdt , Zy drie marktdagen (tr2045 nundinis ) van

te voorenin °t openbaar ten roon gefteld zoude worden (6). P. Manutius maake van

de Cxciliaanfche en Didiaanfche twee byzondere wetten , welker voorfte gedeelte de

eerfte , ent achterfte de laatfte uytmaakte. Fa-

  

 

(@) Flor. Epit. Liv. ib. n. (5) 4. Gel. lib. 15. cap. 27: CiePhilip. 5. pro Domo. ad Atti. Epil. 9. lib. 2.

 



 

 

     
  

  

    

                

  

   

 

  

     

  

                

   

 

     

 

XXVIIHoofdt. VA NURO ME. IBdek (113)
Furia Licinia Lex , gefticht door D.  Junius Silanus;;en L. Licinius Murzena, Bur:

germeefteren in ’t jaar 991. beval dat zo iemand de voorgaande Wet, wegens het be.
kend maaken van nieuwevoorftellingen drie marktdagen achter één , niet in acht nam hy
ingrooterftraffe zoude vervallen, ipa die wet medebragt (0). ;

Licinia Abutia Lex gemaakt door Licinius en AEbutius ; Voorftariders des vélks
beval dar wanneer cene wet voorgefteld wierdt , die cenig ampt 6f gezag betrof , niet
alleen de perfoon die ’t voorftel deed ; :maat ook ‘zyne amptgenooten inde bediening
waarmede ‘hy bekleed was, en alle zyne maagen onbequaam zouden zyn om dat ampi
Of gezag te bedienen (4).

Cornelia Lex ingevoerd door C. Kornelius., Vélksvootftander ; in ’£ jaat 686 , be-
val dat niemand door de ftemmen van den Raad van eenige wet zoud uytgezonderd
zyn, gelyk op buytengewoone voorvallen wel plagt te gelchieden , ’t en ‘waare rwees
honderd Raadsheeren in ’t Raadhuys tegenwoordig waaren; en dat geen perfoon ; aldus
door den Raad verfchoond ;. zou moogen beletten dat het fchrife van zyne bevrydinge
daarnaa aan de Gemeente voorgefteld wierde om haare goedkeuringe (e).
Ampia Labiena Lex , hebbendetét ftichters T. Ampius en T. Labienus Voorftanders

des vélksin ’t jaar 693. verleende aan Pompejus den Grooten een zeer aanzienlyk voor-
recht , tewecten dat hy in de Renbaan-fpelen cen goudene kroon zou moogenop*thoofd
hebben; en mer zyne Triomf-tabberden bekleed zyn ; en dat hy by de Tooneelfpelen
de vryheyd zoud hebben den ròk mer purper boordfel (Presextz) , en cen goudene
kroonte draagen (f).

() Cic. Philip. 5. Alt. adEpift. o. lib. 2. Epilt. 15. lib. (4) Cic. in Orat. 2. conte. Rull. & in Orat.

fua.. (e) Afton. in Cornel, (f) Vel. Paterc. lib. 2. ( in Orat. pro Domo

 

XXMLT Ha O£OSE DIST UO Ri

Van de Werten swegens de Landfchappen > en de Regeerdets dep:
gelver.

Empronia Lex, gelticht van den Vélksvoorftander, C. Sempronius
Gracchus., in ’t jaar der Stad 630. beval , dat cer de. vergaderingen
des vélks:téc het verkiezen van Burgermeefteren, gehouden wierden.,

«de Raad naar hun believen de Burgermcefterlyke. Landvoogdyen, be-
noemen zoude , welke de nieuwe Burgermecfters, alszy verkooren waa-

ren, door ’rlét zouden verdeelen: alsmede dat daar te vooren de Voor-
55 ftanders des vélks her recht gehad hadden om cen befluyt van den

Raad te fchutten , zy in het tockomende van die vryheyd zouden   
verfteeken zyn (4).

Cornelia Lex s door den Oppergezaghebber L. Cornelius Sylla in °t jaar 673. ge-
maakt , beval dat iemand die met eenig gebied na een Landfchap gezonden was , ’t
zelve gezag zoud houden ; tétdat hy weder binnen Rome quam; daar te vooren hun
ampt maareerien gezetten tyd duutde , welke ten eynde geloopen zynde , waaren zy
genoodzaake , als'er niemand overgezonden was om in hunneplaats te vélgen , cenen
nieuwen' laftbrief van den Raad te verzoeken. In deeze wer was cen invoegfel ,, dat
elke Landvoogd van eenig wingeweft , wanneer een ander gezonden was.om. hem ‘in: de
regeeringe te vélgen , dertig dagen zoud. hebben om. alles tét zyn yertrék te ver-
vaerdigen (0).

Fulia Lex prima gelticht door C. Julius Cefar, Burgermeefter met M. Kalpurnius
Bibulus in ’c jaar 691. behelsde verfcheydene zaaken; als dar Achaié; Theflalié , en
geheel Griekenland ; ganfchelyk vry zouden zyn, en dat de Roomfche Overheyd als
Rechter in die Land(chappen zoude zitten (c) : dat de fteden en dérpen door welke de
Roomfche Magiftraaten reysden wanneer zy na hunne Landvoogdyen trokken, zouden
gehouden zyn hen en hungevélg met hooi en andergerief langs den weg te voorzien.:
(4) dar de Landvoogden ; wanneer hunne bediening ten eynde was geloopen , cen op-
ftel van hunne rékening in twce fteden hunner landfchappen zouden laaten , en te Ro-

sE me

(@) Cic. pro Domofa , in Vatin. de Provinciis Conful. S4/yf. in Bell. Jugurth. (3) Td. Epilt 9. ad Lentul.
SE 3.ad Attic. Epilt. 6. (e) Cicero pro Domo fua, in Pifonem, & de Province. Conful. (4) Id inPi-
fonem,

 

 
 

 

 

 

  
  



 

          
      

  {cry) II Boeki DE AALOUDHEDEN XXKXHoofdft,
me'komende'een affelirift daarvan' in ’s lands: fchatkameroverléveren (e) : darde Land.
voogden geenfins een roudene kroon zouden aanneemen ; ’t'én. waare hen cene Triomf,
door den Raad'toegettaan wierd (|). Dar: geen: Opperbevélhebber buyten: de. paalen
zyner landvoogdye zoude gaan, òf in cenig ander gebied treeden,, 6f her heiruycleyden,
6f zich in'eenen'oorlòg begeeven, zonder uytdrukkelyke:lalt van den Raad 6f ’t
volk (£).
Tali Lex fecunda’, door den zelfden Julius Cxfar , toen hy Oppergezaghebber

was, gefticht , beval dat men geen Schoutelyke Landvoogdy langer dan een jaar ;. engeen
Burgermeefterlyke langer dan tweejaaren zou moogen bezitten (4).

Clodia Lex, door den' Vélksvoorftander P. Klodius in ’è jaar' 695 gemaakt , beval
dat geheel Syrié, Babiloniè , en Perfié è aan den Burgermeefter Gabinius:;. en Macedo-

nié; Achaié, Theflalié, Griekenland , en Beotié , aan zynen'amptgenoor Pifo:,. met
een proconfulare magt zouden aanbevolen worden ; en:dat :men:'hen uyt de fchatkift

cene fomme zou tellen', om de kéften van hunne tégt derwaards met cenbeir te ver
goeden (1). Sp

Vatinîa Lex 5 gefticht door P. Vatinius , Voorftander des. vélks:in:?t jaar:694. be-
helsde dar het gebied overal het Gallié aan deeze zyde der Alpen, en over lIyrikum,
aan Cefar zoud opgedraagen worden voor dentyd van vyfjaaren , zonder cen: befluyt
van den Raad , en zonder ’t 16t te werpen : dar de byzondere perfoonen in dit bevél-
fchrift gemeld in de hoedaanigheyd van e gati met hem zouden gaan, zonder daartoe
van den Raad gelaft te zyn : dar het heir *c welk men met hem ftondt te zenden, uyt
de fchatkift zou betaald worden ; en dat hy cene vélkplanting in de ftad Novokomum

in Gallié zoud oprechten (k).
Clodia Lexde Cypro , int jaar 695 door den Vélksvoorftander P. Klodius gefticht ,

beval dat het eyland Cyprus tor cen Roomfche Landyvoogdy zou gemaakt worden:
dat Ptolomeus Koning van Cyprus metalle zyne koninglykecieraaden bekleed , opent-
lyk te koop gefteld , en zyne goederen desgelyks aan den meefltbiedenden verk6ft zou-
den worden : dat men M. Kato met Schoutelyke magt na Cyprus: zoude zenden , om
op ’t verkoopen van ’s Konings goederen toezigt re neemen , en te bezérgen dat het
geld daarvan na Rome gezonden wierd (2).

Trebonia Lex , gemaakt door L. Trebonius Voorftander des vélks in °t jaar 698.
droeg het opperbevélin Galliè ng vyfjaaren langer aan Cxfar op, dan door de Va-
tiniaanfche wet geérdineerd was ; en ontnam den Raad alzo de magt van hem te her.
roepen , en eenen anderen Veldoverfte in zyne plaats te ftellen (72).

Titia Lex wordt maar alleenlyk by Cicero genoemd: (1) , en door Manutius 6f Rofi-
nus niet verklaard : de inhoud derzelve fchynt geweeft te zyn, dat de Provinciale Rent-
meefters hunne ampten vélgens ’t 16t zouden aanvaarden., op'dezelfde wyze als de Bur-
germeefteren en Schouten > gelyk men uyt de plaats daar'er van gemeld wordt fchynt te
kKonnen afleyden.

ci Ibid. (£) Ibid. (g) Ibid. &pro Pofthum. (6) Cie. Philip. 3. (Id. pro Domo; & proSextio. (4) Id.
in Vatinium & pro Balbo. Swezor. in Julio. Si in Jugurth. (/) Cicero pro Domo, pro Sextio , de Province
Conful. (7) Id. lib. 8.9.10. Epift. ad Attic. Flor. Epit. Liv.lib. 105. (1) Ih Orat. pro Murena.

 

XXIX TH O(O'ESD'ISTEU TR

Van de Leges Agrarie , df Wetten betreffende de verdecling der
landeryen onder het volk.

Do Affîa Léx gemaakt door Sp. Kaflius Viscellinus , Burgermeefter
Bz mer Prokulus Virginius ; .in ’t jaar der Stad 276. beval dar de lan-

$ deryen welke men den Herniciérs ontnomen had , zouden verdeeld
worden ; de helft onder de Latynen » en de helft onder ’t Room-
fche v6lk (4). Maar deeze wet hieldt geen ftand.

Licinia Lex; hebbende rét ftichter C, Licinius Stolo Voorftan-
der des vélksin ’t jar 377 , beval dat niemand meer dan vyf hon-

È derd bunderen lands zou bezitten, 6f meer dan honderd ftuks groot,

6f vyfhondetd ftuks kleyn vee houden (6). P
7a

(0) Liv.lib. 2. Valer. Max. lib. 5. c. 8. (6) Liv.lib. 6. Appian. A. Gellius, Plinius, Patercul. Plutarch. &c

   

     

  

  

  
  

  

  

    

  

  

                       

   

  

  

      

   

 



  
XXIX Hoofdît.. VA N ROME. HIIBoek. (15)

Flaminia Lex , ingevoerd door den Vélksvoorftander C. Flaminius , in’ jaar 525
beval dar Picenum, eén gedeelte van Galliè',) waaruyt de Senonen Waaren verdrecven ;
onder de Roomfche féldaaten zou verdeeld worden (€).

Sempronia Lex prima gefticht door ‘T. Sempronius Gracchus, Voorftandet des vélks
in ’t jaat 620. beveftigde de Liciniaanfche Wet.; en beyal dat alle perfoonen die meer
landeryen bezaten dan die Wet toeftondt, ’t zelve aanftonds aan ’t Gemeen zouderi
overgeeven , om onder de burgers van geringer vermoogenverdeeld.te worden : tét
welken eynde men drie Amptenaars aanftelde ‘om toezigt daarop re hebben (4).  Deeze
Wert dus rechtdraads aanloopende tegen *t belang,van de ryke lieden der ftad.,. die vani
langzaamerbandfchier alle de landeryen onder zich. gefleept hadden , Koftre eyndelyk.;
naa groote onluften en beroerten ,: den Stichrer het leeven.

Sempronia Lex altera:voorgefteld dooriden zelfden perfoon op. ‘t affterven van den
Konirig Attalus;: die den Roomfchen Staat:tét:zynen erfgenaamliet, -6rdineerde dat al ’t
geteede geld.in ?s Konings fchatkilt gevonden ; aan de geringe burgers zoud uytgereykt
worden ; opdat ze gereedfchap tét den landbouw zouden moogenkoopen: en dat des
Konings landeryen. voor. een jaarlykfche pache door de Tuchtmeefters zouden ver:
pacht , en de inkomften daarvan onder ’e volk uytgedeeld worden (€)

Thoria Lex:, gemaakt door Sp. Thorius , Voorltander des vélks ; behelsde:dat»nie-
andeenige huur van de landeryen welke hy bezat aan ’t vélk zoude :betaalen ; en fteli
de eene érde op ’t weyden van vee ((f). Twee groote brékken van deeze Wet, die
van een ruym befték was , zyn uyr twee oude képere tafereclen door Sigonius afge-
fehreeven (4).

Cornelia Lex , gefticht door L. Cornelius Sylla , Oppergezaghebber, en Burger:
meefter mer Q. Metellus ; in ’t jaar 673. beval dar de landeryen der uytgeweekene per-
foonen gemeen zouden zyn.: déch. die moet voornaamelyk verftaan worden ivan de Jan:
den'in Toskanen ;. ontrent Volaterre en Fefule,, welke Sylla:onder.de féldaaten ver:
deelde (4).

Servilia Lex , opgebragt door P. Servilius Rullus , Voorftander des vélksin’ jaar 690,
onder ’t Burgermeefterfchap van Cicero en Antonius , behelsde veele zaaken wegens °C
verkoopen van huyzen , akkers, ez. die *r gemeen toebehoorden ; wegens ’t Koopen
van landin andere geweften van Italiè ; wegens °t aanftellen van tien mannen om opzie-
ners van dat werkte zyn 5 en nég veele andere dingen , van welke verfcheydene door
Cicero gemeld worden in zyne drie Vertoogen tegen die Wet.,..waardoor hybelette dat
Zy ftand greep.

Flavia Lex wierdt gemaakt doot den Vélksvoorftander L. Flavius , inc jaar 693,
wegens ’t verdeelen van een genoegzaam getal van landeryen onderdefoldaaten van Pom-
pejus en de Burgery (#).

Fulia Lex , gelticht door Julius Cafar è Burgermeefter met Bibulus , in ’t jaar
691. beval dat al her land in Kampanié , ‘è welk te vooren op een gezette huur
van: den Staat verpacht wierdt , onder de Burgery zoude verdeeld worden : en dat
alle Leden van den Raad zouden zweeren dar zy deeze Wetfdoor hun gezag zouden
ftaaven , en cegen alle wederftanders verdcedigen. Cicero noemt deeze Wet Lex Cazz-
pana (k). E
Mamilia Lex , ingevoerd door C. Mamilius , Voorftander des vélks , ten tyde van

den corlég met Jugurtha , beval dat men in de landfcheydingen een befték van vyf
6£ zes voet zou leedig laatem, °t welk niemand tét zyn cygen gebruyk zou moogen
neemen, en dat men Gemagtigden om toezigt daarop te neemen , zoud aanftellen (4). Van
deeze Wet de Limitibus (van de Landfcheydingen) kreeg de ftichter den toenaam van
Limentanus , gelyk Salluftius hem noemt (72).

(@) Cicero. in Cat. Maj. (4) Id. pro Sextio. Plusarch. &c. (e) Cicero. Vert. 5. Plutarch. &c. (£) Cic.
de Orat.lib. 2. & in Bruto. (g) De Antig. pure Ital. jb. 2. (4) Csc.in Rullum.pro Rofcio. S/laft. in Catilin.
(©) 14. adAttic. lib.a. (4) Vell. Paterc. L' 2. Plusarch. in Pomp. Caf. & Cat. Uticenf: ad Artic. 1.2. cp.18.

(1) Gic. lib. 1, de Leg. (73) In Bello Jugurth,
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(116) III Bock. DE AALOUDHEDEN XXX Hoofdft,

XXX. HOOFDSTUK.

Van de Wetten wegens ‘het Koorn.

(03 Empronia Lex , gefticht door C. Sempronius Gracchus,, (niet T.
< Sempronius Gracchus, gelyk Rofinus zegr), beval dat’er-maande-
lyks zeker gedeelte koorns onder de burgeren , zo veelaan elk,

= zoude verdeeld worden; waarvoor zy alleenlyk cene kleynigheyd,te-
 weeten cen Semi/fis 6£ cen Triens., zouden betaalen (4).

»\  Zerentia Caffia Lex, gefticht door M. Terentius Varro Lukul.
iSlus , en C. Cafiius, Burgermeefteren , int jaar der Stad 680 , be-

Ai val dat’er cen gezette prys voor het koorn , dat'er in een landfchap
opgekéft wierdt , zoude gegeeven worden , om de afknévelingen van de Rentmeefters
te verhinderen (8)

Clodia Lex s gemaakt door P. Klodius , Voorftander des vélks , in ’t jaar 695,
beval dat zulk een gedeelte van koorn, ’t welk men te vooren aan de arme. lieden voor
zes Affes en een Triens ’t fchepel plagt te verkoopen , om niet aan hen gegeeven zou-
de worden (€).

Hieronica Lex , gefticht door Hiero Landvérft van Sicilié , beraamde cene érde tuf.
fchen de Pachters en de Decumani, 6f Inzamelaars der koorn-fthattinge ; (welke uyt een
tiende deel beftaande, Decuze genoemd wierdr) , en regeleerde de hoeveelheyd van ‘
koorn , de prys, en den tyd om het te ontvangen ; welke wet+de Romeynen , om
haare billykheyd , in kracht hielden, naa dat zy zich meefters van dat eyland hadden
gemaakt (4).

  

     
    

@Q FeEpit. Liv. 160. Velh Pat. La. Bc. () Ciceroin Vert, s. (6) Id. pro Sextio, in Pifon &c. (4) ld.
Tdin Verr. 4.

 

XXXI HOOFDSTUK.

Van de Wetten wegens de koften en uytgaave.

Rchia Lex , gefticht door C. Orchius , Voorftander des vélks , in
t jaax der Stad 566 , bepaalde her getal der gaften die men op cen

> gaftmaal mogt onthaalen (4).
Fannia Lex , gemaakt door C. Fannius, Burgermeefter , in ’t

© jaar 588. beval dat op hoogtydeni-niemand meer: dan honderd Affes
op éénen dag zou moogen uytgeeven; op tien andere dagenin elke

È ani,Si meer dan derrig Affes , en op alle andere dagen
AE 22 tien (8).
Didia Lex , ingevoerd ontrentachttien jaaren naa de voorgaande , beval dat de Wet-

ten wegens uytgaave , alle de Italiaanen zo wel zouden betreffen , als de inwooners van
Rome; en dat niet alleenlyk de aanftellers van uytfpoorige gaftmaalen , maar ook de
gaften , in cene boete wegens hunne overtreedinge zoudenvervallen zyn (€).
Lex Licinia , gemaakt door P. Licinius Kraflus den ryken , quam meeftendeels met

de Fanniaanfche wet overeen ; en 6rdineerde verder , dar op de Ka/enden, Nones »
en Nundine ,[Marktdagen] , dertig 4ffes het hoogfte zou zyn dat men op cen maal-
Caroaridaop=-{tyd zou moogen vertetren ; en dat men op de gewoonlyke dagen, die niet
LuLi uytgezonderd waaren,maar drie pond gedroogd vleefch en één pond gezou-
faub.adAgell, t€n3zou moogen verbruyken : doch van aardyruchten zoud elk zo veel moo-
Note MSS. |gen neemenals ’t hembeliefde (d).

Cornelia Lex, door L. Cornelius Sylla gefticht , ftrekte niet zo zeer t6t het befnoei.
jen van uytfpoorige maaltyden , als tor her ftellen van cen laager prys op de cetwaa-
ren (€).

Ami-

(Oer, Saturn,lib. 2. cap. 14. (5) Ibid.& Age. 1. 2. c. 24 (e) Ibià (4) AgelLa. 624
(e) Ibid.

   
  

  

 

 

  
  

   

    

            

  

   

  

             

  
   
  

    

   



   

   

 

  

  

  

   
   

  

 

  

  

  

   

   
  

  

  
  

 

  

                   

    

   

XXIIHoofit. VAN ROME  MBoek(1)
Emilia Lex , gelticht door M. Emilius Lepidus , Burgermeeftet ; ntrent het

Jaar 675 , zag op de byzondere foorten van {pyzen te dien tyde gebruykelyk.; en ftelde
cen zekere regelmaat, hoeveel van elks men verbruyken moge (£) |.
Antia Lex , opgebragt door eenen Antius Reftio ; ging nòg cen treé verdet tét het

dempen van ovérdaad ; dbch de byzonderheden daarvan zyn ons onbekend. Echter
geeft Makrobius ons deeze merkelyke vertelling van den ftichter, dat hy bevindende
dat zyne inzetting van zeer weynig kracht was , ter obtzaakevan het: groot vermoogen
dat verquifting en uytfpoorigheyd in de Stad verkreegen hadden, nooit daarnéa zyn gan-
{che leeven lang buytens huys avondmaal hieldt , opdat hy niet gedwongen zou zyn
een getuyge van ’t verachten zyns bevéls te weezen ; zonderin ftaat te zyn van zulks
te konnenftraffen (g).

Fulia Lex , voorgefteld ten ryde van Auguftus ; ftondt twee honderd Seffertii toe
voor cerwaaren op de werkdagen (dies profefti ) , driehonderd op de gemeene Feeftda-
gen in den Almanak gemeld, en duyzend op Bruyléftsfeeften ‘en diergelyke buyten
gewoone gaftmaalen (è). A. Gellius voegterby, dat hy by zékeren ouden Schryver
een bevél gevonden had van Auguftus 6f Tiberius , waarin deeze Uytgaave van drie-
honderd tét tweeduyzend Se/fertopklom , maar dat het verfchil' der Feeftdagen
was (è).
RE kan ook betrokken worden de Lex Oppie , gefticht door C. Oppius, Voor-

ftander des vélks , in ’t jaar 540 , in’theert van den tweeden Punifchen oorlòg ; be-
veelende dat eene vrouw niet zou moogen meer dan een once gouds hebben , néch een
gewaad van verfcheydenerley koleuren draagen, 6f opeenen wagen rydenin eenige ftad,
6f na eene plaats die maar een Italiaanfche myl afgelegen was,’ en waare zulks gefchied-
de om een gewyde Hoogtyd te vieren (4).

(F) Ibid. (g) Mucrob.& Ageli. (6) Agel. (©) Ibid. (H) Liv.1. 34. Zacit. Ann 3.

 

XXXII-HOFO:ED8ST UK:

Van de Wetten wegens: Krygszaaken.

  

poz Acrata Lex Militaris , waarfchynelyk gefticht door M. Valerius
(A Korvus, Oppergezaghebber in "t‘jaar der Stad 41. beval dar geen

naam vancenen foldaar die op de monfter.ròlle aangetekend ftondt,
ze zoud uytgedaan worden, ’t en zy mer zyne toeltemminge : en dat
(d niemanddie Krygs Tribungeweelt-was, her ampt van Duéor ordi-

g um zou moogen bedienen (4).
Sempronia Lex , gefticht door C. Sempronius Gracchus , Voor-

2-2 ftanderdes vélks , int jaar 630 , beval dat de féldaaten kleederen
om niet zouden krygen , op ’s lands kéften ,, zonder vermindering hunner gewoonlyke
{6ldye; en dat niemand in *t leger zou behocven te dienen , die niet volkomen zeven-
tien jaaren oud was (6). i i

Maria Porcia Lex , gemaakt door L. Marius, en M. Porcius Kato, Voorftanders
des vélks in ’t jaar 691. ftelde cene ftraffe op zodaanige Bevélhebbers , die valfchelyk
aan den Raad fchreeven wegens° getal der verflagenen , zo aan de Kant der. vyanden ,
als aan hunne eygene zyde ; en dat zy zouden gehouden zyn zo dra Zy ter ftad inqua-
men , eenenplegtigen ced voor de Rentmeefters af te leggen,, dat het getal, “© welk zy
opgegeeven hadden , waar was , naar de befte rékening die men maaken kon (€).

Sulpicia Lex , gelticht door denVélksvoorftander P. Sulpicius , in ’cjaar 665, be-
val, dat het opperbevél in den Mithridatifchen oorlòg , “© welk L. Sylla bezat , hem
ontnomen , en aan C. Marius opgedraagen zoud worden (4). 7

Gabinia Lex , gemaakt door A. Gabinius , Voorftander des vélks, in *t jaar 685.
beval dat men cenen laftbrief aan Cn. Pompejus zoude verleenen , om de zeeroovers
te beoorlogen voor den tyd van drie jaaren, met dit invoegfel » dat hy gevolmagtigd
zou zyn omopdegeheele zee aan deeze zyde van Herkules pilaaren , en op de zee-
kuften tét op vierhonderd ftadién van de zee, de Koningen Landyoogden , en Staa-
ten te beveelen , hem metalle behoeften tot zyne tògt re verzérgen (e).

P3

 

    

  

 

Ma-

(@) Liv. 1.7. (0) Platareh. in C. Gracch. (e) Valer. Max.1.2.c.8. (4) Vel, Pater.1. 2. Flor. Epit. 77;
Plstarch. in Sylla & Mario &c. (e) Afcozias in Cornelian. Vell. Pater. 1. 2, Platarch. in Pomp. Cicero de Lege
Mianilia , & poft reditumin Senat.

 

 

  

         



 

        
    

    
    

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

     

 

      

 

   

 

  

(x18) INI Bock. DE AALOUDHEDEN XXXIII Hoofd.

«Manilia;Lex , ingevoerd door den Vélksvoorftander C. Manilius in ’c jaar 687. be-

val dat alle de krygsmagt van Lukullus , en de landfchappen onder zyne regeeringe ;

midfgaders Bithynié, dat ondér ’t gebied van Glabrio ftondt; aan Pompejus zou gegee-

ven worden ; en dat hy Mithridates aanftonds zou gaan beoorlogen; en echter dezelfde

fcheepsmagt , en ’t bevél ter zee behouden; als te vooren (f).

(f) Cic. dè Lege Manilia . Plaz. in Pomp. Flor. Epitom. 100.

XXXII. HO OFDSTUK.

De Tutelis, 0f van de Wetten wegens voogdyfchappen.

ega Trilia Lex, onbekend door wien geftiche , 6rdineerde dat de Schout,

Sent grootfte deel van de Voorftanders des volks, voogden zouden

5 ftellen over alle minderjaarigen die geene voogden hadden (4).

De Keyzer Klaudius fchynt decze wet afgefchaft te hebben, toen

 hy, gelyk Sueronius verhaale > beval dat het ftellen van voogden aan

de Burgermeefteren zoudeftaan (2).
). Letoria Lex, bevaldat zodaanige perfoonendie krankzinnig waa-

; NS ren, 6f hunne goederen onnut doorbragten , onder ’t opzigt van

eenige bequaame mannen zouden gefteld worden , tot verzékeringe van henzelven , en

hunne middelen. En dat degéne die op cen bedriegelyke wyze iemandin zulk een ge-

valle verkortte , fchuldig aan cen zwaare misdaad zoude geacht worden (c).

    

(4) Liv. 1. 39 (4) Sueton. in Claud. c: 23. .(c) Cicero de Offic.1. 3. de Nat. Deor.I. 3.

XXXIV HO OFDSTUK.

Van de Weiten “wegens uyterfte «willen , erfgenaamen ; cn

erfmaakingen.

  

  
  

 

    

 

DIRE Uria Lex , gemaakt door C. Furius, Voorftander des vélks, beval

<Q dat niemand by maniere van erfgifte meer aan eenig perfoon dan duy-

2772 zend A(fes zou moogen maaken, ’t en waare aan éénen der maagen

2g, van zynen heer dic hem vrygelaaten had , 6f eenige anderen in de

OS wet uytbedongen (4).
©  Voconia Lex, gefticht door den Vélksvoorftander Q. Vokonius

Saxo , int jaar der ftad 584. beval dat geen vrotw tòr erfgenaam
  

  

iii SY vari eenige nalaatenfchap zo moogen aangefteld worden ; en dat

geen gefchatte (Cenfus) by uyterfte wille meer dan cen vierde deel zyner middelen

aan eene vrouw zou moogen maaken. Deeze wet fchynt gemaake te zyn om ‘t verval

6£ uytfterven van Adelyke geffachten voorte komen (2).
. Door ’t woord Cenfus wordt een ryk man verftaan ; die in de bocken van den Schat-

tingmeefter (Cez/or) hooggefchat ftondt.

(4) Cicero pro Balbo. (4) Cic. in Verr. 3. de Senedt. de Finib.

Ro   

XXXV. HOOFD-



  XXXV Hoofdt VAN RO ME. HIBoek. (119)

XXXV. HO OEFDS TU K,

Van de Wetten <wegens Geld, Wiseker , enza.

Empronia Lex , gefticht door. M. Sempronius 4. Vootftandet deu
vélksin 't jaar 560. beval dat in 't leenen van geld aan de Bondgex

$ nooten van Rome, en de Latynen,, de; inhoud: der Roomfche wet=
ten: zo. wel in acht genomen zoù worden, als onder de Burgers (4).

Valeria Lex , gelticht door Valetins Flakkus, Burgermeefter met
SL. Kornelius Cinna, beval tot verligtinge van, de. armen der. flad,

datalle fchuldéyfchers hunne fchuldenaars zouden moeten quyifchel-
den op de ontvangft van cen vierde deel der geheele fomme:. Decze

wet wordt , als zeer onrédelyk, van Paterkulus doorgeftreeken. (6),
Gabinia Lex , gemaakt door Aul. Gabinius, Voorftander des vélks, beval dat men

geen rechtsgeding zou toclaaten , tot het wederbekomen van geld dat opgenomen was
verfurdfatt, dat is, cerlt opgenomenopeen kleyne rente , en daarnaa weér uyigezér
op een hooger , welke handel zeer onrédelyk was (€).

Claudia Lex, gefticht door Klaudius Cafar, beval dat geen woekeraar geld aan eenen
minderjaarige zou moogenleenen ,, om naa den dood Zyner ouderen betaald re worden

  
De

Vefpafianus bekrachtigde deeze wet zeer , toen hy beval dat die woekeraars welke
geld leenden aan eenigen zoon onder ’s vaders opzigt ( Filius familie) , nooit recht
zouden hebben het. weder re eyffchen., ja zelfs niet naa den dood zyner ouderen
(e

(a) Liv. lib. 35. Cicero de Offic. 2. (5) Lib.2.c.23 (6) Cic. ad Attic. lib. 5. Epift. ult. lib. 6.Ep,2
(4) Zacit. Annal. 11: (e) Svetoz. in Vefpafian, c. 11.

 

XXXVI HO OEFDSTUEK.

Van de Wetten betreffende de Rechters.

Fo PI

> SD

Empronia Lex, gemaakt door. C, Sempronius Gracchus. Voorftan-
der des vélks , in 't jaar der ftad 630 ; beval dat het recht van von:
niffen, *t welk door Romulus aan de Raadsheeren was opgedraagen,
van hen op. de Ridders zoud overgebragt worden. (2).

Servilia Lex » gefticht door Q. Servitius Cepio , Buigermeefter
met ©. Atilius Serranus , in °t jaar 647. fchafte een gedeelte der

pae %, voorige wet af , en beval dat het voorrecht aldaar vermeld , tuf.
AA fchen die van de Raadsheerlyke en Ridderlyke érdens zou verdeeld
worden (4). Plutarchus en Florus zeggen dat C. Sempronius Gracchus driehonderd
Raadsheeren , en zeshonderd Ridders aanftelde om vonniflen te régelen : maar dir
fchynt eerder tét de Serviliaanfche wet te behooren , zo ’t anders geen miMag is (c).
Deeze wet wierdt kort daarnaa ingetrokken.

Livia Lex , gefticht door M. Livius Drufus, Voorftander des vélks in ’t jaar 662.
bevaldat de gerechtzaakelyke magt in handen van een gelyk getal van Raadsheeren en
Ridders zougefteld worden (4). Maar deeze wet wierdt , nevens andere inftellingen
van dien maaker, in ’t zelfde jaar afgefchaft , onder voorgeeven vanniet ter goeder uure
gemaaktte zyn. :

Plautia Lex , gemaakt door den Vélksvoorftander M. Plautius'Silvanus , in ?t jaar
664. beval dat elke 77645 uyt haar eygen lighaam vyfrien perfoonen zoude verkiezen,
om als Rechters alle jaaren te zitten, maakende dat ampdaardoor onderalle drie de
6rdens gemeen , naar dat de ftemmen in elke wyk het zoudenoverhaalen (e).

  
     

Cor-

(@) Aftonius în Divinat. Tacit- Ann. 12, Vell. Paterc. LL 2. (4) Cicera de Art. Rhet. lib. 2. ‘ad Orator. in Brut.
in Orat. pro Scauro (e) Id. de Orat, 3. Flor. Epit. 71. (d) Aftomins in Cornelian. (e) Cie. pro Cornel. & ad
Att. 4.

     

 

  

          

   

    

  

    

 

  
   

          

  

     

    

 

 

   
  

   
    



  
   

        
 

 

   

(120) III Bock. DE AALOUDHEDEN XXXVII Hoofdf,
Cornelia Lex , gemaakt door L. Cornelius Sylla , Oppergezaghebber, in *t jaar673,

benam den Ridderen het recht van vonniffen t’cenemaal , en droeg het weér volkomen-
lyk aan de Raadshecren op (f).

Aurelia Lex , gefticht door L. Aurelius Kotta , Schout, in ’t jaar 653, beval dat
‘de Raadsheerlyke en RidderlyKe 6rdens , benevens de Betaalmeetters van ‘t heir (Tri
buni eErarii ) de gerechtzaakelyke magt onder hen zouden deelen (g )

Pompeja Lex , ingevoerd door Pompejus den Grooten , Burgermecfter mer Krallus,

int jaar 698 , beval dat de Rechters niet , gelyk te vooren , uyt de rykfte in elke Cen-
turié zouden verkooren worden ; maar dat die verkiezing echter zou bepaald blyven
binnen zodaanige perfoonenals in de Aurcliaanfche wet gemeld waaren v

Fulia Lex , door Julius Cefar gefticht , beveftigde de Raadsheeren en Ridders in *
voorig recht, maarfloot de Tribuni Erarit uyt (£).. Rofinus ftele deeze wet voor
die van-Pompejus ; maar ’ blyke klaar dat:ze naderhand gemaakt was.

Antonia Lex , gefticht door M. Antonius, Burgermeefter merJulius Cxfar in 't jaar
709 , bevaldat een derdefoort van Rechteren by de voorige zoude gevoegd , en uyrde
Hoofdmannen verkooren worden (4).

(f) Flor. Epit. 89. A/con. in Divinat. Cic.in Verr. Vell. lib.2. (6) Id. in Pifonem. «Sget. in Julc.4i.

(O) Ge.in Phil. 1.& 5. OA (6) Suet. in Jul, c.gi

 

XXXVIL SH O 0 /ED:SsTeU

Van Wetten wegens oordeclen Gf vonnifen.

Ompeja Lex ; gefticht door Pompejus den Grooren, alleen Burger-
È: meefter , in ’t jaar 701. verboodr her gebruyk der Laudatores [ ge-

tuygen tér iemandsI6f] in terecheftellingen (4).
CMemmia Lex beval dat niemands naam die afweezend wasin ’s

lands dienft , op de rél der mifdaadigen zou moogen gefteld wor-

den (6).
Remmia Lex , beval dat perfoonen van lafteringe overtuygd , ge-

77722845 brandmerke zouden worden (c).

Beyde deeze wetten gaan fomtyds onder den naam van Memmie , en fomtyds on-

der dien van Remmie ; dbch het onderfcheyd alhier gefteld komc van P. Manu-

tius.
Cincia Lex , gelticht door M. Cincius , Voorftander des vélks., in ’t jaar 549. ver-

boodt het aanneemenvan eenig gefchenk in gevalle van cene rechtzaak die te vonniffen

ftondr.  Deeze wet wordt doorgaans Lex Muneralis genoemd. (4).

 

  

 

(@) Plut. in Pomp. & in Cat.ut. Val. Max. lib 6.c.2. (6) Cic. in Vatin Val.Max.1.3.0. 7. (c) Cic. pro

Rote. (4) Liv. 1. 34. Tacit. ann. 14. Gie. adAttic.lib. 1. de Orat, 2.de Senc@
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Van de Westen <wegens mifdaaden.

  

  

   

  

E mifdaaden en bedryven die t6t naadeel van den Staat ftrekten ,

ì, Zyn reeds opgenoemd , en in ’t kort verklaard. De Wetten in

dit geval zyn zeertalryk , en zyn wegens haare groore nuttelykheyd

n'é breede in de werken der Rechtsgeleerden bewaard , mer de by-

a zondere hoofddeelen waaruyt Zy beftonden. Déch tét ons regen-

} woordig oogmerk zal genoeg zyn alleenlyk van die re melden welke

men in de gewoonlyke Schryvers ontmoet , en flechtsin ’t gròs daar-

van te fprecken.
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XXXVIII Hoofdt. VAN ROME.

Dig Ma ji Ss RATE

II Bock. (111)

Van Landverraad.

Gabinia Lex is reeds befechreeven onder de ‘Wetten betreffende dé Bycerkoits
cen.
Appuleia Lex , gefticht door L. Appuleius, Voorftander des vélks; in? jaar det

Stad 652. fchynt gemaake geweeft te zyn om openbaar gewelden oproerin de ftad te be-
reugelen (2). Sigonius acht dat her deeze wer was, die het onderzock de Majeftare
aleydduurend imaakte.

Varia Lex , gefticht doot den Voorftander des vélks L. Varius , in‘ Jaar 662 4 be-
val dat alle die de Bondgenooten in hunnen oorlég tegen Rome aangemoedigd, éf byge.
ftaan hadden, opentlyk daarover te recht gefteld zouden worden (b).

Cornelia Lex , gemaakt door L. Korneltus Sylla , Oppergezaghebberin ’t jaar 670,
ftelde het tòt verraad , als men meteenheir buyten cene landvoogdy trok; éf zichifice-
nen oorlòg begaf , zonder uytdrukkelyken laft'; als men de gunft van ?t heir poogde te
verkrygen , om daardoor ’èt zelve in zyn eygen belang te wikkelen : als men cenen Be-
velhebber der vyanden gevangen bekomen hebbende ; hem verfchoondeéf voor lésgeld
vryliet ; als men aan eenen Kapiteyn van roovers en zeefchuymers vergiffenis verleen-
de ; en als cen Roomfch Burger zonderbevéleen verblyf namin cen uythcemfeh Héf:
veròrdineerende de ftraffe vanague & ignis interdictio [ verbieding van water en vuut ]
vooralle die van deeze mifdaadenovertuygd wierden (c).

Julia Lek , gefticht door Fulius Cefar, ‘* zy in zyn cerlte Burgermeefterfchap , 6f
naa den Farfalifchen oorlég, beval dardeftraffe in Syllàs wet gemeld , gelegd zou wor-
den op alle die men de Majeffate [aan verraad ] fchuldig vonde ; want Sylla had die
ftraffe alleenlyk gefteld op de zaaken in die wet opgenoemd (4).

Antonia Lex , hebbende tétftichter Markus Antonius, fonde aan degénen die we.
gens verraad (de Majeftate ) veroordeeld waaren toe, dat zy zich op ?r vélk bericpen;
‘e welk te.vooren alleenlyk toegeftaan was in de mifdaad die men Perduellio noemde ,
zynde een zeker gedeelte van het Crizzez Majeffatis [ mifdaad van land-verraad ] van de
{noodfte foort $ her welk de Rechtsgeleerden aldus befchryven , boffili animo ‘adverfus
rempublicam efe [mer cen vyandlyk gemoed tegen * gemeenebelt ingenomen zyn]
Deeze wet wierdt door Auguitus ingetrokken (e).

Das ApuLrTtERIO & PupicITIA:

Wegens Querfpel en Ontucht.

Yulia Lex, had totftichter Auguftus Cefar ; zo als Suetonius verhaale (f). Juve
fialis maakt in zyn twecde Schimpdicht gewag van deeze wet , en fchynt te kennen te
geeven dat ze naderhand beveftigd, en in'volle Kracht gefteld wierdt, door den Keyzet
Domitianus. De ftrengheyd derzelve wordt aldaar niet onaardiglyk uytgedruke.

  ) Leges revocabat amaras
Omnibus , atque ipfis Veneri Martique timendas.

Hy trok de wetten in die wrang voof yder één,
Enzelfs voor Venus en voot Mars te vreezen waareri.

Scatinia Lex , gefticht door C. Scatinius Anicinis, Voorftinder des vélks , hoewel
fommige mcenen dat ze Lex Scantinia genoemd was naar cenen Skantinius , defgelyks
Vélksvoorftander,, tegen welken ze uytgevoetd wierdt , wasvoornamelyk gemaakt te.
gen de houders van fchandjongens, entegen zòdaanige die zich tét onnatuurlyke ontucht
Îjeten gebruyken (4). Deftraffe door denftichter daartoe gefteld , beftondt inaar in
cene geldboere , maar Auguftus Cafar maakte d’er naderhand cene halszaak van (4).

Cornelia Lex inter Sicarios & veneficii ,

Gefticht door den Oppergezaghebber Kornelius Sylla , was gemaakt tegen Zodaanigè
die anderen met geweer éf venyn om *t leeven bragten, é£f brand ftichteden, éf iemand

2 her

(2) Cicero de Orat. lib.2. (2) Cicero pro Scduro, pro Coml. Tufculan. è. in Bruto. Valer. Max. lib. 8, c.6.
(£) Gic. in Pifon. pro Cluent. &e. (4) Cic. Philip. I. (e) P. Manseslib. de Legibus ($) In Aug. cap: 34.
(8) Juvin. Sata. (4) Quintiliab. lib. 4. c. 2. lib. 7. 0; 4. Cicero. Philipp. 3. Juvezali (+) Jeftinian. Initit:

lib. 4:

g, Ca]   

  

 

 
 

   
      



   
 
        

   
      

(112) I Bock. DE AALOUDHEDEN XXXVIII Hoofdft,
het leeven benamen door valfche befchuùldigingen, enz. In deeze wet was cen invoega
fel , dat de perfoon die aangeklaagd ftondt over zodaanige mifdaaden , die daarin vervar
waaren , de vryheyd zoude hebben om de beéedigde Kechters hunne uytfpraak c/72
vel palam [ heymelyk 6f openbaar], door bérdtjes 6f door ftemmente doen geeven (£).

  

DEERPIA RO RISCHI DIS

Wegens Vadermoorders.

De oude wet, die de zonderlinge ftraffe wegens deeze mifdaad voorfchreef ; wierde
herfteld en bekrachtigd door Pompejus den Grooten, met den tytel van Lex Pom

Pea (1).
Cornelia Lexfalft.

Sylla de Oppergezaghebber, ftelde niet alleenlyk cenen byzonderen Schott aan om on:
derzoek re doen ontrent het gene men Crimen fulfî noemde , maar hy maakte ook cene
wet omtor ecnen vaften regel in °r vonniffen over zodaanige gevallen te dienen (Mm).
Onder dezelve waaren begreepenalle verdichters , verbergers, doorfchrabbers ezz. van
uyrerfte willen ; vervalfchers van gefchtiften , valfche befchuldigers , en omkoopers van
de Rechters ; midsgaders de vervalfchers 6f befnocijers van goude 6f zilvere munt, 6f

ytgeevers van nicuwe ftukjes van tin 6f lood , enz. ftellende degénen die de over.
sdooroogluykingelietenbegaanin dezelfde ftraffe (tewceten ague& ignis inter

dictio) vervallen te zyn.

 

Leges de Vi.

Wetten wegens geweld.

Plautia 6f Plotia Lex wierdt gelticht doorP. Plautius, Voorftander des vélls in‘
jaar-675. tegen degénen die eenig geweld beftonden te pleegen tegens den Staat, 6fden
Raad ; 6f andere Overheden , éf die gewapenderhand verfcheenen tét cenig quaad oog.
merk 5 òf iemand met kracht en geweld uyt zyn wettig bezit Jaagden. De ftraffe daar-
toe ftaande was ontzegging van water en vuur («942 © ignis interdittio) (n).

Clodia Lex geftiche door P. Klodius, Voorftander des vélks in ?t jaar 695 , beval
dat. alle die cenigen burger van Rome hadden doen ombrengen zonder het cor-
deeldes vélks , 6f cen behoorlyke rechtspleeging , deswege te reche gefteld zouden
worden (0). De ftichter hiervan cen doodvyand van Cicero zynde , doelde met dec-
ze wet voornaamelyk op hem ; die ren tyde der Katilynfche tzamenzweeringe , ver-
fcheydene van de belhamels in hechtenis gekreegen hebbende , hen heymelyk met den
dood deed ftraffen.  Klodius nu in groore gunft by ’e vélk gekomen zynde , door ver-fcheydene werten hen te gevalle gemaake , dreef deeze wet gemaklyk door , en nood=
zaakte Cicero aldusin ballingfchap te gaan.

Pompeia Lex, gelticht door Pompejus den Grooten , in zyn detde Burgermeefter=
fchap , in ’t jaar 7o1, zag inzonderheyd opdeftichters van den oproet ter zaake van
Klodius en Milo in welken één van de Raadhuyzen was in de brand geftoken , en’t pa-leys van Lepidus den Tuflchenkoning door geweld befprongen. Deeze wet voerde
een veel korter manier van rechtspleeginge in, dan te vooren gebruykelyk was, bevee.lende dat de eerfte drie dagen van cen geding in ’t hooren en ondervraagen van getuy-
gen zouden befteed , en dan maar één dag aan de twee partyen om hunne aanklagre enverweering te doen , vergund worden , geevende aan den klaager maar twee , en denverweerder drie uuren. Hieromis ’ dat de Schryver der tzamenfpraak van de vermaar-de Redenaars , ( welke men Quintiliaan 6f Tacitus toefchryft ). zegr dar Pompejus decerfte was die de welfpreekendheyd van haare onde vryheyd beroofde , en binnen fchran»
Ken en perken bepaalde (2).

 

Leges de AmerTu.

Wetten wegens de Amptverzocking.

Fabia Lex bepaalde het getal der aanbangeren (Sectatores) welke cen Amptverzoe.
ker zou moogenhebben (9) : maar deeze wet ging niet door.

Aci
(12) Gicero. de Nat Deorum. 1. 3: (2) Suetoz. in

(0) Vell Pater.1 2. Cic. adAttic. 1,3. Dio. lib. 38. (p) Vidciv: 13. (9) Cic. pro Murana,

(A) Cicero pro Cluent (1) Jesfiziar. Intit.lib. 4. & alli.
Juli c. s. Dio.1. 39. Cie. pro Sextio . pro Milone
Afcon. in Milonian. Gio. de Fimb,4. Cefar de Bell.

  

    

  
   

                    

      

 

  

 

      
  

 

   

   

 

  
      
    

  

    
     



  

                      

  

                         

  

     

  
   

XXXVII Hoofdît. VAN ROME: MB6ek.(s3)
Acilia Calpurnia Lex , gefticht door M. Acilius Glabrio en C. Kalpurnius Pifo, Bur:

germeefteren in %t jaar 686. -beval dat behalve de geftelde boete, niemand van de mifs
daad van onbehoorlyke Amptverzocking overtuygd, zou moogen cen ampt bedienen, 6f
in den Raad komen (7).

Tulla Lex ; gelticht door M. Tullius Cicero ; Burgermeefter met C. Aritonius in *t
jaar 690. beval dat niemand in twee jaaren cer hy na een ampt ftondr, een fcherm-
gevecht voor °t vélk zou moogen doen vertoonen; ‘t e waare. zulks door een uyterfté
wille zyner z6rge aanbevolen was : dat Raadsheeren van Crimez arbitàs [ onbehoor-
lyke amptverzoekinge ] overtuygd, met een rienjaarige land-ontzegging (aque & ignis
interdittio) zouden geftraft worden ; en dat de gemeene burgers in zwaarder peenezou-
den vervallen zyn } dan de Kalpurniaanfche wet medebragr (/).

Aufidia Lex', gefticht door den Vélksvoorftander Aufidivs in *è jaar 692 , wasftren:
ger dan die van Tullius, en behelsde onder andere , dar indien cenig Amptverzocket
geld aan de Voorftanderen des vélks beloofde, déchniet betaalde, hy alsdan verfchoond
zoude worden ; maar dat hy ’t zelve inderdaad geevende, gehotuden zou zyn cen boeté
van 3000. Seftertii jaarlyks aan elke Tribus re beraalen (#).
Lex Licinia de Sodalittis , gefticht door M. Licinius Kraffiis , Burgermeeftet met

Cn. Pompejus in ’t jaar 698 , ftelde cen zwaarderftraffe dani re vooren op deovertree:
ders in dit geval (4).. Door Sodalitia veritonde men eene tzamenròtting omaanhangop
de verkiezing te krygen ; ’t welk aangemerkt wierdt als een indrang op de vryheyd des
vélks. ’ Is iets zonderlings:dar Cooperen Littleton den zin van dit woordniet gevat
hebben. Askonius fehynt te kennen te geeven dar Soda/itid cn Ambitus twce ver-
feheelende mifdaaden waaren , wanneer hy zege dar Milo om die twee zadken , op
twee byzondere ryden , en niet voor één en den zelfdeh Que/itor 6f Schout., re
reche gefteld wierdt (x).

Pompeja Lex gefticht door Pompejus den Grooten , in 't jiar 701 , brigt nede dat
indien iemand van deeze mifdaad overtuygd, twee andere daarmeè betichtte, waarvan'er
flechts één veroordeeld wierdt, hy uytdien hoofde vergiffehis zoud erlangen. Doordeeze
wet wierdt ook de korte maniet van rechtspleeginge , in Pompejà Lex de Vi gemeld;
veròrdineerd (7).

Julius Cefar vernietigde de vryheyd en oprechten handelin de verkiezinge toen hy °t
techt van Wethouders te kiezen tuffchen hem en ’r vélk verdeelde , 6f liever alle amps
ten naar zyn believen vergaf (3). Hierom zegt Lukanus :

(a) — — Nam quo melius Pharfalicus annus
Confiùle notus erit ? fingit folennia campus ,
Et non admifte dirimit (uffragia plebis }
Decantatque Tribus , © vana verfat in und.
Nec velum fervare licet; tonat Augurefurdo;
Et lete jurantur aves bubone finiftro.

Dit is zyne inecningi
Van welken Burgerheér kon het Farfali(ch jaat
Meer kénbaar zyn ? Men veynft het plegtig rzamenkomefi
Des vélks, en fchoon menhen het ftemmen heeft benomen 4
Men fpreekt’er echter van ; men roeme op wyk en ’t lot ;
Maar ‘t is een yd’le waan, en niet dan enkel fpét.
Men mag op tekeris van den hemel niet meerletten;
De Wichlaar hotidt zich doofals ’ dondert ; eù bezetteri
Devogels ’t zwerk , men zweert dat alles vieugde tneldt3
Schoondat een nachtuyl niet dan ramp en onhegl fpelt.

Madr Augtiftuis gaf aa de vergaderingen des vélks de oude voorfecliten wedet , énbé:
teugelde de ongeoorléfde kuyperyen in de verkiezingen door verfcheydene ftraffen (6) 3
tér welken eynde hy de Wet genoemd Lex ulia de Ambitu, waatvan in de Pandettet
gemeld is, invoerde.

Lege3 de Peciniis repétundis.

Woetten wegens vergoedinge van onrechtvaetdigé gelderi.

Calpurnià Lex gefticht door L: Kalpurnius Pifo Frigi , in 't jaar 604, ftelde eenen
O 2 Schout

() 14. pro Murena, pro Corel. &e. (5) Cic. in Vatin. pro Sextio , pro Murana. Dio. lib. 37. (#) Ci: ad
Agtic. 11, ép. il. (42) Cic. pro Plancio (x) Ih Argument. Milortian:  (y) Ibid. (x) SwercinJul.c.4ui (0) Lib.s;
vi ggi: (2) Suet.in Aug.t. 4

 

 
      

     



  

 
 

       
     

(124) IN Bock. DE AALOUDHEDEN XXXIX Hoofdft.
Schout aan om ontrent die mifdaad onderzoekte doen ; en leyde den overtreederen cen
zwaare ftraffe Op (c).

Cecilia Lex worde gemeld by Valerius Maximus (44). Sigonius meent dat deeze
wet dezelfde is als de voorgaande , en dat de twee Voorftanders des vélks Cxcilius en
Kalpurnius beyde her maaken daarvan bevérderd hebben , en dat menze daarom Calpur-
nia, 6£ Cecilia è naar ment goed vonde , noemde ; éf anders dat men daar ter plaats
fe Calpurnia inftede van Cecilza moet leezen.

Funia Lex , waarfchynelyk gefticht door den Vélksvoorftarider M. Junius Pennus in
*t jaar 627. beval dat behalve de Litis </fimatio , 6f waardeering der fchaade, iemand
die aan deeze mifdaad fchuldig was metballingfchap zoudegeftratt worden (€).

Servilia Lex had tétftichter C. Servilius Glaucia Schout , in ’t jaar 653. van deeze
zyn doorSigonius verfcheydene brékken uyt de Schryvers bycen vergaderd , en uyt ké:
pere tafereclen afgefchreeven È

Acilia Lex , gelticht door M. Acilius Glabrio ,, had .dit aanmerkelyk artykel : Dat
aan den overtuygden perfoon niet zou toegeftaan worden ampliatio, 6f een nader kennis:
neeming van de zaak op zékeren dag door den Schout daartoe gefteld ; néch rompere:
dinatio , 6£ uytltelling van ’t geding tor op den derden dag naa dat de partyencerft in’
Gerechtshéf verfcheenen waaren (g).

Cornelia Lex , gefticht door L. Cornelius Sylla den Oppergezaghebber , beval dat
behalve de vergoeding der fchaade , (liis e/fimatio) den perfoon van deeze mifdaad
overtuygd , het gebruyk van water en vuur zoud ontzegd worden (4).

Falia Lex had cér ftichter C. Julius Cxfar ; zy behielde haar gezag in de ganfche
vélgreeks der Keyzeren , en is nòg vermaard in de Pandeéfen. Een groot gedeclte daar-
af floeg op de mifdryven der Landvoogden , van welke: veele uyt krachre van deeze
wet, ten lafte van Pifo , die Proconful in Macedonié was geweeft , door Cicero in zy«
ne 37° Oratie ingebragt worden.

 

(c) Cicero in Brut. de Offic 1. a: Orat. 3. in Verretti. (4) Lib. 6.c.9.$ 10. (e) Cic in Verrem , & pro
Balbo. Ve//. Paterc. Ilb. 2. (f) Cie. Pro Pofthum. pro Balbo , im Verrem. Srgon. de Judiciis lib. 2. c.27.: ; _ A x i (g) Cic:in Verrem. Afon.in cafdem. (6) Cic. pro Cluentio , in Verrem. Alcoz. Pediar. în Verrinas.
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Verfcheydenerley wetten , <&waaraf onder de algemeene Hoofddeelen

niet gemeld is.

a Lodia Lex de Collegiis gelticht door P, Klodius ,, Voorftander des
5 VOlks, int jaar 695. der Stad, beval, dat de Genootfchappen 6f
3 Gilden van Konftenaars door Numaingefteld ,, welke voor cen groot

gedeelte uyt het gebruyk waaren geraakt , alle weder ingevoerd , en
in treyn gebragt zovden worden , als te vooren » met byvoeginge
van eenige nieuwe Gilden (2). à

> Cecilia Lex de jure Italie ® tributis tolendis had tétftichter Qi:
TA 7 Czcilius Merellus Nepos; Schout , int Jaar 693 , en beval dat

de fchatting genaamd Porforia van alle. Italiaanfche Staaten zoud afgenomen wors
den (0).

Portoria waaren , v6lgens de uytlegging van Sigonius , zekere téllen ; die van uyt-
gaande goederen aan de havens betaald wierden; waarvandaan de Inzamelaars Porzitores
Wierden genoemd.

   
Lex Julia de maritandis ordinibus.

De Juliaanfche Wet wegens trouwen.

De Romeynenz6rg draagende voor de aanzienlykheyd van hun Gemeenebeft hielden
den gehuuwdenftaar altoos in een byzondere eere ; en niets was gebruykelyker dan dac
de Tuchtmeefters de oude vryers in cene geldboetebefloegen. Dionyfius Halikarnaflus ()

melde

(a)ia pro Sextio ; ih Pifon, pro Domo; After: in Comel. (5) Dio lib: 37. Cie in Epilt. ad Attici
(€) Lib. 9.

  

   

 

  

    

  

  

  

  

  

  

   

      
  

  
  
  

     

 

  

         

    
  

 

  
 



   

  XXXIXHoofdf. VAN ROME. iliBodk (125)
melde van cen oudeinftelling, vélgens welke alle perfoonenvan cenîrì volwafiea otiderdonigehouden waaren te trouwen. Déch de eerfte wet van welke men cenige zekerheydheeft, was die van Auguftus Cefar, voorgefteld in ’t jaaî 736: maar Zy ging niet door}voor dav'er verfcheydene veranderingen ingemaake waaren; want in’ eerft wierde zyonìhaare grooteftrengheyd verworpen. Dit 16’ onderwerp van Propertius zevende gedichtzyas derden boeks,

Gavifa eft certò (ublatam Crothia Legoni, Be.

Myn' Cynthia was bly dat men die wet verwietp., ené.

Horatius hbemt deeze wet Lex Merita (4). Zy wietdt in ’t jaat 763: veibeteiden vergroot, en op nieuws voorgefteld door Papius en Popaus, Burgermeefters vandien tyd ; waarom ze fomtyds Papia Popea Lex $ en doorgaans Fulia Papia genoemdwordt. Verfcheydene van de zaakenin deeze wet vervat zyn door Lipfius in zyne uyt»Wweydingen over ‘Tacitus bycenverzameld (e) : de merkwaerdiglte daarvan zyn die wel-ke inzettingen van belooninge en ftraffe behelzen.
Onder de cerfte van deeze was , datalle Magiftraaten tarig zouden houden naar “tgestal hunner kinderen; 6f dat cen getrouwd manvooreenen Vryer zougaan: dat in de verskiezingen die Amptverzoekets ; welke de meefte kinderen hadden , voor anderen zousden gefteld worden : en dat iemtand cerder dan ’t gebruyk meébragt na een ampr zoumoogenftaan , indien hy zo veele kinderen had » als hy jaaren te kort quam om be-voegd:tét het ampt te zyn (f).  Dat iemanddiein de Stad drie Kinderen had , in anedere gedeeltenvan Italié vief ; en in de Wingeweften Yyf, (6f zo als fommigezeggen;zeven) van alle moeijelyke dienften ter plaatfe daar hy woonde ; verfehoond zoù Zyn.Hiervandaan quam dat vermaard Jus trium liberorum [?t recht van drie kinderen], zomenigmaal by Plinius , Martialis, ez. gemeld ; welk voorrecht de Keyzer fomtydsaan zodaanige perfoonen fchonk welken de Natuur her geweygerd had.

andeftraffen waarin degénedie in fpyt van deeze wet ongetroiwd bleeven ; vervie:len, was de voornaamfte, dat ongehuuwde perfoonen onbevoegd zouden zyn of ceni-e erfgifte , 6f maaking by uyterfte wille , te genieten , ’t én Zy van hunne nàbeftaansd s €n dar getrouwde , gcene kinderen hebberde » niet meer dan cenhalve naalaaten:« {chap zouiden moogen erven. _Hieromis ’t dat Plutarchus degierige aardt zyner ceu-we aldus doorftrykt: ,, Dat verfcheydene Romeynen trouwden niet om erfgenaamen vani5 hunne eygene middelen te verwekken 5 maar omdaardoorin ftaat te zyn van anderefs,goederen te konnen erven (g). En Juvenalis ziet ook op diegewoonte; daar hyzegn,

 

(h) Yam Pater es 3 dederani quodfame opponere polfis
Fura parentis babes : propter meferiberis beress
Legatum omne capis, nec non & dulce caducum.

Gy zyt nu Vader; ’k heb u in uwe eer? herfteld;
Gy hebt het vader-recht , en kont nu goed’ren ervenj
Door mynenatbeyd kontge cene errefgaaf verwerven
In zyngeheel , en ’t gen’ daar afvale desgelyks:

Claudia Lex deferibarum segotiatione.

De Wet wegensde vertichting der {chryfklerketi.

Suetonitis (#) itiaake maar fimpelyk gewag van deeze wet s en zy fchynt ceti gedeel:te te zyn van de Lex Claudia 6f Clodia , wegens de verrichting de Raadsheeren hiervoorenbefehreeven. Het blykt dan dat niet allen de Raadsheeren s maar ook de Schtys
vers , 6f ten minfteti die fchryvers welke den Rentmeefteren behulpzaam wadren, ‘geerigebruyk mogten maaken van cen vat dat meer als driehonderd Amphore hieldr. Menheeft reden omte vermoeden , dat dit verbéd hen niet opgelegd was; om hunnen ftaat6frang , wanc die was geenfins uytmuntende ; maar liever tet corzaake van hunrie be:diening éfampt ; omdat het ongevoeglyk fcheen dat perfoonen die ’s lands rékeningenielden , zich met den koophandel zotden bemoeijen , en zich  meer bevlytigenom hunne‘eygene kiften te vullen:;. dan de inkomften van den Staat wel te bezérn
gen (4);

23 MasIn Carmine Seculari. (e) Excurl ad Tacit: Ann.Îîb. 3. Liter. C. Vid. Suer. in O@lav:c. 34. __(A) Plim.(@ n 3 cf)Epift. lib: 7. (g) Plesso piaoclopyias (4) Sat, 9:v. 86; (7) ‘In Domit,c, 9 (4) Vid. Zerest in Not: ad -Jo<cum:

 

 

  

     
     

  

 

  
  

   

   

     
  

  

   

   
  

   

 

  

 

  

  

  

  

  
  

   

  

  
   
  
  
  
   

 

  

    

      
  

     
 



     
      

 

        

  (116) IV Boek. D EAALOUDHEDEN IHoofdît.

eManilia Lex was cene wet die z0 wel als de voorige , miaar even gemeld, en door

Saluftius flechts (2) genoemd wordr ; zonder dat men'er by Manutius 6f Rofinus eenige

verklaaring van vindî. Naarhet fchyoc heeft zy t6r deezen eynde gediend, dat nade-

maal het bewind der zaaken menigmaal flechit door den Adel was waargenomen , het

aan zodaanige perfoonen., welker voorouders het Overheyds-amprin den Staatniet be-

diend hadden , en die Homines novi genoemd wierden , in het tockomende vry zoude

ftaan om openbaare ampten te moogen bedienen (12). ;

Atinia Lex de furca beval dat gcen voorrecht iemand in ’t bezit van geltélene goede-

ren zou moogen beveltigen 3 maardatde rechté eygendar altoos zyn recht daarop zou

moogen behouden: (#).

(0 1a Bell. Jogurthin. ‘(1n) Vidi Riviane, in Not dl lotuini

|

(2) Cie. Verr:3. Agel.lib.17:c.7:

Eynde van het: derde: Bock:

SAL
I

err
e
aip

piiiallder
can

pip
i

onTe

CAS

Van de Roomfche manier vari

O 0" "RUE OE e

L'B/0.0,ED, STU

Van de werving vanti voervolk.

P den zelfden tyd van’tjaat dar de Burgermeeftéis verkooten wietdetts

koos men ook de Tribuii militum,[6fKolonellen|tewectenveertien uyt

die van de Ridderfchap, welke vyfjaaren in ’their gediend hadden, en

© tietiuyt degemeene, die rien veldrogren gedaan hadden ; de eerfte noem-

 demenZribunijuniores[jonge Kolonellen]en delaatfteSeniores[oude]:

Wanneer de Burgermeefters cene werying aanftelden , (gelyk zy

g ten tyde der Gemeynteftaat doorgaans alle jsaren deeden ) gaven

> zy cen gebéd uyr, het welk allen perfoonen die den ouderdom van

krygsdienft bereykt hadden (zynde gemeenlyk die van zeventienjaaren ) beval opt

Kapitolium, 6f op het pleyn voor het Kapitool, als de heyligfte en heerlykfte plaats ;

op zékeren dag te verfchynen.  Naa dar het vélk dan tzamengekomen was , en de Burs

germeefters , die de voorzitting in de byeenkomit hadden , gezeten waaren , w ierden

eerft de vierentwintigTribunen aangefteld,naar’t getal derLegiones|keurbenden]welke men

voorhad temaaken , en dat dootgaans vierwas. Vande Fumores ofjongfte Tribunen wier=

den’er vier voor het cerfte Legioen gefchikt , drie voor her tweede , vier voor het der:

de, en drie voor het vierde. Van de Seziores éf oudfte Tribunen fchikte men twee

voorher cerfte en het derde Legioen ; en drie voor het twcede eri ’t vierde. Daarnaa

wierdt elke 7rib4s 6f wyk by loting opgeroepen , en bevolen zich in hunne Centurien te

verdeelen; alsdan wierdenuyt elke Centurie de foldaaten by hunnen naam ‘opgeleezen, met

opzigt op hunne middelenen rang; want men had t6rdien eynderafelboeken by der hand

Wwaarop de naam, ouderdoni ; en fniddelen van yder perfoon naauwkeuriglyk gefchree+

ven waaren. Naa dat men dan vier matinen , zo gelyk in allen deele als men vinden

kon, uyt de Centurie had voorgetteld , koozen'er de Tribunen van het eerite Legioen

éénen uyts daarnaa de Tribunen van het tweede cenen anderen ; vervOlgens de Tribunen

van het derde Legioen den derden man ; en de overblvvende viel den Fribunen van het

vierde ten deel. ‘Alsdan wierden’er weder vier voorgefteld ; en de eerfte keur quam nu

aan de Tribunen van het tweede Lezioen ; in de naafte vier hadden de Tribunen van

her derde Legioen de keur ; van henging de keur over tét de Tribunen van het vier

de Legioen ; en dus:ging het rond , zo dar die Tribunen laa:ft koozen , die te voo»

. cerft gekoozen hadden ; cene wyzc zo eyenmaatig en geregeld als men bedenken

com.

 

Ci

 

   

   

  

     

     

  

     

  
   

    

   

    

 

    

   

  

    

  

   
    

 

 



  I Hoofdft. VAN ROME.

 

 

Cicero meldt van zeket bygeloovig gebruyk dat in deeze vertichtinge waargenomier
‘vierdt ; tewecten dat de féldaaten welke men eert uytkoor, om tér een goed voortea
kente dienen, zulke moften zyn die gelukkige naamen hadden, als Salviuss Valeriùs;
en diergelyke (2).

Daar waaren veele wettige verfchooningendie iernand van den ktygsdienft kotiden bes
vryden, gelyk als wanneer menvyftig jaaren oud was , want dan kon niemand gedwons
gen wordente dienen: éfindien een perfoon cenig burgerlyk 6f gewyd ampr bediende;
dat hyniet gevoeglykverlaaten kon ; 6f zo hyreeds twintig veldrogren had gedaan ,
welk de tyd was die voor een voetknecht vereyfcht wierdt ; 6f indien iemand wegens
cenige ongemeene verdienfte door openbaar bevél van den dienft ontflagen wierdt ; 6£f
byaldien men aan cenig lid verminkt was ; en daardoor in de keurbenden niet mogttoea
gelaaten worden ; gelyk Suetonius fchryft van cenenvader die de duymen zyner twee
zoonenaffneedt voordachtelyk omhen uyt het heir te houden (4). En Valerius Ma
ximus verhaalt cene zaak van die zelfde natuut (1).

Anders was men genoodzaakt zich te onderwetpen; €nin gevalle van weygetinge was
de {traffe gemeenlyk gevangenis, geldboete , éf geeffeling , naar dat de Burgermees
fterzacht 6f ftreng was. En daarom fchynt het vreemd dat. Machiavel de Roomfche
tuche in °t byzonder pryft , omdat men niemandtét den kryg dwong , daat men négs
tans in alle deelen der Hiftorie zulke omftandige blyken van het tegendeel vindt. Im
mers lecft men van Corquifiores , 6£ Wervers, die laft hadden op fommige voorvallen
omuyt te gaan , en vélkten dienfte van den Staatte preflen.

Valerius Maximus (4) verhaalt een exempel van °t veranderen deezet gewoonte , eri
dar

(a) Gicero de Divinat: li x. (6) Sustoni Augult. c. 34: (6) Vali Max: 16.603. (4) Lib:

 

 

     

  
  

     

  
  

   

    

  

   

    

  

     



   
  

        
     

(128) IV Bock. DE AALOUDHEDEN II Hoofdf.

dat elke f6ldaat door de Tribunen uytgenomen » in plaats van doorhet I6t gekoozen

wierdt. En Appianus Alexandrinus geeft te verftaan ; dat in den Spaanfchen corlòg ,

door Lukullus gevoerd , de Raad, op klagte van onbehoorlyke treken in de wervingen,

goed vondt alle perfoonen door °t l6t te verkiezen (e); doch dezelfde Schryver zegt

vok dat de oude gewoonte van wervinge, reeds befchreeven, naà verloop van vyfjaaren

weder ingevoerd wierdt. ; *

Niertemin wanneer cenig ongemeen voorval haaft vereyfchte » ging men de gemeene

gebruykelykheden voorby , en men nam zonder onderfcheyd zulke aan die eerft voor-

quamen , en deed’er cen heirtogr meé.  Dusdaanige {6ldaaten wierden My4tes fubitarii

genoemd.

(e) In Iberia.

TI HO OFDSTUK.

Van de wervine en monftering der Ruytery.

Omulus , naa dat hy den Raadingefteld had , koos driehonderd van

2? de dapperfte jonge mannen uyt de edelfte geflachten , om te paerde

22 ce dienen : maarnaa ’t invoeren van de Cenfus, 6f (chatting, door Ser-

È vius Tullius , wierden alle perfoonen die vierhonderd Seffertia ge-

Và goed waaren in de rang der Equites ; 6f in de Ridderfchap , ont-

sg vangen : echter wierde niemand aldus door de Koningen 6f Burger-

a meefters , 6f naderhand door de Tuchtmeeftets ; aangetekend , in-

wi MAM dien by niet behalve de vereyfchte middelen vry van opfpraak , z0

in zyn perfoonals zecdenwas. ‘Zo daarniet op te zeggen viel , dan wierdt zyn naam

onder de Ridders aangefchreeven , en men gaf hem een paerd en ring 0p's lands kòften;

waarop hy dan gehouden waste paerde te verfchynen , zo menigmaal als de dienft van

den Staat zulks vereyfehte. Invoege dat'er altoos cen genocgzaam getal van ‘Ruyters

in de Stad was , en daar behoefde alleenlyk cene wapenfchouwing,, om hen tét den

dienft gerced te hebben. De geleerden komen in dit punt niet overcen ; echter moo-

gen wy zeggen dav'er drie verfcheydene foorten van monfteringe waaren , teweeten Pros

batio , Transveétio , en't gene men eygentlyk Recenfio noemde ; alhoewel deeze drie

doorgaans onder één verward , en zelden recht verftaan worden.

Probatio mag men vermoedendateen onderzoek ontrent het leevenen de zeeden der Ruy-

teren, en een naauwkeurige befchouwing van hunne lyfsgefteltenifle , geweer , paer-

den , enz. geweett zy. Dit meent men dar doorgaans cens °s jaars plagt te gefchie-

den.
Transvettio cordeelt Lipfius het zelfde te zyn als Probatio 3 maar gewiflyk heeft

by daarin ecnen mifllag; want alles wat wy'er by de Schryvers van vermeld vinden, geeft

cerder ‘cen prachtige ftaatfi cn optrekking te kennen , dan cen onderzoek : Dionyfius

fehryft'er aldus van : ., aa dat de Gfferande geéyndigd is , ryden alle die paerden

,0p ‘s lands kòften hebben , in érde als 6f zy uyt cenen veldflag wederkeetden , zys-

» de gedoft mer de Toge palmate 6£ de Trabee , (beyde zékere tabberden van ftaat) ,

en met olyfkranfen bekroond. De ommegang begint aan den Tempel van Mats, buy-

s,ten de muuren ; enftreke zich langs alle de voornaamfte plaatfen der ftad , in ’t by-

+ zonder de market , en den Tempel van Kaftor en Pollux. Het getal komt fomtyds

» Wwel op vyfduyzend , en elk draagegiften en cieraaden , welke hy tét loon zynet dap-

»perheyd van ‘den Veldoverften ontvangen heeft. Een zeer heerlyke vertooning , by

» de Roomfche Moogendheyd paffende (2).

Deeze plegtigheyd was ingefteld ter cere van Kaftor en Pollux, die in den ftryd met

de Latynen perfoonlyk in *t veld verfcheenen, en den Romeynen byftonden; en ter-

ftond naa het gevecht te Rome , byde fonteyn, alwaar nadérhand hun Tempel gefticht

wierdt , zich vertoonden , op paerden die van fchuymend zweet rookten , even als

6£ zyte pot gerecden hadden omtyding van de zeege te brengen (6).

Deeygentlyke Recenffo [ monftering ] was cen opftel ’t welk de Tuchtmeefters ellken

Luftrum, 6f alle vyf jaaren, namen , wanneer al het vélk zo wel als de Ridderfchap ;

opde algemeene wapenfchouwing molt verfchynen ; zulks datdit alleenlyk cen plegri.
ger

 

  

 

(a) Dionyf. Halic, lib. 6. (3) Pla. in Coriol.

   
  

 

  

 

   

 

   

 

  

 

  
  

     

    

  

  

 

  

  

   
    

  

   

 

  

   
  

  

    

   

   

  

 

  

   
   

   



  
ger en naauwkeuriger foort van Probatio, 6f proef was, metcene opfchryving van micu-
we naamen , en uytdoening van oude., beneyens andere omftandigheden van die nas
tuur. 5

Daarenboven was het een gebruykelyke gewoonte , dat de Ruyters ( Equites) wan-neer ze hunnentyd in den corlég uytgediend hadden, hun paerd plegtiglyk na demarkt
(Forum) leydden , tét aan de zitplaats der twee Tuchtmeefteren salwaar zy verhaaldenonder welke Bevelhebbers , en in wat tyd, plaats , en verrichtinge zy gediend hadden 3en daarop meteere 6f oneere , elk naar zyne verdiénfte, ontflageri wierden. Dit vindtmen by Plutarchys aangerekend , die ‘ons in ’t byzonder verhaalt hoe deeze pleg-tigheyd met cen algemeene goedkeuringe door Pompejus den: Grooten_ verrichtiwierde.

Menzoudhettét cen goed bewys van de duyfterheyd en verwardheyd deezer zaakerikonnenftellen , dat twee zeer geleerde mannen zo byfter dar ontrent verfcheelen , datde één deeze Egui redditio [ wedergeeving van *t paerd ] voor even ’t zelfde houdt alsProbatio (c), en de ander voor ’t zelfde als Transvettio (.d):

 Non noftrum tantas componerelites.

*t Beflechtenvan dit groot gefchil ftaat niet aan ons.

De Keyzers namen dikwils eene befchouwing van de Rugytery , en Auguftus inezonderheyd herftelde de oude gewoonte der Transv
ouden.
*t Is.naauwlyks te begrypendat de geheele Roomfche Ruytery in ’t heir uyt Ridderszoude beftaan hebben; en daarom maakenSigozius en veele andere geleerde mannen eenonderfcheyd in de Ruytery , tuffchen degénen die equo publico [ met ?s lands paerd[ ,6f equo privato , [ met hun eygen paerd ] dienden s de eerfte wil men'dat van de Ridlderfchap zouden geweeft zyn , en de laatfte niet. Maar Grevius en zyn treffelykelandsman Schelius hebben beweezen dat dit maar cen ongegronde gifling isnen uyt de reeks der Hiftorién, datvari het begin van den Roomfchen Staat trtyd van Marius , geene andere Ruyters in de Keurbenden quamen , dan de waare en ey-gentlyke Ridders ; uytgenomenincen algemeene verwarring en beroerte , wanneer alle©rde en tucht verwaarloofd wierdt (e).
Déch naa dien ryd wierden de krygszaaken in een nieuwe plooi gebragt , zulks datde Ridders ’c niet geraaden vonden Zich in’t heir bloorte ftellen , gelyk zy te voorengedaan hadden , maar bleeven doorgaans t’huys, om hunne inkomflen te genieten , enin de verrichtingen derftad eene hand te hebben : terwyl hunne plaats int leger dooruytheemfche Ruytery vervuld wierdt ; 6f zo zy al zelve ‘te velde trokken » dan was °£omeen Bevélhebberfchap te bekleeden. Invoege dat iemand onder de Keyzers een Rid.der kon zyn, en decere van cen paerd op ’s Tands kéften hebben, zonder zich ooitin den kryg te begeeven , 6f met geweer om te gaan. En deeze aanmerking maakte datfommige Vérften de gewoonte van den Ridderen een paerd toe te ftaan achterwege lie-ten , en henalleenlyk den gouden ring , tét een teken hunner éiden, lieten bchouden,

gelyk Plinius de Oude verhaalt dat in zynen tyd gefchiedde.
(c) Herman. Hugo de Militia Equeftri, 1. 2. c. 5.” (4) Sigoz. Annot. ad Liv.1. 9. c. 46. (e) Lib. 33. c..5.Vid.Grev. Pref. ad vol. 1. Th: Rom.

eétio , die cenigen\tyd was opge-

1 Zy too-
‘6t aan den

 

ILE HROFOTRIDES TT: GLK

Van den Krygs-ced, en de wervingen der bondeenooten.

   

  

Aa dat de wervingen geéyndigd waaren , koozen de Tribunen ùytelke Keurbende éénen dien zy den bequaim{ten oordeelden » en dee.
3 den hem cenen plegtigen ced afleggen , welke behelsde dat hy 2ich

zo. verbondt den Bevélhebberenin alles te gehoorzaamen , naar zyn uy-
INS: terfte vermoogen; dat hyt’allen tyde gereed zou zyn te verfchynenPi Wwanneer zy hem-zulks bevalen ; en dat hy ’t heir novit verlaaten4 zou. «dan met hun verl6f.  Naa dat hy gedaan had, trok de gehceleC Keurbende , man voor man , voorby , doende den zelfden ced, door

te roepen , Idezz în me [?t zelfde ncem ik op uri
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{:j0) IVBock. DE AALOUD HEDEN'IV. Hoofdlt:
Deezeen cenige andere eeden waaren ZO weezendlyk t6t den krygsdien®t , dat Fave

nalis het woord Sacramenta in plaats vîn Milites 6£ «Militia gebruykt in zyn 16°
fchimpdicht , alwaar hy zegt: 5 . i

Premia nunc alia , atque alia emolumenta notemus
Sacramentorum. — — — —

Laat ons nu ?t ander loon , benevens ’t ander voordeel
Der Krygsbegedigden aanmerken,

Belangende nu het op de been brengenvan detroepen der Bondgenooten , Polybius
peeft ons te verftaan , dat ten zelfden tydeals de wervingen te Rome gefchiedden , de
Burgermeefter aan de Bondgenootfcheftedenin Italié deed weeten , hocveele krygsbenden
men van hen van noode zoud hebben,midsgaders den tyd en plaats wanneer en waarzy ter
zamelplaatfe moften verfchynen. Hierop deeden de Staaten hun vélk tzamenkomen ,
‘en naa het vereyfchte getal daaruyt gekoozente hebben , vorderden zy hen den eed af,

* en fchikten hen eenen Opperbevélhebber, en cenen algemeenen Betaalmeefter toe. Men
befpeurt dat ten tyde van Polybius geheelItalié aan de Romeynen wel onderworpen,
déch dat geen Staatendom éf vélk in ’t zelve tét een Wingeweft gemaakt was, zo dat
ze hunne oude Regeering en wetten bchielden , en Sociz, 6f Bondgenooten , genoemd |
wierden.

I
|

 Des niettegenftaande waaren de Italiaanen niet alleentyk in verfcheydene afgezonderde
landfchappen verdeeld , maar wierden naderhand ook methet Burgerrecht veréerd , en
de naam van Soci hieldt op , dewyl menalle inboorelingen van Italiè voor Romeynen
rekende ; zulks dat in plaats van de bondgenootfche benden, de hulptroepen (Aux;
ia) naderhand op-de baan quamen , tufichen welke en de voorige men behoorlyk on-
derfcheyd moet maaken : want deezelaatfte wierden door uytheemfche Staten 6f Vér-
ften, ter begeerte van den Roomfchen Raad 6fde Veldheeren ; gezonden , en trokken
cen gezette f61dy van ’© Gemcenebeft.; waarentegen de Socz7 niets voor hunnen dienft ,
dan cene uytdeeling van koorn, .genooten.

   i
IV HOOFDSTUK. Van de Evocati 6f eAdelborften. Te van de uytmuntendfte rang onder de {6ldaaten , waaren de Evocati
[Adelborften],zynde zulke die zo wel uyt de Bondgenootenals Burgers,
zo ruytery als voetvolk, genomen waaren niet met geweld , maar ten i
verzocke der Burgermeefteren , 6f andere Bevélhebberen : tét wel
ken eynde gemeenlyk brievenaan elk byzonder man, dien zy aldus

; ® cét hunnen dienft noodigden , afgevaerdigd wierden.  Deeze waaren
. dro 4 oude en eervaarene foldaaten , doorgaans zulke die hunnen wettigen

7222 tyd uytgediend , 6feenige byzondere tékenen van gunfte , tét loon
hunner dapperheyd ontvangen hadden , en daarom Ezzeriti [ uytgediende | , 6f Bene-

ficiarii [ bevoordeelde ] genoemd wierden.  Naauwlyks wierdv'er cen corlég onderno-
men, 6f cen groot getal van deeze wierdt tét het heir genoodigd , en zy hadden de
ecre van byna gelyk met de Hoofdmannen gerekend te worden. In °t veld hielden'zy

* zich doorgaans by den Opperftandaard , en waaren vry vanalle geringe krygsdienft ,

als op fchildwachtte ftaarì , aan graafwerk te arbeyden , cn andere flaafachtige verrich-

, tingen.
De Keyzer Galba gaf deezen naam van Evocati cok aan cen uytgeleezene bende van

jonge Edellieden van Ridderlykenftaat , welke hy tòt eene wacht van zyn Paleys
hieldt (4).

   
(a) Sueton. in Galb.c. 10.  V. HOOFD. 



V Hoofdt VAN ROME, IV Bock. (131)

No HO" FDSTUR

Van de verfcheydene (corten van è Roomfeh ‘vosrodit > 272 derzelver
verdeelinge in Manipuli, Cohortes , ez Legiones.

g Et Roomfch voetvélk wasin vier foorten verdeeld ; teweeten in Ve.lites , Haftati , Principes, en Triarii.
De Ve&tes [ Ligtgewapende ] waaren gemeenlyk jonge féldaaten(Tyrones), van geringen ftaat, en met ligt geweer voorzien 3027MY Wierden zo genoemd è volando » 6f è velocitate , van hunne vlug-GE heyd en fnelheyd : zy fchynen niet in byzondere benden 6frércenae verdeeld geweeft te zyn , maar in cen 16ffe 6rde voor ’t heir heene722 getrokken te hebben,

     

   
  

 

  

 

  
5 EQVES.

De Haftati { Spiesdraagers 6fPickeniers] wierden zo genoemd ; om dat zy van'oùds
gewoon waaren met fpiefen te vechten,, welke men naderhand als ongerieflyk aan een
zydeftelde. Deeze wierden genomen uyt degénen die in ouderdom naaft aan de elites
paalden. &

  x VELES 2 HASTATVS. 3 PRINCEPS 4 TRIARIVS
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  (13) IVBock. DEAALOUDHEDEN. VIHoofdft.
De Principes [ Voorfte ] waaren doorgaans mannen van middelbaaren ouderdona ,

en van de groorfte kracht. e Is waarfchynelyk; dat zy , eer de Ha/fati ingevoerd wier.
den , gewoon waaren het gevecht te beginnen , én daarvan hunnen naam ontleend heb-

ben.
DeTriarii [ Derdelingen ] waaren gemeenlyk oude foldaaten (Zererani) van lange

eervaarenheyd en beproefde dapperheyd. Zy wierden zo genoemdnaarden ftand diezy
in ’c heir hielden , beflaande de derde 6rdening., en men hieldtze als de waarbérg en uy-
terfte hoope van ’t heir. Zy worden fomtyds Pilazi [ Javelyndraagers ] genoemd, naar
depila [javelynen] welke zy droegen.

Yder van deeze groote verdeelingen, uytgenomen de 7elites beftondtuyt dertig Mazi-
puli 5 [ rétten], en elke Maripulus 6f rr maakte twee kompagnién( ordines ).

Dric UManipuli [ r6tten], het één van de Haffati , *t ander van de Principes , en
het derde van de Tri4rii , maakten cen Cobors [Voetbende]: Onderdeeze was'erééndatuyt
de uyegeleezentte foldaaten en Bevélhebbers beftondt , en daarom den naam van Prima
Gobors. { voornaamfte voetbende ] voerde: Men leeft ook van cen Pretoria Cohors.,
meeftendeels gekooren uyt de Zvocati [ Adelborften], en alleentyk: gehouden om den
Pretor 6£ Veldheer op te wachten ; waaruyt naderhand de Pretorsani 6f Lyffchutten
der Keyzeren hunnen oorfprong hadden.

Tien Cohortes maakten een Legio : het getal van zodaanig een Legioen 6fKeurbende
ftelde Romulus op drieduyzend ; alhoewel Plutarchus zegt dat hy ?t, naa het aannee-
mender Sabynen in Rome , op zesduyzend bragt. Het gemeengetal naderhand in de
eerfte tyden van denvryen Staat was vierduyzend; in den oorlég met Hannibal klom her
tét vyfduyzend ; déch naa dien tyd is ’t waarfchynelyk dat het weder daalde tétvier-
duyzend , 6f vierduyzend twechonderd , ’ welk het getal ten tyde van Polybius
Was.

In de ceuwvan Julius Cefar vindt menniet dat de Legioenenfterker van vélk waaren
dan de Polybiaanfche ; en hy zelf meldt van twee die niet boven zevenduyzend man
tzamen uytmaakten.

Her getal der Keurbenden welke menin f61dy hieldt verfcheelde naar de tyden eni ge-
legenheden : geduurende den vryen Staat wierden’'eralle jaaren gemeenlyk vieraangefteld,
en tuffchen de twee Burgermeefters verdeeld ; déch in voorvallen van nood , vindt
men by Livius dat’er fomtyds zeftien 6f achetien waaren.

Auguftus hielde een heir van drieéntwintig , 6f zo fommige willen , van vyfen-
Calate Keurbenden ; opde been ; maar in laatere tyden vindt men’er zelden zo
veel,
Zy ontleenden haare. naamen naar de érde in welke zy opgerecht waaren , als Pri.

ma ; fecunda , tertia ; Sc. (cerfte è tweede , derde, enz). Maar omdater gemeen-,
lyk verfcheydene Prime , fecunde $ enz. hier en daar waaren, kreegen zy négeenen
bynaam, ’t zy van de Keyzers die’er de cerfte oprechters van waaren geweeft , als A-
gufta , Claudiana , Galbiana, Flavia, Ulpia, Trajana, Antoniana; 6£ van de Land-
{chappen die voornaamelyk door hunne dapperheyd veroverd waaren , als Parthica »
Seythica , Gallica, Arabica , enz. 6f naar de Gédheden welke van hunne Bevelheb-
bers in byzondere cere gehouden wierden , als &Mizervia en Apollinaris : 6f van de
geweften alwaar zy hunne inlégeringen hadden, als Fretenfis s Cyrenica » Britannica ,
enz. òfuna van ecnige voorvallen als Adjutrix [behulpzaam ], Martia [ krygs-
haftig], Fulminatrix [ blikfemend ], Rapax [ roofgierig ] enz.

 

Val HO /'OESD:S IU: KR.

Van de verdeeling der Ruytery , en der Bondgenooten.

pg) En Legioen te pacrde beftondt uyt driehonderd Ruyters , zynde in
tien Terme [Ruyter-vaanen], elk van dertig mannen, verdeeld , ‘enel.

6 ke-rurma in drie Decurie, 6f r6tten van tien ; onderfcheyden.. Dit
getal van driehonderd wierdt genoemd Fuftus Equitatus [cen vol
flagene Ruytery ], en moet daarvoor genomen worden telkens als

A) men by cenen Schryver vinde, Legio cure fuo equitatu , 6 Legio
ik cugufta eguitatu. En hoewel men nu en dan een ander getal vindt,

gelyk als twechonderd op een plaats 6£ twee van Livius cn cale3
eche

  

   

    

  

                   

  

    

  

  

  

        

  

  

  

   

       

    

 



  VII Hoofdt, VAN ROME. IV Boek, (133)
echter moeten wy onderftellen dat die verandering uyt eenige voornaame corzaak ont-
ftaan zy , en gevolgelyk van geen klem kan weezentegen den gemeenen loop der Hifto-
rié.
De uytheemfche benden , onder welke men de Bondgenootfche en de hulptroepen

Kan tellen , waaren niet, gelyk die der Burgeren , in Keurbenden verdeeld ; maar in
twee groote hoopen genoemd Ale 6f Cornua [ vleugels , 6f hoorns ], en die wederom
in zodaanige ròtten gelyk de Roomfche Keurbenden verdeeld waaren. Alhoewel men in
de Hiftori weynig lichts daarvan vindt , als zynde cene zaak van Kleyn belang,

Verder ftaat ons aan te merken , dat de krygsmage welke de Romeynenvan de Bond.
genootfche Staaten overnamen , gelyk mer hunne eygene was in voetvélk, maar censzo
fterkin ruytery : déch doordien zy die met groot beleyd en omzigrigheyd verdeelden,
voorquamenzyalle toeleg die regen hunneinboorlingen mogt ber6kkend geweelt zyn:
waneontrenecen derde deel van de uytheemfche ruytery , en cen vyfde van her voet-
vélk wierdt van de reft afgefcheyden , onder den naam van Exrraordinarii [ buytenge-
woone ], en uyt'die zonderde men nég een gedeclte af, welke men AME [afgezon-
derde ] noemde.
Tea tyde der Keyzeren wierden de hulptroepen gemeenlyk onderden nam van Keur-

benden gerckend ; alhoewel de ouder benaaming van Ake ons echter menigmaal voor-
komt. Zy wierden Ale [vleugels ] genoemdvan haaren ftand in ’ heir; en daarom
is die benaaming fomtyds ook tocpafielyk op de Roòdmfche féldaaten , wanneer zy de-
zelfde ftandplaats inhadden.

VIIL:.H..0,05F:D-S:TU K:

Van de Bevélhebbers der Roomfche Heirkracht ; en cerft van de

Centuriones ez Tribuni 5 e de gebieders over de Reytery

en de Bondgenootfche krygsmagt.

E Krygsbevélhebbers kan men vélgens Lipfius verdeelen in eygent-
Iyke en algemeene ; de cerfte hadden bevél over cen byzonder ge-

b deelte , als de Cenzuriones [ Kapiteyns], en de Tribuni [ Kolo-
2 a 3° de andere hadden gezag over de ganfch krygsmagt , gelyk

als de Legati [ Onderveldheeren ] ,, en de Veldovertte.
Van de Centuriones kan men geenrechte bezeffing hebben , zon-

der zyne gedachten te laaten gaan op ’t gene alreede gezegd is , naa-
melykdar elk der dertig rétten (42/40) die cen Legioen uyt-

maakten , in twee kompagnién (ordines) verdeeld was, en by gevélgedat de drie ben-
den der Heffati , Principes , en Triarit , elk uyt rien Mazipuli , en twintig ordines
©f vaanen beftonden. Elke Mazipulus had twee Centariones 6f Kapiteyns , tewecten
voorieder vaan één. En omderangte fchikken , wierdenzeoptwee verfcheydenever-
kiezingen'aangefteld. De dertig die cerft gekoozen wierden hadden altoos de voorrang
van hunne makkers, en geboden daarom over de ordizes ter rechterhand, gelyk de an-
dere over die ter flinkerhand.
De Triarii 6£ Pilani de cerlykte geacht zynde , zo wierden hunne Kapiteyns eerft ver.

kooren ; naa hen vélgden de Principes , en dan de Haftati ; waarvandaan ze Primtis
© Secundus Pilus , Primus $ fecundus Princeps , Primus © Secundus Haftatus ge-
noemd wierden.

Hierftaat aan te merken , dat Primi ordines fomtyds by de Hiftorifchryvers voor de
Centuriones van die 6rdeningen genomen wordt ; ‘en deeze Cenruriones [ 6£ Hoofd.
mannen ] worden bywylen ook Prizcipes ordinum , en Principes Centurionum ge-
noemd.

’e Is desgelyks aanmerkelyk wat cen ruym veld voor bevérderinge en verhooginge
daar openftonde , cerft door alle de ordines der Haftati , daarnaa door die van de
Principes , en eyndelyk van de laatfte vaan der Trizrii tét. den Primopilus , den
aanzienlykften onder de Centuriones , en die wel verdient byzonder befchreeven te wor-
di

 

en.
Deeze Bevélhebber wierdt behalve zyne benaaming van Primopilus , ook ‘Dux Le-

3 gio-

   

  

         

    
    

  

  

 

  

 

  

  

  
  

 

  
  

    

  

  

  
  

 

   

  

  

    

  

  
    
  

  

  
 

  



 
        

 
         

   (134) IV Bock. DE AALOUDHEDEN VII Hoofdt,
gionis, Prefettus Legionis [ Overltevande Keurbende], Prizzus Cesturionumen Pri
mus Centurio | Opperkapiteyn ] genoemd , cn was de Hoofdman der rechter zydfe
vaan van de eerlte Manipulus der Tridrit (6f Derdelingen ) in elke Legioen. Hy
was bovenalle de andere Hoofdmannen , en gaf gemeenlyk het woord éf de leuze in
wapenoefeningen en gevechten , uyt lat der Tributi. Voolre had hy ’ opzigtover
den Arend , 6f°t Opperveldreken van het Legioen ; wa4aruyr het ontftaàt dat Aquile
preeffe zo veel betekent als het ampt van Pr?wop:/s bedienen ; waarom Aquila b
Plinius voor ’t zelve ampt genomén wordt , en Y2vezalis fchynt zulks dok te kennen
te geeven , wanneer hy in zyn 14° Schimpdicht zegt:

Vi locupletem Aquilam tibifexagefimus annis
xAdferat.

Opdat het zeftigltjaar u cen {chatryken Arend
Aanbrenge.

Want die bediening was niet alleen cerlyk, maar ook zeèr voordeclig,, vermids dient
Hoofdman een byzondere wedde, waarfchynelyk zo vecl als een ridderlyke inkomft ,
toegelegd wierdt ; en wanneer hy ‘© amptneérleyde wierdt hy als één van de leden ‘der
Ridderfchap geacht , voerende den tytel van NOA » even gelyk zy die de
grootfte burgerlyke aripren afgelesd hadderì , Corfulares , Cenforii , Pretorii , Que-
ftorii, en eAdilitit genoemd wierden.

Het amptstekenvan den Centario[Hoofdman] was de Zizis 6f*trysje dat hy in zyne harid
droeg, waarvandaan Zirepotere zoveelbetekent als, na een Kapiteynsplaats ftaan. De
E:vocati [ Adelborften ] hadden ookhetrecht van den Zitzs te voeren ; als Zyndein gee-
nen deele minder dan de Centuriones.

