
COMITIA TRIBUTA - CONCILIUM PLEBIS, 
LEGES - PLEBISCIT A. 

DOOR A. G. ROOS 

Volgens de vrijwel algemeen bij de beoefenaars der Romein
sche geschiedenis en van het Romeinsche staatsrecht heerschen
de meening bestonden er te Rome in de laatste eeuwen v66r 
het begin onzer jaartelling vier verschillende soorten van volks
vergaderingen naast elkander: de comitia curiata, ingedeeld 
naar curiën, de comitia centuriata, ingedeeld naar vermogens
klassen en centuriën, de comitia tributa en het concilium plebis, 
beide ingedeeld naar tribus. 

Van deze vier zijn de comitia curiata de oudste en oorspron
kelijk de eenige, doch zij zijn de minst belangrijke. De indee
ling van het Romeinsche volk in 30 curiën overeenkomstig de 
geslachten, de gentes, heeft ten tijde van Cicero reeds sinds 
eeuwen geen practische beteekenis meer. De comitia curiata 
zijn dan reeds lang slechts een survival, zonder eenige macht; 
zij danken hun instandhouding alleen aan den conservatieven 
zin der Romeinen, die, evenals de Engelschen doen, een in
stelling liever denatureerden en van hare practische beteekenis 
beroofden dan ophieven 1). De volksvergaderingen daarentegen, 
die naar centuriën of tribus samenkwamen, hebben gedurende 
den geheelen tijd der Republiek, en zelfs nog in het begin van 
den keizertijd, hare beteekenis behouden. De comitia centuriata, 
waarvan de instelling door de overlevering, wellicht met recht, 
reeds in den koningstijd wordt geplaatst, hebben, zoowel wat 
betreft het totaal-aantal der centuriën, waarin zij ingedeeld 
waren, als wat betreft de aantallen centuriën, waarin de bur
gers van elk der 5 vermogensklassen waren verdeeld, in den 
loop der eeuwen veranderingen ondergaan, waarschijnlijk meer 
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dan eens, maar het principe van indeeling dezer vergadering, 
nmlk. naar vermogensklassen en centuriën, bleef de eeuwen 
door hetzelfde, het werd slechts op verschillende wijze in prak
tijk gebracht 11). 