Noopendede reden waarom dit rysje van een wyngaard:rank gemaakemoft zyn, cen
oud uytlegger van Juvenaal geeft’er ons eene die vry kluchtig is, naamelyk dar Bacchus
zich in zyne krygstoge van zulk een ftaf bediende , en ’t gebruyk deszelfs den naako=
melingen aanprees.

Behalve de Centuriones had elke WManipulus twee Vexillarii 6£ Vendrigs j en el.
ke Hoofdman had twee Opziones 6£ Succenturiones , die hem tét Luytenants verftrek-
ten.
De Tribuni [Kolonellen] zyn hunnen naam ef corfprongaan de inzetting van Romulus

ver[chuldigd, die drie Opperbevélhebbers verkoor uyt de drie Tribus 6fwyken ; in welke hy
de Stad verdeelde. Naderhand grocide her getal aan tét zes in elkekeurbende, Zy
wierdeneerft door de Koningen aangefteld , en daarnaa door de Burgermeefters , tét
ontrent her jaar naa °t ftichten der ftad 393. wanneer her vélk dit recht zichzelven aan-
maatigde ; en hocwel de Burgermeefters in den corl6g met Perf(eus, Koning van Mace-
doniè , dit voorrecht weér na zich namen (4) , echter vindt men dat het wel haaft, eri
négin dien zelfden oorlég , weder rér het volk keerde (4). ’t Is waarfchynelyk dat
hetniet lang daarnaa was , dat zy deeze magttuffchen hun beyde deelden , zulks dat de
ééne helfe der Tribunen door de Burgermeefters aangefteld , cn de andere helft door ’t
vélk verkooren wierdt. Die van de cerfte foort wierden Rufuli 6f Rutili genoemd ,
omdar zékere Rutilius Rufus cene wet v'hunner begunftiginge opbragt; en deandere Go-
mitiati omdat ze hun Bevelhebberfchap door de gemecne ftemmenin de Comizia 3 6£
Vélksvergaderingen kreegen (c). Somtyds wierden ze uyt de Ridderfchap en Raads-
heerlyken ftaat genomen, en ten tyde der Keyzeren fchynende meefte Tribuzi > zo niet
alle , Raadsheeren 6f Ridders geweeft te zyn; ch wierden uyt dien hoofde verdeeld in
Laticlavii en Angufticlivit ; want de Latus clavus (zékere tabberd ) behoorde ey-
gentlyk tétde cerite , en de Auguffus clavus tbr de laatfte.
Het werk der Zribu7î was alle verfchillen in 't heir te beflechten , het wachtwoord te

geeven, toezigt over de graafwetken en ‘t leger te neemen, en verfcheydene andere zaa«
ken , die elders ftaan aangeweezen te worden.
Zy haddendecere van cenen gouden ring te draagen evenalsde Ridders (Eguites) ;

en omdat hun amptzeerbegeerd was, duurde het maar zes maanden , opdat men’er zo
veele als doenlyk was toe zou moogen bevérderen. De kennis van'deeze gewoonte hebè
ben wy dank te wecten aan dit Vaers van Juvenalis in zyn 7° Schimpdicht.

Semeftri vatum digitos cirtumligat auto.

Hyciertde vingeren der Pogeten meteen’ ring
Van goud , zes maanden lang.

EL
(«) Vid. Liv.1.42. (@) 14.1. 43: (0) Vid. Afcon. Pedian. in Verrin.

     

   

     

  

     

  

   

  

     

  

                       

  

   

  

 

 

  



  ‘VIII Hoofdî. "V:AN ROME IVBoek(135)
Elke Turma , 6f ruytervaan ,, had drie Decuriones , 6f Hoofdlieden overtien s déch

die eerlt verkooren was geboodt over ‘e gcheel rét , en de andere waaren maar zy-
VOLERE » alhoewel elke Decurio eenen Optio , 6f Stedeliouder , onder zich
had.
Belangende de krygsbenden der Bondgenooten éf uytheemfchen ; men weet*niet ze-

ker wat Bevélhebbers overde kleynerétten *t gebied hadden ; maar *c is waarfchynelyk
dat de Romeynen die naar hunne eygene krygstucht gefchike , en’er diergelyke
Hoofdlieden als in de keurbenden dienden over gefteld hebben.  Maar de twee Ale, 6f
vleugels, der Bondgenooten , zegt men dat elk eepen Overften hadden , die door den
aBurgermeefter benoemd , eyeneens regcerden als de 7ribun; der keurben-
cn.

 

VELI: + O TORE: Di STU SK.

Van de Legati , 6f Onderveldheeren , en den Imperator, éf

Opperveldheer.

cerfte inftelling der Zegati [ Onderveldheeren ] was niet zo zeer
o om te gebieden , als om raad te geeven, want zy waaren ecnige van
de oudfte en verftandigfte leden uyt den Raad , die gekooren wier-
den om den Veldoverfte in zyne raadflagen byte ftaan.  Dionyfi.

> us noemtdit , ,, het eerlykfte en geheyligdfte ampt onder de Ko-
è ,meynen, behelzendenieralleenlyk het gezag eens Bevélhebbers ,

= »»maar 00k de heyligheyden eerwaerdigheydcens Priefters (4). En
NlIZZZZzIzE id. ,,ly en Polybius geeven hen geenenanderen naam danIe:sfuta) , 6f

TleesCura] xocvuEsra , Oudften , 6f Qudften en Raadslieden.
Zy wierden perni door de Burgermeefters gekooren , welke verkiezing door ’t

gezag van den Raad geftyfd wierdt : echter wierddit fomtyds overgeflagen, 6fregen
efprooken , gelyk men ziet by Cicero in zyne redenvoeringen voor Sextus., en tegen
atinius.
Zy hadden”t gebied naaft aan den Veldoverfte, en verrichteden alle zaaken onder zyne toe-

  
Jaatinge, waarom Cefar hunne magtoperafiduciaria [toevertrouwde hulp] (4) noeme. Enals *
de Burgermeetter òfde Proconfulafweezendwas, hadden zy de ecre van de Bylbondels té
gebruyken , en hadden dezelfde magt als de Amptenaar dien zy verbeeldden.

Noopende’t getal deezer Legati , wy hebben'er geen zekerheyd van ; maar moogen
vermoeden dat zulks aan ’t goedvinden van den Veldoverfte geftaan , en men zich
daarin naar den aarde en omftandigheyd der zaake gefchikt hebbe : echter heeft men
eenige oorzaak om te gelooven dat’er één voor elke Keurbende geweelt zy.

Onder de Keyzers waaren’er twee foorten van Legari, teweeten Confulares [ Burger-
meefterlyke ], en Pretorzi [ Schoutelyke ] : de eerfte geboodenover geheele heirlegers
als Stedehouders des Keyzers ; en de andere maar over byzondere Keurbenden.
De Imperator 6£f Opperveldheer, overtrof alle andere Bevelhebbers , niet alleenlyk

omdat hy ’t oppergebied over ’t ganfche heir, zo ruytery als voetvélk , had, maar in.
zonderheyd om dat het waarneemender tekenbeduydfelen ( 24/ficiz) , door hulpe der
waarzeggeren , aan hem opgedraagen wierdt , het welk een zecrftaatelyke plegtigheyd
in alle krygstogten was : hierom wierden zy gezegd, gerere rem fiis aufpiciis , ©
fuis divis | de zaak te vocren onder hun beleyd engezag]. Deeze fpreekwys quamey-
gentlykft te pas , wanneer zy zelve in perfoon niet optrokken , gelyk Suetonius , daar
hy de ver6veringen van Auguftus optelt , zichzelven aldus uytdruke , Domus auterz
partim duîtu » partim aufpiciis fuis , ©c (c).

Machiavel (4) verheft de wysheyd der Romeynen zeer hoog, omdat zy aan hunne
Veldheeren eenen onbepaalden laftbriefverleenden , waardoor ze gevolmagtigd waaren om
te vechten Gfnict te vechten ; cene ftad aante taften, 6f cenen anderen weg optetrek-
ken, zondereenige tegenfpraak; behoudende de Raadalleenlyk aan zichzelven de magt
van vreede te maaken , en corlég aan te vangen , ’t en waare op eenige buytengewoone
voorvallen. Hierdoor wierden menigmaal aanmerkelyke overwinningen bevochten , die

am

() Diowyf: Helicarm. 1.11. () Civil.1 2. (©) Suet. in Aug.c. 21.

 

(@) Machiavel. over Livius.

 

 

     

  
  

 

   
  

    

   

 

  

    

  

 

   

                           

   

  

 

   

 

  

 



 
 

   

(136) IVBock. DE AALOUDHEDEÉN VIII Hoofdft:
anders waarfchynelyk zoudenachter gebleeven geweeft zyn. Aldus ging het met Fabi.

us Maximus , die de Toskaners by Sutrium geflagen hebbende , en voorneemende het

Ciminifch wotdte palfeeren , ’t welk cen zeer gevaarlyk en moeijelyk beftaan was, niet

- wachttetét nader bevél van Rome; maar zonder marren met zyne krysmagtin der vyan-

den land trok , en hen teenemaalverfloeg. De Raad onderrufichen vreezende dat hy

zulken hachlyken toeleg beftaan zoude ; zondt de Voorftanders des vélks mer cenige

andere Amptenaars om Fabius te verzocken , dat hy op zodaanig cen onderneeming

niet wilde denken : maar zy niet aankomende voor dat zyn aanflag al uytgevoerd was ,

keerden , in plaats van zyn voorneemenre verhinderen , te rugge met de blyde tyding

zyner gelukkige heirtogt (e). ; ;

Her uyttrekken van den Veldoverfte was met gtoote praal en bygeloovigheden ver-

zeld.

©

Naa dat de openbaare gebeden en 6fferanden om cenen gelukkigen uytflag geéyn-

digd waaren , toog hy , ged6ft met eenen purperen 6f fcharlaken tabberd , P'aludamen-

tum genoemd , ter ftad uyt , vergezelfchapr met cen groot gevélg van beyderley kun-

ne , jong en oud , voornaamelyk indien mencene tégt ondernam tegen cenen magtigen

6f vermaarden vyand ; want elk cen was greetig om hem, van wien zy oordeelden datal

hunne hoope engeluk afhing , met goede wenfchingen naa te vélgen.

Indien ’t niet al te gering cen zaak waare, men zoud hier cene befchryving moogen

byvoegen van des Veldheers hand-paerden , met hun kéftelyk tuyg en behangfel van

goud en purper ; gelyk Dionyfius verhaale dat men den Oppergezaghebber Quiné&tius

zodaanige paerden bragt, in plaats van die welke hy by zynen ploeg gelaaten had ; 6f

als die van Pompejus den Grooten , welke Plutarchus zegt dat in den oorlég mer Serto-

nius door den vyand genomen wierden.
De aaloude Romeynen haddencen zékere bygeloovige verbeelding ren aanzien van den

Veldheer , geloovende dat indien hy wilde roeftaan dat men hém toewyde 6f opéffer-

de aan Jupiter , Mars, de Aarde , en de onderaardfche Goden , alle de ongelukken die

Zyner partye zouden moogen overkomen , door die g6dvruchtige daad alsdan op hunne

vyanden overgebragt wierden. Deeze waan wierdt verfterkt door cenige vootfpoedige

voorvallen , voornaamelyk in ’t geflacht der Decién , waarvan de vader ,-zoon , en

zoonszoon , zichalle té behoudeniffe hunner heiren opéfferden. Decerfte was Bur-

germeefter met Manlius in den corlégtegen de Latynen , en bemerkende dat de flinker

vieugel, over welke hy geboodt , begon te wyken , riep hy Valerius den Hoogenprie-

fter , om deplegtige wying aan hem te doen ; ( waaraf Livius ons in zyn achtfte boek

cene befchryving geeft) , en daarop zyn paerd de fpooren gegeeven hebbende , rende hy

in de dikfte drommen der vyanden , alwaar hy gedood wierdt , maar het Roomfche

heir won denflag. Zyn zoonfneuvelde op dezelfde wyze in den Toskaanfchen 0or-

log » en Zyn zoonszoon desgelyks in den corlog met Pyrrhus, in welke beyde de Ro-

imeynen de zeege wegdroegen. Fuvezalis geeft hen ‘in zyn achtfte Berifpdicht dee-

zen léf.

Plebeie Deciorum anima , plebeiafuerunt
Nomina : pro totis Legionibus bi tamen & pro
Omnibus auxiliis , atque omne pube Latina
Sufficiunt Diis infernis , Terraque parenti 5
Pluris enim Decit quam qui fervantur ab illis.

Als 6f hy had willen zeggen:

De Decién zyn niet befaamd door naam 6f Adel,
En négtans Konden zy volftaan voor °t heir , en voor
Dejongemanfchap en de hulp gezonden door
Latynen, om aande Aarde, en de onderaardfche Goden

Zich te Offren ; want bun bloed , dus yvrig aangebooden,
Geldt meer dan al het vélk dat door hen wierdtgeréd.

(e) Liv.L9.
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IX. HOOFDSTUK.

Vangeweer en de wdpenen der Romeynen.

M vande wspenen kennis te bekothen ; behoeven wy ons niet op téhouden met de gemeene verdeeling van beleedigende en verweeren.
de, maar zullenze lievet vélgens de verfcheydene foorten van krygs-
vélk aanwyzen.

Belangende de Velites [Ligtgewapende], hun geweerbeftondtini
Spaanfche zwaerden, welke de Romeynen voor *t belt van maakfel ,

Ss en bequaamft tét hun gebruyk hielden; ze waareri cenigfinsgelyk de2 Turkfche fabels, maar wat fcherper van punt.
Hiffe waaren fpieRen 6f javelynen ; zeven in getal voor yder man , zeer ligt endun.
Pérma was cen rondas die voet in den middellyn breed , cn gemaakt van hout metleder overtrokken.
Galea 6f Galerus , was cen ligte Helm , gemeenlyk. gemaakt van het vel van ecnigwild beef, om te {chrikkelyker te fchynen ; hieroin zegt Virgilius:

— — Falvofque lupi de pelle galeros.

En helmen gecl van kleur gemaakt van wòlven huyderi.

En Propertius.

Et galea birfata comptafupina juba.

Een ftérmhoed met ruyg haair gecierd.

"t Is niet onwaarfchynelyk dat toen men den Bondgenooten (Soc) mede plaats gafonder de Roomfche Keurbenden, de byzondere Ordening der Velites uyt het gebruykCra is, en dater cenige jonge {6ldaaten uytgekoozen wierden om voor het heir tefchermutfelen : want men vindt onderdeli ègewapendetfoepen ten tyde der Keyzeren,Sagiltarii bEviciurera] , en Funditores ÈSlingeraars ] ; die nooit cen eygentiyk ge.deelte van de Zedites waaren.
De wapenen van de Zaftati [ Spiesdraagers] , Prizcipes [ Voorften], èn Triariz[Derdelingen ] waaren meerderdeels dezelfde; weshalve Polybius hen in zyrie befchiy-vinge ook niet verdeelt , maar vanalle gezamentlyk fpreekt.
Hun zwaerd was eveneensals dat der Velites » en ons ftaat daar ontrent niets andersaan te merken , dan dat de Roomfche féldaaten het gemeenlyk aan hunne rechter zydedroegen ; om niet hinderlyk aan hunfchild te zyn , alhoewel men henin de aaloude ge

denktékenen dikwils anders verbeeld zier.
Hunneandere w4penen , die eeniglins aanmerkens waerdig zyn , waaren Scutum,

Pilum , Galea; en Lorica.
Scutum was cen houtefe4sld 6f beukelaar , welks declen met yzere plaatjes aan ééngehecht waaren , zynde geheel met een buls-huyd overtoogen ; dan was'er van buyten .négeen yzere plaat overheene, oin de flagen afte weereri » ef van binnen was diergelykcen plaat , opdat’er door op de grond telegpen geen fchaade aan mogt komen : in’tmidden was een yzere bult 6f knobbel umbo ) , dienftig om’erde fteenen 6ffchichtenopte doen affchampen , 6f ook fomtyds wel om geweldig op den vyand in tebooren ,en alles voorzich heene te diyven.  Deeze beukelaars worden onderfcheyden van de C/y=- dei , zynde kleyner fchilden , geheel rond , en tét andere vélken behooreride » hoewelze echter vooreen korten tyd cok van de Romeynen zyn gebruykt géweet. Maat deScuta [ (childen] waaren van tiweederley foort , ovata | eyronde ] en imbricdra, {dak-panachtige] welke langwerpig en binnenwaards geboogen waaten. Polybiuszegt dar de $eg-ta vier voet lang waaren, en Plutarchus noemtze wodfpsis , reykende tér aan de voeten (a) : en°tis waarfchynelyk datze byna het ganfche lighaam bedeke hebbeù ; wantby Livius vinde men gemeld van féldaaten die op de wacht ftonden , en fortyds flie-Den hoofd op ’t ééne end van hun fchild , terwyl het ander end op de grondonde (6).

Sk Pia
(4) Plat.in P. Emilio. (2) Liv.1. 44.    

  
  



  

 

   

(135) IVB6ek! DE AALOUDHEDEN IXHoofiî.
Pilum was cene fehicht > ‘waarmeé men in cen gevecht op den vyand fchoot ; door-

aans vierkant , hoewel fomtyds ook rond, beftaande uyt cen ftukhouts van ontrent

drie elleboogen lang , en cen yzer van dezelfde lengte, dat aan ’t end gekerfd en getand

was. Zy waareh zeer naauwkeurig in her tzamenvoegen deezer twee ftukken , en dee-

den ’t zo konftiglyk » dat het yzer zelf cer brak 3 dan het voegfel. Elk man had twee

zulke Pila, waarop de Poteten flaan, wanneer Zy Zeggen:

Bina manu lato crifpans baftilia ferro. Virg. Ra. 1.

Hyzwaait twee fpieffen in de hand met breed beflag ,

En Status Theb. 2.

Que duofola manu gefans acclivia monti
PFixerat , intorquet jacula.

*Twee fchichten dic hy cerit hadin den berg geftoken »

Schoot hy met magt op hen.

C. Marius verzon in den Cimbrifchen oorlòg iets nieuws aan deeze Pile ; want te

voore was het yzer aan’t hout vaft gehecht met twee yzere pennen ; maar hy deed in

plaats van de ééne yzere pen cen houte infteeken , op Zodaanig cen wyze dat wanneer

de fchicht in des vyands fchild gefchooten wierdt , de houte pen door die ftoot brak ,

waardoor het hout dan hing te flingeren , en door zyne zwaarte het fchild neér

trok (c).
Ewaseen ftormhoed, Komendett aande fchouderen , en doorgaans van koper, hoe-

wel Plutarchus zegt dat Kamillus die van zyn heir van yzer deed maaken , als zynde

cen fterker metaal (4). Het onderfte gedeclte hiervan wierdt Buccula [*t wangftuk ]

genoemd , gelyk Fuvenalis zegt > Sat. 10.

— — Tratta de caffide buccula pendens.

Het wangftuk hangt te wappren aan den helm.

Boven op denftérmhoed was de kuyf (Crifta) in welkete vercieren de féldaatengroo-

te hovaerdy hadden. ‘Ten tyde van Polybius droegenze cen pluymaadje van veederen

van verfcheydenerley koleuren , om zich daardoor cierlyk voor hunne vrinden , en

{chrikkelyk voor hunne vyanden te  vertoonen , gelyk de Turken tegenwoordig nég

doen. Maarin de meefte oude gedenktékenen vinde men de Furti anders verbeeld $

en niet veelverfcheelende vandic welke men hedensdaags nòg wel op de helmen heeft.

Echter fpreckt 7irgilius uytdrukkelyk van véderen (e).

Cujus olorine furgunt de vertice penne. n.10.

De zwaaneveéren ftaan op zynen kruyn te pryk.

Ende kuyf van Mezentius befchryft hy als 6£ ze van cen pacrde-maan 6f ftacrt ge-

maakt was.

— — Crifaque hirfutus equiné. n. 7.

Ruyg door zyn kuyf van paerdehaair.

Maar hoedaanig ook de kuyven der gemeeneféldaaten geweelt zyn ,, die der Bevél-

hebberen waaren vecl mooijer en Kbftelyker , zynde doorgaans met goud 6f zilver be-

wrécht, en dwars over den ganfchen helm uytgeftrekt. Indien men van die van uyt-

heemfche Overften mogtfpreeken , de kuyf van den Koning Pyrrhus zoud ; als heel

zonderling , onzer opmerkinge wel waerdig zyn ; want Plutarchus befchryft dezelve als

van twee bokshoornen gemaakt.
Lorica was cen pantfier 6f maalién-ròk , gemeenlyk van leeder gemaakt , en met

kleyne yzere haakjes 6f maalién bewerkt , en fomtyds met fchubbetjes van dun goud ver-

cierd,, gelyk blykt uyt VirgiZius.

Lo-

(©) Plasarch. in Mario (4) Idem in Camillo. (4) Idemin Pymho.
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XHoofdft. VAN OR OM. IVBoele (139)
o *

Loricam confertam bamis n.3:

Een pantfer net gewrécht met haakjes.
En

Nec duplicì fquamd loricafidélis $ auro. n.9.

Een pantfer trouw bewerkt met dubbele goudefchubben.

Somtyds waaren de Lorice cen foort van linnen pyrékken , gelyk Stetonius meldé
van Galba , en Plutarchus van Alexander; 6fdie der Spaanfche troepen by Polybius in
zyn verhaal van denflag by Kannas befchreeven.
De arme foldaaten , die geen duyzend diachmen gegoed waaren , *droegen in plaatsvan cenen pantfer cen borftplaat (peéforzle) van dun koper ; ontient twaalf vingeren

breed en vierkant; deeze plaat met het gene reeds befchréeven is; maakte hen volkomengewapend, ‘t en zy wy'er de fcheenftakken (ocree) byvoegen, welke Zy aan de bee-
nen droegen, en moogelyk, als veele andere gewoonter , van de Grieken (£) ontleend
hadden.

In ouder tyden ondet de Romeynen gebruykten hunte ruytets alleenlyk cen tondas ;
met cen helm op ’t hoofd, en een paar javelynen in de hand , zynde cengroot gedeelte
des lighaams zonder cenige Befchuttirige ; mat bevindende het groot ongeryf van dus
voor alle ftooten en flagen bloot te ftaan , begonden zy zich te wdpenen, gelyk de
Griekfche Ruytery , 6£ hun eygen voetvélk , uytgenomen dat hun fchild wat Korter en
vierkanter was , en hunne fpeer 6fJavelyn dikker , met punten ter wederzyde ; opdat
de cén miflende 6fbreekende , de ander van dienft mogte zyn.

(F) Svzoinpildis A'zook

 

XxX HOOFDSTUK.

Van de flagordening der Roomfche heirlkgeren.

  

  
    

 

a Anneer de Bevélhebbers een heir in flagorde ftelderi, wierden de Hz:
(3 ffati |Spiesdraagers] vooraan gezét in dichte en fterke geléderen ; de
J Principes[Voorfe |achter hen, d6chniet zo dicht aan één sendaarnaa
e deTriarii [Derdelingen] , in zulk een wyde G6rdening ; dat zy des

SS noods zynde de Princides en Haftati tuffichen hunne ryen konden
28 ontvangen. De Ve%tes [ Ligrgewapende], en in latere tyden de

NI S Boogfchutters en Slingeraars, wierden in zulk een gerégelde 6rde
- niet gefchaard , maar 6fvoor de Ha/tati gefteld , 6f in de leedige

ruymtens , die’er hier en daar tuffchen dezelve waaren , verdeeld , of fomtyds wel in twee
hoopenin de vleugels geplaatft. Maar waardeeze Ligtgewapende ook gefchikt waarens
zy begoriden altoos het gevecht , en fche:mutfelden met vliegende partyen tegen de
voortroepen der vyanden. Indien ze de overhand kreegen , ’t welk zelden gebeurde,
dan zetteden zy hunne overwinning voort ; maarte rug gedreeven wordende, voegden
£y zich aan de zyden van ’t heir, 6f verzamelden zich in de achtertòge:- Als zy gewee-
ken waaren , trokken de Haffati tegen den vyanid aan i en zo die voor deszelfs magt
moften zwichten , wecken zy van langzaamerhand achterwaards , en vlydden zich in de
tuymten dic'er tuffchen de ryen der Prizcipes waaren , waarnaa Zy_ met Hieh gezament-
lyk het gevecht hervatteden. Byaldien dan deeze Maffati eiù Principes dus vereenigd
evenwel n6g te zwak waaren om ’r geweld des gevechts te konnen wederftaan , dan
weeken2y alle te rugge in de wyde tuficherituymiten der Tigri ; waarnaa zy altzamen
in cen dichte drom veréend , cenen anderen aanval deedenveel vinniger dan ‘te vooren ?
en zo deeze pooging vruchteloos was , dan rekende men den Îlag , tén aanzien van het
voetvélk , ganfchelyk verlooten , dewyl'er geen verdertoeverlaat was.

Deeze flag6rdening van ’è voetvélk was ever als de {chikking der boomen , welke
imen de Qincunx [ Vyfrégelige ruyt] noemt ; en waarvan Virgilius ons cen aardigeveta
gelyking gecft.

  

dz (a) Ut
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({40) IV-Bock::D E-AALOUDHEDEN X Hoofdtt,

è © Utfepe ingenti Bello cum lonza cohortes ®

Esplicuit legio , © campo(tette agmen aperto ,

Diretteque avies, ac latò fiuttuat omnis

e

Are renidenti tellus , necdum horrida mifcent

Prelia, fed dubius mediis Mars erratin armis:

Omnia fint paribus numeris dimenfa viarum.

Non animum modo ante pafcat profpettus inanem;

Sed quia nonaliter vires dabit omnibus equas

Terra ,ntque im vacuum poreruntfe extendere rami:

te Welk Vondel aldus berymd heeft:

— — Gelijk in bloedig ftryen

De keutebende haer geleén by wijle ontiluit ,

En op hetvlacke velt , cer zy den vyant ftuit è

Lich in flaghorden zet ,, daer * lant zo verre flickert

Vankrijghsvolck , en *t geweer in d’oogen blinckt en Dlickert }

Voor ?t aengaen van denflagh ; daer d’ootloghskans verlangt;

En middenonderftael enfpits in twijfel harigt.

Zo plant uw ryen op haer maet, om ’t vele fe Kleeden,

En geenfins om uw oogh en ydle zinlijckheden

Te weiden , maer omdathet aerdtryck ; blyde en gioen,

De ranck en anders niet al even milt kan voén,

De ranck haere armen 00kniet breet genoegh kan fpreiden.

Gelyk nu zodaanig ceri ftand der boomethniet alleenlyk tét vermaak en cieraad dient;

at elke boomruymte zoud hebben om zynen wortel en takken uyt te fprey-

den , zonderin de anderete verwarren, zo kreeg ‘ook door deeze fchikking van 'tkrygs-

61het heir nietalleen cen fraaije gedaante , en veitoonde zich groot , maar elke 16l-

daat had aldus bequaame ruymte om zyn geweer te gebruyken , en in de leedige

‘©openingen achter hemte wyken, zonder éenige verwarring òfftooring teveroorzaaken.

De lit van zich dus driemaalte verfterken, wierdt byna voor de ganfche konft en ’t

geheym der Roomfche krygstucht gehouden ; en "t_was fchier onmoogelyk , als men

Zulks wel waarnam , dat het cenen ongelukkigen uytflag had : want in elkenaanval moft

het geluk hen begeeven hebben ; eer zy in wanòrde konden geflagen worden ; en ’t

moft den vyand juyft in drie verfcheydene gevechten gelukken de overhand te hebben ;

indien hy den flag zoude winnen : waarentegen de meefte andere vélken , ja de Grie-

ken zelve , hun ganfche heirals in ééne fchaare ftelden ; en zichzelve en hun geluk. aan

den uytflag van cen enkeld gevecht betrouwden.

De Roomfche Ruytery wierdt aande twee hocken van *t heir; gelyk vleugels. aaneen

lighaam , geplaatt ; en zy ftreedt fomtyds te voet, en fomtyds te paerd ,

,

naar dat

de gelegenheyd vereyfchte , even gelyk hedensdaags de Dragonders. De Bondgenoot-

fche 6f hulptroepen, maaktén de twee punten der flagérdeninge uyt, en dekten het gan=

fche heir der Romeynen.

Belangende de plaats der Bevélhebbeten , de Veldovetfte had zyne poft gemeen:

lyk int midden van ’t heit , tuffchen de Prinespes en Triarii , als de bequaams

ite cord om aan alle de benden 2yne bevélen te gecven. Aldus fchikt Virgilius Turs

imaar opd:

nus 00k:

— — Medio dux agmine Turnus
Vertitur arma tenens. LE n,

De Veldhcer Turnus met geweerin zynen vuyft
Staat middeninhet kicir.

De Legati» Morenatic en de Tribuni [ Kolonellen ] hielden zich doorgaans

by hem, %t en waare de eerfte gelaft wierden om devleugels te gebieden , 6fde andere

eénig ander deel van *t heir.

De Centuriones [ Kapiteyns] ftonden elk aan ’t hoofd van zyn rét, om het zelve

aan te leyden ; hoewel zy fomtyds ook, uyt dapperheyd en om eere te behaalen , zich

in °t voorfte van het heir blootftelden; gelyk Salluftius van Katilina verhaale , dat hy al-

fe zyne befte Kapiteyns benevens de Evocati [ Adelborften] , en voorts het puyk der

féldaaten in ’t voorfte der flagérde ftelde. Maar de Primipili > 6£ voornaamfte Ka:
È

(4) Georg.2



  

 

XI Hoofdft: \V A°eN ROME. IV Boék. (141)
piteyns , hadden de cere om benevens.de Tribunen dicht by den Veldoverfte te
ftaan.

De gemeene {éldaateh wierdenin verfcheydenéryen, naar *tgoedvinden der Hoofdluy=
den, vélgens hunnen ouderdom, fterkte,; en cervaarenheyd;. geplaatit; en aan elk cen
ruymte van drie voet vierkant toegeftaan; om zyn geweer te konnen behandelen. Vootts
wierdt in hunne krygstuche zeerftrikt waargenomen ; nooit hunne ryen te verlaaten, 6f
hunnegeléderen te breeken.
Maar behalve deeze gemecne manier van hun heir in flagorde te ftellen, ‘© welk by

alle Hiftorifchryvers van belang duydelyk genoeg gemeld wordt ; hadden. zy nég cenige
andere zonderlinge manieren van flagérdening , naar de gefteltenis van ’t vyandlyk heit
gefchikt :

Gelyk als de Cànens , wanneer het heir gefchaard was als cene /7ig 6f drichoek, om
daarmeè door de geléderen des vyands heene te booren; en die te verbreeken.  Dusdaa=
ig een geftalte van °t heir wierdt ook wel Caput porcinam. [ Verkens k6p ], naar ’t welk
het cenigfins geleek., genoemd. i
De Globus [Kloot] was wanneer de f6ldaaten zich in een dichten ronden drom be.

gaven,, ct welk doorgaans in den uyterften nood gefchiedde.
De Forfex was als men °t heir ftelde in de gedaante van cene Schaer ; en fchynt uyt-

gevonden gewceft te zyn om ’t vyandlyk heir, wanneer het zich t'eeniger tyd in de
geftalte van een Camess 6f wig vérmde ; te ontvangen.. Want als ’t zelve dus
poogde in te booren ontving men het in °t midden van deeze opene Schaer , en be-
lette daardoor niet alleen het beoogde onheyl ,, maar gemeenlyk wierden de vyandenaf-
gefneeden.
De Turris was cen langwerpig vierkant, als een Tore4, beltaande uyt fmalle geléderen

van weynig vélks , d6ch verre in de lengte uytgeftrekt : dit fchynt van grooten oudet
dom te zyn, want men vindt'er by Homerus (4) al yan gemeld.
De Serra , 6£ Zaag > was als. de voortroepen van ‘heir het gevecht beginnende 3

fomtyds voorwaards , en fomtyds achterwaards ftreefden ; zo dat men door hulp van
een ruymeinbeelding eenige overeenkomft tuffcher ‘t zelve è en de tanden van zulk cen
\verktuyg zou konnenvinden.

(a) 01 D% ripiadbo pins iledicasi Tiad. sb:

 

XI HOOFDSTU K.

Van de Veldeekens en Vaandels; het Krygsmuzyk, °© Wachiwoord ;

de Aanfpraak des Veldheers.

2 fcheydene aanmerkelyke dingen het heir betreffende re verhandelen ;
5 gelyk als de Veldftandaarden, het Krygsmuzyk , het Woord éf de
leuze in gevechten, en de Vertoogen des Veldheerò.

$ Noopende de Veldtekens , zy waaren 6f voot het voetvélk , 6f
g voor de tuytery. Die t6t het voetvélk behoorden waaren 6f het al-
NY gemecene van de geheele Keurbende, 6fde byzondete van de verfchey=

SN NS dene Mazipuli bf rétten.
Het gemeen veldteken van de geheele Keurbende was ee Arend van goud éfzilver ;

ftaande bovenopeene fpies, met eenen donderkloot in zyneklaatiwen, als gereedom den
zelven uytte werpen. Dat dit teken den Romeynenalleenniet eygen was , blykt Klaat
uyt het getuygenis van Xenophon,. welke zegtdat de koninglyke ftandaard van Cyrus
‘was cen goudenarend overcen fchild gefpreyd , en boven opcenfpeer gehecht; en dar
dic by de Perfiaanfche Koningen négin ’t gebruykwas (4). ì
War eertyds de veldtekens der byzondere rérten waaren , gecft het woord Munspulus

zelf te verftaan, want gelyk Qvidius zegt:

es Leèr wy tét het leger en de krygstucht komen., hebben wy nég ver:
DEA
No

   

 

    

Perticafufpenfos portabat Longa maniplos 3
Unde maniplaris noniina miles habet

È S3 Men
(a) DeJultit. Crilib. 7.
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(12) IV Bock. DEAALOUDHEDEN XIHoofdft. I
Men droeg eendiand vol hoois wel eer aan cenen ftang;
Hiervankrecg de féldaat zyn naam al overlang.

En Manipulus betekent eygentlyk cen hand vol hoois, *t welk de féldaaten in de on-
befchaafde tyden aan ’t end van eenen ft6k droegen t6t een veldteken.

Maardit was in de boerfche tyd van Rome ; naderhand gebruykten zy cene fpeer, met ì
een dwarsbalkje aan ’t end , bykans als een kruys , en fomtyds met eenhand daar boven |
op , als fpeelende op 't wootd Maripulus': beneden aan ’t dwarsbalkje waaren één 6f
meer rondefchildtjes gehecht, waarin fomtyds de beeldtjes der goden, en in laatere ry-
den die der Keyzeren gezét wierden. Auguftus beval dat men zich van eenen Kloot bo-
ven opcene fpeer tt dat gebruyk bedienenzou, ten teken van de veròvering der wae-

1
Hi| Her veldteken der ruyteren was niet cen vaft ftuk gelyk dat van ’t voetvélk , maar e

IR was een vaan , byna gelyk onze vaandels, hangende aan eenen ftaf: op deeze vaanen fton: —
Î den gemeenlyk de naamen der Keyzeren met goudene é6fpurpereletters.

De gédsdienftige z6rg welke de féldaaten voor hunne veldtekens droegen was orige-
meen ; zy aanbadenze , zy Zzwoeren'er by , cn zy vervielen in een gewiffe dood=
ftraffe zo ze dezelve verlooren. Hierom was tin een twyfelachtig gevecht cen penice-
ne krygslitt ; dat de Bevélhebbers den ftandaard uiyt des draagers hand rukten ; en on:
der de.vyandlyke benden wierpen , weetende dat hun vélk het uyterfte zoude waagen;
om hem.weder te bekomen.

Belangende de verfcheydene foorten van ftatidaarden en vaandels door laatere Key=
zers, zo voor als naa het inkomen van ’t Chriftendom , ingevoerd, zulks is buyten
ons tegenwoordig befték het welk niet verder gaat dan de bloeijendfte tyden der Room=
fche Moogendheyd.
De Romeynengebruykten in hur heir alleenlyk blaas-:muzyk : en de Inftrumenten

daartoe waaren de Tube ; cornua; buccine , en bitui.
De Tuba meent men dat evenals onze Trompet was, dun en {mal aan’ ééne end; en

hoe langer hoe wyder rechtuyt loopende tét aan ’r ander end.
De Corzua waaren byna rond geboogen , en hadden hunnen naam ontleend van de

boornen der bceften , welke men in ruuwer tyden tét het zelfde gebruyk gebeeziod
had.
De Buccine [ Bazuynen] fchynen dezelfde oorfprong gehad te hebben, en men zou

de benaaming derzelver Konnen afleyden van Bos en cano. ’t Zou zwaar vallen het recht
onderfcheyd tuffchen deeze en de Corzua te bepaalen , “è en waare zy wat Kleyner , en
niet volkomen zo krom geweeft-zyn; echter is het zeker dat zy'er van verfcheeld heb-
ben; warit men leeft nooit dat de corz42 by de fchildwachten in ’t gebruyk waaren, maar
wel de buccine.
De Lift waaten cen middelfoort.tuffchen de Corzua en de Tube ; zynde bykans

recht, déch een weynig geboogenaan de top, gelyk de Lituzs 6f ftaf des Wichlaars,
waarvan ze hunnen naam ontleenderi.

Dewy]lalle deeze blaastuygen van geel koper gemaakt waareri , wietden de fpeelders
derzelver Zneatores genoemd , behalve hunne' byzondere naamen van Tubicines
[Trompetters]., Corwicizes [ Hoornblaazers 6f toeters ]. Buccinatoves [ Bazuyners]
enz. en naar ’t fchynt hadelke Mazipulus en Turma cen gezét getal daarvan , bchalve
degénedie van een hooger rang zynde, voorde geheele Keurbende gemieen waaren. In cenen
veldflag ftonden de eerfte by de ftandaarden en vaanen van hunne byzondere rétten ; en
de andere ftonden by den voornaamftenarend , in cene kring, dicht by den Veldover-
fte en de Opperbevélhebbers ; en wanneer op ’t woord des Veldheers de aanval flonde
te gefchieden , begondendeeze den alarm te blaazen, en wierden daarin vanalle de an=
dere , die onder’t heir verdeeld waaren , gevélgd.

Behalye deezen alarm (Cla/ficumz) gaven de féldaaten op den eerften aanval cen al
gemeene wapenkreet (4), welke naderhand naar cen gekryfch der Germanen. Barritus
genoemd wierdt.

Deeze gewoonte fchynt ontftaan te zyn uyt eene drift der natuure, en wordt byna al-
len vélken, wanneer ze zich tòt een gevecht begaven , toegefchreeven ; als by Home-
rus:den Trajaanen ; by Tacitus den Germaneh ; by Livius den Gallen ; by Kurtius den
Macedonièrs en Perfiérs; en by Thucydides, Plutarchus , en andere Schryvers , den
Grieken. Polyznus fchryft Pan de eere toe van dit uytvindfel , toen hy Onderveldheer
van Bacchusin zyne tégt na Indié was : indien dit zo-is 3 dan vindt men daarin den
rechten oorfprong van ‘’t woord Pazicas terror [ {chielyke vreeze]; dewyl die zeer wel
7 gev6lg van zulk cen yslyk gefchrecuw kon zyr, De Romeynen voegden by dee.
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ze_gewoonte het geklster. hunner w4penen , met kracht tegen malkanderen gefla-
gen, om ‘t geraas en de fchrik daarvan te vergrooten : dit noemden zy Concuffio ar- .
MOVUM. ‘
Onze vermaarde WWilton heeft'er ons eene belchryving van gegeeven , gelyk als 6f,

de wederfpannige Engelen zulks ook gedaan hadden , naa dat zy door ’t vertoog van
hunnen Leydsmantér het hervatten van den kryg aangepord waaren:

(c) Zofprak by ; en om Klera te geeven aan =yw? taal,
* Wierp hy miljocnen uyt van zwaerden ; altemaal

Van vlammen glinfterende , als ’£ geweer der Cherubynen.
Zodradit fchielyk Licht de Helle quam befchynen ,
Zag men het helfch gefpuys , door cen verwotd VAZZAR
Den Allerhoogften met bunw wapens tegengaan 5
Hunn' (childen Klaatren ; want dit wadren de oorlogstoonen ;
Waarmeé 2yftout en trots °t gewelfdes Hemels hoonen.

Detékenen om den ftryd aan te gaan , waaren behalve deezen alarm s 6f een vaan éf
ftandaard t6t:dien eynde opgerecht ; en by Plutarchus optwee plaarfen genoemd , cen
purpere tabberd ; 6f anders een zeker woord éf fpreuk ; door den Veldoverfte aan de
voornaamfte Bevélhebberen , en door hen aan ’t ganfche heir bekend gemaakt. Gemeen-
1yk was dit een woord van een goed beduydfel , als.Melicitas [geluk |, Libertas {[vry-
heyd], Zioria [ overwinning ] , Forzuna Cefaris [?s Keyzers fortuyn ] enz. éf de
naamvan cenige Gédheyd, gelyk Zezzs genitrix. [ moeder Venus] waarvan Julius Cxe-
far, en Apollo van’e welk Auguftuszich bediende. De Teffera[leuze] die men eertyds tét dit
gebruyk hielde , fchynt cen zeker houtje geweelt te zyn’t welk men aan elken féldaat
gaf om hem vandenvyand te onderfcheyden, en moogelyk plagt men daar een woord
6f fpreuk op te fchryven , van’t welk men zich miffichien naderhand bediende zonder
*t houtje.
Her krygsvélk , wanneer d’er cen kans'ftondt gewaagd te worden , wierdt onder an-

dere aangemoedigd door ’t vertoog van den Veldoverfte , voor wien men alsdan cenen
troon oprechtte van groene zooden, omringd mer de byl-bondels, vaandels, en andere
krygscieraaden : van deeze hoogte fprak hy ’t heir aan ; maakte de {6ldaaten de rreffe-
Iyke daaden hunner voorouderen indachtig , zeyd hen hunnefterkte , en gaf hente ver-
{tan decoeftandder vyandlyke krygsmacht ; verwekkende voorts hunne hoope door de
heerlyke belooninge van cere en overwinninge , en verdryvende hunne vreeze door alle
Klemrédenen welke cen natuurlyke kloekmoedigheyd en welfpreckendheyd iemand kon
te binnen brengen.  Deeze gewoonte , fchoon nu verouderd , en als onnut uyt her ge-
bruyk geraakt , wordt echter in de aaloude Krygstucht ren hoogften gepreezen , enis
ongetwyfeld menigmaal de corzaakvan cenen gelukkigen uytflag, en het middel van muy-
tery te dempen enfmooren , gewcelt , dewyl menig cen roekeloos bedryf, ea ongeluk-
kige wanérdein ’t veld, daardoor voorgekomen wierdc.

(©) Parad. lot. B.1.
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Van de gefalte en verdeeling van Leger der Romeynen.

 

   

 

g N geen ding waaren de Romeynen naauwkeuriger dan in ’t formee.
ren van hunne Legers ; en men vindt vermeld , dat twee zter groote
Krygshelden Philippus van Macedoniè , en Koning Pyrrhus, ziende
de zonderlinge fchikking derzelver , hunne groote verw ondering des-

» wege betuygden , cordeelende dat de Romeynen meer waaren dan
ST] Barbaaren , gelyk de Grieken alle andere véiken buyten hen noem-

sg den.

Aléer wy het Leger in ’© byzonder befchouwen ; zullen wy ’t cer&
verdeelen in Ce/tra effiva [ zomer-leger ], en Ca/frahiberna [ winter-leger ] :’ het cer-
fte was fomtyds lige en bewcegelyk , zo dat menhet in éénen nacht konter neérflaan,
6f opbreeken , en dan noemde men ‘ fimpelyk Ca/tra. Maar wanneer men Sgornad
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(144) IV Bock:DE AALOUDHEDEN XII Hoofd&t.
lang in’t veld gelegerd te zyn, dan wierdt'ér:meer moeite aangewend ‘om het leger te
fchikkenen te verfterken , rét gerief eh befchuttinge van ’c krygsvélk ; en dir noemde
mendan Caftra Stativa [cen vaftleger). |.
Noopende de Hiberna 6f winterlégeringet ,, zy wierden doorgaansin ceneftad 6f ves-

ting gehouden , 6f anders zo gemaakt en gefehikt , dat ze byna de gedaanteeener ves.
tinge hadden, Hierayt merken deliefhebbets der 2aloudheyd aan, dat die fteden in Ent:
geland , welker naamenin Ceffer eyndigen , eertyds de Caffra biberna { winterlégerin-
gen] der Romeynen géweett zyn.

e geftalte van hun Leger was vierkant , gefcheyden in twee hoofd-verdeclingen ,
?c hooger en laager end. In de opperverdeeling was de tent des Veldheers , en’c ver-
blyf der voornaamfte Bevélhebberen; en aan ‘t laager end waaren de hutten der gemeene
krygsknechten , zo ruytets als voetvélk.
De verblyfplaats van den Veldoverften , die Pretoritm genoémd wierdt , omdat de

aaloude Latynen alle hunne Bevélhebbers Pretores noemden ; fchynt van cen ronde ge-
ftalte gewecit te zyn : de voornaamfte deelen daarvan waaren de Tribunal, 6f ’s Veld.
heers paveljoen; de Augurale , 6fkapél tòt gebeden en 6fferanden ; en de vertrekkeri
voor de jongè Edellieden, die onder ’t opzigt van den Veldheer quamen, om den aardt
des landste leeren kennen ; en eenige eervaarenheyd in krygszaaken te bekomen: dee-

ze Edellieden hadden den eerlyken tytel van Imperatoris contubernales ; ['s Veldheers
tentgenooten ].
Ter rechterzyde van °t Pretorium ftont het Quefforium , 6£ kantoor van dén Pen-

ningmeefter van ’t heir ; en dicht daar by de Foruzz ; [ 6f markt]; alwaat men niée ale
leenlyk waaren te koop bragt, maar ook Raadsvergadering hieldt , en gehoot aan de
Gezanten verleende ; deeze plaats wordt fomtyds ook Quintana genoemd.
Aan de andere zyde van ’t Pretorium waaren de Legati, 6f Onderveldheeren , ge-

huysveft : en voor het Pretorinze hadden de Tribuni | Kolonellen ] hunne verbiyf-
plaatfen.zes en zes byeerì , recht tegen over hunne keurbeniden , opdat zy’er te beter ?t
opzigt over zouden konnen hebben.
De Overften (Prefeîti) der uytheemifche benden hielderi hun verblyf ter zyde van

de Tribunen , tegen over hunnevleugels : achter hen waaren de vertrekken der Evocazi
{ Adelborften]., en vervélgens der Exrraordinarii » 8& 7Abletti Equites [ uytgeleezene
€n afgezonderde ruyters] , welke het oppergedeelte van ’r leger beflooten.

Tufichen de twee verdeclingen was cen pleyn 6f perk van ontrent honderd voetent
lang, ’t welk men Principi noemde , alwaar de outaaren en beelden der Goden fton:
den , en moogelyk ook de voornaamfte Veldftandaarden.

Het midden van het laager-end wierdt , als de cerfte plaats, der Roomfche Ruy-
terye toegefchikt., naalt haar waaren de Triarzi gelegerd, daaraan de Principes , dari
de Haftati , vervélgens de uytheemfche ruytery , en eyndelyk het uytheemfch vocet-
véòlk.

Maarde gedaante en afdeeling van ’*t Leger kan men beft in een tafercel voor ’t og
verbeelden. Ondertuffchen ftaat ons nég een zonderlinge ftaatkundein ’t fchikken der
Bondgenootfche troepen aan te merken; want zy verdeelden de krygsmage der uyt-
heemfchen, ftellende een gedeelte daaraf aan ’t hooger end des Legers , en cen gedeel.
te aan ’t lager ; en dan verfpreydde menze in kleyne hoopen rondom detroepen van
den Staat , zulks dat die het midden inhebbende , vaft en fterk waaren , terwyl de an-
dere weynig kracht hadden , omdat ze ze wyd van één gefcheyden waaren , en als aan
de uyterfte boorden van *t heir lagen.
De Romeynen verfterkten hun Leger met cene graft , welke zy Fo/% , eri cenen wal,

dien zy Yallum noemden. Hetlaafte verdeelen fommige in Agger en Sudes ; zynde ag-
(ade dyk van opgeworpene aarde , enfudes de palifaden 6t°t paalwerk ; om de wal
te ftyven,
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XIIL: HO OFDSTU Ki

Van het werk, en de ocfeningen derfoldaaten.

E dienft en’ werk der f6ldaaten beftondr voornaamelyk in %© waat-
neemen van hunne wacht; en in’: maaken van wallen en bélwerken,

> en *t verrichten vandiergelyken ruuwen arbeyd.
De wachten waaren in Excubie 6Fdag-wacht, en Vigilia 6fnacht-

wacht , verdeeld,
® Belangende de Excadie , men hieldt die éf in” Leger, 6faan de poorten en wallen. Tét de Leger-wacht wierdt een geheeleT 2 Manipulus [eenrét vantwee vaanen] gefchikt, om voorhet PreforiuzWacht te. houden; en vier f6ldaaten ftonden voor de tent vanelken Tribynus [6fKolonel].De Triarii , als zynde van de aanzienlykfte rang, waaren van de gemeene wacht vryzmaar reche tegenover de ruyters geplaatit zynde, waaren zy verpligt om een 0og op hun-ne paerdente houden.

De Dag-wachten aan de poorten van ’t Leger en de wallen, noemde men gemeenlykStationes : Voorzoveel men afncemen kanfchynt'er alle dagen één rétte voet , enéénte paerde aan elk der vier poorten geftaan te hebben : en ’t was cen onvergeeflyke mif-daad zyne péft te verlaaten , 6f van de wacht te loopen. De voortreffelykheyd derRoomfche krygstucht in dit ftuk , is op veele voorvallen , t6t hunne éere 3 €n ten voor-
deele hunner zaaken , gebleeken. Een blyk daaraf ziet men in belég van Agrigentum inSicilié , in den eerlten Karthaginenzer corl6g, wanneer de Roomfche wacht zich een
weynig verder dan zy behoorde in ’t:veld verfpreyd had om voér te zoeken ; want'deKarthaginenzers die gelegenheyd te baat neemende, deedencenen wakkeren uytvaluyt defiad , en 't ftondt gefchapen dar zy ’t leger zouden bemagtigd hebben. De féldaatendie door achteloosheyd hunnenpligt hadden verzuymd; deezen mifllag bemerkende , emweetende watftraffe zy verbeurd hadden ; beflooten hunne fout door een dappere daadte vergoeden; waarop zy zich herz4melende , niet alleenlyk den aanval der vyanden ;die hen in getal zeer verte overtroffen, ftuyteden; maar ook zulk cen flagting onder hendeeden , dat zyze te rug dreeven na hunne werken , vanwaar ze gekomen waaren
om 't leger te overrompelen (4).
De Nacht-wachten die den Veldovetften en den Tribunen toegevoegd wierden, waa-

ren van dezelfde aardt als die van den dag : maar de eygentlyke wachters (Zigiles)Waaren vier uyt elke Marspulus , die drie uuren de wacht badden , en dan door vierandere afgelolt wierden; zulks dat’er vier partyen waaren , vélgens de vier wachten, die
haare naamen van deeze gewoonte ontleenden.
Het uytzetten deezer nacht-wacht'gefchiedde door cen kerfltékje (Teffera), metcen byzonderopfchrift , ’t welk van den éénen Kapiteyn tét den anderen ’t geheele le-

ger door gegeeven wierdt , tétdat her weder aan den Tribun quam die 't eerft had
overgeleverd. Op * ontvangen deszelfs wierdr de wachtterftond gefteld. De perfoon
die deeze Tefera van de Kolonellen na de Kapiteyns moft brengen wierdt Tefferarius
{[Leuz-draager] genoemd.

Maar omdatdit niet genoeg was om het werk te fchikken , had men daarenboven de
Circuitio vigilum [6f Ronde], welke gemeenlyk viermaal ’s nachts gedaan wierdt ,
door eenige uyt de ruytery. Déch op fommige buytengewoorie. voorvallen deeden de
Kolonellen , Onderveldheeren , en fomtyds de Veldoverfte zelf in perfoon , dee.
ze, ronden , en namen zeer naauwe toezigt op de wacht in elk gedeelte van het le-

Livius (4) de Macedonifche met de Roomfche foldaaten vergelykende , geeft aan de
laatfte de voortége , om hunnen. onvermoeiden arbeyd en geduld ‘in ’t voortzetten van
hunne werken : en dat dit geengeringe 16f was, blykt uyt het gene Polybius (€) vande

- Macedomers zegt , dat naauwlyks cenig vélk deongemakken beter kon uytftaan, 6fge-
duldiger in den arbeyd was , ’t zy in hunneveftingbouw 6f veldlégers ; 6f in cenig an-
der moeijelyk en zwaar féldaaten- werk.* Men kan de ùytmuntendheyd der Ro.
meynen in dir ftuk niec beter toonen , dan ‘door eenige merkwaerdige exempelen
Me krygswerken ; waarvan’er ‘ons genoeg voorkemen onder ’t beleyd van. fuli-
us Cafar.

  

   

 

De Deeze
) Vid Pobb. libr. (6) Lo. (Ls.

   

 

  

 

   

   

  

  

 

   

  

    
   

   
  

   

  

  

  

    
  
  

  

 

  

   
  

     

    

  

     

  

   
   

  

     

    
   

   

 



  

     

  

  

  

     

  

  

  

  

   

  

  

 

  

             

  
  

 

  

  

 

  

         

  
  
   

 
     

(146) IV Bock. DE AALO UDHEDEN XII Hoofdit.
Deeze Veldheereene ftad der Atuatici in Gallié belégerende ,'‘omringde die met cenen wal

‘van twaalf voetén'hoog, en zo veel breed, die vyftien Italiaanfche mylen in den omtrek,

èn met veele houte fterkten Bezét was. Ditalles wierdt met zulk een fpoed voléyndigd;

‘dat de vyanden genoodzaakt waaren te bekennen , dat zy de Romeynen aanmerkten

‘als zulke die in dusdaanige onderneemingen door cen bovennatuurlyke ‘6f g6dlyke mage

bygeftaan wierden (4).
: Opeenanderen tyd, incene tògt tegen de Helvetii in % zelfde land, deed hy alleen-

1yk mer behulp van ééne Keurbende en cenige Landfchaps fòldaaten, cenen walopwerper

“van negentien Italiaanfche mylen lang, en ‘zeftien voeten hoog , met cene graft naar

imaate , om denzelvenre befchutten (e).
Nég aanmerkelyker waaren zyne befchanfingen voor Alelia 6f Alexia in Borgondié ;

door hemzelven wydloopig in zyn zevende boek befchreeven ; waatdoor hy zyn heit

dekte voor tachtigduyzend mannen die in de ftad waaren , en twechonderd veertig duy»

zenid te voet, benevens achtduyzendte pacrd , die t6t byfland van den vyand waaren

aangekomen (f).
Maarten hoogfte wonderlyk waaren zyne werlken waarmede hy Pompejus en zyn heir

te Dyrrachiumbefloot , en die van de ééne zee tét aan de andere reykten , wordendè

aldus van Lukanus in zyn zesde boek befchrceven:

Franguntur montes , planumque per ardua Cefar

Ducit opus : pandit foffas , turritaque fummis
Difponit caftellajugis è magnoque recelfu
Amplexus fines > iltus , nemorofaque tefqua ,

Et filvas > vaffaqueferas indagine claudit :

Nondefini campi , non defunt pabula Magno,
Caftrague Cafareo circumdatus aggere muta& > (CDA

{Vaarvoor men in ‘e Duytfch aldus zou konnen zeggen:y!

Men breekt de bergen , en men ziet de hoogten flechten ;

En torens op den t6p van’t hoog gebergte oprechten

Door Cefars laft ; men maakt ook graften diep en wyd ;

En trekt cen” wal rondom debofichen , zelfs in fpyt

Van’ wild gedierte , dat dus rondom wordtbeflooten.

Maar evenwel ontbreekt geen veld , 6f voér, den Grooten

Pompejus ; want hy kan zyn' legerplaats naar luft

Verandren ; fchoon het werk van Cxfar hem ontruft.

| Deoefeningen deslighaams waaren , wandelen , loopen ; fptingen , en zweimmen i

het cerfte was hecl dienftig ten aanzien van lange tégten , welke fomtyds noodzaake-

lyk moften ondernomen worden; het ander kon hen behulpzaam zyn om te vinniger

op den vyand aan tevallen ; en de twee laatfte dienden om bélwerken te beklimmen ;

en flooten 6f graften te paffeeren : het fpringen echter behoordeeygentlykt6tderuytery;

en wordt nég hedensdaagsheeldienftig gehouden.

Deoefeningen met het gewecr verdeelt Lipfius in Palarid , en Armatura.

De Exercitia ad Palum , 6£ de Palaria [ Paal-oefeningen] wierden aldusverricht:

men zette cenen paal overend van ontrent zes voeten hoog , overeenkomende metde lengte

van cenen man; en hiertegen waaren de fòldaaten gewoon met allerley geweerte fchermen;

jeerende aldus , met behulp der Campidottores [ Drilmecfters ]; hoc wel te treffen: 7a-

venalis voert zelfs het vrouwy6lk by deeze oefeningin:

Sat. 6.
—— Vil quis non vidit vilnerapali
Quemcavat affiduis fudibus , ftutoque laceffit 2?

Wie ziet de kerven in den paal niet , dien zy door
Haarftadig fchermen weet allengskens uyt te héllen ?

‘Armatura was cene oefening voornaamelyk beftaande in 'e werpen van fchietge=

weer , gelyk als fpiefen , javelynen , pylen ; evz. waarin de nieuwelingen (Zyrones)

inet groote vlyt , en onder een ftrenge rucht geoefend wierden. Miffchien had Yave-

nalis deeze gewoonte in ’toog  wanneer hy in zyn vyfde Schimpdicht zich alduslie

‘hooren:
Tu

(A) Cefar de Bell. Galli 1. 2, c 8, (e) IMemLi (f) Ibid. lib. 7.
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Tu fcabié frueris mali, quod'in aggere rodit
Qui tegitur parma © Le > metuenfque flagelli
Difcit ab hirfutojaculum torquerè Capella.

IVBock. (147)

Met wrang en fchurfdig ooft moet ge u hehelpen, als
Eenjongféldaat,, die met een helm aan hoofd en hals;
Eneen tondas bedekt , rerwyl hy vreeft voor * fnerperi
Derzweep , behendig leert met fpeer en fchicht te werpen,
Opde ondetwyzing van den tuygen Kapiteyà.

En deezeoefeningwierdt niet alleenlyk van de gemeene féldaaten verricht , maar de
Bevélhebbers zelve gingenhen dikwils daarin voor , en waaren'er zeer wel op afgetechit:
zulks dat de vermaarde Scipio aldus van St/ius Italicus befchreeven wordt,

Ipfè inter medios venture ingentia laudis
Signa dabat > vibrarefudem ; tranfmittere (alta
Murales foffas , undofumfrangere nando .
Indutus thoraca vallum , Jpettacula tantò
Ante acies virtutes erant : fepe alite plant4
Ilia perfoffum , © campiper aperta volantem
Ip/e pedes prevertit equum è fapè arduvus idem
Caftrorum fpatinm &faxo transmifit © bafta. Lib. 8

‘cr Welkhierop uytkomt.
Hyzelf gaf blyken van zyn° dapperheyd en léf ,
*t Zy door den ftaf 6f fpeer omhoogte zwaaijen, 6f
Vol moeds de graften van een vefting te overfpringen ;
Ofdoor een wyde plas al zwemmend heente dringen;
Schoon met een harnas aan. Dit deed hy int gezigt
Van °t heir, ten blyke dat geen held voor mocite zwicht.
Vaak liep hy , vlug ter been , hetfnelfte r6s , mer fpoorerì
Genoopr , op ’t veld voorby , en quam ’t gezwind te vooren.
Ook wierp hy metcenfpies , 6f gooide met cen’ fteen,
Tor oefening van kracht , heel over ’t leger heen.

Aldus hebben we in’ kort eene befchouwing van de voornaamften dienften , wet:
ken , en oefeningen der f6ldaaten gehad ; déch wy moeten hunne geftadige moceite eri
arbeyd van hunne pakkaadjeiù een veldtégt op de fchouderente draagen , niet vergce-
ten; dit was gemeenlyk zulk cen zwaate en mocijelyke lat, dat 7irgilizs dien in’t der
de bock zyner Landgedichten ipj4ffus faftis [ een lompe bondel ] nocint:

Non fecus ac patriis acer Romanus in armis
Injufto fb fafce viam dum carpit , © ante
Hofti expettatum pofitisftat in ordine caftris.

Gelyk cen Roomfch féldaat ; die, met het lompig pak
Belaaden , optrekt omden vyand voor te komen ,
Zyn leger neérflaat , eer ’t van iemand wordt vernomen.

 

XIV. HOOFDSTUK.

Van de Soldy des Krygsvdlks,

g E foldy der Romeynen beftondt in geld ,' kootn , en kleede»
ren.

Belangendehet geld, het is zeker dat het krygsv6lk meetalsdrie-
honderd jaaren lang om niet; en op zyne eygene kéften diende; en

& wanneer daarnaa een zékere {6ldy vaftgefteld wierdt , was die
R} niet meer dan twee'Oboli [ 6f ftuyvers ] ’s daags voor een gemeen
féldaat ; vier 6404 voor de Onderbevelhebbers en Kapiteyns; eneen
Drachma zes ftuyvers ] vooreenenruyter. ’t Is waarfchynelyk di

Ti le

©   
     

  

    
  

   



  

 

 

  

      

  
    

 

  
  

      

    

   

  
   

           

  

   

       

     

6 È

(143) IVBock. 'DE AALOUDHEDEN XV Hoofdft.

de Tribuni. [ 6f Kolonellen] scene {61dy trokken die men vry aanmerkelyk hieldt ; want

alhoewel Polybius daarvan niet repe , echter vinde men by verfcheydene Schryvers , dat

zy om eengroote weddete betékenen , de f6ldy cens Tribuns noemen; gelyk in ’t by

zonder Yuvenalis :

— — Ater enim, quantum in legione Tribuni
Accipiunt , donat Calvine vel Catiene. Sat.3.

‘Want'‘de ander fchenkt aan Tryn en Truy zo veel, als cen i
Kérnels f6ldy bedraagt.

Echtergift Liplius uyt viy goede rédenen dat het niet meer kon zyn dan' viermaal de

pewoonlyke f6ldy , 6f cen 4drachma en twee oboli.
Ditalles was dan van zulk cen Kleyn belang, dat Livius zeer goede réden had tétdee.

ze aanmerking : Nulla unquam Refpublica fuit in quam tam ferò avaritia luxuriaque

immigraverint , nec ubitantus ac tam diu paupertati ac parcimonie honos fuit (a). dat

is, » Nooit was'er cenige Gemeynteftaar in welke gierigheyd en overdaad zo laat in ge-

xfloopen zyn ; en.alwaar armocde en zuynigheyd zo lang in cere zyn gehouden ge-

weeft.
Julius Cefar was de ecrfte die cenige merkelyke verandering in deeze zaak maakte, en

vélgens ’t bericht van Suetonius de f6ldy der keurbendenvoor altoos verdubbelde.
Auguftus ftelde een nieuwe f6ldy in vantien Aes [ of blanken ) ’s daags, en devòl-
ende Keyzers verhoogden die zo , dat de gewoonlyke f{6ldy ten tyde van Domitiaan

vyfentwintig a/fes’s daags was.
De Amptenaarsdie dit geld uyttelden waaren de Queftores $ 6£liever deTribuni eZrarii,

[Botaalmeefters] welke van de andere négverfcheelden, en vélgens?t bericht van Voflius (0)
gelaft waaren gelden van de Queftores tot betaalinge van *t heir te ontvangen. Echter

is c waarfchynelyk dewyl zy veel in getal waaren , gelyk men zulks doorgaans in de Hi-

ftorién vindt, dat zy nòg cenig ampt behalve dat bedienden. Kalvinus de Rechtsgeleer-
de zegt dat zy °t opzigt hadden over al htr geld dar in de ftad gemunt wierdt , en dar
de Queffores Ontvangers waaren van alle de fchattingen uyt de Wingeweften komen-
de (c).
Hodive de f6ldy in:geld, leeft men dikwils van koorn en Kleederen, die aan de f6l-

daaten gegeeven wierden : maar Polybius zegt dat de Que/for daarvooraltoosiets van
de féldy Kortte. En Plutarchus , fpreekende van de werten die C. Gracchus ter gunfte
des vélks maakte , zegt dat’er door hem cok ééne ingevoerd wierdt , die beval dat de
£61daaten ten kéfte van den Staat zouden geklecd worden , zonder cenige vermindetinge
hunnerféldye. De tarw , welke men aan ’r voetvélk toeleyde > was_vier Modii [ 6£
twce fchepels ] 75 maands voor elken man , en voor eenen ruyter twee modii [ 6fcen
fchepel ], en zeven modii garît
? Was het gebruyk onder de féldaaten., voornaamelyk toen’er nég cen ftrenge krygs-

tucht onderhouden wierdt , hun koorn zelve te bereyden ; weshalve fommige , hand-
molentjes met zich voerden om het te maalen; andere ftieten het met ftecnen ; en dit
dan meter haaft war op koolen gebakken, verftrekte hen tot cene maaltyd , die zy op
cenen tafel van zooden hielden , mer ‘geen andere ‘drank dan enkel. water, 6f ’t ‘gene
2y Pofea noemden , zynde water met een weynig edik rinfch gemaake.

(2) Lib.1. (6) In Etym. Ling. Latin 'voo, Trib. (c) Calv. Lex; Jur.in voc, Trib. Rrar.

 

XV.-eH O O%E D; SIT. Vi

Van de Krygs-fraffen. -

238 E {traffen in ’c Leger gebraykelyk eroffen 6fhet lighaam , 6f den goe-
den naam, 6f de goederen des overtreeders. De gewoonlyke ly
{traffen waaren GF het flaan mer ryzen 6froeden ((vifes), 6£%t beu-
ken met ft6kken (fu/fes). De laatfte , fchoon reeds gerekend on-
der de burgerlyke ftraffen die het leeven nier wegnamen , was echter
in %© Leger dootgaans doodelyk , èn'wierdr in deezer voege verricht :

a De verweezen  perfoon wierdt voor den Kolonel (Tribunus) ge-

>» brage , en kreeg van hemcenen zachtenflag metcen' ftafop de fchou-
e-
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deren; waarnaa het den mifdaadige yry ftondt weg te loopen, maar alle de andere {6l-daaten hadden ter zelfder tyd ook vryheyd om hem te doodenindien 2y konden: zulks
dat hy van alle kanten vervélgd wordende met zwaerden » fchichten, fteenen , en aller
Jey geweer, terftond om den hals gehulpen wierdr.. Deeze ftraffe ftondt'er roe wanneerfemand iets uyt het Legerftal, 6fcen valfch geruygenis gaf, 6f zyne péltineenen veld.
flag verliet ,, 6f valfchelyk. voorgaf een treffelyke daad verricht te hebben om daar.
door eene vergelding te bekomen ; 6f zonder bevél van den Veldorerften vocht ,
6f zyne wapenen verloor » éf zich aan cenige Kleyner mifdaad tét driemaalen toe ver.
BEI 7

Wanneer cen groot getal mifdaan had, ’t zy door van ’t vaandel weg te loopen , aan
’t muytente flaan; 6f cenige andere algèmeene mildaad te bedryven, dan gefchiedde degemeene wyze van recht doen door Decimatio [ 6£ vertiening ] , ’t welk aldus toeging:
men deed alle de naamen der mifdaadigen in cen fchild 6f var, en die by ’t lét uyttrek-
kende, moft elke tiende man zonder eenige verfchooning fterven , gemeenlyk op die
manierals wy zo even befehreeven hebben : zulks dat hoewel alle door dit middel de.
zelfde ftraffe niet leeden , zy echter alle door fchrik tét gehoorzaamheyd gedreeven
wierden. In laatere Schryvers ontmoet men fomtyds Zicefimatio [ vertwintiging ] en
Centefimatio , [verhonderding]welke woorden zichzelven genoegzaam verklaaren.

Deftraff die alleenlyk icmands naam en faam betrof, gefchiedde door opentlyk te
{chandete ftellen , *t zy door hem van cen hooger plaats tér cen laager te doen over-
gaan , 6f hem cen gezette maat vangarft te.gecven in plaats van tarw , .6f hem te ont-
gòrden , en zynen draagbandaf te neemen ; 6f hem onder de maalryd te doen ftaan ,
terwyl de andere zaten , 6f andere diergelyke tékenen van oneére.

Behalve deeze maakt Agellius nég gewag van cen heel zonderlinge ftraffe , beltaan-
de in den overtreeder bloed af re tappen : Zyn gevoelen wegens den cor(prong deezer
gewoonteis aldus : Hy meent dat men dit van ouds aan de flaaperige en traage {6ldaaren
voorfchreefeerder als cen gencesmiddel, danals cene ftrafte; en dat men ’in laatere ty-
den op andere mifdaaden toegepaft heeft om deeze reden ; dat alle die de ré
der krygstucht niet onderhielden , aangezien moften worden als bedwelmde 6£f 7
looze ; en voor zodaanige perfoonen houdt men ’r bloedlaaten doorgaans gocd (4).
Maar vermids deeze reden naauwlyks valdoende genoeg is, heeft de groore Oordeelkun-
dige Muretus ons cen andere gegeeven , naamelyk , dat zulké lafhartige bloodaatds dat
bloed, °e welk zy niet eerlyk-ten dienfte huns vaderlands durfden vergieten, mer fchan-
de moftenverliezen (4).

Noopendedeftraffen die geld en goed betroffen, de Tribunen mogten voor verfchey-
dene overtreedingen iemand eene geldboete opleggen,en hem dwingen om cenig pand
te geeven , in gevalle hy ’t niet beraalen konde: fomtyds wierde de {6ldy ook wel inge-
houden , waarom zulke dan fchimpiglyk genoemd wierden

e

Ere diruti [ van de f6]dy
vervallen ].

  

  

do

(a) Agell.lib.10. c. 8.. (0) Muret. Variar. Le@.lib. 13. c. 20.

 

XVI. HO OFDS TU K.

Van de Krygsbelooningen.

g Aar de aanmoedigingen tét dapperheyd en vlyt waaren veel aanmer»
y kelyker , dan de ftraffen over ondeugden. De aanmerkelykfte (om
p niet te fpreeken vanverhooginge van de ééne péfttòrdeandere) waa.
pren vooreerit de Dona Imperatoria [ Veldheerlyke gefchenken ], ge-

yk als:
B . De Haffa pura , zynde cen mooije houte fpeer, zondercenig yzer

se beflag , gelyk Zargilius aan Sylvius geeft in ’© zesde boek van Zyne
néis.

   
   

 

Ile vides ? purajuvenis qui nititur bafté.

Zie , hoe die jongman daar fteunt op cen zuyvre fpeer.

Dit gefchenk wierdt gemeenlyk gegeeven aan iemand , die in cen Kleyne fchermutfe.

3 ling

  

    

  
  

 

  

 

  

 

  

  

    

 

  
  
   

 

  

 

  
  

 

  
    

 

  

  

  

 

  
  
  

  

  
  

  

     

 
  

  



 
 
  

(t50) IVBock. D È AALOUDHEDEN XVI Hoofdft..
ling met eenén vyand handgemeen geraakt zynde , hem gedood had : ménhieldt dit

voor cen zeercerlyke gift ; en de Goden ziet men doorgaans op de oude penningen met

zodaanige fpiefen verbeeld. Mr. Walker pooge de gewoonte onzer Amptenaaren ren

Hove, van witte roeden.6fftaven ; ten teken hunner ampten te draagen, daarvanaf

te leyden. n
De Armille waaren zékere Armibanden welke men voor eenige uytmuntendedienften

gaf , alleenlyk aan zulke die geboorene Romeynen waaren.
De Torgues waaren goudene en zilvere Ha/sketens., konftig «en cierlyk gewrécht :

Plinius fchryfe de goudene kerens aan de krygsknechten der hulpbenden , en de zilvere

aan de Roomfche f6ldaaten toe 3 maar men houdt zulks voor eenen mifilag.
De Phalere ncemt men gemeenlyk voor cen k6/felyk Paerdentuyg 5 maar dewyl men

bevindt datdit cierfel zo wel aan voetknechten als aan ruyteren gefchonken wierd , zou

men cerder moogen denken dat het goudene ketens gewcelt zyn ; gelyk de Torques ,

déch dat ze tér op de borft hebben gehangen : daar de andereniet verder gingen dan al-

Icenlyk om den hals : de hoope op deeze tweelaatfte wordt by Fuvezalis Sat. 16. on-

der de voordeelen van ’t f6ldaaten-lceven gefteld.

Ut Leti phaleris omnes ; © torquibus omnes.

Opdat ze bly 2yn met hin paerdenpraal en ketens.

De Vexilla waaren eene foort van Zaantjes van verfcheydenerley koleuren , metzil-

ver 6f andere ftoffe net bewrécht , hoedaanig cen Auguftus aan Agrippa gaf, naa dat hy
de zeeflag by Aktium gewonnen had.

Voorrs komen hier ook in aanmerkinge de verfcheydene foorten van kroonen 6f kran-
fen , die op fommigevoorvallen uytgedeeld wierden.

De Corona Civica [Burger-krans] wierdt aan eenen (6ldaat gegeeven die %t leeven van

eenen Roomfchen burger in een gevecht geréd had. Men achtte deeze cerlyker dan ceni-

ge andere krans , hoewel ze maar van eykentelgen gevlochten was; Zirgilius noemtze

Civilis Quercus Ren,6.

xAtque umbrata gerunt civili tempora quercu.

Zy diaagen om het hoofd cen eyken burger-krans.

Plutarchus heeft cen fraaije gilling waarom men de takken van dien boom voor andere

gebruykte : want de eyken krans ; zegt hy » aan Jupiter , den grooten fchutsheer

hunner ftad , geheyligd zynde, zo kon men hetals ’°t gevoeglykfte cieraad rékenen voor

iemand die cenen burger behouden had. Daarenboven mag de eyke in dit geval zeer

wel de voortang hebbén , omdat die boom in de oude tyden byna genoegzaam geoor-

deeld wierde om iemandin ’t leeven te houden, Deszelfs akers waaren de voornaamfte

fpyze der menfchen , en de honig , die men’er gemeenlyk byvondr , verfchafte hen cen

lieflyk vocht (4).
?t Was cen byzondere cere voor den genen die deeze krans verdiend had , dat wan-

neer hy in de openbaare fchouwfpelen quam , het ganfche gezelfchap , de Raad zo wel

als ’t vélk , hunne achting betoonde door op te ryzen wanneer ze hem zagen inkomen,

en dat hy zitplaats fam onder de Raadsheeren ; voorts dat hy vanalle niocijelyke dien-

ften vry was in zyn eygen perfoon ; en die vryheyd ook verkreegen had voor zynen

vader en grootrader (bd).
De Corona Muralis [ Muut-Kroon] wierdt gegeeven dan den genen die de muuren

cenerftad in cenen algemeenen ftorm cerft beklom; waarom dezelve cenigfins naar ‘e fat-

foen van cenftadsmuur geleck.

De Corona Caftrenfis 6É vallaris [Leger-kroon] gaf men aan hem die op des vyands

leger-befchanfing cerft inbrak.
De Corona Navalis [ Scheepskroon ] veréerde men aan degénendie zich dappet in

cen zee-gevecht gequeeten hadden ; zy was rondom met puntenals ftevens bezet.

Cui belli infignefuperbum
Tempora navali fulgent roftrata corona.
 Virg. En. 8.

Deflaapen van zyn hoofd zyn met de krygspraal van
Eenftevenkroonvercierd.

Lipfius meent dat de Corona Navalis en de Roftrata { de fcheepsktoon en de fteven-
kroon]

(a) Vid. Platarch. in Coriolan. (6) Vid. Pliz.1.16. c.4-
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kroon] twee byzondere foorten gewee zyn; maar’r algemecih gevoelen is dat het nietdan één en dezelfde kroon was.

 

Corona, Muralis Corona Vallaris
Vel

lo?caftrery fis

 
    

« De Corona Objfrdionalis [ Belégetings ktdns] wietdt niet gelyk de andere dooî defiVeldheer aan de féldaaten gegecven > maar met gemeene Selletimiige van °t krygs-vélk den Veldhieer aangebooden , wanneet hy de Romeynen éf hunne bondpenoo.ten van cen belég bevryd had : zy was gevlochten van gras dat in de belegerde plaatsroeide.
s De Coroîta Tribmphalis [ Triomf krans] wés van 1auriet gevlochteti , en alleentykvoor zodaanige Veldoverften die de cere eener zeegepraal hadden.  Maar in latere eeuswen wierdtzy in een gouden kroon-gefchenk (Aureu coronarium) veranderd, ennietal=leenlyk aan zulke die inderdaad zeegepraalden , mar ook veeltyds door uytheem-{che Staaten en landfchappen aan hunne Schutsheeren en sveldoeners gegeeven. Menmeent ook dat verfcheydene van de andere kroonen ; als de Caftrenfis , de Muralis ;en de Navalis ; van goud geweeft zyn.

Daarenboven vindt men vermeld van de Corona auree [gulde kroontjes] die menig=imaal aan de féldaaten gegeeven wierden ; zonder dat’er de corzaak by gemeld wordt.En Dion Kaflius fpreekt van byzondere kroontjes van olyftakken gemaakt , en evenals de andere by voorval van eenige dappere daad gefchonken. Lipfius meent dat deezein plaats van de goudene kroontjes gekomen zyn.
Deaanmierkelykfte perfoon van wien men wegens‘t verkrygen van een grootgetal dee:zer belooningen in de Hiftorie gewag gemaaket vindt , was zekere C. Siccius [ éf Sici.hius] Dentatus , die in den tyd van zynen krygsdienft acht goudene kroonen , veertienburger-kroonen ; drie muur-kroonen ; drieéntachtig gotdene ketens ((orques ) , zeftiggoudene armringen (eryzille) , achttien witte fpeeren (baffe pure) en Vyfenzeventigphalere [ 6f paerdecierfels] ontvangen had (c):
Maar nég veel grooter certékenen wierden ain de zecghaftige Veldover.ften beweezen ; van welke fommige dootgaans in hun afwcezen , en etlyke op hunnéfankomft in de ftad, hen toegelegd wierden : Van de eerfte foort waaren de SalutatioImperatoris [begroeting des Veldheeis], en van de laatfte de Qvatio en Triumphus{ de Zeegepraal en Triomf].
Hetcerftgenoemde was niet meer dan den Opperbevélhebber met den tytel van Zaperatorte begroeten , wanneet hy cenige merkelyke voorfpoed had gehiad; en deezety.

tel
€) Vid. Agell, lib: 2. cap. 11. Valer, Max, &ci
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tel wierde hem door den Raad te Rometoegeftaan , naa dat die hem reeds door de
gemeene toejuyghing van *t krygsv6lk in * leger gegeeven was.

Supplicatio wascen ftaatelyke ommegang na den T'empel der Goden som hen ‘voor
cene overwinning te danken. Naahet verkrygen van zodaanig cen zeege zondî de Veld-
heer: gemeenlyk bericht daarvan. aan denaRaad , door brieven met laurieromvloehten

(Litere laureate ) 5 in welke hy naa cen verhaal van zyne voorfpoedigeverrichtinge ge-

gceven te hebben , de; gunft van cene Supp/icatio 6f openbaare dankzegging verzocht.

Dit hem voor een zeker getal van dagen toegeftaan zynde , ging de Raad op een pleg-

tige.wyze na de voornaam(te Fempelen, en woonde de 6fferande itér dien eynde by,

houdende aldaar cen gaftmaalter cere der goden; waaruyt Servius dit zeggen van 7#rgi-

Uns verklaare.

Fn. 1.

Zy ftelt cen’ vierdag in der goden Templen aan.

Simul Divum Templis indicit honorem. 

als zinfpeclende op de plegtige Supplicatio.
Ondertuffchen hieldt al © vélk heylige dag ; en quam in de godendienftige tzamen-

komften , zo om dankzegging voor den gelukkigen uytflag te doen , als om te bidden
dat de gédlyke gunft en byftand mogt blyven duuren.

Oktavius Cafar benevens de Burgermeefters Hirtius en Panfa , het belég van Mutina

opgeflagen hebbende , wierden met cene Supplicatio van vyftig dagen geterd. "Maar

eyndelyk wierdt deeze plegtigheyd belachgelyk , als blykt by de fupplicatio welke men
Nero toeftondt wegens ’t vermoorden zyner moeder , en voor de vruchtbaarheyd van
Poppwa , waaarvan men by Tacitus leett.
De Ovatio [ zeegepraal] meenen fommige dat haaren naam gekteegen heeft van het

gerocp Evobe aan Bacchus : maar de rechte oorfprong der benaaminge is Ovis [een

fchaap], © welk doorgaansin deezeftaatfie gedfferd wicrdr, gelyk een òs in de Triomfi
De ommegang begon gemeenlyk by den Albaanfchen berg , vanwaar de Veldheer met
zyn gevòlg zyne intreedein de ftad deed : hy ging te voet, verzeld met veele fluyten
6f pypen ; waarop gefpeeld wierdt , terwyl hy voortging s draagende cene krans van
Myrtus, als cen teken van vreede , met cen gelaat dat cerder liefde en ontzag , dan
vreeze baarde.  Agellius verhaalt dat deeze cere aan den Overwinnaàr beweezen wierdt ,
wanneerde oorlég niet op cen behoorlyke wyze was aangekondigd, 6f niet tegen cenen

wettigen vyand , 6f omeenbillyke reden ondernomen; 6f wanneer de vyand maar ge-
ring, en van weynig belang was (4). MaarPlutatchus fpreekt'er anders van : hymeent
dat her onderfcheyd tuffchen de Qvazio en de Triumphus niet ontftondt uyt de groot-

heyd der bedryven ,:maar uyt de wyze op welke die verticht wierden : want die

eenen veldflag geleverd, en cen grootgetal vyandenverflagen hadden , keerden overwin:

fiaars weder metdie krygshaftige , en ccnigfins wreede praalftaatfi der ‘Triomf. Maar

de Bevélhebbers die zonder geweld , door goedwilligheyd en een beleefd gedrag, het

werk gedaan , en °t vergieten van menfchenbloed voorgekomen hadden , genooten de

eere van deeze vreedzaame zeegepraal : want de fluyt is cen teken van vreede , en de

Mirteboomis toegewyd aan Venus, die meer dan iemand anders van * Godendom ,
cenen byfteren ‘atkeer:van geweld en oorlég heeft (e).

Maar hoedaanig ‘het ondetfcheyd tuffchen die tweepraalltaatfién ook geweelt zy , 7t

is zeker dat de Trsomfde ftaatelykite en prachtigfte was : en niemand was tét die cere

bevoegd , dan de Oppergezaghebbers , Burgermeefters $ 6f Schouten 5 alhoewel men

ecnige Exempelen vindt die daarvan afwyken, gelyk als dat van Pompejus den Grooten,
dien cene Triomf, toegeftaan wierdt ton hy nég maar cen Roomfch Ridder was, en
den Raadsheerlyken ouderdomnég niet had bereykt (f).

Een 6rdenelyk verhaal van ééne deezer ftaatfién zal ons cen bétere kennis van de zaak

geeven , dan cen breed onderzoek wegens de verfcheydene deelen die?er toe behoorden.

De voortreffelyke Pluzarchus heeft ons cene befchryving naagelaaten van de Triomf van

Paulus Emylius , naa dat hy den Koning Perfeus gevangen genomen , en van de Ma-

cedonifche Ryksheerfchappy cen eynde gemaakt had. Men moet bekennen dat dit één

van de heerlykte voorvallen was; die men zich zou konnenverbeelden , en daarom
mag men wel denken datdit één van de volkomenfte verhaalen is. De plegtigheyd dan
van /Emilius Triomf wierde op decze wyzeverricht:

;» Het vélk rechtteftellaadjen op in de Renbaanenen andere plaatfender ftad , alwaar
,,mende ftaatfi belt kon zien,. De toekykers waaren in cen wit gewaad gekleed ; alle
x, de Tempelen waaren open, en vol van kranfen en reukwerk ; de wegen wierden op-

Boo

(4) No&Att. lib. 5. c, 6. (e) Pla. in Munell. (£) Pla. in Pomp.
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  XVI Hoofd&. VAN ROME. IVBoek (153)
s»geruymd door cen groote menigte van Amptenaars met ftaven ; welke degénen die
»;de doorgangen bezetteden , 6f hier en*daar by tréppen ftonden ; verdreeven , en alzo» ruymbaan maakten.

:

Deeze Triomfduurde drie dagen : op dencerften , die naam331yks lang genoeg was tét de veitooniùg , zag men ftandbeelden, {childeryen , en af:
1» beeldfels van een ongemeene grootte , die den vyanden ontnomen waaren » cn op ze
+ venhonderd en vyftig wagens getrokken wierden. Op, den tweeden voerde men op
», cen .groote menigre van wagens de fchoonfte en kéftelykfte w apenruftingen der Mace-
»doniérs , zo van koperals ftaal, alle onlangs gepolyft en glinfterende , welke hoewel
ner en 6rdentlyk op ééngeftapeld , zich echter vertoondenals 6f ze maar rompflomp
x»op malkanderen gegooid waaren ; de helmen lagen op de fchilden, de pantfers op de
s»fchcenwapens , cn de Kreetifche fchilden , “Thracifche bevkelaars » eù pylkokers
ylagen onder de paerdebreydels vermengd ; cn tufichen dezelve vertoonden zich pun
sten van bloote zwaerden , en lange fpeeren. Alle deeze wapenen waaren aan malkan-
»» deren vaftgebonden, déch zo ruymen 16s , dar Zy tegen den anderen rammelden on
»» der ’t voorttrekken , en cen rinkinkend en yflyk geraas maakten; zo dat men zelfs den
3» roof der overwonnenenniet zonder fchrik kon aanfchouwen.  Naa deoze Wagens met
»»sgeweer vélgden drieduyzend mannen, die’ gemunt zilver droegen in zevenhonderd
»» Vyftig vaten, die elk drie talenten woogen, en van vier mannen gedraagen wierden. An-
» dere droegen zilvere fchaalen, kelken, en kroezen, in zodaanig een érde gefchikt dat
3» Ze de befte vertooning maakten ; Zyrìde alle vytmuntende zo wegéns hunne grootte ,
», als om de verhevenheyd yan het gedreeven werk. Op den derden dag in den mòrgen-
»ì ftond quamen de ‘Trompetters vooraf, niet blaazende gelyk zy gewoon waaren in
»» cenen ommegang éf plegtige intreè , maar met zodaanig een gefchal als by de Romey-

  

»nen gebruykelyk is wanneer zy hunne féldaaten tét het gevecht aanmoedigen. Daar- >
ssnaa véleden jongelingen omgérd met netgewréchte gérdels , leydende ter 6fferande
33 honderd en twintig gemefte 6ffen ; met vergulde hoofnen , en met linten eh kranfen
»» aan *e hoofd vercierd ; daarnevens gingenjongens draagendezilvere en goudene fchaa-
a»len:  Daarop vélgden degéne die de goudene munt droegen , welke verdeeld was iri
3 vaten weegendedrie talenten, even als die waarin de zilvere munt was , €N Zy waaren
»» zevenénzeventig in getal. Deeze wierden gevélgd van andere die de gewyde drink-
so fchaal droegen, welke /Emilius had laaten maaken, en die tien talerten Woog , zyne
»» de rondommer kéftelyke gefteenten bezét. Vervòlgens vertoonde men de bekers van
» Antigonus en Seleukus, en zulke die gemaakt waaren naar het farfoen dat door The-
»tikles uytgevonden was , benevensalle de gotidene fchotels en fchaalendie op Perfeus
» tafel gebruykt waaren. Daaraan vélgde de wagen van Perfeus , waarin zyne wapen-
s,tufting , en op dezelve zyne kroon lag.  Naaeen weynig tuffchenruymte wierden des
5 Konings kinderen gevangen geleyd, met cenen ftoet van Voedfters, Leermeefters; en
3,Opzieners , die alle weenden, en hunne handen tét de toekykers uytftrekten , Wwy-
sszende den kleynen kinderen dat zy desgelyks zouden doen, om alzo de gunft ent
s medelyden des vélks te verwekken. Daar waaren twee zoonen en ééne déchter s die
3, Wegens hunnentéderen ouderdom, ganfch ongevoelig van de grootheyd hunner clen:
» de waaren ; welke ongevocligheyd van hunne toeftand dezelve zo veel te beklaagely=
ss Ker maakte ; zo dat Perfeus zelf in © voorbygaan naauwlyks aangezien iwierde , dewyl
3, de ontferming de cogen der Romeynen op de jonge kinderen gevet hieldt , zo
s» dat veele zich niet van traanen konden bedwingen. Alle aanfchouwdendeezevertoo=
ss ning met cene vermenging van droefheyd en blydfchap , tétdat de kinderen voorby
», Wwaaren. Naa de kinderen en hunne Oppaflers quam Perfeus zelf, geheel in ’t zwart
»gekleed ; hebbende imuylen aan zyne voeten , vòlgens zyns lands gebruyk : hy g'er
s Uyt als iemand die myinerde en zyn vertand verlooren had , door de grootheyd zyner
s,rampen. Daarnaa vélgde cen groote ftoet van zyne vrinden en bekenden, welke met
», cen ongedaan gelaat wegens droefheyd , aan alle die hen aanfchowwden , door hunne
s,fraanen, en hun geftadig aankyken van Perfeus, betuygden dat zyzyn rampzaliglétbe-
3, weenden, zonder hun eygen veel gade te flaan . . . .. Voorts wierden'er vierhonderd
sa kroonen van“goud gedraagen , welke de fteden door hunne Gezanten aan Amilius ges
»zonden hadden, tét cene belooninge zyner dapperheyd.

.

Daarop vélgde hyzelf,
sn Zynde cen mar aanfchouwens waerdig zelfs zonder die groote praal en ftaatfi, geze-
sten op cenen wagendie prachtig vercierd was. Hy was bekleed met cen gewaad
s, van purper met goud doorftike, houdende eenenlauriertak in zyne rechterhand, gelyk
+,00kal het krygsvélk, ?c welk met lauwertakken in de handen s in rétten en benden
», verdeeld , den wagen van hunnen BeyéIhebber vélgde , zingende fommige , vélgens
3, degemeene gewoonte , gezangen met befchimpingen vermengd, en andere, gezangen van
». zeegepraal, en den I6f van Amilius daaden, die gepreezen en gelukkig geache wierdt
»» Vanalle menfchen , en onbenyd was van alle yroomen,

: P Daar

     

   
  

 

    
     

 

  
   

 

  

  

  

     

  

 

   
  

    

  

      

  

          

  

    

  
  

 

  

      

  

    

  

       

 
    

   

   

   



  

   

  

  

   
    

 

  
     

     

   

 

  

 

   

  

  

 

  

                            

(154) IV Bock. DE AALOUDHEDEN XVIHoofdft.

Daar was by deezeplegtigheyd négiets dar merkwaerdig was, ‘t welk hoewel’t maat

zelden gebeurde , echter onze aanmerkinge niet behoortte ontflippen. Dit was wan-

neer deRoomfche Veldheer in een gevecht den Opperbevélhebber der vyanden met zy-

ne eygene handenhad gedood ; want dan wierden in de triomfelyke ftaatfì de wipench

van den gedooden Veldoverfte voor den Overwinnaar heene gedraagen , hangende op

den ftam eener eyke, en alzo.eenen zeegeftanderd vertoonende. In deezer voege ging de

ommegang na den Tempel van Jupiter Feretrius, (zo genaamt van feriendo); alwaar de

Veldheer dien roof ( welke men fpolia opima [cen ryke buyr] noemde) aan die g6dheyd

tocwydde, en in den Tempel ophing. Decerfte die dit gédsdienftig werk verrichtte was

Romulus, toen hy Akron den Koning der Ceninenzen geflagen. had ; de tweede was

Kornelius Koffus, met de wapenen van Tolumnius Veldheer der Vejenten; de derde er

laatte was M. Marcellus , met die van Viridomarus Koning der Gallen; waarom Vira

«gilius van hemzegtin %t zesde boek van zyne /Eneis :

Tertiaque arma Patri fufpendit capta Quirino.

Ten derdenmaalhangt hy ter cere van den Vader
Quiryn de wapensop. /—  —

Maar dit woord Quirinus als een bynaamvan Jupiter moet genomen worden om zytì

gezag en vermoogenin den oorlég te betékenen; even gelyk het door Horatius en Suca

tonius aan Janus toegepaft word. En Servius heeft daar in cenen misflag wanneer hy

zegt ; dat de ccrfte buyt van die foort , vòlgens de wetten van Numa, aan Jupiter,. dé

tweede aan Mars , en de derde aan Quirinus 6f Romulus, moften aangeboden worden;

want dat befluyt van Numa had alleenlyk plaats , wanneer één en dezelfde perfoon dries

imaal het geluk had van zodaanig cen buyt te bekoomen : maar men heeft zeker bericht

dar nier alleen Romulus ; maar ook Koffus en Marcellus de toewying aan Jupiter dee-

(cn.

De Liefhebbers der Roomfclié praal zullen goed gerioegen vinden in ’verhaal dat

wy reeds uyt Plutarchus van deftaatfi der Triomfgegceven hebben; terwyl andere , dié

zichinbeelden dat dit volk met cen groote ydele cere was ingenomen; en alle hunne

Krygspraal en grootheyd aan cen cergicrige roemzucht toefchryven , meer bchaagen zul-

len hebbenin defteckelige befchryving welke Ywvera4/ ons in zyn tiende Berifpdicht

«geeft. Hy.zegt, dat Demokritisftéffe genocg vondt om geftadig te lachgen, in plat:

fen daar menzulkepraalvertooningen niet had, als’er doorgaans te Romete zien waas

ten ; en dan vaart hy aldus voort :

Quid fi vidifet pretorem chrribus altis
Exftantem, & medio fublimem in pubverecirci
In tunica Sovis, © pitte Sarrana ferentem
Ex bumeris aulea toge s magnhaque corone
Tantum orbem quanto cervix non fufficit ulla?
Quippe tenet fudans hanc publicus , € /ibi Conful
Ni placeat , curru fervus portatur eodem.
Da nunc & volucrem , fceptro que furgit eburno ;
Ilinc cornicines , hine precedentia longi
«Agminis officia, © niveos ad frena Quirites 3
Defo(fa in loculis , quos [portula fecit amicos.

#6 Welk aldus vertaald is door‘© Konftgenootfchap Ni/ volentibus arduum :

Maar in wat heviger, en hartelyker lach
° Borft hy. niet uit; zag hy, cen Burgermeefter kyken

Uit cen verhéven' karre , én hoogin‘ Rénpérk pryken
Met Jupiters gewaad , én purp're tabberd , ftyf

Van goude, geboorduurd, nafleepende achter *clyf,

En met een’ kroon op ’t hoofd , zo zwaar van tak, en bladen,

Dat zelfs de ftérkfte nék verdrukt , én overlaaden
Daar door zou weezen; dies een dienaar van’t gericht

Al zweetende onderfteunt dat nood’loos zwaar gewigt.
Hypraale , én pronke, mét dusftaatelyk te ryden ,
En kitt'le vry zich zélv° , hy moetf t6ch échter lyden,
Dat een verachte flaaf verzéll’ cen” Burgerheer ,
Enop die zélfde koets ook deel hébbe aan dic cer. v

Yoeg



  

  
  
  
  

  

  

    

    

 

    

   

    

  

 

  

  
  

 

  

  

   

  

  

 

    

  

  

  

  

     
  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

     

  

 

XVII Hoofdt. VAN ROME. ÎVBock(555)
Voeg hier den Arend by mét uitgefpreide vleugelenOp de élpe fépter, én'de Burgers aan de teugelenIn ’t wit getabberd , by zyn° zégekoets te voet,Gemaakt tét vrienden doorgefchénken, mét cen” ftoetTrompétters , flaaven , én ftaffiers 3 Vooruit getreeden,

En door den Heer van Wulverborft aldus :

Hoe zou hy lachchen ! z00 hy prachtig op den waagen ;In °t ftof des renperks zag den Schout int purperkleedEn ftaatfytabberd , die als Sidons hoftapeet
Hem van de fchouders vloeit, en kroon zo ZWaar van goudesDat geen hoe fterke nek , naar plicht , die torfen zoude 3Waarom de Bode die , al zweetende, onderfchraagt.De Burgermeefter die zo trots zich zelf behaagt,Moet met zyn lyfflaaf op een zelven wagen ryden.Voeg hier den elpen ftaf en Arend by ; ter zyden,De horenblaazers ; daar een dikke drom en ftoer
Vanvolgelingen , die hem hunnendienit en groet
‘Aanbieden ; Butgers by den toom in witte rokken ,Wiervriendfchap daaglyks geld tot nooddruft aan kon lokkcf.

EE

ei

iii
AA

XVIL HOOFDSTUK,

Van de manier der Romeynen van corlog aan te kondigen en
‘verbonden te maaken.

         

  

E Romeynen bediendenZich van veele bygelcovigheden, wanneer zy, cenen oorlég aangingen ; 6f cen verdrag 6f verbond flooten. DeStaatsdienaars die het plegtelyk deelin die beyde gevallen verrichte-S den, waaren de Zeciales 6f Heratiten » reeds onder de Priefteren be:98 fchreeven , ‘zo dat 6ns nu maar van de plegtigheden zelve ftaar' te
Wanneer eenige nabuurige Staat

M melden , welke ‘ldus waaren :
4g, genoegzadrhe reden aan den Raid gegeeven had omte vermoeden dat* men op eerle vreedebreuk toeleyde ; 6fdat diedenonderdaanen variRomeeenig geweld 6f onrecht aangedaan had, dat genoeg was om hen voot vyandenfe achten ; dan trok één van de Atcizles , tét dien eynde uyt het genootfchap gekoo.zen, met een gewaad zyner érden bekleed , en met zyne andere tékenen voorzien., nades vyands land.  Zo dra hy op de grenzen, quam deed hy cen plegtige verklaaring vande oorzaak zyner aankomffe ; ‘roepende alle de Goden tér getuygen , en de godlyke‘wraak hemzelven en zynen vaderlande toewenfthende , indien zyne rédenen niet recht-miadtig waaren. Wanneer hy in de vyandlyke Hoofdftad quam » herhaalde hy dezelfdeverklaaring , met eenig byvoegfel , en eyfchte daarnevens voldoenitig. Indien zy deftichrers van ’t ongelyk in zyn geweld overleverden ; 6f Byzelaars tér borg van vergoe.dinge gaven , dan keerde hy vergetioegd weder na Rome 3 maat indien Ze tyd van be.raad eyfchten , dan ging hy heene , en quam naa tien dagen weder om hun befluye tehooren : dit deed hy in fomrhige gevallen driemaal.  Maarifidien'er binfien dertig da-gen niets tét bylegginge van de zaak gedaan wierdt; dan verklaarde hy dat de Romey-nen hun recht door de wapenen zouden poogen te beweeren. Alsdin was de Krygsboo.de genoodzaakt weder te keeren, en cen waar verflag van zyné vetrichtingaan den Raadte doen, verzékerende hen van de Wettigheyd des vorlégs dien zy nuin overleg namen.Vervélgens wierdt hy wederom gezonden omher laatfte gedeelte der plegtigheyd teverrichten , het welk was eene {pies in ©f na des vyands land te werpen , tét een teekenvan uytdaaginge, enals cene aankondiging van oorlég , fpreekende tét dien eynde eenzeker f6rmulier van wootden uyt.

Noopende het maaken van verbondeni, Polybius zegt dat de bekrachtiging der arty-kelen van verdrag tuffcheri de Romeynerì en de Karthaginenzers op deeze wyze gefchied.de : De Karthagers zwoeren by de Goden hunneslands » en de Romeynen , vélgens
Vv x . ouder

 

 
         

  

 

 



  

 
   

 

(156)IV Boek, DE AALOUDHEDEN XVII Hoofd.

ouder gewoonte by cenenfteen , en by Mars. Het zweeren by den fteen ging aldus

toc De Heraut die den ced decd , hebbende uyt den naam van ’r Gemeen gezwoo-

ren, fprak dan deeze woorden:

De Goden verleenen my, zo ik myn oord boude , hunne byftand, en geeven my

voorfpoed ; daarentegen 20 1k myne trouw fehende , blyve de andere party: ganfch vey-

lig ; en bewaardin bun land , in bunne wetten , in bun bezit , ja in alle hunne rech-

ten en vryheden ; en dat ik alleen fnewvele en valle gelyk deeze fteen. Waarop hy

dan den ffceen uyt zyne handenvallenliet. (4)

Livius verhaal van dusdaanig cen plegtigheyd is wat omftandiger, hoewel in de hoofd.

zaak weynig verfcheelende, alleenlyk dat hy zegt dat de flétbewoording van den Krygs-

verkondiger was, Anders flaa Jupiter het Roomfthe volk > gelyk ik dit verken doe ;

waarop hy cen zwyn, dat dar gerced ftondt , met den fteen , dien hy in zyne hand

hielde, doodde. Dit laarfte wordt door ’: gezag van Virgilius bekrachtigd, daar hy

van de Romeynen en Albaanen fpreckende , zegt:

— — £t cefa jungebant federa porci.

Zy maakten cen verbond door ' flagten van een zwyn.

En moogelyk zyn beyde deeze gewoontens op verfcheelende tyden in ’t gebruyk ge.

weelt.

(@) Polyb. lib. 3.

  

XWWHL”H O/OFE DST UR.

Van de wyze op welke de Romeynen omgingen met de volken die

zy overwonnen ; midfgaders de gefteltenis der Colonia ,

Municipia , Prafe&ura ; e2 Provincia.

E beleefde bejégening en ongemeene gunften , welke de Romeynen

aan de overwonnene vélken beweezen , is met goede reden geachtge-

weef één van de voornaamfte oorzaaken dat zy hunne heerfchappy

to zo wyd uytftrekten , en hun gebied alomme veftigden. En echter

3 wanneer zy ’t noodig oordcelden , bedienden zy zich ook van ftren=
P ger middelen , naamelyk ’t grootfte gedeelte van *s vyands land na

nt Zich te neemen , 6f dé inwooners na een ander geweft te verplaat-

% fen.. Indien eenige Staat of vélk genoodzaakt wierdt zich aan de
Roomfche magt over te geeven , dan plagten zy fb jugum mitti , [ onder?t juk ge-

zonden te worden] , t6r een teken van onderwerpinge.  Tét dien eynde wierden’er

twee fpieffen in de grond geftoken , en cen derde dwars daar over heene vaftgemaakt ;

waarnaa men degénen die zich overgegeeven hadden , zonder geweer 6f draagband daar

onder deed doorgaan. Zodaanige die men niet t6t overgaave kon beweegen , maardie met

geweld gevangen genomenwierden , moften niet alleenlyk verfcheydeneftraffen lyden 4

maar menigmaal /#0 corona venibant , [ wierdenze opentlyktér flaaven verk6ft]. Door

dit woord Corona verftaan fommigeeene foort van kransjes » welke men den gevangenen

op ’t hoofd zette, om hen te konnen onderfcheyden ; en andere meenen dat het een

kring van Roomfche foldaaten was , die rondom de gevangenen ftonden terwyl zy te

koop geveyld wierden.  Déch Agellius houdr het met her eerfte gevoelen (4).

Deverfcheydene foorten van regeeringe welke de Romeynen in hunne ver6veringen

vaftftelden , zyn wel waerdig om van ons geweeren te worden, als zynde zelden reche

onderfcheyden : wy zullen dan deeze vier , Colonie, Municipie , Prefetture , en

Provincie in aanmerkinge neemen.

De Colonie , [ Vélkplantingen] , waaren eygentlyk  gefprooken Gemeynteftaa-

ten, welker meefte inwooners van Rome waaren verplant,, en hoewel vermengd met

de inboorlingen , die men in de veroverdeplaats gelaaten had , echter de ganfche magt

én ’t gezagin het bewind der zaaken verkreegen hadden, Een groot voordecl deezer
ine
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  XVII Hoofdt. VAN ROME. IV Boek. (157)
inftellinge was , dat de oude f6ldaaten , die hunnen wettigen tyd uytgediend , en hun-ne krachten ter ecre en tét verdeediginge huns vaderlands verfleeten hadden » hierdoor
met een braave belooning konden begunftigd worden ; door hen rét cene vélkplantinge
te fchikken , en te zenden daar zy meefters van een groor bezit konden zyn , en’t bove.
rige hunner dagen in gemak en overvloed doorbrengen.
Municipia [bevoorrechte fteden] waaren eygentlykvrye plaatfen, 6fteden, alwaar men

den inboorlingen‘t gebruyk van hunne oude wettenen inzettingen toeftond,en hen daarbene-
ven mer het Roomfch burgerrecht eerde. Maarin fommigedeezer plaatfen was dit recht niet
meerdan cen blootetytel , zonderey ‘gentlyk het recht eens bufgerste hebben , gelykals dar
van te ftemmenin de vergaderingen , cenig amptin de Stad te bedienen » endiergelyk.
Deeerfte hadden den naam van Cives Romani [ Roomfche burgers]., maar de bevoor=
rechte noemde menalleenlyk Romani [Romeynen], gelyk zulks van P. Manutius vél-
gens zyne gewoonlyke naauwkeurigheyd onderfcheydenis (0). ’t Eerfte exempel dat
men van zodaanige Cives Romani vindt , waaren de Cerites , cen vélk van Toskanen ;
her welk omhet bewaaren van de heyligdommen der Romeynen , toen de Gallen de
ftad hadden ingenomen , naderhand mer den naam van Roomfche burgers gewaardigd'
wierde , zonder dat het daaromecnig deel in ’ bewind van zaaken had. Hieruyt ont-
ftondt het dat mendetafereelen der Tuchtmeefteren , waarop zy de naamen der gener
fchreeven die wegens cenig misdryf hun reche van ftem geeven verlooren hadden , Ce-
ritum Tabule noemde (€).

De Prefetture [Steévoogdyen ] waaren zékere fteden in Italié, welker inwooners
den naam van Roomfcheburgers voerden , maar echter geene eygene wetten 6f Overhe-
den hadden , maar doorjaarlykfche Stadvoogden (Prefezfi) van Rome gezonden, ge-
regeerd wierden. Gemeenlyk waaren dit zodaanige plaatfen , welke men éf ver-
dacht hieldt , òf die cenigfins in ongenade van den Roomfchen Staat vervallen waa-
ren; want dit wierde voor *t zwaarfte I6t gehouden dat men cenigen vélke in Italié ope
leyde (4).

Het verfchil tuffchen de rechte Burgers van Rome, en de inwooners van de CMuni.
cipia, Colonie, en Prefetture , zou men aldus konnen ftellen. De eygentlyke Bur=
gers waaren op derélle van de Cenfus [ (chattinge ] aangefchreeven , hadden het recht
vanftemgeevinge , en van ampten te bedienen ; wierden in het hoofdgeld gefchat,
diendenin de keurbenden , gebruykten de Roomfche wetten, en Gédsdienft , en wier-
den Quirites en Populus Romanus ['t Roomfche vélk ] genoemd. De Municipes
[ 6f inwooners der Municipia ) bezaten de vier eerfte voorrechten , maar waaren van
de vier laatfte verfteek De Colori [ 6f bewooners der vélkplantingen] waaren in
deeze drie opzigten den rechte burgeren gelyk , dat zy de Roomfche wetten, en Gédss
dienft gebruykten, en in de keurbenden dienden,, maar van de andere vyf geftelteniffen
uytgeflooten waaren. Het vélk dat in de Prefetture woonde, had het zwaarfte l6t
van allen , zynde genoodzaakt zich aan de Roomfche wetten te onderwerpen ; zonder
echter eenige voorrechten der Burgeren te genieten (e).

Alle andere fteden en Staatendommenin Italié, die geen Colonie , Municipia , 6£
Prefetture waaren, wierden Federata civitates | Bondgenootfche fteden ]. genoemd,
en genooten t’eenemaal E hunne eygene ‘gewoonten en Wyze van regeering » ZON

der de minfte verandering , vereenigende zich alleenlyk in cen bondgenootfchap
met de Romeynen, op zodaanige voorwaarden als men tzamen overeengekomen
was (f). ul
De Provincie { Wingewelten ] waaren uytheemfche land(chappen van grooter

uytgeftrektheyd , welke onder de Roomfche heerfchappye gebragt zynde , in cen nieu-
we vérm » naar ’t goedvinden der Overwinnaaren, gefchikt, en aan ’t gebied van Land.
voogden, jaarlyks van Rome gezonden , onderworpen wierden , moetende gemeenlyk
zodaanige fchattingen en téllen opbrengen als de Raad eyfchte. Maar omdatalle fteden
in de byzondere landfchappenzichniet eveneens jegens de Romeynendrocgen, vermids
de ééne meer tét vrindfchap en eendragt neygden., terwyl de andere hardnekkig en we-
derfpannig waaren , en van hunne oude vryheyd geenfins wilden afftaan , zo ftonden Zy
in fommige plaatfen den genen die zich bemind poogden te maaken , hunne eygene in-
zettingen in verfcheydenerley opzigten toe , en verfchoonden de inwooners fomtyds van
fchattingen te betaalen; waarom zy dan Z244es [t6lvry] genoemd wierden, in tegen-
ftellin& van Zedfigales [cynsbaar].
De fchatting welke den overheerde landfchappen afgeèyfcht wierdt was tweederley ,

tewecten , een zékere , 6f onzékere. De zékere fchatting 6f Stipendium was 6f cen
gezette fomme gelds ; welke de Queffor Fretni des landfchaps moft inzime-

3 en,

 

(6) De Civitat. Rom
Civ Rom. p. 30. (f)

 

9. (e) Agellias. 1. 16.0. 13. (4) Calvin LexiconTuridic. (e) Vid. P. Marge. de

 

 

  

 

  

  
   

     

   

  

 

  

   

  

  

     

  

 

   

 

  

    

  

           

  
     

 

  

  

  

      

  

 
 
  

   

 

 
      



  

 
  

 

(158) IVBock. DE AALOUDHEDEN XIXHoofdft.
len, en die Pecwnia ordinaria ['t gewoone geld ] genoemdwierdt ; 6f een onderftand-
geld dat men den ingezétenen op byzondere voorvallen aféyfchte , gelykalsom*t onder=
houden van eenig krygsv6lk , ‘het uytruften van cen zeker getal fchepen , en diergelyky
*r welk men noemdepecunia extraordinaria | buytengewoongeld|.
De onzékcre fchatting beftondtin ’t gene men noemde Porsorinz , Scriptura sen Dea

cuma. i
Portorium [ havengeld ] was cen tél op alle uytgaande en inkomende waaren.
Scriptura was cene fchatting op de weyden en‘r vee.
Decuma was zeker gedeelte van koorn ’t welk de landbouwers gehouden waaren aan

den Roomfchen Staat te betaalen , zynde doorgaans het ziende deel van hun gewas.
Maar behalve dit , het welk men geméenlyk Frumentum decumanum { tiende koorn]

noemde , en door zekere Téllenaars gepacht wierdt , welken men den naam van Decg-
mani gif , wierdt in de Wingewelten ook afgevorderd het Frumentum emptum, en’t
Frumentum eftimatum.
Het Frumentum emptum [gek6ft koorn] was tweederley , teweeten decumaziare 6f

imperatum. Heteerfte was een andere tiende , die tegens zo veel betaald wierdr , als
de Raad denprys daarvan gefteld had, dewyl die het fchepel naar hun goedvinden waar-
deerde, Het Frumentum imperatum [ bevolen koorn ] was zeker gedeelte van graanen
dat men den landbouwereri afeyfehte naa de twee tienden, tét zulk cen prys als de
Landvoogd daarvoor beliefde te geeven.
Frumentum eftimatum [gewaardeerd koorn] was eene fchatting door den Land.

voogd geéyfcht tét zyn eygen gebruyk, en ten behoeve van zyn huysgezin. Dit wierdt
doorgaansin geld afgemaakt, en kreeg daarom zynen naam «0 e/timando, vanhet te waar-
deeren op zékere fomme gelds:

Behalve dit alles maakt Sigonius cok gewag van Frumentuz bonorarium; op ’t zege
gen van Cicero in zyne Redenvocring tegen Pifo : déch moogelyk betrekt Cicero het
honorarium in die plaats niet eygentlyk op koorn , maar meent miflchien het gefchenk
dat men gemeenlyk den Landvoogden veréerde , als zy cerft in hun ampttraden.

Naadat Auguftus de Wingeweften tuffchen hemzelven en °t volk verdeeld had, wiers
den dejaarlykfche fchattingen, welke door de landfchappen onder den Keyzer ftaande
betaald wierden , Stipendia , en die welke in de landfchappen des vélks ingezameld
wierden , Tributa genoemd (g).

(&) Galvin. Lexicon Jurid. in Zributa.

 

XIX-CH.0/0O-FD:SGF-.U K:

Van der Romeynen manier van fteden in te neemen ; benevens de

voornaamfte fformiwygen en gerced(chappen > welke zy in

hunne belegeringen gebruykien.

Léer wy tét het onderzoek deezer ftéffe treeden , komt onsals van
{9 zelfs een merkwaerdige gewoontete voore , die altoos waargeno=

men wierdt , zo dra als het Roomfchheir eenige ftad berend had,
en dat was de Evocatio Deorumtutelarium, 6f de uytnoodiging der
Befchermgoden. De reden van dit gebruykfchynt geweelt tezyn, 6f

dI dat zy °î onmoogelyk hieldeneenige plaats te overweldigen, zo lang
S AIRES ze van zulke magtige befchermers voorzien was 5  6f dat zy ’t cen

n N gruuwelyke daad van gédloosheyd oordeelden te zyn, tegen de per-
foonen der Goden eenige vyandlykheyd te pleegen.  Deeze gewoonte worde in ’t bree.
de by Makrobius in zyne Sasurnalia lib. 3. cap. 9. befchreeven, Ù
De Romeynen toonden zich zelden heel geneegen omcene ftad doorbelég in te nee-

men , omdat zy oordcelden dat het naauwlyks de kéften en. moeite waerdig was; in:
voege dat dit doorgaans hunne laatfte toevlugt was ; en in alle hunne'groore oorlogen
vinde men maar weynig voorbeelden van lange belégeringen door hen ondernomen. Als.
2yzich van een voornaame plaats meefter maakten , gefchiedde het gemeenlyk door
beftérminge 6f overgaave.  Wanneer zy eene: ftad ft6rmenderhand innamen , voerden
Zy’t uyt door openbaar geweld , 6f door krygskonften ; het cerfte was als zy cenen

aan-

   

    

                                 

   

  

  

   

  
    

      

   

 



  XIX Hoofdît. ‘VAN ROME ©<IVBock (159)
aanval deeden , zonder op de muuren tè rammeyen ; en alleénlyk gezesd wdi wrbem cum corona, [de ftad met cene omringingaante grypen; ]
rondom de muuren fpreydende , van alle kanten daarop aanviclen.
teloosafliep , dan ftiecen zy de muuren omverre met hunne Rammel
tuygen. Somtyds ondermynden zy den grond ; en quamen alzo van onderenter ftad injfomtyds om op een gelyken voet met den vyand te ftryden , bouwden zy hoùte:torens;6É wierpen hoogten op die met de muuren gelyk quamen; om vandaar die van binnenin hunne werken te beftooken.  Déch de belegerdenliepen ’tgrootfte gevaar in cenen al:
gemeenen ftérm , want hunne wallen moften overal te gelyk verdeedigd worden ; enfomtyds gebeurde het da’er niet vélks genocg was omalle plaàtfen te bezetten ; 6f z6*£ al aan geen vélk mangelde, echter waaren ze moogelyk niet alle even Kloekmoedige‘dapper; en als'er maar ecnige van hen weeken, liep de ganfcheftad gevaar van verloorente worden ; want menigmaal bemagtigden de Romeynenzeer aanmerkelyke plaatfen inéénen ft6rm. Maar wanneer zy op de muuren met {t6rmgevaarten beukten , vonden ZYmeer mocijelykheyd , want zy moften hunne légeringen noodzaakelyk verder uytftrek=ken , waardoor zy dunner en zwakker op fommige plaatfen waaren » dan op andere;

van binneneenen zwaaren uytval

ierden aggre-
omdat zy hun heit
Déchzo dit vruch-
n en andere ftorm-

en geenfterke tegenftand konden bieden , wanneer die
deeden.  Daarenbovenbleeven de belegerden hen ookniet fchuldig , door ’t verydelen
hunnerkrygsliften ; want de mynen ftelden zy te leur door tegenmynen » 6f door henin hunne werkente ftooren , *t welk in’t byzonder gefchiedde dooroli en véderen; met‘ander ftinkend tuyg , in vaten te doen, welke Zy dan in denbrand ftaken, en zo varboven neér onder de Romeynen wentelden, die dan door den yflykenftank genoodzaaktWaaren hunne péftente verlaaten.  Vootts ftaken zy hunne houte torens , rammen , ch‘andere ft6rmtuygen dikwils in den brand; en de hoogten, welke tegen de muuren opge-worpen waaren , plagten zy te ondergraaven ; en zo te doeninftorten. ;Hierom, gelyk reeds gezegd is, wilden de Romeynenliefit eene plaats {chielyk enplotfeling aantaften ; en zo zy die binnen weynig tyds niet bemagtigden , brakenZy ’t belég vecltyds op , en zetteden den oorlég door andere middelen voort ; gelykScipio in zyne Afrikaanfche tégt; want naa dat hy Utika te vergeefs had beft6rmd;veranderde hy van voorneemen , en trekkende met zyn vélk van de plaats ; wendde halles aan om °t Karthaagfche heir tét cen gevecht te brengen. Zulks dat hoewel hetfomtyds gebeurde dar zy met een lang belég aanhielden , echter waaren ZY. doorgaansmeer gencegen om den vyand tét cenen veldflag te I6kken; want doorcenheir té ver-flaan , wonnen zy menigmaal een geheel koningryk in éénen dag ; daar cen hard:nekkige ftad hen fomtyds cenige jaaren werks kéftte. Zie Machiagels Oorlégskonft ;Il. Boek.
De vonden,gevaatten; en ftormtuygen welke de Romeynenin hunne belégetingen gebruykten , waaren menigvuldig ; en de kennis daaraf kan ons hedensdaags maar weynigte ftade komen : niettemin zullen wy de voornaamfte daarvan, die ons dikwils byCafar en andere Hiftorifchryvers voorkomen, in ’t kort eens belchouwen : deeze zynde Turres mobiles s Teftudo , Mufîulus, Vinée 3 en Plutei, midsgaders de Aries;

Baliftà , Catapulta , en Scorpio.
De Turres mobiles [ beweegbaare toréns ] waaren tweederley , kleyne n groote ide kleynfte waaren ontrent zeftig elleboogen hoog , en dé vierkante zyden zeven:

 

tien elleboogen breed , zynde in vyf 6fzes , Ja fomtyds tien verdiepingen éfaf:fcheydfels verdeeld , en elke verdieping was aan alle Kanten open. De grootfte to-tens waaren honderd en twintig elleboogen lang ; dricéntwintig op de zydenbreed , en hadden fomtyds vyftien , cn fomtyds twintig verdeelingen. Zy waarenvarigroot nut in ’t néderen van de muuren, dewyl men op de verdiepingen foldaaten kor
bergen met ft6rmtuygen , ladders , werpbruggen , en andere gercedfchappen. De rd:
deren 6fréllen waarop ze voortliepen waaren binnen de planken , om door de vyandenniet te konnen befchaadigd worden ; en de mannendie dezelve voortduuwden , gin-gen’er achtet, alwaar zy veyligft waaren. De féldaaten van binhen waaren befchut door
natte huyden, welke men om dentoren fpande aan de hoekendie meelt bloot ftonden:De Teffudo | {childpad ] was eygentlyk cen péftuur waarin de foldaaten zichzelven
ftelden , zo dat hunne fchilden hunne hoofden dekten » en voorhet fchietgeweer der
vyanden befchutteden; indeezervoege dat de voorfte îy recht overend flondt ; en deandere elk wat lager , en laager gebukt , t6r aan de laatfte ty » die geknieldlag; endewyl die van elke ry de hoofden van de ty die voor hen was met hunne fchilden be:dekten , geleek dit wel naarcen fchildpad, 6f een fchuyns afoopend pannedak. Dee-
ze vond wierdt zo wel in veldflagen , als in belégerinigen gebruykt. Maar behalve dit
noemden de Romeynenalle hunne overdekte befchutfels Teftudines ; onder welke dege:
nedie eygentlyk deezen naamvoerden ; bykans vaneen eyronde gedaante fchynen ge:
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  (160) IV Bock. :DE AALOUDHEDEN XX Hoofdft.
weeft te zyn , teweeten opgeflagen van planken , en aan de zyden met ryzen bevloch-
ten ; dienende’oimide f6ldaaten dicht by de wallen te voeren; zy liepen o) rollen , cri
verfcheelden daarin van de Zizee > voor welke zy fomtyds genomen worden.

DeeMafeulus meent men dat niet veel van de Teffudines verfcheelde ; maar fchynt
echter van kleyner omflag , en fterker van maakfel geweeft te zyn, omdartdie °c ge
weld der vyanden vecl langer moft uytftaan : want in deeze Mufculi zondt men de graa-
vers còt.aan de wallen , alwaar zy met hunne dolabre 6f houweelen, en andere werktuy=
gen, de grondveflen poogden ndermynen. Cefar heeft in zyn tweede boek der bur:
gerlyke oorlogen den Mufculus in’ breede befchreeven,
De Zineg waaren gemaakt van teene hérden , ruftende op ftylen , welke dé f6ldaa-

ten, die’er onder gingen, droegen, en alzo befchut waaren.  Sommige vwillen dat ze
dubbeld van dak waaren , her cerfte en laagfte van planken, en het bovenfte van hér:
den , om het geweld van denflag te brecken, zonder den luyfel. geheel re ontftel-
len.
De Plutei waaren van dezelfde ft6ffe gemaakt , maar van een geheel ander fatfoen ;

zyndecenigfins gelyk een koetswagen , maar met drie wielen, déch zo geplaatft , dat
her geltél zo wel vooruyt'als achteruyt kon loopen. Zy wierden al veel tor dezelfdle
dienit gebruykt., als de Muftali.
De krygstuygen téthiertoe befchreeven dienden voornaamelyk tét befchuttinge der
aaten: wytreeden nu tétde beleedigende; de vermaatdfte van decze was de Aries)

6f ftormram ; dezelve was tweederley ; de ééne was maar rutw en flecht; en de andere
konftig gewr6cht. De cerfte {chynt niet anders geweeft te zyn dan cengroote balk, wel
ke de féldaaten op armenen fchouders droegen , enmet het één end op de muur ram-
meyden. Maarde bewréchte ram, wordt aldus van Jofephus befchreeven : ,, Dc Ram
»(zege hy) is cen zwaare lange balk; gelyk de maft van cen fchip , aan © cén end
sVoorzien met een yzeren hoofd , fomtyds naar cen ramskép gelykende ; vanwaar het
»»zynen naamontleend heeft. Dit ftormgevaarte hangt in ‘© midden aan een anderé
; balk , die dwars op twec ftylen legt, en dus in ’t gewigt hangende, door cene menigte
> van mannen met geweld vooruyt geftooten ; en dan weerte rug gehaald wordt, beu-
5» kende alzo de muuren met dit yzeren hoofd.  Ookis’er geen toren 6f muur zo dik 6£f
sy fterk, die naa de cerfte ftooten:van den Ram; naderhand het gewelddeszelfs kan uyt=
»» ftaan ; ‘wanneer het rammeyen hervat wordt (4).

Plutarchus verhaalt dat Markus Antonius in den Parthifchen obrl6g cenen Ram van
tachtig voeten lang gebruykte : en Vitruvius zegt dat ze fomtyds 106 ; én fomtyds 120
voetenlang waaren ; en miflchien heeft men het zwaar geweld van dit ftormtuyg voor-
naamelyk aan die groote lengte toe te fchryven.  Deeze ram wierde door cen ganfehe
Centuria 6£ kompagnie féldaaten te gelyk aangedreeven , en als die afgemat waaren ,
door cen verfch r6t, zo dat hy onophoudelyk beukte; en doorgaans met cen Zine4 voor
*t geweld der vyanden bedekt was.
Noopende de andere ftérmtuygen , die van zulk een grooten dienft niet waarefi ;

nòch zo by de Schryvers vermaard zyn, cen omftandige befchryving daarvan zoù niet
min verdrietig , als onnut weezen : alleenlyk ftaat in °t kort aan te merken, dat de Ba-
Lifta sebruykt wierdt om groore fteenen , de Catapulta om zwaate fchichten en werp-
fpieffen , en de Scorpio om Kleyner pylen en fchietgewcer te werpen.

  

  

  

   

   
 

   

(a) Fav. Jofeph. van den 00r16g der Joodentegen de Romeynen. IH bock.

XX.HO OEFDST.UK.

Van de Scheepzaaken der Romeynen.

3 E Romeynen , hoewel hunne ftad wel tét de fcheepvaart gelegen
was als zynde niet boven vyftien Italiaanfche mylen van de Tyr-
rheenfche zee ; en wordende doorftroomd van den Tyber , cene ri.

$2 vier die groot genoeg was om middelbaare vaartuygen te voeren ;
ig (chynen echter veele jaaren lang naa ’*t bouwen van Rome zich met

geen fcheepvaart bemocid te hebben. En fommige willendit ftellen
g, 16r ééne vande voornaamite oorzaaken welke dien Staat zo lang in
zyne cerfte onnozelheyd en oprechtigheyd bewaarden , cn van ne
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.

VAN ROM.E. IVBock..(.65)
deverdurvenhcden, die de ommegang met uytheemfchen waai {chynelykonderde ingezete-
nen moge gezaaid hebben , bevrydden. Desniertegenftaandezegt Dionyfius dat Ankus Mar-
tius Oltia aan den mond van den Tyberftichtte, rér cene havenftad, opdar Rome door
dat middel met waaren van de nabuurige vélken mogt voorzien worden (@). En vél
gens ’t verhaal vanalle Hiftorifehryvers blykt het uye de oorzaaken van den Tarentyns
fchen oorlég , dat de Romeynenin dien tyd cene vloot in zee hadden. Polybius niet-
temin zegt lytdrukkelyk, dat de eerfte reys dat zy zich op zce begaven, wasin den cer»
ften Punifchen corlég (4) : maar hy moer mcenen met cene vloor van oorlégfchepen,
6f anders fpreekt hy zichzelven tegen : want op een andere plaats zyner werken geeft
hy ons een affchrift van cenige artykelen,, overcengekomen tuffchen ‘de Romeynen en
Karthaginenzers onder ’t Burgermeefterfchap van M: Brutus en Horatius, kort naa het
verdryven van ‘t koninglyk geflacht ; één deezer artykelen behelsdè » 3 Dat de Roiey=
» nen, en de bondgenooten der Romeynen , niet voorby het fchoon Vootgebergte zou-
»,den vaaren , % en waare doorftérm ; 6f door eenen vyand daartoe genoodzaakt. En
daarnaa , in twee andere onderhandelingen welke hy verhaalt , zyn'er verfcheydene be-
dingen van dien zelfden aardt (c).

.

Maar hoedaanig dit ook moet uytgelegd worden ,
hetis zeker dat dé Romeynen, ontrenthet jaar der Stad 492 (4), bemerkende dat ‘de
kuft van Italié open lag voorde ftrooperyen der vloot van de Karthaginenzers, die dik-
wils cene landing deeden; en overweegende ook dat de oorlég gefchapen ftondt te duu-
ren beflooten eene fcheepsvloot uyt te ruften. Zo wonderbaar was de dapperheyd en
Kloekmoedigheyd van dar vélk in onderneemingen van de groorfte hachlykheyd, dat zy
tét dien tyd toe naauwlyks van cenige fcheepvaart gedroomd hebbende » nu eensloefs
tot zulk een avontuurlyke rége befluyten , en hun certe proef van een fcheepsgevecht
met de Karthaginenzers doen , een vélk dat de heerfchappy der zee, van hunne voor.
ouderen tòr hen afgedaald , zo lang onverhinderd bezeten had. Ja zo onkundig waa-
ren de Romeynen in den fcheepsbouw,, dat her byna onmoogelyk voor hen"zoù geweeft
zyn, hunnen toeleg uyt.re voeren , indien niet de Fortuyn , die altoos hunne zaak be-
gunftigde , door een louter toeval hen daarin onderweezen had. Want een Karthaag-
fche galey , die Se zee kruyftte , en te diche aan de kuft Komende op ftrand gezét
wierdt, viel in handen der Romeynen , die naar deeze galey hunneeerfte vloot bouw-
den:  Maar hunne manier om ’t bootsvélk afgerecht Op ‘t rocijen te maaken, is niet
minder aanmerkelyk ; ’t welk aldus toeging : zy deeden banken ‘aan ftrind opllaan op
dezelfde wyze gelyk ze in de galeyen gemaakt waaren , Waarop zy de fcheepsgaften dan
elk met eenen riem in de hand deedenzitten, en hen in deezer voege oefenden : EenBe-
vélhebber tét dien eynde in © midden gezeten, wees hen door cen teken met zyne hand,
hoezyalle te gelyk hunne riemen moften uytflaan , enze te gelyk weér uyt het water
ligten.  Aldus leerden zy behendig met den riem omgaan. Maar zy bevonden wel haaft
dat hunne fchepenniet konftig genoeg gebouwd » en al te lòg en zwaar in ’t wenden
waaren : dies poogden zy dit gebrék door eenig ander nieuw uytvindfel, waarvan zY
zich in een gevecht zouden konnen bedienen, te vergoeden. En toen was het dat zy
dat vermaarde konfttuyg genaamd de Corvys bedachten ; ’t welk aldus gemaakt was:
aan het voorfte van hunne fchepen zetteden zy cenen ronden balk overend svan ortrent
anderhalf voet dik , en twaalf voeten larig: aan %© end daarvan was een katrél ; rondom
deezen balk lag ecne bedding van planken, vier voeten breed, enontrent achetien lang,
welke wel vaft met yzere bouteh aan één gehecht was. *’t Was overlangs dat men'er
byopging, en dit geftél draaide rondom deezenopgerechten balk, als omcene fpil, en
kontòt op zes voet na aan den t6p opgeheyft worden ; rondom ’t zelve was cen foort
van eene borftweer, cene knic hoog, welke bezét was met opftaande yzers , die {cherp
aan ’t end waaren; boven aan waseenring door welken een touw geftoken wierdt , waar-
mceè men, door behulp van het katr6l, deeze bedding ophyfte 6f zakkenliet, zo alsmen
°t goed vondt : met dit gevaarte klampte men dan de vyandlyke fcheperi aanboord:
fomtyds aan den boeg ,en fomtyds aan de zyde, naat dat het zich belt fchikte : wanneer
men her vyandlyk fchip op zyde quam, en het met de krampoenen vaft gemaàkt had ,
fprong men'er van alle kanten in ; maat als men *t by den boeg aangrecp, fprongen'er
twee en twee in door hulpe van deeze bedding , terwyl de voorfte het voor-end , cn
die vélgden de zyden befchermden , houdende de middelfte knép humner fchilden met
her boven-end vande borftweering gelyk.
Op deeze wyze gecft Polybius ons (vélgeris de laatfte voortreffelyke overzetting )

eenverhaal vandecerfte oorlégstoerulting, welke de Romeynenter zee deeden : waar-
by wy in 't kort zullen voegen in hoedaanig cenflagòrde zy hunne vloot fchikten , vél
gens °t bericht van dien zelfden Schryver. De twee Burgermieefters waaren in de twee
‘Admiraals galeyen elk voor ant hoofd van zyn efquader, en nevens malkander: het

X cer
(@) Diony. Halic.lib.3. (0) Lib: 1. (e) Pobb.lib:3: (4) Cafanton: Chronolog. adPoljb,
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eerfte vlootdeel ter rechter , en het tweede.terflinker zyde gefchike , maakten twee lan-

ge regels , 6f lynen van flagordeninge uyt.. En dewyl’c noodig was tuflchen elke galey

een bequaame ruymte te houden , omde riemen te konnen uytflaan , en vry van mal-

kanderen te blyven, en dat de voorftevens wat uytwaards fchooten , zo maakte deeze

wyze van fchikkinge natuurlyk cenen fchuynfchen hoek; welks punt uytlicp aan derwee

Admiraals galeyen die dicht by elkanderen waaren ; en als hunne twee lynen zich

in de lengte uviftrekten, zo wierdr deafftand vervélgens hoe langer hoe wyder na de

achtertògt: Maar dewyl het zee-heir zo wel als het heir te lande uyt vier Legioenen

beftondt , en de ganfche {cheepsmage derhalve vier verdeelingen “uytmaakte , zo Zyn'er

nu nég twee 6verig , van welke het derde vlootdeel 6flegioen zich achter de cerfte en

tweedelyn uvtftrekte , en van de ééne punt tòt de andere reykende, net cenen driehoek

maakte , waaraf de derde lyn de achterfte was : en achter deeze waaren de laftfchepen ,

die de paerden en pakkaadje voerden, wordende door kleyn vaartuyg geboegfeerd. Eyn-

delyk quam het vierde vlootdecl geheel achter aan, ’t welk men de Triarien noemde,

zynde op eenen gelyken regel gefchike , als het derde, déch met cenlanger lyn, zo dat

de uvterite enden zich uytftrekten voorby de twce hocken der derde lyni De fchecps-

vloot aldus verdeeld en gefchikt zynde, maakte , gelyk gezegdis, cenen driehock, waar

van het binnenperk leedig was, maar de achterhoede was dich en vat, en °t ganfche

lighaamfnel en werkzaam, en Zeer. mocijelyk om gebroken te worden.

Omnutét cen byzondere befchryving van de verfcheydene foorten van fchepente tree-

den ; ons komen gemeenlyk driederley flach voor, tewecten Gorlégfchepen, laft{che-

pen ; en paflagie-fchepen : de cerfte wierden doorgaans mer riemen voortgerocid ; de

tweede voeren met zeylen , en de derde wierden veeltyds met rouwen getrokken. Pafla-

gie-fchepen waaren 6f om menfchen re voeren, gelyk de imrayoyo ( Oplitagoogoi) 6£

OTpAÙOTIÀ (Stratiootides ) 5 6f ompaerden , als de Hippagines. De Laft-fchepen

welke de Roomfche Schryvers Naves onerarie » en de Griekfche goprixoì ( Phortikoi )

en dAuddes ( Holkades ) noemden, (vanwelke laatfte benaaming die. van Hulken waat-

{chynelyk afgeleyd is) 3 dienden tot her vocren van leeftogt en andere voorraad , en

fomtyds ook om féldaaten over te voeren , gelyk we by Cefar vinden. Van de Vor-

16gfchepen waaren de Naves longe , [lange fchepen ] de aanzienlykfte , zynde zo gè-

noemd naar hunne gedaante en fatfoen , ’t welk men het bequaamfte cordeelde omte

wenden , 6f door °r water te {nyden ;' waarentegen de laft-fchepen doorgaans ronder en

hélder gebouwd waaren , om bequaamerr6t laadinge te zyn, cn meer goederen te kon-'

nén houden, De aanmerkelykfte van de Naves longe ; 6f galeyen, waaren de Trire-

mes, de Quadriremes , en de Quinqueremes, op 't Grickfch Tpofpis, Terpfers , en Momi=

pus 3 hebbende de cerfte drie , de tweede vier è en de derde vyf roeibanken , welke

fchuyns boven malkanderen waaren , zulks dat die galeyen, welke de meefte rocibanken

pain hoogft getimmerd waaren , eh mer de grootfte Kracht voortgerocid wierden.

Sommige,'t is waar, meenen dat de benaaming eenen anderen oorfprong heeft ; alsby voor-

beeld , dat de Triremes waaren 6£ die banken achter malkanderen op cen gelyke hoog-

te, 6f dat'er drie roeijers op ééne bank zaten; 6f dat drie mannenaan éénen riem trok-

ken. Déch dit ftrydt niet alleenlyk tegen het bericht der aaloude Schryveren , maar

60k tegen de afbecldingen welke men in oude gedenktékenen nòg van de Triremes ziet.

Behalve deeze waaren'er nòg van hooger en laaget rang ; die van hooger rang waaren de

Hexeres , de Hepteres., en de Odferes. (zynde van zes , zeven , en acht rociban-

ken), en zo voort tér aan de erenzudiipis [ vyfrien rocibanken ] toe ; ja Polybius

verhaalt dat Philippus van Macedonié , vader van Perfeus ; cen'ixzardbvipes bad (e),

het welk Livius vertaali è 24075 quam fexdecim verfus remorum agebant (A) [eenfchip

dat door zeftien regels riemen voortgedreeven wierdr ]. Evenwel kon dit. op verre na

nòg niet haalen by het fchip door Philopater gebouwd ; het welk Plutarchus zegt dat

veertig banken had (g). Die van laager rang waaren de Berezzes cn de Moneres. De

Biremis , in ’t Griekfch Hilprs 6É diapor©, beltondr uyt twee rocibanken : de bequaam-

fte van deeze foort noemde men wegenshunneligtheyd en {nelheyd Libernice [Jagren],

naarde Liburni cen volkin Dalmatié ,'t welkdit maakfel eerft bedacht ; want dewylzy door-

gaans zeefchuymers waaren , rociden ze met deeze ligte vaartuygen gins en weér , en

Jeefden van dehroofdien zy opdeeden (6). Déch in latere tyden wierden alle dekley-

ne en ligte fcheepjes , ‘© zy ze meer 6£ min dan twee banken hadden , doorgaans Libar-

ne 6f Liburnice genoemd. Aldus noemen Horatius en Propertius de fchepen , welke

Auguftus in den zeeflag by Aktium gebruykte. En Florus zegt dat zyne vloot beftondt

uyt fchepen van drie ròt zes rocibanken (4). Suetonius verhaalt van cen zeer ongemee-

né foort van Liburnice , uytgevonden door den Keyzer Kaligula , welke vercierd
Waa-

(e) Polyb.in Fragment. \(f) Lib.53. (g) In Demetrio, (4) Dacier over Horat. Epod. 1. (#) Lib. 4.
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XX Hoofdt. VAN ROME. 1V Boek. (i63)
waaren met fiwcelen aan *t achterfteven , met zeylen van veelerley Koleuten, met gal
leryen, baden, en eetzaalen, behalve-de aardige ryen Wyngaarden, ‘en allerhande vrucht=
boomen (4).
De Moneris , waarvan Liviùs meldt ,, was een galey , met imaar cene roeibank , van

welke men vyf foorten by de Schryvers vindt, teweeten de éxs6opos 6f a6Fuaria s de
tpiaxtirop@ > de Tesoapaxbriops > de aararston@ ; enide ardrrop@ , vaattuygen van

»twintig , dertig, veertig , vyftig, en honderd riemen.
Albier ftaat aan te merken dat fchoon deeze vaartuygen op dezelfde Wyze moogeà

gebouwd geweeft zyn , als.de Neves longe > 74 négransin ’t algeméen miet dien naar
niccgenoemd wierden ; want fomtyds vinde menze by Schryvers van aanzien regel-
recht tegen de Nzves Zonge , cn fomryds tegen de pariuol bf oorlégfchepen, aange-
fteld.
Maar de Oorlégfchepen komen bons onder verfcheydene benaamingen voor , als

de Tette 6£ conffrate |bedekte], 6F de Aperte [6pene]. De rette 6f nardppaxtol
wierden zo genoemd , omdat ze luyken (xatartp4uata ) hadden ; Waarentegen de
aperte of dppaxra zonder verdék waaren. De groote fchepen } gelyk de Quadrire.
mes en van nég hooger rang , fchynen altoos luyken geliad re hebben ; maar de rire.
mes en Biremes worden fomtyds anders belchreeven , en alle beneden deeze waaren
‘aperte [6pene]. Cicero en andere Schryvers gebruyken ’r woord Aphrattum fom-
tyds vooreen byzonderefoort van fchip ; en Polybius gebruyke her woord ratappartos
voor cen Quinquiremis. Behalve deeze komen ons de Naves roftrare | gebekte fche:
pen] s en de Naves turrite {getorende fchepen ] te voore ; dé certe waaren zulke
die bekken 6ffnavels (79/4) hadden , noodig vooralle fchepen die om te vechten ge
bruykt wiergen : de andere waaren zodaanige die rorens op het verdék hadden, waaruyt
de {6ldaaren merfchiergeweer wierpen , even als 6f het op ‘ land geweet waare, ftry=
dende alzo met de Foot woede die men zou koniien bedenken, gelyk Zirgilius *t
fevecht by Aktium befchryfi. «Z%.6.

Pelago credas innare revulfas
Cyeladas ; aut montes concurrere montibus altos ,
Tanta mole viri turritispuppibus inftant.

 
 

Menzoufchier meenen dat men eylanden 0p *t water
Zag débbten ; 6f geberge' dat metcen groot geklater
Hard tegen één bonft ; met zulk overzwaar geweld
Ziet men het krygsvélk op het ruyme pekelveld
Malkandren gaan te keer niet trétfe torenkielen.

De Bevélhebbers op de vloot wadren de Prefettus claffis [ Vlootheer ] , en fom:
ds de Daumviri { Tweemannen] ; benevens de Trierarchus 6f Hoofdman van cen

byzonder fchip, gemeenlyk vaneen Trireremis: voorts de Gubernator 6f Schipper; de
Celeuftes 6f Hoogbootsman , en andere vin minderaanzien.
;, Gelykcer onder de Keyzers,in de meefte gedeelten der Roomfche hecifchappye keur:
Benden gelegerd waaren , alzo hadden ze ook geltadiplyk vlooten in die zéén, vanwaar
inen de nabuurige landenbeft befchermen kon : zo hieldt Auguftis cene vloot te Mife.
num in de Ware inferum dna zée ] , om Vrankryk, Spanje ; Maurita-
nié , Egipte , Sardinié , en Sicilié in onderdaanigheyd; eneené vloot te Ravennain de
Mare fuperuta [{ Opper middellandfche zee ] om Epirus , Macedonié ; Achaié ;
Krete, Cyprus; en ganfch Afiè in teugel te hoiìden. Ji zy hadden niet alleènlyk vloo-
ten op zee, maar ook op de voornaamite rivieren; gelyk als de Germanica claffis [Hoog.
duytfche vloot ]die zich 6p den Ryn hieldt ,, voorts de Darudiana [de Doritiiche fg
de Euphratenfis [de Eufratifche ], en andere vlooten; waarvan mien by Tacitus en
andere Hiftorifchryvers gemeld vindt. Zie de Redeneering van den Ridder Henrik Sé-
‘vil aan ?t eynde =yner vertaalinge van Tacitus.

Bydit onderwerp van de fchepen en vaartuygen der Romeynen zulle wy nég cen
zeer aanmetkelyke gewoonte voegen van degénen die der fchipbreuke ontkomen waa-
ten , gelyk men zulkè byna overal in de Poéeten gemeld ; en ook by andere Schryvers
genico vindt : waarover de grooté hedendaagfche Qordcelkundige zich ontrent aldus
verklaare. Ù

*t Washet gebruyk derzodaanigendie van cene fchipbreuk geréd waaren, dat Zy alle de
omftandigheden van hùn avontuur op eentaferecl vertoonden: en fommige bedienden zich
van hun tafercel , om medelydente verwekkenin de lieden welke zy in hunne reyze ont:

; Xi mog

(A) Sqetom in Calig. c. 37.

  

 

 

 

  
   

  



  
 

    
        

  

                

  

                

  

(164) IV Bock. DE AALOUDHEDEN XX Hoofd.
moeteden , en door derzelverliefdegiften hun verlies ter zee alzo eeniglins te vergoe-
den. Fwvenalis fpreekt'er aldus van in zyn 14° Schimpdicht.

— — — Merfé nave naufragus affem
Dum vogat , © pitta fe tempeftate tuetur.

‘Terwyl hy naa ’t verlies van fchip een aalmoesbédelt,
En zich dus van den ftérm in fchildery geneert.

T6t dien eynde hingen zy het tafereel om den hals, en zongenal gaande zékere deu-
nen», die de wyzé van hun ongeluk re kennen gaven, byna op de manier als de ‘heden»
daagfche Pelgrims. Perfius in zyn I. Schimpdicht fpreekter aldus van:  Men? moveat quippe, & cantet fî naufragus , affem

Protulerim ? cantas cum fratta te in trabe pittum
Ex bumero portes?

Als een fchipbreukeling loopt zingen , zou ?k dan juyft
Altoos gerced fiaan hemeen ftuyvertoete ftecken è
Of moet het my altyd het hart tét deernis breeken ,
Waaneer gy opzingt met cen bérd om uwenhals
Waarop uw fchipbreuk afgefchilderd is ? .. ..

Andere hingen zodaanig een tafereel op in den Tempel van die G6dheyd welke zy
in hunnen noodaangeroepen hadden ., en door welker byftand zy geloofden geréd‘re
zyn : dusdaanig eenrafereel noemde men votiva tabella. Firvenaal geeft dit Roomfch
bygeloofcenenfteek, daar hy te verftaan geeft hoe dat een geheele bende van fchilders
uyt dien hoofde fchilderyen van Ifis Tempel maakten.

 uam votivà teffantur fana tabellé
Plurima”, pictores quis nefcit ab Ifide pafci ?

Getuygenhiervan zyn zeer veele templen door
?£ Beloofde tafereel ; wie weet niet dat de fchilders

Déch deeze gewoonte ftrekte Zich nég veel verder uyt s want de Rechtsgeleerden
plagten het ongeval hunner befchermelingen voor ’t Gerecht in fchildery te vertoonen 7
opdat zy door derzelver rampen ; en de wreedheyd en onbillykheyd hunner tegenpar-
tyen aldus voor te draagen , den Rechtertét mededoogen mogten bewecgen.. Quinti-
liaan in zyn zesde bock verklaart zich tegen dit gebruyk.  Bchalve dit plagren ziilke
die uyt cene ziekte opgekomen waaren., cene fchildery toe te wyen aan' die Gédheyd
door wier hulpe zy zich verbeeldden herfteld te zyn. Dit geeft onslicht in deeze vaer-
zen van Tibullus Lib. 1. Eleg. 3.

Nunc dea , wunc fuccurre mihi 3 nampoft mederi
Pitta docet templis multa tabella tuis.

Staa my nu by, Godin, want dat gy kontgeneezen
Wordt me’ in uw templen door veel fchildery geweezen.

Aldus plagten ook de oude Chriftenen (7), naa cen merkelyke wederbekorhing van
hunne gezondheyd eene medalie van goud 6fzilver, waarop hun eygenafbeeldfel ftondt,
op te 6fferen aan dien Heylig , aan welken zy zich deswege verpligt oordeelden: welké
gewoonte nég in de Roomsgezinde landen in weezenis (72).

0) Cofanbens in Per£. Sat 1.v. 88. (2) Dacier in Horat. lib. 1. Od. 5: |

Eynde van bet vierde Bock.
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Ni -Bi4 O SH

Van verfcheydenerleye gewoonten en gebruykelyk=

heden onder de È

REGIME

T, HOF D:S TU K.

Van de byz.ondere (pelen,

og En gioot gedeclte van de praalen ‘t bygeloof der Romeynenbeltondt
<@ in hunnefpelen en vertooningen, weshalve veele van hunne gewoona
$$ cen vandie plegtigheden afhangklyk waaren.. Déch wy behooten
pt, de byzondere fpelen en tydkortingen niet voorby te gaan ; niet dat

ze in zichzelve heel aanmerkenswaerdig zyn; maar omdat zondet
cenige kennis daarvan, veele plaatfen in de aaloude Schryverszwaarte

i iS x2 verftaan zouden weezen:
sa NS Debyzondere fpelen die éeniglins in aanmerkinge komen, waaren

de Latrunculi { SchaakMtukken ] , de Tali [bikkels 6f kooten ], de Tefere [ débbel
fteenen ] ; de Pila [bal], het Par impar [even bf oneven], en de Trochus [ hoe-

cl |.
i Her fpel van de Latruncali [fchaakltukken ], fchynt groote overeenkom@® met
ofis hedendaags fchaakfpel gehad te hebben ; de ovrfprong daaraf wordr doorgaans
t'huys gebragt op Palamedes , dic het zelve in ’t belég van Troje zoud uytgevondenheb-
ben ; alhoewel Seneka het aan Chilo , éénen der zeven Wyzen van Griekenland, toe-
fchryft ; en fommige meenen dat Pyrrhus Koning van Epirus dit fpel verzon, om Zy-
ne {6ldaaten op een vermaakelyke manier in de krygskonft te onderwyzen.  Déch hoe
*t ook zy , ’t is zeker dat het de oorlégskans en Krygs6rde zo aardig vertoont, dat geen
plaats met meerrecht zich de uytvinding daarvan kan aanmaatigen, dan het Leger. De
zinryke Vida begint zyn gedicht over deezeftoffe aldus :

  

  

 

Ludimus effigiem belli fimulatague veris
Prelia , buxo acies fiétas , © ludicra regna è
Ut gemini inter fe reges , albusque nigerque
Pro laude oppojiti , certant bicoloribus armis.

#t Welk op deezen zin ontrent uytkomt.

Wyzingen ’t oorlégsfpel , met zyne fchiyn-veldflageny
Palmhoute heirerî , die huin kans al fpeelend waagen ,
Gewaande Ryken , entwee Koningen in’ veld, —
Een witte en zwarte , uyt zucht tòt léf en toem , gefteld
Elk tegen d’ander , daar ze om ftryd te zamen vechten
Met tweederley geweer , om hun krakkeelte flechten.

De fchaaktukken welke de Romeynen gebruykten waaren doorgaans van wafeh 6f
glas, zy wierden gemeenlyk Caleuli 6f Latrunculi genoemd : de Poeéten geeven aan
dezelve fomtyds den naam van Latrones, vanwaar Latrunculus afgeleydis : want Latro
betekende by de aaloudeneerlt cen knecht (even als ’t woord 4r4%e in ’r Engelfch), en
naderhandcen féldaat. :

Seneka heeft van dit {pel meer moogelyk dan eenig ander Schryver onder de Romey-
nen gewag gemaakt, inzonderheyd verhaalt hy op €éne plaats een zeer merkwaerdige
gefchiedenis , omons cen voorbecld van cen ICONALOgS Kloekmoedigheyd, en verach-
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(169) V Bock. DE AALOUDHEDEN IHoofdft.
ting des doods te geeven; alhoewel fommige het eerder neemen voor een exempel eener
gevoelelooze verftyfdheyd. Devertelling luydt aldus : Zékere Kanius Julius (dien
lyin andere ‘opzigten zeer piyft)) was door Kaligula ter dood gevonnisd ; de Hoofd-
man met gene bende van misdaadigen aankomende; en hem beveelende zich by * gezel-
fchap te voegenì 3 om nevens hen gereche te worden , vondt hem juyft beezig mer dir
fpel.. Kanius zo dra hy aangefprooken was begon zyne ftukkente tellen, en beval zy-
nen tegenparty niet valfchelyk naa zynen dood op de overwinning te roemen, verzoc-
kende den Hoofdmanalleenlyk getuygete willen zyn ; dat hy één ftuk meer op ’tbérd
had, dan zyn makker; en daarop vervoegde hy zich heel gercedelyk by de rampzalige
‘quaaddoeners die ret dood geleyd wierden (0:

Maar ’t omftandig@t en naauwkeuriglt verhaal van de Lasrunenli dat men by de aal-
©uden vinde , komt onsin her gedicht van Pifo te vooren , *t welk fommige Ovidius 7
andere Lukanus ; en veele cenen onbekenden Autheur toefchryven.
De Tali [ bikkels ] en de Teffere | teerlingen ] heeft men dikwils, ter oorzaake van

veele bewoordingenin depe op beyde rocpaffelyk, onder malkanderen verward;
zynde van fommige geoordeeld te verfcheclen van Lu/is alee 6f het débbelftcen-fpel:
daar négtans ; om eygentlykte fpreeken , de Grieken en Romeynen tweederley déb-
bel-fpel hadden, naamelyk Ludus ta/orum, 6É ’t bikkel-fpel , en Ludus teferarum ;
éfher teerling-fpel. Hetcerftefpel fpeeldenze met vier tali [ bikkels ] , en ’t ander
met drie refere [ teerlingen ]. De bikkels hadden maarvier zyden , met vier getallen
gemerkt ; teweeten één met cen drie ; en dic’er tegen over was met cen vier ; voortè
&én meteen aas, en de tegen-zyde met een zes. De Teerlingen hadden zes kanten ,
vier met dezelfde getallen gemerkals de bikkels ; eh de overige twee met cen twee en
een vyf, altoos tegen elkander over ; zo dat in beyde de fpelen het opper-en order-ge:
tal, ‘tzy van de bikkels 6f de débbelfteenen , altyd zeven uytmaakte.

Daar waaren ftrenge wetten tegen deeze fpelen , verbiedende *r gebruyk daarvan t'al:
fen tyde, uytgenomenop de Feeftdagen genoemd Saturnalia; alhoewel men des nier-
tegenftaandé ook op andere tyden dus fpeelde. Déch op gaftmaalen maakte men'er cen
geDruyk van , ’t welk miffchien buyten ‘© befték der wetten was ; en dat was te werpen;
omhet oppeigebied en de magt van régelen ontrentherdrinkeninreftellen: de perfooni
op wien dit gezag beruftte wordt van Horatius Arbiter bibendi [ Keurnicefter van %t
drinken ] genoemd.
Zo wel de bikkels als de tecilingen wierden riyt ceri langwerpig doosje éftrechter ge=

worpen , ’t welk verfcheydene benaamingen had , als Frytsllum ; Pyrgus , Turricula 3
Orca , enz.
Men vindt eenige zonderlinge bewoordingen hier en daar in de Schryvers 3

waardoor de gelukkige en ongelukkige worpen betekend wietden ; wy zullen de befte
en flimfte daarvan aanmerken : de befte worp metde bikkels was wanneer d’er vier ver-
fcheydene getallen boven lagen , teweeten de drie , vier, zes, cn één : de befte van
de teerlingen waarende drie zeffen ; de gemecne benaaming deezer worpen wasVenus6f
Bafilicus 5 de ergfte worp van Beyde wierdt Cazis genoemd. Perfius ftelt de Senio
{ zesling 6f zes oogen ] en de Caris 6f Canicula ['t hondtje] , als de voordecligfte en
flimfte Kanfen ; tegen elkander over. Set. 3.

— Quid dexter fenio ferret
Scire erat in votis 5 damnofa canicula quantuni
Raderet , angufte collo now fallier orce.

 

— — — Watlukdezefling bragt
Was al myn overlég , hoeveel my ’t hondtje ontvoetde;
En om doorde enge hals , als ik de werpdoos roerde,
Niet ganfch mifleyd te zyn.

De verftandigfte en deftiglte Romeynen oordeelden dat deeze zittende tydkorting al-
lcenlyk bequaam was voor bejaarde mannen ; die zich zo welniet tét cenig woelend
vermaak konden begeeven : ;, Laat hen ( zegt de oude Kato by Cicero) hunne wapen-
ssrufting, paerden , en fpeeren hebben ; laat hen de knéds en de javelyn handelen; laat
ss hen om ftryd zwemmen en rennen, als zy ons maar het veelvuldig kortswyl, de bik-=
sy kels en de teerlingen , overlaaten.  Maar de algemeene yerdurvenheyd der zeeden ver=
anderde de zaak gehcelen al.

Si damnofà fenemjuvat alea » ludit © heres
° Bullatus , parvogue cadem movet arma fritillo.

Zo
(@) Seneca de Tranquill. Animi. cap. 147
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Zo ?t fchaadlyk débbelfpel den ouden man'behaagt ;
Niets kan’er dan zyn dat den jongenheervertraage
©Om ookte fpeelen , en de teerlingen te werpen
Uyt ’t kleyne doosje.

V-Boek.: (167)

Hetis ook niet waarfchynelyk dat dit fpel maar weynig gebruykelyk in de Stad. zott«
de geweelt zyn , naardien de Keyzers zelve doorgaans daarop verflingerd waareti. Aus
gutftus fpeelde overdaadig , zonder op den tyd van ?t jarte letten (4).  Maar Klaudius
was cen Oppermecfter in deeze konft ,. en wierdr door de geftadige oefening (want
zelfs in zyne koets rydende fpeelde hy ) zo daarop afgerecht , dat hy'er cen boek van
befchreef. Hieromis het dat Senekz, in zyne fchimpige Vergoding ( Aporbeofis) van
dien Keyzer , naa dat hy hem naa veele avontuuren eyndelyk in de Helle gebragr heeft,
hem door de onderaardfche Rechters doet.veroordeelen (‘als de gevoeglykfteftraffe )
omgeftadig metteerlingente fpeelen met cen doosje zonder bodem, t welk hemfteeds
in hoope hieldt , en echter zyne verwachting altoos te leur ftelde.

Nam quoties miffurus erat refonante fritillo ,
Vtraquefubdutto fugiebat teffera fundo ;
Cumque vecollettos auderet mittere talos ,
Lufurofimilis femper , femperque petenti ,
Decepére fidem : refugit » digitofque per ipfos
Fallax affiduo dilabitur alea furto.
Sic cumjamfummi tanguntur culmina montis ,
Irrita Sifyphio volvunturpondera collo.

Dit is’er ten naalten by de zin van.

Want t'elkens als hy uytliet doosje ftondt te werpen , _
* Ontviel de teerling hem , vermids het boòmloos was;
Als hy debikkels dan met zyne handenras
Weér opgreep , om cen” worp daarmeè te doenals vooren,
Enreed ftondttéthet fpel , fchoon ’t altoos was ‘verlooren ,
Bedroog hem zyn beftaan ; de débbelfteen ontfchoot
Hemfteeds , gelyk als 6f die voor zyn° vingren vloodt.
?t Ging hem als Sifyphus , welke als zyn laft-ten vollen
Naboven is gevoerd , die dan weér neérzietrollen.

De Aalouden haddenvier foorten van Pile, 6f ballen, welke zy t6t vermaak en tyds
kortinge gebruykten.
De Follis 6f windbal, wierdt mer den arm opgeflagen , die tét dien eynde met cen

houten fcherm verzérgd was 5 6f was de bal kleyn , dan floegen zy dien met de
vuylt.
De Pila trigonalis was als onze gemeene kaatsbal ; als zy daarmeé fpeelden , ftons

den’er drie perfoonen in eenen drichoek, en floegen den bal malkanderen toe ; endie den
zelven eerlt op de grond liet komen , verloor het fpel (c).

Paganica was cen bal met véderen gevuld , en wordtaldus van eMartialis befchrees
ven :

Hec que difficilis turget Paganica pluma ,
Folle minus laxa.eft , © minus arttapid.

Deez opgezwolle bal , gevuld metligte veéren ,
Is niet zo flap gelyk de windbal , nòchzo ftyf

Gelyk de kaatsbal.

De Herpaftum was een harder foort van bal ,, daar twee partyen meè fpeelden , poo:
gendeelk die over des anders perk heenete flaan , want die zulks deed won hetfpel.

Hetfpel van Par impar, Of even en oneven, is onzer aanmerkinge niet verder waer-
dig , dan dat het van kinderenalleenniet gefpeeld wierde , gelyk men zich doorgaans
verbeeldt; want by Suctonius vindt men dat het fomtyds op gaftmaalen in ’ gebruyk
was, even als het Débbel-en fchaakfpel (4).
De 7rochus hebben fommige gemeend dat het zelfde was als de Turbo 6f tél; 6f

dat het eenige overeenkomît had met onzè Troktafel; maar beyde deeze gevoelens zyn
nu

(6) Sueton, Aug. cap. 71. (6) Zie Dacier over Horatius Lib. 2. Sat. 2. (4) Sveton in Aug.c. 71

    

                              

  

      

  

 

  

       

  

 

  

   

 

    
 

 



  

 
 

 

    
  

  

       

  

    

  

 

  

  

   

  
  

 

  
  

           

            
  

  

(563) VBock. DE AALOUDHEDEN II Hoofdî
nu by de Verftandigen verworpen : want de Trochus was eygentlyk cen yzere hoepel ,
vyf ofzes voet in de middellyn wyd , en van binnen rondom met yzere ringen bezét.
De jongens en jongmans plagren daarmeé te hoepelen , gelyk onze kinderen met éenen
houren hoepel, beftierende denzelven met eenen yzerenftaf die een houten handvatfel had;
deezen ftaf noemden de Grieken îaurip ( Helateer)} en de Romeynen Radius. Om
deezen hocpél recht te ftieren was'er groote behendigheyd van noode; en de ringen
door ’t gerinkel waarfchouwden niet alleen het vélk om uyt den weg te gaan, maar ver-
meerderden ook ’ vermaak van de jongens (e). Echter moet mendirniet aanzien als
6£%t niet anders dan cen kinder[pel was, want Horatizs telt het cok onder de mannelyke
fpelen.

) Ludere qui neftit , campeftribus abftinet armis ,
ipile , difcive , trochive quieftit.

Dieniet kan fpcelen ,, moet zich van ’t geweer onthouden
Dat me’ in het perk gebruykt ; en die zich niet verftaat
Op bal, 6ffehyf, 6f hoep , docetbeter dat hy ’t laat.

(e) Zie Dacier over Horat. Lib. 3. Od. 24. (f) De Arte Poet.

 

IL HOOFDSTUK.

Van de Renperk-(pelen , naamelyk het Pentathlum ; bet reznen
met den wagen , het Trojaanfch fpel, ez de dans ge

noemd Pyrrhica faltatio.

   

    

   

En kan bezwaarlyk een gevoeglyke verdeeling maaken om'er alle de
j openbaare fpelen en vertooningen onder te brengen ; maar echter
Chynt het nietongerymd die ondertwee hoofddeclen te fchikken, en in

© Ludi Circenfis [ Renperk-fpelen] , en Ludi Scenici [ Tooneel-fpe»
len] te verdeelen : déch dewyl die verdeeling maar zier op de ge-

g daante en manier der plegtigheden , en op deplaats daar het bedryf
+ gefchiedde, is’er nég cen andere noodig om het eynde en oogmerk

Z van derzelver inftellinge aan te wyzen , en tér dien eynde zou meri
die in Ludi facri ; votivi ; en funebres [gewyde » beloofde , en lyk-fpelen] konnen
verdeelen.
Onder de Renperk-fpelen kan men zeer wel betrekken de vertooning van zeegevech.

ten en fpelen, die in de Amphithearets uytgevoerd wierden; want de eerftgenoemde
wierden doorgaans in de Girci 6f Renperken vertoond ; en wanneer men vermeld vindt
van Neumachie als plaatfen die van de Circi verfcheelden , zo wordt vermoed dat het
gebouw al van éénen en denzelfden aardr isgeweeft. En belangende de Amphitheatra
Ofhalfronde fchouwburgen, zy wierden bedacht om eenige byzondere fpelen , welke
men te voore in de Renperken vertoonde , te gevoeglyker uyt te voeren. Zulks dat
wy onder dit hoofddeel ook wel moogenbettekken het Pestarhlum, ’t rennen met den
wagen , het fpel van Troje, de gevechten van wilde beeften , en die der fohermers,
midsgaders de Naumachie 6f fcheepsftryd.
Het Pentathlum 6£ Quinquertium was , gelyk de meefte fpelen , van-de Grieken

ontleend , en beftondt in vyfderley oefeningen , alsloopen , worftelen , fpringen, wer-
pen , en om de, oorenflaan. De tweelaatite {chynen onzer aanmerkinge meelt waerdig
te zyn, wordende de ééne met den Difèus, en de andere mer denCeftus verricht. De
Diftus, 6f fchyf, was van fteen , yzer, 6f koper, vyf df zes vingeren breed, ruym cen
voet lang, en van een eyrond fatfoen.  Deeze fchyfwierdt een groot end wegs geworpen
met behulp van eenenÎeéren riem , die om de hand van den werper gebonden was. Ech-
ter hebbeneenige geleerde mannenzich ingebeeld, dat men in plaats van dien riem cengevlochten ftrenghaairs gebruykte ; maar zy zullen moogelyk mifleyd zyn.geweeft door
deeze plaats van Klaudianus,

Quis melius vibrata puer vertigine molli
Membra rotet? vertat quis marmora crine Supino?

War
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Watknaap kan zyne leén behendiger omdraaijen ?
Wie werpt de marmere fchyf , als hy zyn haair lat zwaaijeh }
Merbeter zwier ?

VBock. (169)

Alwaar de Poét doorcrive fupizo alleeniyk de beweeging van den werpenden perfooràpoogt uyt te drukkén , dewyl ’t natuurlyk is in zodaanig een geval het hoofd achteruytte flaan , en ’c haair alzo achter zich te doen vliegen (4).
Hiomerus maakt Ajax en Ulyfîes groote konftenaarsin dit fpel ; en Ovidius geeft onster plaatfe daar hy Apollo enHyacinthus dus fpeelende invoert, cen aardige befchryving

van deeze oefening. È

(6) Corpora veffe levant , ® fuòco dinguis olive
Splendefîunt , latique ineunt certamina difti ;
Fuen prius atrias libratum Phoebus in auras
Mifit > © oppofitas disjecit pondere nubes.
Decidit in folidam longo poft tempore terram
Pondus, © exbibuit juntiam cum viribits arterti.

*t Welk Zonde? aldus vertaald heeft:

— —+ Deestweè gaen moedigh heen
Aen d’ecnezijde op % vele zich moedernaekt ontkleén }
En elk hunlichaem metolijffap glade beftrijken ,
Omzichte fterken , en in © worpenniet te wyken.
De gode Apollo , heet op ’t {peelen merde fchijf,
Vangt eerft van beiden aan , cn worptzo fel en ftijf,
Datzein de lucht door e zwerk cen lange wijl blijft hanger:
Tenlefte daeltze heér, en toontze die verlangen
Hoe kunft en kracht zich paert.

Scaliger , dic de uytvinding van het ganfche Pentarblur aanhet ruiiwe landyélk toe:fchryft , is van gevoelen dat het werpen van de fchyf cene naabootfing was van het oudefpel van mer den herdersftaf te werpen : en deeze gilling fchynt uyt het vélgende variHomerus gelprooten te zyn:

(c) Gelyk wanneet op ° veld cen herder werpt zyn' ftaf;
Die by dekoeijen neèr vale verre van hem af 3
Zo werpt de held voorby de merkenheen

En zeket‘t oordeel van deezen Boekzifter dat die oefening haaren oorfprong ondetde Herders gehad heeft , kan hy ook uyt zynen beminden Virgilius afgeleyd Hebben ;die in het tweede boek zyner Landgedichtenaldus zingt:

Ip/e dies agitat feftos , fifufque per berbam ,
Ignis ubi im medio , ® foci cratera coronani 4
Te libans Lenee vocat ; pecorifgue magiftris
Velocisjaculi certamina ponit în ulmo >
Corporaque agrefti nudat predura paleftra.

Zynde vélgens Zondels vertaalingi

— è —,—

,

Dehoogtijt acht hy waert j
En, leggende op het hoy , om zynen warmenhaert,
©nthaale zyn mackers , met den wynkroes, vol gefchoncken ;
Roepr Bacchus aen , daar gode de wijn wort toegedroncken.
Hy hangdeprijzen aan den groenen ollemboom
Vooralle fchutteren , en elk die naeckt en vicom
In ’t worftelperck wil treén.

De Ceflus waaren 6f cene foort vanIèére vityftwanten , thét lood 6fyzér gevoerd j
omaandeflagen te meer kracht by te zetten ; 6f vélgens de meening van andere, hou:

2° te
(a) Zie Dacier over Horatius lib. 1: Od. 8. (4) Metamosphof. 10,

(©) Iiad. 4, “Oosor r65 7° Hide nanavpora BusiG- dito,
SH dé 0 iaioroputra wilela da Bis dyenalas 3
Toosov ravtds dyiios SrbpCare,
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te knédfen 6f knuppels met lood aan °t cene end : dé6chScaliger oordeelt dit'laarfte ge-

voelen belachlyk, en leydt daarom het woord af van Kéera, cen gérdel 6f draagband (4).

Deeze oefening wordt by Virgilius in ’t 5° boek van zyne 7Eneis, daar hy den ftryd van

Dares en Entellus verhaalt , zeer aardig befchreeven. FEen vermaard konftenaar van de

Ceftus was Eryx van Sicilié , maar wierdt ten laatften met zyne eygene wapenen door

Herkules overwonnen. Pollux was ook zeer op deeze konft afgerecht , gelyk zyn broe-

der Kaftor op ’t ftryden te paerde. Het gevecht van Pollux en Amykus met de Ceftus

wordttreffelyk verhaald by Theokritus , I4yllium 30.

De Wage: dloopen komen ons immer zo dikwils voor als cenige andere van de

Renperk fpelen : °t voornaamfte dat daar ontrent ftaat aan te merken , waaren de par-

tyen 6f genootfchappen der wagen-menners , vélgens welke de ganfche ftad verdeeld

was, dewyl deeze het één genootf(chap , en gene het ander begunftigden: De vier oude

genootfchappen waaren Prafina , Rufata, Alba, en Veneta > het groene , ’t roode,

ît witte, en ’t lazuure 6f zeegroene. Dit onderfcheyd ontftondt uyt de kolcuren der

livereyen , welke men meentdat cenigfins op de viér getyden des jaars fpeelden ; wanc

de cerfte geleek naar de Lente, wanneer alles groen worde ; de tweede naar de vuurige

kolcur der zonne in den Zomer; de derde naar dentyp in den Herfft; en de laatfte naar

de wolken in den Winter ; 6f anders zou men de vierde koleur op den Herflt , en de

derde op den Winter konnen toepaflen. De Prafina en de Veneta zyn zulke gemeene

benaamingen niet als de andere ; ‘de eerfte wordt afgeleyd van pdc look ; en de an-

dere van de Veneti 6£ Veneciaanen , cen vélk dat byzonder op die koleur gezét was.

Hetaanvalligfte genootfchap was dootgaans het groene , inzonderheyd onder Kaligula ,

‘Nero , en de vélgende Keyzers , alsmede. ten tyde van Fuvenalis , gelyk hy in zyn

elfde Schimpdicht te verftaan gecft, en met een fyneftreekzyner penneaardiglyk het

  

 

zonderling vermaak dat de Romeynenin die vertooningen fchepten , doorftryke.

———+—-.r Mibi pace
Immenfe nimiequelicetfî dicere plebis ,

Totam hodie Romam circus capit , © fragor aurem

Percutit , eventum viridis quo colligo panni :

Namfi deficeret » moftam attonitamgue videres

Hanc urbem , veluti Cannarum in pubvere viois

Confulibus.

Dit wil de Dichter zeggen:

——« ’© Ziy inet verléf gezegd

Van‘t overgroor getal des vélks , het ganfche Romen

Is deezen dag in ’t perk des paerdeloops gekomen:

Eenluyd geroep treft reeds myn 0or, Waaruyt ik gis

Dat’t rét van ’t groenlivrey nu overwinnaaris :

Wantzodit fpel bezweek » men zou de ftad befpeuren

In rouw gedompeld » en een ieder zou *t betreuren

Gelyk de nederlaag en *t decrelyk verlies

Derflag by Kannas.

De Keyzer Domitiaan , zo: Suetonius verhaalt , voegde nòg twee nieuwe genoot=

{chappen by de voorige ; tewecten het Gouden , en Purpere (e). Xiphilinus noemt-

ze de Goudeen zilvere ; maar ’t is bedenkelyk dat dit een mifllag is, om dat de zilvere

livreyenniet genoeg van de witre zouden afseftoken hebben. Déch deeze nicuwe ge-

nootfchappen wierden haaft door de vélgende Keyzers afgefchaft 3:

Doorgaans vindt men maar van de Bige [[Tweegefpannen ] eh Quadrize [ Vierge-

fpannen ] gemeld ; maarechter hadden ze 00k fomtyds Sejuges en Septemjuges [ ge-

fpannenvan zes en zeven paerden ]. En Suetonius zégt dat Nero , toen hy: de Olim-

pifche fpelen vierde , zich van cen Decemjugis » 6f cen wagen van tien paerden getrok-

ken, bediende (2). Dezelfde Keyzer deed ook wel kameelen infpannen; omin plaats

van pre in der Renbaan te loopen (4). En Heliogabalus gebruykte olifanten daar-

toe (#).
Deloop eyndigde gemeenlyk met zeven Keeren om de Mete > bf ’t perk, hoewel

die fomtyds , op cenig buytengewoon voorval ,«wel met minder afgeleod wierdt. En

?r gemeen getal van de Miffus , 6f wedloopen » was vierentwintig , alhoewel ‘ getal
‘Omi=

(@) DeRe Poste. lib. 1. c. 22. (e) Domitian, c. 7. (#) Lips: Comm. in locum. SurNocad
SOILe iI,Lergpridi im Hleliogabi O O (a)
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II Hoofdft. VAN ROME. VBoek.. (171)
fomtyds ook veel grooter was : want Suetonius zegt dat de Keyzer Domitianus'et
honderd op éénen dag deed doen (#): De la Cerda wil dat dit zeggen onmoogelyk
©p tr getal der wedloopen kan opzigt hebben , maar dat het alleenlyk van de Wagens te
verftaan zy , en daver dan niet meer dan vyfentwintig Miffus zyn geweett.  Déch
die uytleggingen over Suetonius gefchreeven hebber , maakea van dit gevoelen geeiì
gewag. -Servius op dit vaers van Va gilivs,

(2) Centum quadrijugos agitabò ad:Aumina currus,

*K zal honderd wagenenfnel langs de ftroomendryven.

geeft ons te verftaan dat'er oulings dltoos vyfentwintig wedloopen vér wagens , en
vier in elke wedloop waaren, zo dat het in ’t geheel een getal van hondefd wagens uyt-
maakte. De laatfte wedloop gefchiedde ren kofte van her vélk , ’t welk cen verzime-
ling tot dièn eynde deéd , en wierdt daarom Miffus ararius genoemd : maar toen dit
gebruyk afgefchaft wierde, waaren de wedloopénniet meer dan vierentwintig op éénen
tyd , alhoeivel de vier laatfte wagens der naam van Mifas erarius behielden.
De tyd wanneer deeze wedloopen moften begirinen wierdr in "è eerft door ’t fteeleri

der rrompét bekend gemaakt ;maar naderhandwas” gemeen teken de Mappa 6£ her ta-
felkleed, het welk by de plaats vàn den Pretor , 6f de opperfte Magiftràar , uyrgelto=
ken wierde : hierom is het dat Yuvezalis d> Megalenzer fpelen noemt;

— — = Megalefiatepettacula mappe. Satiri.

Schouwfpelen van het Megalenzertafelklecd;

De gemeenereden die men voor:deeze gewoonte geeft; is dat Nero éens over de mail
tyd zynde, terwyl het vélk cen groor geraas maakte uyt verlangen dar. de fpelen mog-
ten beginnen , het fervét 6f rafelkleed dar hy in zyne hand had uyt het venfter wierp »
ten teketì dat hy hun verzoek had toegeftaan (72).

Deoverwirinaars in deeze fpelen wierden mer kranfen., Kroontjes, en andere vertierì
felen , naar de Griekfche wyze , en dikwils ook met een aanzienlyke vereering van geld
beloond; zo dat Fsverz/is cchentyrmuntenden wagenmennerzo rykfchat als honderd Ad-
Volaaten:

+ Hint centum patiimonia caufidicorum )
Parte aliafolum ruffati pone Lacerte. Sat. 7.

— — — Legviy ’t bezit van honderd Advokaaten
©pdeéénefchaal , ch leg op de andre fchaal alleen
Dat van Lacetta dié in ’t rood gedét gaar treén.

?t Is reeds gezegd dat men den loop ten eynde gebragt rekende wanrieer de Metz Vemerk ] de zevende maal gepaficerd was s en dit beveltige Propersius uyedrukkelyk Li4,
2. Eleg. 24

Aut prius infetto depofcit premia curfà,
Septima quam metam triverit arte rota ?

Wie cyfcht den prys zo lang de loopnietis volbragt;
Of cer hy zevenmaal den wagenheéfr gedreeven

Voorby ’t gezetté merk ?

Invoege dat’et het grootfte proefituk van konft fcheén te zyri, de Merz in’ wendeh
gevoeglyk voorby re rennen j dewyl anders dè wagen en de menner gevaar liepen ; en
fchande behaalden.

— — «Metaque fervidis
Evitata rotis. Horar,

Het merk doorfnelle wagenwielen
Voorzigtiglyk vermyd.

©Omdie redenis het dat Theokritus, daar hy een verhaal doet van de oefeningen waarin
Ti de

(A) Domit. cap. 4. (7) Georg. 3.. (72) Caffodorlib. Epi. s.

    
   

   

  

 

  
   

   

     

  

  
    

 

   

   

   

   

  

  

 

  

      

   

 

   

   

 

  



   

 
     

(72) VBoek. DE AALOUDHEDEN IH Hoofdft.

de jonge Herkules onderweezen wierdt, hem in dit ftuk, als een zaak van groot be-
lang , zynen eygenen vader tòt opziener toevoegt.

(®)In ‘ wagen- mennen ,, om behendiglyk te wenden,
En geene réderen te breeken , onderwees
Amphitruo zyn zoon , dewyl hy zelf in deez?
Beroemde rykonlt , door het oefnen, was eervaarenz
En groote pryzen , tét zyn lé6f , voor veelejaaren
In het Argiver pleyn gewonnen had ; négtans
Was zyne wagen niet gebroken , maar nég ganfch
In zya geheel , hoewel de tyd reeds de gareclen
Geflceten had,

Die gaetn naauwkeuriglyk van deeze tenfpelen , welke zekerlyr vermaakelyk

waaren ; zouden willen onderrecht zyn , zullen moogelyk niet minder vermaak en ge-
noegen uyt de korte befchryving van Virgilius, in’© derde boek zyner Landgedichten;
trekken, als zy uyt de vertooning zelfs zouden konnen fcheppen.

Nonne vides , tum precipiti certamiine campunò
Corripuére s ruuntque effufi carcere currus;
Cum (pes drrette juvenuni , exultantiague haurit
Corda pavor pubfans * Illiinffant verbere torto ,
Etproni dant lora ; volat vi fervidus axis.
Famque bumiles ; jamque elati fuublime videntur
«Aera per vacuum ferri , atque afurgere in aurd$.
Nec mora, nec requies.. At fulve nimbus arene
Tollitur ; bumefcunt (pumis flatuquefequentum è
Tantus amor laudum , tanta eft vittoria cure.

* Welk Zoxdel aldus vertaald heeft,

Gy ziet in °t renperck , als de raden ; tegelrecht
Gefchoten uit de lijn , om ftrijt ter baene inrennen,
Hoe’t aengeprikkelt hart der jongkheit , onder ’t mennen ;
Van ang@t en vreeze beeft ; en popelt in het lijf,
Enhoeze met de zweep vaft klatren fel en ftijf ;
Hoezy den teugel op den neck der paerden leggen;
En hoedeheete raén met kracht party ontzeggen ,
Envliegen langs het perck , en hoe de voetman vlucht,
Dan zit , dan overendt om hoogh , door d’ope lucht ,
Voor wint in ’t ruime fchijnt te Zwieren , en te zweverl,
Zy jaegen immer voort, en worden aengedieven ;
Dac hun her ftof alfins om d’ooren ftuift en vaert.
Zy worden nat van fchuim en waeffem van het paert;
Zo groot is cock de luft naer lof, oock zelf mer fmarte;
Denbraven renner gaet de renprijs zo ter hatte;
Dat hy eer ‘t leven wenfcht te miffen dan het merck
Van zege , en zonder prys te keeren uyt dit perck.

De Troja 6f Ludus Troje , ['t Spel van Troje] wordt doorgaans aan de uytvindin.
re van Askanius toegefchreeven : het wierdt gevierd door een gezelfchap van jongens ,
die net gekleed , en met kleyne wapenenen geweer voorzien , zich in de openbaare
Reénbaan vertoonden. Zy wierden doorgaans uyt de edelfte geflachten genomen , en
hun Hoofdman had den cerlyken tytel-van Princeps Fuventutis [ Vérft der jongk-
heyd ]; zynde fomtyds de naafte erfgenaam van *t Ryk, en zelden minder dan de zoon
van een’ voornaamen Raadsheer. Deeze gewoonteis zo merkwaerdig, dat het cen onver- .
fchoonelyk verzuym zou zyn, het ganfch verhaal daarvan niet re geeven mer de eygene
woorden van Zirgilius ; inzonderheyd dewyl die Potet ; gebruykende alle zyne Konft

en

(8) ‘true dl'ifiadrasdai d0' uari è all visa
'Acuatas ucdunlovia tpoxò cippa Quadéoa
rAgggioni inredida Gina Qpovtwy didarrner
"Avis, tare) para 1oMd Sodv ttpar' divora
*Agya & it. sel O
Alpo î9°     intfiane, gplra ditaveav iudinar Eldoi. né

   

       

   

 

  

            

  

              

  

       

  

  

   

  



 

   

 

     

                   

  

             

  

               

  

   

  
  

I Hoofdt. VAN ROME. V Bock. (173) il
en cieraaden ontrent die ft6ffe, om Augultuè, cen groot liefhebber vaù dat {pel, te vley= |
en, ons een uytmuntende befchryving daarvan int vyfde boek van Zyne /Encis naage>
laaten heefe.

«At pater Eneas , nondum certamine miffò ; Ì
Cuffodem adfefe comitemque impubis Til |
Epytiden vocat, &fidam (ic fatur ad aurem + | Ì
vile age , © Afcanio , fijam puerile paratum
Agmen habetfecum , curfisque inftruxit equorumi
Ducat avo turmas , © fefe offendere in armis ,
Dic , cit. Ip(e omnem Longo decedere circo |
Infufim populum , © camposjubet effe patentes. | i |
Incedunt pueri ,, pariterque ante ora parentum id
Frenatis lucent în equis , quos omnis euntes iN
Trinacria miratà fremit Trojequejuventus. |
Omnibus in morem tonfa coma prefja corona: i
Cornea bina ferunt prefixa haftilia ferro , : |
Pars leves bumero pharetras > It pectore fimmò
Flexilis obtortiper collum circulus auri.
Tres equitum numero turme , ternique vagantur
Duttores : pueri biffeni quemque fecuti, *
Agmina partitofulgent , paribufquè magiftris.
Una aciesjuvenum , ducit quam parvus ovanteri
Nomen avireferens s Priamus , tua clara , Pobte,
Progenies , auttura Italos : quem Thracius albi
Portat equus bicolor maculis : veftigia primi
Alba pedis , frontemque oftentans arduus albari.
Alter Atys s genus unde Atti duxere Latini,
Parvus Atys , pueroque puer dilectus Itilo.
Extremusformaque arte omnes pulcher lilus
Sidonio eft invettus equo è quem candida Dido
Life fùi dederat monumentum & pignus amoris.
Catera Trinacriis pubes fenioris Acefte
Fertur equis.
Excipiunt plaufu pavidos 3 gaudentque tueittes
Dardanide , veterumque aguoftunt ora parenturi.
Pofiquam orines Leti confeffum oculosquefuiorim
Luftravere in equis , fignum clamore paratis
Epytides longè dedit » infonuitque flagello.
Ol% discurrére pares , atque agmina terni
Diduttisfolvére choris : rurfufque vocati
Convertére ‘vias , infeffaque tela tulére.
Indealios ineunt curfus , aliosque recurfus
Adverfis fpatiis 5 alternofque orbibus orbes
Impediunt , pugnequecientfimulachra fub armii : i)
Et nunc terga fuge nudant , nuncfpicula vertunt | il
Infenfi , fatta pariter nunc pace feruntur. |
‘Ve quondam Creta fertur Labyrinthus in alta
Parjetibus textum catis iter , ancipitemque Î
Mille viis habui(fe dolum ; qua figna fequendi
Falleret indeprenfis © irremeabilis error.
Haud aliter Teucrum nati veftigia curfi
Impediunt , texuntquefugas © prelia ludo ,
Delphinum friniles , qui per maria humida nando
Carpathium Libycumque fecant , luduntgue per undas.
Hunc morem., da; curfus 3 atque hac certamina primas
Afcanius , longam muriscum cingeret Albam,
Rettulit , © priftos docuit celebrare Latinos,
Quo puer ipfè modo ; fecum quo Troîa pubes;
Albani docuerefuos : binc maxima porro
Accepit Roma , © patrium (ervavit bonorem :
Trojaque nunc puerî , Trojanum dicitur agmen.
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(174) V Bock. DE AALOUDHEDEN. II Hoofdit.

Dir ict Zondels vertaaling van.

Maereer de fchutter fchiet , geeft vort Eneas lat,
En roept Epytides , leermeefter., gadeflager
Van kleene lilus, en verniaent dien zorreghdraege?
AI heimelijck in’ oor : ga heene , zegh Askaen
Dathy , indien de jeught ,, de ridders vaerdigh ftaen,
De paerden zijn getoomt , ons met de benden nader’,
En in de wapenen , van wijlen grootevader
Ter cere zich vertoon. Zo fpreeckt hy , heet de maets
Ent volck opruimeù , op hét velt cen ruime plaets
Telaten tuffchen bey. De jongelingen naderenì,
En komen aengereén voor d’oogen van hun vadererì ;
En fchitteren te paert ; zo bracf dat al de jeught
Van Troje en vanSicilje altzamen ftaet verheught,
Verwondert en verbaelt. De helmen zijn bevlochteri
Mercen’ gefchoren krans , als d’ouden dit bedochteti.
Dehant van ieder voert twee fchichten , fier en ftout,
Beflagen met cen punt op hardt kornoeljen hout.
Menhoort op hunnen rug den gladden koker klinckeri,
Menziet om hals en borft de goude keren blincken.
Dry bendenridders , van diy meefters aangevoert ,
En ieder zes paer fterk , zich op hun wenckenroert.
De kleene Priaem voert hier een van dry kornetten,
Endraeght zyn grootvaérs naem omtelgen voort te zetten ;
Int eedle Italien , en fpruiten uit den ftam
Van vorft Polites , uit wiens bloet hy oirfprong nam.
Hyheeft een’ bonten henglt vin Thracie beltreden ,
Die groot is, mereen kol vooî *t iooft , en, trots berederi;
Twee witte vocteri toont van vore. d’ander is
De wackere Atys , en de ftam , waeruit gewis
Alle Atifen dus lang vereerden de Latijnen;
Kleene Atys , zo bemint, zo wel gewilt by zyneri
Tilus, al zijn hart. Itilus, onvervaert
En fchoonft van allen, komt op cen Sidonifch paert
Aendraven ; dat hemzelf van Dido wert gefchoncketi.
Uit openha:tigheyd , om haere pùnft rontvoncken
In s kints gedachtenis door zulck een minnepant.
AI d’andre jongkheit zat op paerden , it het lant
DerSiciljaenen en Ateftes ftal gekomeri.
De Dardaniers om ftrijt de tidders wellekomeri
Met vreught en hantgeklap , terwijl hun hartin 't lyf
Vanyver popelt. clk bezietze fterk.en ftyf
Met luft ,, en kan terftont aan ’t krooft hunne ouders kennen.
Na datzebraef te pacrt ,, na’et heene en weder rennen,
Met luft bezichtigen den neérgezeten troep ,
Zo geeft Epytides van verre met een ròep
En‘t klatren van de zwéepde ridderbende een teken
Om ryfpel aen te gaen , vooralle die hier keecken.
Zy reden eerft gepacrt in eenen troep dus heen
En weér, daerna in dry kornetten onderfcheén,
Dryteffens in ’t gelide : dan wederom geroepen;
Staen fchrap , en drillen ’t fpits, de troepen tegens troepen:
Dan zwenckénze om en om : cenieder gaet zijn gang,
En keceren beuré om beurt , vertoonen aan den drang
Eenloozenfpiegelftrijt gewapent': dan aen ’t fpatten,
Laet d’een zijn hielen zien : dan weder aan ’t hervatten:
Danftaeckenze ’t gevecht van weérzy te gelijck,
Gelyck men zeght dat een in Krete , Minosrijck,
©p ’t rijzendecilant , in den doolhof , zo vol zorgeri;
Een weghliep , van weérzy bevlochten , en verborgen,
Door veele duizenden bedochteerghliftigheén
Van bypaén vol bedroghgeftrengelt onder cen,



  
   

     

  

                   

  

 

  

  

  

 

    

               

  

       

  

 

 

II Hoofdft. VAN ROME,

Zo twyfelachtig , dat de doolefide uytgeftreecken
Geen coghkon houden op gedaente , of cenigh reken,
Omzich t'ontwinden ; zo verwart het Troifche bloer
Zyn fpoot door éen ; terwijl'elk op den paerdevoet
In *t fpiegelvechiten af- ‘en aentreckt ; Wweet te vlughten,
Te vechten : eveneens als zich dolfijns verluchten,
Die in ‘het Libyaenfehie of în ?r Karpaetfche meer
Het zoute fehuim'om ftrijt bezwemmen heene en weér,
De golven.metde botft doorkdlovende vaft mercken,
En fpéelèén. Toen Askaen'lang Alba quamverftercken,
En boùwén , broghr liy cerft dees wijzen op de baen,
Ving ’t brave ridderfpel en fpiegelvechren aen,
En leerde ovt Latium de ridderfeeften vieren :
Gelijck zijn Jantslién na dees reden en manieren
Van hemen van d’Albaenfche en zijn Trojaenfchejeught
Ontfingen. Naderhand ging Rome, ryck van deught,
De hoofiftadt aller fteén, deeze oefeninge leeren ,
En onderhieldtze , om haer voorouders namen t'eeren.
Dit fpiegelvechter van dien knaep heet nochter tijt.
Her ridderfpel van Troje, en, zonder dat herflijt,
Wildees kornet noch niet den 'naèm van Troje miflen.

  

V Boek. (175)

Lazius in zyne Commentaria de Repub. Romana verbeeldt zich'dat de Steek- én Tor:
nooi-fpelen, voor twee 6fdrie honderd jaaren zo geweldig in zwatig; hunnen corfprong
aan dit Trojaanfche fpel verfchaldigd zyn , en dat Torniamenta niet anders dan cene
verbaftering is van Trojamenta. En de geleerde en braave Du Frefhe zegt ons dat veele
van % zelfde gevoelen zyn. Hoewel men nu het woord Tournovijen waarfchynelyker
zou moogen afleyden van ’t Franfch Tourzer [rondom draaijen ], echtet is’er in die
oefeningen zo veel overeenkomft , dat de ééne cen naabootfing van de andere fchynt te
Weezen.
De Pyrrbite 6£ Pyrrhicafaltatio [ Pytrhifche dans] meenen fommige dat het zelf.

de fpel was tr welk wyréeds befchreeven hebben. Maat behalve' dat men by niemand
der aaloudencenigeinfchikkelyke grond voor die gifling vindt , zo zal het blyken een
geheel.ander {pel te zyn , indien vu den corfprong deszelfs , en de wyze der pleeginge
een weynis naafpeuren. Sommige fchryven den corfprong daarvan toe aan Minerva, die
naa ’© ver6veren van Troje eenen dans in haare wapenrufting aanvoerde : Andere.aan de
Kureten 6f Korybanten, Jupiters-bewaarders toen hy in zyne wieg lag, die heen en weer
huppelende met hunne wapenen tegen malkanderen floegen en rammelden, om fe belet=
ten dat de oude Satuintùs * gekryt van zyn zoontje hoorde. Plinius eygent de uytvin-
ding daaraf toe aan Pyrrhus, zoon yan Achilles , die zodaanig cen gezelfchap van dane
fers op de lykftaatfi zyns vaders aanftelde (#). Déch hoc *t cok zy, het blykt dat dir
{pel zeer oud is, uyt Homerus, die gelyk hy'er in verfcheydene befchryvingen vanrepti,
za ook in ‘t byzondet de gedaante en wyze daarvan konftiglyk gedreeven op het fchild
van Achilles, hem van Vulkaan gefchonken, ons naauwkeuriglyk in zyn dicht vertoont.
De manier waarop het zelve verricht wierdt fchynt voornaamelykbeftaan te hebben in
de fnelle draaijing des lighaams , en *t behendig keeren, gelyk als'6f het was om den
flag cens vyands te ontwyken ; en daarom was het ééne der oefeningen waarin de jonge
{éldaaten onderweezen wierden. Apulejus befchryft eenen Pyrrhifchen dans die door jong-
mansen vryfters tzamen gefchiedde (0) , ’t welk alleen genoeg is om te toonen dat de»
zelve vanhet fpel van Troje verfcheelde. Debefte befchryving die men van den Pyrri.
fchen dans vindt, is by K/audianus in zyngedicht op het zesde Burgermeefterfchap van
Honorius. .