Men zou verwachten, dat het Romeinsche volk, naast de tot 
eene formaliteit geworden comitia curiata, met de comitia cen
turiata als orgaan om zijn wil te kennen te geven, zou hebben 
volstaan. Wij vinden echter bovendien volksvergaderingen, 
waar de burgers volgens een geheel ander principe zijn inge
deeld, nmlk. naar de tribus, 'waartoe zij behooren. Deze tribus 
zijn niet de oude drie der Tities, Ramnes en Luceres, waarin 
oorspronkelijk de Romeinsche geslachten waren verdeeld; die 
leven later nog slechts voort als namen voor bepaalde centuriën 
der comitia centuriata. De tribus-indeeling daarentegen, die 
eeuwen lang ten grondslag heeft gelegen aan de indeeling van 
eene bepaalde categorie volksvergaderingen, heeft met echte 
of vermeende bloedverwantschap niets te maken, zij is van 
zuiver administratieven aard. Zij is eene indeeling van het 
territoir van den Romeinschen staat, of, juister uitgedrukt, van 
het zich in dominium ex iure Quiritium, dus in vollen eigen
dom van Romeinsche burgers bevindende, gedeelte van dat 
territoir, in districten, die tribus werden genoemd. Die indee
ling is niet oer-oud, maar op een gegeven oogenblik ingevoerd, 
misschien nog in den koningstijd. Dat zij eene kunstmatige, 
uitsluitend administratieve schepping is, komt hierin uit, dat 
aan de tribus geen sacra verbonden zijn, zij missen elke sacrale 
beteokenis. Het aantal tribus is op verschillende tijdstippen, in 
verband met de uitbreiding van den Romeinschen staat door 
annexatie van vreemd gebied, en hiermee gepaard gaande toe
wijzing daarvan aan Romeinsche burgers, vermeerderd, voor 
het laatst in 241 v. C., toen het aantal van 35 tribus is bereikt. 
Wanneer nadien het Romeinsche grondgebied werd vergroot, 
zijn geen nieuwe tribus meer gevormd, maar werd het nieuw 
verworven land aan een der reeds bestaande tribus toegevoegd. 
Oorspronkelijk zal het gebied van iedere tribus een samenhan- · 
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gend geheel hebben gevormd, maar tengevolge van deze toe
voegingen was dat later niet meer het geval en omvatte één
zelfde tribus gebieden in verschillende streken van Italië. Ieder 
Romeinsch burger nu, die vast goed in dominium ex iure 
Quiritium heeft, wordt ingeschreven in de tribus, waarin dit 
gelegen is, en waarin hij dus in de meeste gevallen woonachtig 
is. Weliswaar kunnen de censoren hierin verandering brengen 
en iemand in een andere tribus inschrijven, zoodat dan de tribus, 
in welker registers hij ingeschreven staat, zijn personeele tribus 
dus, niet meer overeenkomt met de tribus, waarin zijn vast goed 
gelegen is, dus met zijn lokale tribus, doch dat zijn uitzon
deringen. Bovendien worden sinds 312 v. C. ook de burgers, 
die geen vast goed hebben, in een tribus ingeschreven, zij het 
dan ook sinds 304 slechts in ééne van vier toen bepaaldelijk 
voor zulke burgers zonder grondeigendom aangewezene, nmlk. 
de vier tribus urbanae. In het algemeen echter is ook in later 
tijd iemand ingeschreven inde tribus, waartoe zijn woonplaats 
behoort; het principe, waarop de indeeling der volksvergade
ringen naar tribus berust, blijft ook later, althans hoofdzakelijk, 
van lokalen aard 3). 

Het is nu voor de ontwikkeling der staatsinstellingen van 
Rome van groote bete eken is geweest, dat het volk naar tribus 
kon samenkomen en besluiten nemen. In de comitia centuriata 
werkt het indeelingsprincipe ten gunste der meer en meest wel
gestelden. Het aantal burgers immers van de eerste vermogens
klasse was uiteraard kleiner dan dat van ieder der overige, en 
dus zouden reeds, wanneer alle klassen in hetzelfde aantal cen
turiën ingedeeld waren geweest, de centuriën der eerste klasse 
kleiner geweest zijn dan die der andere. Reeds dan zouden 
dus de burgers der eerstekla'lse eene bevoorrechte positie heb
ben ingenomen. Nu is echter eeuwen lang, waarschijnlijk tot 
241 v. C., het aantal centuriën der eerste klasse veel grooter 
geweest dan dat der andere, zoodat elk dier centuriën een nog 
geringer aantal burgers telde, dan bij eene gelijke verdeeling 
der centuriën over de klassen toch reeds het geval zou zijn 
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geweest. Zoo konden dus in de vergaderingen, waarin de cen
turiën de stem-eenheden vormden, de burgers der eerste klasse, 
althans tot 241 v. C. toe, gemakkelijk het overwicht hebben 4). 

Anders was het in de vergaderingen, waarin de tribus de 
stem-eenheden uitmaakten, want tot iedere tribus behoorden 
burgers van verschillende vermogensklassen en zij allen had
den daarin gelijk stemrecht. De stem, die de tribus zou uit
brengen, kon dus in vele gevallen worden bepaald juist door 
de minder bezittenden. Daar oorspronkelijk uitsluitend de 
eigenaars van vast goed in de tribus werden ingeschreven, en 
later, toen dit ook met anderen geschiedde, deze zich toch 
slechts in de vier speciaal voor hen aangewezen tribus urbanae 
mochten laten inschrijven, hadden in de vergaderingen naar 
tribus de kleine grond-eigenaars, de kleine en midden-groote 
boeren, de overhand. Deze vergaderingen droegen dus een meer 
democratisch karakter dan die naar centuriën. Zij hebben in de 
geschiedenis een groote rol gespeeld. Vele wetten zijn er in 
den loop der eeuwen aangenomen, jaarlijks werden er ver
scheiden categorieën van magistraten gekozen, al waren dit ook 
niet de voornaamste, in vele strafzaken hebben zij vonnis ge
wezen, zij het ook niet in zaken, waarl>ij het leven van den 
aangeklaagde op het spel stond. 