Armatos hic feepe choros ; certaque vagandi
Toxtas lege fugas ; inconfufosque recurfus.,
Et pulchras errorum artes , jucundaque Martis
Cernimus 3 infonuît. cum verberefigna magifter
Mutatofque eduntpariter tune pettora motus,
Iv latus allifis clyfeis s aut rurfas în altum
Vibratis : grave parma fondt mutronis acuti
Verbere , © umbonum pulfu modulante refultans
Ferreus alterno concentus clauditur enfe.

Die
(#) Nat. Hilt. lib. 57. (0) Milefiar. lib, 10:

 
 

  
 

 



  
 

  

(176) VBoek: DE AALOUDHEDEN II! Hoofift.
Diedit niet verftaan moogen zich met deeze vertaaling bchelpen.

‘Men ziet de reyen hier gewapend aardig zweeven ,
Enop een zeekre maat dwars door malkanderftreeven ,
En konftig dwarrelen door één , met groot vermaak
Voordie geneugte fchept in diergelyk een zaak.
Zo dra de meefter door ’t geklets der zweep cen teken
Gegeevenheett , dan zier men elk de borft opfteeken,
De fchilden klaatten op de zyde , 6f worden na
Omhoogterftond gezwaaid. De beuklaar klinkt zo dra
Deflag van ’t fpitfe zwaerd hem treft , en deeze toonen
Wocergalmen flag op flag by die daar rondom woonen:
Metdir muzyk » dat dus wordt overhands gehoord ,
Befluyt men ‘e vrolyk fpel.

De zinryke Mr. Kattwright , maaker van de Koninglyke fldaf , moetende in dat too=
neelftuk eénen krygsdans verbeelden, ontleende de wyze daarvan uyt deeze plaats var
Klaudianus , als het naauwkeurigfte voorbeeld ons van de Oudheyd naagelaaten: Enin
zyn gedruke fpel géeft hy geen andere befchryving van dien dans, dan de gemelde vaete
zen vandien Poter.

Fulius Scaliger vérhaalt dat hy nég eeù jongeling zynde den Pyrrifchen dans incnige
maal voor den Keyzer Maximilian , tòt verbaazinge van alle de Duytfchers , gedanlt
had ; en dat de Keyzer cens zo met verwonderinge over zyne fnelle en krygshaftige be-
weeging des lighaams ingenomen was , dat hy uytriep.  Deezejongen is 6f met cen
malién wambes in plaats van cen menfchen buyd gebooren , dfPer in opgewiegd in ftede
Vancen gemeene wieg. (P).

(p) Poet.lib, î. cap. 18.

 

Ill HO.0,FD.ST.U.K.

Van de vertooningen der wilde beeften , en de Scheepsfryd,

E vertooningen der wilde beeften gefchiedden doorgaans ter cere vai
Diana, de fchutsvrouw van de jagt : tét dien èynde fpaarde meri
geene kéften om het zeldzaamfte gedierte uyt de verfte geweften det
waereld te haalen : hicryan zegt Klawdiaan.

——- —— — Ratibus pars ibat onufis
Perfretà, vel fluvios 3 exanguis dextera torpet
Rerdigis , © propriam metuebat navira mercem.

Een deel quam over zeete fcheep , 6f langs de ftroomen;
Desroeijers arm verftyft van fchrik ; de {chipper zelf
Vreeft voor zyn eygen waar.

En kort daarnaa;

—— — Quodcunque tremendim eft,
Dentibus , ant infigne jubts , aut nobile corna,
Aut rigidum fètis capitur , decus omne timorquè
Sylvarum ; non cautè latent ; n0n mole refiftunt.

AI wat zich vreeflyk toont door tanden , 6f vermaard
Door maan , éf hoorens , éf met borftels is bewoffen ;
*t Cieraad en luyfter , 6f de fchrik en vrees der boffchens
Kan zich op geene plaats verfchuylen, 6f’t geweld
Door fterkte wederftaan.

Sommigedieren wierdenalleenlyk als iets vreemds en zeldzaams vertoond ; gelyk de
kros 



 

   

  

  
  

   

  

      

    

   

   

     
   
  

     

 

   

  

  

 

   
  

  

   

  
  

III Hoofdf. VAN ROME, V Bock. (177)
Krokodillen , en andere uytheemfche beclten en vogels ; fommige :gebruykte men om tevechten, als leeuwen, tygers ;luypaarden ; en diergelyke ; andere dienden flechts tét versmaak, Of ten behoeve des vélks , op zodaanige ryden als ’c hen Vry ftondt tejaagen,en voor hen zelven te vangen , als herten, haazen, enz. Dus vindt men gemeld vandriederley uyt(panningen met de beeften , welke alle gingen onder de gemeene benaaminge van Zenatio [ de jagc]; de eerfte was wanneer aan ‘£ vélk toegelaaten wierdt debeeften te jaagen , en voor hun eygen gebruyk te vangen wat zy konden; de tweede,als: de beeften met malkanderen vochten ; en de derde , als men'er menfchen meé lietkampen.

Als het vélk vryheyd had om nazich te neemen* gene het vangen kon, dan noem=dle mendie jagt Venatio direptionis [ cenjage van roof ]; en zulks fchynt eene inzettingder laatere Keyzeren geweelt te zyn. Wanneer men du*daanig een jagt hieldt, gefchied»de het met ongemeene kéften, en veelerley aardige roeftel : liet midden van ‘t Renperkwas'overal met boomen bezét 3 die met groote moeite derwaards gebrage , en op zwaa-te planken , welke op de grond gelegd 3 en.mer aarde en zooden bedekt waaren, vaftgemaakt zynde , alzo cen natuurlyk bofch verbeeldden. Hier liet men dan de beeftenInloopen , uyt de Cavez 6f onderaardfche holen s en het vélk , opeen teken door denKeyzer gegeeven , toog'er op ter jagt , en droeg mer zich na huys ’t gene het doodde,©om'er zich t'huys meé vrolyk re maaken. De beeftendie doorgaans dus ten belten ge-geeven wierden, waaren wilde zwynen , herten, éflen, en fchaapen. Somtyds liermen aldus ook allerhande flach van vogelen voor den dag komen.
Degevechten tuffchen beeften waarén verfcheyden en veelerley ; fomtyds quam'er eentyger te voorfchyn met cenen lecuw , fomtyds cen leeuw met eénen bul, éf een bul metcenen olifant , een neushoorn mer eenen beer, enz. fomtyds wierdt'er cen hert in *t perkgejaagd door ceri party honden.

‘

Maat de wonderlykfte verrooning was; als men waterinnen den Schouwburg leydende, groote zeemoniteis daarin brage, om met wilde bee-ften te vechten.  Zie Ca/phurii. Eclog. 7.

 

Nec nobis tantum (ylveftria cernere monftra
Contigit , equoreos ego cum certantibis wrfis
iSpettavi vitulos.

Het mogt onsnietalleen gebeuren aan te fchouweti
Woud- monfters in het perk , maar ik heb zelf gezien
Zeckalven in gevecht het hoofd aan beeren bién.

De inannendie tegen de wilde beeften vochten wierden gemeenlyk Be/tiarii [Beeftenakampers] genoemd; fommige van deeze waaren verweezene, waarvan elders (#) gemeldis : andere verhuurden zich daartoe » gelyk de Schermers, die daarenboven ook zékerefchoolen hadden , alwaar ze tot zodaanige gevechten onderweezen en geoefend wierden,Menvindt ook dat fommige Edellieden yeclryds viywillig diergelyk cen Kamp aangingen.Ja Fuvenalis geeft te verfiaan dat ook de Vrouwen cerzuchtig waareri om haare kloeksmoedigheyd op diergelyke voorvallen ; zelfs tét krenkinge ‘haarer cerbaarheyd .,, (tebetoonen,

Ciò — — — — — Mevia Tuftum
Figat aprum, © nuda tencat venabula mamma.

Als Mzevia, ganfch bloot van borft , het zwynfpriet handelt,
En ’t wilde zwyn doorfteekt.

En Martialis wenfeht'er den Keyzet Domitiain aardig geluk over.

Belliger invittis quod Marstibi fievit in armis,
Nonfatis eft , Cefar ,, fevit ei ipfa Venus.

Proftratum vafta'Nemees in valle leonem
Nobile &' Herculeum fama canebat opus.

Prifca fides taccat è nam poft tua munera, Cefar;
Hecjamfeminea vidimis atta manu.

Luydende in Neerlandf{ch rym aldus:

Dat Mars in het geweer zich toont als een rechtfchaperi
En dapper krygsman, is voor, 0 Keyzet ) niet

4 Ge.
($) III. Bock. 20. Hoofdft,
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VBoék. DE AALOUDHEDEN II Hoofdt.

Genoeg ; Vrouw Venus zely? treedt in den ftryd te wapén.

Dat Herkules wel cer cen’ fellen leeuw neèr ftiet

En in’r Nemeefche dal verfloeg , is opgezongen

En door de Faam verbreyd.  Maar de Oudheyd zwygeviy;

Wanc uwgefchenken zyri zo heerlyk doorgedrongen ;

Dat zelfs cen” vrouwen hand dit uytvoert vlug enbly.

  

    

  

        

  

  

  

   

  
  

   

      

     

  

  

  

  

            

  

Die op een vlakke grond tegen de beeften kampten, hadden doorgaanseerien ongelyketà

ftryd ; weshalve hunne behoudenis meeftendeels beftondt in cen fnelle draaijing des lig-

haams ; enin heen en weer te fpringen om ’t geweld van hunnen tegenparty te ontwy-

ken. ©Martialis heeft daatom geenongelyk dat hy eenen Held maakt van iemand die

twintig beeften verfloeg , welkete gelyk op hem l6s gelaaten wierden, fchoon wy wel

vermoeden moogen dat het vandefelfte niet geweeft zyn.

Herculee laudis numeretur gloria : plus eft
Bis denas pariter perdomuiffe feras.

Roem vry op Herklesléf : hetis veel meer gedaan,
‘Tweemaaltien beeften voort op één reys te verflaan.

Maar dewyl door deeze wyze van vechten de beeften gemeenlyk de overhand hiel:

den, zo had men een andere manicr van hente beftryden ; teweeten met fchichten ;

fpieffen , 6f ander werpgewecr hente keerte gaan ; uyt verhévener plaatfen van het

fchouwperk , daat men buyten hun bereyk was ; zulks dat’er dan doorgaans op de ééne

6fde andere wyzedrie 6f vierhonderd becftenin ééne vertooning om den hals gebragt

wierden.
In de vertooning der wilde beeften door Julius Cafar in zyn derde Burgermeefterfchap

aangefteld , deed men vyfhonderd voetknechten tegen twintig olifanten ftryden : en

twintig andere met kafteelen op den rug, voerende elk zeftig mannen om zich te ver.

weeren , ftelde men tegen vyfhonderd voetknechten , en zo veclruyters (4).

De Naumachia 6f Scheeptryden, quamencerlt op ten tyde van dencerften Kartha-

ginenzer oorl6g , toen de Romeynen hunne manfchapin de kenniffe van zeezaaken be-

gonden te oefenen.  Naadar ditcenige jaaren geduurd had ftelde men die alzo wel aan

om ’t ogte verlultigen ,' als om daardoor geoefend te worden ; zulks dat het ééne der

ftaatelyke vertooningen wierdt , door welke de Overheden 6£ Keyzers den vélke

poogden te behaagen.
De verhaalen ; welke men van deeze vertooningen vindt , geeven’er ons geen andere

verbeelding van dan die van een fcheepsgevecht : maar °t is echter waatfchynelyk dat zy

fomtyds niet op cen vyandlyke wyze vochten , maar alleenlyk rotiden om de overwin-

ning te bekomen. Deezegifling wordt bekrachtigd door de achtbaarheyd van Zirgi=

lius , die vanalle Oordeelkundigen geacht wordt in ’t befchryven der fpelen en ridder-

Iyke oefeningen , altoos de gebruykelykheden zyns vaderlands in *t og gehad , en de-

zelve naar de wyze der Roomfche fpelen afgemaald te hebben. De zeeftryd nu , wel-

ke hy ons vertoont, is niet anders dan cen proef welke fchepen *t fnellt waaren , et

wie behendig®t in ’t roeijen was, gelyk zulks aardig in zyn vyfde boek befchree»

ven is.

Prima pares ineunt gravibus certamina remis
Quatuor ex omnidelette claffe carine , Gc.

Vier fchepen eveneens van grootte vangen cerft
Deroeiftryd aan uyt lut, met overzwaare riemen, 073.

De vermaardfte Scheeps(tryden waaren die van den Keyzer Domitianus,. waartoe zufk
een menigte van fchepen gebruykt wierdt , dat het getal fchier groot genoeg zou ge-
weelt zyn om twee volkomenevlooten tòt een gevecht uyt re maaken (6) ; daarbene-
ven had meneen vaart, die van wydte en dieprenaar een natuurlyke rivier geleek. Mar-
tialis {preeke heel aardig hiervan:

Si quis ades longis ferus [pettator ab oris ,
Cui lux prima facri muneris iffa dies ;

Ne te decipiat ratibus navalis Enyo ,
Et par unda fretis : hic modò terra fuit.

Non

(4) Plin. Hi& Not. lib. 8. c. 7. (6) Sueton. in Domit, cap. 4.



 

 

 
 
 

 



 
 

  

 
 
 

   

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

    
 

 
 

 
 



 
 

   

 
 
  

 
  

 

 

 

 



  

  

 

IV Hooflt. VAN ROME
Non credis ? [pettes dum laxent ‘equera Martem è
Parva mora eft 5 dices hic modo pontus erat.

V Boek. (179)

Dit wil de Dichter zeggen:

O vrcemdling , diè hier komt uyt vere’ gelegen' ryken;
En op den dag van deez? vertooning uwen voer

Eerft zet in deeze ftad, om ’t fchouwfpel aante kyken;
Laar dochdit fcheepsgevecht , hoefel ’t zich ook voordoet È

Ent water dat cen zee gelykt , u niet misleyden :
Dit was zo even land; fchoon nu een grooteplas:

Gelooft gy ?c niet, waclt maar térdar ze uyt ’c vechtén fcheyden;
En zeg dan, ’t is nu land, darftraks een zee nòg was.

Van den Keyzer Heliogabalus wordt verhaald ; dat hy om een {cheepsgevechtte vera
toonen , de graft daar de fchepen moften vaaren met wyn deed vullen in plaats van
water (c) : cene vertelling die naauwlyks te gelooven is , al heeft men nòg zo groot
cen verbeelding van zyne byftere weelde en {pooreloosheyd:

©Lemprid. in Heliogabi

 

IV. BERO CO tRIDESTT UR:

Van de Schermers of Kampvechters.

      

 

28 Ecerlte opkomft der Kampvechteren (G/adiatores) wordt toegefchree:
<<eg, ven aandeaaloude gewoontevan nenfchen te dooden bybegraaveniffen

% van voornaame mannen; want de Heydenen , meenendedar de geeften
der overleedenen voldaan en te vreede gefteld wierden door men-
fchen bloed, waaren in ?t cerft gewoon gevangenen, 6f moedvillige

R} flaaven te koopen ; en die by de lykdienften opte 6fferen.  Nader-
& hand poogdenzy deeze g6dlooze wreedheyd metden fchoonen fchyi

2° van vermaak , en cen vrywillig gevecht te bemantelen : en doende
tét dien eynde de perfoonen welke zy bekomen hadden, in de wapenhandelinge oefe-
nen , noodzaakten zy hen ; op den dagdie tét de 6fferanden voor de geeftén der ver-
fturvenen beftemd was , cen doodelyk gevecht by de graven hunner vrinden aan te
gaan. De cerfte vertooning van Schermers (©Mauzzs Gladiatorium) welkemen te
Rome zag , was die van M.en D. Brutus, op den dood van hunnen vader , in ’t jaar
der Stad 400. onder’r Burgermeefterfchap van Ap. Klavidius en M. Fulvius (4).

Dewyl men nu zag dat het vélk zeer groot behaagen had in dit bloedig handgebaar,;
befloot men welhaaft dusdaanig cen vermaakaan’t zelve re verfchaffen zo dikwils als ’
moogelyk was; zulks dat het in de gewoonteraakte, dat niet alleen de erfgenaam van
cenen aanzienlyken en ryken burger, die onlangs gefturyen was, maar ook alle de voor-
naame Magiftraaten gelegenheyd namen van diergelyke Kampfpélen aan ’t vélk re ver-
toonen , om daardoor hunne gunft en gencegenheyd te winnen. Ja zelfs de Priefters

waaren fomtyds de vertooners: van zulke gédlooze kortswylen ; want men vindt van
Ludi Pontificales { Opperpriefterlyke fpelen ] by Suetonius (6); en van Ludi Sacer-
dotales. [ Priefterlyke fpelen] by Plinius (c)) gemeld. i x
Noopende.de Keyzers ; zy hadden'er zulk een groot belang in om zich by ‘© gemeen

vélk besunftigd te maaken , dat zy hen door zodaanige vertooningenverpligteden by-
naopalle voorvallen ; gelyk als op hunne geboortedagen , ten tyde eener triomf, en
naa een merkelyke overwinning , 6f op ’t inwyen van cenig voornaam gebouw, als men
de fpelen vierde die t'elkens op zékeren gezetten tyd van Jaarenwederkeerden » cn op
andere gelegenheden , gelyk men zulks by alle de Roomfche Hiftorifchryvers vinde.

Gelyk nude gelegenheden deezer plegtise verrooningen van tyd tér tyd aanwiefien,
zo groeide ook derzelver lengte, en ‘cgetal der kampvechteren aan. In deeerfte ver-
tooning door de Brutuffen aangefteld is’ waarfchynelyk dat’er maar drie paar vechters
waaren, vélgens ’t gene Aufonizs daaraf zege :

Za Tres

(0) Augalt. cap. 44. (e) Epit. lib.7.

 

(a) Val. Max. \ib. 3. c. 4.
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Tres primas. Thracum pugnas; tribus.0
Funiade patrio inferias mifere fepulehro.

 

Drie de allereerfte kampgevechten van dric paar

Zag men ten Offer aangebooden door de zoonen

Van Junius aan ‘* graf huns Vaders.. + . + ++

lius Cafar négtans in zyn Bouwmeefter{chap vertoonde d’er driehonderd en twin-

tig paar (4). Devoortreftelyke Titus ftelde cene rtooning aan van Schermers , wil

de becften ; en zeegevechten; die honderd dagenachter één duurde (e). En Traja-

nus , die niet minder afkeerig van wreedheyd. was dan Titus, ftelde dusdanig cen fpel

zan van honderd ‘drieéntwintig dagen., geduurende welke -hy duyzend paar kamp-

vechters deedin ’t perk komen (f). ‘Tweeduy zend mannen van dit beroep wierden

door-den Keyzer Otho aangenomen \omtegen Vitellius te dienen (g). Ja al lang te

vooren was dit:flach van volk zo talryk > daver ten tyde van de: Katilyniche tzamen-

zweering cen bevél uytquam , om allé de Schermers ‘na. de bezetringen hier en daar te

verzenden,, iyt vréeze dat ze cene beroerte in de ftad mogten verwekken (4). En

Plutarchus gecft te verftaan dat de vermaarde Spartakus, die eyndelyk zulk cen magt by:

eenbragt, dat hy Rome eenen ongemcenen {chrik aanjaagde, niet meer dan cen Schermer

was, die van eene vertooning te Verona, met de éverige van zyne foort; uytfpatten-

de, den Roomfchen Staat cenen corlég durfde aanzeggen (4)

Ondertuffchen bezefren de wyfte en verftandigfte Romeynen wel , war cen gevaarlyk

gevolg uyt dusdaanig een verdurvenheyd zou konnen ont(taan ; en daarom voerde Cice-

to eene wet in, dat niemand cen Schermfpel zou moogen aanftellen binnen twee jaaren

eer hy ria enig amptftonde (4). Julius Cxfar beval dat alleenlyk een zeker getal van

schermers binnen: Rome te zou moogen zyn (1). ‘Auguftus érdincerde dat'er

niet meer dan twee Schermfpélen ’s jaats vertoond , en niet boven zeftig paar kamp-

vechters in één fpel te voorfchyn gebragt zouden worden (7). ‘Tiberius bezérgde

dooreen bevél van den Raad , dat niemand het vélk mer i
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odaanig cen fchouwfpel

zou moogen vermaaken , © en waare hy vierhonderd duyzend Seftercién ryk was.

 

n):
Nerva maakte naa de veelvuldige misbruyken onder de Keyzers , een groote hervér

ming in deeze zaak: maar de cere van die woeftheyd ganfchelyk uyt de Roomfche wae-

reld te verbannen wierdt bewaard voor Konftantyn den Grooten, die zulks deed ontrent

het jaar der Stad 1067 , bykans zeshonderdjiaren naa de cerfte inftelling daarvan.

Nierremin begon deeze wreede aardr onder Konftantius; ‘Theodofius, en Valentinianus,

te herleeven , t6rdat die ganfchelyk. door den Keyzer: Honorius gedempt wierdt,

waaraf de oorzaak in ’t'breede door.de Schryvers der Kerkelyke Hiftorie wordt ver=

haald:
Pus veel heeft ons gevoegelyk gefcheenen omin ’t grés wegens den corfprong , aan-

was) en beteugeling deezer gewoonte aan te merken. Déch om nader onderrecht tezyn,

zal ’t noodig weezen, dat wy denftaat der Schermeren, hunne verfcheydene foorten, en

hunre manietvan kampenin ’ byzonder befchouwen.

Belangende hunnen ftaat, zy waaren doorgaansflaaven, 6f gevangenen; want het was

cen gemeen gebruyk cenen ongehoorzaamen knecht aan de Lanifte; 6f Schermmeefters,

teverkoopen, welke hem dann hunne konft onderweezen ; en daarnaa om geld op cen

fchouwfpel verhuurden. Déch de vrye lieden ftonden haaft na dit voorrecht van uyt

j6ks gedood te worden; en booden Zichzelven dikwils te huur aan voorden Schouwburg;

waarvan zy den naam:van Auttorati [Gehuurde] kreegen. Ja; de Ridders en Edelen, ‘en

zelfs de Raadsheeren ; fchaamden zich.ten laatften niet dit beroep te aanvaarden , fom.

mige om zich voor honger lydente behoeden ; naa dat ze hunne middelen doorgebragt

hadden ; en andere om by de Keyzers in gunfte teigeraaken : zo dat Auguftus genood-

zaakt was door ‘cen plakkaat te beveelen , dat niemand van Raadsheerlyken ftaat een

Schermer zou mogen worden (0) : en kort daarnaa deed hy °t zelfde verbéd ook aan

de Ridders (2). Maar deeze verboden wierden zo weynig by de vélgende Vérften in

ache genomen , dat Nero-in één fpel (zo de getallen by Suetonius niet bedurven zyn)

400 Raadsheeren ;. en 600 van de Ridderlyke Orden in %£ perk deed komen (9).

Maar dit alles zal onsniet vreemd dunken , als men naa cen vetder onderzoek vindt

dat zelfs de Vrouwenzich t6t deeze openbaare kampgevechten begaven » inzonderheyd
onder

(® Plutareh. in Cafin. (e) Diolib.66. (£) Diolib. 68. (g) Zacitas. (0)Salupt Catilin. (4) Pl
sarch.in Crafl (A) Ciceroin Vatin. (1) Suet. Caf cap. 10. (m) Dio. (w) Tacit. Ann. 4. (0) Dio lib. 48,

(P) Sue, Aug. c. 43. Dio lib. 54. (9) Idem, Ner. c. 12

 

   

 

  

  

  

    

   
   

 

  

     

  

  
  

  

    

  

  
  

        

  
  

   

  

     

  

   

  

  

  

 

  

  

  

  
     

 



 

 

 
 
 



 

 
 

  

 

 

 



  IV Hoofdft.
er Nero en Domitianus.. Yuvezals ftelt: haar heelfraai wegens deeze mannelyken

aardt in zyn zefde Schimpdicht ten toon.

VAN ROME. VBoek (181)
/

  

Quale decus, rerum S conjusis auttio fiat,
Balteas, © manice, & crifte, crurifque ft
Dimidium tegmen ? vel fe diverfa movebie
Prelia , tu felix ocreas vendente puella.
He funt que tenui fudant in cyclade, quarutt
Delictas & panniculus bombycinus urit.
vIfpice quo fremitu m atos perferat ictus 5
Et quanto galee curvetur pondere , quanta
Popbtibas fedeat , quam denfò fafcia libro.

Het welk tennaaftenby hierop uytkomr:

 

   

Is ’t zekerniet iets fraais , wanricer gy boelhuys houdt
Van e vechigeweer uws wyfs , haar draagband, daar Zy ftout
Op ftéfte , haar yzre want , haar cierlyk bos met pluymen,
En *r flinker fcheenbarnas ? Of zo zy ; wuft van luymen ,
Naarander vechtfpel haakt , hou ’t dan vry voor geluk,
Als zy haar' laerzen veylt, tér mindring van uw druk.
Dit zyn ze die in fyn gewaad gekleed nòg zweeten,
Ecnzyde fluyer is zo'zwaar , dat zy ’t niet weeten
Te hardenaan haar teér en weeldrig lighaam.  Maar
Eylieve zie dat ftaal , met welk cen vreemd gebaar
Zy; doorde luft die zy tér fchermenheeft , de flagen;
Als ze onderwcezen wordt , al kreumend kan verdraa; n
Hoe ze onder het gewigt des zwaaren helms gedruke
Ncérbuygt , hoe zy gehurkt voorhaar party wegbukt,
Hoedik z’haar Kleedren als een rél weer op te fchorten.

 

  

  

Echtet waaren de Vrouwen nég de ongeachtfte ‘niet in vechtfpel ; want men had
nég belachlyker kampvechters., teweeten Dwergen , die tegen malkanderen.,. 6ftegen
de vrouwen ftrydende , een vermaakelyke tydkotting in de openbaare fpelen verfchaf:
ten. Status heefter ons cene befchryving van naagelaaten.

His audax fubit ordo pumilorum;
Quos natura brevi ftatu peratto
Nodofum Semel in globum ligavie.
Edunt vulnera , conferuntque dextras,
Et mortem fibi qua manu minantur.
Ridet Mars pater ® cruenta Virtusz
Cafùreque vagis grues rapinis
Mirantur pumulos ferociores.

 

Dit is'er de zin van:

Hierop vélgt dan het dwergen-rét,
' ‘t Welkdicht in één gedrongen, tét

Een kloot fchynt van Natuur gemaakt.
Zie cens hoe dat hunn? vecheluft blaakti
Zyquetfen , als zy handgemeen
Geworden zyn , hunn? Kleyne leén;
Ta dreygen ook wel met den dood.
‘Terwyl lacht Mars en Zyn genoot
De Dapperheyd. De krtaanen nu,
Dic fueuvlen zullen, Zyn reeds fchuuw;
En zien den {tryd , entfel beftain
Der dwergjes, met verwondring aan.

De verfcheydene foorten van Kampvechters , die waerdig zyn aan fe merken, waaren
de Retiarii , de Secutores , de Myrizillones «de Thracièrs, de Samniten, de Pinnira-
pi, de Effedarit ;, en de Andabate. Déch cer wy tét een byzonder onderzoek van
ieder flach treeden ; ftaat aan te merken dat'er verfcheydene benaamingenin ’£ gròs aan

4 fom-

        
    

     

  

 

   

    

  

   

 

  

 

   
  

    

   

      

        

  

  

         

  

  

  

  

   
   



  
   

   

                           

          MIIMAMI

   
(18) VBock. DE AALOUDHEDEN IVHoofdf.
fommigevanelke foort , wegens zékere omftandigheden , gegeeven wierden: Dus vindt
men gemeld van Gladiarores Meridiani [ Middag, ], dic in den naamiddag
ftreeden , naa dat het voornaamfte deel van het fpel in den mérgen geéyndigd was;
Gladiatores fiftales , Schermers die yt ’s Keyzers fchatkift onderhouden wierden ;
welke Arrianus noemt Kalrapos ponudxss (Kaifaros monomachous) 6f ’s Keyzers
kampvechters : Gladiatores poftulaticii | verzochte Schermers ] , zynde doorgaans zeer
afgerecht en bedreeven in hunne konft , waarom her vélk den Keyzer verzécht hen te
voorfchyn te brengen : G/adsatores catervarii [ Trop-chermers ] 2ulke die niet by
paaren, maar met kleyne troppen vochren; van deeze foort waaren ze; die by Suerto-
nius Carervarii pugiles genoemd worden (+) : G/adiatores ordinari [ gemèene Scher-
mers ] , die op de gemeene wyze , en den gewoonlyken ryd voorgefteld wierden , en
vélgens ’t gemeen gebruyk vochten ; .waarom zy van de Catervarii en de Poffulaticii
onderfcheyden wierden.

Belangende nude foorten reeds genoemd , men maakte een onderfcheyd in hunne be.
naaminge ,om het geweer dat zy gebruykten , 6f om hun vaderland, 6f om hunne ma-

hier van vechten; e23.
De Retiarius [ Net-fchermer] was met een kort rékie gekleed , hebbende in zyné

rechterhand een net ,, wadrmeè hy zynen tegenpartyder poogde te verftrikken en ver:
warren, om hem dan met de Fu/cina , 6f drietandige volk, dien-hy in zyneflinkerhand
had, te gemaklyker de reft te gecven : op zyn hoofd had hyniet dan cenen hoed , die
met een breed ‘line onder zyne.kin vaft gebonden was.

De Secutor [ Vélger] was gewapend mereen fchild en helm, waarop een vifch af-'
gebeeld was , ’t welk opzigt had op het net ; zyn geweer was cenfabel , 6ffa/x.fupi-
na : hy wierdt Secutor genoemd , omdar de Retiarius , met welken hy altoos gepaard
wierdr , in ’t werpen van zyn net miffende , alsdan zyne cenigfte behoudenis in de vlugt
ftelde., en in de vechtplaats zo fnel rondomliep als. hy. kon, térdat hy zyn net weér in
6rde gebragt, en tét cen tweede worp Klaar gemaake had; terwyl de Secstoz hem onder-
tuffchen naaliep en op de hielen yélgde , om zynen toeleg te verydelen. Juvenalis geeft
ons een duydelyke befchryving van eenen jongen Edelman , die onder de regeeringe van
Nero fchandelyk een Retiarius wierde : en men vindt by gecnen anderen Schryver zulk
cen net verhaal yan deeze foort van kamp.
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IV Hoofdt. VAN ROME,

Nec clypeo Gracchum pugnantem, ©falce fupina ,
(Damnat enim tales babitus , fed damnat © odit)
Nec galea faciem abftondit 3 movit ecce tridentem ,
Poftquam librata pendentia retia dextra
Nequicquam effadit | nudum ad fpettacula vultum
Erigit , ©» tota fugit agnoscendus arena.
Credamus tunice , defaucibus aurea cumfe
Porrigat , & longo jattetur fpira galero.
Ergo ignominiam graviorem pertulit omni
Vulnere | cum Gracchojuffus pugnare Secutor

*é Welk men aldus kan vertaalen.

*t Is mede eene onéer voor de ftad ; dat Gracchus in ’t
Geweer , het welk van den 2yrzzi//o wordt bezind,
Als fchild en fabel , ( want hy wraakt zulk tuyg en haat het)
Niet vechten wil , n6ch met een heltn op ’t hoofd , maar laat het
Vrypéftig aanzigt bloot. Hy zwaait veel liever met
Denvérk , naa dat hy eerft vergeefs het wapprend net
Heeft uytgeworpen , en hy laat zyn’ troni kyken
Van elk; waarnaa hy , om zyn vyandbette ontwyken,
Door ’t ganfche perk heen vlugt , en onophoudlyk rent ,
En dusvanieder één gezien wordt en gekend.
Men lett’ maat op zyn° rék, en op de goude banden,
Die onder zyne keel gehecht zyn aan de randen
Van zynen hoogen hoed. © Is grooter fchande dan
De zwaarfte wonde , die men ooit ontvangen kan ,
Dat dus een Vélger moetin ’t perk met Gracchusftryden.

 

V Boek. (183)

De Poegt fchynt alhier den Myrzi/o voor den zelfden te neemen als den Secptor ,
‘©£ Vélger ; ook wordt het in alle de aantékeningen dus verklaard. Lipfius niettemin
wil dat de Myrmilones cene foort op zichzelvea waaren , die geheelendal gewapend
 

 

 

 

 

Rtrceden; en hy tioudtze voor de Crupellarii [Kruypvechters] van Tacitus (5), zo ge
rioemd naafeen oud Gallifch woord, betékenende dat ze niet anders als kruypen konden,
door de zwaarte hunner wapenruftinge.
De Thraciérs (Threces) maakten cen gtootgedecite uyt vari de uytgeleezenfte Scher-
( Annal, 3. Mers,

  

     



  

 
    

 

{:84) V Boek. DE AALOUDHEDEN IV Hoofdf.
mers , dewyl die landaard wegens felheyden wreedheyd .boven alle andere vermaard
was. Het byzonder geweer dat' ze gebruykten was de Bo Of pook;, én hunnever-
weering beftondt voornamelyk in cen Parma , 6f rondt fchildtje , in hun land gebruy-
kelyk.
be oorfprong der Samniter Schermeren vindt men by Livius. De Kampanièrs, zegt

hy, droegen de Samniten eenen grooten haat toe, en daarom wapenden zy cenigen van
hunne Schermers naar de wyze van dat land, en noemden ze Sanites (*). War
hunne wapenen waaren , zegt hy elders : Zy droegen een fchild dat boven aan breed
was, om de borft en fchouderste befchutten ; en’t liep na beneden fmaller toe, om
het met meerder gemak te konnen wenden. Zy hadden eenen draagband over de borft,
cenfcheenftuk aan ’t flinker been, en cenen gepluymden helm op ‘t hoofd. Waaruyt
dan blyke , dar de befchryving die Yuvenzz/ ons reeds van de moedige Schermfter ge-
geevenheeft , uytdrukkelyk ziet op ît aanneemen van ’£ geweer en de handeling cens
Samniter Schermers.

Baltens , ® manice , © crifte , crurifque Sviftri
Dimidium tegmen.

De draagband , yzre want, pluymaadje , en ’ fcheenftuk van
Het flinkerbeen.

De Pinne, 6f penne, wetke den helm des Samniters vercierden, gaven aan éen an=
dere foort vari Schermers den naam van Pinnirapi [Penneroovers ] , omdat zy tegen
de Samniters kampende , gewoon waaren na die pennen te grypen , en'er tét een reken
van overwinninge meè te gaan ftryken. Dr. Holyday houdt den Piyzirapus en den Res
tiarius voor één en dezelfde (#).

 

 

 

o
 

Lipfius meent dat de Provocatores [ Uytdaagers ]. waarvan Cicero in Zyn vertoog
voor Peftius gewag maakt , een byzondere foort geweet zyn » en dat ze doorgaanste-
gen de Samnites Kampten: maar °t is al bedenkelyk 6f de woorden van Cicero dat juyt
medebrengen.
De Hoplomachi , van welke men by Sencka (+) en Suetonius (x) gemeld vindt,

zyn waar[chynlyk de Sammites 6f de Myrmillones gewecft , mer den Griekfchen naameaApara genoemd , omdat zy met ceneAvochten.
De

() Lib.9. (+) Illuftration on Juvenal, Sat. 3. (0) Controverfi lib. 3» (4) In Calig. 35.
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IVHoofdt: VAN ROME. VBoek. (185)

 

 

De Effedarit, [Wagehvechters] waarvan dezelfde Schryvers (4) en ook Cicero(&)
inelden, waaren ziilke die, by fommige voorvallen, op wagens (£fe42) tegen elkan-
deren ftreéden , hoewel zy mifichien op andere tyden te voet vochten gelyk de reft. Ide
Effedum was cen zékere wagen uyt welke de Gallen en Britten. gewoon waaren de Ros
meynen in hunne gevechten te beltookeri.

De Andabate , 6f diaSatai; ftrecden te paerde , meteeneh helm op ‘t hoofd die ’t
geheel aangezige en de cogen bedekte : en daarom betekent Andabatarum morepugna-
re , Blindelings ftryden.

Noopende de maniere op welke de Schermers vochten, men kan'er geen volkotiiene
bevatting van hebben , ’t en zy men daar onder begrype zo wel' het gene vooren nad ’t
gevecht, als ’t gene onderden ftryd gefchiedde. Aîs iemand voorhad het volk met Zo-
danig cen fpel te vermaaken, deed hy door aangeflagene brieven op de openbaare plaat=
fen den tyd ; het getal det Kampvechteten , en andere omftandigheden bekend maa-
ken : Dit noemde men wanus pronurtiate ; $f munus proponere , en de Libelli, [6f
biljetten ] noemde men fomtyds £4i#2 [ plakkaaten ] .  ‘Veeltyds wierden’er benevens
deezebiljetten groote fchilderyen 6frékeningen opgehangen , waarin de wyze des ge
vechts en de afbeeldfels van ecnige der voornaamfte Schermeren die men te voorfchyn
ftondr te brengen , afgemaald waaren. Deeze gewoonte vindt men by Horatius aldus
befchreeven , Lib. 2. Sat; 17.

Vel cum Paufiaca torpes infane tabella ,
Qui peccas minus atque ego , cum Fulvi, Rutubaque,
Aut Placideiani contento poplite miror
Pralia , rubrica pitta aut carbone , velut fi
Revera pugnent , feriant , vitentque moventes
Arma viri ?

Het welk ontrent hierop uytkomt:

Ofals ge u zelven aan een konftig ftuk vergaapt,
Zyt gy dan minder dwaas als ik , wanneer ik over
De Schermgevechten van den één° 6f d’andren roovers

da Die

(9) Senec. Epift. 39. Sueton. Calig. 35. Claud. 21. (2) In Epiltolit,

   
  

               

   

    

    

   

  
     



  

   

 

 

  

(186) VBoek. DE AALOUDHEDEN 1VHoofd&t.
Die fchrap ftaan , overmids de konft in ’t maakfel fpeelt ,
Schoon ?t mer roodaard , 6f maar met ‘houtskoolis verbeeld ,
Verwonderdftaa en kyk , doordien zy waarlyk lyken
Te vechten en te flaan, 6f*t moordgeweer te ontwyken.

Opden beltemden dag des gevechts wierden de Kampyvechters cerft alle bycenge-
bragt, en moften op een ftaatelyke wyze het vechtperk cens rond gaan ; daarnaa begaf
menzich tét paaren re maaken (pariz componere) » waarin men zich op ‘thoogfte be-
vlytigde om de partuuren gelyk te docn zyn. Eer de Vechters den ftryd in ernit aan-
gingen, beproefden zy hunne konft tegenelkanderen met gewcer dat min befchaadigend
was , gelyk als de rudes fchermroeden ], en fpeeren zonder yzer beflag , ftompe de.
gens, enz.. Dit wordt van Cicero fraai aangemerke : Si in illo ipfo gladiatorio vite
certamine , quo ferro decernitur » tamen ante congre(fum multa fiunt , que non ad vul-
nus , féd adfpeciem valere videantur ; quanto magis hoc în oratione expettandum eft è
»» Naardien'er zelfs in de'kampgevechten die *t leeven gelden, en daar men met ftaalel-
» Kanderen te keer gaat, veele fchermurfelingen vooraf gaan, die niet eygentlyk fchynen
ste ftrekken om te quetfen , maar om eene vertooning te maaken; hoeveel te meer be-
sa hoort zulks in eene redenvoering plaats re bebben ? Deeze fchermutfeling voor ’ ge-
vecht wierdt gemeenlyk preZ/io [cen voorfpel], 6f uytinzige van de zwaerden , vez.
tilatio [ zwenking] gendemd. Deeze oefening duurde tétdat de trompetten cen teken
gaven dat zy cen vinniger gevecht moften aangaan ; en dan wierden ze gezegd vertere
arma [ van geweer te veranderen ].

Plaut. — — Ita rem natam effe intelligo ,
Neceffum eft vorfis armis depugnarier.

Ik bemerk zeker dat het’er dus meè is gelegen,
Dat we eens van geweer veranderen moeten; om ter dege
Aan”t plukhaaren te komen . .....

De benaamingen van *t flaan waaren Zetere en repetere  [treffen 6fraaken] ; en
van cenen flag te ontwyken, exzre.

Corpore tela modo , atque oculis vigilantibus exit. Virg.

Nu met zyn lyf, en dan weér door zyn fnel gezigt,
Ontwyke hy het geweer.

Als iemand eene merkelyke wonde ontving , dan was zyn tegenparty , 6f het vélk,
gewoon te rocpen , Haber [ Hy heeft het weg |, 6f Hoc habet [ Dac heeft hy al weg].
Virgilius {peele daarop., wanneer hy zegr eZnesd. 12. i

7, Teloque orantem multa trabali
Defuper altus equo graviter ferit s atque ita fatur:
Hoc habet : hac magnis melior data vittima divis.

iii Lewyl. hy{tncekten bide:j
Wordt hemeen zwaare fchicht heel diep in ’t lyf gedreeven
Van d’ander die te paerd gezeten , daarbeneven
Dus zegt ; Zy heeft *al weg : dit’s voor de groote goòn
Een berer Gffer ’t welk hen nu wordt aangeboòn.

Hy die in ’t onderfpit raakte wierp zyn geweer neder, en erkende zich over-
wonnen ; d6ch dat kon zyn leeven niet redden , ’t en waare zulks met des vélks be-
lieven was ; en daarom badt hy hen zich zynerte ontfermen. De tekens van gunfte en
afkeer , welke door * vélk gegeeven wierden, waaren premere pollicem [ den duym te
drukken] en vertere pollicem (den duym te draaijen], fpreekwyzen waarover de Woor-
denzifters veel gekrakkeeld hebben , hoewel met weynig voordéels.  Déch de Heer Da-
cier {chynt gelukkigerin de verklaaring derzelver geweeft te zyn, dan andere voor hem.
Hetcerfte acht hy te wcezen het tzamenleggen van beyde de handén, en ’tfluyten van de
vingers over malkanderen, mids beyde de duymen dictit aan één overend houdende.
Dit gefchiedde om hunne verwondering over ’t beleyd en de dapperheyd van beyde de
Kampvechters te betoonen , en ’t ftrekte den Overwinnaar tét cen teken om zynen re-
genpartyder* Iceven te fchenken , als éénen die zich wel gequeeten had, Hiervandaan

komr

   

  

                 

  

  

  
   

 

  

 

   

   

  

   

  

   

    

    

  

   



     

       

  
  

      

  

    

  

   

  

 

  

 

  

 

  

   

  
  

     

IV Hoofdft. V.AN ROME. VBoek. (187)
konit het dat Horatias om den ongemeenen I6f ,, dien men aaniemand van zynen eygen
aardt en neyginge zou konnen geeven , deeze bewoording gebruykt: ;

Fautor utroque tuum landabit pollice ludum.

elas E — e L Die u

Goedgunftig is zal °t fpel met bey? zyn° duymen pryzen.

En by Menandervinde men Jaxrixus él» , de vingeren drukken ; zynde cene ge»
woonrein den Griekfchen Schouwburg , omeene goedkeuring te berékenen, ’t welk elders
door ’t handgeklap gefchiedde.

Maar het ander , zynde het achteroverbuygen der duymen , betekende het misnoegen
der toekyketen , en gaf den overwinnaàr verlòf om den anderen als eenen bloodaard te
dooden:

—- —  —  Verfò pollice vulgi
Quemlibet occidunt populariter. Juv. Sat. 3.

‘Als ’t vélk den duym maar draait , flaan ze onbezonnen dood
’t Zy wie ”t ook weezen mag.

Behalve dit voorrecht des vélks , fchynen de Keyzers ook de vryheyd gehadte heb»
ben omte behouden wien zy wilden , wanneer zy'er tegenwoordig waaren : en mooge-
lyk als de Keyzer maar in de Vechtplaats quam ; wierden de Schermers die 't quaadft
hadden van verder gevaar bevryd.

Calo adventu tuta Gladiator arena
Exit, © auxilium non leve vultus habet.

Ops Keyzeis aankomft gaat de Schermer vry uyt°t perk;
En zyn gelaat alleen is magtig hem te helpen.

Naa het gevecht betoonde menverfcheydenetékenen van gunfte aan.de overwinnaats,
onder anderen veeltyds cen gefchenk van geld, moogelyk onder de kykers verzameld ;
waarop Juvenaal Saf. 7. het oog fchynt te hebbben.

Accipe vittori populus quod poffulat aurdm

Neemzo veel goudals ’t vélk voor d’overwinnaar eyfche.

Maarde gemeenfte belooningen waaren de Pi/exs [ hoed ], en de Radis [fcherm.
toede ] : de hoed wierdtalleenlyk aan zodaanige Schermers gegeeven die flaaven waa-
ten, t6t cen teken dat zy hunne vryheyd verwurven hadden; de fchermroede gaf men
naar ’t fchynt , beyde aan flaaven en vrye; déch mer dit onderfcheyd , dat dè cerfte
daardoor niet meer verkreegen dan ontflag van gehouden te zyn in ’ openbaar te
fchermen ; waatop zy dan gemeen!yk Schermmecefters ( Lazifte) wierden , en hunnen
tyd beftcedden met jonge-fchermers te onderwyzen en aante quecken. Qvidius noemt
dit tuta Rudis [ cen beveyligde fchermroede].

Tutaque depofito poftitur enfe rudis

Men eyfcht tét veyliging van kamp cen fchermroé , nda
’t Afleggen van het zwaerd. :

Maar wanneer de fchermroé aan zulke gegeeven wierd , die vry zynde zichzelven
tot deeze kampgevechten verhuurd hadden , dan wierden zy daardoor in hunnevolko-
mene vryheyd gelteld. Beyde deeze foorten van Rudiarii [6f gevryde Schermers] had.
den eene gewoonte van hun geweer in den Tempel van Herkules , den Schutsheer van
hun beroep , op te hangen , en wierden nooit weer tor kampgevechten aangevoerd ,
dan met hunne bewilliginge. Horatius gceft ons cen volk6mene befchryving deezer ge-
woonte in zynen cerften brief aan Mxcenas,

Prima ditte mihi , fumma dicende camena ,
Spettatum fatis © donatum jam rude, quaris,
Mecenas , iterum antiquo me includere ludo.
Noneadem eft etas , non meus. Vejanius armis

dar Her-
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Herculis ad poftem fixis , latet abditus agro ,
Ne populum extrema toties exoret arena.

Dit is'er de zin van.

Mecenas , dien ik cerft gemeld heb in myn' zangen,
En dien ik; zo ik weér mer dichtluft word bevangen,
Laatft melden zal, waarom poogt gy my , die genoeg
Vanelk bekeeken , en al met de fchermroé vroeg
Befchonkenben , weér in het oude fpel te trekken,
Nu myne jaaren en myn zin daartoe niet ftrekken?
Vejanius heeft zyn gewcer reeds aancenftyl
Van Herkles Tempel valt gehecht, en middlerwyl
Zich ergens ongemocidin ftilte op ’t land begeeven,
Om voortaan ’c vélk niet meerte bidden om zynleeveny
Indeéén 6f de andren hoek van *t vechtperk overmand.

De geleerde Daziérin zyne Aantékeningen over deeze plaats, zegt dat het cene ge:
\woonte van allerley perfoonen was, wanneer zy uyt hun handwerk 6f berocp fcheyd-
den, de werktuygen welke zy gewoon waaren te beezigen , aan die Gédheydtoe te
wyen , welke zy als Voorftander van dat berocp etkenden : en dat daarom de Scher-
imers , dus ontflagen zynde ; hun geweerter cere van Herkules ophingen , die by elke
Schouwburg, 6f daar geen Schouwburgen waaren , in de Renperken cene kapél had; en
boven elke plaats , die tét zulke mannelyke oefeningen gefchikt was , ftonde cen Her-
kules mer zyne knéds.
Wy zallen onzeaffcheyd van de Schermers neemen met zeker gezég van Cicero, ’t

welk eenigfins tét cene verantwoordinge van deeze gewoonte kan dienen : Crudele Glà>
diatorum [pettaculum © inbumanum nonnullis videri folet; © haudftio an non itafit,
wt nunc fit: cum verò fontes ferro depugnabant auribas fortafe multe » oculis quidem
nulla poterat e(fe fortior contra dolorem & mortem difciplina (a). Het fchouwfpel
»s der fchermeren komt fommigen wreed en onmenfchelyk te vooren , en zeker ik weet
»niet 6fhet niet zo zy ; zo als ’t nu toegaat : maar toen alleen de mifdaadigen kamp-
»gevechten aangingen , mogt het cor miffchien veel beter onderwyzingen ontvangen ;
»»d6ch het oog kon geen ktachtiger leering tegen de droefheyd en de vreeze des doods
sy hebben.

(a) Tufcul Quetti

 

Vi... HE OO EDES'TUU K.

Van de Ludi Scenici è of Tooncelpelen , en cerffelyk van de Sa-
tirifche en Mimifche gedichten, midsgaders den opkomft en voori-

gang dier uyt(panninsen onder de Romeynen.

  
  

   

  

3 E Tooneelfpelen heeft mendoorgaans invier foorten verdeeld, teweeten
de Satira, Mimus ,het Treurfpel, en’t Blyfpel. Scaliger de oude wil
dat de Satira [6f °t Schimpdicht] uyt het Treurfpel, zynen corfprong
vchad heeft , gelykde Mizzus [6t°t Kiucht-dicht] uyt het Blyfpel: maar
het blykt zeker dar de Suzirg te Romein ’t gebruyk was lang te

f voore dat de volkomene Tooncelfpelen ftand greepen. Ookis die
uytmuntende Oordeelkundige niet gelukkiger geweeft in *t naafpeu-

su) ren deezer foort van Poézy , wanneer hy die in Griekenland t'huys
brengt : want men kan zich niet verbeelden dar zy cenige overeenkomft had mer
de Rey 6fdans vanSaters, die te Athene op het tooneel vertoond wierdr , als een aan-
hangfel van fommige Treurfpelen, die daarom Satirifch genoemd wierden.  Deeze foort
van Griekfche Kluchten beftondt enkelyk in zékere uytbeeldinge van vrolykheyd en dar-
telheyd , zonderverzeldte zyn vandiefteckelige fchimpfcheuten , die als ’t pit en de
ziel van de Roomfche Satira waaren, Hierom is het dat Kafaubonus en Daciér, son

ler

  

  

  

                           

   
   

  

     

     

  

 

  

   

    

 



V Hoofdft. VAN ROME V Bock. (189)
der een 0og na Griekenland te flaan , niet twyfelen éf die benaaming moet afgeleyd
worden van Stura, een Latynfch woord, betékenende verzzz4, en darmendenletter [Ea
in cen [#] veranderd heeft , op dezelfde wyze gelyk men oprezzus en maxumus nader-
hand optimus en maximus heeft gefpeld. Serura dan cen byvoeglyk Naamwoord zynde ;
moet men onderftellen re behooren tét het zeltltandig Naamwoord Zamx [een fcho-
tel] , hoedaanige zy jaarlyks merallerley foorten van vruchten vulden , en op hunne
Feeften aan de Godenéfferden als de corftelingen van ’c faizoen.  Dewyl nu deeze foort
van gedichten vol van verfcheydeneft6ffe was, en op menigerley voòrvallen gefchtee-
ven wierdt, kon zulk cen benaaming zeer wel op dusdaanig cen gedicht gepaft worden.
Ookontbreekt het nier aan andere voorbselden van diergelyke fpreekwyzen, gelyk als,
Per Saturam fententias exquirere , ’t welk by Salluftius gebrujkt wordr, om ‘zékere
manier van (temgeeving in den Raadte bergkenen , wanneer mem néch de Leden telde;
néchte de ftemmenopnam, maar-dat zy alle hunne ftemmen door malkanderen, en zonder
eenige 6rde , gaven En de Hifforie Sature 6f per Satarum van Feftus , waaren nier
anders dan cene mengelftéffe van gefchiedeniflen. De oorfprong nu van de Reomfche
Satira zalons leyden tét de kennis van de eerfte vertooningenvan perfoonen, en de ruu-
we beginfelen van Tooneelpoèzy in de boerfche ecuwen van Rome ; waarvan wy de
weetenfchap verfchuldigd zyn aan het naauwkeurig onderzoek van Dacièr , en de nader
verklaaring van hem door Mr. Dryden.

Geduurende den tyd van bykans vierhorderd jaaren naa ’t bouwen der Stad , hadden
de Romeynennooit van eenig Tooncel-vermaak geweeten : het geval en de vrolykheyd
bragten cerlt die vaerzen op de baan , welke men Sarurzi/èhe noemde , omdar men
achete dat ze onder de regeeringe van Saturnus in ’r gebruyk waaren geweeft ; en Fefcen-
#ynfche, van Fefcennia , ftadin Toskanen, alwaar ze cerft waaren opgekomen. De
Bedryvers 6f fpeelers, op tyden van vreugde , verweeten malkanderen voor de vuyft
hunne mifdaaden , en verfchoondén ondertufichen de tochoorders niet. Een gedeelre
deezer gewoonte bleef naderhand néch in weezen op de Saturnalia 6f Satutnus-feeften ;
die men in Wintermaand vierde ; ten minften allerley vryheyd van fpreeken wierdt als-
dan denflaaventoegeftaan , zelfs tegens hunne Heeren : en by ons in Engeland wordt
zulks nég cenigfins naageboott in onze Kerstyds kortswylen. Wy konnen van deeze
tuuwe en onbefchaafde Kluchten geen beter bevatting krygen , dan dat wy ons cen ge-
zelfchap van boeren verbeelden ; die op eenen feeftdag op cen plompe wyze danfende ,
malkanderen met een kanaaljes taal alle hunne gebreken en ondeugdenverwyten, en de
vertellingen die henin de bakkeryen 6f barbiers winkels naagaan ; ongefchikt uytram-
melen.

Deeze ruuwe en onbehouwene Poézy was by de Romeynenin plaats van Tooncelfpe. è
len in ’t gebruyk ontrent honderd twintig jaaren lang : maar toen zy wat beter opge-
voed begondente worden, en térdeeerfte beginfelen van cenen burgerlyken ommegang
quamen, verlieten zy deeze ftraatrdeunen vooreen andere foort van dicht, dat war be-
felidafder was , hoewel vol van vermaakelyke fchertferye , déch zonder vermenginge
van onbelchéfrheyd. Deeze nieuwe foort van dichtery verfcheen onder den naam van
Satira,ter corzaake van de verfcheydenheyd van ft6ffe , wordendedaarenbovenvercierd
mer Muzyk en danfen.
Toen Livius Andronikus ontrent het jaar van Rome 514, de nieuwe vertooningen van

Treur- en Bly-fpelen invoerde, verliet her vélk hun vud vermaak van de Schimpdich-
ten ; maarhet duurdeniet lang 6f men vatte het weér op, en voegde het by de Blyfpe»
len; teweeten aan ’t eynde van het Tooneelfpel; even gelyk de Franfchen néch hedens-
daags hunne Kluchten als een byzondere vertooning naa de Treurfpelen ten tooneele
brengen.

Een jaar naa dat Andronikus zyne nieuwe fpelen op het Roomfch Tooneel had inge-
voerd , wierdt Ennius sebooren ; die tot mannelyke jaaren komende , en den aarde
des vélks, midsgaders hunne luft tér de eerfte fchimpdichten , bemerkende , het der
pyne waard oordeelde dat onderwerp wat te befchaaven , en Schimpdichten te fchryven;
niet om op het Tooneel vertoond , maar om alleenlyk geleezen te worden. Dit geluk-
te vélgens zyne verwachtinge , en zyn ontwerp vérbeterd wordende door Pakuvius ,
met meer aardigheyd vercierd door Lucilius , ch tér volkomenlieyd gebragt door Hora-
tius , Juvenalis, en Perfius; wierdt cen byzondere foort van Poézy , en hecft altoos
federd in goede achting in de waereld geweeft. Aari dien zelfden corfprong mag men
ook. toefchryven die andere foort van fchimpfchrift , welke men de Varroniaanfche
noemt, naar den geleerden Varro, die'er de cerfte rzamenfteller van was : dit was on-
bedwongen gefchreeven , zoridet zich aah dicht 6f ondicht te binden ; van dit flach zyn
het S4ryricoz van Petronius, Senekàs Vergoding van den Keyzer Klaudius, en Boetius
Vertrooftingen.
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Noopende de Mimus (afgeleyd van Miudodu Naabootfen) , dezelve is vélgens de

befchryving van Scaliger, cen gediche dat allerley bedryven op een belachlyke wyze
verbeeldt (4). De oorfprong daaraf betrekt hy op de Blyfpelen ; welke als de Rey van
her tooneel week, gevélgd wierden van etlyke fpeelers die de tockykers vermaakten met
cenige aapachtige péftuuren, en ouderwetfe danfen: deeze bootfemaakers waaren niet
vermomd, maar hadden ’t aanzigt met roer befmeerd , en zich in lamsvellen gekleed ,
die Peftia in de oude vaerzen der Sa/i genoemd worden : zy hadden kranfen van
klimop op’ hoofd , en droegenkérfjes met kruyden en bloementer cere van Bacchus ,
vélgens de eerfte inftelling deezer gewoonte re Athene : zy fpeeldenaltoos barvoets ; en
wierden daarom P/anipedes [ Platvoeten ] genoemd.

Vermids nu deeze vermaakelykheden mer cen algemeen genoegen van ’t vélk wierden
aangenomen , beftonden de Speelers een fpel op zichzelven daarvan te maaken , en
‘© zelve byzonderte vertoonen. En moogelyk is het toen cerft geweelt , dat zy ver-
fcheydene Gedichten fehreeven; die onder den naam van Mizzi gingen, en een onvolkomen
Tooneelfpel verbeeldden , dat niet in bedtyven verdeeld ; maar door één perfoonalleen
opgezegd , en vertoond wierdt. Deeze fpelen verfcheenen dikwils op het Roomfch
Tooneel, zelfs lang naa dat de Treur- en Bly-fpelenten hoogften t6p gekomenwaaren;
en zy fchynenaltoos in groote achtinge binnen Romegeweeft te zyn.
De rwee vermaardfte Bootfemaakers 6f Pantozzirii , gelyk menze noemde, waaren

Laberius en Publius , beyde tydgenooten van Julius Cafar: Laberius was een perfoon
van Ridderlyken ftaat ; die in den ouderdom van zeftig jaaren, de Mimifche ftukken;
welke hy zelf gemaakt had , in de fpelen die Cefar aan ’t vélk fchonk, vertoonde è
waaryoor hy cene belooning van vyfhonderd Seffertia , en eenen goudenring ontving,
Krygende alzo de cere weder, welke hy door’t {peelen op het Schouwtooneel verlooreri
had. (4). Makrobius geeft ons cen gedeelte van de Voorreede van deezen Schryverj
waarin hy fchynt te klaagen dar Coefar hem noodzaakte omals een Tooneelfpeeler re
verfchynen, fchoon zulks tegen zynen inborlt en zyn voorigleevenftreedt: Eenige dee.
zer vaerzen , die tòr cen procfje van zynen geeft en ftyl konnen dienen; zyn als vélge :

(*) Zortuna immoderatà in botio eque atque in malo 4
Sì tibi erat libitum litterarum laudibus
Floris cacumen noftre fame frangere ,
Gur cum vigebam membris previridantibus ,
Satisfacere populo © tali cum poteram viro,
Non flexibilem me concurvafti ut carperes ?
Nunc me quo dejicis? Quid adfcenam afferò,
Decorum fon » andignitatem corporis ,
Animi virtutem, an vocis jucunde fonum ?
&Vt bedera ferpens vires arboreas necat ,
Ita me vetuftas amplexu annorum enecat.
Sepulchri fimilis nil nifi nomenretineo.

Die dit niet verftaan,, moogen zich met het vélgende vergenoegen.

O vweyfelend Fértuyn ; die nooit gewoon zyt maat
Te houden, als ’t behoort, zo wel in ’t goed als ’t quaad;
Indien ’t u luftte , door den l6f van onbezweeken”
Geleerdheyd , onze faam , in rép gehaald , te breeken;
Waaromhebr ge in den bloci van myne jaaren , toen
Ike vélk, en zulk een man, als deez is, kon voldoen;
My, die toen buyglyk was, niet tét dit werk geboogen?
Waartoe verval ik, nu gy my dus hebr bewoogen?
Watbreng ik op ’t tooneelè is ’t fchoonheyd vangelaat?
Of deftigheyd van lyf enleén ? 6f deugd # Gfftaat
Myn° (tem u zo wel aan, kan die u nég bekooren ?
Gelyk de Klimop in ’t geboomtde kracht kan fmooren,
Zo doodt ook de ouderdom myn? levenskrachten , en
Maaktdatik als een graf , 6f bloote naam maar ben.

 
Horatius , *t is waar, fchimpt op zyn dichtwerk als 6f’er weynig cieraads in [tak (6).

Maar Scaliger (4) oordeelt die berifping zeer onbillyk te weezen , achtende dat de
vaer

(4) Dere Poèt. 1.1. c.10. (8) Swezor. in Jul.c. 39. * Macrob. Saturn. 1. 2.6.7. (©) Lib. 1, Sat. 10.
(4) Dere Pott.lib. I. cap, 10.
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vaerzen door Makrobius aangchaald , veel beter zyn dan die van Horatius, waarin hy
dezelve doorftryke.
Men vinde eene fchimpfcheut op Cicero van dien zelfden Laberius , zo als hy den

gouden ring van Cxfar ontvangen hebbende , zyne zitplaats weder onder de Ridders
ging neemen ; want uyt cen punt van cere fcheenen zy heel ongewillig om hem te on-
vangen , Cicero inzonderheyd , die hem in ’t voorbygaan zeyde , dat hy gaern voor
hem wilde fchikken, maar dat hy zelfs reeds zeer gedrongen zat.  Geen wonder, zeyd
Laberius , dat gy die gewoonzyt rwee plaatfente beflaan , u zelven inbeeldr dat gy ge-
drongen zit è wanneer gy zo veel ruymte hebtals een ander. Dit was ecn vinnige fteek
op de dubbelde handeling van dien Reedenaar (e).

Publius was een Syriér van geboorte, maar was re Rome in den ftaat cens flaafs op-
gevocd. Naa dat hy door verfcheydene proeven van zyn vernuft zyne vryheyd verwur-
ven had , begaf hy zich tér het fchryven van Mimifche ftukken., en fpeeldeze ook met
groorenléfin de fteden van Italiè. Eyndelyk te Rome gebragt zynde., om ook cen
vertooner in Cafars fpelen te weezen , rartte hy al de Tooneel-dichters en Speelers uyt,
en won de prys van elk één ; ja zelfs van Laberius (f). Daar is nég cene verzameling
van fpreuken , uyt zyne. werken genomen , voorhanden : Jofephus Scaliget fpreekver
zeer l6ffelyk van, en oordeelde her der pyne waard omzein ’t Griekfch te vertaalen.

(€) Macrob. Saturn. lib, 2. cap. 7. (£) Idem.lib. 2. c. 7.

Vikiot HE 070: E DS Usi

Van het Roomfche Treur-.en Bly-fpel.

3 E Roomfche Treur- en Blyfpelen waaren ganfchelyk van de Grieken
ontleend , en bchoeven daarom niet zo eygentlyk tòt onzen tegen-
woordigen toeleg.  Opdar men echter een recht verftand van deeze
ftukken mag bekomen ;; is'er ftòffe genoeg tér cen nuttelyk onder.
zoek | zonder zo vere als:Athene te loopen ; ’t en zy op.cen noo-
dig voorval. De deelen van't Spel zyn vélgens *t gevoelen der oude

a, en hedendaagfche Schryveren , deeze vier : de Protafis , 6f de In-
7 7 wi treé ,, welke alleenlyk licht geeft ontrent de hoedaanigheyd der per-

foonen , en weynig uytrecht ren aanzien der bedryvinge : de Epitafis , 6f de ophaaling
van den toeleg , wanneer ’t fpel werkelyker begint te worden , en re woelen, zo dat men
cenigfins cen gezige Òf bevatting krygt van ’r gene‘er ftaat te gebeuren :' Caraffa/fs , 6F
met cen Latynfch woord St4125, 2ynde de hoogte en volle waldom van ’tfpel; ‘t welk
men gevoegelyk cen keer zou moogen noemen , omdat onze verwachting te leur ge-
fteld , en ’t bedryf in nieuwe zwaatigheden bedraaid wordt , laatende ons verre van die
hoope waarin menzich eerftbevondt: en laatftelyk de Cara/frophe 6f Aics, zynde de
ontwinding van ’t werk, waardoor menalles zich weer op zyneneerften prondzier zer-
ten; en warineer dan de hinderpaalen van den toeleg van *t fpel weggenomen zyn, eyn-
digt het met zodaanig cen fchyn van waarheyd, en overeenkonift met de natuur, dat de
kykers daarover voldaan zyn (2). Men twyfelt 6f deeerfte Roomfche Tooneelfpelen
in Bedryven verdeeld, waaren ; ten minflen ist waarfchynelyk dat men die in * Bly-
fpel geen plaats gaf, dan naa dat de Rey daar uytgeboend was , waardoor men ‘t noo-
dig vondtverdeelingen te hebbendie alleeniyk door de Muzyk korden gemaakt wor.
den. Echter waaren de vyf bedryven ten tyde van Hor4/i4s in zulk cen vat gebruyk »
dat hy ?t als cen regelftelt.

  

    

Neve minor , new fit quinto produétior att
Fabula.

Hetfpel zy korter niet , néch langer ook dan vyf
Bedryven.

Déch de afdeeling in "Tooneelen fchynt een uytvindfel der Letterkonftenaaren ge-
weeft te zyn , en wotdt in de oude affchriften van Plautus en Terentius nier gevonden,
zynde daarom ookin eenigeder laatfte overzettingen uytgelaaten.

De

(@) Drydens Dramat. Effay.
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De Tooneelfpeelen welke men te Rome vertoonde , wierden doorgaans verdeeld.-in

Palliate [ gemantelde ] , en Togate | getabberde |, als zynde eygentlyk een Griekfche
en Romeynfche drage; wantin decerite wierdt her voorval als in Griekenland verbeeld,
en daarom waaren de fpeelers ook in Griekfch gewaad gekleed ; doch. in de laatfte on-
derftelde men de perfoonen Romeynen te zyn. Maar echter waaren de Roomfche Bly-
fpelen vok verf(cheydenerley ; als*retextate, wanncer de Bedryvers perfoonen van Staat
verbeeldden , die de vryheyd hadden van de ‘Pretexta, 6f purpere tabberd , te moogen
draagen : en Tadermarie , wanneer het tooneel de Zaberne | butten ] dflaage geringe
wooningen verbeelddè , en de perfoonen lieden van deflcchtftefoort waaren.  Sueto-
nius (4) verhaalt dar C. Meliffus, ten tyde van Auguftus; cen nicuw flach van 7ogate
invoerde , welke hy Trabeate noemt: de Heer Dacier is van gevoelen dat zy niet dan

_ Leger-zaaken vertoonden; en dat de Bedryvers cenige Krygs-Bevélhebbers verbeeldeden
(€); want de Tr4bea was het gewaad cens Burgermeefters als hy ten oorlòg trok. Daar
was nég cen andere foort van Blyfpelen, gelykende naar cene klucht ; en decze noemde
men Atellane ; van Atella, cene ftad' der Ofcen in Kampanié , alwàar men die ecrt
had uyrgevonden. De ganfehe toéleg daarvan was vrolykheyd en boertery , hoewel’er
fomtyds ook onbefchbftheyd en geyle lyfsgeftalten onderliepen ; en daaromrekende men
de Bedryvers niet onder de Hiffriones bt gemeene Tooneelfpeelers, maarliet hen *t voor:
recht van hun gild behouden , zo dat ze voor fòldaat mogren aangenomen worden ,
welk aan niemand dan vrye luyden vergund was. Moggelyk wierden de Ate/lane fom-
tyds ruffchen de bedryven van andere Blyfpelen vertoond , by maniere van cen Exodiuzz
6f Tuffchenfpel, want by Suetonius vindt men van Exodiui Atellanictm [cene Tuffcheti=
kKlucht |] gemeld (4). -

Alhoewelalle de régelen welke men tegenwoordig in de Tooneelfpelen waatheemt, ‘e
zy zulke die opzigt hebben op de behoorlyke geftalte en afmeeting van ’t werk , 6f de
bygevoegde cieraaden, gelyk als befchryvingen ; vertellingen , en anderefraaijigheden ;
die juyft niet weezelidlyk t6t het fpel behooren 3 ons door de Aalouden overgeleverd zyn;
en dat ons oordeel ontrènt die foort van verrichtingen , naar hunne voorbeelden en on:
derwyzingen beftierdwordt ; echter zyn’er verfcheydene zaaken tét de oude Tooneel=
fpelen behioorende , waarvan de hedendaagfckie ons geen verftand konnen geeven ; de:
wyl zy niet weezendlyk tét deeze werken dienende , lang buyten ’t gebruyk zyn ge-
weeft': Van deezefoort , die in ’t byzonder in aanmerkinge komen, zyn het Broosken ;
de Zé6k, het Momaanzigt , de Rey ; en de Fluye.
De Cothurnus [ het broosken ] en de Soccus [ z6k ] waaren zulke uytmuntende té.

kenen van onderfcheyd tuffchen het aalovde Treufpel en Blyfpel,, dat men die woorden
niet alleenlyk gebruykte om verfcheydene foorten van Tooneel-poèzy te betékenen ;
maar ook om eenen Roogdraavenden en laagenftyl in andere werkén uyt te drukken; ge-
Iyk als wanneer Martialis Virgilius Corburnatus [gebroofd] noemt, fchoon hy zich nooit
met her Treurfpel bemocide.

Grande cothurnati pone Maroni oprs

Toon my ’t hoogdraavend werk van den gebroofden Maro.

Deeze Cothurnus meent men dat zékere foort van een hooge laers was , waar door de
fpeelersniet alleenlyk grooter fcheenen dan het gemeenflach van menfchien, (gelyk mett
meendedat de oude Helden sewecft waaren, ) mnaat zich met ééne langzaamer op het
tooneel bewcegden, om alzo deftaat en deftigheyd , die by zodaanige perfoonadjen vet-
eyfcht wierdt , te verbcelden. Echter blykt het dat deeze laersjes niet maar alleen op
het Tooneel gebruykelyk waaren , want /irgilius voert de Godin Venus in, gekleed als
cene Tyrifche jongvrouw , en zeggende tét Éineas:

Virginibus Tyriis mos eft geffare pharetras »
Purpureoque altè furas vincire cotburno.

*t Welk Zondel aldus vertaalt.

De maeght van Tyrus jaeght met kokers , dus naer buiteri,
En bint de purpre broos met ftricken om de kuiten.

Waaruyt men kan:befpeuren dat de jaagers fomtyds broozen droegen om hunne bee.
nén te befchutteh ; maar dan mag men wel denken dat ze ligter en beter gemaake zyn
geweeft dan de andere , want anders zouden zy cen belerfel geweelt zyn om fnelte looa

pen;

(6) De claris Grammat. 21. (6) Not. ad Horat. Art, Poét. (7) Tiber.45.    
                                                   

   

   

 

  

 



 

  
VI Hooflt VAN ROME.  VBoek. (193)
pen, gelyk op dejagr vereyfcht wierdt. ‘De vrouwen in fommige geweften van Italié,
draagen négeenfoort van hooge fchoenen , cenigfins gelyk die broozen , welke Cioppi-
ni genoemd worden ; Laffels verhaalt dat hy’er te Venecié gezien had die meer dan een
half elle lioog waaren.
De Socci waaren cen geringe foort van voetfchoeifels , vanwaar het fatfoen en de naam

onzer zékken afkomftig is. De Blyfpcelets droegen die om de geringheyd: der per-
foonen, welke zy vertoonden, te verbeelden , zynde veeltyds wulpfe jonge quanten,
oude vrekken , hoerewaarden, flikflooijers , hoeren , en zulk flach van vélkje : want
de zékkeneygentlyk een vrouwen-drage zynde, als lige en dun aan de voeten, zo wierdt
het fchandelyk geacht als mannen dezelve droegen.  Daaromis het dat Seneka (e) uyt-
roept tegen Kaligula , dat hy over een doodvonnis zittende een paar k6ftelyke z6kken ,
met goud en zilver vercierd , aanhad.

Eenandere reden waarom ze van de vertooners van Bly{pelen gebruykt wierden, zou
konnen geweeft zyn dar ze ’t bequaamit waaren om meé tedanfen. Aldus toepr Katu/-
lus Hymenden Bruyléfsgéd aan:

Huc veni niveo gerens
Luteum pede foccum 5
Excitus hilari die
Nuptialia concinens
Voce carmina tinnulé ;
Pelle bumum pedibus.

Dic is'er tennaaftenby de zin van.

Gydie aan uw? fneeuw-witten voet
Een geele z6k draagt, fraai en goed,
Kom herwaards , zo ik iets vermag ,
En zing, op deczenblyden dag,
Een Bruylofslied van vreugde , met
Een fchelle ftem, vry van belét:
En dans yry dat het aardryk dreunt.

De Perfona, 6fgryns, wordt by Agellius ({) (vélgens eeneti ouden Schryver) afgeleyd
van Perfonare [ doorgalmen ], omdat deeze maskers over "t aanziot gedaan , en aan
den mond open zynde, de ftem veel luyder deeden Klinken, Send ze in cen kleyner
omkreyts rzamengetrokken wierdt. MaatScaliger keurt deezegifling niet goed; alhoe-
wel de reden (’t welk alles is dat ons tegenwoordig aangaat ) daarvan blykr uyt alle de
oude fatfoenen van momianzigten, die altoos een wyd gat voor den mond hebben. Me»
vrouw Daciér,.die de aftékeningen van de mombakkezen der Blyfpelen in een zeeroud
handfchrift van Terentius gezien heeft , zegt dat ze niet waaren gelyk de onze, die al-
leenlyk * aangezige bedekken ; miaar dat ze over ’c ganfche hoofd quamen , en dat’er
altoos cene foort van peruyk aan vaft was, met zodaanig haair als den perfoon, dien Zy
vertoonden, beft voegde.

De oorfprong van ‘t momaanzigt wordt door Horatius aan Afchylus toegefchreeven $
daar de Spcelers te voore zich niet anders vermomden dan door hunne tronién met
cenige miffelyke verwente beftryken, * welk goed genoeg was toen zy geen ander too»
neel hadden dan eenen wagen.

Ienotum Tragice genus inveniffe Camene
icitur , © plauftris vexife potmata Thefpis,

Que canerent agerentque peruntti fecibus ora.
Poft hunc perfone palleque repertor honefte
eAfthylus , © modicis implevit pulpita tigniss
Et docuit magnumque loqui , nitigue cotbirno.

Dat is; vélgens de vertaaling van A. Pels,

Men zégt, dat Théspis de eerfte een flag van Treurdicht vond,
Toenonbekénd ; dat hy door *t land op wagens zond;
Métfpeelers ,, wien ’t gelaar mét wynmoér wierd beftreeken,
En dien hy ’t voor den vélke opzingen deede , en fpreeken,
Na hém vond Afchylus de mom , én ’t voeglyk Kleed,
En bouwde op balkjes een verheeven” grond, én kweet

Bb Zich-
(©) De Benefic.lib. 2. c.12. (f) NOR. Att. lib. $. c. 7.
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Zichzelve , om niet alleen te {peelen voor de boeren ;
Maar hoogerftyl, én wys van fpreeken in te voeren.

De Chorus 6£ Rey wordt van Hedelin befchreevente zyn cen gezelfchap van Spee-
Jers , verbeeldende de bycenkomft 6ttr6p van die perfoonen , welke.éf tegenwoordig
waaren , 6f waarfchynelyk zo konden zyn, op de plaats 6f het tooneel , alwaar men
onderftelde dat de zaak voorgevallen was. Dit is naauwkeuriglyk waargenomen by de
vier Griekfche Tooneelpoéeten Afchylus , Sofoklés , Euripidés , en Ariftofanés:
maardeeenigfte Latynfche Treurfpelen die nég voorhanden zyn, en op den naam van
Seneka gaan, gelyk ze gebreklyk in veelerley opzigten zyn , zo zyn zy ’t byzonderlyk
in de Reyen : want fomtyds hooren die alles wat'er op het Tooneel gefprooken
wordt ; zien alles wat men’er doet , en fpreeken zeer gevoeglyk op alles : maar alte=
mets zou menfchier denken dat zy blind, doof , 6fftom waaren. In veele dier Too:
neelfpelen kan men naauwlyks begrypen wien zy verbeelden , hoe zy gekleed waaren ,
om welke reden zy op het tooneel komen, 6f waarom zy de ééne kunne meer verbeelden
dan de andere. °t Is waar, de vaerzen zyn fraai, vol van goede gedachten , en zeet
zinryk ; maar op de meefte plaatfen konden ze gemift worden , zonder dat’er iets aan
denzin 6f vertooning van het Tooneelituk zoud ontbrecken. Daarenbovenis’er ganfch
geen Rey in de Thebais 3 waarom wy wel moogentwyfelen aan e gene Scaliger zo vol
ftrektelyk zege , dat het Treurfpel nooit zonder cene Rey was : want het is vry waarè
fchynelyk, dat ten tydederligtvaerdige en ongebondene Keyzeren , wanneer de Mi.
menen Gekken téteen tuffchenfpel, zo wel van de Treur- als Bly-fpelen , ingevoerd
wierden , de Reyalstoen allengskens opgehouden hebbe een gedeelte der Tooncelpoè-
zy te zyn, en dat zyin cengezelfchap van Muzikanten ; die de tuffchenpoozen det
Bedryven afperkten , veranderd is.

Depligt der Rey wordt aldus van Horativs befchtceven:

aAttoris partes Chorns officiumque virile
Defendat : neu quid medios intercinat attus
Quod non ‘propalto conducat © hereat aptè.
Ile bonisfaveatque , © concilietur amicis ,
Et regat iratos , © amet peccare timentes è
IMe dapes laudet menfie brewis s ille falubrem
Fuftitiam , legefque © apertis otia portis ;
Alle tegat commilfa ; deofque precetur & oret
Vi redeat miferis , abeat Fortuna fuperbis.

*t Welk door A. Pe/s aldus vertaald is.

Depligt der Reye was , het zy ze zongéffpeelde,
Op wind-, 6f fnaartuig ; ‘t zy ze een’ fpeeler zelf verbeeidde;
Den vroomenhaare gunft; den vrinden hulp , en raad
Tereiken ; ’t gram gemoedteftillen ; die het kwaad,
En kwaad doenhaaten, lief te hebben ; fober leeyen,
Gerechtigheyd, én tucht , én vréde léf te geeven;
Zy heelde het vertrouwde , én riep de Gédenaan,
Datvoorfpoed , én geluk den trétfen mogtontgaan,
En by onfchuldiglyk verdrukten wéderkeeren.

Deeze befchryving ziet voornaamelyk op de Rey der Treurfpelen ; echteris *t zeket
dat de oude Blyfpelen ook hunne Reyen hadden; gelyk nég blykt uyt die van Arifto-
fanes ; alwaar wy , behalve die welke uyt het gemeen flach van perfoonen beftaan;
ook eene Rey vinden van Wolken, eenandere van Vérfchen, en een derde van Wefpen;
maar alle wel op het onderwerp paffende , en zeer boertig.

*t Zou buyten ons tegenwoordig befték loopen , alhier den oorfprong der Reye naa te
fpeuren , en te toonen hoe die door Thefpis, doorgaans geéerd met den tytel va
eerfte Treurtooneelift , geregeld wierd ; daarzete voore niet anders was dan cen geze!
fchap van Muzikanten , zingende en danfendeter cere van Bacchus.  ’t Zal gevoegely-
ker zyn alhier aan te wyzen hoe ze naa verloop van tyd uyt de. Blyfpelen raakte , want
in te Roomfche wordtze niet gevonden. Horatius redenis , dat defteekelige en fchi
pige aardt der Poéeten de oorzaak daaraf was ; want zy deeden de Rey zo v
SEubk op her vélk fchelden ,-dat de Overheyd het gebruyk daarvan eyndelyk
verbood.
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VI Hoofdft. VAN ROME. V Bock. (195)
“oi

Turpiter obticuit , fublata jure nocendì.
  

— > — De Rey zweeg ftil met fchande,
Naardien ’t beleedigen haar niet meer vry ftondt. ,

Maar ’t zou konnen ‘weezen datde régelen van de waarfchynelykheyd dit verbéd ge
ftyfd hebben , dewyl de Poéeten miffchien anders de Rey in ’t_gebruyk zouden gehou-
den hebben, mids die van bitfe fchimpfcheuten befnocijende. Dies kon'er wel een krach-
tiger reden deezerveranderinge geweeft zyn.. Teweeten het Blyfpel ontleende Zyne vérm
en fchikking van het Treurfpel; en wanneer het opentlyk befchimpen van leevende per-
foonen verbooden was, vonde men nieuwe onderwerpen uyt, welke naar de régelen
van het Treurfpel gefchikt wierden.  Maar dewyl men daarin het bedryf van ’c gemeene
vélk moft afbeelden , en gevòlgelyk aan geringe gelchiedeniffen en voorvallen gebonden
was, zo wierdt de plaats van het'T'ooneel doorgaans genomenineeneftraat voor de huy-
zen der gener dien % fpel betrof: en *t was niet waarfchynelyk dat’er op zodaanige
plaatfen zulk cen gezelfchap zou zyn , ’t welk zich met een bedryf van geringe perfoo-
nen van den ochtend tét den avond toe zou bemoeijen. Aldus lie dan het Blyfpel de
Rey achterwege , dewyl ze met geen waarfchynelykheyd behouden kon worden.

Vande Tibie , 6f Fluyten , heeft men immer zo min een rechte bezeffing , als van
eenig ander onbekend onderwerp der aaloudheyd ; en echter kan men, zonder cenige
kennis daaraf te hebben , de tytels vooraan ‘Cerentius Blyfpelen niet verftaan.  Ho-
ratius geeft ons geen verder licht in deeze zaak , dan dat hy het verfchil te ken-
nen geeft tuflchen de kleyne veldfluyt , en de grooter en luyder fluyt die naderhand
in ’t gebruyk quam. Echter ftaar zyn verhaal niet van ons voorbygegaan te wor-
den :

Tibia non , ut nunc , orichalco vintta , tubeque
«Amala ; fed tenuis fimplexque , perenne pauco ,
Adjpirare © adeffe choris erat utilis , atque
Nondum Jpifa nimis complere fedilia fatu ,
Quo fanè populus nimerabilis , utpote parvus,
Etfrugi caftufque verecundufgque coibat.
Poftquam cepit agros extendere victor, & urbem
Latior ampletti murus , vinogue diurno
Placari Genius feftis impunè diebus 5
Accefit numerifgue modifque licentia major.
Indottus quid enimfaperet , liberque laborum
Rufticus s urbano confufùs , turpis boneffo ?
Sic prifîe motumque © luxuriam addidit arti
Zibicen , traxitque vagus per pulpita vefer.

Dit vélgende kantét cene vertaaling daarvan dienen.

De fluyt wasniet ; als nu, beleyd met koopre banden ;
Néchluyd van Klank, als cen” trompét, maar dunen flecht,
Met weynig gaten , en alleenlyk toegerecht
Omopte blaazenin ‘e vertoonen van de Reyen;
Déchniet bequaamals nég om haargeluydte fpreyen
Door plaatfen, vol gepr6pt van menfchen ;' nademaal
Het vélk , Kleyn van getal; bevryd van prache en praal,
En weynig, kuyfch, en vroom, daar plagt byeen te komen.
Maar toen men landen won , waardoor het magtig Romen
Zyn° kreyts uytbreydde, en by het drinken van den wyn
Menopfeeftdagen ook verheugd begon te:zyn,
Wicrdt aan de vaerzen en den trant meer ruymt? gegeeven.
Wat wift een plompe boer van op zyn fteedfcli te leeven,
Wanneer hy , vry van °t werk, by fraaije lieden quam ?
Dusheeft de Fluyter, toen het Schouwtooneel toenam,
By de oude konft een zwier gevoegd , verzeld van weelde,
Zo dat zyn’ kleeding langs ’t tooneel flcepte als hy fpeelde.

Dit verhaal, hoewelzeer treffelyk , kan echter de voornaamite zwaarigheyd niet opa
16fen, welke is een recht onderfcheyd Sn van de Fluyten, yélgens de verfchey-
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  (196) VBock: DE AALOUDHEDEN VIHoofift.
dene benaamingen die men'er van vindt , als Peres [gelyke] en Impares [ongelyke],

Dextre [rechtfe] en Siniftre [flinkfe], Lydie [Lydifche], Sarrane [Sarraanfche],

en Phrygie [Frygifche]. De meefte voornaame Oordeelkundigen hebben gepoogd

eenige verklaaring daar ontrent te geeven, inzonderheyd Scaliger , Aldus Manutius ,

Salmafius, en Tranquillus Faber; uyt welker verzimelingen , en haar eygen uytmun-

tend cordeel , Mevrouw Dacier'ons onlangs een zeerfraaije befchryvingvan die ftoffe
verfchaft heeft. De Muzikanten (zegt zy) fpeelden altoos op twee Fluyten terwyl
het Blyfpet vertoond wierdt, : die welke zy metde rechterhand hielden wierdt uyt dien
hoofdede recht/è , en degéne die zy merdeflinkerhand beftierden de /lixk/è genoemd.
Deeerfte had maar weynig gaten, en gaf cenen zwaaren galm; de andere had een grooter
getal van gaatjes, en een fcheller en fyner geluyd. Wanneer de Muzikanten'op rwee fluy-
ten van cen verfcheelende klank fpeelden , dan zeyde men dat. het muzykftuk gefpeeld
wierdr Ti4iis imparibus [met ongelyke fluyten], 6tzibiis dextris & finifiris [met recht-
fe en flinkfe fluyten ]. Als zy op tweefluyten van eenerley galm fpeelden , was men ge-
woonte zeggen, byaldien ze van dengròfften toon waaren, dat de muzyk gefpeeld was
tibiis paribus dextris [ op gelykerechtfe fluyten] ; 6f anders , zo ze van de fynfte
foort waaren , tibiis paribus ftniftris , [ op gelyke flinkfe fluyten].
Twee gelyke rechtfe fluyteni noemde men Lydifche ; twee gelyke flinkfe wierden

Sarraanfche 6£ Tyrifthe geheeten; en twee ongelykefluyten, Fyygs/ehe; omdat men’er
’t muzyk dier landaard op naabootfte. De laatfte foort fchryft Virgilius den Frygiérs
toe. ©Eneid. 9g.

O verè Phrygie ! (neque enim Phryges , ) ite per alta
Dindyma , ubi afuetis biforem dattibia cantum.

Waarvan Zondel ons deeze vertaaling heeft naagelaaten.

Rechtfchape wyven , uit uw Frygiaanfche landen,
(Want gy geen Frygen fchijnt , noch mannen,) loopt vry heen
Naer uwe Dindymaten berge op » naer de fteén ,
Gewoon van outs uw pijp op °t feelt re hooren pijpen,
Die gy by beurte met twee vingren weet te grijpen ,
Wanneer gy ’è lucht cor ftopt met ongelijcken toon.

De Uytleggers verftaan alhier door diforera cantum cenen ongelyken toon ; geblaazen
door twee verfcheydene pypen , de ééne gròfcn de andere fcherp. Déch vélgens dee-
ze verklaaring ftaat men verlegen met den tytel van Terentius Ardriz , ‘ten zy men
onderftelle (gelyker goede reden voor is) dat de muzyk onder’t vertoonen van het fpel
fomtyds veranderde, en dat men onder de verpoozingen rwee rechtfe en rwee flinkfe
fluyten gebruykte. Delaatfte Engelfche Overzetters van Terentius toonen dat zy van
een ander gevoelen zyn dan de Franfche Joffrouw, wanneer ze t/bzis paribus dextris S
Sniftris vertaalen , tovee gelyhe fuyten , de ééne rechts en de andere [links ; daar ’t cer-
der fchynt dat de muzyk op twee gelyke fluycen , nu op twee rechtfe ; en dan op twee
flinkfe gefpeeld wierdc. È

Donatus zoud ons gaern doen gelooven, dat de rechtfe 6f Lydifehe Aluyten de ern-
ftige M6ffe en taal van het Blyfpel berekenden; dat de flink[che 6f Sarraarfche eygent-
1yk dienden'omdenluchtigen éfboertigen ftyl uyt te beelden; en dat wanncer cen rechife
fluyt by een flinkfe gevoegd wierdt ; men daardoor cene vermenging van deftigheyd en
boért in één en ’t Zelfde fpel wilde te verftaan geeven.  Maar dewyl de tytel van den
Heautontimoroumenos, 6fZelfquellerste kennengecft dat de muzykopdeeerfte vertoo-
ning daarvan met ongelyke ; en op de tweedé met rechtfe fluyten gefpeeld wierd ,, kon-
nen wy dien ouden U ytlegger daarin niet toevallen; ‘ en waare men onderftelde dat één
en ’t zelfde fpel op den éénentyd ten dele ernitig en ten deele boertig , en op den an-
deren t’cenemaal deftig was , *t welk belachlyk zoude zyn zich in te beelden.  Wes-
halve het gevoelen van de zinryke Joffrouw des aangaande zeerfraaiis, naamelyk, dat
de Muzyk niet gefchikt wierdt naar den inhoud dfde ftoffè van ’t fpel , maar naar de
gelegenheyd by welke het vertoond wierdt : zulks dat in tooncelfpelen die men op lyk-
ftaatfién vertoonde , de muzyk op twee rechtfe fluyten , als de deftiglte en zwaarmoe-

digfte gefpeeld wierdt; waarentegen op blyde voorvallen de muzyk-uyt twceflinkfe fluy-
ten ; als de helderfte en luchtigite , beftondt.  Maar op de groote Feeften der Goden,

waarin vrolykheyd en gédsdienft beyde haar deel hadden , wierdr de muzyk in de Bly-
fpelen uytgevoerd met ongelyke fluyten , een rechtfe en een flinkfe 3 6f anders over-
hands op twee rechtfe, en op twee flinkfe, gelyk men uyt de fchoone Andria van Te-
rentius kan afneemen. a
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    VII Hoofdft. VAN RO ME. V Bock. (197)
Zo'er nég iets ten aanzien van de Roomfche Tooneelfpelen onze aanmerkinge ver.dient , is'et her onderfcheyd dat’er was tuffchen hunne Speelers en die van Griekenland.

Want te Arhene waaren de Bedryvers gemeenlyk perfoonen van goeden huyze en op-voedinge , en meeftendeels Redenaars 6f Dichters van den eerften rang ; ja fomtyds{peelden’er Koningenzelfs op den Schouwburg; en Kornelius Nepos verzekert ons datopentlyk op het ‘T'ooneelte verfchynen , iemand geenfins in zynen ftaat 6f cere bena-deelde (g).
Maar te Rome was ‘e heel anders gefteld ; want de Tooneelfpeelers ( Hi/friones) ,(0 genoemd van Hi/fer, betékenende cenen Speeler in de Toskaanfche tàal » uyt welkland zy eerlt te Rome gebragt wierden , om de Godenin een pefttyd te bevreedigen),waarenhet fchandelykft gezelfchap dat men bedenken kon, zulks dat niemand van dat

beroep her recht had van tét eenig gild te behooren, 6f hooger dan deflaaven gerekend
te worden. Indien *t echter gebeurde dat'er cenige onder hen niet alleen uytmuntende
in hunne konft ; maar ook lieden van een goed leeven waaren , dan miftre het zeldenÒf zy wierden geacht en geéerd van de voornaamfte perfoonenin de ftad. Dit blyke
uyt het gene men van den voortreffelyken Rofcius befchreeven vindt , ‘teweeten dat Ci.
cero , zyn gemeenzaamevrind , hem deezen duurzaamenl6fgaf': Cuz artiftx ejus-
modifit , ut folus dignus videatur qui in fcena(pettetur ; tum vir ejusmodi ef, utfo
lus dignus videatur qui eo non accedat (h) : ssdat hy zulk een konftenaar was » die al.
so» leen waerdig fcheen omzich op het Tooneel te vertoonen; en dat hy met ééne de
s eenigfte perfoon fcheen te zyn , die'er niet op behoorde te verfehynen.

@InPrefat Vit. (2) Pro Quinét.

 

VII: HOrOnEDtSoTaUiKk:

Van de gewyde » beloofde ; en Lykfaaifi-(pelen.

3 E gewyde fpelen , op verfcheydene voorvallen ter cere der Goden
), ingefteld , waaren in veele foorten verdeeld , alle welke dikwils in
de Schryvers voorkomen ; en aldus in ’t kort konnen befchreeven
worden.
De Ludi Megalenfes [Megalenzerfpelen] wierden ter cere van de

groote Godinne , 6f moeder der Goden, ingefteld , toen haar beeld
4, met groote praalvan Pellinum na Rome gebragt wierdt. Zy beftone” denalleenlyk uyt Tooncelvertooningen , en’t was op zulke tyden

cene gewoonte dat:men zyne vrinden op een onthaal noodde. In de plegtige omme-
gangen danften de vrouwen voorhet beeld der godinne, en de Wethouders verfchee-
nenin hunne tabberden, vanwaar deezefpreekwyze Purpara Megalenfis ['eMegalenzer
purper ] haaren oorfprong nam. Deeze fpelen duurden zes dagen , teweeten van ’s
daags voor de Noyen van April tòt aan de Z4e4.  Naar fchynt zyn ze in ’t eert Me-
galenfia genoemd geweelt van uéyas [ egas ] groot , en naderhand heeft men'erdelet-
ter [w] uytgelaaten; want men vindt’er meeffendeels gewag vangemaake onder den nam
van Megalefia. *t Is aanmerkelyk in deezefpelen , dat gecne dienftknechtenaan ’t vie=
ren derzelver mogten deel hebben.

De Ludi Cereales [ Spelen van Ceres] waaren ingefteld ter eere van Ceres, en van
Eleufine in Griekenland ontleend. In deeze fpelen vertoondende Joffrouwen de droef.
heyd van Ceres , naa dat zy haare déchter Proferpina verlooren had ; en .haaren arbeyd
en mociteom haar weèrte vinden. Ze wierden van ?s daags voor de Iden van April ge
houden., acht dagen lang, in het Renperk (Circus) , alwaar behalve de kampgevech-
ten te paerde ; en andere uytfpanningen , ook de Pompa Circenfis 6£ Cercalis omgeleyd
wierdt, zynde cen plegtige ommegang van de perfoonendieals bedryvers in de kamp-
oefeningenftonden te voorfchyn te komen ; verzeld van de Overheden , en Joffrouwen
van Staat , midsgaders de beelden der Goden en vermaardè mannen, die ftaatelyk op
wagens ; welke men Tezfe noemde ; omgevoerd wierden,
De Ludi Florales waaren Spelen aan Flora toegewyd, en wierden (op den raad der

Sibillynfcheorakelen) t'elkens in de Lente gevierd ; om cenen zegen op het gras, ’t ge-
boomte , en de bloemenafte {mecken. Sommige meenen dat ze haaren oorfprong ver
fehuldigd zynaan eene vermaarde Hoere,. die Siouee middelen door haare neering over
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(198) .VBock. DE AALOUDHEDEN VII Hoofdt.
gewonnen hebbende , het Gemecnebelt tét haaren erfsénaam aanftelde , met beding dat
menalle jaaren haare geboortsdag door opentlyke fpelen zoudevieren : en dat de Over-
heyd om zulk een openbaare fchandylek te myden, en echter haare bel6fte te houden, de
fpelen op den beftemden dagtocliet, déch onder voorgeeven dat het gefchiedde ter cere
eener nieuwe Godinne , Belchermvrouw der bloemen. *t Zy deeze gifling waar zy, of
niet, dit is zeker , dat het voornaamfte gedeelte deezer plegtigheyd uytgevoerd wierdr
door cen party ligtvaerdige hoeren , die naakt heen en weer liepen , fomtyds danfende ,
fomtyds vechtende , en dan weet andere grillen pleegende. Hoewel nu deeze gewoon-
te deonbetaamelykfte was die’er weezen kon , echter fchynen de wysfte en deftigfte Ro-
meynen: niet op affchaffen derzelve gedrongen te hebben : want Porcius Kato zynde
eens by deeze fpelen regenwoordig s en ziende dat het vòlk zich fchaamde om de mey-
dente doen ontkleedenterwyl hy daar was ; ging aanftonds uyt den Schouwburg , om
dit plegtig fpel zynen gang te laaren gaan (4).

De Ludi Martiales waaten fpelen ter eere van Mars ingefteld , wordende tweemaal
?3 jaars , teweeten op den vierden der /den van May, en op de Kalenden van Auguftus,
den dag op welken zyn Tempel ingewyd was , gehouden. Men vinde niet dar'er als-
dan eenige byzondere plegtigheden waargenomen wierden buyten de gewoonlyke fpelen
in de Renbaan en den Schouwburg.
De Ludi Apollinares waaren fpelen ter cere van Apollo. Zy zyn hunnen oorfprong

yerfchuldigd aan een oud Profeetifch gediche » dat men by geval ‘gevonden had, inc
welk de Romeynen geraaden wierden dar indien zy de vyandlyke troepen ; waardoor
hunne grenzen geplaagd wierden ; wilden verdryven , zy jaarlykfche fpelen ter eere van
Apollo moften aanftellen , en onder ’t vieren een algemeene verzimeling van geld doen,
tét.cen gefchenk voor dien Géd , mids cenige mannen beftemmende om toe te zien
dat ze eveneens en met dezelfde plegrelykhederìi gchouden wierden als in Griekena
land (4). Makrobius verhaale , dat roen deeze fpelen de eerfte reys gehouden wier-
den , her vélk , op de wapenkreet der vyanden , aanftonds tegen hen uyttrok , en on-
der ’t gevecht eenen drom vanpylen uyt de lucht zag vliegen op hunne tegenpartyders,
zo dat ze met groote wanérde de vluge namen , en de zeege aan de Romeynen overlie-
ten (c). Wanneer het vélk de fpelen'in her Renperk aanfehouwde , was elk met lau-
rier bekranfd , de poortén flonden open , cn nen vierde den dag met allerley plegtig-
heden. Deeze fpelen wierden in ?t eerft op geen vaften ryd gehouden , maar Op zodaa.
nigen dag als ’t de Schout goed vondt , tordav'er ontrent het jaar der ftad 545. cene
wet gemaakt wierdt omze voor altoos op zékeren dag vaft te ftellen , tr welk was om
trent de Nozex van Julius.  Deeze verandering wierdt veroorzaakt door een zwaare pett
die toen te Rome woedde , en welke men meende door zodaanig een plegtig bedryf
eenigfins te zullen verzachten (A).

De Ludi Capitolini waaren fpelen ingefteld ter eere van Jupiter Capitolinus , omdat
hy zynen Tempel voor de Gallen bewaard had. |Déch door Domitiaan wierdt een vera
maarder foort van Kapitolynfche fpelen ingevoerd , onder den naam van Agones Capito-
tini, [ Kapitolynfche kampgevechten] omalle vyfjaaren gehouden te worden, ter naa=
vélginge van de Grieken. In deeze huelden lieden van allerley beroep eenen openbaaren
{tryd, en de overwinnaars wierden met kranfen bekroond , en met halscieraaden en ans
dere tékenenvan cere befchonken.
De Ludi Romani waaren de oudfte fpelen , ingefteld toen het Renpetk cerft door

Tarquinius Priskus gefticht wierdt 5 en daaarom vindt men dat door Ludi Circenfes
menigmaal dezelfde hoogtyd betekend wordt. Zy wierden beftemd ter cere der drie
groote Godheden , Jupiter, Juno , en Minerva. *c Is aanmerkens waerdig, dat fchoon
ze gewoonlyk Circenfes wierden genoemd , men echter in Livius van Zudi Romani Sce-
nici ; [ Roomfche Tooneelfpelen ] gemeld vindt (e) , te kennen geevende dar ze met
eenig nieuw fpel gevierd wierden. De oude Almanakftelt dat ze negen dagen achter
malkanderen gehouden wierden , van ’s daags voor de Nozer , tét ’s daags voor de Zdet
van September.  Ook vindt men dater cen andere foort van Ludi Romani twee dagen
na deeze, vyf dagen achter één gevierd wierd, P. Manutius meent dat deeze laatfte niet
ingefteld zyn geweeft,, dan naa dat Verres door Cicero verv6lgd was (FE
De Ludi Confuales waaren door Romulus ingefteld mer inzigr om de Sabynfche maags

den te overrompelen ; het welk aldus by Plutarchus verhaald wordt : ,; Hylier zich
s» verluydenals 6f hy ceneri altaar van eenen zékeren G6d onder den grond verborgen ge-
» vonden had , deezen géd noemde.men Corfts , den géd van raad : Dit is eygentlyk
,3 Neptunus;, den uytvinder van paerderyding ; want de altaar wordt'in het groor Ren-
»perk bedekt gehouden , uytgenomen als’er. cen. paerdeloop gehouden wordt , alsdan

»ziet

(4) Valer. Masim. lib. 2.0.5. (0) Liv.Las. (0) Satum, Di 1.617. (4) Liv.lis. (e) Idem.1.3.
(Î) Mann. in Verrin.

                                           

  

                  

     



     

 

 

   
    

   
  

 

  

  

  

      

  

  
  

 

  

    

    

 

  
  

    

   

 

   
  
  

  

    

  

   

  

  

   

  

 

  
     
  
  

  

   

   

  
  
  
  

  

VII Hoofdt. VAN ROME. WBoek. (199)
sziet men hem opentlyk. Sommige zeggen dat het niet zonder teden is dat de altaar»s van deezen géd onder den grond verholen was, omdatalle raadflagen geheymen vera»,borgen behooren te zyn. Op’rontdekken van deezen altaar ftelde Romulus eenenso dag aantòt cen prachtige 6fferande , en tér openbaare fpelen en vertooningen , vm al-».lerley menfchen , dic'er in menigre aanquamen , te vermaaken. Hy zelt zat boven»,aan onder zyne Edelen, in purper gekleed ; en het teken omaan te vallen was,3» dat hy opftaande zynen tabberd 6f mantel zou tzamenvatten , en die om zynlighaam»flaan : zyn vélk itondt altzamen gewapend met de oogen op hem gevelt ; en zo dràs, het ceken gegceven was, trokken zy hunne zwaerden ; en aanvallende met een groors»gekryfch , fchaakten zy zonder eénige verhindering de déchters der Sabynen ; diess zelve de vlugt namen.

‘

Deeze fpelen wierden Jaarlyks op den twaalfden der Kzlendenvan September gehouden , en beftonden meeftendeels in paerdetenningen , en kampge:vechten in de Renbaan.
De Ludi Compitalitii waaren fpelen zo genoemd naar de Compita, 6f kruyswegen, al-waar ze ingefteld en.gehouden wierden door’ gemeene volk dat daar bycenquam 9 CerRome nég gelticht was. Het fchynt dat ze veele jaaren geltaake waaren, toen ze dootServius Tullius weér op de baan gebragt wierden. Zy wierden gehouden geduurendede Compitalia 6f het feeft der: Lares [ Huysgodèn ] , die zo wel over de ftraatenals dehuyzengezag hadden. Suetonius verhaalt dat Auguîtus beval de Huysgoden rweemaal ’sJaars op de Kruyswegs-fpelen met Lente- en Zomer-bloemente kroonen (£). Dit kroo-nender Huysgoden , en ’t 6fferen van éfferanden hier en daar op de ftraaten , was de

voornaamite plegtigheyd van dit Feelt.
De Ludi Auguftales en Palatini waaren fpelen ; die beyde ter cere van Auguftus in-gefteld wierden , naa dat hy onder ’ getal der goden geplaatt was; de eerfte door dégemeene toeftemming des vélks , en de andere door zyne gemaalinne Livia, welke al-toos in °t paleys gevierd (4) , en door de vélgende Keyzersin 'r gebruyk gehoudenwierden.
De Lupi Secutares, 6f Eeuw-fpelen, waaten de voornaamfte welke men in deRoomfche Hiftori vinde; vélgens * gemeen gevoelen hadden ze een zéer miffelykenvorfprong , waaraf men een langwylig verhaal van de aalouden vinde by Valerius Maxi-mus (#), en van de nieuwve by Angelus Politianus (4). Maar de Heer Daciér >,zynetreffelyke aantékeningen op het Eeuw-gedicht van Horatius, gaat dir oud gevoelenals beuzelachtig en verzierd ; voorby 3 en verzekert ons dat men om den oorfprong dietgewoontenaate fpeuren niet verder bchoeft te gaan dan de Sibillynfche Orakelen, voorwelke de Romeynen zulk cen groote achting en cerbiedigheyd hadden.
In deeze gewyde Schriften was een vermaarde profecy, van inhoud : Dat indien deRomeynenin den-beginnevaneeniegelyke ceuwe plegtige fpelenhielden in ‘t veld vanMars, [ Campus Martius |, ter cere van Pluto, Proferpina , Juno , Apollo; Diana,Ceres, en de Parce ; 6f drie Schikgodinnen ;, hunne ftad alsdan voor altoos zoudebloeijen, en alle volken aan hunne heerfchappye onderworpen weezen. Zy toonden zichzeer volvaerdig omdit orakel re gehoorzaamen , en in alle de tempelzeeden. by die ge-legenheyd gebruykelyk , fchikten Zyzich naar deszelfs onderrechtinge. De ganfche om-flagderplegtigheyd was als vélgr.

‘

Eerftelyk ontvingen de Herauten bevél om al dewaereld te noodigentét cene Hoogtyd die zy nooit gezien hadden, néch nooit wederomzien zouden. Eenige dagen re voore dat de fpelen begonden , namen de Quindecem-viri [Vyftienmannen] zitplaats in het Kapitolium en in den Palatynfchen Tempel, en
deelden onder ’t volk zuyverehde ft6ffe , als fakkels en zwavel., Uyt ; vandaar ging hetvélk na Dianàs Tempel op den Aventynfchen berg ; met tarw, garlt , en boonentétcene offerande ; daarnaa bragten zy geheele nachten over met g6dsdienftige pligren aande Schikgodinnente bewyzen. Eyndelyk wanneer de eygentlyke yd der fpelen , diedrie dagen en zo veel nachten duurden, gekomen was, vergaderde "t vélk opt veld
van Mars, en 6fferde aan Jupiter, Juno, Apollo, Latona, Diana , de Schikgodin-
nen, Ceres, Pluto, en Proferpina. In den cerften nacht van ’t Feeft beval de Keyzer,verzeld van de Vyftienmannen , drie altaaren aan den oever van den Tyberop te rech-
ten, welke men met het bloed.van drie lammeren befprengde , en’er. dan dè 6fferandenen flagtéffers op verbrandde. Daarnaa perkte men cen zékere ruymte af

,

die rét een too-
neel diende , en verlicht wierdt door cen ontelbaare menigte van fakkelen en vuuren :
aldaar zong men zékere I6fzangen die op dat voorval gemaakt waaren; en men pleeg-de d’er allerley foort van vermaakelykheden. ’s Daags daaraan , als ’© vélk op het Ka-
pitool geweeft was om flagtoffers te offeren , keerde het weder na ’t veld van Mars , en
hieldt daarfpelen ter cere van Apollo en Diana : deeze duurden tét den vélgenden dag,
Wwanneer de édele Joffrouwen op het uur door ’t Orakel beftemd , na 't Kapitolium gin-

gen

 

(&) Aug. c. 32. (6) Dio 1.56. Suez, Calig.56. (5) Lib. 2, c- 4. (4) Mifcellan. c. 58.
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‘e van Jupiter te zingen. Op den derden dag ; die ’t Feet

befloot, zongen zevenentwintig jongens, en zo veel meysjes, in den Palatynfchen Tem-

pel l6fzangen en vaerzen in "t Grieks en Latyn ter cere van Apollo , om de ftad te be-

veelenin de befcherminge dier Godheden, welke zy voornaamelyk voorgenomen hadden

door hunne éfferanden te ceren. :

Het vermaard Ecuw-gezang van Horatius was ten dienfte van deczenlaatften dag op-

gefteld , in de Honderdjaarige fpelen door Auguftus gehouden. Dacier zyn cordeel

geevende over dit Gedicht , het meefterftuk van Horatius,*acht dat de ganfche Aaloud-

hevd ons niets dat voltooidet is , kan uytléveren.

Menheeft fterk getwift 6f deeze Spelen alle honderd, 6f alle honderd en tien jaaren

gevierd wierden : voor het eerfte gevoelen brengt Genforinus (4) by, de getuygeniffen

van Valerius Antias, Varro, en Livius; en dit was zekerlyk de tyd welken de Romeynen

Seculum 6f cene ecuw, noemden. Voor het laatfte beroept hy zich op de achtbaarheyd

der Aantékeningen van de Vyftienmannen , en de Bevélen van Auguftus , bchalve de

woorden van Horatizs in zyn Ecuwgetyde ; die fommige aldus leezen.

gen om léfzangen ter cer

Certus undenos decies per annos ©

’t Befték van tienmaal ellef jaaren.

Dit laatfte befték was uytdrikkelyk door‘t Sibillynfch Orakel bevolen ; en de vaet-

zen daarop flaande vindî men by Zozimus in het tweede boek zyner Hiftorie (#7).

En négtans ziet men uyt de oude verhaalen van het vieren derzelver in de verfcheydene

ecinwen , dat geene van deeze beftekken zonderling in acht genomen zyn geweet.

Decerfte wietdt gchoudenin %t jaar det Stad 245 6f 298:

De tweede in ’t jaar 330 Òf 408.
De derde in ’t jaar 518.

De vierde 6f in *t jaar 605 , 6f 608, bf 628.

De vyfde door Auguftus in *t jar 736.

De zefde door Klaudius in ’t jaar 800.

De zevende door Domitianus in ’t jaar 84r.

De achtfte door Severus in ’t jaar 957.

De negende door Philippus in *t jaar 1000.

De tiende door Honorius in °t jaar 1157.

Buyten twyfel ontftondt deeze wanòrde uytde ftaatzucht der Keyzeren, die zeet be.

geerig waareni om decere te hebben van deeze fpelen onder hunne regeeringete vieten;

enze daarom op cen gering voorwendfel veeltyds voor het gewoonlyk befték deeden

wederkeeren. Aldus gaf Klaudius voor, dar Auguftus hen niet op den rechten tyd

gehouden had, opdat hy cene verfchooning mogt hebben omze binnen vierenzeltig Jaa-

fen daarnaa te houden. Uyt dien hoofde zegt Suetonius dat het vélk met zyne Uyt-

roepers fpéttede , toen zy riepen dav'er fpelen aangefteld zouden worden die niemand

ooit gezien had , òf zien zou ; naatdien’er niet Sn veele perfoonen leefden , dic

van Auguftus fpelen nòg gehevgen hadden ; maar zelfs cenige der bedryveten van die

fpelers wierden van Klauditis andermaal op het tooncel gebragt. (#).

In wat tyd van ’t jaar de Eeuw-{pelen gevierd wierdenis onzeker ; waarfchynelyk ten

tyde der Republyke op de verjaardagenvande ftichtinge der Stad, teweeten op detien-

li Gf elfde Kalenden van May ; en onder de Keyzers op den dag dat ze in hunne re-

geering traden (0).
‘Wyzullen ons onderzoek deezer vermaarde ft6ffe befluyten met twee fraaije aanmer-

kingen van den Franfchen Oordeelkundige. Decerfte is, dat zy in’t getal van drie,

*t welk in deeze fpelen zo zeer in aanmerkinge quam , waarfchynelyk zagen op de dtie-

vuldigheyd van Phoebus , Diana, en de Schikgodinnen. De andere, o Zy meenden

dat de meysjes , die de cere hadden van het eeuw-gedicht te zingen , daardoor eerder

aan den man zouden raaken. Dit bygeloof ontleenden zy uyt de godgeleerdheyd der

Grieken , die zich inbeelddendat de ‘kinderen , welke op de, komft van Apollo niec
zon-

(1) Dedie natali c. 17.
(Mm) "Andrdiay pnsas@r in gplvos arbedironai

Zuîjs , els trbuy inaròv deno nindov ddevav, E.

(n) Sueton, Claud. 21. (e) Walker of Coins p. 168.
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zongen en danften , hooit zouden trouwen ; maar zekerlyk jong ftefven (p). En Ho:
ratius willende de Rey der meysjes aanmoedigen om haarbeft te doen in ’t zingen vanher Eeuw-lied , houdt haat voor; hoe moedig zy'er op zouden Zyn s wanneer ze ‘eens
wel getrouwd waaren.

Nupta jam dices è Ego dis amicum »
Seculo feffas referente luces ,
Reddidi carmen , docilis modorum

Vatis Horati +

°© Welk byna deezen zinheeft,

Als ge cens getrouwd zyt, zeg dan: *k Heb wel eèt
Het Eeuw-gedicht , vermids ik gaerne leer
Horatius zangwyze en tant, ter cer’

er goòn gezongen.

Alle deeze fpelen van hoedaanig cen foort zy ook waaren , hadden den gerieénen
naam van Votivi [beloofde], omdat ze de vrucht waaren van cene gelbfte die de Over
heden éf Veldheeren deeden , wanneer ze op cen krygstògt ffonden te gaan. Soimtydè
wierden deeze gelften gedaanop 't bericht derSibillynfche Orakelen , 6t der Waarzeg-
geren ; en veeltyds quamen ze voore enkelyk uyt een gédvruchtige drift der Veldoveri
ften.  Zodaanig waaren inzonderheyd de Ludi magni [ groote fpelen], ivaarvan men
dikwils by de Hiftorifchryvers gemeld vinde, voornaamelyk by Livius, die onder an:
dere verhaalt, dat in % jaar der Stad 536, Fabius Maximus de Oppergezaghebber , om
de gramfchap der goden te bevreedigen , en de zeege op de magt der Karthaginenzeren
te behaalen , door aanleydinge der Sibillynfche Orakelen , de Groote fpelen aan Jupiter
beloofde , met een overgroote fomme gelds om daaraan te kéfte te harigen , midsgaders
drichonderd 6ffen om aan Jupiter , en verfcheydene andere om aan de 6verige g6dheden
opgeòfferd te worden (4). M. Acilius de Burgermeefter deed. desgelyks in den corlég
tegen Antiochus (7). n men vindt cenige exempelen dat deeze fpelen om’ vyfde
jaar aangefteld (5), met Renperks kortswylen vier dagen achter één gehouden wiers
den (#). Onder dir Hoofddeel kan men ook betrekken
De Ludi vittorie | Zeege-fpelen ]; waarvan'gewag gernaake Wordt by Vellejus Pa:

terkulus (4) en by Askonius (x), wierden van Sylla ingefteld toen hy den burgers
lyken oorlog eyndigde. ‘* Is waarfchynelyk dat'er veele andere fpeleri onder die benaa+
minge zyn geweeft , welke naa cenige aanmerkelykè veorfpoed door verfcheydene van
de Keyzers gevierd wierden.
De Ludi quinquennales [-VySaarige fpelen] \wierden doot den Keyzet Atguitus j

Daa zyne overwinninge van Antonius ingefteld , “en om die by de vélgende eeuwen veri
maard te maaken, ftichtte hy de ftad Niképolis ; dicht by Aktium , de plaats van deri
zeeflag , om aldaatdie fpelen re houden ; waarvandaan zy dikwils Ladi Affiaci [ dé
Aktiaanfche fpelen ] genoemd worden. Zy beftonden uyt kampgevechten van Schier:
mers en worftelaars , en andere diergelyke ‘oefeningen , en wierden z0 wel te Rome;
alste Nik6polis gehouden... De eygentlyke bezérgers derzelver waaren de vier genoote
fchappen der Priefteren, de Pontifices LOrepates] , de Augures [ Wichlaars];
de SeptemvitiII, en de Quindecemviri | Vyfrienmannen ].  Virgilius
had opzigt op deeze gewoonte , toen hy zynen held aan *’ voorgebergte van Aktium
brengende , hem aldaarplegtige fpelen met de zoen- en brand-6fferanden , op dat voors
val by de Romeynen gebruykelyk ; ;deed houden.

(E9) Luftramurque Fovi , votifqhe incendimus aras;
Aîtiaque Iiacis celebramus.littora ludis.

Wy éffren aan Jupyn ; ch doen de altaaren branden:
Van bedelbften , en wy vieren op deftranden
Van Aktiuni het fpel van Troje ......

Neroftelde vélgens de wyze der Grieken vyftienjaarige fpeleri ir , in welke de voor-
Ge naams

(p) Tot dien eynde zegt-Kallizzachus in'vynen Lofiang ‘aan Apollo:
Mita cswmiAiv xibapiy pil" diro mov Tagvos

E Be randas tw tridupncavios »
Ei TEACEI pensai Yapov ToMniv Te sepdiodat.

(9) Liv.1.22. (1) Idemiib. 36. () Id. lib: 27. &1,30. )%) Ibid (#) Lib.&. c:24 (4) In Vertini<'(y) ZEncid.3.
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naamfte meefters van muzyk ,' paerderenning 5 worfteling ezz. om de piys Îtreeden (3).
Dezelfde oefeningen wierden ook verricht in'de vyfjaarige fpelen van Domitianus, aan
Jupiter. Kapitolinus toegewyd.; waarby nòg quam de‘:ftryd der Redenaaren en Poée.
ten (2), in welke de vermaardeStatius cens ‘© ongeluk had van den prys te verliezen ;
gelyk hy verfcheydenmaal in zyne Mengeldichten klaage. i 3

De Ludi decennales [ Fienjaarige fpelen] wierden door Auguftus ingefteld met dit
ftaatkundig oogmerk , dat hy daardoor het ganfch gebied in handen mogt krygen, zon-
der de nyd 6f argwaan des vélks'op zich te laaden. : want terwyl hy alle tiendejaar pleg»
tige fpelen aanftelde , en alzo:een overgroot getal van toekykers bycen vergaderde,
deed hy aldaar cen plegtige aanbieding, van zyn bewind der Regecringe aan den vélke
opte draagen; fchoonhy her terftond weder aannam, evenals 6f hy door cen algemee-
ne toeftemming der landaard daarin herfteld wierd: (4). Hieruyt ontftondr de gewoon=
te der vé e Keyzeren, dat zy alle tiende jaaren hunnerregeeringe een prachtig gaft-
maal aanftelden., en daarbeneven allerley openbaare fpelen en oefeningen deeden hou-
den (c). L n
De Ludi Triumphales [ Triomffpelen ] maakten een gedeelte der Zeegepraals pleg-

tigheyd uye.

De Ludi Natalitii [ Geboortedag-fpelen ] wierden van elken Keyzer ingefteld om
Zynen verjaardag te vieren;
(De Ludi Fuveniles | Jongeling-fpelen)] wierden van Nero ingefteld opt fcheeren

yan zynen baard, en,cerft., maar in zyn paleys 6f tuynen gehouden; déch. het duurde
niet lang.6f men hieldtze in ’t openbaar met groote ftaatlî en praal.. Hiervandaan krec-
gen deeze fpelen , die door de vélgende -Keyzers jaarlyks op. dencerften van Lou-
maand in 't Paleys gchouden wierden,, den naam van Yuverslia [Jeugdige fpelen ]}
d

   

 

Cicero, melde van, Ludi Fuventutis [Spelen, det jeugd] ingelteld door Salinator in
den Senenzer oorlég ,, om de gezondheyd, der jeugd ; vermids’er toen cene peft in de
ftad.in zwang ging (e).
De Ludi Miftelle { Mengel-fpelen ]. welke Suetonius zegt dat Kaligula te Lions in

Vrankrykinftelde, fchynen cen menglel van verfcheydenerley kortswylen en oefeningeni
geweeft te.zyn., welke.men. op cen nieuwe en ongewoone wyze:tzamenvoegde (F):
De Ludi ‘Finebres [ Lyk-fpelen ].,:zynde, cok een foort. der Roomfche vermaakelyk=

heden; zyt alreeds ten-opzigte hunner,gorfprong en-imaniere in ’è Hoofdftuk der Scher-
meren befchreeven.  Doch®t zal niet ongevoeglyk zyn alhier verder aan te merken dac
gelyk:Tercullianus in zyn bock de Spedaculis [van de Schouwfpelen] de gewoonte der
Kampgevechten van de Lyk-plegtigheden afleyde , zo: zegt hy ook dat het woord Mas
nus s °t welk oorfprongklyk op die vertooningen toegepaft wierdt ,; niet‘anders.is dan
Officium 3 6£ cene pligr aan de.dooden. Wy.moogenalhier cok indachtig zyn, dat al.
hoewel de Schermgeyechten naderhand mede op andere voorvallen gehouden wierden j
echter de eerfte gewoonte van die by de lykftaatlién der Groorente vertoonen; fteeds in
de Stad ‘en de Roomfche Wingewelten bleef ftand houden; en dit gefchieddeniet alleen
ontrent perfoonen van- Staat, maar' byna cen iegelyk. ryk man wierdt met deeze ftaatfi
naa zynen:dood geéerd,  En,gemeenlyk wierdt dit in hunne uyterfte willen bedongen;
en ’t getal der Schermeren ; welke. men. heene zondr.om te vechtenz daar in ter neér
gefteld. :Invoege dat wanneereenig ryk.perfoon.was komen.te overlyden; hét vélk‘cen
Schermfpel eyfchte , als iets:dat hen vélgens een oude gewoonte van rechtswege toe-
quam: ja Suetonius verhaalt hoe dat her vélk by zékere. Îykftaati den erfgenaamen des
overleedenen geld afperfte om daartoe te-befteeden (g).

Julius Gefar bragt een nieuwe gewoonte op.van deeze cere ook aan vrouweh te be.
wyzen , toen hy ‘e vélk met een gaftmaal , en openbaarevertooning , ter gedachteniffe
zyner déchter , onthaalde-(#)).

Hetis aanmerkenswaerdig , dat hoewel de.aanftellers deezer vertooningen maar bur=
gerlyke perfoonen waaren, zY echter,. zo. lang diefpelen duurden, aangezien wierden als
lieden van den hoogfteri ranigenftaat, hebbene de cere vanden tabberd genaamd Prerexta
te moogen draagen , en opgewacht te worden van de Gerechtsdienaars., die noodig
waaren om’t vélk in érde te houden; en de Defignatores, 6f Beltélmeefters der ftaatfie,
by te ftaan (5).

(&) Sueton. Nero 12. (4) Idem, Domit. 4. (6) Dio ib. 53. (6) Ibid. (4) Suet. Ner. 11. Cafuabon, ad loc.(e) In Bruto. (£) Sxea. Cal. 20. Torrent, ad Loc... (g)'Ster, Tib: 37. (4) Idem Jul: 26. (1) Hirchmar,de Funcr, Rom. Î. 4. c. 6, 3
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VITLIEHMTOLO EDI:STITA DR:

Van de Roomfehe Kleedinge.

E Roomfche Klceding heefe den Oordeelkundigen niet mindet
mocite gebaard dan eenig ander deel der aaloudheyd : en hoewel de

3» geleerdfte mannen de goedheyd gehad hebben van ons hunne ge
dachten over die ft6ffe naa te laaten , echter is de zaak niet zo vola
komen opgchelderd , dat’er niet nég onbeflechte gefchillen daar on-
trent overgeblecven zyn. Déch zonder naauw te onderzocken hoeui veelerley dragten de Romeynen hadden , 6f den netten tyd te be-dl ‘—** paalen dat zy hunneléderejurken, en beelten huyden, in cen voege-Iyket en bevalliger gewaad veranderden » zal het tét ons tegenwoordig oogmerk genoegzyn , dat wy de verfcheydene foorten van kleedinge by beyderley kunne gebruykelykaanmetken , en’er zo goed cen befchryving van gceven , als de wyde afftand van dienfyd ons kan toclaateni

È

 

L c NÒ

DIDOMII MAOIaiiA
De twee gerncene en betoentide kleedingen der Romeynet waaresi de Toga[Tabberd];en de Tuzica [Rék].
De Toga, 6f Tabberd, fchynt van een halfrond fatfoen geweeft te zyn, zonder mou-wen ; verfcheelende in wydte naar den rykdom 6f de armoede des draagers, en alleen.lyk gebruykelyk als men in ’ openbaarverfcheen i waarom dezelve menigmaal Ze.
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(204), VBock: DEAALOUDHEDEN VIII Hoofdft.
fis forenfis [ cen Gercchtshéfs-Kleed ] genoemd wordt (2).

De koleur van de 7064 meént men dar wit was : de gemicene tegenwerping hieropis,
waaromdezelve dan onderfcheyden wordt van deToga candida, welke van zodaanige die
nà ampten ftonden gebruykt wierdt; ©f indien de gemeene tabberd van een witte ko-
leur was , hoe ’t dan komt dat inenjuiy(t Leeft van witte tabberdenopfeeftdagen en hoog-
tyden te draagen , gelyk by Foratims:

(6) Ile repotia , natales , aliofve dierum
Feftos albatus celebrat.

Een biuyloftsmaal , cn jaatgetyde , 6f andre fecften
Houdt hy in *t wit gekleed.

Matr beyde deeze' zwaarigheden zyn gemaklyk op te I6ffen ; want tuflchen de To.
ga alba en dè candida kan men dit onderfcheyd ftellen , dat de eerfte van de natuurlyke
koleut der wolle ; èn de andere cen gemaakt wit was; *t welk met meerder luyfter af-
ftak ; en daarom is ’* dat Polybiùs eerdér verkieft den tabberd der Amptverzoekeren
raurpa [glinfterende] dan Aexi fwit] te nocmen, als zynde niet cen flecht wit, maar
cen helder fechynendé Koleur. Zy gebruykten tét dien eynde cene foort van fyn kryt,
vanwaar Perfius de bewoording van Cretata ambirio [bekrytte ftaatzucht] ontleende(€).
Belangende de Feeftdagen 6f plegtige hoogtyden, op welke men bevindt dar de Ro.
meynenaltoosin ’t wit ged6ft waaren, ’t is gelooflyk dat alle liedenvancenigfatfoenals.
dan nieuwe tabberden aandeeden , die van ’t zuyverfte wit waaren; en moogelyk hebben
die van geringer ftaar hunne oude tabberden, die nu bruyn begonden te worden , en
hun wit byna verlooren hadden , met krytverwbeftreeken (4).
De twif tuffchen Manutius en Sigonius, 6fde Roomfche Tabberd met eenengérdeltoe-

gebonden was 6f niet, wordt gemeenlyk ten voordeele van Manutius beflecht. Echter
moet men bekennen dat de befte Schryvers cene foort van omgérdinge aan den tabberd
toeltaan; maar dan behoort men ’t zo te neemen, dar zulks alleenlyk gefchiedde door de
hulp van den tabberd zelf., 6f door dat gedeelte daarvan *’t welk onder den rechter arm
doorgaande , over den flinker fchouder quam , en alzo den Urz50 , 6f de tzamenplooi-
jing welke daar zat, bedekkende , den tabberd geflooten hieldr. Deeze flip wordt van
‘Quintilianus , in zyn bericht voor de Redenaars, Balteus genoemd: Ile quifub bumero
dextro adfiniftrum obliquè ducitur , velut balteus snecfirangulet, nec fiuet (e). ,,De
»oflip die van onder den rechter fchouder na den flinker fchuyns overgehaald wordt, ge-
»» lyk een draagband , moetrniet ftyf toegetrokken zyn , néch lés hangen te wapperen.
Als deezeflip l6sgelaaten , en de flinker arm ingetrokken wierdt , dan fchoot de tab.
berd l6s, en de St245, 6f voornaamite ftrook , hing op des draagers voeten. Dit wierdt
inc byzonder aan Carfar befpeurd , die gemeenlyk zynen tabberd achter zichliet flee-
en:: waarom Sylla gewoon was de Édelen te raaden , ut puerum malè precin=

étum caverent (f) , dat zy zich voor den quaalyk gegòrden knaap zouden wach=
ten,

De naauwkeurige Ferrarius heeft hierin zekerlyk cenen mifflag , want wanneer hy be.
weert dat de rabberd geen andere gérding had, dan die men Cinéfus Gabinus [ de Ga.

bynfche gérding ] noemde, wil hy dit alleenlyk van de Turicz [rék] verftaan hebben:
maar de duydelyke woorden van Makrobius maaken deeze onderftelling onmoogelyk ;
en Laciniam trahere [de flip naafleepen | geeft duydelyk den Tabberd te verftaan ;
want de Tunica maar een kort kleed zynde , kan niet geacht wordeneen flip gehad te
hebbendie langs den grond fleepte (g).

Dezelfde fout die Sylla Cefarte lafte leyde, befpeurde men doorgaans ook in Mxce-
nas , enis cen teken van die verwyfde tederheyd ,, welke een ongelukkig gedeelte zyner
uytbeeldinge in de Hiftorie maakt.
De geleerde Grevius aanmerkt , dat het woord Precingi eygentlyk op den Tabberd

pafte ; omdatdeflip niet rondom ging , maaralleenlyk van voore quam (%).
De Cinétus Gabinus [ Gabynfche gérding] is zeer wel van Ferrarius befchreeven :

Cinitus Gabinus non aliud fuit , quam cum îoge lacinia levo brachio fubdutta in ter.
gumita vejiciebatur , ut contratta vetraheretur adpeltus , atque ita in nodum nette-
retur ; qui nodusfive cinttus togam contrabebat , brevioremque &» ftrittiorem reddi-
dit (i). » De Gabynfche gérding was niet anders, dan dat de flip des tabberds over
ssdenflinker fchoudér gebragt , zo op de rug wiérd omgeflagen , dat ze tzamengetrok-
»yken na de borft omgehaald , en alzo tét cen knoop geftrikt wierd  welke knoop 6f

3;gÒr

a) Ferraris de te Veltiar. lib. 1. e. 28. (4) Lib.2/Sata. (e) Sat.s. (4) Lip/\FIcQlib. r. c. 14
(e) Inftitut. lib. 11. c. 3. (f) Sqetow.Jul. c. 45» Maerob. Saturnal, 1, 2.6.3: (£) Grevias ad Sueton. Jul, 45,
(5) Ibid. () Dereveftiaria lib. 1. c.14.    

  

        

  

                                                  

  



 

    
  

  

  

 

  

  

  

  

  

      

      
   

 

VIII Hoofdft. VAN ROME. VBoek. (205)
» @érding den tabberd byeen trok , en korter en naauwer maakte. Deeze gérding
voegde alleenlyk den Burgermeefteren 6f Veldoverften op eenig ongemeen voorval ,
gelyk het verkondigen van den oorlég » het verbranden van den roof der vyanden , het
verlooven van zichzelven ter dood voor de behoudenis van ’t heir , ezz. en was ont-
leend van de inwooners van Gabii, cene ftad in Kampanié , welke ten tyde eener
openbaare 6fferande fchielyk van hunne vyanden overrompeld wordende , door haalt ge-
noodzaakt wierden hunne tabberdenaldusopte ftrikken , en hen alzo ’t hoofd te bie-
den

In de gemeene dragt quam het opperdeel van den Tabberd over denrechter fchouderz
echter kon men ’t gemaklyk ophaalen, en’er ?© hoofd meé bedekken. En de Geleerden
zyn van gevoelen dat de Romeynen , als zy in de ftad waaren , geen ander hoofddek-
fel gebruykten , en nooit geene mutfen éf hoeden droegen dan wanneer ze uyt de ftad
en op reyze waaren. Plutarchus fpreekende van de eerbiedigheyd welke men aan de
Grooten ; als zy langs ftraat gingen, bewees, zegt aldus : “Oi Pouaîo Td) &r9pdrer roîs
@Élos mins arartàrtEs , ad) TYYIIW ÈTi vepanris TI iudriy porre, aronarurlola. De
Romeynen als <y iemand ontmotten die eerbiedigheyd waerdig is , en dat het gebeurt dat
2y bunnentabberd op ?v hoofd bebben, ontdekken?t zelve. En dezelfde Schryver fpree-
kende van Syllàs eerbewyzingen aan Pompejus , voegt'er by , 94 TÎs reparti ardyoT@v
tò iudr, en den tabberd van ?t hoofd aftaalende.
De verfcheydene foorten van Roomfche tabberden waaren de Toga Pretexta , de

2 s de Palla , de Sordida , cn de Pitta , Purpurea , Palmata , 6£ de Tra
CÀ,

   l.
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Elk weet dat de Toga, 6£Tabberd , het onderfcheyd in de dragt was tuffchen deRo.
fmeynen en de Gricken , die den Pdlligma , 5 mantel', dioegen, waarom Togaras [ ge-
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(8) Servins ad Virgil, AEneid.Ya



   
 

 

  
 

  
 

{206} VBoek. DEAALOUDHEDEN VII Hoofdft.
tabberd] en Pa/liatus [gemanteld] dikwils gebtuykt wordt voor Roorftb en Griekfeh.
Ookist bekend dat de Tabberd eygentlyk de dragt in vreedes tyde was, en doorgaans
als men ten kryg ging afgelegd wierd ; niettemin blykt het uyt eenige plaatfen van Lie
vius en Plutarchus, dat men-hem fomtyds ookin ’t Leger droeg : moogelyk hadden
de Ridders en Hoofdmannen dit byzonder voorrecht , wanneer zyftil in ’c veld lagen,
zonder eenige gedachten van cen fchielyk krygsbedryf , gelyk Manutius geleerdelyk
vermoedt (4).
De Toga Pretexta [ omgeboorde Tabberd ] had cen purper boordfel, waarvandaan

ze haare benaaming had , en daarom vande Grieken ook eprippupò» [ Periporphuron]
genoemd wierd.  Oorfprongklyk fchynt dezelve aan de Overheden en fommige Priefte»
ren toegeéygend geweeft re zyn , op deeerfte invoering daarvan door Tullus Hoftilius :
hoe naderhand die dragt op de jongelingen overgebrage wietdt ,, wordt verfcheydentlyk
verhaald. Sommige meenen dat T'arquinius Priskus in een triomf over eene zeege op
de Sabynen bevochten de eerfte was dic. zynen zoone de Pretexta en de Bulla aurea
vereerde , ten loon zyner dapperheyd , omdat hy éénen der vyanden met zyne eygene
Handen gedood had : want gelyk de Pretext4 de Tabberd ‘der Overheden was , zo
wierdt de Bu/la aurea tét dien tyd toe alleenlyk gebruykt van de Veldoverften, op een
zeegspraalftaarfie , zynde dit cen hél gouden balletje , dat zy om den hals hingen s
en in ’t welk cen hulpmiddeltegenvergife éf tovery beflooten was. Andere , zonder
op die eerfte verrelling fe letren , zeggen dat die zelfde ‘Tarquyn orider andere inzettin-
gen ook byzondere toezigt nam om den jonge knaapen cen gevoeglyk gewaad toe te pafs
fen , en dat hy tòt dien eynde beval dat de zoonen der Edelen de Pretext4 en de Bulla
aurea zouden draagen, behoudelyk dat hunnevaders cenig Overheyds ampt bediend hadden;
endat de anderealleenlyk de Pretexta draagen zouden van zulk cenlengteals de zoonen
der gener , die den vollen tyd door de wet‘gefteld te paerde in ’t heir gediend hadden.
Een derde foortis’er, die den oorfprong deezer gewoonte aan Romulus zelven toefchry-
ven , als het gevòlg eener beléfte aan de Sabynfche maagden gedaan , naamelyk dat hy
cen aanzienlyk teken van cere zou bewyzenaan ’t eerfte kind dat iemand van haar by
cenen Roomfchen vader zou ter waereld brengen. Sommige meenen dat de reden waars
om hen de Bl/4 en Pretexta gegeeven wierdt, was opdat de By//a , zynde van fat-
foen als cen hart, hen op ’t aanzien derzelve t6t dapperheyd zoud aanmoedigen; en dat
het purper boordfel van den tabberd hen de zeedigheyd , welke dien ouderdom voegde,
mogt indachtig maaken (72).
Déch waaruyt ook dit gebruyk zynen corfptohg gehad hebbe , ’ is zeker dat het

fteeds onderhoudenwierdt by alle de zoonender Ingenzi 6f viygeboorenen. Ook ver-
kreegen de Libertini, 6f kinderen der vrygemaakten , dit voorrecht eenigfins, uytge-
zeyd dat zy in plaats van de goudene By//z cen lédere droegen, gelyk Yuvenalis te
kennen geeft ,, Sur. 5.

— — — Ztrufcum puero fi contigit aurum ;
Vel nodus tantu ©fignum de pauperoloro.

*t Zy dat hy jong zynd’ heeft cen gouden Ba// gedraagen,
Of maar een flechten knoopvanleder heeft gebruykt.

* Wordt doorgaans geloofd dat de jongens deezen tabberd in den ouderdom vanveer
tien jaaren tegen de Toga virilis [ mannelyke tabberd ) verruylden ; maar de heer Da-
cier toont dat dit een groote mifflag is : want tétdat zy dertien jaaren oud waaren ,
zegt hy droegen ze cen kleed met mouwen, ’t welk Alicata Chlamys genoemd wierdt,
en als zy dat afleyden namenze de Pretexta aan, en droegen die tér aan' den ouder-
domderjongelingfchap , 6f hun zeventiendejaar (7).

’© Is zeer aanmerkelyk ; dat.deeze Pretexta niet alleenlyk een teken was van de jong-
heyd enftaar des genen die de zelve drocg , maar dat men dit gewaad ookals geheyligd
aanzag 5 zulks dat men met het zelve tét eene dragt der jongens te fchikken, ook daar-
meé beoogde dat het hen tòr een befchutfel mogt dienen voor ’t leed 6f ongelyk waar-
voorde jongheydblood gefteld was (0). Aldus roept de arme jongen by Horatiss uyt
tegens de hex Kanidia , die hem plaagde : £p04. 5.

Per hoc inane purpure decus precor.

©mdeeze onnoozle pronk van ’t purper ; bid ik u, erz.

En Perfius , in zynvyfde fchimpdicht » noemt het ca/fos purpura [de purpere be:
waar

()) De Quafitis per Epitt, lib, 2, Ep.1. (77) Macrob, Satornal. 1 1,6. 6 (4) Dacier in Hotat. 1 3104. 5.
(0) Idemibid,

        

  

  

  

                         

  
  

    

  

         

    



 

 

   

 

VII Hoofdft. VAN ROME VBoek. (207)
waarder ]. Déch Quntilianus fpreekt néch uytdrukkelyket. Ego vobis allego etiam
illudfacrum pratextatum, quo facerdotes velantur , quo Magiftratus 3 quo infirmita=
tem pueritie facramfacimus ac venerabilem (p). 3 1k brenguook by, dar gewyde om»
»,geboord kleed, het welk de Priefters en Overheden draagen, en door ’t welk men den
»zwakkenfltaat der kindsheyd onfchendelyk en cerwaerdig maakt.

Menvindt vokdat de Burgers déchters cene foort van Pretexta droegen:; tétdat zy
getrouwd waaren : duslat Cicero zich tegen Zerres hooten : Eripies pupille togan
pretextam | gy zult het ouderloos meysje den beboorden tabberd ontneemen |. EnP7r6=
pertius zegti

Mox ubijam facibus ceffit Pretexta maritis.

Wanneer *t geboorde Kleed voor * huuwlyks feeft moer wyken.

De Pretorit en Confulgres [geweezene Schouten en oud Burgermeefters], zo nietal.
le de Raadsheeren , droegeh desgelyks de Pretexta op ’© vertoonen van de Roomfché
fpelen (9). En de Joffronwen vierden het fecft genaamd None caprotme in dusdaanig
cen gewaad (7).
De Toga pura [ zuyvere Tabberd ] was’ gewoonlyk kleed van amptelooze perfoo»

nenals zy in°t openbaarverfchecnen, en wierde zo gencemd omdat'er ganfeh geen pur=
per by ‘© wit gevoegd was. Men vindt van dien tabberd ook gemeld onder de benaa:
minge van v/rilis en libera.  Dezelve wierdt Toga virilis [ de mannelyke tabberd ]
genoemd , omdat wanneerde jongelingen tot den mannelyken ftaat } 6f den ouderdom
van zeventien jaaren , waaren gekomen , 2y de Pretextd tegen dit gewaad verruylden,
gelyKreedsis aangemerkt. By dic gelegenheyd wierdt de jongeling door zyne vrinden
opt marktveld (Fora), 6f fomtyds wel in ‘è Kapitoliumgebragt, en daar mer veel
plegtelyk gebaar in den nieuwentabberd geftoken. Dit noemde meri dies tyrocinii , de
dag op_welken hy begon cen Tyro [jong foldaar ] te zyn ; ten aanzien van het heirin
*t welk hy dan mogt dienen.
De benaaming van Toga Zibéra [vrye tabberd] gaf te kennendat de jongelingen dan

in cenen ftaat van vryheyd traden ; en van de magt hunner opzieneren en onderwy=
zeren ontflagen wierden. Dit geeft dejonge Edelman by Per/fas aldus te verftaan,
Sat. 5. ;

Com primum pavido cuftos mibipurpurà ceffit
Bullaque faccinétis laribus donata pependit 5
Cum blandi comites; totague impunò Suburré
Permifit [parfife oculos jam candidus umbo.

‘Toenik mycerft ontfloeg van ‘t purpere gewaad ,
En aan de huysgoòn felonk myn kinderlyk cieraad $
Toen myne miakkers my met vleyende manieren
Bejégenden , en ik myne cogen vryliet 2wieren
Langsftraat ,, in’ wir gekleedi

Maar onaangezien deeze veyheyd waaren zy nég onder cen merkelyk bedivatig ; doot+
dien zy gehouden waaren 't cerfte jaar huntie armen onder den rabberd re diaagen ; tét
cen teken van zeedigheyd, Dit merke Cicero aan met deeze woorden : Nobis quideri
olim annus erat unus ad cohibendum bracbiam toga conftitutus. 3; Ons was eertyds een
sgehcel jaar gefteld om dem arm onder den tabberd bedwongen re houden (5).
De Toga pulla | 2watte tabberd } en fordida [ de flordige ] worden dikwils de ééné

voor de andere genomen : déch als men ’t naauw onderzoekt , zal men bevinden; dat
de cerfte foort cygentlyk diende voor zulke die in de rouw gingen , zynde van zwart
laken gemaake , waaromdie petfoorien a/7af2 [in %t ZWart gekleede ] genoemd wierden,
De Toga fordida [ morlige tabberd ] was ook zwart , maar uyt cen andere oorzaak,
zynde zo geworden door lang 'draagen en bemorfen. En dusdaanig een rabberd wierdt
van de gevangenenals zy te recht gelteld wierdeni (gelyk reeds elders is aangemerkt) ;
alsmede van. 't gemeene vélk , gedraagen. Alhier ftaat aan te merken dat de Pullati
[ in 't zwart geklcedde ] daar men by de Schryvers van leeft , niet alleenlyk zulke waa-
ren die de Toga pulla 6f de Toga fordida &roegen , maar zodaanige die omhangen waa-
ren met de mantels welke men Penzle 6f Lacerne noemde , endie doorgaans zwart
waaren. Aldus worden deeze wootden Pallatorum turba de fchaate der in *t zwaré
gekleede ] welke men by Suetonius Iceft , door den geleerden Kafaubonus Unse

eb

(p) InDeclamat. (4) Cicero Philipp.i. (1) Verro de Ling Lat. lib: 1’ GI Cirero pio Caliò,

  

  

  

     

 

   

   

     

  

  
   

     

  

   

      

           

  

   

  

       

     

  

 

  



   

 

 

 

 

    

(108) VBoek. DE AALOUDHEDEN. VIII Hoofdtt.
legd (+). En Quintilianus noerhthet gepeupel Pallatus cireulus [de 2warte kring];

(4) en Pallata turba [ den zwarten hoop] (x). Hieruyt mag men met goede reden

vermoeden ; dat de Tabberd, roen de Roomfche Staar in cene Alleenheerfching veran=

derd was ; allengs door geringe lieden afgelegd:, en:de Penale: 6f Lacerna in plaats

daarvan ingevoerd wierd ; welke men danalleen, 6f ook wel over den tabberd droeg,

Deeze ongeregeldheyd wasal diep ingedrongen ten tyde van Auguftus, die om’er cenig-

finsin re voorzien den

«

Zdiles [ Bouwmecfteren] beval dat zy niemand zouden toe-

laaten op de market , 6f in *t renperk, de Lacerna over zynentabberd te draagen , gelyk

toen 't gemeen gebruyk was. Die zelfde voortreffelyke Vorft, ziende cens in een opens

baare byeenkomit cen ontelbaare menigte, van "t graauw in dus cen wanvoegelyk gewaad,
riep met verbòlgenheyd uyt :

CEEOEaÙ
Romanos rerum dominos gentemque togatam! (y))

aTT Ey zie, dit zyn Romeynen,
Die landbcheerfchers , dit , dit is ’t getabberd vélk:

De Toga piéta , purpurea > palmata , de Burgermeelterlyke Trabea ,, © Paludamen.
tum yen de Chlamys verfcheelden-weynig van malkanderen, en wordenveeltyds de ééne
voorde andere genomen , zynde de ftaatfi-rabberden waarmeé de Koningen , Burger:
meefters, Keyzers, en alle Veldoverften in een zeegepraal bekleed waaren. Mennoem-
de deezentabberd Pia [ de gebòrduurde] om*t kéftelyk bérduurfel met het welk hy
beftikt was ; en Parpura ter oorzaake van zyn purpere grond. De Toga palmata {be-
palmde rabberd ] komt ons zelden te voore., maar is waarfchynelyk dezelfde gewecft
als de voorige 3 zo genoemd omdezelfde.redenals de Tuyica palmata , die in ‘© ver
vélg ftaat befchreeven te worden. Dat deeze tabberd cen gedeelte van het triomfelyk
gewaad was, geeft WWartialis te kennen.

I comes , © magnos illefe merere triumphos ,
Palmateque ducem , fed cito , redde toge.

Werzél ; o harnas > fteeds den Keyzer onbefchaadigd ,
Zie dat ge een zeegepraal voor hem ,. die *t land verdaadigt,
Verdient ; maar breng hem ras weérom, opdat hy dan
Zich toone aan ‘ons met den bepalmden tabberd an.

De onderzockers der aaloidheden verfcheelen merkelyk in hunne bevattinge wegens
* de Trabea. Paulus Manutius had zekerlyk mis 3 wanneer hy meende dat: die dezelfdè
was als de Toga pitta en zyn mifflag wordt daarom ook aangeweezen en verbeterd
door Grevins (2). Het gemeen gevoelen fchikt zich naar dat van Servius en Scaliger,
die de Trabea in drie foorten verdeelen , teweeten ééne voor de Koningen, een andere
voor de Burgermeefteren ; en cen derde voor de Wichlaars.. Maar Lipfius (4) en Ru-
benius (6) erkennen maar cene foort van Trabea, die eygentlyk voor de Koningen was,
zynde cen witte tabberd, met purper geboord, en met clavi (*) 6f trabes van fcharlaken
vercierd.  Waarentegen de tabberden der Burgermeefteren , Wichlaaren ; en Keyzeren
met die zelfde benaaming genoemd wierden, alleenlyk omdat ze van ’ zelfde fatfoen
waaren. Want de Paludamentum , 6f Veldheerlyke tabberd , was geheel van fcharla=
ken , d6ch met purper geboord , en de Ch/amydes , 6f tabberden der Keyzeren , waa-
ren geheel van purper > en doorgaans met een gouden ;6f gebbrduurd boordfel vercierd ;
vélgens Virgilius n. 4.

Sidoniam pitto chlamydem circumdata limbo.

Zy was ged6ft met cen Sidonifch opperkleed ,
Welks boordfel was geftikt,

Wanneér de Keyzers zelve Burgermeefters waaren droegerì zy de Trabéa met juweei
ten vercierd , het welk aan niemand anders toegeftaan wierdt. K2audianus heeft in zy-
ne gedichten op het derde ; vierde , en zesde burgermeefterfchap van Honorius uyt-
drukkelyk het 00g op deeze gewoonte.

Cine

(Aug. c: go. (#) Lib. 2.c 13. (&) Lib.6.c.4.. (y) Suer: Aug. c.4o. (%) Prefat. ad rVol. Thef
Roîm. (4) Ad Tacit. Ann. 3. (6) Dere veftaria & precipuè de Laticlavo. lib.x.c.s. * Wat deeze Clavi
waaren, val in ’t vervolg gezegd werden ; Zie ook ’t Regifter.

 

  

  

 

    
   

  

        

  

          

    

  

 

  

   

    

  

  

 

  

   

    



     

  

   

   

  
  

  

  

   

 

VIII Hooff.

|

VAN ROME. V Bock.(109)

 

Dives Hydafpeis angescàt purpura gemmis.

Hetpurper blinkt rondom metdierbare juweelen;
. In plaats van het Sabynfch gewaad. — —

Én wéderom,

——————— Afperat Indus
Velamenta lapis , pretiofaquefila fmaragdis

È. ‘Ducta virent.

Het Indiaanfch geftcent’ verciert het ftaarlyk kleed ,
Het welk zich groen vertoont door kéftlyke fmaragdeni

—— — — Cinttusqié mutata Gabinos

|

En.in”t laatfte,

Membraque gemmato trabee viridantia cinttu.

Menfpeurteen groene glans van blinkende juweelen
Waarmeé de omgérding van den tabberd is bezét.

Daar zyn nég verfcheydene andere benaamingen , welke men fomtyds van den Tab-
berd vindt , die négniet verklaard zyn, en ons oòk weynig nut konnen toebrengen , Il
gelyk als de Toga undulata , fericulata , raf@ > pavòrata ; pbryxiana , feutuluta , ©c. II
Zie.- Ferrar. de Re Veft. lib. 2. cap. 10. Î iii

- DeTunica , 6f fluytròk, was hét gemeen gewaad dat men binnens huys bloot , en ili
Dda buy.

  
  



  

   

  * (310) V.Boek. VDE'AALOUDHEDEN VIII Hooft:
buyten de deur onder den tabberd droceg. De* Proletarii , de ‘> Capite cenfi, en diergelyk
flecht flach van vélkje, konden t nier bekòftigen den Tabberd re draagen, en daarom gin-
gen zy maar met cen fluytrok (22502) ; weshalve het graauw by Horatius sunicatus
popellus | 't gerbkte vélkje ], en by den Schryver van de tzamenfpraak de Claris Ora-
toribus [ van de beroemde Redenaars ] Populus tunicatus ['t gerokte vélk] genoemd
wordt. De aaloude Romeynen, gelyk Gellius (c) verhaalt , gingen in ’r cerft maar
gekleed mer den tabberd ; maar zy wierden haaft her gerief gewaar van cen korrenfTuyt-
ròk die de armen niet bedekte , en van de Gricken eZogides genoemd wierdt. Nader.
hand gebruykten ze mouwen die tòr aan de elleboog quamen, maarniet verder ; en
daarom is het dat Suetonius zegt dat Cxfar uytmuntre in zyne dragt, omdat zynròk,
genoemd Laziclavia , aan de handen geplooid was (44 manusfimbriatus) (4). Ru-
benius meent dat hy hierin dus op zichzelven was , omte toonen dat hy afgedaald was
van de Trojaanen, welken van Remulus by Y7rg#us dit verwyt , ten bewyze hunner
verwyfdheyd , roegeduuwd wordt.

(e) Et tunica manicas , & habent redimicula mitre.

Zy hebben mouwen aan hunn’ rékken , en ook banden
Aaîù hunne mutfen.

Enopcenige oudegefteenten ziet men Iulus 6f Askanius nég in zodaanig een gewaad
afgebeeld ((f).
‘Déch toen het Ryk aan ’t daalen was, hingen de rékken (turice) niet alleen tét de

enklawen , waarvandaan ze #2/zres genoemd wierden , maar hadden ook mouwendie
t6r op de handen quamen, waaromze den naam van Chirodote kreegen. ’t Wierdt nu
al zo fchandelyk geacht,, zonder mouwen zichte vertoonen;als het te voore was, met
mouvwente gaan, Invoege dat men by de Schryvers van dien tyd doorgaans vindt , dat
de aangeklaagde perfoonen al ze voor*t Gerecht verfcheenen, met eenenròk zonder mou-
wen, als een teken van onéere en fchande , gekleed waaren
De Rékken waarenvan verfcheydenerley foorte , teweeten de Palmata , de Augiiffi-

clavia , en de Laticlavia.
De Tunica palmata (Gepalmde r6k] wierdt van de Veldheerenin ene zeegepraal ge-

draagen , miflchien altoos onder de 7ogz pitta [gebérduurde tabberd] : zy had haare
benaaming 6fvan de breedre der c/4v7 ,, zo groot als de palm van de hand ; 6f van de
palmbladen die'er op gebérduurd waaren (4).
War nu deeze Clov/eygentlyk waaren, daar ontrent zyn de Geleerden zeer verdeeld:

fommige meenen dat het cene foort van bloemen was die in het ft6f geweeven waaren: an-
dere houden ’t. voor knoopen éf haaken daar men den rék meé tochieldr ; en etlyke
willen dat de Zatus c/2vus niet anders was dan cen rék met purper geboord. Scaliger
ache dat de Clzvi niet eygentlyk tét het Kleed behoorden, maar dat ze van den hals af
hingen als een keten éf cieraad. Maar het gemeenfte gevoelen is, dat het knépjes
waaren als fpyker-hoofdjes ; die van purper 6f goud in den rék bewerkt wierden.

Alle deeze gilingen worden geleerdelyk wederlesd van den naauwkeurigen Rube.
nius , welke poogt te bewyzen dat de Clavi niet anders waaren dan purpere ftrooken
éf mantelkoorden , waarmeé het middenvan ’t kleed bezét was, en die naderhand in
goude en gebérduurde paffementen veranderd wierden, Wy moeten ons derhalye niet
verbeelden dat ze juyft hunne benaaming kreegen van f{pyker-hoofden , daar ze ganfch
geen gelykenis naar hadden ; maar wy moogenons fe binnen brengen dat de Aalouden
gewoon waaren hunne kelkenen andere k6ftelyke huysraaden mer goudene knòpjes , 6f
ander diergelyke cieraaden, te bezetten; en deeze eenigfins naar fpykerkoofden gelyken=
de, nocmde men in *r algemeen Cizvi ; zulks dat het dan heel natuurlyk was dit zelf-
de woord te gebruyken omdie ftrooken van purper 6f cen andere koleur , die op her
Klecdafftak en uytmuntre, te betékenen; dewyl de c4zvi, 6f kn6ppen, cok van een an-
dere koleur en maakfel waaren , dande vaten tét welkercieraad zy ftrekten.

Deeze ftrooken liepen 6f overdwars ; 6f recht neér op ’t kleed : de dwarsftrooken
waaren ‘alleen gebruykelyk in de liveryen van de Pope [ Offerknaapen],, en andere
openbaare dienaars ; vootts by de Muzikanten , en cenige gilden van handwerkslie-
den , en fomtyds ookby de vrouwen ; wordende Par4g4ude genoemd —Déch de cy-
gentlyke C/207 , 6f ftrooken, liepen recht langs ’ Kleed neér, enals'er niet merals één
op lag wierde de rok Angifticlavisa, [{mal:geltrookt] déch als'er twee op waaren,
Laticlavia ; [breed-geftrookt] genoemd.

Hoe
(#) (#) Welke fort van vélle dit was kanin *t Regifter gezien worden.

(© Lib. 7.c.12. (4) Suet. Jul c.4si (©), Bricid: 9. (4) Rubenins de Laticlav. 1. 1.c.12 (g) Ibid.
(6) Feftas in voce.

   

  

             

  

  

        

  

           

  

  

  

                

     



 

 

    VIII Hoofdt. VAN ROME. VBoek. (211)
Hoezeer nu dit gevoelen by de Geleerden gepreezen is , echter verdient het oordeel

van den Heer Dacier over deeze zaak nier minder cen goed onthaal. | Hy zegt dar de
Clavi niet anders waaren dan purpere galonnen.é6f boordfels , waarmede de r6k van
voore aan weerkanten , bezét was : de breede boordfels maakten de Laticlavia s en de
{malle de Angufticlavia. ‘Weshalve die gene verre van den weg zyn , die het onder-
fcheyd dier rwce kleedingen hierinftellen , dar de ééne maar cen enkelde Cizuus, en
de andere twee had , en dat de Raadsheerlyke C/evys in ‘© midden van het kleed zyn-
de, niet meer dan één kon weezen : want het blykt klaar dat ze alle beyde twee ga-
lonnen hadden op elke zyde van den rék, daar die zich van vooren opende ; zulks dat
ze , wanneer de twee zyden bycenquamen , zich net in ’t midden vertoonden : waat-
vandaan de Grieken zodaanig cen kleed ueroréppupò noemden.  Dat dè boordfels ter wes
derzyde van den rék genaaid waaren is buyten regenfpraak, uyt het vélgende gezég van
Varro : Nam fi quis tunicamita confuit , ut altera plagula fit anguftis clavis , altera
latis , utraque pars in fuo genere carer analogia. ,, Want byaldien iemand eenen rék
»»20 naait , dar de ééne zyde met een {mal , en de andere met een breed paffement be-
»Zét is, dan zyn beyde de zyden oneenpaarig. Belangende den naam van Cla
vi, hy acht dat men'er geen andere reden voor behoeft te geeven , dan dat de Aal.
ouden alles dat gemaake wierdt om op iets anders te zetten, Clavs noem-
den (&).

* i doorgaand gevoclen geweelt dat de Argufficlavia de Ridders van *t gemee-
ne vélk onderfcheydde , op dezelfde wyze als de Lariclavia cen onderfcheyd maakte
tuflchen de Raadsheeren en die van de Ridderfchap.  Maar Rubenius beweett dat’er
geen onderfcheyd was tuffchen de rékken der Ridderen, en die der gemeene burgeren.
Deezegifling fchynt geftyfd te worden door Appianus in het tweede boek zyner Hifto-
rie, alwaar hy zegt, 0 deAeloy cori T) oxnua toìs disoitals Guos.  xopis yap TÙS Pareti
fi Xda oTONA Tois bepdarzon erimovos. De flaafgaat eveneens gedbft als =yn beer ; want
uyigenomen de Raadsheerlyke tabberd , is al het ander gewaad den dienftkuechten ge
meen. En Plinius , daar hy zegt dat de ring de Ridderfchap van ’t genieen yélk on»
derfcheydde , gelyk de Raadsheeren , door den rék van degénendie ringen droegen on-
derfcheyden wierden , zou naat allen fchyn °t ander onderfcheyd niet met ftilzwygen
voorbygegaan hebben , indien ’t ’er waarlyk geweeft waare. Behalve het gene uyt dee-
ze twee Schryvers bygebragtis, beveftige Lampridius in het Ieeven van Alexander Se-
verus de tegenwoordigeftelling.  Hy verhaalt dat de gemelde Keyzer in overleg was
om den dienftknechten een byzonder gewaad te doen draagen, ’t welk van dat hunner
meefteren verfcheelde : maar zyne voornaame Rechtsgeleerden Ulpianus en Paulus onte
rieden hem dit voorneemen , als een zaak die zekerlyk aanleyding zoude gceven tét
veel krakkeels en twift ; zulks dat hy zich dan te vreede hieldt mer de Raadsheeren van
de Ridders door hunnen Clevus te onderfcheyden,

Maaral dit bewys heeft geen klem, ’t en zy we het punt van ’t gebruyk des Purpers
onder de Romeynenklaar en duydelyk konnen voorftellen , naardien dé Rechtsgeleer=
den zeggen dat het zelve den gemeenenvolke onder de Keyzeren ftriktelyk verbooden
was. Déchhier ftaat aan te merken , datalle diergelyke verbiedingen aan zékere byzon-
dere foort van purper bepaald zyn, Aldus verboodr Julius Cefar het gebruyk van oe-
fter-purpere kleedinge, Of de aAepy(des (4); en Nero naderhand het gemeen gebruyk
van het Amethyftyns of Tyrifch Purper (4). Deeze giflingen van Rubenius behoeven
geen beter bekrachtiging , dan dat zy aangehaald en goedgekeurd worden door den zeer
verftandigen Grevius (72).

Vélgens dit gevoelen zal ’t niet zwaar vallen de groote twift tuffchen Manutius en
Lipfius , en andere Oordeelkundigen , wegens de koleur van den ròk (Tezie4) overeen
te brengen ; wordende dezelye van den ecritgenoemden beweerd purper , en van den
laatften , wir geweeft te zyn ; want het blykt Klaar dat men” alle beyde kan zeg-
gen » als men onderftele dat de grond wit , en de ftrooken6fboordfels purper waa»
ren.

Belangende de perfoonen die de cere hadden van de Latic/zvia te draagen , men
kan bewyzen dat de zoonen der Raadsheeren die Edelen (Patricii ) waaren, het voot-

 

recht hadden van dit gewaad in hunne kindsheyd nevens de Pretexta te draagen. *
Maar de zoonenvan zulke Raadsheeren die geene Edelen waaren , droegen de LatscZa-
via niet, voor dat zy zich in dienfte van denStaat begeevenhadden, en cenig ampr be-
kleedden (#). Auguftus niettemin veranderde deeze gewoonte , en vergunde aan de
zoonen der Raadsheeren de Latielavia aan te fchieten , kort naa dat zy den mannelyken
tabberd (Toga virilis ) hadden begonnente Sere 3 fchoon zy nòg onbevoegd waa-

Dda ren

(È) Dacierin Horat. lib. 1. Sat. 5. (4) Swez. Jul. c. 43. () Id. Nero, c. 32. (22) Ad Sueton,Jul. 43. Otho,
10. Domitian, 10. (#) Zie Pjzii Epitt. Lib. 8. Ep. 23.

  

    

  

  

  

   

  
  

   

  

    

  

  

  
  

  

  

   

  

               

  

      

  

 

  



 
  

 

   

  

    

  

 

  

        

  

   

  

(213) VBock. DE AALOUDHEDEN_ VIII Hoofdtt.
ren om ecrenampten te bedicnen (0). En door cen byzondere gunft der Keyzeren
wierdt dat voorrecht cok toegeftaan aan de aanzienlykfte huysgezinnen der Ridderen.
Ovidius dien men weet van de Ridderfchap gewceft te zyn, fpreekt van hemzelven cn
zynen broeder aldus :

(0) Interea , tacito paflabentibus annis ,
Liberiorfratri fumpta mibique toga ;

Induiturque bumeris cum lato purpura clavo.

Terwyl de jaaren vaft al zachtjes heene gleeden ,
Schootik , nu vryer, en mynbroér dentabberdaan;

Waarnaa we in ’t purper met breé ftrooken ons ook Kleedden.

En Statius zegt van Mutius Celer , dien hy op een andere plaats Splezdidifimus (9)
[ uytfteckendfte ] noemt , zynde dit de eygentlyke tytel der Ridderen ,

— — —— — Puer hicfudavit in armis
Notus adhuc tantum majoris munereclavi.

Nég maar een jonge knaap verfcheen hy in’t geweer ,
En was alleen bekend door ’t draagen van breé ftrooken.

Behalve de 7a4berd en Rék komt ons naauwlyks cenige dragt te vooren , die haaren
corfprong onder de Romeynen had , 6f die de mocite van cen naauwkeurig onderzoek
waerdig is. Echter vindt men dikwils gemeld van de Lacerna en Perula. In de oude

 

  
uytleggingen over Per/ius. Sat. 11 worden ze beyde Palli Pmantels] genoemd ; wel
ke gelykheyd. van benaaminge waarfchynelyk ontftaanis omdat zy elkanderen vrywel ge-
lecken, en beyde cenige overeenkomft met den Griekfchen Palin hadden. De Lacerna

wierde
(0) Sueton. Aug. c..47. (p) Tritium lib. 4. Eleg. 10. (4) Profat: ad lib. 3. Sylvar. () Sylv. lib. 3. catm. 2,  
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VIII Hoofdit. VAN ROME. VBoek(113)
wierde cerlt in ‘t Leger gebruykt ,' tnaar naderhand cokin de ftad , wordende overden tabberd gedraagen by regenachtig 6f koud weér. De Pezslz wierdt fomtyds ten
zelfden eynde gebruykt , maar dewyl ze wat korter ; en bequaamer tér cene togt was,
wierdt ze voornaamelyk op de reyze gedraagen (5).

 

Rubenius wil dat de Lacerza en Penzla beyde cen foort van jurken 6f overtrekfels
geweelt zyn , die om den middel toegegérd wierden , en dat het onderfcheyd-tuffchen
dezelve hierin alleenlyk beftondt , dat de Pezzla altoos van cen bruyne , en de Za-
cerna van geen zékere koleur was , en dat de kap ( cucullus) aan die valt genaaid , en
by deezeals cen byzonder ding gedraagen wierd (7).

|

Maar Ferrarius , die een geheel
boek van aanmerkingen op dien Schryver gemaakt ‘heeft , verwondert 'zich dar iemand
zo onkundig zoude zyn , dat hy die twee ganfch verfcheelende gewaaden voor één en
dezelfde foort aanmerkte (2). ©’

Noopendede kleeding van de Priefters onder de Romeynen, daarvan heeft mén geen
zeker bericht , uytgenomendie van de voornaamfte, teweeren de Augures, de Flami-
nes , en de Pontifices. De Augures [ Wichlaars] droegenden tabberd genaamd 7rg-
bea , zyndecerft fcharlaken , en daarnaa purper geverwd. Rubenius acht dar de man-
tel, welke Herodes onzen Zaligmaaker uyt befpéttinge aandeed, van dusdaanig cen
foort geweeft zy , omdat Mattheus diencenenparperea , en Lukas eenen 4/inkenden noemr.
Cicero gebruykt het woord Dibaphus [cen tweemaal geverwd kleed ]: voor den Wich-
laars tabberd (x).

Deeygentlyketabberd der F/gzzines was de Lena, zynde eene foort van purpere man-
tel, 6f byna dubbele tabberd , die met een gefp 6f haak om den hals vaft gemaake
wierdt ; hy was aardig met goud doorweeven , en vertoonde zich zeer blinkend en
prachtig. Aldus befchryft Zirgilius zynen Heldin dit gewaad. e

Zneid. 4.

Dd3 (9) Ty
(5) Zie Lipf. Ele&. lib, c. 16. En Dr. Ho/ydey. in Juvenal, Sat.1. (#) De Laticlav.lib. 1.c: 6. (4) Apale@:

de Re Velt. cap. ult. (x) Epitt. Fam,lib. 2. cp. 16.

 

Co= 



   
  

                                  

  

    

  

 

  
   

 

 

 

 

+ (214) VBock. DE AALOUDHEDEN VII Hoofdf.
—— — Dyrioque ardebat murice lena

Demiffa ex bumeris ; dives que munera Dido
Fecerat » © tenui telas diftreverat auro.

 

De mantel , die alòm van Tyrifch purper gloeide,
Hing om zyn' fchouderen; de ryke Dido, wier
Gefchenk dit was , had met een ongemeene zwier
Het zelv” wel cer gemaakt , en konftiglyk doorftoken
Met goud- draad.

De Pontifices [ Overpriefters] hadden de cere van de Pretexta [geboorde tabberd ]
te draagen, en zo ook de Epwlores [ Goden-gaftmaal-bezérgers] gelyk men ziet by Li-
vius int 43° bock.
De Priefters waaren aanmerkelyk wegens hunne zeedigheyd in ’t gewaad , want zy

gebruykten alleenlyk het gemeen purper , en niet het Kéftelykfte : dies zegt Cicero ,
Veltitus afper noftra hac purpura plebeia ac penè fufca. [De ruuwe kleeding van ons
flecht , en bykans bruyn purper] hy noemt het 075 purper ; onidat hy zelf cen lid van
*t genootfchap der Wichlaaren was.
Nég twee zaaken zyn'er ten aanzien van *t gewaad in ’t gròs aan te merken : ecerfte-

Iyk dat het in den tyd cener algemeene elende doorgaans het gebruyk was » zich van
Kleeding te veranderen , tét een teken van verootmoediginge en verflazenheyd , waarvan
menvecle blyken in de Hiftorién vindt. Op zodaanige voorvallen leyden de Raads-
heeren de Laticlavia af , en verfcheenen maar in’ gewaad cens Ridders; de andere
Overheden leyden de Pretexta ter zyde , en quamenih cens Raadsheers gewaad voor
den dag : de Ridders deeden hunnen ring van denvinger , en de gemeene burgers hin-
gen, in plaats van den tabberd, den Sag42, 6f krygsròk, om (4).
De andere aanmerking is die van den grooten Kafaubonus, dat het gewaad der Aal-

ouden, inzonderheyd der Romeynen , nergens in meer van de hedendaagfche dragtver-
fcheelde , dan dat zy niets hadden , ’t welk met onze broeken en koufen overeenquam ;
welke als wy in ’© Latyn willen betékenen , wy femoralia en tibialia konnen noemen.
Om echter dit gebrék eenigfins te vergoeden , bewonden zy fomtyds , onder hunne on-
derrékken , 6f hemdrékken , hunne dyen en beenen met zyde zwachtels (faftie) »
welke men fomtyds ook feminalia 6ffemoralia , en tibialia noemde , naar het gedeelte
des lighaams daar ze gebruykt wierden (4).

Noopendehet vrouwelyk gewaad, menvindt dat in de aaloude tyden van °t Gemee.
nebett, de Tabberd zo wel van vrouwen als van mannen gedraagen wierd (0). Maar
naderhand gebruykten de vrouwen de Stolz en de Palla , tét-haare byzondere dragr.
De Stola was haar gewoonlyk kleed , dat binnens huys gedraagen wierdt , en tét aan de
enkelen neér hing : déch als zy uytgingen floegen zy'er de Pa/la 6f Pallium , cen lan-
gen wyden mantel, over heene (c), waardoor haar ganfche lighaam dan bedekt was :
weshalve Horatius zegt: {

(Ad) Ad talos ftola demifa © circumdata palla.

Haar r6k hangt neér tét op. de enklawen , en zy is
Rondom bemanteld, S

En Virgilius Kamillàs gewaad befchryvende:

(e) Pro crinali auro s pro longe tegmine palle 3
Tigridis ewuvie per dorfum à vertice pendent.

In plaats van ‘t haairfnoer , en een langen fluyermantel,
Hangt haareen tygers vel van ’t hoofdaf langs den rug.

Ru

(7) Pro Seltio. (2) Zic Farrar. de Re Veftiar. 1. 1. c. 27,

(4) Sueton. Aug, c. 82. Cafanbon. ad locum. (6) Vid. Ferrar. 1. c. lib, 3. C.17. (6) Dacier in Horat.lib.1.

Sata. (4) Horat, ibid. (e) Encid. 1x.;
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Rubenius ftelt dit onderfcheyd in de ffoZe , dat die van de gemeene vrouwer wit, en
meteen gouden boordfel bezet; en die der Joffrouwen van fiaat, purper-verwig, en. met
gotiden Kant vercierd waaren (f).

Haar hoofd hulden zy met het gene men Zite en Faftie noemde, Zynde zékere
haairbanden 6flinten : ook gebruyKten ze de fa/tie [ zwachtels] om haat bloote lyf
rondomte bewinden ; en zich alzo dun en fluyk te maaken ; waarop Tereztius ziet in
zynen Zunuchus (g). .

Haudfimilis virgo eft virginum noffrarum quas matres frudent
Demiffis bumeris effe , vinttopettore 3-ut graciles fient.

Dit meysje lykt ganfch niet naar onze vryfters, die ,
©Om lag van fchouderen te:zyn ; en dun van middel ;
Gezwachteld worden van haar” moeders

Ovidius ftelt de vitta als een onderfcheydend merkteken van cerlyke vrouwenen kuys
{che maagden.

(4) Efte procul'vitte tenues infigne pudoris.

Blyft vert van hier, gy die met banden , tét cen teleen
Van fchaamte , zyt gehuld.

En daar hy de kuyfche Dafne Befchryft, zegt hy;

(d) Fitta coércebatpofitos fine lege capillos

Dehuyvbevatte haare onopgetooide vlechten. 5
e

44) De Laticlav. lib. 1. c. 16, (g) AG: 2. Sc. 3. (4) De Aste amandilib, 1. (5) Metamorph. lib.1, fab. v

 



 

    

 

  (116) VBock. DE AALOUDHEDEN VIII Hoofdft.
Aanmerkelyk is het dat de gemeeneligtekooijen niet met de /fo/zaan mogten ver(chy-

pen , maar gehouden waaren cene foort van tabberd te draagen, als cen teken van on-
éere , omdatdie eenige overeenkomft had met het mannelyk gewaad. Hicrom is het
dat op die plaats van Horatius , lib. 1. Sat. 2.

—_— — —-—- — — Quid inter -«
Eft in matrona , ancilla peccefve togaté ?

de zeer fchrandere Dacier door Togat4 cene gemeene hoer verftaat , in tegenftellinge
van de Joffrouw en de dienftmeyd; zo dat men 't dan alduszou konnen vertaalen:

Wat fcheelt het, 6f gy u bezondigt aan de vrouw
Van ’c huys , 6f aan de meyd, 6faan een tabberddraagfter?

Sommige hebben zich ingebeeld dat de vrouwen fomtyds ook de Lacern4 droegen ;
maardatis ontftaan uyt cen misverftand van dit vaers in 7uvenalis.

(4) Ipfe lacernate cumfe jattaret amice.

Terwyl hy pocht en fnorkt voor zyn gemanteldliefi

Maarhier ftaat aan te merken dat de Dichter daar niet van de gemeene geriefiyke Juf-
fers fpreekt , maar van den gelubden Sporus, waarvan Nero een proef genomen had om
zyne kunne te veranderen. Zo dat dan Juvenaals Lacernata amica , niet mecris als 6f
men by ons zou zeggen, cer gebroekte boe.

Alles wat nu nég van deeze ft6ffe overblyft te verhandelen, is de diagt van ’ hoofd
ende voeten. Belangende ’t eerfle, wy hebben reeds aangemerkt dar de Romeynen
doorgaans geen ander hoofddekfel gebruykten , dan cen flip yan hunnen rabberd , en
dat niet altyd ook, maar alleenlyk op fommige voorvallen, ’t zy om zich voor den
regen 6fde zonte befchutten, Hieromis her dat de oude beelden ons altoos met on-
gedekten hoofde voorkomen, uytgezeyd dat ze nu en dan eenen krans 6fiets diergelyks
op hebben.. Euftathius zegt over °t cerfte bock der Ody(fe4, dat de Latynen deeze ge-
woonte van bloots hoofds te gaan van de Grieken ontleend hadden ; dewyl ’ kenbaar
was dat’er ten tyde der aaloude Helden ganfch geene hoeden 6f mutfen in’c gebruyk
waaren ; ook vindt menniets zulks by Homerus:  D6ch de Romeynen gebtuykten op
fommige tyden négeenige foort van hoofddekfels, gelyk als by de 6fferanden ; by de
openbaare fpelen , op °t feet van Satutnus , op reyze, 6£ op eene krygstogt. Ook
ftondt het fommige perfoonen vry altoos met gedekten hoofde te gaan ; gelyk als zul-
ke die cerft vrygemaakt, en kort op "© hoofd gefchooren waaren , welke dan eenen hoed
( Pileus) droegen , zo wel tét befchuttinge voor koude , als tét cen teken van vry.
heyd. Dit voorrecht wietdt ook toegeftaan aan perfoonen die eenige quaale 6f cnpule-
lykheyd hadden (2).

Novopendede verfcheydenefoorterì van dekfelen tét dit gebruyk , veele derzelver zyn
al voor lang zo onder malkanderen verward , dat het onmoogelyk is die net te onder-
fcheyden : en de geleerde Salmafius (7) achtte dat de Mitra, Pileus , Cucullus, Ga-
lerus , en Palliolum , alle hoofddekfels waaren , die niet veel van malkanderen vet-
fcheelden , en ’t één voor ’t ander by de Schryyers.gebruykt wierden. Echter zyn'er
eenige die een byzondere naafpeuring verdienen.

Voflius leydt de Galerus at van Galea , een helm, naar welken ’t vermoedelyk is dat
dezelve eenigfins gelecken heeft. Servius , in ’t opnoemen vandeverfeheydenefoorten
der Priefterlyke mutfen, felt de Galerus als één daarvan, gemaakt van her vel desbecfts
dat geòfferd wierdt. De twee andere waaren de w4fex , zynde cen doorftikte muts;
van fatfoen als een helm, metcen Kleyn ftékje op den tép, dat met witte wolle bewon-
den was, behoorende eygentlyk tér de Mazzines; en de Tutulus , zynde cen wolle
bonnét , de voorige zeer gelyk , en alleenlyk voor den Hoogenpriefter. *t Is waarfchy-
nelyk dat hy door de Galeras verftaat de Albo-galerus , gemaakt van het vel van cen
wit beeft , dat in de Offerande gedfferd wierdt , met byvoeginge van eenige takken van
eenen wilden olyfboom , behoorendealleenlyk tor den Flamez; Òf Priefter van J]upirer.
Men vindtechter dat’er ook €ene foort van Galer4s onder de gemeene lieden in ’t ge-
bruykwas; en hetcanipruyk] (vanfommigenook Galerus genoemd)waszo wel
een vrouwen als éen mannen dragt. Dit was een zeker vel, zo net met mans éf vrou-
wen haair bewerkt , dat men ‘© niet wel van ’t natuurlyke kon onderfcheyden; ent
wierdt voornaamelyk gebruykt van degénen die weynig haairs op ’t hoofd hadden , fe:

lyk

(A) Juvenal Sat. 1. (I) Lipfius de Amphitheat. c. 19. (ra) Cap. 12»

                   

    

           

    

  

   

                  

   



VII Hoofdft. VAN ROME. VBoek. (217)
lyk Suetonius van Nero verhaalt ; alsmede van de worftelaars  opdat ze hun'e gen
haair mogten fchoon houden van de vugle olién Waarmede zy over’ ganfche lyf beltree-
ken wierdeneer.zy zichtét hunne oèfening begaven. (Dit befpeutt men uyt'uMartig-
lis k6ppeldichtje op het Galericulam: [ 6f Pruykmutsje']:

Ne lutet immundum nitidosceroma capillos,
Hac poteris madidas condere pelle comas.

Opdat u e fmeerfel tét ontciering’ niet mogtftrekken,
Kontgy met dit kleyn vel ùw glimmend haair bedekken.

De Pilens was de gewoonlyke bonnét 6f hoed ; die by‘de openbaare fpelen en éffe-randen en van de vrygemaakten gedraagen wierdt : maar. op reyze gebruykte men den ‘Petafis , die door een breeder rand van den'Pilens verfeheelde , en meer naar onzehoedengeleek , gelyk blykt uyt de gemeene afbeeldfels van Merkurius ; zynde de ‘be-naaming ontleend van damit; [ik fpreyd uyr] (1). ;
De Mitra , Tiara, en Diadema 5 fchoon' ménze dikwils by: de Roomfche Schry-

vers genoemd vindt , zyn echter geen oorfprongklykè -dragten:van:'‘die «lafidaard. DeMitra zou men by de Trojaanen konnen t'huys brengen , zynde een geboogene muts,die onder de kin metlinten toegebonden'wierdt + ‘oridér ‘de Roimeynen: belivorde ze al-lcenlyk tot de vrouwen ; en'wordt befchreeven als de dragt der uytheemfche Veénis:jof.fers die haare neering te Rome hadden opgezét , gelyk. Favenglis seg

— — Pitta lupa barbara mitra:

Deuytheemfche hoer met haargeftikte muts gehuld.

Déch by de Trojaanen vindt men dat ze van mannen gedraagen wierd ; want dusfchimpe Remulus by Zirgelius.

(0) Et tunice manicas , © habent redimicula mitre.
O verè Phrygie ; neque enim Phryges.

Zy hebben mouwer aan hunn® rékken , en ook banden
Aan hunne mutfen : O gy Frygiaanfche fchaar
Van wyven! want gy zyt geén mannenin % gebaar.

En zelfs Anéas wordt van Iarbas met dusdaanig cen dragtby ZirgiZius befchreeven :

Moeonia mentum mitra crinemque madentem
Subnexus. n. 4

De myter is hem om dekingeftrikt , zyn haair
Gebalfemd.

De Tiara was cen bonnétvan ftaat , die van de Oofter(che Koningen en Grooteù ge:draagen wierdt , déch metdit onderfcheyd, dat die der Vérften'eenen fpitfen t6p had,welke recht overend ftondt , en die der Edelen cen punt welke wat neérwaards geboo-gen was (p).
De Diadema

[

fluyer-kroon] wierdt zo wel van de Koningen van Rome, als van deuytheemfche Vérften gedraagen : dit was een witte fluyer die om ’r hoofd gewondenwierdt als een Turkfche tulband ; en Zy die meenen dat'eri tuflchen de Dizdemaen onzehedendaagfche kroon meer overeenkomft was , behooren zich van hunnen mifflag te laaten overtuygen uyt zékere plaats van Plutarchus » daar hy verhaalt van ceneVrftin , die haare Diademz gebruykte om'er zich meéte verhangen :(9).Deeze witte fluyers (f@/tie) wierden onder de Romeynen‘altoosals tékenen vanOppermagt aangemerkt ; hierom was het dat toen Pompejus de Groote doorgaans met eenenWitten fluyer om zynbeen uytging, onder voorgeeven van cene wondeéf zweering , de-géne die argwaan hadden wegens zyne aangroeifende magt , dit duyddenals een voor.teken dat hy na’ oppergezag ftond; en zékere-Favonius zeyde hem dat’er weynig aan-gelegen was aan wat deel van ’t lyf hy de Diademadroeg , naardien”t oogmerkniet zon-derling verfcheelde (7).
Wy komennutét de voeten: De verfcheydene foorten van Roomfchefchoenen , muy-len , ezz. die ons onder ’t leezen meeft voorkomen zyn de PeronesE 2) è

n e
de Calcei luna-

ti,
(4) Voffius Etymolog. in v. Pesafus. Lipfias de Amphit. c. 19. (0) n.9. Dempfter ad Rofin, 1. 5. c. 35.@) Piet. in Luculi?” (r) Valer Max. 16. ca. E SOS AS Si
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zi; de Mullei ;| de Solee ; de Crepide , en de Calige ; behalven de Cothurnus en de
Soccus ; die reeds befchreeven zyn.

De Perones waareneene foort van hooge {choenen [Gf laerzen], ruuw gemaakt vanon-
bereyde huyden, en komende tét aan “e midden van het been: ze wierden niet van de
boerenalleen gedraagen , gelyk fommige waanen, maar ookin deftad van gemeenelie-
den; ja Rubenius zegt dat in de oudfte tyden der Gemeynteftaat de Raadsheeren zo wel
als andere, Perones droegen ($).  Maar toen de Romeynen watbefchaafder wierden,
Jieten zy deeze lompe dragt aan de ploegers en arbeyders over ; en men vindt by de
Schryvers der bloeijende tyden naauwlyks dat ze van andere lieden gedraagen wierden,
Aldus zegt Perfius,

— =  Peronatus arator, Sat. 5.

De gelaerfde ploeger.
En Fuvenalis

— — — Quem non pudet alto
Per glaciem perone tegi. Sat. 14.

Die zich niet fchaamt door ’t ys te treén met boere-laerzen.

Virgilius., ?tis waar , doet fommige zyner foldaaten den Pero draagen , maar dat
was maar cen boerfche bende, Legio agreftis ; gelyk hyze noemt; en daarenboven droe-
‘gen zy die maar aan éénen voet.

 

— — —. Wefigia nuda fimiftri
Inflituére pedis » crudus tegit altero pero: ‘n.7.

— — — Hunflinker voet was bloot
In °t gaan, en de andre met eenlaers bedekt . . . .

De Calcei Lunati [ gemaande fchoenen ] waaren de dragt der Edelen,. om hen van ’t
(5) De Laticlav. L2.0 1, ge

  
  
  
  

  

 

  

 

  

 

  

  

      

   

 

  
 



VIII Hoofdt. VAN ROME VBoek. (219)
gemeen te onder(cheyden , zynde zo genoemd naar een ivooren halve maantje dat
men’er boven op droeg. Balduinus wil dat het zelve geweeft zy in plaats van cen gefp
(*). Maar Rubenius (4) wederlegt die gifling, door uyt Philoftratus te toonen, dat
men hettéteen cieraad droeg , niet voor op den fchoen gelyk een gefp, maar ontrent
de enklauw. Plutarchus in zyne Rooz:(the vraagen gecft verfcheydene rédenen waarom
men liever cen half maantje gebruykte dan iets van cen ander fatfoen; maar geene van
zyne bevattingen zyn by de Geleerden goedgekeurd. ’: Gemeen gevoelen is dat deeze
gewoontefpeelde op ‘t getal der Raadsheeren toen ze eerft ingefteld wierden , ’t welk
honderd was, en door dentalletter C betekend wierdt.

Echter hadden de Jonkers eer zy tét den Raadsheerlyken ouderdom quamen, ja zelfs
eer ze de Pretexta droegen , het voorrecht van ’t halve maantje aan hunne fchoenen te
gebruyken. Hierom zegt Statius è Sy/v. 5.

Sic te clare puer genitum fibi curia (enfit;
Primaque patritia claufît veftigia luna.

Dus merkt het Raadhuys, dat ge, 6 eed’le Knaap, voor hen
Gebooren waart , en deed u ’t jonkers maantje draagen
In de ecerften ouderdom.

Noopende de Raadsheeren die geene Edelen waaren , ’t is waar zy droegen ’t halve
maantje niet; maar datcieraad fchynehetcenigfte onderfcheyd tuffchen de fchoenen der
Raadsheeren en der gemeene perfoonen niet geweclt te zyn; want de eerfte worden
doorgaans vertoond als zwart en tét half wege het been Komende , gelyk by ZMoratius
Lib. 1. Sat. 6.

— — — — Mgris medium impeditt crus
Pellibus.

— — — — Die ’t halve been dan met
Zwart leder heeft bedekt.

Rubenius wil dit alleenlyk verftaan hebben van de vier zwatte riemen, welke hy zege
dat tét het vaftmaaken van de fchoenen der Raadsheeren gebruykt , en vry hoog ome
been gebonden wierden (x). Dacier zege dar de Raadsheeren tweederley fchoenen
hadden , de ééne foort voor den Zomer , en de andere voor den Winter ; den zomer-
fchoen befchryfe hy met zulke lédere riemen, die eenige reyzen kruyswyze om ’t been
eflagen wierden , en waaraan niet dan een zool vaft was; deeze noemt hy Campagi 5

(alboewel Rubenius (4) dien naam toepaft aan zekere foort van fchoeifels by de Raads-
hieeren onder de laatere Keyzers gedraagen ) de winter-fchoenen zegt hy dat van cen

gehcel zwart vel, 6f fomtyds van een wit gemaakt waaren, ent grootfte deel van’tbeen
bedekten , zonder cenige plaats.open te laaten , *t en waare boven aan (2).

*t Is onzeker ét de Calcei Mullei zo genoemd wierden van den barbeel (Mullus),
dan éf zy van hunne roode kolcur den naam aan dien vifch gaven. Eerft waaren ze de
byzondere dragt der Albaanfche Koningen ’ naderhand der Koningen van Rome, en
naa het vaft ftellen van den vryen Staat Wierden ze gedraagen van perfoonen die cenig
ampt van Curulis bediend hadden , en dat miffchien alleenlyk op Feeftdagen , by c

vertoonen der openbaare fpelen , wanneer ze met triomfelyk gewaad , waarvan deeze
fchoenen een gedeelte uytmaakten , gédéft waaren. Julius Cefar gelyk hy gehecl op
zichzelven wasin alle zyne kleedinge è zo muntte hy in ’t byzonder uyt door het draa-
en van de Mu/lei op gemeenedagen, ‘t welk hy deed om te toonen dat hy van de

Albaanfche Koningenafgedaald was (4). In koleur en fatfoen'gelecken zy naar de Co-
#burni, cn quamen tét aan ’© midden van het been, hoewel zy den geheelen voetniet
bedekten, maar alleenlyk de zool (4). Dacier zegt dat wanneer de Keyzers deeze roo-
de fchoenen begondente draagen , de Curzles toen die dragt tegen gebérduurde verwif=
felden (6).
DeaSolee waaren cene foort van muylen éf zoolen zonderboven-lcer , zo

dat ze alleenlyk de voetzool bedekten, zynde boven met riemenen gefpen vaft semaake.
Dit was de gemeene dragt der vrouwen, en daarom fchandelyk voor de mannen geacht.
Cicero verwyt het Verres (4) en Klodius (e) dat zy deeze onbetaamelyke dragt ge-
‘bruykten (f) Déch op tyden van SONO 6fgeoorlòfde uytfpanninge > (gelyk È

ez gal -

4) De Calceo antiq.c.9. (+) De Laticlav.lib. 2. (+) De Re Velt. lib.2.3. (y) Ibid.cap.s (2) De
HeSte (aCDRbo (0) LOad(6) Deo (0) VenaAE) De
Harufp. Refponî f) Lib. 29. 
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gaftmaalen , 6f openbaare fpelen in het Renperk, 6f in den Schouwburg) was't gebruy»
Kelyk dat de mannen dus luchtig gefchocid gingen. Ù

AAT
Ò
  

De Crepide, [muylen] waarvan men nuen dan by de Roomfche Schryvers gewag gemaakt
vindt, worden doorgaans vermoed dezelfde geweelt te zyn als de Solez onder de Griek-
fche benaaminge van xp17ids. Maar Balduinus is zo naauwkeurig dat hy dit onderfcheyd
maakt , dat de Crepide twee zoolen hadden , en de Sole maar één ; weshalye hy den
naam cok den Grieken niet wil roeéygenen , maar acht dat men denzelyen zou konnen
afleyden van Crepitus, 6£° gekraak, dar ze maakten , ° welk men zo wel niet van de
enkelde zoolen zou konnen vermoeden (g). Dat de Griekfche Kreep?des inderdaad
diergelyk cen geluyd maakten , (*t welk men van de So/ez niet denken kan) blykt uyt
de gemeene vertelling van Momus , die zyn oordeel over Venus zullende geeven ,
niets op haar te zeggen vondt, dan dat haare pls, 6f muyl, cen weynig te veel
raakte.
De Caliga was eygentlyk het fchocifel der f6ldaaten , zynde desgelyks zoolswyze ge=

maakt , zo dat ze ’t bovendeel van den voetniet bedekte , fchoon ze t6t aan ’t midden
van het been quam : de zool was van hout gelyk de klompen , en vol van fpykers.
Deeze fpykers waaren doorgaans zo lang in de fchoeifels der fchildwachten , dat Sueto-
nius (4) en Tertullianus (£) die Calige Speculatorie [Befpie-klompen] noemen, even
als 6f zy den draager hooger verheffende , hem daardoor beter gelegenheyd gaven om
yan zich te zien.

Vandeeze Calige was het dat de Keyzer Kaligula zynen naam kreeg , doordien hy
in ’t Leger gebooren , en naderhand in de dragt van cen gemeen féldaat opgebragt was.
(k) Hierom is ’t dat Juvenalis (2) en Suetonius (22) het woord Caligati ( geklompte)
voor gemeene féldaaten gebruyken , zonder cen zelfitandig naamwoord daarby te voe-
gen,

(6) Balduinus Calc. Antig. c.13. (4) Caligul. cap. 52. (5) De Coron. Milit. (4) Svezon. Calig.cap. 9.
(1) Sat. 16.24. (1) Auguft. c. 25.
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Van de Huuwelyken der Romeynen.

     
  

  
    

FLDesS29Cs E huuwelyken der Romeynen , die zo geleerdelyk verklaard zyn
) I 1 door vcele voornaame Schryvers, als de vermaarde Rechtsgeleerden

Tiraguel , Sigonius, Briffonius, en de twee Hotmannen , zullen
ns zeer verftaanlyk voorkomen, als men cen vlytig onderzoek doet

ontrent de manier van verloovinge , de perfoonen dien ’r geoorlòfd
}) was tzamen te trouwen , den eygentlyken tyd van trouwen ; de ver-
fcheydene wyzen van huuwelykfluytinge, de plegtigheden van trou-

> en, en de oorzaaken en wyze van echt{cheydinge.
Het huuwelyks verdrag wierdt geflooten door cene verbindtenis van de vrindenter

wederzyde , en kon zo wel tuffchen afweezendeals tegenwoordige , en al zo wel in
heymelyk als voor getuygen gefchieden. Evenwel was de gewoonlyke manier van ver-

loo.
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looven door cen gefchrift dat met pemeene.toeffemming opgelteld ; en door beyde par.
tyen gezegeld was.  Dus zegt Fuvenalis, Sat. 6.

Sìtibi legitimis pattamjunttamque tabellis
Non es amaturus.

Zo gy haar , die aan u door wettelyk gefchrift
Verloofd is en verkn6cht, niet waarlyk zoude beminnen

En St. 10.

— —— Veniet cumfignatoribus aufpex.

De Wichlaar ftaat met de ondertekenaars te komen.

Daarenboven zondt de mansperfoon aan ’t vrouwmenfch cenen ring tét een onder-
pand , die ten tyde van Plinius gemeenlyk van yzer was, zonder ftcen daarin (a). De-
zelfde Schimpdichter zegt’er dus van , S46.6.

Conventum tamen © pattum & /ponfalia nofira
Tempeftate paras , jamque è tonfore magiftro
Peiteris, © digito pignus fortaffe dedijàz.

Négtans wordt een verdrag en huuwlykfe voorwaarde
Van u vervaardigd , en gy laat u reeds van een
Scheer-meefter potfen , en hebt ook, heel wel te vreén,
Een ring tér onderpand miflchien al weggegeeven.

Daar was door de Wetten geen ouderdom bepaald die ontrent het verlooven moft
in acht genomen worden, maar dat mogt t'allen tyde gefchieden, behoudens dat de par-
tyen cen begrip 6f bezeffing van de verbindteniffe hadden » ?t welk men onderftelde
dat niet weezen kon voor dat ze zeven jaaren oud waaren. Echter beval Auguftus na-
derhand dat geene huuwelyks-verbindteniffen bondig zouden geacht worden , ‘i en waare
de trouw binnen twee jaaren daarép volgde (5).
Geen Romeyn mogt meteenige andere dan cene Romeynfche trouwen, maar dit ftrek-

te zich echter uyt tòt alle die ’r burgertecht hadden , fchoon in andere geweften ge-
booren : want dit verhaalt Dionyfius (c) van de Latynen, Livius (4) van de Kam-
paniérs , en Cicero (e) van de inwooners van Aricia, Niettemin vindt men dat'er te
Romeeen zonderlinge bepaaling ontrent die zaak ingeyoerd wierd » naamelyk cene wer
van de ‘Tienmannen ; verbiedende alle huuwelykén tuffchen de Edelen en gemecne.
Maar naa verloop van zeven éfachtjaaren gaf de burgery zulke gevaarlyke blyken van
haare belgzucht daarover, dat de Burgermecfters op cen voorflag van Kanulejus, Voor-
ftander des .vélks , genoodzaakt wierden het maaken van een tegenbefluyt inte willigen,
eneenvryverdrag in ‘c ftuk van huuwelyk tuflchen perfoonen van allerley ftaat toe re
ftaan ((f).
DeNi waarenzeer bygeloovig ten opzigte van den byzonderen tyd des huu-

welyks , achtende verfcheydene dagen en tyden dee jaars zeer ongelukkig tét dat voor=
neemen. De Ka/enden , Nonen , en Iden van een iegelyke maand wierden zeer ftrikt
vermyd , alsmede het feeft genaamd Parentalia in Sprékkelmaand » gelyk Quidins
aanmerkt Faffor. 2.

Conde tuas, Hymenae , faces | & ab ignibus atris
Aufer , habent alias mafta fepulebra faces.

Verberg , o Huuwlyksgéd, uw? toorts, onthoudze van
Het heylloos vuur ; het graf moct and’re fakk'len hebben.

Degeheele Blocimaand wierdtaangezien als van quaaden gevélge om cen huuwelyk
te fluyten , gelyk Plutarchus in zyne Roomfche Vraagltukken , en Quidizs in het DE
boek zyns Almanaks te kennen geeft :

Nec vidue tedis cadem , nec virginis apta ;
Tempora ; que nupfît nec diuturna fuit.

Ee3 Tem-

(4) Plin. B.N.Iib. 33.c.1. (0) Sueton. Aug. c. 34. (e) Lib.6. (4) Lib. 38. (e) In Philipp.
(f) Liv, lib. 4. -
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Hac quoque de caufa , fi teproverbia tangunt ,

Menfe malas Majo nubere vulgus ait.

              

  

  

     

  

 

  

   

  

               

  

        

  

?c Welk hierop uytkomt.

Deez tyd is niet bequaam voor vryfters , néch voor weeuwen;
Een huuwlyk in die maand heeft nimmer lang beftaan.

Zo ’t {preekwoordiets vermag, men hoort het graauw uytfchrecuwen :
‘t Zyn quaade vrouwlién die in May te trouwen gaan.

Dòchhet gelukkigfte faizoen inallen deele om de huuwelyksplegtigheyd te vieren, was
de tyd die op de I4ew van Zomermaand vélgde : weshalve Ovidis van zyne déchter
fpreckende aldus zegt , Faft.6.

“Hanc.ego cum vellem genero dare , tempora tedis
Apta requirebam , queque cavenda forent.

Tunc mihi poft facras monftratur Funins Idus
Utiles © wuptis , utilis effe viris.

*c Gene men aldus kan vertaalen.

Toen ik na eenen manvoorhaar had uytgekeckert,
Vernam ik welke tyd bequaam was , welke niec :

Men wees me op Zomermaand , als de Iden zyn verftrecken ;
‘t Is goed te trouwenals ’t op zulken tyd gefchiedt.

Dedrie manieren van cen Huuwelyk aan te gaan welke eygentlyk onder de Burgerlyke
wet betrekkelyk zyn , waaren ferre [ door broodkoorn ], coemptione [door koop], en
ufù [door® gebruyk]; het onderfcheyd derzelver beftondr in ’t kort hierin. Confar-
reatio was wanneer de huuwelyks plegtigheyd voltrokken wierdt mer het éfferen van
ebrande koeken door den PontifexMin [Opperften Priefter] en den F/zzzez Dia-
% [Priefter van Jupiter]. Plinius zegt dat dit de heyligfte band van alle was (&).
Echter vindt men dat dit gebruyk met der-tyd bykans geheelafraakte , om de mocije.
lykheyd die’er in dientoeftel ftak (4). Eene echtfcheyding welke metdiergelyk een
plegtigheyd gefchiedde , noemt Feltus Diffarreatio. Déch Coemptio was wanneer de
perfoonen zich aan den anderen verbonden , door elkanderen van wederzyde cen ftuk
gelds te geeven. Een Huuwelyk ’t welk men zeyde door ’t gebr4y£ voltrokken te zyn
Was wanneer de vrouw met toeftemminge van haare vrinden een rondjaar by den man ge-
woond hadde , zonder drie nachten van hem geweelt te zyn ; in welken ‘gevalle zy in
allen deele als zyne wettige vrouw wierdt aangemerkt , hoewel niet zo naauw aan hem
verbonden als in de andere gevallen.
De Huuvelyksplegtigheden wierden altoos begonnen met het befchouwen der voor-

tekens door de Wichlaars (Ax/pices). Hicrom zegt Cicero: Nubitgenerofocrus nullis
aufpicibus , nullis auttoribus , funeftis omnibus ominium (i). {De fchoonmoedertrouwwe
aan haaren fchoonzoon zonder Wichlaars, zonder’topzigt van iemand , zo datalles zich
ndr en doodelyk vertoont].

Als de Bruyd opgefchikt wierdt fcheydde men haare haairlékken met de punt eener
fpieffe; *© zy tét cen teken dat de huuwelyken der Romeynencerft door een corlég en
vyandlyk bedryf met het fchaaken der Sabynfche maagden begonnen waaren (4) : 6f
om de bruyd indachtig te maaken dat zy gehuuwd zynde aan iemandvan een krygshaf-
tige afkomft , zich tét geen weydfch optooifel mot gewennen : 6f omdat het groorfte
deel der huuwelyks zérge Juno toegefchreeven wierdt, aan welke men defpies toewyd-
de,, waarvan zy den naam van Dea Quris kreeg ; want Quiris betekende by de aal-
oudendar geweer (2). Qvidius fpcelt op die gewoonte in het 2° bock zyns Almanaks.

Nectibi que cupide matura videbere matri,
Comat virgineas hafta recurva comas.

En fchoon uw? moederual oordeelt ryp te weezen,
Gedoog niet dat de fpies uw maagdlyk haair verdeel?.

Vervélgens zette men haar een kroontjè van bloemen op , en ded haar den fluyer ge-
noemd Flazzzeum om ; waarom Katullus aldus opzingt:

Cin

(g) Lib. 18. c.2. (4) Zasit. Annal.4. (+) Orat. pro Cluent. (4) Piutarch, in Romul. (7) Jul. Que
Rom. 87,  
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Cinge tempora fioribus
Suaveolentis amaraci :
Flammeum cape.

Bekrans uw hoofd met bloemtjes zoet
Van geur; en hang den fluyer om.

En Fuvenaal befchryvende Meffalina zo als ze met Silius ftondtte trouwen , zegt
dt, 10.

—— —— — Dudum fedet illa parato
Flammeolo.

nait alice te pryesi
Merhaarenfluyer om.

In plaats van haare gewoonlyke kleeding droeg zy dan de Tunica rela , 6fgemeenen
16k , die reéf4 genoemd wierdt omdat hy opwaards geweeven was, zynde van zodaa.
nig een foort als de jongmans droegen wanneer. zy den mannelyken tabberd aanfchoo-
ten (7) : deeze r6k wierdt meteenen gérdeltoegeftrikt , welken de Bruydegom moft
losmaaken. Aldus opgefchikt wierdt zy op den avond na ’e huys van den bruydegom
geleyd door drie jongens , die met den ròk genoemd Pretexta gekleed , en welker va-
ders cn moeders négin *t leeven waaren. Om haarte lichten ,, droeg men vyf toort-
fen , van welk getal Plutarchus (7) gepoogd heeft verfcheydene rédenen uyt te vinden.
Mendroeg haar ook een fpinròk en cenefpil naa, ter gedachteniffe van Kaja Cecilia,
6£ Tanaquil , gemaalinne van Tarquinius Priskus, en cen vermaarde fpinfter (o). En
om die reden noemde de bruyd haarzelye geduurende de huuwlyks ftaatfi, K4j4, alseen
gelukkige naam.

Als zy aan de deur gekomen was, welke men met bloemen en groen lòf vercierd
had , (vélgens ‘e zeggen van Katallus,

Veftibulum ut molli velatum fronde vireret,

Hetvoorpértaal dat met groen booml6fwas beftoken ; )

bewondt zy de péften met wolle ftrooken , en beftreekze met gefmolten ongel, om befmetting
en tovery uyt te houden. Zirgilius heeft her 00g op deeze gewoonte, Zueid. 4

Preterea fuit in tettis de marmore templum
Conjugis antiqui , miro quod honore colebat ,
Velleribus niveis s & fefta fronde revinttum.

?t Welk Vondel aldus vertaald heeft.

——-—— — Behalve ditte ftont
Een marmere kapel van wijlen haer getrouden
In ’thof, een kerck by haer godtvruchtigh onderhouden ,
Metwitte vachten en feftoenen overkleet.

Als zy in huys zou ‘treeden moft ze vooral den drempelniet raaken , maar wierdt'er
met kracht overheene getild, ’t zy omdat de drempel aan Vefta, cene zeer kuyfche go-
dinne, toegewyd was, en daarom door geenerley omftandigheden mogr verontreynigd
worden; 6f omdat het ecne foort van zeedigheyd zoude fchynen, dat ze met dwang in
cene plaats gebragt wierdt daar zy haaren maagdom ftondt te verliezen (£).
-Binnengetreeden zynde leverde men haar de fleutels van’c huys over, en de Bruyde-

gomboodt haar twee vaten aan , ’t één met vuur , ent ander met water, ?c Zy als cen
zinnebeeld van zuyverheyd en kuysheyd , 6fals een teken van gemeenfchap van goede=
ren, Ofals cen onderpand omelkanderen inden uyterften nood by te ftaan (9).

Vervélgens wierdt zy met haar gezelfchap met een prachtig gaftmaal van den Bruyde-
gom onthaald , by welke gelegenheyd de wetten van uytgaave wat meer vryheydin hec
doen van kéften toeftemden ; dan het gemeen gebruyk medebragt, Dit onthaal was
zelden zonder muzyk, ‘t welk gemeenlyk cen fluytfpel was, waar onder het gezelfchap
Thalaffius 6£ Thalafio zong , gelyk de Grieken Hymeneus uytgalmden. Plutarchus

geefe
m) Plia.lib.8.c.48. (2) Rom. Quelt. (0) Pliz. lib. 8. c,48. Plntarch. Rom. Quelt1, Servins

siti Eclog. 8. (9) Pitrebini. @)
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geeft cenige rédenen wegens ’t gebruyk van dit woord (1). Het gemeengevoelenis
dat het cene vermaaning was om welhuyste houden, vermids het Griekfch woord Ta-
maola [talafîa) swolfpinnen betekent : en onder de huuwelyks voorwaarden tuffchen
de Sabynen en Romeynen , naa ’ fchaaken der maagdenbeflooten, was dit ééne , dat
de vrouwen geen ander dienftbaar werk voor haare mannen zouden doen » dan ’t gene
het fpinnen betrof.

Ondertuffchen gooide de Bruydegom neuten voor de jongens te grabbel, gelyk Vir.
gilius ookte verftaan geeft in zyn 8*° Herderskout. Ò

Sparge , marite  nuces.

Strooi neuten , Bruydegom.

Onder de veele rédenen die van deeze gewoonte gegeeven worden ; is het gemeen
gevoelen dat het cen teken was dat zy ’t kinderfpel den fchop gaven , en tét cen ernfti-
gerleevensmanier overtraden ; vanwaar 24ci6us relictis [ met het verlaateri der neuten] tét
cen {preekwootd is geworden. Deezegifling wordî geltyfd door de vòlgende dicht-re-
gels van Katullus:

Da nuces pueris , iners
Concubine : Satws diu
Lufifti nucibus. Lubet
Fam Servire Thalaffio,
Concubine , muces da.

Waaryoot men op het Duytfch zou konnen zeggen:

Deel neuten aan de jongens om,
© loome en doffe bruydegom ;
G'hebt lang genoeg daarmeé gefpeeld.
°K acht dat dit fpel u reeds verveelt;
Nugy den Trouwgéd dienen wilt ,
Gineuten , man van°t groote gild.

Ondertuffchen had men ’t Bruyds-bed klaargemaakt, en'eene paro oiude wyven, die
nooit meer dan aan éénen manwaaren gehuuwd gewceft, leyden'er (e Bruyd in meteen
groote zwier en ftaatfi. Dus zingter Kafu//us van :

Vos bone fenibus viris
Cognite breve femine,
Collocate puellulam.
Fam licet venias > marite , ©c.

Zynde ontrent van deezen zin.

Gy vrouwtjes, die een korten tyd
Met oude mans gehuuwlykt zyt
Geweeft , komt zamen onbelét,
Enbrengt het meysje voort te bed.
Kom.nu vry, bruygom; °t ftaat u VIY, 04%.

Nubleef’er niets over dan dat de Rena haaren gérdel lésmaakte j cene ge-
woonte die geen uytlegging van noodeheeft : alleenlyk ftaat daar ontrent aan te merken
dat dit een gebruyk was van overgrooten ouderdom (€29)

Zel-
(+) Idemin Rom. & Rem. Quelt. 31.

(*) Aldus zegt Mof:has in vyne vertelling van Jupiter en Europa :

—_ Zels 3 7eduv inten arerdlero popo»
Alice 5 di pirpive

»

En Homerus Odyll 2. Alce rapSevio Cero

En Mefess in 2ynen Hero en Leander.

106 di pev voir timer è d'dvriua abraro plrp3
Kad Daruòy imtCnoav deisoria uvDepelns.  
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Zelden ontbrak het daar aan cen gezelfchap vanjongens en uytgelaatene quanten, dic

cen party flordige deunen zongen; ‘© welk men by die gelegenheydtoeliet : enmen noem.
de die gezangen Fe/cenzini.  Hierom zegt Katullus :

Nec diu taccat procax
Feftennina locutio.

De dartle en ongebondetaal
Zywyg' niet lang ftil op’ bruyléftsmaal.

En K/audianus.

 

Permi[fifgue jocis turba licentior
Exultet tetricis Libera legibus.

Hetftaat nu aan ’e gezelfchap vry;
Mer vrolykheyd en boertery
Zich te vermaaken onbelét, +
En vry te weezen van de Wer.

°s Daags daaraan gaf de nieuwgetrouwde man cen ftaatelyk avondmaal, en noo:
digde alle zyne oude makkers omeensluftig te drinken , welk drinkmaal men reporie
noemde. ì

Het onderwerp van echt{cheydingeis iets dat ganfchelyk t6t den Rechtsgeleerden be-
hoort., en ‘t onderfcheyd tuffchen repudium en divortinim mag men aan hunne ziftery
tocfchryven : ’t eerfte willen zy dat eene verbrecking is van *t huuwelyks verdrag, en ’t
laatte cene fcheyding naa de daadelyke voltrekking van’ huuwelyk. ‘Plutarchus maakt
gewag van zékere ftrenge wet van Romulus , die cene vrouwe niet toelier haaren man
te verlaaten , maar aan cenen man vryheyd gaf om zyne vrouwteverftooten , wanneer-
ze 6f haare kinderen vergeeven , 6f zyne byzondere fleutels naagemaake, 6f zich aan
de mifdaad van overfpel fchuldig gemaakt had.

Maarindien de man haar om eenige andere reden verftiet, dan mot hy de ééne helft
Zyner goederen aan haar geeven , en de andere aan de godinne Ceres afitaan : en cen
ieder die zyn wyf wegftuurde moft verzoening doen aan de Goden deraardryks (5).
*t Is zeer merkwaerdig dat bykans zeshonderd jaaren naa ’t ftichten van Rome) zékete
P. Servilius , 6f Carvilius Spurius , de eerfte der Romeynen was die zyne huysvrouw
verftiet (1).
De gemeene wyze van echtfcheyding was de vrouw eenenbrief toe te zenden, waarin

de rédenender fcheydinge, en ecne aanbiedinge van alle de goederen welke Zy mede ten
huuwelyk gebragt had, vervat waaren ; dit noemde men Repudium mittere [cenen (cheyd.
brief zenden ].. Of anders wierdt zulks in haare tegenwoordigheyd , voor genoegzaame
getuygen, verricht , door het fcheuren van ‘e fchriftelyk verdrag , het wedergeeven van
haar huuwelyks goed , het ontneemen der fleutelen , en ’t zetten van haar buyten de
deur. Maar hoedaanig ook de wet van Romulus afraakte , ’t is zeker dat de viouwen
in laatere tyden zo wel als de manneneene echt{cheyding mogten verzocken, en tétcen
afgezonderd leeven treeden.  Aldus zege Yuvenalis', Sat. 9

   

—— — — — Fagentem fepe puellam .
Amplexu vapui s tabulas quogue fregerat è &jam
Signabat.

Ik heb uw vrouwtjes als ’t van u af wou, menigmaal
Weérhouden; het tafreel had zy 00kal gebroken ,
En onderfchreef her weèr. .

En eMartialis , Lib. x. Epigr. 4.

Menfe novo Maji veterem Proculeia maritum
Deferis , atquejubes res fibi habere fuas.

Gy fcheydt in Maymaand van uw? ouden manaf, Saar;
En zegt, dat hy zyn goed vry houden mag : niet waar?

©Ons komtalhier cen fraaije gelegenheyd voor, om het gemeen gevoelen dat de Ro.
meynen hunne vrouwen aan malkanderen uytleenden ; cens te onderzocken. De Schry-
verdic hen zulks telafte legt is de geleerde Tertullianus.in zyn Verweerfchrift, kap..39.

F al
(5) Platarch. in Romul. (2) Valer. Max, lib. 2. c, 1. Plat. Compar. Romul. & Thef. & Rom. Queft.
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alwaar hy zegt : Omnia indifereta funt apud no$ , &c. «Alles îs onder ons (fprecken.
de van de Chriftenen) gemeen , uyigenomen onze:vrounwen : <wy dulden geen deelge»
nootfchap in die ééne zaak , in welke andere mannen openilyk deelzenooten zyn , door
niet alleen ?t bed bunner vrinden te gebruyken , maar hunne eygene vrouwen ocok voor
cens anders omhelzinge ten beffe te geeven. Ik acht dat zulks gefchiedt vilgens de in-
frelling van de wyfte onder de Ouden , den Griekfchen Sokrates , en den Roomfchen
Kato , die bunne wyven vrywilliglyk uytleenden. «En cen weynig verder : O faprentie
Attice © Romane gravitatis exemplum ! leno eft Philofophus © Cenfor: [,, O zonder-
»,ling voorbeeld der Attifche «wysheyd, en Roomfche deftisheyd ! de Filofoof en de
» Tuchtmeefter zyn beyde hoerewaarden].

*t Is voornaamelyk op dit zeggen dat men de Romeynen' met deeze gewoonte betiche
heeft, en cen heel voornaam Manvanons eygen land (4) neemtdit gemeen gevoelen
aan, hoewel hy de mifdaad aardig verkleynt, door een exempelby te brengen dat daar-
mede overeenkomt. ’t Is wel waar, dat hoewel de wetten die mannen, welke hunne
wyven 6f om geld verhuurden, 6f haar aanhielden naa dat ze van gepleegd overfpel over-
tuygd waaren , *in zékere ftraffe vervallen ftelden , de fimpele toclaating echter van zulk
een misdryf ongemerkt by de Overheyd doorging. En Ulpianus zegt uytdrukkelyk:
Ei qui patitur uxorem fuam delinquere , matrimoniumque fuumcontemnit , guique con-
taminatione non indiguatur , pena adulterum noninfligitur. Dat is, Den genen die zyn
wyftoelaat dat ze haar te buyten gaa , en zyn buuwelyk verfmaadende zich niet ge-
belga toont dat men =yn bed verontreynige , wordt de ftraf der overfpeelderen niet op-
gelegd. -Maar°t is byna onmoogelyk dat men hieruyt zoud oorzaak neemen om zulk
cen waan op te vatten , omdat even ’t zelfde tegenwoordig ook toegelaaten wordr.
Men zouderhalve ter gunfte der Romeynen konnen bybrengen, dat dit geyoelen waar-
fchynelyk zyn oorfprong gehad heeft uyt die veelvuldige gewoonte , vélgens welke een
vrouwmenfcheen echte vrouw wierdt , alleenlyk door bezitting en ’t gebruyk, zonder
eenige andere plegtigheyd. Dit was de onvolkomentfte vanalle huuwelyks verbindtenif
fen ; want zy wascen echte vrouw veel cer door de wet der Natuure , dan vélgens de
Roomfche inzettinge ; en daarom wierdt ze ook niet Materfamilias [ Huysmoeder ]
genoemd s néchte had zy eenig recht om de goederen van haaren man te erven , wor-
dende geache enkelyk genomen te zyn om kinderen by te teelen : invoege dat men
haar , naa dat zy drie 6fvier kinderen gebaard had , vry aan eenen anderen mogt
gecven.

Belangende ’t voorbeeld van Kato, (omalhier niet te zeggen dat Tertulliaan verkeer-
delyk den Tuchtmeefter voor den Uticenzer gefteld , en daardoor de fcherpte van zyn
{chimpfcheut verlooren heeft,)) het befte verhaal van die zaak kan men hebben uyt Strabo
en Plutarchus.  Strabo zegt in zyn zevende bosk: ‘Ietopdai dî ae) 16) taripor &c. Men
verhaali van deeze Tapuriaanen , dat bet geoorlòfd by hen geacht wordt hunne wyven .
aan andere mannen'overte geeven, naa dat yer twee Gfdrie kinderen by geteeld heb-
ben, gelyk Kato by onzen tyd op ’t verzock van Hortenfius hem zyne buysvrouw Mar-
cia gaf> vblgens de aaloude gewoonte der Romeynen. Want men moet alhier door de
woorden éxdìdgeen éÉedexe niet verftaan het uytleenen 6f verhuuren van vrouwen, maar
het uythuuwelyken aan nieuwe mannen; gelyk Plato zegt €docw Suyartpar ox, voor
dochters ten buuwelyk te geeven.

Plutarchus cer hy tét zyn verhaal treedt ;, zegt vooraf dat dit voorval in Katòs lee-
ven zich eveneens vertoontals cen fprookje in een tooneelfpel; cn dat men ’t zwaarlyk
met zekerheyd kan bewyzen. Zynevertelling is genomenuyt Thraftas, diet van Mu-
natius , Katòs vrinden geftadige medgezél , had ; en komthierop uyt.

»» Quintus Hortenfius, man ‘van uytmuntende waarde en beproefde deugd , verge-
», noegde zich niet dat hy in vrindfchap en gemeenzaamheyd met Kato leefde , maar
a» verzòcht ook door cen huuwelyksverbond aan zyn huys vereenigdte zyn.  Komende
», dan cens by Kato, deed hycenen voorflag om zyne déchter Porcia van Bibulus, by
» wien zyreeds drie kinderen gebaard had, over te neemen , en haar tot zyne huysvrouw
»,te maaken , met aanbiedinge van haar weér.te geeven naa dat zy hemeen kind zoude
»»gebaard hebben , byaldien Bibulus haar niet voor altoos wilde afftaan. En dat fchoon
» dit in ’© oordeel der menfchen vreemd mogt fchynen , het echter zou blykeneerlyk in
,, de Natuur ; en voordeclig voor.?r gemeen.re zyn ; ;voegende nég andere rédenen daar
»by om zyn voorneemente ftaaven., Kato ftondt ten hoogften verwonderd over dee-
»zen miflelyken voorflag , maar keurde echter het verecnigen hunner huysgezinnen
»g0ed. Hortenfius daarop van taal veranderende ; fchroomdeniet te bekennen dat het
5, Katds eygen huysvrouw was welke hy begeerde. Kato zyne ernftige gencegenheyd be-
» fpeurende:, floeg zyn' verzoek niet af; maar zeyde dat men Filippus den vader van

s»Mar-
(&) William Temples Inleyding tot de Hiftorie van Engeland, 
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‘3, Marcia daarin behoorde te kennen. Filippus thans ontbooden zynde quamtét hen ,
3, en ziende dat zy ’t eens waaren, gaf zyne déchter Marcia aan Hortenfius, inde tegen-
» woordigheyd van Kato ; die °t huuwlyk zelf bywoonde.

Invoege datdit dan geen uytleening cener vrouwe was, maar eene uythuuwelyking
van haar aan cenen anderen , terwyl de cerfte man nég leefde, by wien men zou'moo-
gen onderftellen dat zy gekomen was door die foort van huuwelyk dat op het recht van
bezittinge gegrond was.  Zo dat het ons dan toefchynt dat de Romeynen tot hier toe
t’onrecht zyn befchuldigd geweeft , dat zy cene gewoonte toelieten die in gcen gemeen
gebruyk was by de allerwocftfte vélkeren.

 

XI HO O°EDISSI EUR

Van de begraaveniffen en Dykfiaatfien der Romeynen.

E oudfte en gemeenfte manieren van lykbezérginge waaren begraa-
en en verbranden; welke beydemen bevindt op één enden zelfden
yd onder dè Romeynen gebruykelyk , en naar allen fchyn van de
Grieken ontleend geweeft te zyn. Dar de Grieken hunne dooden

dg begroeven , kanin °t kort beweezen worden uyt de vertelling van
i icaldaar befchreeven wordt haars

mans lyk, dat in een onderaardfch gewelf gelegd was , te bewaa-
ken: en uyt het bewys dat Solon bybrengt om hetrecht der Athe-

nerstòt het eyland Salamis te beweeren , ’t welk was dat de doode lighaamen daar niet
begraaven waaren v6lgens de wyze der medeéyfcheren , de Megarenzers , maar vòlgens
de Atheenfche gewoonte; naardien de Megarenzers de lyken nat Ooften, en de Atheners
die na ’t Weften keerden; en dat de Atheners voor elk lighaam een graf byzonder maak-
ten, waarentegen de Megarenzers twee 6f drie in één graf ftaken (4). Dat die zelfde
vélken fomtyds hunne dooden verbrandeden, blykt buyten tegenfpraak uyt het getuygenis
van Plutarchus, die van den dood van Phocion fpreekende zegt, dat niemand der Atheners
cenigen tyd lang cen houtmyt durfde aanfteeken, om t fyk naar hunne wyze te verbran-
den : als ook uyt de befchryvinge der peft te Athene by Thucydides , érì upas yap
&morplas &c, met de vertaalinge van welke plaats Lukretizs zyn gedicht befluye.

   

      

  

 

Namque fuos confanguineos aliena rogorum
Infuper ewtruéta ingenti clamore locabant,
Sudebantque faces multo cum fanguine , fepè
Rixantes potius quam corpora defererentur.

Zy ftapelden hunn° bloedyerwanten, met gekryt
En naar gekerm om hunafiterven , op de myt
Van andre-dooden , en men zag de fakkels zweeten
Vanbloed ; men keefveeltyds, al was men nég bekreeten ,
En woude lykenniet verlaaten.

?t Is fchier noodeloos te bewyzen dat beyde deeze manieren van lykbezérginge by de
Romeynen in ’t gebruyk waaren : want dat verbranden hunne gemeene gewoonte was is
by ieder één bekend: En noopende ’r begraaven, hun wetgeever Numaverboodr het ver-
branden van zyn eygen lighaam , en beval dat het in een fteene kift gelegd zoude wor-
den (4). Enby Cicero (c) en Plinius (4) vinde men dat het ftamhuys der Kor-
nelién hunne dooden doorgaans begroef tét den tyd van Sylla den. Oppergezaghebber
toe , die in zyne uyterfte wille uytdrukkelyke laft gaf om zyn lighaamte verbranden ;
waarfchynelyk om de mishandeling te ontgaan, die aan ? zelve, naa eene begraaving ,
door Marius aanhang mogt overgekomen zyn , tòt vergeldinge van ’t geweld dat door
Syllas foldaaten op de tombe en ’t overfchét van Marius gepleegd was.

Maar hoewel verbranden de gemeene gewoonte was , echter was zulks in fommige
byzondere gevallen ronduyt verbooden ; en als de grootfte g6dloosheyd aangezien.
Hierom wierden de kinderen, die cer zy tanden kreegenftierven, onverbrand onder de
aarde bedélven (e); gelyk Fuvenalis zegt Sat. 15.

Efz Terra

(@) Plutarch.in Solon. (6) Id.in Num. (c) De Leg.lib. 2. (4) H.N.lib.7.c.54. (0) IM. lib. 7.0. 16.
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— — Terra dauditur infans

Et minor igne rogi.
 

 

Mendelft het kind in de aard , want ’t is nég al te kleyn
Voor °t lykvuur.

  De plaats tòt begraavinge deezer kindertjes gefchikt , wierdt Suggrundari
noemd. Dit zelfde bygeloof vondt ook plaats ontrent degénendie door den blikfem 6f

donder doodgeflagen waaren (f) : want die lyken wierdennooit verbrand ; maar met
cen groore plegtigheyd , die door de ‘Wichlaars,, nevens * 6fferen van een fchaap , ver-
richt wierdt ,, begroef menze in de aarde , 6f lietze fomtyds wel op de grond leggen
daar zy neérg cen waaren. In beyde gevallen wierdt de plaats terftondineteen ftec-

ne muur; Of ftaakerfel , 6f fomtyds wel maar met cen touw omringd , en alsdan Bidez=
tal genoemd , naar het fchaap (bidens) dat aldaar geòfferd was. Perfius niettemin ge»
bruyke het woord 4idet42 voor den perloonzelf die dus ongelukkig aan zyn eynde was
gekomen.

 

 

  

(Sat. 2.) en quia nonfibris ovium , Ergennagnejubente
Trifte jaces lucis , evitandumque bidental.A Li

Ot omdat ge op °t bevél des Priefters de 6fferanden
In *c béfch niet noodig hebt van fchaapen ingewanden,
Als cen affchuuwlyk lyk door ’t blikfemvuur geraakt.

Want zy beeldden zich in dat waar ergens cen donderfteen gevallen was; de godeni
een byzondere begcerte haddendat die plaats tét hunne aanbiddinge gewyd wierd: zulks
dat , het zy’er een menfch door gedood was 6fniet, zy dezelfde zwier en omflag in ’t
Wwyen van de grond gebruykten (g).

‘De verfcheydene foorten van Lykftaatfién konnen begreepen worden onder de hoofd.
deelen van Fumus indittivam en F'unus tacitum. Belangende Funus inditivum, ’t was
cene lyk(taatlì die zo genoemd wierdt 46 indicendo , van aanzeggen 6f noodigen, ver-
mids het vélkin ’t algemeen daartoe genoodigd wierdt door cenen ftadsroeper.  Dusdaa-
nig cenlykftaatfi wierdt met groote pracht en praal uytgevoerd , en openbaare fpelen
benevens andere ongemeene vermaakelykheden aan den vélke vertoond. Het Zunus
publicum, daar men zo dikwils van gemeld vinde, kan fomtyds volkomenlyk voor ’t
zelfde genomen worden, als funus inditfivum ; en fomtyds maar voor eene foort daar-
van. t is het zelfde, wanncer men'er alle de ftaat en grootsheyd der voortreffelykfte
lykftaacfién in befpeurt, hoedaanige doorgaans voor de ryken en Grooten gehouden
wierden : Ent is alleenlyk cene foort van ’t Fumus indittivum , wanneer'er by gemeld
wordt van de afkondiging cener {tilfland van verrichtingen , en’ bedryyven van een al-
gemeene rouwe, 6f ‘t verfchieten van de kéften der lykMtaatfie uyt de gemeenekaffe.
Wantheris waarfchynelyk dat by beyde deeze plegtigheden een algemeene noodiging

door den ftadsroeper gefchiedde , déchdat zulks in de laatfte foort door bevél van den
Raad , en in de eerfte door uyterfte wille van den overleedenen, éfop ’t goedvin: der
erfgenaamen verricht wierd. Maar daaruyt kan niemand befluyten dat de 1ykftaacfién
van alle ryke lieden verzeld waaren metcenftilftand van openbaare verrichtingen , en
een bevél van algemeene rouwe : wantdit was de grootfte eére die men aan *t overfchét
van Vorften zelven kon bewyzen. Aldus ftelde“de Raad een openbaare Iykftaatfi aan
voor Syphax ; eens een groot Koning van Numidiè, en voor Perfes Koning van Mace
donié , welke beyde in de gevangenifle onder de magt der Romeynen ftierven (4). En
Suctonius verhaale dat Tiberius (7) en Vicellius (4) ook met dusdaanig Iykftaatfién ver-
eerd wierden. Evenwel gefchiedde deeze ecre ook wel aan byzondere perfoonen , die
den Staat cenen merkelyken dienft beweczen hadden, ja fomtyds ook aan vrouwen, ge-
lyk Dio van Attia de moeder van Julius Cafar (4), en Xiphilinus van Livia verhaalt.
(12) En dit was geen gewoonte die den Romeynen alleen eygen was, want Laértius
verhaale van Demokritus , dat hy gefturven Zynde naa een ouderdomvan over de hon-
derd jaaren , met cen openbaare lykftaatfi veréerd wierde. En Juftinus zege dat de in-
wooners van Marfeille , roen.een Griekfche vélkplanting , op ’t ontvangen der tydinge
dat Rome door de Galliérs ingenomen was , een algemeene lykftaatfi aanftelden , om
hunne rouwover dat onheylte betuiygen (7).
Naar het fchynt waaren'er te Rome verfcheydene foorten van openbaare lykAaatfién,

naar de hoedaanigheyd der Magiftraarfchappen éfandere cereampten , welke de over
de

 

  
   

  

  

    
 

 

 
    

   

   

 

  

 

(£)Idem.lib, 2. c. 54. (8) Dacierin Horat. Art. Poet. 47. (4) Val Max.lib.g.c,1. (6) Cap
(#) Cap.3. (1) Lib. 47. (1) In Tiberio. (@) Lib.4s.  

 

  
  

  

  
      

 

    

  

  

 

    
  
  

     

    

  

  

   

  

        

     

  

  

    

   

  



  
   

  

  

  
  

  

    

    

  

 

   

  

    

  

   
  
    

  

   

  

 

  
  
   

    

  

   

  

  

 

  X Hoofdft. VAN ROME V Bock. (229)
denein hunleeren bediei n: want men had’et het Fumus Pretorium, het Cons
Silare » 't Cenforium , cn het Triumphale. De twce laatfte waaren verre boyen de ana
dere de prachtigfte , en hoewelze cer onderfcheyden waaren , echter wierden ze ten
yde der So in één betrokken onder de benaaminge van Fzzus Cenforium , gelyk

‘l’acitus zich dikwils van die: fpreekwyze bedient. En dusdaanig cen lykftaatfi was niet
alleenlyk aan gemeene perfoonen bi a, maat de Keyzers zelve wierden met zulk cen
plegrigheyd naa hunnen dood geéerd ; gelyk Tacitus van Klaudius (0), en Kapitolinus
van Pertinax verhaalt.
Het Funus tacitum [ftille uytvaart ] wietdt inftilte gchouden, zonder fpelen , ftaat-

fi , aanfprecken , éfeen algemeenenoodiging. Aldus zegr Seek , de Tranquil Anim:
Morti natus es: minus moleffiarum habet fnvs tacitum. [Gy zyt gebooren om te
fterven ; con fille uytvaart hecft de minfte mocijclykheyd]. Én Ovidis, Tri1.

   
  

 

   

  
  

  

Quocunque afpiceres luttus gemitufque fonabant ;
Formaque non taciti funeris inftar erat.

 

Men fpeurde aan alle kant de rouwe en °t bang gezueht;
St ti naar gecn uy tvaare die beyvryd was van geruch

 

Dit is ’t zelfde dat Kapitolinus noemt. Fumus vulgare [cen gemcene IylKuytvaart ];
verhaalende dat Markus Antoninus zo uyttermaate goed en mildwas , dat hy zelfs de
tuytvaarten van gemeeneliedenop ’s lands kéften deed houden: Pr‘opertius noemt dus-
daanig cen uytvaart Plebejumfunus [Iykftaatfi des gemcenen vélks] . Lib. 2.

=Adfint
Plebeit parve funeris exegquie.

  

Déchde uytvaart zy maart Kleyn , gelyk als van cen lyk
Van het gemeene vélk.

 

En Aufonius noemt dezelve Funus commune [cen gemeen lyk].

Tu gremio in proavi funus commune locatum.

Gyals het lyk van een gemecnen zyt geplaatit
In de oudgrootvaders fchoot.

En Suetonius geeft’er den naam aan van Funns tranflatitium , daat hy verhaalt dat
Britannikus met dusdaanig een uytvaart van Nero afgevaardigd wierdt (/)

3y deftille uytvaart kan. men ook voegen de Fazerz acerd2 ; 6f ontydig,e Iyken van
ge lieden en kinderen , waarvan FYuvenalis fpreekt Saf..11.

 

    

 

Non prematuri cineres , non funus acerbum
Luxuria , Sc.

?r Is niet de oniype lyk-afch., néch de wrange dood
Uyt overdaad ontftaan.

En Zirgilius Pn. 6.

 

Infantumque anime flentes in limine primo :
Quos dulcis vite expertes & ab ubere
dbftulit atra dies , © funere. merfit scono

 

*t Welk Zondel aldus vertaale.

  Het jammerlyk gefchrey de kindren den tyd,
Envanhetlieve lor des levens vroegver teecken,
Vans moeders borft geruckt ; toen ’t licht, noch naubekeecken,
Eenongeluckige uur en oogenblick , te droef,
Den mégefllcepten roof. voor zynen tyd begroef.

   

Menkande lykpligten verdeelen in zodaanige die gebruykt wierden ont de per-
Pa {cos

(0) Annal. 12. (p) Ner. 33.

 



   

   

     

 

    

      

  

 

  
      

              

   
  

 

  

       

  
  
    

 
   

 
    

 

(30) VBock. DE AALOUDHEDEN XHoofdft.
foonen als zy op fterven lagen, en zulke welke men daar naa aan het dood lighaam be-
Wees.

Wanneer d’er geen hoope vanleeven meer overig was, en de ziel als op het punt van
fcheyden ftonde , waaren de naafte vrinden en maagen van den ftervenden perfoon ge-
woon hemte kuffen , en te ombelzen térdar hy den geeft gaf. Aldus verhaale Sueto-Dius (9) dat Auguftus onder het kuffen van Livia den laatften adem uytblies : en daar
behoeft geen verder bewys van cene gewoonte die ieder een bekendis. ’t Is waarfchyne-
lyk dat zy zich inbeeldden dat ze de ziel van hunnen ftervenden vrind in hunne lichaa-
men ontyingen. Aldus zegt Albinovanus in het lykdicht van Livia ;

Sofpite te faltem moriar , Nero; tu mea condas
Lumina , © accipias hane animamorepio.

Laat my, o Nero, vry , als gy maar wel vaart, fterven,
Luyk Sy myne oogen , en ontvang met uwen mond

Myn? ziel , ey laat my déchdeez’ beé van u verwerven.

Wantde Aalouden geloofden datals de ziel het lighaam ftondtte verlaaten ; zy den
mondtét haaren doortégt gebruykte ; weshalve deeze fpreekwyzen, Animam in primo
ore , Of în primis labris tenere, [ De ziel op ’t uyterfte tipje van den mond, 6f op de
lippen hebben] . zo veel îs als op °# punt des doods te fiaan. En *t was geen wonder
dat zy dachtendat de zicl dus in ’t laatfte bedryf des leevens overgeftort wierd , nare
dien zy zich verbeeldden dat dezelve door cen gemeene kus in eenen anderen overliep ,
gelyk men bemerkt uyt deeze Minne-vaerzen door Makrobius aangchaald , welker cor.
fprongklyk opftel aan Plato toegefchreeven word:

(1) Dum femibulcofavio
Meum puellum favior ,
Dulcemque fiorem Jpiritus
Dauco ex aperto tramite ,
Anima tune agra © faucia
Cucurrit ad labias mihi, Sc.

Dat is,

Terwyl ik met een zoete kus
MynKnaapje druk , en dat ik dus
Degeur zyns adems , door ’t befték
Der open doortòge na my trek ,
Zo komtdeziel, ziek engewond,
Tét op de lippen, door den mond, eng.

En zy kuften hunne vrindenniet alleenlyk ©p ’tfterven, maar ook daarnaa ; wanneermenhet lighaam op den lykftapel ftondt te leggen : waarvan Zibu//us aldus zegt. Lib.1 Eleg.1.
s _ebis , © arfùro pofitum me, Delia , letto 7

Triftibus & lachrymis ofculamixta dabis.

Dit is'er de zin van.

Gy zult me, o Delia, nég bitterlyk beweenen;
Als ik op ’t lykbedleg , gereed om in den gloed

‘Te branden, en gy zult, als die tyd is verfcheenen ;
Bedroefd my kuffen met cen zilte traanenvloed.

En Propertius. lib. 2. Eleg. 13.

Oftulaque in gelidis ponesfuprema labellis 3
Cum dabitur Syrio munere plenus onyx.

Myn° koude lippen zult gy dan voor°t laatft nògkuffen;
Als men de bus aanbrenge vol kéftelyke zalf

Voorts was het ontrentftervende perfoonen gebruykelyk dat men hen hunne ringenontnam: aldus verhaale Suetonius , ,, dat toen de Keyzer Tiberius in zwym viel, en
voor

(9) Augutt. gr. (r) Macrob. Saturn. 1. 2. ci 2,  



  X Hoofdft. VAN ROME. V Bock. (231)
» voor dood gehouden wierdt, men hem zyne ringen afnam; alhoewel hy weder téc
3» zichzelven komende , die weér om eyfchte (s). Zy zyn zeer mifleyd die meenen
dat dit met opzét gefchiedde om Zynen erfgenaam te veranderen ; want fchoon * cengemeen gebruyk by de Aalouden was , dat zy hunnen erfgenaam 6fnaazaat aanftelden 5door hem op hun doodbedde hunneringen te geeven , echter was dit van geen kracht ,
ingevalle men een uyterfte wil kon te voorfchyn brengen , die het tegendeel bchels=de (1).

Maar ’t zy dat zy de ringen afnamen omze te bewaaren , opdat ze niet wegraakten
door degénen die de lyken wafchten en bez6rgden, 6f dat zulks uyt cenanderinzigt ge-
fchiedde ; ’t is zeer waar(chynelyk dat ze naderhand weer aan de vingers gedaan , en op
de Iykftapel verbrand wierden ; gelyk men kan afleyden uyt dat vaers van Propertius ,alwaar hy den geeft zyner minnaareffe befchryvende in ’t gewaad waarin zy verbrand
was, aldus zegt, Li0. 4. Eleg. 7.

Etfolitum digito beryHon adederatignis.

Het vuur had her gefteent”, het welk zy plagt te draagen
Aanhaaren vinger , ganfch gefchondendoor zyn krache.

De gewoonte van de oogen eens ftervenden vrinids te fluyten , cene zaak zo wel by
Grieken als Romeynen gemeen, is bekend by een ieder die cenen Roomfchen Schryvergeleezenheeft.. Alleenlyk ftaat hier aan te merken, dat deezeplegtigheyd gemeenlyk door
de naafte bloedvrindenverricht wierd , gelyk als door de mannen aan hunne vrouwen 4
en door de vrouwen aan haare mannen , door de ouders aan hunne kinderen , en door
de kinderen aan hunne ouders ezz. van al ’c welke men ecne menigte van voorbeeldenby de Poéeten vinde.  Plinius zegt , dat gelyk zy de cogenvanden ftervenden perfoon
flooten , zy die alzo weder openden wanneer het lyk op de houtmyt gelegd wierdt;
en de reden welke hy voor beyde deeze gewoonten gceft is deeze: 48 neque ab homineSupremumfpettari fas fit, © celo non oftendi nefas (#) : [.,omdat her ongeoorléfd3» Was dat cen menfch delaatfte beweeging der oogen zou zien; en daarbeneven.cenheyl-»looze zaak dat mendie voor ’t gezigt des hemels niet zou bloorftellen ].
Noopende de plegtigheden ‘welke men in acht nam ontrent de gefturvene perfoonen,

men zouzein drién konnenverdeclen , teweeten zulke die voor de begtaavenis , die
op de lykftaatfi , en die daarnaa verricht wierden;

Voorde begraavenis vindt men dathet gebruykelyk was de Iyken te waflchen en te
zalven , niet alleen by de Romeynen , maar by meeft alle de befchaafde vélkeren derwaereld, hebbende zulks zynen cerften oorfprong byde Egiptenaarengehad. Deeze plig-ten wierden te Rome verricht 6f door vrouwen welke men Zuzere [ LyKbezérgfters ]noemde,, 6f in de huysgezinnen van de Grootenen ryke door de Libitinarii [ Lykbe-‘z6rgers ] » zynde een zeker genootfchap van lieden die zich met het bereyden van ’tgene tot de lykftaatfién noodig was gencerden , en hunne k6ft daarmeé wonnen : Z
wierden zo genoemd van Libitina, de Godinne der Iykpligten ; hierom wordt Libitina
veeltyds voor den dood zelyen gebruykt , 6f voor *t gene dat tt de Iykftaatfién behoort,
omdat in den Tempel dier godinnealles wat men by zodaanige voorvallen van noodehad , te koop gehouden wierdt. Phedras fpeele daarop, wanneer hy vandengierigen
vrck , Lib. 5. Fab. 77. aldus fpreckt:

  

Qui circumeides omnem impenfam funeris ,
Libitina ne quid de tuofaciat lucrum.

Terwyl gyalle Iyk-onkéften zo befnocit Li
Opdat de lykgodin van u geen voordeeltrekke,

Maar om wedertét de Libitinarii te keeren; zy fchynen de voornaamfte perfoonen
geweeft te zyn , die ’t bewind der lykftaacfién hadden, want Zy namen de ganfche uye
voering daarvan aantét cenen gezetten prys; en hielden daaromveel vélks în dienf om
"t gene daar ontrent vereyfcht wierdt teverrichten , gelyk als de Pollinitores [ Lykzal-
vers], de Vefpillones | Dooddraagers] ezz. De Pollinttores wierden gebruyke om
delyken te zalven 6fte beftryken : van de andere zal miffchien hiernaaiets meérgezegd
worden. ©WMartialis fpeelende op deeze gewoonte van de lyken te zalven » ftryke zé
Keren gaftmaalhouder , die veel reukwerks, maar weynig fpyze had laaten opdifichen,
aardiglyk aldus door;

Un  
(9) Cab. 73. (A) Zie Mux.1.7.c.8. (#) Libirt.c. 37.
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Unguentum fateor bonum dedifti.
Convivis , here , fed nibilfcidifti.
Res falfa ct benè olere © efurire. —
Qui non cenat © ungitur , Fabulle 3
Is vere mihi mortuas videtur.

     

  

     

   

   

    

  

         

   

  

 

  

        

   

    

   

   

  

Gelykals 6f hy. had willen zeggen:

*t Is waar , Mynheer , ge onthaalde met
Een' fraaijen balfem uwe gaften ,
Maar op den difch was niets gezét

Om vante fnyden.  Duste vaften
En welte ruyken , is voorwaar

Tets aardigs. *k Zou my laaten voorftaan
Dat iemand die niet ect, en maar

Alleen gefmeerd wordt , wel mogt doorgaan
Vooreen’ die reeds gefturvenis;
Enniet meer plaats heeft aan den difch,

Als het lyk gewafichen en gezalfd was , dan bewondt men het in cen Kleed: het ge-
meene vélk gebruykte doorgaans den tabberd daartoe; en alhoewel in fommige geweften
van Italié de inwooners zo ruuw waaren dat zy den tabberd niet droegenterwyl ze lcef.
den, echter geeft Fuvezaal ons te verftaan dat zy dood zynde hemniet ontbeerden.
Sat. 3.

Pars magna Italie eft , fi verum admittimus , in qua
Nemotogamfumit nifi mortuus.

Een groot gedeelte van Italie is’er , daar
Niemandden tabberd draagt , voor dat hy is gefturven.

Maar die eenig openbaar amptin den Staat bediend , 6f eenige eere in den cor:
lég ingelegd hadden, wierden naa hunnen doodincen byzonder kleed, dat t6t hun
ampe éftriomf behoorde , gewonden, gelyk Livius (x) en Polybius (4) uytdrukke-
lyk verhaalen. Alhier ftaat ook aante merken dat de aafouden zo zérgvuldig en byge-
loovig ten opzigte hunner doodkleeden waaren , dat zy die by hun leeven dikwils zelve
voor hen 6f hunne vrinden weefden. Aldus voert Virgilins de moeder van Euryalus al
laagende in. LZ. 9.

 
— — —. Necte tua funera mater
Produxi , preffive oculos , nec vulnera lavi;
Vefte tegens tibi quamnottes feffina diesque
Urgebam , © tela curas folabar aniles. 

’t Welk Zondel dus vertaald heeft.

En ick , uw moeder, droegh uwlijck niet , naer de wijze,
Ten huize uit , nochte loock uwe oogen, nualftijf,
Noch wiefch, noch rock u cerft een dootkleet aanhetlijf,

| Her welck ick nacht en dagh beyverde onder ’t wercken;
Ommijnen ouden dagh met dezen trooft te ftercken.

I Î Byaldien de overleeden door zyne dapperheyd eene eerekroon verwurven had, wierdt
ill die altoos op zyn hoofd gezét , als het lyk tér de uytvaert bereyd wierdt, ten eyn-

de de belooning der deugd ecnigermaate naa den dood mogr genooten worden , gelyk
Cicero in zyn tweede bock van de Wetten aanmerkt. Andere perfoonen kroonde men
met bloemkransjes , en vercierde het lykbedde ook daarmeè. De eerfte Chriftenen
hekelden deeze gewoontezeer vinnig , als zweemendenaar afgodery , gelyk men kan
zien by Minutius Felix (=) en Tertullianus (4).
De naafte plegtigheyd die daaraan vélgde was de coMlocatio 6f meérleggine van het

lyk, ‘et welk altoos door de naafte bloedvrinden gefchiedde : weshalve Dio Tiberius
doorftrykt omdat hy zulks ontrent Livia verzuymd had : Ore roosru eronetato, dre

UTO=

 
ll (#) Lib. 34. (9) Lib.6. () Olav. pag. 109. (4) De corona Mil    
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taodarScay duris rpotlero = Py bezdcht haat niet toen =yziek was -, nochteleyde by biaar
selften toon toen ze geffurven was. D)
De plaatsdaar het lyk gelegd wierdt was dicht by den drempel aan den ingang van

‘thuys, gelyk Virgilins zegt En. 11.

—77 7 Recipitgue ad linina grefum ,
Corpus ubi exanimi pofitum Pallantis Acetes
Servabat fenior.

©... Hybegafzich na den drempel
Alwaar het lighaam van d’ontlyfden Pallas lag ;
Envan Acetes wierdt bewaard.

Als het lyk dus geplaatft wierdt , leyde men de voeten na de deur, welke gewoonte
Perfius in zyn derde Schimpdicht aldus befchryft.

— — —_— Tondemqué beatulus alto
Compojitus letto , craffisque lutatus amomis ,
In portam rigidos calces extendit.

Daar legt hy eyndlyk dan opt hoogelykbed neér,
Merbalfem dik befmeerd ; en ftrekt zyn koude voeten
Dus na de deur toe.

De reden waarommen ’t lyk alzo ten toon leyde, was opdat elk een zou konnen zien
6f de perfoon ook door een geweldigen dood gefturven was , ’t welk men aan de uyter-
lyke tékenen kon gewaar worden.
Wymoften vooral niet vergeeten de ConcZamzatio è 6F het geroep voor den ftervenden;

*t welk gelchiedde door zékere perfoonen daartoe gelteld ; ‘© zy dar men hoopte
daardoor de ziel , die nu fcheydde, in haare vlugtte ituyten ; 6f dat men héare ver
moogens , die gemeend wierden ftil en zonder bedryf in ’t lighaamre leggen ,/ poog-
de te ontwaaken : Belangende de eerfte reden. 3 die zyn Wy aan Propertius ver(chul-
digd :18

ft mibi non oculos quifquam inclamavit euntes,
Unum impetraffem te revocante diem.

Maar niemand riep my toe, toen my ’t geziot ontvloog;
"K mogt anders nég een dag; zo gy my hade herroepen ;

Verwurven hebben

Het ander gevoelen is ontleend uyt:de uytlegging dèezer gewoonte by Servius op’zefde bock der Eneade, en fchynt wel ’t Waarfchynelykfte te weezen : want de Gences.
meefters verhaalen verfcheydene voorbeelden van perfoonen, die door cene beroerdheyd
overvallen , in haaft begraaven wierden , en naderhand wcer tét henzelven komende ,
dikwils jammerlyk door gebrék van byftand gefturven zyn.
Zo al dit geroep niet mogt helpen dan zeyde menvan den overleedenen. dat hy Con:clamtatus [befchreeuwd] 6fniet te herroepen was : op deeze gewoonte vindt menbykans in alle de oude Schryvers menigvuldige zinfpeelingen:  Lukanss zegt zeer aa:dig aldus:

i Tri Lo fanere primò
sAttonite tacuere domus ; cum corpora nondum
Conclamata gacent s nec mater crine foluto
Exigit adfevos famularum brachia planictus:

Aldusis alles, als’er iemand legt op fterven,
Verbaafd int huys, zo lang men ’t lighaam nég niet heeft
Beroepen , néch de vrouw met I6ffe vlechten zweeft ,
Envan de meyden eyfcht het droevig flaan met de armen.

Daat is naauwlyks éenige plegtigheyd overig die voor de uytvaart verricht wierdt;
?t en waare de gewoonte vaneen teken uytte feeken , waarain men zie kon dat hethuys in de rouw was; dit gefchiedde onder de Romeynendoordicht by de deur cenige
takken van cen cyprés , 6f rooden denneboom te fteeken ; want vermids die boomen
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(231) VBock. DEAALOUDHEDEN X Hoofdf&,
houwen zynde , nooit weèr opgrociden , hieldt menze voor bequaame zinne*  an cen lyk (0).

Tér hier toe hebben wy verhaald het gene voor de uytvaart gefchiedde. By de lyk:

ftaatfi komt ons te voore de E/zti0 , 6Î uytdraaging, cn de begraavenis. Int cere

ftaat ons aan te merken den'dag ; den tyd.,, de perfoonen, en de plaats. War dag naa
den dooddes perfoons tét de uytvaart beftemd wierdt, weet men niet zeker. Serviusin
zyneverklaaring over dit vaers van Virgilius En. 5.

Preterca fî nona diem mortalibis almum
Aurora extulerit.

Wanneer Auroor” den dag dan negenmaalte voorfchyn
Gebragt heeft. zegt uytdrukkelyk ,; dat het zeven dagen in ‘€ huys gelegen hebbende , op denacht-

3» ffen dag verbrand wierdt , en dat men het overfchét op den negenden dag begroef.
Maar men heeft veele blyken om te bewyzen dat dit gezét getal van dagen niet altoos
onderhouden wierdt.  Moogelykheeft dit alleenlyk opzigt gehad op de lyKftaatfién die
met cen openbaare praal gehouden wierden , en niet opdeftille uytvaarten, inzondet-
heydby deontydigelyken(Funer4 acerba) alwaaralles met zeer groote haaft vericht wierdt.
Dit verhaale Suetonius van ’t lyk van Britannikus (c), en van dat van den Keyzer
Otho (4). EnCiceroin zyne Reede pro Cluenzio zegt : Eo ipfo die puer cumhora
undecima în publico © valens vifus effet, ante nottem mortuus, © poftridie ante lucem
combuftus : >, Dien zelfden dag zo als de jongen ten elf uuren nég in ’t openbaar en wel
» te pas gezien was, ftierf hy voor den nacht, en wierdt°s anderendaagscer°t licht was,
sverbrand.

Noopendedentyd van °t lyk uyt te draagen, oulings gefchiedde zulks alleenlyk by
nacht ; gelykServius aanmerkt op deeze woorden van Virgilius

   
—— — De more vetuffo

° Funereas rapuere faces. Rn. 11.
 

— — — — Men nam naar ’t oud gebruyk
Lyk-toortfen.

Dereden die hy daarvangeeft;is dat zy daardoor de ontmoeting van de Overheden
6f Priefters, welker oogen zy meenden dat door zodaanig een vertooning verontreynigd
wierden, mogten vermyden.  Dus heeft dan Fumus [cen lykftaatfi ] zyne benaaming
gekreegen è Furalibus , van de toortfen, gelyk de Ve/pi/lones 6f Vefperones [ Dooddraa-
gers] zo genoemdwierden van Ze/pera [ den avond].

Niets blykt klaarder, dan dat die gewoonteniet lang in ’t gebruykisgeweeft , ten min-
ften niet in de aanzienlyke lykftaatfién , fchoondezelvein de ftille begraaveniffen fchynt

. ftand gehouden te hebben.  Hieruyt nam Nero een glimpige verfchooning om°t ]yk
van zynen broeder Britannikus , aanftonds naa dat hy hem uyt de waereld gezonden
had ; nat graf te rukken. Want Tacitus verhaalt dat de Keyzer die haaftige begraa-
venis, welke zo veel gepraats en argwaans veroorzaakt had, in een openbaar plakkaat
verdeedigde , bybrengende dat het met de oude inftellingen overeenkomende was, zul-
ke ontydige lykenvoor de oogen der menfchen; zo draals © moogelyk was te verber-
gen, enze niet met de langwylige plegtigheden van lykrédenen en praalftaatfién op re
houden. Aldus verhaalt Plusarchas van Syllàs begraavenis, ,, dat de voormiddag zeer
» wolkig zynde , men het uytdraagen van het lyktòt de negende uure (6f’s naamiddags
sten drie uuren ) had uytgefteld. Maar hoewel deeze gewoonte van de lyken by nache
uyt te draagen meerderdecls ophieldt, echter blecf het draagen van toortfen en fakkels
in ’t gebruyk. Zo zegt Virgilius op de lykftaatfi van Pallas, CE#. 11.

   
— — — — — — Lucet via longo
Ordine fammarum , © late discriminat agros. Hetlicht fcheen langs den weg , en over de akkers heen ,

Doorcene lange reeks van fakk'len,  "€ Plin. lib, 16.0.33. (e) Net.32.> (4) Ohio. e. ir,        



 

  X Hoofdft, VAN ROME VBoek, (33;)
En Perfius Sat. 3.

Hinc tuba , candele. &e.

‘Thans vélgt de Iyktrompét , en fakllen.

En omdat menook fakkels 6f waskaerfen op de huuwelyks ftaatfizn gebruykte, Îietende Poteten niet naa die beyde fomtyds onder €énerley bewoordingete betrekken; gelyltPropertius lib. 4. Eleg. ult.

Viximus infigneò inter utramquefacem.

Wyhebbentuffchen bey de fakk/len onbefprooken
Geleefd.

En Ovidius in zynen brief van Cydippe dan Akontius.

Etfacepro thalami fax mibi mortis adeft.

Envoorde bruyléfts-toorts komt my cen lyktoorts voor.

Omnute fpreeken van de perfoonen die tét het uytdraagen van ’t lyk behootden jzullen wy beginnen met deeze die voor het lykbed gingen , naamelyk de Siticines[Lyk-pypers ], de Prefice [ Lyk-zinglters]; de Ludiz en Hiffriones [ Bootfemaakersen Klucht(peelers ] » de vrygemaakre flaaven , de draagers van beelden ,eng.
De benaaming van Sizicizes wordt door A. Gellius (e) afgeleyd van fitas en cane-e s van ’t zingenoverdesénendie overleeden en begraaven zyn. Deeze zingers waa-ren tweederley; want fommigefpeelden op cen trompér, en andercop cene fluyt Ofpyp.Datde Trompetters by de lykftaatfién cok gebruykt wierden , ziet men by Virgilinsdaar hy van Pallas uytvaart fpreeoke CZ. 11.

Exoritur clamorgue virum s clangorque tubaruri.

Menhoorteen luyd gefchrey van mannen ; en’ gefchal
Derlyktrompetren.

Enby Propertius lib. 2. EI. 7.

Ab! mea tum quales caneret tibi Cynthia fomnos
Tibia; funefta triffior illa tubi.

Hoe zou mynfluyt uw flaap ; o Cynthia, din queelen,
Veel drocviger voorwaar dan eene lykerompér1

En Plutarchus verhaalt een zonderl ing geval van eenen exter, die * gefchal der trom-
petten by de lykftaatfi van cen ryk perfoon hoorende, daarop bot Stil zweeg, en cen
poos geen geluyd konflaan , tétdat hy daarnaa {chielyk, als 6f hy al'dien tyd in diepe
gepeynzen over die zaak geweeft was ; ner die zelfde toonen begon opte heffen, welkede Trompetters gefpeeld hadden , bootfendealle de galmen en draaijingen tét verwon=
deringe naa ;
ie waarfchynelyk dat de Trompetters by de lykftaatfién alleenlyk gebruykt wierdenom e vélk te waarfchouwen dat het ryd was op de uytvaare te verfchynen ; gelyk Lip-

fius bewcert (g).
De 7ibicines [ Fluytfpeelers ] achten fommige dat alleenlyk gebruykt wierden by debegraaveniflen van kinderen en jongelieden , gelyk Servius aanmerkt op ’c eerfle boekvan de Aîncis. En Stetius Theb.6. op de lykftaatfi van Archemorus.

 

Cum fignum luftus cornu grave mugit adunco
ibia , cui teneros fuetum producere manes. È

Wanneer het teken van de rouw ftyf uytgebromd
Wierdr door den Bpgtigen bazuyn, en ’t zachter queelen
Der fluyt , doorga#ns gewoon by jonge doònte fpeelen.

De geleerde Dacier heeft zich onlangs verklaard van ’t zelfde gevoelen te zyn (£).
Ggz Maar

(2) Lib. 20. c. 2. (£) Ple. de Animal. Solert, (g) Demiliti lib. 4. c. 10, (4) In Horat.lib.1: Sat, 6.

    

  

  
   

  

    

    

        

   
  

  

 

  

   

    

   

    

     
  

  

  

  

   

  



   
  

 

 

      
   

 

(136) VBoeok: DE AALOUDHEDEN Xx Hoofdft,
Maar ’t is zeker dat dit niet altyd waargenomen wierdt : want Suetonius meldt van de
fluyten (ibi) by de uytvaart van Julius Cefar (4) , en Seneka by die van Klaudius,
in zyne eApocolocyntbefis. En Ovidius  zegt vari hemzelven in duydelyke woorden.
Trif. 1. Ex.

 

Interea noffri quid agant nift trifte Libelli ?
Tibiafuneribus conventit ifta meis.

Wat wordt in ons gedicht , dan ’t geen’ dat treurig is
Verhandeld ? zulk cen fluyt zou by myn lyk wel paflen.

”t Is derhalve waarfchynelyker dat de fluyten 6f pypen byallerley IyKCtaatfién gebruykt
wierden , gelyk de zeer naauwkeurige Kirchmannus cordeelt.

Het blyke uyt het fatfoen der trompettenen fluyten op de aaloude tomben afgebeeld ,
dat die fpeeltuygen, welke men op lykftaatfién gebruykte, langer waaren, dan degemee-
ne foort, en daarom bequaam omeenfcheller en droeviger geluyd te gceven. Hiervan-
daan komt het dat Qvidizs aan de Iyktrompét den bynaam van lang geeft, Longa tuba.
Amor. 2. El. 6.

Pro Longa refonent carmina veftra tuba.

Laat uw gequeelin plaats der lange lyktrompét
Uyifchaatren.

Naadefpecllieden vélgden de Prefice, [Lyk-zingfters] zynde oude wyvendie gehuurd
waaren téhet Zingen van de lykzang (mei 6f defus), welke den I6f des overleedenen
behelfde; déch doorgaans maarcen flechte en beuzelachtige deun was. Hierom zeyde de
Letterkonftenaar by Gellius tegens de Filofoofen : Vas Philofophi mera effis (ut DM.
Cato ait) mortuaria glofaria : nam quicollegiftis © Iectitaffis res tetras © inanes3
frivolas , tanquam mulierum voces preficarum (k): Gy Wysgeeren zyt (gelyk Kato
»Zegt ) maar doodfche woorden-pluyzers , want gy leeft en raapr cen party gréllen en
s»beuzelingen tzamen , gelyk de oude wyven die by de lykftaatfién zingen.

Dat de Ludi en Hiftriones , [Bootfemaakers en Kluchtfpeelers] voorde lykbaargin-
gen , en opcenboertige wyze danften, wordt van Dionyfius in zyn negende boekver-
haald. En Suetonius meldt van eenen Opperbootfemaaker (Archimimus ) die by de
lykftaatfi van Vefpafianus zyne rélfpeelde (0).
De gewoonte der flaaven van met hunne mutfen op; voor ’t lyk heene te gaan, en

dan vry gemaakt te worden , is door eene wet van Juftinianus bekrachtigd , en men
vindw’er veele voorbeelden van in de Hiftorie
Noopende de bedden die in de lykftaatfién vooruyt gedraagen wierden', 2y dien-

den om'’er de waffenbeelden van de voorouders des overleedenen op te leggen ; en dit
was alleen gebruykelyk by zulke die het Fus iagiz4ze hadden, teweeten het reche
omdeafbeeldfels der mannen van hun geflacht te bewaaren , welke t'huys in houtene
kaffen gezét ,, en daaruyt genomen wierden om op de Iykftaatfi van iemand hunner na-
beftaande opentlyk vertoond te worden (72).  Voor de lyken van Vérften, 6f ecnige
andere heel voornaameperfoonen , wierdenniet alleen de' afbeeldfels hunner vooroude=
ren’, maar ook de beelden van andere aanzienlyke mannen in ftaatfi gedraagen. Aldus
deed Auguftus zeshonderd bedden van beelden op de uytvaart van Marcellus draagen;
enSylia de Oppergezaghebber had’er niet minder dan zesduyzend(7).

renboven droeg men by degénendie dappere krygsdaaden in den oorlég verricht,
rkelyke overwinningen behaald hadden , de afbeeldfels der vyanden welke zy on-

dergebragt , 6f der fteden die zy ingenomen , alsmede den buyt dien zyin denflag be-
komenhadden; gelyk Dionyfius (0) byde Iykftaatfi van Koriolanus ,en Dio () by
die van Auguftus verhaalt. Vrgilins fpeelt op die gewoonte by de uytvaart van Pallas:

   

Multaque preterea Laurentis premia pugne
Viggerat , & longo pradamjubet ordine duci.

Zynde vélgens de vertaalinge van 7ondel:

Behalve dit vercert hy hem met veele prijzen ,
Uit den Laurentfchen flagh , gebiet den roof met een;
Opcene lange ry, voor‘ lyck te draegen heen. a

En
(©) Cap. 83. (4) A.Gell118.c.7. (1) Cap. 19. Ve. (1) Plia. Hit. Nat.1.35.c.2. (2) SerciasinBa bp) BOO i, 0I NE La GLI

   

  
  

      

   

 

  
      

  

  
  

  
  

  

   
  

   

  
  

 

  

 

  

 

  

      

  

 

    



  

    X Hoofdft.

En ecù weynig verder.

VAN ROME. VBoek. (237)

Indutofque jubet truncos hoftilibus armis
Ipfos ferre duces , inimicaque nomina figi.

Hy wil dat d’overften oock afgeknotte ftammen,
Bekleet met wapenen der vyanden , ten toon
Gaendraegen , en den naem entitels van de doòn
Daer bovenfpijckeren.

De Gerechtsdienaars ( Liffores) behoorden ooktét deftaatfi , gaande voor het lyk
heene met de bylbondels en andere ceretékenen waartoe de overleeden by zyn leeven
recht had. * Is aanmerkelyk dar men deeze bondels niet overend , zo als *t anders ge
bruykelyk was , maar omgekeerd droeg, gelyk Tacitus by de lykftaatfi van Germani:
kus verhaale (4). Hieromzegt Albinovanus op de uytvaart van Drufus:

Quos primum vidi fafîes , in funere vidi ,
Et vidi verfos, indiciumque mali.

°t Was by het lyk dat ik de bondels cerft aanfchouwde,
Maar ’k zag hen omgekeerd, ten teken vaniets quaads.

Wy komen nutét de perfoonendie de baar 6f het lykbed droegen ; deeze waaren
doorgaans de naafte vrinden , 6f de erfgenaamen des overleedenen.

—

Hierom zegt Hoe
rattus lib. 2, Sat. 5.

ceiaade
Unitum oleo largo nudis bumeris tulit beres,

  " —— Hetlyk, metoli vet
Gefmeerd , droeg de erfgenaam op zyn naakte fchoudren,

En Fuvenalis Sat. 10.

Incolumi Troja Priamus veniffet ad umbras
Lfaraci magnis folemnibus., Hettore funus
Portante © reliquis fratrum cervicibus. . ©

Aldus door *t Konftgenootfchap N52 volentibus arduum vertaald.

De Koning Priamus , eer ‘Trojes hooge wallen , -
En dakenlagen doorhet Griekfch gewéld gevallen ,
Waare in het vorftlyk graf mét koninklyke pracht
Byzyne maagen , en voorouderen gebragt;
En Hé&ér had métall’ zyn? broederen te gader
Op hunne fchouderen het lyk van hunnen Vader
Gedraagen.

Dus wordt van Metellus, die Macedonié vetoverde , verhaald, dat hyna den[ykfta.
pel gedraagen wierdt door zyne vier zoonen, één van welke toen Schout (Pretor) was,
de andere -drie waaren alle Oud-Burgermeefters , twee hadden gezeègepraald , en cen
het ampt van Tuchtmeefter bediend (7).

Somtyds wierden perfoonen die zich deftig voor den Staat gequeeten hadden, door
de Wechouders, 6f Raadsheeren, 6f de voornaamfte uyt den Adel, ter begraavenifle ge-
draagen. Dit verhaale Plutarchus van Numa, Suetonius van Julius Cefar (5) en Ta.
citus van Auguftus (#) Ende vreemdelingenen uytheemfchen die zich te Rome be
vondenals'er een aanzienlyk perfoon gefturven was , waaren zeer begeerig om hun-
neeerbiedigheyd aan zyne gedachteniffe te bewyzen , door den dienft van %c lykbedde
te draagen , wanncer hy ftondt begraaven te worden. Aldus zegt Plutarchus van de
lykftaatfi van Paulus A&mylius, dat alle deSpanjaarden, Liguriérs, en Macedoniérs, die
by de uytvaart tegenwoordig , en jong en fluks van lighaam waaren , het lykbed opna-
men , en ’t na de houtmyt droegen.

Perfoonen van geringenftaat, hoewel fomtyds ook voornaame Mannen, als ze van ’t
vélk gehaat waaren ; wierden op hunneuytvaart gedraagen door de Ze/piVones 6£ Sans

Gg3 dapi-

(4) Annal. 3. (+) Plim. lib. 7. c. 44. Val. Max. (5) Cap. 84. () Abnal.3     

 

  

        

  

      

     

   
  

        

  

   

    

 

  

 

   

    

  

    

   

   

  

   



  

    
 

  

    

        

    

           

  

                

  

             

  

 

(133) VBoek. DE AALOUDHEDEN XHoofd&
dapilarii , zynde dooddraagers, die hunne k6Mt daar meé wonnen. Dit verhaalen Sue-
tonius (4) én Eutropius (x) van Domitiaan. Dies mag men wel onderftellén dat
deeze lykdraagers de Sandapila 6£ doodbaar gebruykten ; déch dar men andere draagers
hebbende, zich van de Leéfice 6f Leiti [lykbedden] bediende. Deeze doodbaar is ’t
zelfde dat van Horatius en Lukanus genoemd wordt Vilis arca [cen flechte kit.

Hor. L. 1. S.8. — Anguftis ejetta cadaveracellis
Confervus vilportanda locabat înarca.

De lyken die men uyt geringe huyzen haalde]
Omwegte draagen , leyd de mededienftknecht in
Ecn flechte kift.

En Lukanus lib. 8.

Da vilem Magno plebeii funeris arcim,
Qua lacerum corpus ficcos effundat in ignes.

Befchik Pompejus cen gemeeneen flechte kift,
Omhet mishandeld lyk flechts na het vuur te draagen.

*c Is ook waerdig aan te merken dat de baar 6fhet bed fomtyds bedekt was, en fom-
tyds niet : Men droeg het ongedekt als de perfoon een natuurlyken dood gelturven, en
riiet veel van gedaante veranderd was; en dan was het fomtyds gebruykelyk dat men het
aingezigt befchilderde , inzonderheyd van yrouwen , omze behaagelyker voor ’t 00g té
vertoonen. Dio verhaalt in ’t leeyen van Nero, dat hy ’t lyk van Britannikus met éene
foort van witte wafch beftreek , om de blaauwheyd van ’t vleefch , en andere tékenen
vanvergift , daardoor te bedekken ; maar dat cen zwaare regen neérvallende ten tyde
der lykbegangkeniffe, dit blankétfel affpoelde , en de doodelyke tekens aan’t gezigt des
vélks ten toon ftelde.
Maar wanneer het aangezigt'er zeer mismaakt uytzag, 6f anderfins onbequaam was om

gezien te worden , dan fpreydde men een dekfel over ’t lykbedde. Aldus verhaalt Pa-
terkulus dat Scipio Afrikanus ter begraavenifle gedraagen wierdt velato capite [met zyn
hoofd bedekt] (y). Wanneer ookhet aangezigt zeer gekneufd was, gelyk als door ’t
vallen van een huys, 6feenig ander toeval, dat den dooddes perfoons veroorzaakt had,
dan was men gewoon het hoofd 6f ’t aanzigt met cen masker te bedekken, om tebelet-
ten dat het gezien wierd ; en zodaanig cen Iykftaatfi gaf men den naam van vermomde
(larvata funera. )

*t Grootfte gedeelte der gener die tétdeeze ftaatfi behoorden, waaren zulke die 1 Iyk
vélgden:deeze waaren by gemeene uytvaarten zelden veel meer dan de vrinden en maagen
desoverleedenen, en’t was heel gebruykelyk dat men by uyterfte wille aan zodaanige per-
foonen ene erfgifte maakte $ mids dat zy op de lykftaatfi verfchynen zouden. Maar
wanneer ‘t een aangekondigde 6f openbaare uytvaart was ,. dan verfcheenenalle de ftede-
lingen , op de algemeene noodiginge die daarvan was gedaan. De Regeerders cn
Raadsheeren , ja zelfs de Priefters lieten niet naa zich in zulk cen gevalle onder *t ge-
vòlg te laaten vinden , gelyk men ziet in de lykftaatfi van Numa , door Plutarchus
befchreeven.

Eenverhaal te geeven van het gewaad, en de gebaerden der rouwdraageren, dermaa-
gen, en andere die ’t lyk vélgden, is meerderdeels noodeloos ; want het geween ; hee
bitter geklag tegens de Goden, ’t ontvlechten des haairs, 6f fomtydshet affcheeren des-
zelfs , het veranderen van kleedinge , en ’t afleggen der gewoonlyke vercierfelen , zyn
dingen zo wel bekend, dat ze geen nader befchryving vereyfchen.  Echter zyn°er cenige
byzonderhedenin die zaaken welke onze nadere opmerkinge verdienen : gelyk als we.
gens het haair ; ‘© welk zy niet alleenlyk uytrukten , 6f affneeden, maar ook wel ge-
woon waaren op de borlt, 6f fomtyds op de tombe van hunnenoverleedenvrind te leg-
gen. Hierom zegt Qvidizs van de zufters van Narciflus:

 

ia Plamnere forores
Najades , & fettos fratri impofuére capillos.

De zufters kermden met een droef geklag, en leyden
Haar afgefneeden haair op haaren broeder neér.

En

       (#) Cap. 17. (#) Lib. 7. (y) Lib a.
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VAN ROME. |VBoek, (239)

— Tergoque © pectore fufam
cfariem ferro minuit, fettifque jacentis
buubit tenuia ora comis.

 

 

Hydunde°r haair het welk tét op den rug en bor
Neérhing, en hebbende die l6kken afgefneeden,
Bedekt hy ’t aanzigt van den jongen Knaap daarmede.
 

Niet minder aanmerkelykis het dat de zoonen by de lykftaatfi hunner ouderen met
gedekten , en de d6chters met ongedekten hoofde gingen, miffchien alleenlyk om daar-
door zo vcel van hunne gewoonlyke dragtaf te wyken als moogelyk was. Echteris’
niet onwaarfchynelyk dar men met deeze gewoonte der zoonen van hunne hoofden op
zodaanigeftaatfién te bedekken , ook opzigt gchad hebbe op het gemeen gebruyk van
altoos iets op ‘t hoofd re hebben als men de Godenaanbad, inzonderheyd by cene éffe-
rande: de oorfprong en reden deezer bygeloovige plegtigheyd wordenzeertreffelyk door
Virgilius belchreeven , daar hy meldt van de onderwyzingen welke de Profeet Hclenus
aan Anéas gaf. En.3.

 

 
 

Quin ubi transmiffefteterint trans equora claffes >
Lt pofitis aris , jam vota inlittore (olves >
Paurpureo velare comas adopertus amittu :
Ne qua inter (anttos ignes im bonore deorum
Hoftils facies occurrat » © omnia turbet.
Huncfociî morem facrorum , bunc ipfe teneto è
Hac cafti maneant in velligione nepotes.

Aldus door 7owdel vertaald. ?

 — — Wanneer tw vloot het meer
Bevaeren heeft , en ruft , gy reed ftaet voor d’altaeteti
Opftrant, om godt uw woort te houden; deck ùwhaeren
En hooft met purpre zy, dat onder’t offervier
Den Goònontiteccken , u geen heiloos vyant hier
Bejegene , en dendienft en d’cer der Goden fchende.
Gyen uwreisgenoots zult , tét het uiterfte ende,
Deze offerwijze voén , en dat uw naneet mé
Dien zuivren godtsdiend houde.

Noopende het rotwgewaad , wy hebbenreeds aangemertkt (2) dat de Raadsheeren
fomtyds op dusdaanige voorvallen als Ridders , en de Overhedenals Raadsheeren ge-
kleed gingen, en dat her gemeen rouwgewaad zwart was. Déch alhier ftaar verder aan
te merken , fchoon dit de gewoonlyke koleur was om droefheyd te betékenen , en on-
derbeyderley kunnegebruykelyk; datechter het oude wit ; naa dat het Keyzerrykbeveftigd
was, cn toen eene menigte van koleurenin °t gebruyk quamen, in zulk een ‘verachtinge
raakte ; dat het eyndelyk cen rouwdragt wierdt voor de vrouwen. Aldus zegt Statins
in de Traanen van Hetruskus:

Huc vittata comam , niveoque infignis amittu ,
Mitibus exfequiis ades.

Komherwaards met uw haait gchuld , en in necuw-wit
Gewaad , lat u hier by deez lcenige uytvaart vinden.

En hoewel men ecnige reden mogt hebben om te denken, dat de Poéet alhier zyne
aanfpraak richtende aan de Godinne G6dvruchtigheyd (Pietas), haar dat gewaad
geeft veel.eer als cen merk van zuyverheyd en onnozelheyd, dan als het teken van rouw
en drocfheyd by haare kunne; echter blykt de weezendIykheyd der zaake uyt Plutar-
chus, diedezelve tét de ft6ffe van ééne zyner Vraagen neemt, enverfcheydene rédenen
voordat gebruyk geeft. i

Naade perfoonen vélgt de Plegts werwaards de ftaatfi heene ging , het welk ons nu
ftaat te onderzocken. In alle lykftaatfién van cenig aanzien inzonderheydals die

opent=

(&) Int V. Bock, 7. Hoof{lt.

    

  

     

      

    

   

    

  

  

  

 

  

  
  

  

    

  

  

 

  

  

  

  

   

 



     

 

  

        

  
     
  
  

 

    
  

    

   

    
    

    

  
   

   
         

    

       

  

  

 

  

     

 

  

 

  
  
  

      

   

    

(246) VBock. DE AALOUDHEDEN XHoofd®.
opentlyk aangekondigd waaren , wierdt her lyk cert met een groote ftoet van vélgers

» na de markt (for4z2) gebragt. Aldus zegt Horatius, Lib, 1. Sat. 6,

—_ — — — A hic, JPloftra ducenta,
Concurrantgue foro triafunera , magna fonabit
Cornua quod vincatque tubas.

 

Maar deez , indien ’t gebeurt dat men twechonderd Wagens ,
Enook drie lyken op de markt ziet komen , zal
Zo luyd fran fechreeuwen , dat hy daardoor het gefchal
Van hoorens en trompét verdooft.

Alhiet klom dan iemand van de naafte bloedyerwanten op het Pleytgeftocelte , €h
voerde voor de omftanders ecne reede tét 16f van den overleedenen. Wanneer niemandvan het maagfchap deezepligt verrichtte, wierdr zulks doot éénen van de geleerdfte en
welfpreckendfte perfoonen in de ftad gedaan , gelyk Appianus van Syllàs lykftaatfi ver
haale (2). En Plinius de Jongerekent herals *t laatfte toevoegfel t6t het geluk van cen
zeet voornaam man, dat hy op zyne lykftaatfi door den zeer welfpreckenden Tacitus,toch Burgermeefter , gepreezen wierdt (6). ’t Welk overcenfteme mer het gene Quin-
tilianus wegens die zaak zegt: Nam ®funebres Sc (c). ,, Want de lykrédenen behoorensa dikwils ròt cen openbaar ampt , en worden veeltyds door cen bevél van den Raad den
33 Overhedenopgelegd., opdat zy die zelve in perfoon zouden uytfpreeken.

Deeerfte opkomft deezer gewoonte wordt doorgaans aan Valerius Poplikola toégi
fchreeven kort naa’tjverdryven van *t koninglyk geflacht uyt Rome. Pleterchusvan hem ,,dat hy de uytvaaît zyns amptgenoots met eene lykreede veèrerd hebbende
s dit den Romeynen zo welgeviei , dat het cene gewoonte wierdt dat de befte riiannen»» de uytvaart van groote Perfoonaadjen met cene lòfreede vierden.
En deezecere wierdt niet alleen den maninen aangedaan , maar ook den vrouwen;| want Zivius verhaale , ,, dat den Joffrouwen , omdatze eene verzameling van goud ge| s,daan hadden om Romevan de Galliérs te verléffen , tét een merkelyk teken van gun-(IA 5» fte toegeftaan wierdt, met eene lykreede gepreezen te worden zo wel als de mannen.

Ì
|

|

  

 

Il ss Plutarchus deeze zaak verhaalende verfcheelt van Livius alleenlyk in de oorzaak : Hy
» Zegt dat toen het naa ’t inneemen van Veii beflooten was, cene fchaal vanlouteren gou-(il) s»de te maaken , en die na Delfos te zenden , daar zulk een fchaarsheyd van goud was ,[i 3 en de Magiftraaten zo verlegen hoe zy ’t krygen zouden , dat de Rooinfche Joffrou-» Wen daarop tzamenkomendete raade wierden uyt hunne goudene vercierfelen zo veelstoe te leggen., als tét het maaken der 6ffetande , die in gewigte ache talenten gouds»» bedroeg , zoude noodig weezen.  Dat de Raad derhalve » omhaar dié cere te gee-
» ven welke zy verdienden , beval dat’er lykrédenen by de uytvaarten der vrouwen , zo
3» Wel als by die der mannen , zouden gedaan worden ; ’t welk nooit te voore in ’t ge»» bruyk was geweeft. Maar ‘is waarfchynelyk dat die ecte cerft aan bedaagde viòuwens»beweezen wierdt, dewyl men by dien zelfden voortreffelyken Schryver vindt , ,, dav'ers,geen voorbeeld was van cene lykreede over cene jonge viouw , voor dat Julius Cafat
»» zodaanig cen reede voerde op den dood Zyner gemaalinne.

Cicero (4) en Livius (e) klaagen. zeer over deeze gewoonte van Lykrédenen, als6f die vecl toegebragt hadden:t6t het verderven en vervalfchen der Hiftorie - wantdewyl het by dicrgelyke gelegenheden gebruykelyk was , zich 6meer naar de redenkon-ftige régelen , dan naar de waarheyd der zaake te fchikken , gebeurde her doorgaans ,dat de overleeden wegens cenige treffelyke bedryven gepreezen wietdt, daar hy geenrecht toe had. En wanneer men quamtot her melden van zyn ftamhuys , mifte herby zodaanige plegtigheden zelden; dat men drie 6f vier van de vermaardfte perfoonenMU van den Staat inbrage , omhet gellache des overleedenen daardoor doorluci ig te maa| Ì iI ken : en dus verwatde men allengskens al het rechte onderfcheyd van huysgezinnen en| bloed. ;
Denaafte cord daar men °t lyk bragt was de Begraafplaats : ’£ was by de meefte vél-keren een gebruyk die buyten de ftad te hebben —, inzonderheyd onder de Jooden en| Grieken , van welke zulks vermoedelyk cok tér de Romeynenis overgegaan. Dar de| Jooden buyten de ftad begroeven, blykt uyt verfcheydene plaatfen des Nicuwen Tefta-ii merits ; want het grafin ’t welk Jofeph van Arimathea het lighaam onzes Zaligmaakersi | leyde , was iz de plaats daar by gekruyft was (f) , welke was by deftad (g). EnMU by Mattheus leezen we, dat op den kruysdood van onzen Heyland , de graven geopendi wierden s en veele Lighaamen der Heyligendie ontflaapen waaren , wierden opgewekt ,

en(@) ‘Egea. Lib, 1. (0) Lib. a.Epit- 1. (©) Inftitut;1ib. 3: c.9. (4) In Bruto. (+) Lib.8. ‘(f) Johro.41. (g) Joh, 19.02.

  
 

  

 

 
  



   
          

  

    

  

         

  

   

  
  
   

  

                

  

   

X Hoofdft. VAN ROME. VBock, (241)
en uyt de graven wyigegaan zyude naa zyne opffandinge , quamen zy in de Heyligeffad,
en zyn veelen verfcheenen (B).

Belangeride de Grieken , Servius in eenen brief aan Cicero (7) geevende cen verhaal
van den ongelukkigen dood zyns amptgenoots Marcellus , zegt dat hy op geenerley
wyze van de Atheners had konnen verwerven dat zy hem cene begraafplaats binnen de
ftad toeftonden ; vermids zy daar tegen inbragten dat de Godsdienit zulks niet tocliet,
en dat men geen voorbeeld van zulk een gebruyk had.
De Romeynen vélgden van ’t begin der ftichtinge hunnerftad af, die zelfde pewoon-

te, welke naderhand door de Tienmannen tét eene wer gemaakt , en dikwils door ver-
fcheydene inzettingen vernieuwd en bekrachtigd wierde. De rédenen van dit aaloud ge-
bruyk zou men op cen gédsdienftig en een burgerlyk inzigt konnen betrekken.  Noo-
pende ’t cerfte , de Romeynen en de meefte andere vélken hadden eene bevatting ; dat
alles wat aan de Oppergoden was toegewyd , verontreynigd wierdt door *t aanroeren
van cen lyk , ja zelfs als °t ’er maar dicht by gebragt wierdt. Hieromzegt Agellius dat
de Priefter van Jupiter ( Flames Dialis ) geenfins mogt in eene plaats komen daar cen
graf was, néch ook eèn dood lighaam aanraaken (#). En byaldien ’t gebeurde dat de
Opper-priefter (Pontifex Maximus ) cene lofreede over iemand op cene Iykftaarfi
uytfprak , dan wierdt'er altoos een kleed over *t lyk gefpreyd , om het voor zyn gezigt
te verbergen ; gelyk Dio van Auguftus (2) , en Seneka van Tiberius verhaalt (72).
Waarfchynelyk was dit van de Joodfche wet ontleend, vélgens welke den Hoogenpriefter
het gebruyk dergewoonerouwtékenen, 6fby doode lighaamente komen (n) verbooden was.

Hetburgerlyk inzigt fchynt geweet te zyn, dat de lucht door de ftank der verrét-
tende lighaamen niet mogt bedurven , néch de gebouwen door de menigyuldige lykvuus
ren in gevaar van brand gebragt worden.

Deplaatfen dan buyten deftad ter begraavinge gefchikt , waaten 6f byzondere 6fal-
gemeene ; de byzondere plaatfen waaren de akkers 6f tuynen aan byzondere huysgezin-
nen toebehoorende: hierop floeg het boertend puntdichtje van Marzia/is op zékeren per=
foon die cene menigte van zyne wyven begraaven had.

Septimajam, Phileros , tibi conditur uxor in agro s
Plus nulli , Phileros , quam tibi reddit ager:

Uwzevend” huysvrouw legt op de akker onder de aard.
Die akker is u meer, dan cenen andren ; waatd.

Als ’© moogelyk vas begroeven ze altoos in dat gedeelte van den akker6ftuyn die
naaft aan den weg lag , om den voorbygangerende fterflykheyd indachtigte maaken , cn
?r befte deel van hun land te bewaaren. Aldus zegt Favezalis Sat, 1.

— — — Experiar quid concedatur in illos
Quorum Flaminia tegitur cinis atque Latina.

*k Zal cens beproeven wat my vry ftaat op degénen
Wier lykafch reeds op den Flamynfchen weg ; 6f den
Latynfchen is begraaven.

En menvindt naauwlyks etgens in de Schryvers eeh verhaal vin cene begraaving s 6f
daar wordt met cene gemeld dat de doodkruykaan cenen gemeenenweg lag. Propertius
evenwel toont zich heel ernftig in zyne begeerte vanniet, vélgens deeze gemeene ge-
woonte, dicht by eenen landweg begraaven te worden, opdat hy geen befchaduwing van
boomgewas mogt derven. Lib. 3. E15.

Diifaciant mea ne terra locet ofafrequenti ,
ud facit afduo tramite vulgus iter.

Poft mortem tumulific infamantar amantura ,
Me tegat arborea devia terra coma.

Aut bumet ignote cumulus vallatus arene »
Nonjuvat in media ttomen habere via.

Die dit niet verftaat , gelieve zich met het vélgendete behelpen.

O Goòn, gedoogtniet dat myn dood gebeent” zou leggen
Op eenen wegdie van het vélk ftaàg wordt begaan.

H bh Men

(6) Matth. 27.52, 53. () Famil,Epitt. lib, 4. Ep. 12. #) Lib.to.c. is. (/) Lib.54 (#1) Confolat, ad
Mart, c. 15. (2) Levit 21.11:



  
  

 

  

       

  

   

  

 

  

 

  

 

  

     

  

 

  

  

   

    
   

   
    

   

  

      

     

  

  
   

(14:) VBock. DE AALOUDHEDEN X Hoofdt.

Menhoort van minnaars , dus begraaven , altoos zeggen
’t Geen tét hunn? fchandeftreke. My dekke een boom met blaàn

Die van den wegaf ftaat , en vry is van ’t aanraaken.
Of men vergunn” my dat ik in cen zand-duyn legg?,

Ter onbekender plaats ; ’t kan my geenfins vermaaken
Dat men myn° naam leeze op het middenvan den weg.

De algemeene begraafplaatfen waaren tweederley , naamelyk zulke die voor de arme
lieden gefchikt waaren , en zodaanige welke men alleen voor groote perfoonaadjen
hield. Decerfte waaren de Puticule , 6£ puriculi [kuylen], buyten de Efquilyofche
poort : deeze befloegen cengrootftuk lands, en wierden tòt geen ander gebruyk ge-
houden dan het begraaven der beenderen enlykaffche van lieden van geringen ftaat, die
zelve geenplaats tòr ecne grafftede hadden. Maar vermids het groot getal der beende-
ren, die daar gelegd wierden , een befmettelyke lucht veroorzaakte ontrent de bygele-
gene plaatfen der ftad , gaf Auguftus cen groot gedeclte vandit gemeenveld aan zy-
nen gunfteling Mecenas , die ‘er hoven en tuynen van maakte. Dit geeft Horatizs te
verftaan. Lib. 1. Sat. 8, alwaar hy zegt:

Huc prius anguftis ejetta cadavera cellis
Confervus vili portanda locabat in arca.
Hic mifere plebi frabat commune fepulchrum.

Hierbragt cen knecht welcer de lyken die men droeg
Uytflechte huyzen , daar zy waaren overleeden.
Dit was voort arme vélk de plaatfe der graffteden.

De openbaareplaats gefchikt ter begraaveniffe van: voornaame perfoonen was gemeen-
lyk het veld van Mars (Campus Martius). Deeze eere kon niet verwurven worden
dan doorcen algemeenbefluyt van den Raad, en wierdt nooit dan aan lieden van den
hoogften rang , en mannen van verdienfte vergund : dit leeft men by Plutarchus van
Lukullus, en Pompejus ; by Appianus van Sylla (0), en by Suetonius van Drufus (P)i
en Virgilius zegt van Marcellus aldus : /Z7. 6.

Quantos ille virém magnam Mavortis ad urbem
Campus aget gemitus ? vel que ; Tiberine , videbis
Fanera , cum tumulum preterlabere recentem +

"et Welk Zondel aldus heeft vertaald

sean Hoe drocvig en beroert
Wort hy naar °c velt van Mars in Mavors ftadt gevoert,
Meteenenlangen fleep van mannen! watal lycken
Zult gy , ò Tibergodt , met uwe watren ftryken,
Wanneerge vlocit cn ffroomt voorby het nieuwe graf !

Cicero in zyne negende Philippica verhaalt dat Servius Sulpitius wegens zyne veele
uytmuntende dienften voor 1 Gemeenebelt , geéerd wierdt met cen openbaare grafiteé
in het Efquilynfche veld, 6f op ecnige andere plaats daar men ’t goed vondt, van der-
tig voetenaan alle kanten s voorhem, en zyne kinderen , en naakomelingen.  Maar
van diergelyk cen zaak vinde men weynig exempelen.

Wyhebben gezegd dat de gemeene gewoonte was buyten de ftad te begraaven , maarmenmoetechter cenige grafitedendaarvan uytzonderen,, gelyk die vande Veltaalfche maag-
den; welke Servius zegt dat de Wetten cene begraafplaats binnen de ftad toeftonden (9).Dezelfde cere wierdt ook aan ecnige uytmuntendeperfoonen vergund, alsaan Valerius Po-plikola (7) en aan Fabricius (s), welk voorrecht zoud overgaan tét op hunne erfoe-
maamen. Maar négtans wierdter naderhand niemand van dat geflacht daar begraaven 3
déchals’er iemand van ’t zelve gefturven was , bragt men het lyk daar, Waarop iemandeen brandende toorts daar onder hieldt , enze terftond weér wegnam , tét een teken
vanher voorrecht van den overleeden, en zyne afftand van ’t zelve: En dan droeg men
*c lyk na een andereplaats.

Hebbende aldus van het uytdraagen gefprooken', zo gaan wy nu over tòt de begraa-
vinge. Naa dathet lyk op zodaanig cen Wyze als reeds gezegd is , buyten de ftad ge-
draagen was , wierdt het , zo men ’t voorhadte branden, teritond gebrage op de plaats

ten
(0) Engva.lib. 1. (p) Claud.c. 1. (4) Ad ZEneid. 9 (1) Platareh.inzyn lecven. (5) Gicero,



  

    X\Hoofdt 3 VIAINUR.O\M5EI .V:Boek. (243)
ten dien eynde beftemd , (welke zo zy by het graf was, Ba/fur2 [Brandgrafitede ].,
maar zo ze daarvan afgezoiderd was V/frina-[- Brandplaats ] genoemd'wierdr; ) en’vera
vélgens op den rogus 6£ pyra, [lyK{tapel 6f houtmyt] gelegd. Deeze houtftapel was
gemaakt als een altaat ‘,d66h verfcheelde in hodgte naarden ftaat vanden overleeden,
Aldus zegt Zirgilius by de'lykftaarfi' van Mifenusi #76. RS

= Arangaesfepalehie i
Congerere arboribus , caloque educere cerrant.

Dus vertaalt het Youdel.

— — —_—. Zy woelden d’een door d’andre
Omtoteen grafaltaar de takken op elkandre
Te ftuwen , en om ftrytte ftaplen aen deluche.

En Ovidius tegen Ibis.

Ht dare plebeio corpus inane rogo.

En geeven ’t lyk aan ceri gemeenen houtmytover.

De boomen welke men daartoe beezigde waaren gemeenlyk zulke die meet van pik
6f hars voorzien waaren ; en zo zy eenig ander hout gebruykten, kloofden zy°t, opdar
het te cerder vlam zoude vatten.  Dus zegt Virgilias ter zelfder plaatfe :

Procumbunt picee , fonat itta (ecuribus ilex ;
Fraxineeque trabes; cuneis & fifile robur
Scinditur.

Voor *t welk Zondel zegt:

Men houwt’er met de byl harsboomen; eike ftocken
Ter neder , Klooft’er met de beitel effchen hout
En fplyt deneicken ftam.

Rondom den houtftapel wierden eenige cypreffleboomen gezét , miffchien om den
quaaden reuk van’ lyk.te ftuyten. Dit vinde men ook by Zirgilius ter aangehaalder
plaatfe : :

Principio pinguem tedis , & robore feto —
Ingerteni ftruxerepyram,ichè Frondibuscatnisi
Istexuntilatera ‘©: ferales antercapreffas
Conftituunt.

Het welk Yondel indeezetvoege vertaalti

Zy ftapelén het hout, 00 hoog. men op kan fmyfen}
Ten lykvier, eeckelboom , en harshout, eerft'gekloofe!
z'Omvlechten ’t lyKhout met bruin loof, den woude ontrooft ,
Beplanten het wel dicht met treurende cypreflen.

Dat:het Lyk niet bloot op:den:houtmyt , maar. met het:bed ji .waaroplhetlag, ‘gelega
wierdt 5 blykt:uyt dit vaers van 7#44/uso Lib. i Ellix È

Hebis , © arfuro pofitum me ; Delia letto.

Gy zult'me , è Delie ; als ik'op het lykbedde om
Te:branden ben gelegd ; nég.droeviglyk ‘befchreyen.

‘Als dit gedaan was {taken de naafte bloedvrinden:den houtmyt aan, *t welk:ze met
eenen fakkel deeden , houdende hun aangezigt daarvan afgekeerd, gelyk als 6fhet uyt
neod, en niet vrywilliglyk gefchiedde. Dus zegt Vargilius. /En. 6.

_ —stci im Swdjettam ,-moreparentumi

Averfi tenutre facem.

Hbhb2

   
  

   

 

  
     

   

   

  

     

  

 

     

   

 

  

  

  

    

  

  
   



  

 

  

   
  

 

  

  

   

  

     

    

 
    

  

(144) VBoek. DEAALOUDHEDEN XHoofdt.

En.dus Zondel in zyne vertaalinge.

et ee En fiteecken deerlyck voorts,
Met ooghen afgekeert» gelyk men plagh , de toorts
In ?t lyKkhout,

 

  
 

 

 

   
Zodraals het hout vlam gevat had, baden ze dateen wind de vlammen mogtte hulpe

komen , en deverteering van°t lyk verhaaften, *t welk men als.cen gelukkig toeval aan-
zag. Aldus zegt Cynthia by Propertius:

Cur ventos non îpfe vogis , ingrate , petifti? \

Ondankbre:,. waarom hebt gy niet.om wind gebeén
Voor:t lykyuur.è

En Plutarchus verhaalt in’ leeyen van'Sylla 3.,,, dat vermids het .cen wolkige dag
» Was, men het heene draagen van’t lyk uytftelde tét ontrentten drie uuren naa den mid-
ss dg.» omdac het fcheen te zullen régenen. Maar dat céndtyve wind tegen den hout-
ssmyt aanwaaijende, en alles in volle vlam zettende , zyn lighaam binnen een korten
»tyd verteerd was : déch dat , toen de houtftapel begonin te vallen, en't vuuruyt te
»Qaan , een regen neérftortte die den ganfchen nacht duurde, zo dat 2yn geluk tét het
s» laatfte toe ftand hield , en zynen lykpligt fcheenafte leggen.

Opde lykftaatfién van Keyzers 6f vermaarde Veldoverften deeden de fé1daaten en al
‘© gezelfchap eenenplegtigen loop (dec#7/io ) driemaal rondom den houtmyt, om hunne
geneegenheyd tét den overleedenente betoonen; hiervan vindt men zeer veele voorbeel-
den in de Hiftorién; en Zirgilius heefe 00k niet vergeeten deeze gewoonte aan te wy-
zen; En. 11,

Ter circum accenfos cintti fulgentibus armis
Decurrere rogos., ter meffumfuneris ignem
Luftravere in equis, ululatufquesore dedere.



      
  

   

 

      

   

   

  
   

 

   

  

 

   

   

   

   

  

    
     

   

 

X Hoofd&{ VOA INI ROOM. E;

Aldus door Zondel vertaald.

VBoek: (245)

Zy trocken drywerf , met hun blinckend harrenas
Om”lijf gegefpt , rondomhet lijckhoyt , dat nu was
Onefteecken. drywerf reedt de ridderfchap te'pacrde
Om* droevighlijckyier , en'zy huilde'luide: >...

Het lyk wierdt nooit verbrand zonder gezelfchap , wartt ‘omdat' men zich inbeeldde
dat de geeften in bloed'behaagen fchepten , was ’t gebruykelyk'veele beeften te flagten ,
en die.op den houtmyt te werpen, DuszegrZirgihus En.11, [ef

Multa boum circa mattantur corpora morti 3
Setigerasque files > raptasque ex omuibus agris
In fammamjugulant petudes.

Waarvoor Zondel zegt.

Menflacht’er voor de doòn-èen-menigte vati offen 3
Enkeelt geborftelt zwijn en vee , in beemt en boflen
Gerooft , en dus den viere en vlammen‘toegewijt.

In de tyden die onweetender en woefter waaren:, plage men menfchen te dooden , en
in de lykvlammen der Vérften'en Bevélhebberen te ‘werpen. De Poéeten verbeelden
nooit cenen Held in ’t lykvuur, zonder deeze onmenfchelyke plegtigheyd. Homerus
geeft aan Patroklus een dozyn Trojaanen (#). En Virgilius zegt En. 10.

pereeee ag Sulmone' creatos

Quatuor hicjuvenes, totidem quos editcat Ufens ,
Viventes rapît , inferias quos immolet umbris ,
Captivoque rogiperfundatfanguine fammas.

Zynde vélgens Vondets vertaaling ,

Hygrijpt daerna vergramt vier wackre jongelingen ,
Van Sulmon voortgeteelt , en; onder *r-fel befpringen 3
Noch twee'paer borften ; trots van 'Ufens opgevoet ;
Allevend by den hals , ‘om hentot offerbloet
Voor’s overledens fchim ten zocnaltaer te brengen ,
En met gevangenbloet hetlijckvier 'overfprengen.

Daarenboven wierp men cene menigte van gefchenkenin de.noodfchikkelyke ylam-
men; deeze beftonden meeftendeels uyt kbftelyke Kleedingen en reukwerken , welke
men op ’t lyk wierpals het lag te branden. Aldus zegt Zirgilius. En. 6.

— — Tum membrathoro defteta reponunt,
Purpureasque fuper veftes velamina nota
Conjiciunt.

En cen weynig lager

—— — Congeffa ‘cremantur 2
Thurea dona , dapes , fufo crateres oliva

Waarvoor Zondel zegt

— — + Menlegt hetlijck , van rouw befchreit;
©p ’t doodbed , daer men voorthet purper overfpreit ;
DeKleeders , die hy droegh in ‘t leeven.

— — — Menverbrant het wieroock , en defpijze ,
En giet’er oli van olijf in, nacr de wijze.

EnPlutarchus zegtdat de overgroote kéften die Kato de Jonge deed op de Iykftaat=
fi van zynen broeder Coepio, beftondt in cene menigte van kéftelyke kleederen en reuk-

Hh3 : Wér=

Ct) Addena pay Tpeww pevodVpay Vleas c9Aus.
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werken. Ja alle de koftelyke gommen , en balfemen die by de aalouden bekend waa-
ren , wierden op hunnelykftaatfién gebruykt : en daarom zegt Fwvenzal van zékeren
fnaak die zeer veel reukwerks.verbeezigde 3 Sar! 4:

Et matutino fudans Crifpinus amomo,
Quantum vix redolent duo funera.

Krifpyn plagt ’s mérgens zichte zalven en te ftryken
Metzo veel balfeni , als men beczigtt6t twee lyken.

Op de lykvuuren van krygslieden ‘en ‘Veldoverften wierdt doorgaans hnn geweer
ook verbrand, Aldus zegt Virgilius , En, 6.

— — Decorantque fuper fulgentibus armis.

Zy leggen, tòt cieraad, het blinkende geweer
Daar boven op

En elders voegt hy'er den roof van de vyanden by.

(&) Hinc alii (polia occifis direpta Latinis
Conjiciunt ignì , galeas enfesque decoras ;
Frenaqueferventesque rotas. pars munera nota
Ipforum cLypeos. , & nonfelicia tela.

*t Welk Wondel dus vertaald heeft.

—— —. Men.worpt, als tot den brant verbannen ;
De helmen met hunn’ kam , de lemmers , fcherp van fné,
En roof , *t Latynfche volck, na-hunne neérlaegh , mé
Ontvweldiglit , in het yier, oock barrenende wielen ,
En toom ; een anderfchilt en fchichten ; in ’t vernielen
Des fnooden vyants , nu een lijckfchenckaadje ; en cer,
Enflus des oyerleén gedraghen krijghsgeweer.

Als de houtftapel afgebrand was doofde menhet overfchét van ’t vuur uyt, doorwyn
daarop te fprengkelen , opdat men de beenderen en lykafiche te gemaklyker zou kon-
nen opzamelen.  Dus zegt Virgilius. En. 6.

Poftquam collapfi cineres , ac famma quievit ,
Rebliquias vino © bibulam Vavere favillam.

En Vondel als vertaalder:

‘Toen nu de doode dus tot affche was verbrant ;
Hervier ganfch uitgegaen , zo wiefch men naderhant
De gloéndeendorftige afch en vonck , die overfchoten,
Mec wijn.

Het vergaderen van de beenderen en affche , en die in cene bus éf kruyktedoen, was
denaafte pligt welke men den overleedenen bewees , en die Offlegium [ beender-oplee-
zine] genoemd wierdr. Deeze geheele gewoonteis net en ten vollen befchreeven door
Tibullus lib. 3. Eleg. 2. daar hy.begint.

Ergo ego cum tenuem fuero mutatus in umbram.

Als ik dan in cen fchim zal weezen cens veranderd , enz.

Hoedeaffche en beenderen van de menfchen onderfcheyden wierden vandie der bec-
ften , en°t hout, en andere ftéffen , valt moeijelyk te begrypen ; ‘ten waare men on-
derftelde dat het 1yk.zo konftig op den houtmyt gelesd was, dat het overfchér daarvan
alleen op zichzelvenbleef , en-al ’t andere ter Zyde neèr viel.

Alles wat'er nu nég overig bleef te doen , was de lykbusin het graf te zetten , het
gezel(chap met wywater te befprengkelen , en 't zelvedan telaaten vertrekken.. Zargi-
bus zegt En. 6.

Ofa-

(4) ZEneid. 11.

  

          

    

     

   

       

    

  
  

     

  
  

    

  

 

  

   



     

   

  

     

    
   

 

  

   

  

 

    

   

   

  

   

  

  

  
  

  
  

  

  
  
  

   
   

 
XHoofdft. VAN ROME.

Offague leda cavo.texit'Chorinzus abeno è
Idem ter fociospara circumtulit unda ,
Spargens rore levi © ramo felicis ‘olive,
Luftravitque viros , dixitque noviffima verba.

 

VBoek. (247)

En Zondel als zyn télk.

— ?’t Gebcent, by cen gezamelt, wort gegoteri
Van Chorinetis inten kopre bus ofvat.
Hy fprengt hier na de -maets , tot drymael toe , wel nat
Mer een’ gezegendenolijftack , in een becken
En zuiver nat gedoopt. Fly zuivertze van vlecken,
En neemt zyn affcheit met hetallerlefte woort.

Deeze novifima verbas6tlaatite woorden, wierden 6ft6t-den'overleedenen òftét hetges
zelfchap gefprooken. De aanfpraak waarmede zy affcheyd ‘namen van den overleeden
luydde aldus : Yale , vale., ‘vale s nos te ordine, quo natura permiferit , cuntti
fequemur. Datis, Vaarwel , vaarwel , vanrwel; «wy alle zullenu , in ulk cen
orde als de natunr toelaaten zal , vélgen. Het woord mer het welk de Lykklaagfter
(Prefica) den vélke affcheyd gaf , was I LicET; Zynde zo veel als Tre licet, [Het
Îtaat ulieden vry te gaan]. ‘In % weggaan wasde gewoonte Vigte arde ann *t over=
fchéttoe re wenfchen , ‘twelkmen voorcen groot geluk rekende. Hiervandaan komt
dat gemeen opfchrift op de aaloude graftékenen. S. T. T. L. 6f Sit tibi terra levis [De
aarde zy uligt].
Noopende nuden corfprong der graven , hunne verfcheydene foorten en fatfoenen;

de veclerley cieraaden , het verfchil van opfchriften, en de veelyuldige manieren van de
tomben der doodente fchenden, zulks na te fpeuren zoudal re naauwkeurig een onder=
zoek voor het tegenwoordig zyn. Evenwel moeten we de Cezotaphia ;6f looze tomben,niet voorbygaan , welke om cen ‘byzondere reden opgerecht wierden , * Zy voor ie»
mand die elders begraaven was, 6f voor zulke die ‘ganfch niet begraaven waaren, en
welker overfchét men niet vinden kon.

Aldus verhaale Suetonius dat de féldaaten in Duytfchland een praalgraf oprechtedenter gedachteniffe van Drufus , fchoon zynlyk na Rome gebragt , en in %t veld van Mars
gezét was (x). ©Ookvindt men dikwils vermeld, dat de Veldheerén graftékenen dee=
den oprechtenter cere dier f6ldaaten welker lighaamen men naa * gevecht niet vinden
kon, Deeze (chyngraveh 6fecretomben (tumuli inanes 6£ bonorarii) ter gedachteniffe
van byzondere perfoonen opgerecht , wierden doorgaans al zo onfchendelyk gchouden,
als de deegelyke grafiteden ,. en men verrichtte dezelfde plegtigheden daarby. Al=
dus befchryft 7rgilins Andromaché vierende den verjaardag van Hektors dood ;
En.3.

Solemnes tum forte dapes , © triftia dona
Ante urbemin Iuco falfi Simoentis ad undam,
Libabat cineri Andromache ; manefque vocabat
Hettoreum ad tumulum , viridi quem cespite inanem 3
Et geminas canfam latbrymis facraverat aras,

Zynde vélgens de vertaaling van Z’ondeZ.

—- — Enjuift recht voor de ftadt , voor ac
Was hier Andromache vaft bezigh , en 2y wijdde
Aen Hektors kout gebeente, op ‘heiliphjactgetyde;
Lyckoffer , fpijs , en dranckdenlijcke, voor de té,
En muuren , in het woudt, by cenenlanditrooni ; mé
Naer Simois genoemt. zy riep den geelt, die waerde,
Naer°t fchijtigraf , opgebonwt van groene zoòn , en aerdé;
Waetover zy cen paer altaeren had gevijt,
Om metbeklaghhetlijck te vélgen opzijntijt.

En elders zegt /Encas tot Deiphobus dat ly het Zodaanig cen ceré beweezen had j
n 6.

Tuné

(&) Swetop. Claud,c. 1,
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Tunc egomet tumulum Rheteo in littore inanem
Conftitui , & magna manes ter voce vocavi è
Nomen & arma locum fervant.

  

 

  

           

   

   

   

    

 

    

                      

Voor ’t welk Vandel zegt:

Ick ftelde u toen noch op 't Reteefcheftrantalleen

Een fchijngraf toe, verdaegde uwgeeft met mijne bede,

Wel drywerf achter cen. het grafen zijne ftede

Hangt noch met uwen naem en wapenen vereert.

Naa de Lykftaatfi ftaan ons aan te merken de verfcheydene plegtigheden ter cere van

den dooden, op gezette tyden daartoe aangefteld. De voornaamfte tyd om deeze

dienften te verrichten was dé Feralia, 6f’tFecft van de geeften der overleedenen. Maar

echter was ’t gebruykelyk dat byzondere huysgezinnen ook afgezonderde tyden hielden

om deezenpligtafteleggen.  Deeze lykdienften zelve zou menin drién konnen verdee-

Jen, tewecten Offeranden , gaftmaalen, en fpelen ; waarby gevoegd zynde de gewoon.

ten van rouwbetooninge , en vergodinge , heeft men alles wat van dit onderwerp nég

overig is.
De Lykéfferanden ( welke Inferie genoemd wierden ) beftonden uyt zékere vochten,

flagt6ffers , en bloemkranfen. Devochten éf vloeibaare ftéffen , waaren water , wyny

melk , bloed , en vlocijende balfem.  Dus zegt Virgilius, fn 5.

Hic duo vite mero libans carchefia Baccho
Fundit bumi , duo latte novo , duo fanguine facro.

En aldus 7ondel in zyne vertaaling.

Daer hy tivee Kannen wijns godtsplichtig overgaf »

Ten offer uitgoot op de grafité , hoogh van aerde;

Nochtwee met verfche melck, noch twee , naar heure waerde;

Geheilight , enjvol bloet.

Hetbloed wierdt genomen vandeflagtòfters tét deezen dienft gebruykt , welke ge:

imcenlyk van Kleyn veè waaren , alhoewel men oulings gewoon was gevangenen òf

ilaaven op een onmenfchelyke wyze daartoe te gebruyken. È

Debalfemen en kranfen komen ons ovetal by de Poeéren tè voore. Propertins zegt

Lib. 3. El. 15. È

Afferei buc unzuenta mibi > fertisque fepulcbrum

pr > dr ad mea buftaii

Zy zal my balfem hier aanbrengen , en myn graf

Metkransjes cieren , ook zal zy ‘€ uyt zucht bewaakeni

En Zibullus è Lib. 3:

Atquee, véterés veneratus Amores 3
Annua confiruttofertà dabit tumulo.

En cei bedaagde , die dan de oude min négcert;
Zal jaarlyks kransjes aan uw graf cen befte gecven.

Behalve deezekransjes ftrooide men 16ffe bloemen om ’t graf , vòlgens ’t zeggen van

Virgilius ter aangehaalder plaatfe :

Purpureosquejacit flores 3 ac talia fatur.

— ——En, ftroiendein het ront
Op ‘t graf de bloemen , fprack, daer elck rontom hem ftont.

En Zneid,6.

Tu Marcellus eris > manibus date lilia plenis è
Purpureos (pargam flores , animamque nepotis
His faltem accumulem donis > &fungar inani
Munere.

Het



 

 

     
  

        

  

           

   
   

   

            

  

X Hoofdft. VEeAGNE RIO UME. V Boek. (249)
Het welk Zende2 aldus vertaale:

Gy zule gewiflelijk alleen Marcellus weezen.
Brengt lelien , en pluckt geheele bedden af ,
Datik met purperverf en bloemen *t edel graf
Beftroic , en met dees gift mijn afkomfts lyck ftoffeere ,
Haerziel berechte , en met cen ydle ftaetfie cere.

De gaftmaalen die men ter cere der overleedenen hieldt , waaren 6f byzondere 3 6f
openbaare : de byzondere noemde men Silicerzia , van Silex en Cena , gelyk als 6f
men wilde zeggen, Avondmaalen op eenen ffeen gebouden : deeze wierden zo wel voor
de dooden, als voor de leevenden bereyd. De fpys voor de dooden ; beftaande ge-
meenlyk in boonen; lattuw , brood, eyeren, en diergelyk , wierdt op de graffteè ge»
zét voor de geeften , om uyt te komen en°er vante eeren ; gelyk men zich inbeeld-
de dat zy deeden; en ’t genc'er overbleef verbrandde men op den fteen.. De Reyzigers
verhaalen dat de Indiaanen tegenwoordig nég een bygeloovige gewoonte onderhouden,
die vry wat hier naar gelykt , teweeten dat zy in de plantazién begraayende ; altoos een
ftuk vleefch , 6f cenige fpys by den doodenint graf zetten.

Uyt deeze gewoonte ontftondt het, dar men om den armelykften ftaat der hongerly-
dendeuyt te drukken, plagt te zeggen ,, dat zodaanig cen zyne fpyzie van’ grafkreeg.
Gelyk KatuZys zegt :

Uxor «Meneni Sepe quam infepulchretis
Vidiftis ipfo rapere de rogo cienam ,
Quum devolutum ex igne profequenspanem
Afemirafo tunderetur uffore.

Waarvan dit de meeningis.

Meneens wyf , die gy vaak by ’t graf
Haar maaltyd uyt den brand zaagt kaapen;

Wanneerze een brood van boven af
Gevallen uyt het vuur wou raapen ,

Wierdt cens, als zy dus z6cht haar kéft ,
Van den lykbrander afgeréft.

Èn Zibullus vloek geeft fchier het zelfde te verftaan:

Ipfa fame ftimulante furens , efcafque fepulchro
Quark , È a fievis offa relicta lipis.

Zy zoek', door hongersnood geptaamd, haar fpyZe op *t graf,
En knaag? de beendren die de wolven overlaaten.

De byzondere gaftmaalen voor de leevenden wierden by ’t graf des overlecden alleen
door zyne naafte vtinden en maagen gehouden.
De openbaare gaftmaalen waaren cen algemeen onthaal’t welk de erfgenaamen 6fvrini

den vancenen ryken òf aanzienlyken perfoon, tét zyner cere en gedachtenifle , aan ’t volk
gaven ; gelyk Cicero van delykftaatfi van Scipio den Afrikaner (y), en Dio van die
van Sylla (=) verhaalt ; en Suetonius (4) geeft te verftaan ; dat Julius C&efar den vél.
ke cene maaltyd gaf ter gedachteniffe zyner d6chter. Men had by zodaanige gelegenhe-
den ookeene gewoonte dat men een party raauw vleefch onder de arme lieden uytdeelde,
en dit noemde men Zif/teratio ; hoewel dusdaanig cen uytdeeling fomtyds wel zonder
de opentlyke gaftmaalen gefchiedde.

Belangende de Lyk-fpelen , daarvan is reeds by de andere Spelen en vertooningen ge»
fprooken.
Noopende de gewoonte van Rouwdraaging , behalve *t gene reeds ter loop is aange-

merkt ; ftaat nòg iets verder te zeggen van den tyd tét die plegtigheyd beftemd, en
cenige van de merkwaerdiglte manieren daar ontrent gebruykelyk. Numa( vélgens ’t
gene Plutarchus verhaalt in zyn leeven) ftelde cenen gezettentyd vanrouw draagen, naar
dar de ouderdommen waaren. Als by voorbeeld : ,, Over cen kind van drie jaaren tét
ytien toe, moft men zo veele maanden rouw draagenals het jaaren oud was: En de
»,langfte tyd dien iemand rouw droeg moft Lin: boven tien maanden weezen è ‘t NOE

î 1,00k

(y) In Orat pro Murena. (x) Lib. 37. (a) Cap.22
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», 00kde tyd was voor weduwen om *t verlies hunner overleedene mannen te betreuren;
»encer konden zy niet, zonder groote ongefchiktheyd , tét cen ander huuwelyk tree-
»» den.  Déch byaldien zy zo heet gebakerd waaren dat zy zich zo lang van ’t huuwe-
so lyksbed niet onthouden konden , dan moften zy cene oe met cen kalf 6fferent6t
,» boetinge van haare mifdaad.

Alhoewel nu’t jaar van Romulus maar uyt tien maanden beftondt , echter veranderde
Numa , toen hy'er twee maanden byvoegde , daaromdentydniet dien hy tét de rou
gefteld had: zulks dat wanneer mennaa dien tyd gemeld vindt van Ludes annuus [ de
rouw van eenjaar ] over den dood van cenig voornaamperfoon , menhet ncemen moet
voor het jaar van Romulus , .6f den tyd van tien maanden.

Daar waaren verfcheydene voorvallen waardoor menigmiaal een algemeene 6f byzon=
dere rouwvoor den gezetten tyd eyndiede ; gelyk als het invyen van ecnen Tempel,
de plegtisheyd der openbaare fpelen , 6f Feeftdagen , de plegtige zoenéfferande door
den Tuchtmeefter verricht , en ?t volbrengen cener bedeléfte door cenen Wethouder 6f
Veldoyerfte ; want dewyl ’t alsdan tyden van cen'algemeene blydfchap waaren ; zou de
rouw daarmede onbeftaanlyk geweeft zyn.
De tékenen nu van byzondere drocfheyd waarengeene andere dan die byde meefte

vélken gemeen zyn, gelyk als cenen zekeren tyd binnens huys te blyven, allerleyverlus-
tigingen en onthaalen te vermyden, ezz. Maar in een algemcene rouw was her de ge-
woonte , zyn belang dat men’er in hadte betuygen,. dooralle verrichtingente doenftil
ftaan ; en viertyd te houden ; tét zekeren beltemden tyd; waarvan men veele voorbeel-
den heeft.

Delaatfte plegtigheyd waarvan nég te fprecken ftaat, was de Vergoding. Dit was
iets dar eygentlyk tét den Keyzeren behoorde ; evenwel vindt men ook gemeld van cen
byzondere vergoding; ’t welk.was als de vrinden en maagen van den overleeden hemin-
wydden , en binnens huys g6dsdienftige cere beweezen : dit gefchiedde gemeenlyk van
kinderen ontrent hunne ouders, gelyk Plutarchus in zyne Roomfche Vraagen aanmerkt;
echter gebeurde het fomtyds wel dat de Ouders dezelfde eere aan hunne overleedenekin-
deren betoonden, gelyk Cicero in ’t eynde zyner Vettrooftinge, aan zyne déchter Tul-
lia beloofde te zullen doen : en fchoon dat ftuk , zo als wy °t nu hebben, verdachtis
vaneen onécht werkte zyn, echter verliet het gene wy daaruyt tegenwoordig bybren-
gen niets van zyne achtbaarheyd , vermids La&antius e zelve wel cer aangehaald heeft ,
vélgens de affchriften die daarvan by zynen tyd voor handen waaren.
De algemeene Inwying had haaren oorfprong van Romulus vergodinge , déch raakte

uyt het gebruyk tét op den tyd der Keyzeren, aan de meefte van welke deeze cere be-
weezen wierdt. De ganfche omflag deezer plegtigheyd is zeer net befchreeven by He-
rodianus in zyn vierde boek ,. met welk verhaal ik deéze ftéffe befluyten zal.

3» Hetis by den Romeynen (zegt hy) cene gewoonte die Keyzers te vergoden,
»,Welke op hun fterven zoonen 6f naazaaten hebben; en Zy , welken deezeeere aan-
» gedaan wotdt, worden gezegd onder den rang der godengefteld te zyn. Bydit voor=
s,val is de geheele ftad als in rouw , die echter met het vieren cener loogetyd vermengd
»185 want het lighaam van den overleedenen begraaven ze, volgens het gebruyk onder
»»de menfchen, met cen zeerprachtige ftaatfi : maar zy maaken cen waflen beeld » den
»soverleedenen ganfch gelyk, en leggen "t in het portal van ’t paleys, op cenverheven
3 ivoore praalbedde, dat met goudlaken befpreyd is. Hierop lege het beeld , het welk
szich bleek als cen zieke vertoont.  Rondom’bed zitten, ter flinker zyde de ganfche
»Raad, in’c zwart geklced , en ter rechter de bedaagde Joffrouwen die door haare
5, 9uders 6f mannen adelyk zyn : niemand vanhaaris met goud 6f juweelen vercierd,
ssmaar met fluyke witte Klcederen aangedaan vertoonenzeeene foort van rouwe. Dit
»9 duurt dus zeven dagenachter één , terwyl de Artfen dagelyks aan ’c bed komen , en
so verklaaren dat de zicke van dag tòt dag flimmer wordr.  Eyndelyk wanneer men hem
s onderftelt dood te zyn, neemen eenige voornaamejonge Edellieden , van Ridderly-
,» ken en Raadsheerlyken ftaat, het bed op de fchouderen cn draagen %t door de gewyde
»ftraat na de oude markt , daar de Roomfche Magiftraaten gewoon zyn hun amptneér
s te leggen. Ter wederzyde zyn galleryen met trappen of banken boven malkanderen;
sy aan de ééne zydeis eene rey van jongens uyt adelyken huyze, en aan de andere zyde
» cen gezelfchap van Jofferen, die liederen en l6fzangenter eere van den overleedenen,
»Op cen deftige en treurige wyze uytgalmen. Dit gedaan zynde neemen zy het bed
s»wederomop , en draagen het buyten de ftad na ’© veld van Mars, alwaar,, daar het
Op zyn wydft is , cen vierkant gevaarte , aanalle zyden even breed ,, altemaal van hout
en groote planken gemaake , op de manier van eene rente opgeflagen is. Van binnen
». is dir met drooge fpaanders gevuld , déch van buyten met goude dekkleeden , ivoore
so beelden , en verfcheydene fchilderyen vercierd, Daar boven is cen ander geftél dat

sa kley-
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sp Eleyner , iadr ontrent van *t zelfdefatfoen en Eveneens vercierd , en met opene poof-

3, ten en deùren voorzieti is. Boven ’tzelve is een derde en vierde befték , doch telkens
5» fmallèr.; dan vélgen'er nég andere tétdat men ten laatfte aan ’t kleynfte komt. Men
5, zoud het fatfoen van dit gevaarte konrien taria by de torens die aan de havens
‘pftaande , door ’t vuutt dat'er’s nachts op Brandt, de fchepen den weg ter veylige reede
s,aanwyzen , en doorgaans vuurbakens genocind worden.  Naa dat dan Het lykbed tér
j,ini het tweede belték opgevoerd is, verzamelen ze cen groote menigte van fpeceryen

>, en teukwerkvanallerley foort ; voorts vtuchten; Kruyden, en welrickende gommen,

»welke zy in hoopen rondom ‘t zelve werpen; naardien’er geen vélk 6f ftad.1s ; n6ch-

;; te iemanddiein cere 6f waardigheyd uytmunt, die niet om ftryd deezelaatfte gefchen-

ss ken tet cere van den Vòrft aanbrenge.  Naa dat dan een groote hoopvanfpeceryen by-

my een gebragi., en de plaats gehecl, vervuld is, rydt de ganfche Ridderlyke Orden , dp

», 2ékere gerégelde wyze , naabootfende de beweeginge van den Pyrrhifchen dans ; ton-

», dom ’t gebouw. ok worden'er wagens érdentlyk rondom E reeven , welker voer2

ssluyden in 't purper gekleed , en waarop de beelden van alle de dooîluchtige Romey=

nen, zo Veldoverften ,als Oppetften in de regcering, gezét zyn. Als deezeftaatfi vers
i, richt is, grypt de Naazaat des Ryks cenen fakkel en houdt dieh aan ’t gebouw; daarop

sfteeken zy ’t alle van alle kanten aan ; waardoor de fpaanders en droogerjen aan-

>, ftondseen fterke vlamvatten : Thans wordt uyt het hoogfte. en kleynfte befték cen

ssarend 16s gelaaten , ,welke, met de vlammen na de luche ftygende ; geloofd wordt

isdes Vorften ziél ten Hemel te voeren,
Ii. È XI HOOFD:
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XI HOOFDSTUK,.

Van de Roomfche maaltyden.

  

#03 E byzondere gewoonten det Romeynen ten aanzien van hun eeten
9, en drinken, kan onder drie hoofddeelen, als de tyd, plaats, en ma-
i nier hunner maaltyden ,betrokken worden. Noopendeheteerfte, de

a) Romeynenhielden geen eygentlyke maaltyd behalve het avondmaal,
waarvan de gewoonlyke tyd wasoritrent de negende uur , zynde by

M} ons ten drie uuren’s naamiddags.. Aldus zegt Martiglis sdaar hy ’t
a Werk van elk uur op noemt è

    
   

Imperat exftruttos frangere nona toros.

Denegende beveelt dat men de tafelbedden ;
Die aangerecht zyn, breek.

Maar de zuynigfte hielden deeze maaltyd cen weynig voor zonnen-ondergang ; als de
dag laat aan ’t daalen was. Zirgilius zegt CER. 4a

Nuns cadem labente die convivia querit.

Nuzoekt ze weder methet vallen van den dag
Dezelfde maaltyd.

Daarentegen begonden de welluftige hunne gaftmaalen gemeenlyk voor het gewooné
uur. Dus zegt Zoratins, Lib. 1.Od. 1.

Nec parter folido demere de die
Spernit.

N6ch hy ontziet zich van den dag
Eengoed gedeelt’ te onttrekken.

En Favenalis. Sat. 10.

Exul ab ottava Marius bibit.

Deballing Marius drinkt zelfs van de achtfte uure af.

Die t6t den avond toe niet konden wachten , waaren gewoon zich Op eenigeni
anderen tyd van den dag te ontnuchteren ., fommige ter tweeder , andere ter vierder
uure , Welke overeenquamen met onze acht en tien ; en etlyke ter zesder uure) 6f one
trent den middag; en cenige ook ter achtfter, 6f vélgens onze afdeelinge., ten twee
uuren; déch dan aten ze zelden iets anders dan cen ftukje droog brood, 6fwat tozynen
6fneuteh; 6f een weynig honigs. Van deeze verfcheelende ina om teeeten is *
waarfchynelyk dar de benaamingen Fentaculum [®t onbyt], Prendium [* middag-
maal], Merenda ['t naamiddagmaal]\enz. haaren corfprong gehad hebben , zynde
echter inderdaad niet anders dan céne en dezelfde maaltyd,, die door ‘verfcheydeneper.
foonen op  verfcheelende tyden gehouden wierdt (4). à

Deplaats waarin de Romeynen ‘aten noemde men oulings:Cewzculum { Eetzaal ].;
dbch Seneka; Suetonius, en andere, noemen dezelve Cezztio : ‘maar de gemeene be-
naaming welke men van den Gricken ontleend had , was. Triclinium. Servius op dit
vaers van Virgilins , n. 1.

Aurea compofiit (ponda mediamque locavit.

Z? had op den gulden ruft-bank zich ter neér geftrekt ;
Enin het midden zich geplaattt.

berifpt die Letterkonfteraars welke ‘willen dat Triclinium cene’ eétzaal » € niet
maar flechts' cenen tel betékene. ‘Echter (‘om cene meniîgte van plaatfen uyt andere

Schry-
(@) Dacier în Horat. lib. 1. Od. 1;

 



 

         

     

    
  
    
  

    

     

  
   

     

XI Hoofdt. VAN ROME V Bock, (:53)
Schryvers voorby te gian) bevindt men dat Cicero-zelf dat wootd in dienzini gebruykt:
want in éénen zyner Brieven zegt hy tér Attikus (6), dat wanneer Cxfar te Filippi
quam , de ftad zo:vol van féldaaten was dat'er voordenzelven naauwlyks cen Trecliniunt
was om avondmaal ‘in te houden.

Qulings waaren de Romeynen gewoon zittendete eeten , gelyk de Europeèrs tegens
woordig , gebruykende daartoe cenen langen tafel. 7g. En. 7. î

Perpetuisfoliti patres confidere menfis.

Devaders plagten in dic tyden aan te zitten
Aan langetafels.

Naderhand gewenden de mannen zich neér te leggen , maar de viounwen onderhiel:
| den négeen tydlang de gewoonte van zitten, als cene zaak die Welyoegelykerwas (6).
i De kinderen van Véòrften en Edelen plagten cok om die zelfde reden achter aan de roft=

bedden.te.zitten (4), vanwaar ze, naadat’er cen gerecht 6f twee opgedifcht was , wegs
gingen , zondereenige:ftoornis:aan te rechten. ‘Maar belangende de vrouwen , *t blyké
Klaar dat zy naderhand op dezelfde wyzeaantafel lagen als de:mannen. -Aldus gebruyke
Cicero', fpreekende in eenen brief aan Petus van zékere Klyteris , cene Joffer die Kort
te voore met hem opcen gaftmaal geweeft was , het woord accubuit [ zy lag aan]. En IlOvidius in zyn vierde minnedicht zyns eerften boeks:, ‘raadende zyne meefterés hoe zyj Il
zich aantafel in ’ byzyn haars mans zaldiaagen , zegtè

Cum premet ille torum , vultu comes ipfa modefto |Ibis ut accumbas. Il
Als hy op ’t tuftbed legt , kom zelv’ dan met:cen zeedig n

Gelaat aanleggen.

En Suetoniusverhaale dat de Keyzer Kaligula op cene maaltyd alle zyne zufters ééù
voor één beneden hem plaatite , xore fupra cubante ; terwyl zyne gemaalin boven hem |
dg

      
 

I

"I'oen zytet tafel begonden aan te leggen in plaats vante zitten , gebruykten:ze daari
toe 2ékere bedden\van:dezelfide:foorr als.daar zy op Îliepen , d6ch ‘mer den naam van

Vo, Letti

(©) Lib. 15. Ep. fo. (©) Val Maxi lib. 2, c.1, (4) Tacito Annali 13. Stessi Claud. e. 133.
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Letti tricliniorum , 6ftricliniares [ ‘Tafelbedden, 6f cetzaal-bedden ] onderfcheyden ,
want de andere noemde men /ez## cubicularii [ {laapkamer-bedden].

Deeze Tafelbedden waaren van verfcheydenerley fatfoen , maar meeftendeels vier-
kant , fomtyds voordrie 6f vier , fomtyds voor twee , en fomtyds maar ‘voor één per-
foon., Echter was ’t gebruykelyk dat in een eetzaalalle de tafelbedden van één fatfoen
en inaakfel waaren. Naa dat de rondecitroene tafels opquamen ; raakten in plaats van
de drie bedden , (waar van TricZinium zynen naam had), het Stibadiim int gebruyk,
zyndeeen breed T'afelbed van gedaante als een halve maan ; éf als de oude Griekfche
Stgma , van welke het fomtyds den naam ontleende, als by Martialis :

Accipe lunata (criptum teftudine figmà.

Aanvaard de Sigma die maanswyzeis afgebeeld.

Deeze Stibadia [Tafelbedden] kreegen cenen bynaam naar’ getal dermenfchen welke zy
houden konden , als Hexzclinos voor zes, en Heptaclinon voor zeven perfoonen, ezz.
Hoe hooger de ‘Tafelbedden waaren , deste ftaatelyker en aanzienlyker hieldt ment

ze : daatom zegt Virgilius En: 2.

Inde toro pater eneasfic orfus ab alto.

De Vorft Eneas heeft hierop dus aangevangen
Van ’t hoogetafelbedde.

EneZuerd, 6.

 —— — Lucentgenialibus altis
Aurea fulcra toris.

——— —_ Hier blinken goude fchraagen
Met hoogverheven? Galtmaal.bedden,

Daarentegen hieldt men laage tafelbedden zo verachtelyk , dat ; vélgens ’t verhaal
Yan Valerius Maximus , zékere /Elius Tubero , manvan gioote oprechtigheyd , en van
adelyken afkomfte , ftaande na het Schoutfchap , dat ampt mifte enkelyk omdat hy *
vol, ms een gaftmaal onthaalende , een laage foort van tafelbedden gebruykt

ad (e). X

Opdeeze tuftbanken leyden zeeetie foort vin matraffen gevild met veeren, kruydenj
6f vl6kken ; welke culcitre genoemd wietden ; over dezelve plagt men oulings maar
geytevellen te fpreyden , déch naderhand gebruykte men daartoe fpreyen éf dekens die
ftragula , 6£ fomtyds ook wel zoralia , omdat ze tét de torus [het tafelbed ] behoot=
den s genoemd wierden. Aldus zegt Horatius. Lib. 2. Epitt, 5. 5

—— Ne turpè toral, nefordida mappa
Corruget nares.

Opdatgeen vuyle fprey , 6f morfig tafelkleed
Deneus optrekken doe.

Èn Lib. 2. Sat. 4

EtTyrias dare circum ilota toralja véftes:

En de ongewafIchen’ fprién met purpre Kleén te dekken.

i x deeze fpreyén leyde men kuffens (pulvini), waarop de gaften met hunne ruggen
eunden. 7

*’t Zoud cen eyndeloos werk weezen den kéftelykentocftel hunnert4felen te befchry+
ven : ?t zal derhalve genoeg zyn uyt Plinius aan te metken, dat toen Karthago eyndelyk
door Scipio den Afrikaner verdelgd wierdt , alle de fchat welke men in deezeftad
vondt, «die zo lang .om rykdom, ere; en heerfchappy met Rome geftreeden had, niet
meer bedroeg dan menten tyde van Plinius menigmaalaan eenen tafel enzyn toebchooren
befteedde P:
Noopende de manier van onthaalen , het cetfte dat de gaften deeden was zich met

den

(0) Val: Mag. lib: 7.5 (£) Nat, Hifi, libs 34c. 11;

  

 

   

  

    

    

     

   
  

  

  

  

  

 

    

 

  

  

  

  
    

    
  

   



   
XI Hoofdft. VAN ROME. VBoek. (255)
den Gaftheer te baaden ; waarnaa zy in plaats van hun gewoonlyke kleeding het gaft-
kleed (ve/tis convivalis bf cenatoria) zyndecenligrer6k 6fovertrekfel, aanfchooten; en dan
wierden hunne fchoeifels (folee) hen door de flaaven afgedaan , opdat ze de mooijé
bedfpreyen niet vuyl maaken zouden.  Wanneer men chans plaats nam , leyde de eerfte
manzich aan °t hoofden-end van ’t.bed , ruftende op zynflinker elleboog , en hebben:
de een kuffen 6f peuluw tot zyn ruggefteun. De tweede man lag met zyn hoofd on:
trentde voeten van deneerften, dòch daat tuffchen beyde was tét fteunfel van zyne rug 4
cene peuluw ; die gemeenlyk tét boven den navel van den voorften quam: op dezelfde
wyze lagen ook alle de andere,  Naa dat zy dus aangelegen waaren, wafchten ze hunne
banden : Virg. Én. 1.

—— Stratoque fuper discumbitar oftrò.
Dant manibus famuli lymphas.

=—. =. —— Naadat men dus op ‘’t purperbedde aanlag 4
Wierdt water door de knechts gegeeven voor de handen:

Als dit verricht was wierden ze gediend met Ktanfen van roozen ; éf andere bloemiet
ivelke ’e faizoen uytleverde ; deeze kranfen droegen ze niet allcenlyk op ’t hoofd , maat
fomtyds wel om den hals ; 6f om den arm ; ook boodt men hen dan balfemen en reuk-
werken aan.

Het getal der gaften wordt by Agellius eveneens gefteld als by Varro , teweeten niet
minder dan drie , néch meer dan negen , * zy om het getal der Bevalligheden, 6f dat
der Zanggodinnen te betékenen.

e cerlykfte plaats was het midden van het middelfte bed, Moratias befchryft Lib.
2. Sat. 8. de geheele 6rde van aanleggen:

 

Summus ego , © prope me Vifcus Sabinus , © infra,
Si memini , Varius ; cum Servilio Balatrone
Vibidius ; quos Macenas adduxerat umbras ;
Nomentanus erat fuper ipfum , Porcius infra.

*K was de opperfte', en naalt my Viskus Sabyn, en zo
Ik ’t recht heb, Varius beneén: voorts Balatro
Die met Vibidius , als ongenoode ; mede
Gebragt was door Meceen ; en boven zyne ftede
Lag Nomentanus ; en beneén hem Porcius.

Zwlks dat infra aliquem cubare [ beneden iemand leggen ] zo veel is als in iemands
fchoot leggen ; gelyk Joannes gezegd wordt in die van onzen Zaligmaaker gelegen té
hebben : waarop gelecrde Mannen hebben aangemerkt,, dat dezelfde gewoonte by meefî
alle vélkenin ’t gebruyk gewectt is 5 6fanders dat de Jooden niet lang te voore doof
Pompejus overwonnenzynde , zich in dit geval , even als in veele andere , naar de ge:
woonte hunner Overheeren fchikten.

In ’t begin van de maaltyd leyden ze op hunne buyken , houdende de bort met de
peuluw overend , om beyde de handen vry te hebben ; maar als het op’tlaact giog, rus:
teden zy op denelleboog , gelyk oratius zegt.

Languidus in cubitimjamfe conviva reponet.

Degaften reeds vermalt ziet me op den elboog fteunen.

Enelders, Cerzz. 1. Od. 27.

Et cubito remaneto preffo.

Blyf op uw elboog ruften.

Ofindien zy geen luft hadden omte praaten ; lagen ze vlak neér; alle welke manie:
ren van leggen men négziet op oudefteenen , daar maaltyden op verbeeld zyn.
De verfcheydene gerechten wierden, zo ’t fchynt, op tafels, en niet flechts by fchotelsy

aangebrage , vélgens ’t gene Servius aanmerkt op dit vaers van Virgiligs, Ani:

Poftquam prima quies epulis ; menfieque remote.

  

 

  

 

   

    

  

    

   

 

   

 

  

  

  

 

   

  

    

 

  

      

  

   

  



 

 
 

      

 

   
   

 

  

  
   

  

  

  
  
  

   
  

 

     

  
   

  

   

  

    
      

(156) VBoek. DE AALOUDHEDEN XII Hoofdît.
Naadat men ‘t eerft gerecht, en tafelsopgenomen
Had.

Déch fommige willen dat zen/% daar ter plaatfe niet tafelen, maar fchételen beteke=
rien zoude ; omdatkort daarop vélge,

Dixit , © in menfa laticum Libavit honorem.

Zo fpreekt ze , en plengten ftort wat wyns uyt op den difch,
Als een drank-6fferande,

*vEn waare wy onderftelden dat zo dia de tafel met de fpyze weggenomen was, weder
een ander aangezét wierdt, waarop anders niet dan drankftondt.

Terwyl zy aten mangelde het hen niet aan tydkortinge » want doorgaans hadden ze
muzyk en gedans , en in ouder tyden ook fchermgevechten. Plutarchus verhaalt dat
Julius Cefar cens op cen gaftmaal dat hy voor ’t vélk had doen aanrechten , niet min-
der dan 22000 Triclinia had , ’t welk alleen genoeg is om ons een denkbeeld van de
openbaare gaftmaalen der Romeynente geeven.

 

XITAH=0O50 E .DESEbLUSK.

Van de Naamen der Romeynen.

sà E Roomfche naamen ; die aan gemeene Leezers fomtyds veel hoofd-
2 breekens verfchaffen , konnenin vier foorten verdeeld worden ; te-

weeten de naamen der vrygeboorenen(#gezzi ), der vrygemaakten
en flaaven, der yrouwen, en der verzoonden éf die door anderetét
Zoonen aangenomen waaren.
De Vrygeboorene haddendrie verfcheydene naamen , den Prezo.

e men Vootnaam ] den Nezzes [ Naam]|, en den Coguomen [toe-
naam |: Hierom zegt Fuvenalis Sat,5.

  
— — — Siquid tentaveris unquam
Hiftere , tanquam habeas tria nomina.

Zo ge ooit daar tegeniets beftaat te kikken , als
Eendie drie naamenheeft.

Datis , als een yryman éfvrye burger.

De Prenomen { Voornaam ] komt overèen met onzen Doop-naani , maar wierdt
niemand gegceven , voor dat hy den mannelyken tabberd aanfchoot. De naamen vari
deeze die meeft in ’t gebruyk waaren , benevens de voorfte letters die’er doorgaaris in
gefchrift voor gefteld worden, zyn als vélgt; A. gAulus. C. Cajus. D. Decimus. K.
Cefo. L. Lucius. M. Marcus 6f Manius. N. Numerius. P. Publius. Q. Quinttus. T.
Titus. AP. Appius. CN. Cneus SP. Spurius. TI. Tiberius. MAM. Mamercus.SER.Ser=
vius. SEX. Sextys.
De Nomen [ Naam] vélgde aanftonds op den voornaam, en quam met de Griek.

{che vaderlyke naamen overeen ; want gelyk by hen de naak6melingen van Zeus den
naam van cZacide hadden , zo wierden die van ’t Juliaanfche geflacht te Rome zo ge-
noemdnaar 7/45 6f Askanius. Maar daar waaren n6g verfcheydene andere rédenen waar-
uyt de naam van iemand zynen oorfprong nam , gelyk als eenige dieren, plaatfen , en
toevallen , die onder ’t leezen aan elk één voorkomen.
De Cognomen [ Tocnaam ] wierdver bygevoegd om geflachten te onderfcheyden ,. en

wierdt niet zo zeer uyt eene corzaak; als wel uyt een byzonder voorval aangenomen;
naamelyk in den cerften oorfprong daarvan ; want naderhand wierdt die toenaam erf-
lyk, hoewel hy ook dikwils voor cenen nieuwen verruyld wierdt.
De Letterkonftenaars voegen'er gemeenlyk nég cenen vierden naam by , welken zy

Agnomen [den Bynaam ] noemen : gelyk'‘als Kato dien men geftadig den bynaam gaf
van
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van den/Wyzen , cn Kraffus dien vari den Ryken. Hiervandaan quamenook dé Africahé
de Afiatiti , de «Macedonici , enz. Cicero betekent deeze benaamingen veeltyds
met het woord Cogremez ; en daarom behoeft men zo fchroomathtig niet te zyn
om juylt tér het uytdrakken van diergelyke gevallen het vierde woord te gebruy-
ken;
De Slaaven hadden in oude tyden geenen naam, dan dien zy van den voornaam huns

Meelters ontleenden ; als Lucipor3 Publipor , Marcipor s enz. zynde zo veel als La:
ciù puer , Publii puer. [ Lucitis knaap $ Publius knaap] e#3 (4). Toen deeze ge:
woonte uyt het gebruyk raakte, wierden de flaaven doorgaans met cenen eygen naam ge-
noemd , die fomtyds van Latynfchen , en fomtyds van Griekfchen oorfprong was, eti
dat veeltyds naar hun vaderland ,- als Davus , Syrus, Geta, enz. Als zy in vryheyd
gefteld waaren , namen ze den voornaam en den naam van hunne meefters aan , als
Marcus Tullius Tyro , de gevtyde van Cicero. Op dezelfde wyze was ’t gebruykelyk
dar cen uycheemfche , die burger van Rome gemaakt was , den naam en voornaam van
dien perfoon droeg , op wiens voorfpraak hy dat voorrecht verkreegen had. 3
De Vrouwen haddenoulings zo wel haare voornaamenals de mannen , gelyk als Kd-

Ja » Cecilia, Lucia, enz.. Maar naderhand gebruykten zy zelden eenen anderen naam,
dan die van haar ftamhuys , als Yulia , Marcia , ‘en diergelyke. Daar twee zuftets in
één huys waaren wierden ze onderfcheyden door de benaamingen van ©Maj0r [ de oud-
fte] en ilinor. [de jonglte ] : waaren'er meer, dan zeyde men Prima , Secunda ,
Tertia, Quarta, Quinta, [ de cerfte , de tweede ; de derde, de vierde, de vyfde ].
6f door verkleyning, Secundilla , Quartilla , en Quintilla. i

Die van eenen anderen tét zoon aangenomen waaren ; namen alle de drie naamen
aan van hem die hen dus verpligtte; maar tòr een teken van hunne eygene afkomft
voegden zy’er achter aan hunnen eygenen naam éf toenaam , teweeten den eerften
even zoals hy ce voore was , gelyk als Q. Servilius Cepio Agalo Brutus, zynde de
naam van M.Junius Brutus , toen Q; Servilius Cepio Agalo hem ten zoon aangeno-
men had : den anderen met een kleyne verandering , gelyk als C. O&avius , die van
Jolie Cxfar tét zoon aangenomen zynde C. Fulius Cefar Ottavianus genoemd
wierdt.

Alhoewel het recht en de plegtigheyd van Adopti0 [verzooning]eygentlyk eeneftéffe is
die t6t de aanmerkinge der Rechesgelcerden behoort; echter zal ’t niet wanvoegelykzyns
alhier een weynigaan te roeren van de natuurdiergewoonte in’ralgemeen. Elk weet dat het
woord Adoptare zo veel betekent , als iemand in de plaats van eenen Zoon aan te nee-
men , en hem recht tét alle die voorrechten te geeven , welke dien tytel verzelden.
Maar de wysheyd der Romeyhen had dit tét eene zaak van algemeene aangelegenheyd
gemaakt. Wanneer cen perfoon gezind was aldus iemand in zyn geflacht aan te nee:
men, was hy gehouden zyne rédenen welke hy daartoe had opte ftellen, en zeaan *t ge
nootfchap van de Overpriefteren (Pontifices) in te leeveren , om hunne goedkeuring
daarop te hebben. Byaldien hy die verkreeg > dan bragt de Burgermeefter , 6f eenig
ander voornaam Wethouder , een gefchrift daarvan op des vélks Buurt-vergadering
(Comitia Curiata), om die verzooning te bekrachtigen. De byzondere plegtigheyd
beftondt in het koopen van den perfoon, dien men aldus ftondt aan te ncemen, vantzyne
ouders, voor cen zeker ftuk gelds, het welk gegeeven en ontvangen wierdt; gelyk Sue=
tonius van Auguftus zegt, dat hy zyne kindskinderen Kajus en Lucius van hunnen va-
der Agrippa kòft.

Aulus Gellius maakt een onderfcheyd tuffchen Adoptio en Arrogatio ; gelyk als 6£
het cerfte alleenlyk tét de z6rg van den Schout (Pretor ) behoorde , en niet dan aan
minderjaarige perfoonen vergund was; en het laatfte aan ‘t vélk bekend gemaakt mofî
worden , als zyndeeen vrywillig bedryf van perfoonen die tét hunne jaaren gekomen ;
en hun eygen man waaren. Maat wy zien overal in de Hiftorién, dat de Romeynen
niet zo kiefch in hun gebruyk waaren , als hy in zyne aanmerkingeis. :

(@) Quindlilian. Inftitat. Lib. 1. cap. 4. Pliz. N. H. Lib.33: cap. 1:
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XII, HOOFDSTUK.

Van de Roomfche Munt.

gg Ullende van het onderfcheyd en de waatde van de Roomfche Mutt
handelen , moogen wy beginnen met de geringfte foort, die van ko-
per was. Het Zs dan, 6f oudite koper geld , wierdt. cerft door

© Servius Tullius gemunt , want te vooren had men °t alleenlyk door’t
gewigt , en nier door eenig beeld onderfcheyden. Het eerfte beeld
was dat van Pecus s 6£kleyn vee, vanwaar het geld den naam van

® Pecunia kreeg. Naderhand ftempelde men op de ééne zyde het
È N voorfteven van cen fchip; en op de andere zyde cen Janus; dir waa:

ren de ftempels van den As ; want op de Zriens , de Quadrans , en de Sextans was
cen fchuytje geltempeld. Deeze , en geen andere foort van geld, was lang by de Ro-
meynenin ’t gebruyk , tétdat men naa den oorlég tegen Pyrrhus, in ’t jar det Stad
484. vy£ jaaren voor den eerften Punifchen Oorlég, zilver begon te munten. De ftem-
pels op de zilvere Derarzî zyn meeftendeels wagens mer twee Of vier beeften daarin
aan de ééne zyde, en aan de andere zyde het borftbeeld van Rome, mer cenen helmop.
De Viéforiati hebben het beeld der Overwinninge in een zittende geftalte. De Se/fertià
hebben gemeenlyk Kaftor en Pollux op de ééne zyde , en op de andere het afbeeldfel
der ftad. Deeze gewoonte hieldr ftand zo lang Rome cen Staatendom was... Déch
Auguftus deed cenen fteenbok op zyne muntzetten ; en de Keyzets naa hem doorgaans
huneygenafbeeldfel. Eyndelyk quam de goude munt op ; teweeten twéénzeltig jaa-
ren naa dat men die van zilver had begonnen te flaan , in het Burgermeefterfchap van
M.Livius Salinator, met dezelfde ftempel en beeldteniffen.  Dus veel van de verfchey-
dene foorten van geld. Wy zullen nu overgaan tér de verfcheydenerley ftukken van el
ke foort.
De As wierdt zo genoemd van 5 6f koper, als zynde van dat metaal , en wees

gendein ’t eerft cen pond , het welk duurde tor in den eerften Punifchen corlég , wan-
ueer het vélk zeer verarmd zynde, zes Affes uyt de waarde van één maakte. In den
twecden Punifchen oorlég , toen Hannibal hen zeer benaauwde ; en in groote verlegen-

heyd‘bragt, wierden de /4/fes op een once het ftuk gefteld ; en eyndelyk door cene wet
van Papyrius op een half once, en zo bleeven ze. De As wascen tiende deel van de
Denarius , en zo veel ontrent als Zes duyten Héllandfeh.geld; de Sezzi/fs 6f Serzi-as 3
half zo veel ; de Triezs was cen derde deel van een As; de Quadrans cen vierde deel,
by fommige Triuncis en Teruncius genoemd , omdat dezelve vier oncen woog , cer de
As in waarde verminderd was: De Sexrans, 6f %t zesde deel , was het gene dat elk
hootd voor hoofd toeleyde tét de begraaveniffe van Menenius Agrippa. Maar dewy!
deeze muntfoorten niet genoeg voor het gebruyk waaren , maakte men:ook andere ftuk-
ken, als de Vacia, 6f her twaalfde deel van een pond, de Semzncia weegende vier
Dracbmés , en de Sextula , 6f het zesde deel van een once. Varro fpreekt ook ‘van
de Decuffis zynde de waarde van tien A/fes 5 òf van een Dewarius ; de Vicef-
fis van twee Denarii , en zo opwaards tér de Centa/fis , de grootfte kopere munt;
Zynde in waarde 100 LAfes , 6f io Denarit®; en van Héllandfch geld ontrent
vierdhalve gulden.

Noopendehetzilvergeld , de oude Denzrins wierdt zo genoemd , omdat hy Deros
eris 6f affes (tien af@s) hieldt ; alhoewel het gewigt en de waarde daarvanniet altoos
evencens was: want de oude Roomfche Dezarins , geduurende de Republyke, woog her
zevendedeel van eenonce, en was in waarde van Héllandfch geld ontrent 7 ftuyvers. Maar
de nieuwe Denarius , die ten tyde van Klaudius, éf kort te voore , opquam , woog
net een Artifche Dracbzza 5 zulks dat de Griekfche fchryvers, als zy daarvan fprecken,
in plaats van cen Dezzrins cen Drachbma noemen , die in waarde 6 ftuyvers Héllandfch
geld was. In’ uytrékenen regeleert men zich doorgaans naar deeze nicuwe foort van
Denarius : maar zo menop ouder tyden ’t oog heeft , dan moet meneen zevende deel
meer rékenen , want zo veel beliepen de oude meer dan de nieuwe. Als men ergens
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gemeld vindt van den Bigatus en Quadrigatus , inoet ‘men die neemen voor dezelfde
munt als de Derarius, zynde zo genoemd van de Bige [ wagens van twee gefpan ],
en Quadrige [ wagens met viet paerden]; die daarop geftempeld waaren.. Daar was
cen andere munt die men Vilforiatus noemde , naar het beeld vai Vittoria [Overwin:
ninge ] , zynde.te Rome'eerft geftempeld door bevél van Klodius, waerdig een halve
Denarins , en daarom00k Qrinarwas genoemd ; als bedraagende de waarde van vyf
affts. zynde ontrent 3 Héllandfcheftuyvers en cen half. ’t Gene naalt daaraan vélgt, ent
welk zo veel geruchts in de Schryvers maakt , is de Seffertius 3: z0 genaamd als 6f men
wilde zeggen Sesquitertius , omdat hy twee «(fes en cen halve hieldt, zynde de
helfr van cen Zicforiatus , en cen vierde deel van den Derarins. Menigmaal wordî
deeze munt betekend door het woord Numz4s [cen Penning ];} omndat dezelve meelt
in °c gebruyk was, alsmede Seffertius nummus , zynde waerdig ontrent zeven oortjes
Héllandfch geld. De 060/25 was hèr zesde deelvan cen Dezarsts, overeenkomende met de
Artifche ‘oRexss, en zo veel'als cen Héllandfche ftuyver. De LibelZa was een tiende deel
van den Derarius, en in waardy zo veel als de 45, zo genoemdals 6f men wilde zega
gen, cen pondtje, omdat men °t van gelyke waarde fchatte als cen pond kapers; en be-
liep ruym zo veel als vyf-duyten. De Sembe/z ; gelyk als 6f men zeggen wilde
Semi-libella | was half zo veel; en eyndelyk vélgde de Teruncius , zynde het veer:
tiglte deel van een Derarzié , zo genoemd omdat men *' op drie oncen kopers
fchatte ; zynde van zeer geringe waarde , en weynig mcer als cen Héllandfche
duyt.
Om nu eyndelyk tét de goude munt te komen ; de aanmerkelykfte foort daarvan is

de Aureus denarius $ zo genoemd omdat die den zelfden ftempel had als de zilvere
denarius , 6f omdat hyin grootte zeer daarmeè overcenquam. De oude Auress, dig
menten tyde van de Republykfloég ; woog twee Zilvere Dezarsi , zynde waerdig on-
trent 9 Guld. ro. St. Hollandfch. De nieuwe Auress; die ontrent het begin van ’t Keya
zerryk geflagen wierdt., was cen zevende deel ligter dan de voorige, cn woog twec
drachmés , waerdig zynde ruym 8 GI. Hollandfch. Aldus bleeven de Didrachmi ge
duurende den tyd der vyf cerfte Keyzeren ; maar daarnaa verlooren zy veel in ’t ge-
wigt , door het bedrég en de gierigheyd. der vélgende Vérften. In Neròs tyd fcheele
den’er eenige greynen aan , onder Galba cen weynig mecr ; onder Nerva , 'Trajanus ,
en Adrianus waaren ze acht greynen ligter; onder Vefpafianus tien, en zo onder An-
toninus Pius , M. Aurelius Severus, en andere.  Domitiaan; ’t is waar, bragt de Aurei
onder zyne regeeringe weder tot hun vol gewigt van twee drachmen , en zo deed Au-
relianus naderhand ook , ‘t welk de laatfte fchikking 6fzetting van dit muntwerk was,
terwyl Romedeftoel des Keyzerryks bezat.
De merken.van de gewoonlyke munt: waaren als vélgt: De As, omdat die in ’t

cerft cen pond woog , wordt berekent door L. En de Se/fertizs , omdat hy in waar-
de op twee ponden kopers en een half gefchat wierdt, door H S. of IIS. Het merk
van den Quinarius 6£ Vittoriatus was V. en van den Denarius. X.
De fommen by de Romeynenin ‘t gebruyk waaren voornaamelyk drie , teweeten Ses

ffertium , Libra, en Talentum. Het Seffertinm bedroeg duyzend Seffertii ; 6f on:
trent 85 guld. Héllandfch geld. *t Is waar men vindt dit woord by geen oude Schryvers
in °t enkeld getal , gelyk her hiet gebruykt wordt , maar zeer dikwils in het meervou-
dig , hoewel metdezelfde betékenis. In *t rékenen by Se/fertién hadden de Romey-
nen een manier welke men door deeze drie régelen kan begrypen : Eerftelyk , indien
een telwoord in geval ; geflacht , en getal (12 caf@, genere, © numero) met Seffertius
overeenkomt , dan betekent het net zo veele Seftertièn , als decerz Seffertit , tien Ses
ftertién. ‘Ten tweeden, indien cen Tal-naamvan een andet geval by den Gewitivas Plus
ralis van Seffertius gevoegd wordt , dan betekent het zo veel duyzenden , als Decezz
Seftertim , tienduyzend Seftertién. Ten derden, zo men het Adverbium Numerale
(Tal-Bywoord ) daarby voegt , dan betekent het zo veel honderdduyzenden; als De-
cies Seftertitm, Tien honderd-duyzend Seftertién : Of zo men dit Tal-bywoord alleen
ftele, is de betékenis dezelfde ; want Decies [tienmaal] 6f Vigefies [ twintigmaal]
ftaat yoor zo veel honderdduyzend Se/fertii , 6fgelyk men zegt, zo veel honderd Se-
fiertia:
De Libra , of °t Pond , hieldt twaalf oncen zilvers , 6f zesénnegentig Drach-

màs:6f Denarién van de laatfte foort, en was waerdig ontrent 33 Guldens Héllandfclk
geld

De derde fomme was het Taleztum ; houdende vierentwintig Se/fertia , en zes-
duyzend Dezari? van de laater foort , zynde ’t zelfde als de Attifche Talent :
want de naamen van Za/entum s° Mina ; en Drachma ontleenden de Romeynen
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van de Grieken.,  gelyk de Grieken van hen overnamen de wootden Libra en Un:
cia. Het Talentum beliep naar de Héllandfche munt ontrent 2062 guldens.
Men vindt ook gemeld van Kleyner fommen , gelyk als de Sportul4, zynde 't gene

de ryke lieden aan hunne fchutgenooten gaven , als ze hen in ’t openbaar hadden opge-
wacht , en fomtyds ook wel by andere gelegenheden : de waardy daarvan was ontrent
17 ftuyvers.. Eer dit in ’c gebruyk was , plagten zy aan hunneonderhoorigen cenige
cetwaaren uyt te deelen, die dezelve ontvingen in een k6rfje gemaakt vancene foort van
rys dat men Sportum noemde.
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der voornaamfie zaaken en benaamingen

in dit Werk vervat.

A.

A9ngeklaagde had ver(cheydene middelen om
zyne terechtftelling te onigaan. 101.

Aanklagte tegen misdaadigen. 100.
Aankondiging van oorlég , hoedaanig. 155.
Aanlegging ter tafel, hocdaanig die gefchiedde.

253. 254,255.
Aanzigt van cenlyk fomtyds bedekt. 238.
Aanzitting ter tafel oulings gebruykt , in cen
aanlegging veranderd. 253.

Abletti, Afgezonderde van't uytheem{ch krygs-
vélk. 133.

Accenf , Omroepersi go. alsmede 2ékere vry-
willige krygslieden. 137.

Accenfis, cen Gerechtsboade: 98.
Accufatio; aanklagte tegen misdaadigen. 100.
Acilins Glabrio tegen Antiochus Koning van Sy=

rie ten kryg gezonden. 24.
iAîta Semita de zelde wyk van Rome. 38.
«Aîtionem intendere, het geding voordraagen, 98:
sAîtiones legis; cen opftel van zékere gevallen

naar welke men de rechtsgedingen regelde.
106.

A&tinm , het zeegevecht aldaar, 27.
Attor,de Aanklaager. 97.
Aftuaria , cene Galey. 163.
Aîtuarins, cen Notaris. 90.
Ad beftias, veroordeeling om door de bceften

verfcheurd te worden. 104t05.
Aa ludos, veroordeeling om in "t Schouwperk te

vechten. 104.
Ad metalla ; veroordecling tét de bergwerken.

104»

Addittio, verwyzingin boete, en dwang tétbe-
taaling. 98.

Adelborften. 130.
Adoptio, Verzooning ; zoon-aanneeming, 257.
sAdrianns (Reyzer) 30.
sAdvocati, Voorfpraaken. 97.
e/Edes facra sontoegewyde tempelen. 39.
efedicula , cen Kerkje. 40.
efdile:, Bouwmeefters. 86.
cEdiles Cereales Toezieners op het kodrn en de

leeftogr. 87.
efdiles Curules, de aanzienlykfte Bouwmeefters:

edile plebis, gemeene Bouwmeefters. 87.
efdilitis die © Bouwmeefters ampt neèrgelegd

hadden, 134.
eÉmilianus (Reyzer) 30.
efndas uyt Troje ontkomen.trouwt Lavinia,

IS.
èÉneatores, Trompetters. 14%.
efqui zie Equen,
&frariuns facere, iemand in cene boete ten be-  

hoeve van dé fchatkift-beflaan. 84.
ere dirai, van de {6ldy vervallen. 149:
es skopergeld. 258.
edftimatio litis, waardeering der feliaade ontrent

Zeker misdryf. 101.
èEtas Senatoria, Raadsheerlyke ouderdom. 47.
eZtius Bevélhebber van Valentinianus den der-

den, omgebragt. 33.
=Agger, cen leger-dyk. 144.
Agnomen , de Bynaam aan fommigen gegee?

ven. 256.
Agones, zekere 6fferdienaars, 68:
Agones Capitolini , Kapitolynfche kampgevech-

ten. 198.
«Akka Lairentia , Romulus voedfter; haare dffe=

rande voor de akkers. 56.
Alarik Koning der Gotthen. 33.
Alba longa , lang Alba. 18.
Albo-galerus è cen bonnét van Jupiters Priefter.

216:
Ala, vleugels van % heir. 133:
Alexander Severus Reyzer) 30.
sAlicata chlamys, zeker kleed met monwen dat

de jongens rét hun dertiende jaar droegen.
206.

Ambire Magiffratum , om cen Magiftraatsampt
rondgaani 80.

Ambitus, Amptverzocking. 123.
“Amphitheatram ; cen eyronde Schouwburg. 42:
Ampliatio, nader kennisneeming vancene recht

zaak. 124.
Amplius cognofcendame, ten zal'er nader kennis

van neemen. 100.
Amptverzoeking, hocdagnig. 123.
Amulins ontweldigt zynenbroeder Numitor het

recht der kroone. 18.
AvaBdrai, Geblinde kampvechters. 185.
Aneylia, 2ékere fchilden inbewaaringe der Dans>

priefteren. Gt.
Andabate Geblinde kampvechters, 185.
Andabatarum more pagnare , Blindeling ftryden

185.
Ania 3 uytvocring van "t vonnis. 101.
Animam in primo ore, velin primis labris tenere s

op ’t punt des doods zyn. 230.
Ankus Martins vierde Roning van Rome. 20.
Anna Perenna, 2ékere Fecftdag. 73.
Annas bifextilis,*t Schrikkeljaar waarvandaan 20

genoemd. 70.
Anquifitio , ftrafmelding. 100,
Anthemiws (Reyzer) 33»
Anthonins zie Adarcas.
Antiochus Koning van Syrié beoorlégr de Ro-

meinen. 24.
Antonins Karakalla (Keyzer) 30.
Antoninas Pins (Reyzer) 30.
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Antonyns Pilaar bf zuyl. 49.
Aper vermoordt Numerianus. 31.
Apex, cen doorftikte muts die van ‘de Flamines

gedraagen wierdt. 216.
Aphrattum, zeker fchip. 163.
Apparitores, Booden der Overheyd 90.
Appius Klaudius komt tt de Romeynen over.

DI.
Appius de Tienman:op Virginia verflingerd ver-

oorzaakt cenen opltand. 88. _
Aqua & ignis interdiltio , ontegging van water

en vuur. 103.
Agueduttws, Waterleydingen. 51.
Aquila, Arend , het veldteken der keurben-

den. 134.
das preeffe, Opperfte vaneene keurbende zyn.

Aguleni ondergebragt. 27.
«Arabictét cen wingeweft gemaakt. 29;
Arbiter. bibendi, Keurmeefter van ?c drinken.

166.
Arbitri , Scheydsmannen. 98.
Arcus, Triomfboogen. 48.
Area , het middelpleyn van't Amfitheater. 43.
Arena, hetmiddelfte pleyn van denSchouwburg,

*t welk met zand beftrooid wierdt.. 43.
Arend, het gemeen veldteken. 141.

Arend uyt den Voritelyken lyktorenvliegende,
wierdt.geloofd des Vérften ziel ten hemel
te vocren, 251.

Aries , de ftérmram hoedaanig die was. 160.
«Armatura,cen vefening om metfchietgeweerte

werpen. 146,
Armenittét cen wingewelt gemaakt. 29.
Armilla, Armbanden. 150.
Armorum concuffio, geklater der wapenen. 143.
Arrogatio , Yoon-sanneeming,. 257.
Arufpices, Offerwaarzeggers. 58.
— hunne verrichting. 58, 59.
As, cen pond, een munt van $ 6£6 duyten waar-

dy. 258.
Askaniusfticht de ftad Alba. 18.
Afprie tét cen wingeweft gemaakt. 29:
Attals Koning van Pergamus. 25.
Atellana , zékere foort van blyfpélen. 192.
Athene door Sylla ingenomen. 25.
Atheenfche Gezanten invoerders der welfpree-

kendkheyd te Rome. 3.
Atrati, int zwart geklcede , in de rouw gaan-

de. 207.
Attila de Hun. 33.
Auttorati, gehuurde Schermers. 180.
Angurale, des Veldheers kapél, 144.
Aungures, Vogelwichlaars. 56.
Anguftulu (Keyzer) 33.
Auguffus (ReyzeT)7:27.
Arguftus één der bergen van Rome. 35.
Aulus Plantins Stedehouder éf Veldheer van

Klaudius. 28.
Atrens denarins , een goude munt waerdig on-

trent 9 gl. 10 ft. 259.
Anrelianas (Reyzer) 3

«Aurenm coronarinm , een gouden. kroon-ge-
fchenk. 151.

Anfpicia, Tekenbeduydfelen. 135.
Asfpices, Vogelfchouwers, wat hun werk was.

DI:
“Anfpiciis (ris remgerere, de zaak onder zyn beleyd |

en gezag voeren. 135.
Anxilia, hulprrocpen, 139%
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Avens zékere rivier. 36.
Aventinas, È€€n der bergen van Rome. 36.
Aventinas één Koning van Alba. 36.
Aventina3, ééne derse van Rome. 39:
Avitus (Keyzer) 3

B.

Baden, derzelver pracht. 50,51.
Ballen om meé te fpeelen. 167.
Balbinas (Keyzer) 30.
Balifta, cen ftérmgevaarte, om groote fteenente

Werpen. 160.
do cen gekryfch, 6f zeker krygsgefchrey.

Lafilce, Rechthuyzen hoedaanig van fatfoen. 46.
Bafilicss, de hooglte worp met de teerlingen.

166.
Bazuynen, hoedaanig. 142.
Bceamptfehryvers, 90.
Beeften geflagt omin’ lykvuur tewerpen, 244»
Bceften-gevechten. 176.
Beeften-jagt voor °t volk. 177.
Beeften-wichlaary. 57.
Begraafplaatfen doorgaans buytende ftad. 240.
Begraafplaatfen, hoedaanig. 242.
Begraaveniffen hocdaanig. 227.

‘aar ter plaatfe. 242.
légering van fteden, hoedaanig. 158.
Rei des Krygsvdlks. 149150, 1514
Beneficiari, Bevoordeelde. 130.
Bergen van Rome, zie de Woorden 4lons en

Collis,
Befchanfingen van Julius Cafar. ongemeen

groot. 146.
Beftiarii, misdaadigen veroordeeld om tegen de

beeftente vechten. 105.
Beftraate wegen. 52.
Befchreeuwing di ftervenden, 233.
Beul mogtniet binnende ftad woonen, gr.
Bevélhebbers zie Krygsbevelhebbers,
Bevoorrechte fteden. 157.
Bidental, de plaats alwaar iemand door den don?

der doodgeflagen was, die met cen ftakétfel
omheynd wierdt. 228

Bigatus, cen penning daar cen Wagen met. tweî
paerdenop ftondt, 259.

Biga,cen wagen vantweegefpan. 170.
Bikkelfpel , hoedaanig. 166.
Biremis, cen galey vantweeroeibanken. 162.
Bi[fextns dies, de tweemaalzefde dag, vanwaar

zo genoemd. 70.
Bloedlaating ceneftraffe voorbloodaards. 149.
Bloedvrinden des overleeden drocgenzijn Jyk.

  

Biyitlien » hoe vertoond. 194, 195.
Boeken doorcen oudnate koop

geveyld. 64.
Boertery van Bello Nafika wegens de harde

handencens boers zeerquaalyk opgenomen.
80.

Bonnét van Jupiters Priefter. 216.
Bonnét.der Koningen. 217.
Bootfemaakers. 236,
Bérdtjes tét ftemgeevinge gemerkt met U. R..

96.
— met A. 96.
— metA. Ico.
— met ©. 100,
-— met N. L. 1007
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Bouwmeefters, 86.
Britannikus }yk door Nero met witre walch bé

ftrecken , om de tékenen van ’t vergifo te
bedekken. 238.

Bruggen van Rome. 3
Brusus 6én dertweeeerife Burgermecfteren dogt

Zyne twee zoonen. onthoofden. 21. ;
Bratus, één vande hoofden der tzamenawecrin=
ge tegen Cafar. 26.

=—— brengt zichzelvenoni. 27.
Bruyd , wierdt met een. kransje bekroond; cm

meteenen fluyer omhangen. 223;
:— wierdt cen fpinrék. naagedraagen , als. zy

na ?x huys van haaren bruydegom. geleyd
wierdt, 223. È
— wierdtoverden drempelgetild,, en pntving

de fleutels van ‘© huys. 223:
+—— wierdt van oude wyven te bedde gebragt.

224»
Bice 4 gooide neuen te grabbel. 224.
— maakte des bruyds gérdel lés. 224
Bsccinatores, Bazuyners. 142.
Buccine, Bazuynen. 142.
Buccula, * wangftuk van den helm. 138. }
Bella asse, cea hél goudenballetje dat de jon.

ge knaapen om den hals droegea 206,
Burgermeefteren. 81.
+— molten twéénewintig jaaren oud zyn cer

zy tét dat ampi verkiesbaar waaren. 81.
Burgerkryg tutchen Marius en.Sylla. 25.
Buftum, cen Brandgrafitede, 243»
Bynaam 200 fommiger gegeeven. 256.

 

(Di

Caballinas 6£ Quirinalis,sékere betg van Rome.

Cla GF minor Calius cen gedeelte van den
berg Crelius. 35.

Calius 6fCales, cen Toskaan(ch Veldoverfte; als
mede. één der bergen van Rome. 35.

Carites , cen vélk van Toskanen. 157.
Caritum tabula, vafercelen der 'Tuchimeefteretà

behelzende de naamen der gener die van
ftemgeevinge beroofd waaren. 84. 157.

Cefar (falins) maakt zich meefter van Rome. 26.
+—— wordt in den Raad vermoord. 26.
Calcei lunati, gemaande fchoenen: 218.
Calcei mullei ;.nékere roode fehoenen. 219;
Calculi, Schaak{tukken. 165.
Caligati, Geklompre, cene benaaming der (dl

daaten. 220,
Caliga, cenfchocifel éf klomp. die de féldaten

droegen. 220.
Calige [pecrlatorie, befpie-klompen, è2ò:
Campagi ,'zekere zomer-fchocnen der Raads-

heeren; 219. 4
Campidottores, Drilmeefters. 146.
Campus Martis, hetveld van Mars; eene ocfen-

plaats voor jonge Edellieden. 45.
— terbegraaveniffe van voornaame perfoonen

gefchikt. 242.
° Campusfreleratus het heylloos veld waarop. de

onkuy(che Veftalen verbrand wierden, 64,
Candidatì, Atmptverzockers, nàltanders, 80.
Candidatus Principis;’s Vérften Rentmeeftet.

85.
Canicala, "© Hondtje, de flimfte worp derteer-

lingen. 166.
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Capitolinas 6£ Tarpojas, één' der bergen Watà TRoa
me.35.

Capitolism, Jupiters 'Tempel. 35.  4d:
Capste cenfi, die op de laagfte {chatting ftonder.

95.
Capripes, Boksvoet ,. een bynaam.vanPan.3f.
Caput porcimum, Verkenskép 2ékere fpitfe gea

ftalte van °c heir. 141.
Carceres; de fchranken der Renbaanen.44.
Carmen faliare s cen gezang der Salién; door Nua

maisgefteld. 61.
Carnifex, cen Beul, zyn werk'was niet anders

dan kruyfigen. gL.
Caffis, cen formhoed. 138.
Caftra affiva, cen zomer-leger. 143:
—— Hyberna,cen winter-leger. 144.
“7 Stativa, cen valtleger. 144.
Catapulta ; cen gevaarte om zwaare fehichteri

6fboutén te werpen160.
Cataftafis, de volkomenftandvanhettooneelfpel:
191

Cataftrophe, de ontknooping van het tooneelfpeli
191.

Cavea, het hél 6f middelpleyn van?v Amfithea:
ter. 43

Celeres, ligtgewapenderuyters. 89.
Celenftes, een Hoogbootsman. 163»
Cella, het koor der Tempelen, 41.
Senotaphia,looze tomben, 6ffchyngraven,24}.

Genfores, Schatting- en'Tucht-meeftersi 84.
Cenforii, die het Tuchimeeftersampi neérgelegd

hadden. 134.
Cenfs, de fchatring van de middelen der burge«

ren, sa

Sucen die hoog gefchatftondt; cen ryk man:
110.

Centefimatio, Verhonderding. 149:
Centumuviri litibus jsdicandis , Honderdmans ot

krakkeelen te beflechren. 90.
Centuria, Benden van honderd, tét het geeveri

van ftemmen, 95.
Centnria prarogatsva, het bevoorrechte honderd»

tal om onder de burgery ve ftemmen. 96.
Centuriones, Hoofdlieden, Kapiteyns. 133.
Centurionga primus, de Opperhoofdman. 134.
Centaffis, cene munt van 100 4/es 6f blanken,
Cerealia,’v Feeft van Ceres, 73. è
Ceftas, leere vuyftwanten 6fknédfen om mal:
kanderenmeéomde corente flaan. 169,170;

Chariftia, ’t Liefde-feett, 73.
Chirodota , rokken met mouwentét op de hamè

den neérkomende, zio,
Chlamjs , de Keyzerlyke purpere tabberd. 208;
— alicata , zeker kleed dat de jongens dioc:

cen 206.
Chovas , de Rey, haare verrichting by de Foo-

neelfpelen. 194.
Cicero t6t het t6ppunt der welfpreckendheyd ge:

komen. $:
— oefentzich vlytig. 18.
—en komt door cen veelvoudige oefening

tét groore volmaaktheyd. 14.
—- breektde Katilynfehetzamerizweering. 25.
Cimbren, een zeker vélk. 25.
Cinétus Gabinsis, de Gabynfche gétding. 204,206:
Circus Flaminins, de negende wyk van Rome, 38:
Circns maximus; de groote Rienbaan. 44.
Circus maximus, de clfde wyk van Rome. 38.
Circuitio vigilum, de Ronde, het omgann det

wacht. 145.
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Civilis querciwss de Burger-krans van eyken l6fge-
vlochten. 150.

Civitatesfeederate , Bondgenootfche fteden. 157.
infra Clafem,beneden de 6rdening. 95.
Claffes, ordeningen des vélks. 95.
Claffici Anthores,de beftgeachte Roomfche Schty-

vers, vanwaar zo genoemd. 95.
Clafficum , een wapenkreet, 142.
Clavi, {pykerhoofdtjes , éfpurpere ftrooken df

galonnen op eenen rék. 210,211.
Clavum pangere, herflaan van den fpykerop Ju-

piters Tempel. 82.
Clientes , Befchermelingen, welkezo genoemd.

La » Rioelen. 51, 52.
Calimontiam, de tweede wyk van Rome. 37.
Coemptio , huuwelyksverdrag door wederzyds

cen ftuk gelds te geeven. 222.
Canacalum, cene Eetzaal. 252.
Cenatio, cen Eetplaats. 252.
Cognomen, de Toenaam, om ?t geflacht te on-

derfcheyden. 256. i
Cohors , cene voetbende , éfbataillon van drie

rétten. 132.
Cohors Pretoria, cene voetbende van Adelborften.

132.

Cohors prima, de voornaamfte voerbende. 132.
Collis Diane, ene benaaming van denberg Aven-

tinas. 36.
— Horialoram , 6én der bergen van Rome,

6.
e Pincim, dezelfde berg. 36.
—— Quirinalis, één der bergen vanRome.35.
Collocatio, neérlegging van tr lyk. 232.
Colonia, Vélkplantingen. 156.
Columna,Eerezuylen. 48, 49.
Columnabellica , de oorlégs zuyl. 49.
Columna roftrata, de gefnavelde kolom. 49:
Comitia , algemeene vergideringen des vélks.

Da beroepene vergideringen. 94.
—— Centuriata , vergàderingen van de verfchey-

dene érdeningen des vélks. 95.
—— Csriatay Buurtvergaderingem 94
— Zributa, Wyk-vergaderingen. 94.
Comitiam , cen gedeelte van ?r Marktveld al-
War de vergaderingen des vélks gehouden
‘Wierden. 47. 94

Gomperendinatio , verfchuyving van ’t geding.
124.

Conélamatio ; ’v geroep voor den ftervenden.
233:

Concilio armorum 5 °© geklater der wapenen.

14% A
Confarreatio , voltrekking der huuwelyks pleg-

tigheyd door gebrande koeken. 222.
Conquifitores, Wervers. 127.
Chlorus (Keyzer) 31.

Confislares , Oudburgermeefters. 134»
Ca) Burgermeefteren, wanneeringefteld,

I

— hunne magt. 81.
Conftles ordinariî , gewoonlyke Burgermeefte-

ren, 81.
Confisles fsffetti , bygevoegde Burgermeefteren.

Br.
Confss, de Géd van raad. 198.
Cornicines , Hoornblaazers, toeters. 142,
Cornza,s Vleugels van’their. 133.
Cornua, Toethoorens gfkrygsbazuynen, 142.
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Sub Corona venire, opentlyk tot flaaven verkéft
worden , hoe zulks gefchiedde. 156.

Corona caffrenfi , Leger-kroon. 150.
— Civica, Burgerkrans. 156.
—— Aaralis , Muur-kroon. 150.
—— Navalis , Scheeps-ktoon. 150.
— Objfidionalis, belégeringskroon. 15t.
—— Roftrata, Steven-kroon. 150.
— Triumphalis , Triomf-krans. 151.
— Vallaris, Leger-kroon. 150.

Corone aurea , gulde Kroontjes. 151.
Corvus, Zeker [cheeps t6rmtuyg. 161.
Corybantes , Priefters van Cybele. 65.
Cothurnas, cen broosken, df tooneel-laers , in

de treurfpélen gebruykt. 192.
Grepida $ cene foort van muylen. 220.
Cretata ambitio , bekrytte ftaarzuche , benaa=
ming van denTabberd der amptverzoekeren.
204.

Crimen adulterii , misdaad van overfpel. 99.
— ambitas, omkooping van ftemmenin cene

verkiezing. 99.
— falf » vervalfching van een uyterfte wille.

99.
1interficarios , mifdaad van moord: 99.
— Aajeftatis , mifdaad van hoog verraad, 92.

odio 3 mifdaad van vadermoord. 99.
—— pecslatus , een quaad gebruyk éfontvreem=

ding van de gemeene gelden. 92. 99.
— perduellionis; Landverraad. 95.
— plagii ; ontvrcemding van eenenflaaf. 9g.
— repetundaram , geld-afkneeveling. 92. 99.
— veneficii, vergiftiging. 99.
— vis prblice è mifdaad van openbaare ge-

weldpleeginge 99.
Criffa , cene kuyf 6f pluymaadje. 148.
Crapellarit , Kruypvechters, waarom zo ge-

noemd. 183.
Crax, Rruys. 103.
Cucallas , de kap van een regenmantel. 213.
Cslcitra, Matraffen tét ruftbanken, 254.
Calew , cen lédere zak waarin men de vaders

moorders ftak. 104.
Caltrarii, OfferMagrers. 68.
Caneus, cene Wig , zékere fpitfe geftalte van’

heir. 141.
Curetes, de inwooners van Cares cene Sabynfché

diad. 35»
—_ sci Cybeles Priefters. 65.
Curia, het Roomfch Raadhuys. 45.
Curia Hoftilia , het Raadhuys door Tullus Ho?

ftilius gefticht. 45.
Caria Pompeii, het Raadhuys alwaar Julius Ca-=

fars dood beraadflaagd wierdt. 45.
Curia, Buurten. 94
Curio maximus, de Opperbuurtmeefter. 94.
Cariones, Buurtmeefters. 9.
Curulis magiftrat#s , hoedaanig cen Overheyds:

ampr. 76.
Caftos purpara , de purpere bewaarder, zynde

cene benaaming der Pratexta, 206.
Gjbeles Priefters. 65.
—— hunne ommegangen. 66.
Cypreffe-boomen rondom den lykttapel gezét.

243:
Cyprefle-takken by de deur des overleeden ge-

{token, 233.  

        

  

          
   

 

      

  

  
   

   

  

  

       
   

 

    

    

  

  

    

    

  

  

  

   

  
  

    
  

 

    

 



 

   
D.

Daciers ondergebragt. 26.
Dacie t6r cen wingewelt gemaakt. 29:
Dagen ; hoe by de Romeynenveidecid. 76.
Dagrekening der Romeynen , door Kalenden,

Nonen, en Iden. 72.
Aonvinzs le, de vingeren drukken, cene

gewoonte in den Griekfchen Schouwburg ,
om zyn genocgen te kennen te gecven. 187.

Dalmatie ondergebragt. 27.
Damnum , geldboete. 102.
Dans ,, genoemd de Pyrrifche , hoedaanig.

175.
Dapes Saliares, lekkete gerechten ; waarom zo

genoemd. 62.
Decemjugis, cen wagen met cen gefpan vantien

paerden. 170.
Decemviri, Vienmannen,; waaroth aarigefteld.

85

Dicimviri litibus judicandis, Tierimanson krak-
keelen te beflechten. 90.

Decemviri , Tienmans , Bewaarders der Sibil-
lynfche Orakelen. 65.

Decins (Keyzer ) 30.
Decimatio, Vertiening, int ftraffenderfgldaa-

ten gebruykelyk. 149.
Decume, zékere koornfchatting: 116. zie obk.

158:
a » Inz4melaars der koorn-fchattinge.

116:

Decarié , Onderbuurten. 94:
Decurie , rétten vantien ruyters. 132.
Decuriones, Hoofdlieden overtien ruyters. 13f.
Decurfio, een loop rondom den houtmyt van

cenen dooden. 244.
Decsffis , eene munt van tien Afès, 6f ontrent

7 ftuyvers. 258.
Deduttores , Geleyders. 80.
Defenfio, Verdeediging desaangeklaagden door

Advokaaten. 100.
Defuntti pro roffris laudatio , pryzing des ovet-

leedenen op ‘t pleytgeftoelte. 47.
Dejettio è rape Tarpeja , afwerping van de Tar-

pejaanfche réts. 103.
Delatores , Aanbrengers ‘6f Verklikkers. 102:
Delubrum , zekere foort van Tempel. 39.
Denarins , cene munt van ontrent-zeven ftuy-

vers. 258.
Denicalia ,de dagen wanneet men de huyzen

naa iemandsoverlydeh zuyverde. 248.
Depontani , Ontbrugde , zulke die van ’t recht

van ftemgeevinge beroofd waaren. ge.
Deportati , verzondene , uytgebannene. 103.
Deportatio ; wegzending éfvervoering. 103.
Dertig Tirannen , hunneregecring. 31.
Defignatores , Beftelmecfters derftaatfie. 202,
Diadema , cenefluyerkroon. 217:
Diadumenas (Keyzer) 30:
Dibaphus , ceh tweemaal geverwd kleed. 213.
Dittator, de Oppergezaghebber, vanwaarzo ge-

noemd. 82.
—— Zyne magt en gezag. 82.
Dichtkonft , haare cerfte beginfelen. 2.
—— haar traage voortgang Waardan: tocge-

fehreeven. 6.
— haar verval. 8.
Didius Palianas (Keyzet) 30.
Didrachmi , cen goude mugt ‘wegende twee

drachmàs. 259.
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Dies atri; heyllooze dagen. }r.
— Comitiales , Landdagen op welke de algea
meene vergaderingen des vélks gehouded
wierden. 71.

—— comperendini è dageh van bérgttellinge:
ZI,
— fafi , Reclitdagen. zi.
—- fefi, Feeftdagen 70 tét vier Hoogtydeh

afgezonderd. 70.
— #ntercif, middelflag dagen. 70.
— preliares, dagen op welke men vyandelyk=
heyd mogt pleegen 71.
— profeti, werkdagén. 70:

=—— poffridiani , dagen die op de Kaleriden;
Nonen , 6f [den vélgden. 71.

—— Jfati , dagen omrechtzaaken tuffchenRo>
meynenen uUytheemfchen af te doen. 71.

Diem dicerò reo; den mifdaadigen ecnendagidi
zyn geding aanzeggen. 101.

Abipns » galeyen met twce rocibankeri. 162.
Diffarreatio , echifcheydingdoorde plegtigheyd

van gebrande kocken gefchied. 222:
Diocletianas ( Keyzer) 31. È
Dire ; voorfpooken onîrent 2ékere ongewooni

toevallei. 57; 58.
Diribitores , Amptenaars die ?t vélk vetdeelden

en in érdeftelden. 96.
Difcepratio cafe , bepleyting van tgeding, 98.
Difcus, cen werp-fchyf. 168.

hoe men daarmeé fpeelde. 168, 169.
Alcvraros, dubbele Burgermeefter, cen Griek-

fche benaaming des Distators. 8a.
Divortium , echt(cheyding naa de voltrekking

van'’t huuwelyk. 235.
Do , dico, addico; drie plegtige woorden, wat

die betekenden. 71.
Débbelfpel der Romeynen, hoedaanig. 166.
Dolabra , houweelen. 160.
Domitianas (Keyzer) 29.

Domkerken waarvandaan Baflice genoemd,
46.

 

Dodiizcre 234.
Doodkruyken aan den gemeenea Weg begra4:

ven. 241.

Doodftraffe der f$ldaaten. 148, 149:
Drachmà, cen vierendeel loods; cene munt van

zes ftuyvers. 258:
Driemanis van lyfftraffe. 89.
Driemanfchap van Oktavius, Antonits, enLe-

pidus. 26, 27.
Drilmeefters. 146:
Duttafo rem gerere, De zadk onder Zynibeleyd

Uytvoeren. 135.
Daumviri claffs ; Tweemanneh Vlootheereni

Dini Bewaarders det Sibillynfche Orake-
len. 65.

Duumvir perduellionis vel capitales sè Tweè
Amptenaars òm wegens vertaad te vonnifleni
90.

Dux Eegionis , Een Oppertioofdman det Keuri
bende. 134.

Dwergen ; kampvechters. 181.

E.

Eeht(cheyding , hoedaanig die ondet de Roi
‘meynen toeging. 225.

Edelen, wie die waaren. 76.
Edere attionem 3 cen geding inftellen: 98:

4 i

  

 

    

 

  

 

      
   

  

 

    

 

    
  

 

   

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

  

      

  

    

   

  
       

  

  

  

  

   

 

  

   

  
  

   

  

 



   

 
   

Editta , Plakkaaten tét bekendmankinge van
cen kampgevecht. 1

Ecuwfpelen, 6f Eeuwgetyden hoedaanig ge-
vierd. 199, 200.

Egeria , cene Godin die Numa, zo hy voor-
f, onderrechtte. 61.
@ , cene galey van 20 riemen. 163.

0p@ , cene galey van 100 riemen. 163.
nnaudenipne » cene galey van zeftien ryen rie-
men. 162.

‘edemi, cen yzere hocpelftok. 168.
Elatio , de uytdraaging van cen lyk. 234.
Emeriti , uytgediende krygsknechten. 130.
Epitafis’, de ophaaling van deri toeleg in het

Tooneelfpel. 191.
Epula vel Lettifernia, Gaftmaalen éf bedfprey=

dingenter cere der Goden. 6
Epula, Hoogtyden op welke mengaftmaalenter

cere van de Godenhieldt. 70.
Epalonesvel Septemoiri epulonum, Godengaftmaal-

bezdrgers. 67.
Eguen, zékere vélken in Latium. 21.
Egues , Equeftris ordinis & Equeftri loco nates,

cen Ridder, een van Ridderlyke érden, en
uyt Ridderlykenftaat gebooren. 75.

Equeftria, de zitplaats der Ridderen in den
Schouwburg. 43.

Egui redditio, weergeeving van ‘tpaerd, 6font-
flaaning van ruyterdienft. 129.

Eguitatus jaftus , cen volflagene Ruytery ; zyn-
de een Legioen van drichonderd ruyters.

   

 

  

 

132.
Epdi » Ridders 6f Ruyters. 128.
Egquitum probatio ; naauwkeurige befchouwing

vandenftaar der ruyteren. 128.
Equitum recenfo , monftering der Ruytery.

128.
um transvestio , prachtige optégt der Ruy-

tery. 128
Eqium adimere , den Ridderen het paerd, dat

henop’s lands kéften toegeftaan was, benee-
men, 84.

Efquilina , de vyfde Wyk van Rome.37.

Efquilinas , een berg van Rome. 35.
Efedarii, Wagen-vechters. 185. È
Efedum, cen wagen by de Gallen en Brittenin

hunne gevechten gebruykt. 185. n
Endoxia, Keyzerin, ontbiedt Genferikin Italie.

2

E:

 

33 SE
Eufrate: , cen rivier $ alwaar de paalen des
Roomfchen Ryks waaren ten tyde van den
Keyzer Adrianus. 30.

Evander , zeker Koning in Italiè. 55.
Evocatio deornra tatelariam , Uytnoodiging der

Befchermgodenvan de ftad die men ftondt
te belégeren. 158.

Evocati, Adelborften. 130.
Excubia , dé Dag-wacht. 145.
Exercitia ad palara , Paal-oefeningen om de

fchermkonft te leeren, 146.
Exilinm , balling(chap, hoedaanig. 103.
Exire , cenenflag ontwyken. 186.
Exodium Atellanicuro , cen tuffchen-klucht, 6f

tuflchenfpel. 192.
Exter den toon der Lyktrompetteren naabaau-

wende. 235.
Extifpices 3 Ingewand-befchouwers » zékere

waarzeggers. 58.
Extraordinarii , buytengewoone, éf van de an-

dere afgefcheydene {6ldaaren. 133.
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*Etupldes , cen korte fluytrék. 210,

F.

Fabius Maximus verzet_ zich metlift tegen
Hannibal, en doet den RoomfchenStat hers
leeven. 24.

Fatti negatto , ontkenning van "t feyt. 100.
Faftio alba, °t ‘witte genootfchap der wagen-

menners, 1790.

— prafina, het grocne genoot(chap. 170,
— raffata, het roode 6f réfle genootfchap.

170.

Ea het zeegroene genoot[chap. 170.
Fakkelsop huuwelyks- enlyk-ftaafién gebruykt.

235.

naiisla verba , de drie gerechtswoorden Do,
dico, addico uytfpreeken. 71.

Falx fspina, cen houwer van den Secator. 182.
Faftes , Bylbondels voor de Burgermecfteren

gedraagen. 81.
— voordes Veldheers zooden-troon gelegd.

143.

Efo, 2wachtels , haairfnoeren, 415»
Fafcis injuftus, cen lompe bondel; de pakkaada

je der {6ldaaten, 147.
Favete linguis , Begunitigt de tongen, fpreckt

niet dan” gene corbaaris. 68.
Fauftulus , Minnevader van Romulus en Re-

mus. 19.
Fceftdagen der Romeynen. 70. 71, 72.73.
Feeftdagen ter cere der overleedenen. 248.
Februaca , 2ékere vierdag van zuyveringe. 55%
Febrnarins, de maand , vanwaar zo genoemd.

55. 69.
Feciales , Herauten éf krygsbooden, waarvane

daan zo genoemd. 62.
—— waarin hun ampt beftondt. 62.
— hunneverrichting. 15.
Femoralia , dye-rwachtels. 214.
Feralia,, Feett ter cere der geefteni 73, 248.
Ferentarii è zékere ligroewapende 6ldaaten.

137.
Fei conceptiva, vierdagen naar goedvinden der

Magiftraaten 6f Priefteren aangefteld. 71.
— imperative, vierdagen op ecnig voornaam

voorval door de Burgermeefteren enz. aange-
fteld. 71.
— private , dagen door byzondere perfoo-

nengevierd. 71.
— frativa , gezette Feeftdagen. 70.
Fefcennini verfas, Felcennynfche vaerzen, van-

waar zo genoemd. 189.
— waaren flordige bruyléfts deunen. 225»
Filias familie, cen zoon nég onder’svaders op-

zigt. 119.
Filippis , de veldflagaldaar gehouden.27.
Flamen Dialis, Priefter van Jupiter. 60.
—— AAartialis, Priefter van Mars. 60, 61.
.—— LQuirinalis , Priefter van Romulus. 60,

T.

Flamines ,2ékere Priefters, vanwaar zogenoemd.
60.

Flaminica, benaaming der huysvrouwe van den
Flamen Dialis. 604

Flamma vel Flammenm, cen tulband éfmutsder
Flamines. 60.

Flammenma 6£ Flammeolum , 1ékere bruydsfluyer.
222,223;

Floralia , * feeft van Flora. 74.
Fluy-

     

    

  

  

  

     

  

   

  

       

  

      

  
      

    

  

                   

  

 

  

   

   



  

 

  
  

   
  
  
  

 

    

    
  

  

  
   

  

  

   
   

  
  

   

    
  

  
  

     

  

 

  
   

   

  

 

Fluyten by de Tooncelfpelen gebruykt 195,
196.

Foderate civitates , Bondgenootfche fteden,

157. n
Follis, cen windbal. 167.
Forfex , cene fchaer, zékere gedaante van ’t

heir. 141. È
Forum, cen pleyn 6F markt. 46.
Forum Romansm, de achifte wyk van Rome.

38.
Forum Angufti, het pleyn 6f de marktdoor Au-

guftus getticht, 46,
—— Boarsum, de 6ilenmarkt, 47.
Foracivilia, gerechishoven. 46:
Forum Cupedinarism, de Bankétmarkt. 4}.
—— Holttorinm, de Groenmarkt. 47.
— falium, het pleyn df de markt door Julius

Cxlar gefticht. 46,
—— Latiura het zelfde als Forum Romantra, 46.
— Nerva, het pleyn van Nerva. 46.
—— Palladium , het zelfde als de Forum Nerve.

— P'iforinm, de Broodmarkt. 47.
— Romanum, de Roomfche markt door Ro-

mulus gefticht. 46.
— Suarsam, de Verkenmarkt. 45.
— Trajansm, het pleyn van Trajanus, onge-

meen prachtig. 46.
—— tranfitoritm , het zelfde pleyn dat Forum
Nerve genoemdwierdt. 46.

Fora venalia, markten om waaren op tekoopte
brengen. 46.

Fofa, cen Leger-graft. 144.
Fratres Arvales, Akker-broeders , zulke die de

Sfferandenvoorde akkers bywoonden. 50:
Fritilum, cen doosje waaruyt mende bikkels 6£

teerlingen wierp. 166.
Frontis ingftio , cen brandmerkop ’è voorhoofd.

100,
Framentem aftimatum , gewaardeerd koorn, zyn-

de zekere fchatting. 158.
—— Decumanum, tiende koorn. 158.
— emptum, geké6ft koorn. 158.
— bonorarinm, cen koorn-gefchenk. 158.
-—— imperatum, bevolen koorn, dat den Land-

bouweren afgesyfcht wierdt. 158.
Frygiérs, Prielters van Cybele. 66.
Fanditores, Slingeraars. 137.
Fanera, Lykbezorgfters. 231.
Fanera acerba, ontydige lyken , gelyk als van

Jongelieden ofkinderen. 229.
—— larvata , vermomde Lykftaatfign , wan-

neer het lyK cen masker opt aanzige had.
238.

Fun: » vanwaar die benaaming herkomftig.
234

Fanus' Cenforiuna » cen Overheyds Lykftaath.
229.

—_ Sditticum, cen aangekondigde Iykftaatfi.
228.

Pratorium ; eene Schouts Lykftaatf.
229.
— peblicam , cen openbaare enprachtige lyk-

ftaatfi. 228.
<< tacitum, cen ftille uytvaart. 229.
7 translatitinm, cen uytvaart zonderftaatfi 6f

omflag. 229.
—— velgare vel plebeinm , cen gemeene uyt-

vaart > 6£ Iykftaatfi des gemeenen vélks.
229.
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Farca ignominiofa , ceri fchandkruk , die op dè
fchouderen gedraagen wierdt. 104.

Farca penalis , het kruys, df de dwarsballé
daarvan aan welke de mifdaadige gehangen
Wierdt. 104.

Farcifer; een Galgbr6k, galevogel. 164.
Fsfcina, de drietandige vérk vander Net-fchéra

mer. 182.

G.

Galba (Keyzer) 38.
Galea, eenligte helm. 13%

— alsmedecen kopere it8rmhoed. 138.
Galericulam , cene pruyK 6fpruykmutsje. 216;

217,
Galerins (Keyzer) I.
Galerus , ec Priefterlyke bonnét éf muts,

216;
Galeyenvanveelerley foort.. 162.
Galleryen 6f Wandelplaatfen. 47, 48.
Galli, Pricfters van Cybele. 65.
Gallienas (Keyzer) 3i.
Gallas (Keyzer) 30.
Gallen plonderen Rome. 22.
Ganzen redden Rome door hun gekakel. ‘22;
Gaftmaalenter cere der Goden. 67.
Gaftmaalen ter cere des overleedenen 249.
Geklater der wapenenvoor den ftryd gebruys

kelyk. 143.
Geleerdheyd der aaloude Romeynen. i.
—— door de Atheenfche Gezanten cerlt ingés

voerd. 3.
— haa
Gemeene. 75.
Genferi, Koning der Wandalen, plondert Ro-me. 32

 

 

{chemeravond. 8.

e. 33.
Gerechisdienaars , voor de Burgermecfteren

heene gaande: 81.
Gerechtsdienaars het Beulsampt bedienende,

90.
Gerechtsdienaars de lykftaarfién verzellende:

237.

Gerechishoven, 167.
Geweer der Romeynen , hoedaanig. 137,13
Geweer op de Lykvuurén van Krygslieden ver

brand. 246.
Gladiatores , Schermers 6f Kampvechters. 179.
—— catervarit , Tr6p-fchermers. 182,
— £iscales, Schermersdie uyt’s Keyzersfchat=

kift onderhoudenwierden. 182.
— meridiani, Middags fchermers, 182,
— ordinarii, gemeene Schermers. 182,
— poftalatici, Verzéchte en geéyfchrefehers

mers. 182,
Globas , cen dichte ronde drom van féldaaten.

I4I.
Glossa, zie Liaris.
Godengaltmaal-bezdrgers. 67.
Gédsdienft der Romeynen 53.
Gérdel der bruyd doorden bi uydegom lésges

maakt. 224.
Gordianas (Keyzer) 30.

Goude berg (77015 agrezs) 36.
Graflteden des gemeenen vélks. 24%,
Gratianas (Keyzer) 32.

Grondveften van Romehoecerft gelegd. Zhe
Gubernator, cen Schipper6fftierman. 163.
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H,

Haair afgefneeden en op de borft 6f tombe des
overleeden gelegd. 238, 239.

Habet vel hoc haber, Hy heeft het al weg. 186.
Hannibal, Veldheer der Karthaginenzers be-

oorlégi de Romeynen. 24.
— wordt eyndelyk door Publius Scipio over-

wonnen. 2f.
Harpaftum, cen harde aatsbal. 167.
Harufpices zie Arufproes.
Hafta pura , cen zuyvere fpeer. 149.

Hafte , Spiefen 6Fjavelynen. 137. i
Haffati, Spiesdraagers éfPiekenicrs. 131.
Havengeld. 157.
Heliogabalus (Reyzer) 30.
Heptaclinon, cen tafelbed voor zéven perfoonen.

Zi » Galeyen van zeven rocibanken. 162.
Herauten. 62.
Herkales Kapel ftaande overal dicht by de

Schouwburgen, òfRenperken. 188.
Hexaclinon , cen tafelbed voor zes perfoonen,
254

Hexeresy Galeyen van zes roeibanken. 162.
Hippagines, fchepen om paerden overte voeren.

162
Hirtins, Room[ch Burgermeefter. 26.
Hiftriones , Tooneelfpeclers » waarvandaan zo

genoemd. 1
— te Romeniet geacht. 197.
Hoc age, Doe dit, 6f Merk op, cene {preek-

wyze by de 6fferanden gebruykelyl. 68.
Hoed, hoedaanig. 217.
Hoed, een reken van vryheyd. 77.
— belooning der fchermeren. 187. _
Hoepel, om meé tefpelen, hocdaanig. 1673

168.
Homines novi, nicuwe aankomelingen in amp-

ten. 126.

Honorius (Keyzer) 33.
Hoofdmannen, 134.
Hoplomachi, zekere Schermers. 184.

Hortenfius , neemt Katòs huysvrouw van hem

over. 226. x

Hoftia , Offerande » déch eygentlyk die van

ileyneflagtéfters. 67.
Houtitapel vooreen lyk. 243»

Hulfels, hoedaanig. 215» Ù P

Huuwelyks plegtigheden, hoedaanig. 220, tot

227.

L

Hei Dastyli, Priefters van Cybelé. 65.

Idns, Tickere dagen in ?t midden der maand,

vanwaar zo genoemd. 72. 3

Ignobiles ; Onédele , mogtengeene {childeryen

6f beelden voeren. 76.

Ignominia, ecn openbaarfchandaal. 102. _

Îlicet, ’v Staat u vry te gaan è zynde het gezég

van de Lykklaagfter. 247.
Illyrikum ondergebragt. 27.

pa , OpiReing » d6ch eygentlyk het

leggen van koorn , wierook én een meel-

Klomp opt hoofd van *t offerbeeft. 68.

Immunes , t6lvrye inwooners. 157.

Imperator, de Opperveldheer. 135.

Imperatoris Contubernales s des Veldhcers tentge»

nooten. 144.
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In crucem altio, Kruyfiging. 103.
In integrum reftitutio , hervatting van ’t geding

op nieuws. 98.
Inferie , Lykéfferanden. 248.
Infra aliquem cubare , Beneden iemand leggen,

wat datis, 255.
Infale, een foort van éfferlinten, waarmeé de

hoofdenderflagtéffers beftrikt wierden, 68.
Ingensi, Vrygeboorene. 76.
Ingewand-fchouwers. 58.
Interceffio, tuffchenkomft, belettende het door-

gaan van cen raadsbefluyt. 79. 86.
Interrex, ‘Tufichenkoning , cen Magiftraat die

vanden dood des eenen Konings tòt de ver-
kiezing cens anderenregcerde. 89.

Inwying cens Tempels. 40 41.
Ipfiles, zekere plaatjes der Danspriefteren. 62.
Irrogatio, Straf-oplegging. 101.
Zfs en Serapis, de derde Wyk van Rome, 37.

Ji

Jaar, hoe eertyds by de Romeynenafgedeeld,
69
— doorJulius Cafar in een rechte 6rde ge-

bragt. 70.
— en door Paus Gregorius verbeterd, 70.
Jagt van beetten voor °t vélk aangefteld. 177.
Jagt(chip van Kaligula ongemeen prachtig. 1623

163.

udiimi één der bergen van Rome. 36.
Zanus Tempel, befchryving daarvan. 41.
Panus imus, de beneden ftraat van Janus. 42.
— medius, de middelftraat van Janus. 42.
— fimmuw, de opperftraat van Janus. 42»
fentaculum, °t ontbyt , wanneer gehouden,

252.
fovianus (Keyzer) 32.
faba door Cefar overwonnen. 26.
fudex Queftionis, Rechter van "t gelchil. 99.
fadicesfeletti , gekoorene Rechters om uytfpraak

overftratbaare zaaken te doen. 99.
fadicia centumviralia , Honderdmans gerechts=

hoven. 90.
Padicinm calumnia, cen dingtaal tegen den aan.

Klaager ingebragt wegens valfche befchul.
diging. 99, 101.

fudicsum falf , cen klagre regen de Rechters
over onrechtmaatige handeling. 99.

fadicium prevaricationis , dingraal tegen den
valfchen handel des aanklaagers. 100, 101.

Sub Fagum mitti , Onder"t juk gezonden wors
den, op wat wyze zulks gefchiedde. 156.

fagurtha, door Marius gevangen te Rome ge-
bragt. 25.

fuguribynfehe corl6g. 25.
falianus (Keyzer) 32,
Falius Cefar brengt het jaar in een rechte érde.

o. zie Cefar.
falius Scaliger danft voor den Keyzer Maxi

miliaan den Pyrrifchen dans. 176.
fupiter Feretrins, in wiens tempel de Veldheer

zynen buyt op hing. 154.
furamentum calumnia , cen ced der pleytende

partyen dat zy malkanderen opzettelyk niet
verongelyken zouden.93.

fure vocate , Genoot{chappen met recht heroe-
pen om te ftemmen, 96.

fus civile, het burgerlyk recht. 105.
74s civitatis, het burgerrecht van Rome, %
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Pas dicere en judicare è wat onderlcheyd daar-
ruffchen was. 83.

74s honorarium , cen Raadsbefluyt 6f bevél van
den Schout. 106.

Fas imaginis, het beelden-recht, wiedat had. 76.
236.

Pas Papirianem , de inzettingen der Koningen
tor 6én tuk verzameld. 105.

Pus trium liberoram , het voorrecht van drie
kinderen. 125.

în fus reum vocare, den aangeklaagden voor *t
recht rocpen. 98.

in flus vocatio, Roeping voor ’t rechr. 99.
in jus vocaras ant cat ant fatisdet ; die voor *t

recht gedaagd is, moet éf gaan , éf bérg
ftellen. 98.

Puffinianus (Keyzer) doet de Burgerlyke wet
in vier boekdeelen tzamenftellen. 106.

K.

Kaîrapos povipazo, ’s Keyzers Kampvechters.
182.

Kaja Cacilia, huysvrouw van Targninins Priskss
223:

Kai cen Reusdie cenige van Herkules 6£-
fen geftolen had. 55.

Kalende, ae cerite dag der maand , waarom zo
genoemd. 72.

Kaligula (Keyzer) 27.
Kamillis, neemt de ftad Vejes in. 22.
— flaar de Gallen; 22.
Kampgevechten, hoedaanig. 186. 187.
Kampvechters. 179.
— watfoort van menfchen die waaren. 180.
— veelerley flich. 181, 182,183, 1843 185»
—— hunne belooning. 187.
Kampvechtfters. 180, 181.
Kanius falias {peelt zeer onbekommerd even te

voore eer hy ter dood gebragt wierdt. 166.
Kannas door de nederlaag der Romeynen ver-

maard. 24
Kantabrit ondergebragt. 27.
Kapiteyns. 134.
Kapitolum 35. destelfs pracht. 40.
Kappadocié, tér cen Wingewelt gemaakt. 27.
Karneades ongemeen krachtig in ’t redence-

ren. 3.
Karinus (Keyser) 31.
Karmenta, de Profetés, moeder van Evander.

y5s
Kasas (Reyzer) 31.
Karthago verdelgd. 24, 25.
Kaffiss, éénvan de hoofden der tzamenzwce-

ringe tegen Cafar. 26. 27.
Kardopexro, overdekte fchepen. 163.
Katilinàs tzamenzweering. 25.
Katten, zeker vélk, door Domitianus onderge-

bragt. 29.
Kato de Tuchtmeefter heeft cenen weerzin in

de Griekfche geleerdheyd. 4.
Kato de Uticenfer doet zyne huysvroww Mar-

cia aan Quintus Hortenfius over. 226.
Kegelmerken der Renbaanen, 44, 170; 177.
Keurbenden , uyt. hoevcel vélks beftaaande.

132.‘
Keuren des vélks. 97, 106.
Klaudius (Keyzer) 28.
Klaudius de tweede 31.
Kleeding der Romeynen hoedaanig. 203. cnz,
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Klceding en reukwerk in de Iykvlammen ge
Worpen. 2 4f.

Klelia, cene Roomfche gyzelaareeontawemt
haaren bewaarderen. 21.

Kleopatre, minnaarés van Antonius 27.
Klufum, door de Gallen belegerd 22.
Kokles (Horatins) zyne dapperheydin ’tbefchera

mender brug van Rome. 21.
Kollatinas, 6én der certte Burgermeetteren van
Rome. 20.

Kolommendfcerezuylen. 48.
Kolonellen. 134.
Kommodus (Reyzer) 30.
Koningen der Romeynen. 26.
Koninglyke regcering te Rome geéyndigd.

20.

Konftantyn de Groote. 32.
Konftantincpolen , de rykszetel aldaar verplaatlt

2
iChlorns (Keyzer) 31.
Konftantius (Keyzer) 32.
Koorn aan de {éldaaten tét bezdldinge gegeea

ven. 148.
Koper-geld. 258.
Kornuins , Leermecefter van Perfius. 12.
Kornelras Scipio, Roomfch Admiraal. 24.
Kraffss, in groot aanzien te Rome. 25.

wordt door de Parthen vermoord. 26. 
| Kpwwides, zékere Griekfche muylen. 220.

Krygsbelooningen. 149, 150, 151.
Kiygsbevélhebbers. 133
Krygsbooden, verkondigers van oorlég. 62.
Kiygs-ced. 129.
Krygs-ftraffen. 148, 149.
Kuffen van denzieltoogenden. 230.
—— en ookvan den gefturvenen, als menhem

op den houtmyt zoude leggen. 230.
Kuykenwaarzegger. 57.
Kuykenwaarzeggery , hoedaanig dic toegingi

57.

Li

Laatfte woorden den overleeden toegeroepen:
247.

* Laberius, cen vermaard Bootfemaaker, 190.
—— zZyne vaerzen. 190.
Lacerna , cen regerimantel. 212, 213.
Lacernata amica , cen gemanteld liefje , 6fcen

gebroekte bocl. 216.
Laciniam trabere, de flip van cenentabberd naa-

fleepen. 204.
Lana, zekere tabberd die de Vopellchouwers

aan hadden 57, en ook vande F/azzinesgedraa»
gen wierdt, 213.

Laerzen, dragt der bocren en féldaaten. 218.
Laniffa, Schermmectters. 180, 187.
T. Largius Flavas, de cerfte Dittator 6£ Oppera

gezaghebber. 82.
Latinus, Koning van Latium. 18.
Latio fententia, vonnis-velling. 100.
Latinm, cen gedeelte vanltalié, waarom zo ge=

noemd. 18.
Latro betekende eertyds een knechr. 165.
Latrones, fchaakftukkén. 165.
Latruncali, fchaakftukken. 165.
Latws clavus , cen breede galon, hoewel by

fommige voor cen rok mer purper beboord
gehouden. 210

Laiynen tegen Rome aangefparinen, 21,
L13 Lasa

   



   

   

   

  

Landatio, getuygenis tét l6f van den befchul-
digden. 100.

Lavmia , dochter van Lavinus, trouwt met
Enéas. 18.

Lavininm, ftad in Latium door Enéasgefticht.
18.

Laurentia zie Akka.
Laurentam, cene itad in Latium. 18.
Letti cubicularii, Mlaapkamer-bedden. 254
Letti tricliniorum vel triclintages , Tafelbedden;

Gf cetzaal-bedden, hocdaanig. 254.
Lettica vel Letti, Lykbedden. 238.
Lettilfernia, zie Epula,
Leermeefters der kinderen. i1.
Legati, Gemagtigden, éfStedehouders. 93.
Legati ; Onderveldheeren. 135
Legati Confelares , Burgermecfterlyke Onder-

veldheeren. 13,
Legatt Pretorii , Schoutelyke Onderveldheeren.

135.
ig libera , zeker voorrecht der Raadshee-

ren, omals Stedehouder na eenig landfchap
te gaan. 110,

Legerfchikking der Romeynen. 143.
Leger-markt. 144.
Leges (wetten) waarin verfcheelendevan Plebife

cità (keuren des vélks) 97,106.
Leges de adulterio & padicitia, wetten wegens

overfpel en ontucht. 121.
—— agrarie, wegensde verdeeling der lande-

ryen. Lidi È
— de ambita, wegens amptverzockinge. 122.
— £alfi, wegensvervalichinge. 122.

— de Majeftate, van Landverraad 121.
— deParricidis, wegens Vadermoord. 122.
—— de Pecuntis repetundis, wegens vergoedinge

Yan onrechtvaerdige gelden. 123.
—— inter Sicarios , & veneficii , tegen moorde-

naars en Venyngecvers. 121.
= detutelis, wegens voogdyfchappen. 118.
— de vi, wegens geweld. 122. Ù
Legiones, Keurbenden, beftaandeiederuyt tien

Cohortes. 132.
Leffss, cen lykzang. 236.
Lex, de Wet.
— delia, 124.
— Acilia Calpurnia. 123.
— eflia. 109.
— Emilia, 117.
— Ampia Labiena, 113:
— Antia. 117.
— Antonia, 107,112, 120.121
— Appalesa. 121.

 

— «Ata. 107.
— dtilia. 118,
—— Atinia. 112.
— Atina de furca. 126,
— dAnfidia. 123.
—— Aurelia. 112,120.

—— Cacilia. 111. 124

— Cacilia Didia. 112,
— Cecilia de jure Italie & tribatis tollendis,

124.
— Calia. 109.

— Calparnia. 123.
— Campana. 115.
— Caffia. 109.110.114.
— Cina. 120.
— Claudia. 109. 110.119.
-—— Clodia. 107,109; 111.114:116.122,
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— Clodia decollegiis. 124.
— Cornelia. 106. 107.108.111 teri 112, 113

bis.115.116. 120.121 bis. 124.
Cornelia de municipiis. 108.
Curia. 109.

Didia. 116.
Domitia. 107.
Fabia. 122.
Fannia. 116.

Flaminia. 115.
Flavia. 115.
Faria. 118.
Fufia. 109.

Gabinia. 109. 110. bis. 117.119.121.
Gallia Cornelia. 108,

Genatia. 111.bis.
Hieronica. 116.
Hirtia, 111.
Hortenfia. 112.

— falia 113.114. 115.117.120.121bis. 124
—— alia de civitate. 108
— 7alia de maritandis ordinibus, de Julian

{che wet wegens trouwen. 124.
— falia Papia. 125.
— fsnia. 108. 124.
— fenia Licinia, 113. |
— Zenia Sacratà. 112.
— Leroria. 118.
—— Licinia. 107 bis. 116.
— Licinia Abutia. 113.
—— Licma Matia. 108.
— Licinia de fodalittis. 123.
— Livia. 119.

— Liviade fociis. 108. fl— Mamilia. 115.
— Manilia. 110. 118, 125.
— Marlia. 107.
— Marcia. 111.
— Maria. 109:
— Marsa Porcia, 117.
—— Marita. 125.
— Memmia. 120.

— Maneralis. 120.
— Ogulnia. 106.
— Oppia. 117.
— Orchia 116;
— Papia. 107. 108.
—— Papia Poppea. 125.

— Papiria. 166.109.
—— Plantia. 19.122.
— Pompeia. 112. 120 bis. 122. 183:
— Porcia. 108.
— Pupia. 110,

— Remmia. 120.
— Rofcia. 107.
—— Sacrata mibtaris. 117.
—— Scatinia vel Scantinia 121.
—— Sempronia. 108. 109 bis. 111. 113.115 bis:

116. 117. 119 bis.
——— Nentta. 110.

— Servilsa. 108.115. 119.124.
—— Sextia Licia, 106.111,
— Sylvani & Carbonis. 108,
— Swlpitia. 108.110 117,
—— Sulpitia Sempronsa. 106,
— Terentia Caffia. 116.
— Thoria. 115.
— Tita. 112. 114.
— Trebonia. 114.
— Tallia. mo, 123.
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de Vacatione. 107.
Valeria. 107.108,112.119.

Valeria Horatia. 108.

Varia. 108. 121.
Vatinia. 114.

Villia annalis, tx.

Voconia. 18.
Liarins 6£ Giycerins. 33

R
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33: 6 7
Libamina prima , cerite 6fferingen , waarinbe-

ftaande. 68
Libatio , Proeving van den éfferwyn. 68.
Libella, een tiende deel van cen dewarins 3 dF

cen blank. 259.
Libelli ; Biljetten tét bekendmaakinge van cen
Kampgevecht. 185.

Liber cenfie , teffamento, manumiffione , vry doot
{chatting enz. 77.

Libera legatio, zcker voorrecht der Raadshece
ren. ITO,

Liberti, Vrygemaakte. 76.
Libertini, kinderen van vrygemaakte. 76.
Libitina, de Godinderlykpligten,, wordtook

wel voor den Dood genomen. 231.
Libitinarit, Lykbezgrgers , die alles wat tor

cene uytvaart vereyfcht wierdr befchikteni
231.

Libra, cen pond, éf 12 oncen zilvers. 259»
Libri elephantini $ ivoore tafereclen behelzende

cene lyft van alle de geflachren , en cen op-
ftel van ‘s lands rékeningen. 41.

Liburnice, Jaguchepen. 162.
Licinius (Keyzer) 32
Littores, Gerechtsdienaars è voor de Burger

meefteren heene gaande. 81.
— Scherprechters om te geeflelen enonthoof-

den. 90.
— behoorden ook tét de Lykftaatfi. 237.
Liteintendere , een geding voordraagen. 98.
Litis affimatio zie Effimatio litis.
Litera laureate , brieven met laurier omvloch-

ten 152.
Litmi, zékere foort van krygstrompetten. 142.
Lituas , een Wichelftdk, hoedaanig die was. 57.
Livius Andronikes , voert de Tooncelfpelen te
Romein. 189.

Loopbaanen zie Renbaanen.
Looze tomben. 247.
Lorica, cen Pantzier 6f maalien-rok. 138.
Luci, Boflchen aan de ééne of de andere Géd-

heyd toegewyd. 42.
Lucius Antoninas (Keyzer) 30.
Lucius Quinttius , ric Quinélius.
Luétus annsns , de rouw van een jaar van tien

maanden. 250.
Lucallus, Roomfch Veldheerflat Mithridates

uytzyn ryk. 25.
Ludi, fpelen. 197.
Ludi Attiaci, Aktinanfche. 201.

Apollinares, van Apollo. 198.
Aunguftales, van Auguftus. 199.
Capitolini, van Jupiter Kapitolinus. 198.

Cercales, van Ceres. 197.
Circenfes, renperk-fpelen. 198.
Compitalitii, kruyswegfe. 199.
Confisaless van Confus, 198.
Decennales tienjaarige. 202.

Florales, van Flora. 197.
Fanebres, Lykfpelen. 202.
faveniles , Jongelings-fpelen, 202.

—— Alagni, groote. 201.
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Martiales , van Mars. 198.
Megalenfes, Megalenzer. 197.
Aiscelli, Mengelfpelen. 202.
Natalitti, Geboortedag-fpelen. 208:
Palatini, dezelfde als Anguffales. 199
Pontificales $ Opperprietterlyke, 179.
Quingquennales, Vyfjaarige. 201.
Romani, Roomfche. 198.
Sacerdotales, Priefterlyke. 179.
Seculares, Eakwfpeelen. 199, 200.
Scenici, Tooncelfpelen, 198.
Triumphales, Triomfipelen. 201.
Vittorie, Leegefpelen. 201.

»— Voutivi, beloofde. 201.
Ludii & Hiftiones, Boorfemaakers en Klucht-

fpeelers gaande by cen Lykftaatfi. 236.
Ludus gladiatorins, cen Schermgevecht. 104.
Ludus venatorias , cen Vechefpel tegen wilde

beeften. 104,
Lukyetia , door Tarquyn gefchonden. 20.
Lupa, Minnemoeder van Romulus en Remus.
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19.

Lupercalia, Feeftdagen van zuyveringe. 55.
Luperci, Priefters aan Pan tocgewyd. 55-
Luperci Fabiani. 55.
Luperci Quinttiliani, 55.
Luftrem, den tyd van vyf jaaren; waatom zo

genoemd. 84.
Luftrum condere, cen zoenéfferaanftellen. 84.
Lufts aleay het débbelfpel. 166.
Luytenants. 134.
Lyfitraffen. 102, 103; 104.
Lyk, hoedaanig op den houtmyt gelegd. 243:
Lyk-affche opgezameld en in cene bus 6fkruyk

gedaan. 246.
Lykbezérgers. 231.
Lykbezérgfters. 231.
Lyken van ftaat door voornaame heeren gedraa»

gen. 237.
Lyken op de baar fomtyds gedekt en fomtyds

niet. 238.
Lykmaaliyden. 249.
Lyk-myt hoedaanig. 243.
Lyk-6feranden , hoedaanig, 248.
Lykreede over den doode gebruykelyk. 240.
Lykfpeelers. 235
Lykftaatfèn hoedaanig. 228, 234, 235.
LILAMEpelen so i
Lyk-verbranding. 227, 228. 243, 244. 2465

247, 251.
Lykwaffching en beklecding. 232,
Lykzalvers. 231.
Lyk-zingfters. 236.

M.

Maaltyden, wanneer gehouden. 252.
Maanden , vanwaar hunne benaamingen. 69.
Maand-rékening. 72.
Maantje , op de fchoenen der Raadsheeren ge-

draagen. 218, 219.
Mecenas , hoewel een voorftander der geleerd-

heyd geacht, négtans niet zo geleerdals Au-
uftus, %

Magiffer Collegii , de oudfte der Wichlaaren.
6.

sbgite equitum, de Meefter 6f Opperfte der
ruytery. 83.

Magifter Populi , benaaming certyds van den
Di&ator. 83.
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Magiftratys Curgles, 80.
Magiffratus extraordinarii , buyten gewoone

Overheden. 79.
— Aajores, ouder Overheden. 80.
— Atinores, jonger Overheden. 80.
— Mixti, gemengde Overheden. 80.
— ordinarii, gewoone Overheden.79.
— Parricii, adelyke Overheden.80.
—— Plebeii, gemeene Overheden. 80.
— Provinciales, land(chappelyke Overheden.

80.
— Urbani, fteedfche Overheden. 80.
Magnentins (Reyzer) 32.
Mayrianas (Reyzer) 33-
AMandatores, fchéften die ’t hun werk maakten

iemand cene kladde aan te wryven. 102.
Mandatum, pleytloon. 97:
Manipulus, cen rétuyt twee vaanen beftaande.

132.
Eaiberékenis van dat woord. 142»
Manlins verdryft de Gallen uyt Rome. 22.
Manumifio , Handl6slaating, zekere foort van

vrymaaking. 76.
Mappa, centafelkleed, datuytgeftoken wierdt

tét een teken dat de wedloopen beginnen
zouden. 171.

Marcus Antonius in een zeegevegt overwon-
nen zynde dood zichzelven. 27.

Diarcus Antoninas (Reyzer) 30.

Marius, voert een burgerkryg tegen Sylla. 25.
Markten. 46.
Matronalia, Joffrouwen feet. 73.
Megipol Oorlégfchepen. 163.
Mazxentins (Reyzer) 32.

Mazximianus (Keyzer) 31:
Mazximinas (Keyzer) 30.
Maximinianus (Keyzer) 32»
Maximus (Keyzer) 33. È
Meefter 6f Opperfte der Ruytery. 83:
Megalefia , {pelen ter cere van Cybele. 197.
C. Melifus voert éen nieuw flach van tooneel

fpelen in. 192.
Menfchen gedood om in de lykvlammen van

Vérften enz. geworpen te worden, 245»
Mercidinus $£ Mercidonius , 2ékere fchrikkel-

miaand door Numaalletweejaaren ingevoegd.
(cp

airenda, ?t Achtermiddagmaal,; hoedaanig: 252.
Mecorop@vpov » cen tabberd met purpere galon-

nen van voore beleyd. 211.
Mefspotamii r6t cen Wingeweft gemaakt. 29.
Mete, de kegelmetken der Renbaanen. 44.170,

171.
Metallici, gedoemdetét de bergwerken. 105.
AMesellus ìyk door zyne zoonen gedraagen,
237:

Milliarium anreum , de gulde mylpaal.49.
Milites fubitarit, fchiclyk gewurvene foldaaten.

128.
Mimus , een klucht-dicht allerley bedryven

op cen belachlyke wyze verbeeldende. 190.
Misdaadigen; hoe aangeklaagd. 1ò1.
Aifss, Wagen-wedloopen. 170; 171.
Mifas ararins , cen Wapen-welloop ten kéfte

van het vélk. 171.
Mithbridates, Koning van Pontus. 25.
Mitra, cene MUts. 217.
Mittere Fudices in confilinm , de Rechters uyt-

zenden om te overleggenen te raadpleegen.
100.
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Mola, een Meelklomp met zout gemenigd, die
opt hoofd van’ Offerbeeft gelegd wierdn
68.

Moneris, cen galey meteenerocibank. 163.
Mons Aventinas, de Aventynfche berg. 36.
— Augaftss , de berg Auguftus. 35.
— Cuballus Ò£ Caballinus. 35.
— Celius. 35.
—— Capitolinas. 35.
— Efquilinas, exquilinus 6£ excubinus. 35.
— Murcius. 36.
=— Palatinus. 34.
— LQuercalanus 6£ quercetulanas. 35.
— Remonins. 36.
— Saturni 6£ Satarnins. 35.
— Tarpejus. 35:
— Vaticanus. 36.
—— Viminalis.
Monftering der ruytery. 129.
Montorius, 6£ Mons anreus ; de hedendaagfchè

benaaming van den berg fanicw/am, 36.
Moord van Pompejus. 26.
— van Cxfar. 26:
Mors; Doodftraffe. 103.
«Mortuaria gloffaria , doodfche woorden-pluy=

zers.236.
Maullei, zie Calcei mullei.
Municipia, bevoorrechte fteden. 157:
Munet der Romeynen ; hoedaanig. 258.
—— wascerft van koper. 258.
—— naderhandvanzilverenookvan goud. 259:
Muntmeetters. 90.
Manus pronunciare vel proponere , cen Kampge-

vecht bekend maaken.185.
Mufenlus, een befchurfel om delverste dekkeni

160.
Mutins Scevola fteckt zyne hand in’t vuurtér

betooninge zyner kloekmoedigheyd. 21,
Mujlen, hoedaanig. 220.
Mylpaalen. 49.
Aiyrmillones è zékere Kampvechters die by Ju:

venalis voor de Secktores genomen wordens
déch by Lipfius voor de Crapellarii. 183.

N.

Naamen der Romeynen ; hoedaanig, 256;
257»

Naamender Vrouwen , hoedaanig. 257.
Neania, cen Lyk-deun. 236.
Natalis Urbis , Stads geboorte-dag , dus wildé

Dolabella den verjaardag van Cafars moord
genoemd hebben. 73.

Naves aperta, opene Oorlégfchepen. 163.
— conftrate , corlégichepen met luyken be?

dekt. 163.
— longe, lange fchepen, galeyen. 162»
— onerarie, laft-fchepen. 162.
— roftrate, gefnavelde fchepen. 163;
— tette, overdekte fchepen. 163.
— territe, getorende fchepen. 163.
Nasmachia , cen plaats om fcheepsgevechten te

‘vertoonen, 44

Naumachia , {cheepsftryden. 178.
Negatio nominis fatti , ontkenning van de hoe:

daanigheyd der mifdaad. 100.
Nepos. 33:
Nero (Keyzer) 28.
Nerva (Keyzer) 29.
Nervàs Arke 6f Zeegeboog, 46. we
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Net-fchermer. 182.
Neuten op de'bruyléften geltrocid. 224.
Nieuwe ftyl in den Almanak door Paus Grego=

rius ingevoerd. 70.
Nobiles, Edelen, wie die waaren, 76.
Nomen , de naam, hoedaanig die was. 256.
Nomenclator , cen Naùmnoemer 6findachtigmaa-

ker. 80.
Nominis delatio, aanbrenging van den naam cens

mifdaadigen. 99.
Nona , sékere dagen in de maand; waarom zo

genoemd. 72.
None caprotina, 2ékere Feeftdag. 74.
Nonnenvan Vefta. 63.
Notariss, een Beamptfchryver. go;
Novendialia , zékere Lyké6fferanden; op deti

negendendag na ’t atfterven verricht. 248.
Novi, Nieuwe, 6f nieuwelingen; welke die waa-

ren. 76.
Noviffima verba ,, de laatfte woorden die men

denoverleeden tocriep. 247.
Novas homo , cen nieuw opgefchooten Edel-

man, 76.
Nucibys relittis, als men *t kinderfpel den fchop

gegeeven hecft. 224.
Numa Pornpilins , de tweede Koning van Ro-

me. 20.
Numerianas (Reyzer) 31.
Namitor door Romulus: en Remusopdentyks-

troonherfteld. 19.
Nummus, cen Penning. 259-
Nandina, Marktdagen 6f Jaarmarkteri. 71)

O;

Obolus, het zefde deel van cen denarins, zynde
ontrent cen ftuyver. 259.

Ocrea y fcheenplaaten der {éldaaten, 139.
Ottavins Augufias (Reyzer) 27.

Otteres; galeyen van 8 rocibanken. 162.
Odenm, oefenplaats der Muzikatiten en T'do-

neelfpeelderen. 44.
Odoacer neemt Rome ini 33.
Oefening derf6ldaaten, 146.
Offeranden. 67. i
— hoedaanig die gefchiedden, 68.
Offerdienaars. 68.
Qfferffagters. 68.
Offerwaarzeggery. 58.
— hoedaanig die gefchiedde. 58.
Olifanten door Pyrrhus tegende Romeynenten

ftryde gevoerd. 22.
‘@xxddes , Laft{chepen , hulken. 162.
Olybrins (Keyzer) 33.
Omgeboorde tabberd: 206.
@mmegangover cene behaalde zeege. 152.
Omne tulit punttum , vanwaar die fpreekwyze

herkomftig. 96.
©Onder-burgermeetters. 91.
Onderfchouten._93.
Onderveldheereni. 135.
Oogen der ftervende perfoonen door de naafte

bloedvrinden gelooken. 231.
Oorlégs-aankondiging. 155.
Opilins Macrinas (Keyzer) 30.
‘Ormirayoyo, Reys-fchepen om menfchen te

voeren. 162.
‘OrAopdxo: , fchermers met cene rufting gewa-
spend. 184.

Oppergezaghebber, had voor den tyd van zes
maanden cen volftrekt gezag. 82:
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©pperpriefter. 6d. ;
Opperpriefter mogt geen lyk zien, 24t.
Opperveldheer. 135.
Optimates , de Aanzienlykite. 75.
Optiones, Luytenants. 134:
Opvoeding der kinderen'onderde aalotde Ro-

meynen; 10.
Opzienerderfchatkit. 89.
Orcheftra, de zitplaats der Riadsheereh in den

fchouwburg. 43:
Orca, cen bikkels werpdoòs. 166.
Orcini; :viygemaakte door de uyterfte wil hun-

ner Heeren. 76.
Ordine, kompagnien ; éf vaanen. 131.
Ordines primi è fomtyds genomen voor Hoofd:
mannenvandecerfte vaanen. 133.

Oreftes (Keyzer) 33.
Ormifdas ;.zyn fteckelip, antwoord aan Konftan-

tius. 47.
Ornari apparitoribus; feribis dro. ecne fpreekwy-

ze by Cicero gebruykt. gt.
Orari Provincià , met eené Landvcogdy voor-

zien worden. gr.
Offlegium ; de beender-oplcezing der verbrane

de lyken. 246.
Offia, cen Zechaven, door Ankus Marcius ge-

fticht: 161.
Offorias Scapela Stedeliouder van Klaudius. 28.
Otho, (Keyzer) 28.
Qvatio; de kleynezeegepraal. 152.
Overhcerde vélken ; hoc door de Romeynen

gehandeld, 156,157.
Overheyds-ampt door hoedaanig cen kuypery

gezécht. 80,
Overpriefters, 59.
Overtte der lyfwacht. 89.
Ovilia, cen affchutfel waarin de benden van

honderdhaare ftem gaven. 43. en 96.

Di

Paal-ocfeningen om de fchetmkonft te lceren;

Paltum j verdrag t6t bylegginge cener zaake.
8

Paganica, cen bal met veéren gevuld. 167.
Palantes , zeker vélk. 34.
Palaria 2ie Ewercitia ad palum,
Palatinas, één der bergen van Rome. 34
Palatium ; cen Paleys , vanwaar zo genoemd:
3” ‘

rolliium, de tiende wyk van Rome. 38.
Péles,, de Godin der fchaapherderen. 74.
Palilia, °v feeft van Pales. 74.
Palla, een vrouwen mantel. 214.
Palladinm het Pallas beeld. 64.
Palliate, gemantelde tooneelfpelen. 192.
Palliatas , gemanteld , betekent zo veel als

Griekfth. 205.
Palliolam, cen manteltje ; alsmede zeker hoofd-

dekfel, 6f karpoes: 216.
Pallium, cen mantel; by deGriekengedraagen.

Of

—_ DI ook een vrouwen mantel 6f Palla.
214.

Palmzraz een vermaarde ftad; door Aurelianus
ingenomen, 31.

Paludamentum, de Veldheerlyke tabberd. 208.
Palus Caprea ,.*t Geyten moeras alwaar Riomu-

lus vermift wierdt. 74.
Mm Pani

 

  



 

   

Panicus terror ; {chielyke vreeze , vanwaar zo
renoemd. 142.

Pannonit ondergebragt. 27.
Panfa Roomfch Burgermeefter. 26.
Pantheon, aller Goden Tempel. 40.
Pantomimi, Boorfemaakers. 190.
Papirins Carfor brengt de Samniten onder. 22.
Paraganda, zélere foort van hemdrékken; als-

mede zekerflach van boordfels 6f galonnen,
210.

Par impar, "t (pel, even éfoneven.167.
Paria componere, de Kampvechters tzamenpaa-

ren. 186.
Parma, cen rondas. 137.

Parricidinm , Vadermoord ; zékere vierdag.

“35
Pater Patratus,cenGevaderde vader, één uyt de

Herauten; die vreede df corlég ankondig-
de, en eenen vaderen zoonte gelykin’tlee-
ven moft hebben, i 63:

Patibulum, cene galg. 104.
Patres, Vaders; de aanzienlykfte onder ’t vélk.

75.
Patres conferspti, Befchreevene Vaders, Raads-

heeren. 77.
Patricti, Jonkers. 75.
Patroni,aSi6£Voors

{praakendes vélks.
Pettorale , cen bolina da T5dan: 139.
Pecunia, (Gela, waarvandaan zo genoemd. 258.
Pecunia extraordinaria, cen buytengewoongeld

dffchatting. 158.
Pecunia ordinaria , °t gewoon fchattinggeld.

158.
Pedias Oktavius Amptgenoot. 27.
Heyraadilopos, cene galey van 5ò riemen. 163.
Pentatblum, cen fpel van loopen; worftelen ;

fpringen, werpen, en flaan. 168, 169.
Teyrexasdenipis > Galeyen van vyftien rociban-

ken. 162.
Tevripuss Galeyen photo 162.
Penula, cen reysmantel. 21
Percuffio fecuri , onthoofding ‘met den byl. 103.
Perduellto, zékere foort van Landverraad. 121.
Heesrop@vpov , cen Tabberd met cen purper

boordfel. 206.
Perones; boerenlaerzen. 218.
Perfeus Koning van Macedonié door de Ro-

meynen overwonnen, 2
Perfona » de gryns è 6f°t momaanzigt » in de

tooneelfpelen gebruykt. 193.
Pertinax (Keyzer) 30.
Pefcia, Lamsvellen alzo in de oude vaerzen der

Salii genoemd. 190.
Petafîs, en hoed metcen breede rand, 217.
Petere, treffen; als men vecht. 196.
Phalere, kéftelyk paerdetuyg. 150.
Philippes (Keyzer) 30.
Philippus Koning cl Macedonié wordt door

de Romeynen gedwongen Grickenland in
vryheyd te herftellen. 24.

doprizo), Laftfchepen. 162.
Pikten, door Severus getemd. 30.
Pila trigonalis , een kaatsbal. 167.
Pile, Speelballen. 167.
Pilani , Javelyndraagers , behoorende tét de

Triarii. 132.
Pileo donari, “metden hoed befchonken worden

tér cen teken van viyheyd. 77
Pilens, een hoed éf bonnet. 217.
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Pile4s, de hoed,eene belooning der(chermereni

187.
Pilum, cene fchicht. 138.
Pinarii, zekere foort van Priefters. 55.

Pinnirapi , Penneroovers , zékere fchermers.
8184.

Pifcina publica , de twaalfde wyk van Rome,
3838.

Pifo door Galba tét zoon aangenomen. 28.
Planipedes, Platvocten , 6f vlakvoeten, benaa>
ming van zékere bootfemaakers? 190.

Plebeji, gemecenelieden, 75.
Plebifzita, keuren des vélks. 97. 106.
Pleytbezòrgers. 97.
Pleytgeftoelte, hoedaanig. 47.
Pilates, Stérmdaken voor de féldaaten om on>

der te fchuylen. 160.
Pollicem premere , den duym drukken. 186;

187.
Pollicem vertere, den duym draaijen. 186,187.
Pollinttores, Lykzalvers. 231.
Pomerium, de Stads cingel. 34.
Pomerium proferre, cene ftad uytleggen. 34
Pompacircenfis, Ommegang der gener die na°t

Vechtperk gingen. 197.
Pompejas door Cafar overwonnen. 26.
— door bevél van Ptolomeus gedood. 26.
—— wasde cerfte ftichter van cenen vaften

fchouwburg. 43.
De Ponte dejici, van °t recht van ftemgeevinge

verftooten worden,
Pontes, planken waarover men na de Septa df

Ovilia ging. 96
Pontifices, Overpriefters , waarom zo genoemds

59;
-—— waarin hun amptbeftondt. 59; 60.
Pontifices majores, grootere Overpriefters, 59.
Pontifices minores , kleynere Overpricfters. 59
Pontifex maximus , de Opperfte 6fgrootite Pries

fter , cen Tytel dien de Keyzers zich aan-
maatigden, 60.

—— was opziener der Veftaalfche maagden.
64.

Ponificum cone , maaltyden der Opperpriefte-
ren , genomen voor kéftelyke maaltyden.
60.

Pontius Pilatas , hoedaanig een Amptenaar hy
Was.

Pontas 161 cen wingeweft gernaakt. 28.
Poorten van Rome. 39.
Pope, zékere Offerdienaars. 68.
Poplifagium , Vélksvlugting , zékere feeftdag.

Zopeurzi, Vélksbegunftigers. 75.
Popularia, de zitplaatfendesvélksin den Schouw-

burg. 43.
Porfenna , Koning van Hetrurie , poogt Tar-

quynte herftellen. 21,
Porta Capena, de cerfte wyk van Rome. 37.
Porta Capena 6£ Appia, de Kapeenfche poort.

Carmentalis. 39.
Flaminia, 39.
Flumentana. 39.
Navia. 39.
Saliane. 39.

Triumphalis. 39.
Porticus , Galleryen, hoedaanig die waaren:

4
Dali Inzamelaars van téllen. 124.
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Portoria , "Téllen op uytgaande goederen. 124.
Porsorinm, Havengeld, wat dat was. 158.
Pofta, water met edik rinfch gemaakt. 148.
Poftulatio attionis, des klaagers verzoek om den

verweerder in recht te betrekken. 98.
Potitii, zékere foort van Priefters. 55.
Prandinm, °t middagmaal, 252.
Pracingi, van voore gegérd worden, hecft ey-

gentlyk opzigt op den rabberd. 204.
Precipitatio de robore, afitooting van icmand van

het gevangenhuys. 103.
Pracones, Stadsroepers. 90.
Prafetture, Steévoogdyen. 157.
Prafettus ale, cen Overfte der vleugel. 135.
Prafettus ararii, de Opzienervande fchatkitt. 89.
Prafettis celerum, de Hoofdman van Romulus

lyfwagt. 89.
Prefettus claffîs, de Vlootheer6f Admiral. 163.
Prafettas framenti, de toeziener op de uytdee-

ling van °t koorn.
Prafettus legionis cen Overfte van de keurbende.

194:
Pretiusisoiai de Overfte der Keyzerlyke lyf

wacht. 89.
Prafeîtus vigilum, de Kapiteyn van de Stads

wacht. 89.
Prefettus Urbis , de Stadvoogd, hoeverre zyne

magt ging. 89.
Prafica Sign ; oude wyven die den

I6fdes overleedenen zongen. 236.
Pralufio, cen voorfpel , 6f fchermutfeling voor

den kamp. 186.
Prenomen, de voornaam, wat die was. 256.

Pratexta , de omgeboorde tabberd , een kleed
der Overheden , en naderhand derjongelin-
gen. 206.

Pratexate , Tooneelfpeelen welker bedryvers
rékken van ftaat drocgen. 192.

Pretor s cen Schout , vanwaar zo genoemd.

Prator peregrin#s , cen uytheemfche Schout. 83.
zie ook. 93

Prator arbanus, deStads Schout. 83.
Pratoriani, Lyfwachten der Keyzeren. 132.
Pratoriiy die *t Schouts ampt neergelegd had-

den. 134.
Prasorinm, des Veldheers tent d£ verblyfplaats.

Prevaricator, hoedaanig cen die was. 101,
Priefters der Romeynen, 55, 60, Gr.
— van Cybele. 65,66.
Primipilarias, cen uytgediend Opperhoofdman.

 

134

Prindoilua , de Overfte van de Keurbende , df
Opperkapiteyn. 133, 134

Princeps fadicum, de Opperrechter, 99.
Prancepsjuventutis, de Vérf derjongheyd, cen

tytel dien de Hoofdmanvan ?r fpel van Troje
voerde. 172.

Princeps Senatas, de Vérft van den Raad , wie
die was.

Principalis Conftitatio, het bevél van iemanddie
*t bewind derregeeringe had. 106.

Principes, de voorfte der {6ldaaten. 132.
Principes Centarionem , Hoofdmannen van de

voornaamfte vaanen. 133. sl
Principes ordinam , de voornaamfte Hoofdman-

" nen. I .

Principia, cen pleyn df perk in’t Leger. 144.
Probatio equitam , zie Equitum probatio,
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Probatio jure fatam, bewys dat het feyt geoota
Idfd was. 100.

Probas (Reyzer) 31.
Proconfiles , Onderburgermeefters , hoedaanig

Zy waaren. CLE

— op wat wyze zy uyt hun bewind traden,

Procuratoress Pleytbezorgers. 97.
Procuratores Cafaris, Amptenaarsdie inde Land»

voogdyende inkomften voor den Keyzeront=
vingen. 9

Projeîtio in profluentem | werping in derivier,
verdrinking , hoedaanig die gefchiedde. 104.

Prokas, de Vader van Numitoren Amulius. 18.
Proletarii, geringe lieden, die men maaraan-

merkte als bequaam omhunsgelyken voort
te teelen. gs.

Propretores j Onderfchouten ; hoedaanige die
waaren. 93.

Progueftores, Onderrentmecfters. 93.
Profceninm , de ruymte op het tooncel voor de

fcherm. 43.
Proferipti, zodaanige op welke een belooning

voor den aanbrenger gefteld wierdt. 103.
Proferiptio, de Zetting van cen fommegelds op

iemands hoofd. 103.
Protafis, de intreé van her Tooneelfpel. 191.
Provinciè , Wingeweften éfoverheerde Land»

fchappen, wat dic waaren. 157.
Provocatores s Uytdaagers, zékere Kampvech-

ters. 184.
Pablins, cen vermaard Bootfemaaker. 191.
Publins Scipio overwint Hannibal. 25.
Pullarins, cen Kuykenwaarzegger. 57.
Pallata turba, de zwarte hoop.. 208.
Pallatns cireulus, de zwarte kring: 208:
Pullatoram turba, de fchaare der int zwart ge

kleede. 207.
Pulpitum, het tooneel-perk , waaropdefpeelers

hunneréllen verhandelden. 43.
Pulvinaria, peuluwen waarop men de beelden

der Godenleyde. 67.
Palvini, kufens op de tafelbedden gebruyke-

lyk. 254.
Puntdicht van Martialis op cen zuynigen gat-

maalhouder. 232,
Pupienas, Keyzer) 30.
Purpura-Megalenfis, ’x Megalenzer purper. 197.
Pateal Libonis, door Scribonius Libo gefticht,

en waarom voordes Schouts rechierftoel geno-
men. 47:

Puteal Scriboninm , event zelfde als Pateal Lia
bonis. 47.

Puticule 6£ Puticali, Kuylen waarin mende ly.
ken van ’t geringe vélk begroef. 242.

Pyra, cen houtmyt. 243.
Pyrgus, een teerlings werpdoosje. 166.
Pyrrbice Òf Saltatio Pyrrbica , de Pyrrifche dans,

hoedaanig die was. 175.
Pyrrbus, Koning van Epirus, beoorlégrde Ro-

meynen. 22.
—— wordt overwonnen. 23.

e

Quadrans, eene muntvandrie penningen éfan=
derhalve duyt. 248.

Quadrige, cen wagen van viergefpan. 170.
Quadrigatus, cene munt waar op een wagen

metvier paerden geltempeld was. 259.
4 ma 8A

 

   

  

  

  

    

   

   

   

  

 

  

 

   
  

 

  

   

  

 

    
  

 

     
  

  
  

  

 

    
  

     

      

 

  

 

     

  

 



 

 

Quadriremes 3 Galeyen met vier rocibanken.
162.

Quaruorviri viarum curandarum , Viermannen
‘om op de gemeene wegentoete Zien. 90.

Quaftores, Onderzockers, cene benaamingaan
de Schoutengegeeven. 83.

Queftores parricsdio vel rerum capitalium, Rech-
ters om over moord éf halszaaken te vonnif-
fen. go. 99.

Queftiones, *t onderzoek van mifdaaden. 90.
Queftor Palatii, de Rentmeefter van* Paleys.85.
Quaftor Principi, *s Vérften Rentmeefter.85.
Quaftores, Rentmeetters waarom zo genoemd.

. 85. zie cok. 93.
Queftores peregrini , Buytenlandfche Rentmee-

fters. 85.
— s#rbani , fteed(che Rentmeefters. 85.
Quaftorii, die *v Rentmeefterlyk ampt neérge-

legd hadden. 134.
Quaftorinme , ’v Kantoor van den Penningmee-

fter van ’t heir. 144,
Querculanus 6£ Celins, één der bergen van Ro-

me. 3f.
Quinariss, zékere munt, 259.
L. Quinétias van den ploeg gehaald , en Op-

pergezaghebber gemaakt. 21. 54.
Quincanx, cen vyfrégelige ruyt. 139.
Quindecemviri ; Vyftienmannen , bewaarders

derSibillynfche orakelen. 65.
Quinquatras 6E Quinguatria , °t Feeft van Mi-

nerva. 73»
Quinqueremes , galeyen met vyf roeibanken.

162.
Quinquertium zie Pentathlum.
Quintana, de markt in ‘t leger. 144
Quintilins (Keyzer) 31.
Quirinalis, een berg van Rome. 35.
Quirinas, cen naam van Romulus. 35.
-Quiris, de Godin Juno, zo genoemd naarecne

[peer , die men certyds zo noemde. 222.
Quirites, eygentlyke burgers 6f inboorlingen

van Rome. 157.

R.

Raad uyt hoe veel perfoonen beftaande. 77.
Raadhuyzen. 45-
Raadsheeren.
Raadsheerlyke ouderdom. 77.
Raadsvergadering. 78.
Radius, cen yzere hocpelfték. 168,
Recenfio equitum zie Equitum recenfio.
Rechtdagen. 71. sì
Rechters om over halszaaken te vonniflen. go.

99
Rechtspleegingen der Romeynen. 97.99. 101.
— hoedaanig die plagren è gefchieden, 98,

99. 101.
Recuperatores, Beflechters van gefchillen wegens

wederkryginge van ’t verloorene. 98.
Redenaar, hoedaanig die behoortte zyn., 14.
Redenaars zeggen hunne werken op. 15, 16.
Redeneerkonft in haaren bloci. 5»
— by de Romeynenaangequeekt. 12.
Referre ad Senatum , cene zaak aan den Raad

voordraagen. 78.
Regen-mantels. 212, 213.
Regalus door de Karthaginenzers gevangen ge-

nomen. 23.

Relegatio, vytbanning. 103.
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Remonins, cene benaaming van denberg Aves-
tin. 36.

Remus, broeder van Romulus, omgebragt. 19»
Renbaanen, hoedaanig die waaren. 44.
Renperk-fpelen. 168.
Rentmeefters. 85, 93.
Renunciari Conf, voor Burgermecfter uytge-

{prooken worden. 97.
Repetere , raaken 6f treffen , in cen gevecht.

186.
Repotta , een drinkmaal, ’s daags naa de bruy-

léft. 225.
Repudinm , verbreeking van ’t huuwelyks ver-

drag. 225.
Repudium mittere , cenen fcheydbrief zenden.

225.
Retiarins, een Netfchermer , hoedaanig tocge-

takeld. 182.
Reo diem dicere è den mifdaadigen eenen dag

aanzeggen. 10I.

Reus, de aangeklaagde. 97.
Rex facroram 6£Sacrificalus, Koning der heyli-

ge dingen, zynde zeker Opperpriefter. 61.
Reyin de Tooneelfpelen, hoedaanig. 194.
Khea Sylvia, moeder van Romulus en Remus:

18.
Ricimerus. 33.
Ridders hoedaanige die waaren. 75.
Ridders 6f Ruyters. 128.
Rioelen van Rome. 52.
Ring doorde Ridders gedraagen. 75. 128.
— en door de Tribunen. 134.
Ringen den ftervende perfoonen afgenomen,

230, 231.
Robigalia, het feeft van de godin
Robigo 6f de géd Robigus. 74.
Robur , het bovenwerk van den Tulliaan-

fchen kerker. 102.
Roci-ocfening by de Romeynen hoedaanig:

161.
Rogatio, het voorftel van cene wet 6f befluyt.
9;

gigli ftrafmelding in gefchrift gefteld. 1or.
Rogss, cen houtmyt éflykftapel. 243.
Ré6kder mannen hoedaanig. 209 , 210.
— wasde dragt van ’t flecht vélkje. 210.
Romani & Cives Romani, Romeynen en Room=

{che burgers, het onderfcheyd daar tufichen.
157.

Rome, gefticht. 19, 34
— geplonderden verwocft door de Gallen. 22,
—— geplonderd door Genferik. 33»
—— ingenomen door Odoacer. 33»
— deszelfs omtrek. 36.
—— getal van inwooners. 36.
— hoe zeer van ’t oude Rome veranderd.

$2.
Romulws , Stichter en eerfte Koningvan Rome.

18.
— vanLupa éf cene wolvin gezoogd. 19.
Rondeviermaal’s nachts gedaan. 145
Rorarii. zékere ligtgewapendeféldaaten. 137.
Roftius , cen zecr vermaard T'ooncelfpeeler.

I @

Rohe ?t Pleytgeftoelte. 47. 101.
Rouwdraaging , hoclang die duurde. 249.
Rouwkleeding van wat koleur die was. 239»
Rouw-tabberd. 207.
Rediarii, gevryde Schermers, diemet defcherm-

roé befchonken waaren, 187. 5
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Rudis, cene Schermroede. 186, 187.
Ruftbankenaantafel gebruykelyk. 254.
Ruytery , hoedaanig verdeeld. 132.

Ss.

Sabynen beoorlogen Rome. 21.
Sacellem, cene Kapel zonder dak. 40.
Sacramenta, gefteld voor milites 6f militia. 130.
Sacrificinm , ’“v Offer , zynde eygentlyk ’r geof-

ferde. 67.
Sacrofantti, onfchendelyke, hoedaanige de Vélks-

voorftanders gehouden wierden. 86.
Seculum, cene ceuw. 200.
Sagittarii, Pylfchutters. 137.
Sagum, cen Krygsrék. 214.
Sali, Danspriefters, hunne oorfprong en ver-

richting. 61.
Salii Collini 6£ Agonenfes , Danspriefters zo ge-
noemd van den berg Quirinalis ,, op welken
zy cene kapél hadden. 62.

Salti Palatini ,- Danspriefters zo genoemd van
den berg Palatinus ,, vanwaar zy hunnen om-
megang begonnen. 62.

Salifbfalus, cen bynaam van Mars. 61.
Saluftins tuynen. 36.
Salutatio Imperatori, Begroeting des Veldheers.

151.
Su Groeters. 80.
Samniten beoorlogen de Romeynen. 22,
Samniter Schermers. 184.
Sandapila , cene doodbaar. 238.
Sandapilarir, Lykdraagers. 238.
Sardinit ondergebragt. 23.
Sarmatitrs ondergebragt. 29.
Satira,*: Schimpdicht, waarvandaan zo genoemd.

169.

suture Hiftorie, mengeltéffe van gefchiedenif-
fen. 189.

per Stara fententias exquirere , de ftemmen
verwardelyk en zonderòrde opneemen. 189.

Satarnalia, Saturnns feett. 74.
Satarnius ot Tarpejas s één der bergen van Ro-

me. 35.
Scevola zie Matius.
Scena, de fcherm des Tooneels, 43.
Schaakfpel , hoedaanig Zida daarvan zingt.

165.
Schattingmeefters, 84.
Scheepsbevélhebbers. 163.
Scheepsbouw wanneer cerlt by de Romeynen

begonnen. 161.
Schecps-flagorde der Romeynen. 162.
Scheeps-fpiegelgevechten. 178, 179.
Scheepstoerufting hoedaanig. 160, 161.
Schepen, veelerley. 162, 163.
Schermers zie Kampvechters.
Schermers, van’t vechten ontflagen zynde ,

hingen hun geweer ter cere van Herkules
op. 188.

Schermmeefters. 180.
Schildpad , zeker péftuur van féldaaten met

fchilden gedekt. 159.
Schimpfcheut van Laberius op Cicero. 191.
Schipbreukelingen , hun bedryfom de lieden

tét deernis te beweegen. 163, 164.
Schoenender Jonkersen Raadsheeren. 219.
Schocifels der Romeynen , hoedaanig die waa-

ren. 218, 219,220.
Schotten door Severus beoorlégd. 30.
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Schouten, wat hun ampt was. 83. 93.
Schouwburgen. 42.
— hoedaanig ouwlings en hoedaar naa. 43,

Solskkeljar, waaruyt ontftaande. 70.
Schyn-graven, waarom opgerecht. 247.
Scipio, zyne zucht tét weetenfchap. 4»
— beftrydt Hannibal. 124.
Scipiòs krygsoefening. 147.
Scipio Nafika door zynefteekelige boertery van

°t Bouwmeefters amptverftecken. 80.
Scorpio, de Schorpioen, zeker werptuyg vanpy-

len. 160.
Scriba, Beamptfchryvers 6f Notariffen. 90.
Scriptara , cene fchatting op weyden en vee,

58.158.
Scutum, cen fchild 6f beukelaar. 137.
Scuta imbricata, dakpanichtige fchilden. 137.
Scuta ovata , eyronde fchilden. 137.
Seftitife, zich voor ’t gerechtftellen. 98.
Sebtatores, NaavClgers. 80.
Secris, de Byl, voor de Burgermeefteren ge-

draagen: 81.
Secntor , cen Vélger , de weerparty van den

Retiarius. 182.
Sejuges, wagens met cen gefpan van zes paer-

den. 170.
Sembella , cen halfblank. 259.
Semifîs, cen halfblank. 258.
Semancia, cen half once. 258.
Senaculum , de Raadkamer. 45.
Senatores, Raadsheeren, hun getal. 77.
Senatores pedarii, Raadsheeren die hunne mee-

ning te verftaan gaven door tét andere over
te treeden. 79.

Senatu ejicere, uyt den Raad zetten. 84.
Senatus indittu, cen Raad op eenen buytenge-

woonendag beroepen. 78.
Senatus legitimus è cen Raad die bycenquam

op zodaanige dagenals de wetten verey[ch-
ten, Di

Senatas Anthoritas, het oordeel 6f gevoclen van
den Raad. 79.

Senatus confultum, cen Raadsbefluyt , hoe geno-
men. 78.

Senatus confulta tacita , zwygende Raadsbefluy-
ten. 7

Senio, de zes oogenvancenteerling. 166.
Senonifche Gallen plonderen Rome. 22.
Septa 6Ovilia , cen aflchutfel met Jeuningen

bezét ,, waar in de Centerie haare ftem ga-
ven. 4j. 96.

Septemjuges , ‘wagens met een gefpan van zeven

paerden. 170.
Sepetemviri Epalonum zie Epulones.
Serra, cene zaag, zékeregeftalt der krygstroe-

Cn. 141.
P. Servilius, de eerfte onder de Romeynen die

zyn wyfverftiet. 225.
Servitas, flaaverny. 103.
Servius Tallins , de zesde Koning van Rome.

ZO.

Seftertinm, duyzend Seftertién. 259,
Seffertins, cene munt vanontrent zevenoortjes

waardy. 259.
Severus (Keyzer). 30.
Severianus (Keyzer) 33.
Sextans, cen duyt. 258.
Sextula, het zesde deel van cen once. 258.
Sibillen. 65.
Mm 3 C. Sica

 

   



   

 

 

©. Sicciws Dentatus met ongemeen veel krygs-
giften beloond. 151.

Sicsliè ondergebragt, 23. sz
Stkambren in Gallie verplant. 27.
Silicernia, Lykmaaltyden. 249.
Siness «de voornaamfte ftrook df flip des tab-

berds. 204.
Siticines, Lyk-pypers. 235.
Slaaven , hunne naamen. 257.
Slagérdening der Roomfche heiren. 139.
Sluyerkrdon , hoedaanig. 217.
Soccns , de z6k , in de Blyfpelen gebruykt.

193.

Soci, Bondgenooten, hunne trocpen, 130.
Sodales arvales zie Fratres arvales.

Sodales Titiî, zeker genootfchap dat het jaar-
gety van Titus den Sabynfchen Koningvier-
de. 63.

Sodalitia, cene tzamenrétting om aanhang tekry-
gen, en alzo aan cen amptte komen. 123.

SéIdaaten maalden hun koornzelve. 148.
Séldaaten-fchoeifel. 220.
Séldy des Krygsvélks. 147, 148.
Soleay 1ékere zoolen, zonder bovenlecr. 219.
Sortitio fudicum , loting der Rechteren. 100.
Speellieden by de Lykftaatfién; gebruykt.

i
Spelta der Romeynen. 165.
Spelenaan den vélke vertoond ; veelerley. 197,

198, 199. enz. n
Spalia opima, de buytdie de ééne Veldheervan

den anderen Opperbevélhebber bequam.
154 7

Xrodo@lpor, Libaminum latores, genomen voor
de Feciales.' 62.

Sportula, cene gifte die deryke aan hunnefchut-
genootengavens beloopendeontrent 17 ftuy-
vers. 260.

Sportum ; rys 6£tienen. 260. 6

Spyze op de graven der gefturvenen gezét.
249.

Stadsroepers. 90.
Stadia, Renperken. 44.
Stationes, de dagwagten aan de poorten van ‘t

leger. 145.
Stats, de ftand en volle hoogte van het too-

neelfpel, 191,
Steévoogdyen. 157.
Si hoedaanig die gelchiedde.96.
Stemgeeving der burgerye door bérdtjes. 96.

—  alsmede in rechispleegingen. 100.

Stibadium, cen breed tafelbed , hocdaanig van

fatloen. 254.
Stichting van Rome. 18. i
Stipendium , zekere {chatting dic de overheerde

landfchappenbetaalen moften. 157.
Stipendia , {chattingen der landfchappen onder

den Keyzer ftaande. 158.
Stola, cen vrouwen-tabberd. 214, 215.
Stragula, bedde-fpreyen. 254. |.
SStrangulatio , worging hoedaanig die gefchied-

de. 103.
xapariilides, fchepen om vélk over te voeren.

162.
Stérmdaken6£ hérden-luyfels voorde féldaaten
_omonderte fchuylen. 160.

Stérmtuyg, beftaande uyt veclerley gevaarten.
159; 160.

Straffen der mifdaadigen , hoedaanig. 102,
103.
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Straffen des Krygsvolks. 148, 149:
S.T.T.L. Sittab; terra levis ,Deaardezy uligt,

het gewoonlyk graflchrift. 247.
Subfellia, de Rechtbank. 100.
Subfale, zekere plaatjes welke de Danspriefters

by zich droegen. 62.
Succenturiones, Luytenants. 134.

Sades, Paliffaaden. 144.
Sueven in Galliè verplant. 27.
Suggrandarinm , de Begraafplaats van jonge kin-

dertjes. 228.
Sulpicigs cen Voorftander des vélks. 25.
Suovetanrilia, 6fFeranden vancenezeug, fchaap,

enftier, 84.
Supplicatio, cen ommegangtétopenbaare dank=

zegginge. 152.
Sylla voert eenen burgerlyken oorlég tegen

Marius, 25.

La

Tabberd, van hoedaanig cenfatfoen. 203, 2043
205,206, 207.
— bedekte ook het hoofd. 205.
Tabberd der vrouwen. 214, 2.15.
Tabella votiva , een tafercel 6F fchildery. cens

fchipbreukelings. 164.
Tabella , bérdtjes in ‘t ftemgeeven gebruyke-

lyk. 95.
Tabernaria, Tooneelfpelen die op geringe too-

neelen verbeeld wierden. 192.
Tacitus (Reyzer) 31.
Tafelbedden, hoedaanig. 254
Talentum , eene munt bedraagendeontrent 2062

guld. 260.
Tali , bikkels, hoedaanig daarmeé  gefpeeld

wierdt. 166.
Talio, vergelding-ftraffe. 102.
Tarentynfthen corlég. 22.
Tarpejas, één der bergen van Rome. 35.
Tarquinius Prifkgs, de vyfde koning vanRome:

20.

Tarquinius de Hovaerdige , de zevende Koning
van Rome. 20.
— koopt cen boek der Sibillynfe orakelen?

Ta Tatims » Koningder Sabynen, voegt den berg
Tarpejus aan Rome. 35.

Tempelen te Rome. 39, 40.
Tempel van Janus. 4t
— hoedie ten tyde vanoorlég openftondt ,

déch in vreedes tyd geflooten wierdt. 41
2

— vanSaturnus. 4I.
Templa , wyken waarin de Vogelfchouwers den

hemel deelden. 57.
Templum , Tempel , hoedaanig een gefticht.

Tiacene munt vanontrentanderhalve duyt
éfdrie penningen. 258.

Tercapanbilop@-, cene galey van veertig riemen.
163.

Tel , de leuze , zynde cen zeker houtje éf
kerfitékje. 143, 145.

Teffera & Tefferarum ludus , *Teerlingen en het
Teerling df débbelfpel. 164.

Tefferarius, de Leuz-draager. 145.
Tefftudo , de fchildpad, zeker poftuur waarin

de féldaaten zich ftelden, en zich mer hunne
fchilden dekten. 159» d
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Teftudines, zékere luyfels 6fFbefchutfels voorde

{6ldaaten. 159, 160.
15, Galeyen met vier rocibanken, 162.

ss, de Huuwelyks god, alsmede zeker
trouwdeuntje dar men de bruyd voorzong.
223.

Theaira, de Schouwburgen. 42.
Theodorikes de Goth. 33.

ofias (Keyzer) 32.
‘op men de beelden der
le mannen omvoerde. 197.
183, 184.

telyk bonnét. 217.
er) 27.
» Op ‘t tooneel gebruykt. 195.

— dextre, rechife fluyten. 196.
—— impares, ongelyke fluyten. 196.
—— Lydia, Lydifchefluyten. 196.

pares, gelyke fluyten. 196.
—— Pbrygie, Frygi(che fluyten. 196.
— Sarrane, Satraanfche fluyten. 196.
— sniffra, finkfche fluyten. 196.
Tibialia, been-zwagtels. 214»

‘Tienmannen. 87.
Tigranes Koning van Armenié. 25.
XXX Tirannen. 31.
Titus (Reyzer) 29.
Toezieners op koorn en lecfidgt. 87.
Toga, de Tabberd. 203.

alba, de witte. 204.
— candida, de krytwitte. 204.

— libera, de vrye. 207.
— palmata, de bepalmde. 208.
—— pitta, de geborduurde. 208.
—— pratexta, de omgeboorde. 2063
-— pulla, de zwarte. 207.
—— para, de zuyvere. 207.

area, de purpere. 208.
— fordida, de flordige. 207.
— virilis, de mannelyke. 206, 267.
Togata, cene tabberddraagfter dfligtekooi. 216.
Togate, getabberde tooneelfpelen. 192.
Togatws , getabberd , betekende zo vecl als

Roomfih. 205.
Tooneelfpeelers te Romeniet geacht. 197.
Tooneelfpelen , derzelver opkomft en voort-

gang. 188, 189, 190, 19î.
Toralia, Spreyen tértafelbedden: 254.
Torniamenta, Tornooi-fpelen , waarvandain zo

genoemd. 175.
Torgues, Halsketens. 150.
Trabea, zékere koninglyke tabberd. 208.
— alsmede cen tabberd der Wichlaaren. 213.
Trabeate, zekere Tooncelfpelen welker bedry-

vers Bevélhebbers verbeeldeden. 192.
Trajanas (Keyzer) 29.
Trajaans Pilar. 49.
Transveltio eguitum rie Equitum transvettio.
Transaîtio è beflechting van "t verfchil door de

zaak te laaten vallen. 98.
Tranftiberina, cene der wyken van Rome. 39.
Treurfpelen, hoedaanig vertoond. 192, 193.
Tpianévrop@ , cene galey van dertig riemen.

163.
Triarsi, Derdelingen, oude (6ldaaten. 132.
Tribu movere, nd uyt een hoogertér cen

laager rang brengen. 84.
Tribunal , des Veldheers paveljoen. 144.
Tribuni militum , Kolonellen, Overften van een

regiment. 126.134.
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Tribanijuniores, jonge Kolonellen. 136.
Tribunifeniores, oude Kolonellen. 123.
Tribuni angufficlavii, 34.
— comitati, 1
—— erarii, Betaalmeefters. 148.
— laticlavii. 134.
—— militum confislari poteffate. Kolonellen tnict

Burgermeefterlyke magt. 88.
— rafali 134
Tribunus plebii, een Voorftander des vélks. 86.
— hunne groote magt. 86.
Tribunus (6Prafettws) celerum , de Hoofdman

van Romulus lyfwagt. 89.
Tribunitia poteffate donati , met de voorftandere

lyke magt begiftigd. 86.
Tribus, wykenderftad Rome. 37 38:39. 9da

6.
E:vba; raftice, boeriche wyken ; cerlyker ge-

acht dan de fteed(che. 96.
— #rbana , fteedfche wyken 6f genootfchaps

pen. 96.

Tributa ; opgeleyde fchattingen in de overheer-
de landfchappendes vélks. 158.

Triclininm ; cene cetzaal. 253.
Triens, zékere munt, een cortje. 258.
Trierarchns , de Hoofdmanvancene galey df

Triremis. 163.
cr » Triremes, galeyen merdrierocibanken.

162.
‘Triomfboogen, 48.
Triomfitaatfi hoedaanig, 152, 153.
Tripudiem, huppeling, kuyken-waarzeggery.

57.
SIina kuyken-waarzeggery, wanneer

de kuykens het koorn zo greetig opfehékten
dat het uyt hunnen bekvallende op de grond
weeropftuytte.
— fonivium, her zelfde 4 zo genoemd van

het geluyd 6f gebons dat het koorn op de
grond door *t pikken maakte , *t welk voor
cen goed voorteken gehouden wierdt. 57.

Trinmphus, de groote zeegepraal. 152.
Triumviri, A. A.J/E.F. F. de drie Muntmee-

iters. 90.
Trinmviri capitales , Driemans der Iyfitraffe ,

zynde bewaarders der gevangenhuyzen. 89.
— monetales, Muntmeetters. 90.
— notturnis de Brandmeefters. 90.
Trinncis zie Teruncius.
Trochus, cen hocpel. 167, 168.
Troja 6£ Ludus Troje, “tipel van Troje. 172.
Trojaans fpel. 172. 174.
Trompetten, hoedaanig. 142.
Trophea, Zeegeftanderds, hoedaanig die waaren,

e)
Trouwtyd, wanneer. 221, 222.
Tuba, een trompet. 142.
Thbicines, Trompetters. 142.
Tuchtmeetters. 84.
Tallianam, zékere onderaardfche kerker, 102,
Tallus Hoftilins, de derde Koning vanRome.zo.
Tumuli inanes velbonorarii ; (chyngraven éfecre-

tomben. 247.

Tunica, cen fluytrék. 209, 210.
— angufticlavia, cen tmalgeltrookte, éf met

fmalle boordfels bezette rék. 210, 211,
—— laticlavia, cenbreedgeftrookte, 6fmetbree-

de boordfels bezette rék. 210,211.
— palmata , cengepalmde, éfmet palmbladen

beftikte rék. 210.
nn 765

 

  

  

    
   

 

  
  

 

      

      

  

 

  

   

    

 

  

 

  
  

  

   
  

 

    

  

  

 

  
   

 

  

    

  

   

  
   

   

  

 

  

  

    

 

   



  
  

—— retta, de rechte rék, cene bruyds dragt.
223.

Tunica ssolefta ; cen brandende pik-rék. 105.
Tunice talares , rékken tét op de enklaawen

neérhangende. 210.
Tunicatas popellus, *t geréktevélkie, *t graauw.

zio.
Turma > cen ruytervaan van dertig mannen.

132.
Tires mobiles, beweegbaare torcns. 159.
Turris, centoren, zékere fchikking van’tkrygs-

volk. 141.
Turricula , een trechtertje daat mendetecrlin-

gen uyt wierp. 166.
Tullchenkoning. 89.
Tutalus cen wolle bonnét des Hoogenpriefters,

216:
Tuynberg (collis bortalorum) 36.
"Twaalf Tafelen , zekere Wetten. 105, 106.
Twee-mannen ; zekere Priefters. 65.
Tyrones, jonge féldaaten. 131.

U.

Umbo , cen fchildknébbel. 137.
&mbo , de bult 6f het tzamenplooifel des tab-

berds. 204.
®ncia , cen once , het twaalfde decl van cen

pond. 258. È
Vrbis Natalis, de Stadsgeboortedag, cen feeftzo

genoemd, 74, zie ook. 73.

Vrbs fapticolliss dezevenbergige Itad. 34.
Uftrina , de Brandplaats der lyken. 243»
Uytleening der vrouwen, éf zulks by de Ro-

meynenin *t gebruyk was. 226.
Uyivaart in ftilte gehouden. 229.

Vi

Vaduri reitim, den sangeklaagde bérg doenftel-
len. 98.

Vader des Vaderlands ; centytel aan Cafarge-
geeven. 26. J

Valentinianus (Keyiei)
— deceerfte, 32.
—— detweede. 3z.
— de derde. 33.
Valerianus (Reyzer) 31.
Valerius Poplicola flaat de Sabynen. 21.
Vallum, cen legerwal. 144
Vaticanus 6£ Vagitanus, 2ékere Afgéd, nawien

één der bergen van Rome genoemd was. 36.
Vettigales, cynsbaare inwooners. 157
Vejes, de Hoofdftad van Hetruriè. 22,
Veldtekens. 141.
Veldheer, hoedaanig hy uyttrok. 136.
VeldheerzichzelvenaanJupiter, Mars, en deon-

deraardfche Goden toewyende , om daardoor
de overwinning te bekomen. 136.

Veldoverften waaren gewoon een vertoog aan
“t krygsvélk te doen om het aan te moedi-
gen: 143.

Velitess Ligtgewapende {éldaaten. 131.
Venatio, de Jagt. 177.
Venatio direprionis, cen jagt van roof. 177.
Vendrigs. 134.
Ventilaio, zwaerden-zwenking, 186.
Vents , de hooglte worp metdeteerlingen.

166.
Verbera, gecQel-6f fék-flagen. 102.
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Verbondmaaking, op wat wyze verricht: 156.
Verbranding der lyken. 227,228. 243, 244

246,247. 251. ì
Verdeeling der dagen. 70.
— der maanden in den Almanak: 72.
Verdeeling des vélks in édele en onédele. 76.
Vergaderingen des vélks wegens Staatszaaken.

94:
— uyt wat voorlieden die beftonden, 95.
= waardie gehouden wierden. 95.
Vergelyking van het oud met het nieuw Rome,

2
Vergoding der Keyzeren ; hoedaanig die ge-

fchiedde. 250. e
Verfura, opneeming van geld op cen kleyne ;

en wederuytzetting daarvan op cen hooge
. rente. 119.

Vertaaling cen zeernutte beczigheyd. îs.
Vertere arma, van geweer veranderen. 186.
Verzooning zie Zoon-aanneeming.
Vefpafanns (Keyzer) 29.
Vefpillones, Dooddraagers. 231. 237338.
—— waaromzo genoemd, 234.
Vefta, cene Godin, wat daardoor verftaan wierd.

63. 4
Veftaalfehe maagden, haare verrichting. 63.
— hoedaanige régelen zy onderhouden mo:

ften. 64.
Veftis convivalis vel canatoria ; cen gaftmaal-

klced, hoedaanig. 255.
Veftisforenfis, con Gerechts-héfs Klced.203, 204.
Veterani, oude féldaaten. 132.
Veturins Mamurcus , de maaker der fchiden

Ancylia gencemd. 61. È
Vexilla, Vaantjes. 150.
Vezillarii, Vaandraagers. 134.
Via Appia, de beftraate weg van Appius. 52}
Via lata, de zevende wyk van Rome. 38.
Via Sacra 6f Templum Pacis 3 de vierde wyk

van Rome. 37.

Viator, de Wandelaar, zeker dienaar die voorde
Voorftanders des vélks heene ging. 86,

Viatores, Dienaars der Vélksvoorftanderen. 90;
Vicefimatio, vertwintiging. 149.
Vittima, cenflagréffer, décheygentlyk *tgroo!
te 67.

Vittimarii , Slagters der 6fferbeeften. 68.
Viétoriatus $ cen penning waarop de Overwins
Ding afgebeeld was. 258.
Vierdagen. 70,71.
Vigilia, de nachtwacht. 145.
Vigintiviratus, het Twintigmanfchap. 90.
Vilis arca, een flechte doodkift. 238.
Villa publica + cen paleys om Afgezantente

ontvangen.. 45.
Viminalis, één der bergen van Rome.35.
Vincala, banden éfboeijen. 102.
— veelerley foorten daarvan. 102.
Vinditta, cene roededie de Schout gebruykte om

iemand vry te maaken. 76.
Vinea, Luyfels van hérden en planken tét bes

fchuttinge der féldaaten. 160,
Virginia ; eens burgers déchter , door Appius

den Tienman gefchéffeerd. 88.
Vifceratio, uytdeeling van vleefch aan armelie®

den, op cenelylftaatfi. 249.
Vitellias (Keyzer) 28.
Vitis, cen rysje dat cen Kapiteyn droeg téteeni

tekeri van zyn ampt. 134.
Vitem pofcere, na cen Kapiteynsampt ftaan. 134.
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Vitei, ryzen éf roeden om de féldaatente ftraf-
fen. 148.

Vine, 6fferbanden waarmeé men de hoofden
der flagiòffers bebondt. 68.
— haairfnoeren, 6f hulfels. 215.
Voetvélk hoedaanig verdeeld. 131:
Vogelfchouwers. 57.
Vogrinetesoy 57.
Vélkplantingen der Romeynen. 156.
Volfeen; zektere vélken der Latynen. zi.
Vonnis-velling, hoedaanig. 100.
Voorfpraaken voor *t Gerecht. 97.
Voorftanders des vélks. 86.
Voortekens by de vlam der 6fferanden , waar-

uyt mengeluk 6Fongelukvoorfpelde. 58, 79:
Votiva tabella zie Tabella vova.
Vrouwen, kampvechtfters. 177.
Vrouwen, fchermfters geworden. 181.
Vrouwen met cene lykreede vereerd zo wel als

de mannen. 240...
Vrouwenlagen aan tafel zo wel als de mannén.

253.
Vrouwen-naamen, hoedaanig. 257.
Vryheyd der knechten op Saturnus fecft. 74.
Vrygemaakte. 76.
Vrymaaking van flaaven op verfcheydenerley
< wyze. 76,77.

w.

Waarzeggery van vogels. j7.
— vankuykens 57.
— vanbeetten. 57.
—— van ongewoonetoevallen. $7, 58.
— van éfferanden , en de ingewanden der

dieren. 58.
Wacht hoedaanig gehouden. 145.
Wagen- wedloopen. 170,171.
Wagen-vechters. 185.
Wapentuyg der Romeynen. 137,138.
‘Waffching van ’t lyk. 232.
Waterleydingen. 1.
Wegen metfteenen beltiaat. 52.
Welfpreckendheyd het middel om tétcen aan=

zienlyk ampr te komen. 13.
Werk en arbeyd der(éldaaten: 146»
Wervets. 127.
‘Werving van voetvolk. 126.
— van ruytery 127.
Wetten der Romeyneri. 105»
—— wegens de Gédsdientt. 106.
— wegens de voorrechtender burgeren. 107:
— wegens vergaderingen en bycenkomften.

109.

—_ doni den Raad. 110;
— betreffende de Overheyd: 111.
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—— betreffende de openbaare inzettingeni en
voorrechten. 1i2z:

—— wegens de Landfchappen en derzelver
Regeerders. 113:

wegensde verdeeling der landeryen. 114,
wegens het koorn. 116.
wegens kéften en uyigaave. 116.
Wegens krygszaaken. 117.
wegens voogdyfchappen. 118.
wegens uyterite willen en erfgenaamen.
18.
wegens geld en woeker. 119.
noopende de Reéchters. 119.
wegens vonnifièn. 120.
wegens mifdaaden, 120.
wegens landverraad. 121:
wegens overfpel en ontucht. 121:
wegens vadermoorders en vervalfchinge.

122.

— wegens geweld. 122.
=— wegens vergoeding van onrechtvaerdige

gelden. 123.
—— wegens trouwen. 124
Wichlaars. 56.
— wat hun werk was. 56, 57.
— by de huuwelyksplegtigheden geroepen.

E
L
L
E
E
E
C
F

222.
Wichelft6k, hoedaanig. $7.
Windbal, om meétefpeelen. 167.
Wingeweften ; Wwaateii overheerde landfchap-

pen: 157:
Winterlégeringen waar gehouden. 144.
Woord dfleuze des krygsvélks , hoedaanig.

143.
Wyken der ftad Rome. 37, 38, 39.

x.

Xantippus, Koning der Lacedemoniers kotitde
Karthaginenzers te hulpe. 23.

Xerxes , Koning der Peifiérs , door Alexander
Severus overwonnen. 3o.

Xyffi, cefenplaatfen voor de worftelaars. 45:

Zi

Zeegepraal, kleyne. 152.
— groore: 152, 153.
Zeegeftanderd van de wapeneti cehs.overwon-

nen Veldheers. 154
Zenobiaz Koningin van ’t Ooften, door Aure=

lianus overwonnen. 31.
Z.6k in de blyfpelen gebruykt. 193.
Zoon-aanneemifig. 257.
Zwachtels der dyen en fcheenen. 214.
Zuyl van Antoninus. 49.
Zuyl van Trajanus. 49.
Zuylen zie Eerezuylen:



 

 

    

  DTRG0=K ECO U TEN

Pag: 26, lin. 19. Ines nict minder.

-

Pag. 53, lin. 6: des waft. Pag. 73. lin, 12. leer haare cere. Pag. 1i0. Tia,lees Fapia lex. Pag. 144.lin.6. van onderen, leeszo wyd. Pag. 240, lin. 22. lees verserd.
sì,

Pag. 34. lin. 22. Achter de woorden [ achter de ftads wallen 6f muuren ] by re voe
gen : Alhoewel de fpreckwyze Pomeriuni proferre gemeenlyk by de Schryvers gebruykt
Wordt om°t uytleggen òf vergrooren cener ftad te betékenen : want Tacitus en Gellitis
geeven te verftaan, dat niemandecnig recht had om her Pomerizza verder Uyt fe zetten,
dan die cen gedeelte van ’s vyands land in den corlòg veroverd had : daar ’t nég-
tans Klaar blykt dat verfcheydene voornaame mannen , welken die cere nooit gebeuren
mogt , de gebouwen merkelyk vermeerderden.

Pag. 137. lin. 25. Is acbter de woorden [ die nooit een eygentlyk gedeelte. van deVelites waaren | ayigelaaten : En voor de aanftelling der Zeltes vindtmen gemeld van
Rorarii en Accenfî ,. welke Salluftius Ferentarii noemt , en die defgelyks fchermutfel
den met verfcheydenerley gewcer.

Pag. 248. lin 11. Acbrer de awoorden [ 6£°"t Feet.van de geeften der overleedenen ]moet vilgen : in Sprokkelmaand. Enlin. 13. achter dedI deezen pligt afte leggen ] z0et komen :: als de Novendialia [ negende dags lykòfferanden ] en Deri.
calia | de zuyverdagen van cenfterfhuys ].
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