Bestond er nu één soort van deze vergaderingen naar tribus, 
of waren er twee, nmlk. ééne, waartoe alle burgers toegang 
hadden, de comitia tributa, en ééne, waaraan alleen de plebejers 
mochten deelnemen, de concilia Plebis'l Deze onderscheiding, 
die voor het eerst in 1839 door Rubino terloops in zijne "Unter
suchungen über römische Verfassung und Geschichte" in eene 
aanmerking (blz. 309, aanm. 1) is gemaakt, is daarna door 
Mommsen, eerst in 1864 in het eerste deel der Römische F or
schungen (blz. 151 V.v., 177 v.v.), vervolgens in het in 1887 
verschenen derde deel van het Römische Staatsrecht (blz. 
322 v.), uitvoerig uiteengezet. Mommsen onderscheidt scherp 
de beide genoemde soorten: te allen tijde waren volgens hem 
de comitia tributa een vergadering van den populus, dus van 
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patriciërs en plebejers samen, de concilia plebis eene uitsluitend 
van plebejers; de comitia tributa werden gepresideerd door een 
magistratus patricius, d.w.z. door den bekleeder van een 
magistratuur, waartoe oorspronkelijk slechts patriciërs verkies
baar waren, en wel door een consul of praetor, de concilia plebis 
daarentegen door een magistratus plebejus, dus door een tribu
nus plebis of aedilis plebis; de comitia tributa kozen de 
magistratus minores, d.w.z. de curulische aedielen en de 
quaestoren, benevens de leden der collegia, die tezamen het 
XXVI-viraat vonnden, de concilia plebis daarentegen de 
volkstribunen en de aediles plebis; een besluit van de comitia 
tributa was een lex, een besluit van het concilium plebis een 
plebiscitum; een lex bond alle burgers, een plebisciet oor
spronkelijk alleen de plebs; de conália plebis werden inauspi
cato gehouden, en het plebiscitum is nooit onderworpen geweest 
aan de patrum audoritas, de goedkeuring door het patricische 
gedeelte van den senaat. Toen eenmaal het plebiscitum kracht 
van wet gekregen had, is ook wel een plebiscitum lex genoemd, 
maar dit is volgens Mommsen een misbruik, en eveneens is het 
volgens hem een misbruik, wanneer de term comitia gebruikt 
wordt voor eene vergadering der plebs alleen of concilium voor 
eene vergadering van den populus. 

Deze meening van Mommsen is lang de heerschende ge
weest, niet slechts wegens zijne groote autoriteit, maar ook 
wegens de klaarheid en bondigheid van zijn betoog, dat voor
namelijk steunt op de overlevering der juristen. Weliswaar 
waren er zeer enkelen, die het waagden, tegen zijne leer op 
te komen, en die als hunne meening uitspraken, dat patriciërs 
nooit in eenige vergadering, waarin het volk naar tribus samen
kwam, stemrecht hadden bezeten, een standpunt, dat uitvoerig 
werd verdedigd door Ihne in het Rheinische Museum van 1873 
(Neue Folge, Bd. 28, blz. 366 v.v.), doch veel instemming vond 
hij niet 11), de theorie van Mommsen was en bleef de heer
schende. Ook thans nog wordt zij door hen, die zich over dit 
onderwerp uitlaten, tot De Francisci in 1931 en Jolowicz in 
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1939 toe, vrijwel algemeen gedeeld 6). Intusschen zijn toch 
sinds eenige jaren opnieuw enkele van de zijne afwijkende 
meeningen verkondigd, die echter onderling weer niet over
eenstemmen. Het is daarom m.i. de moeite waard, na te gaan, 
of de door Mommsen met strikte logica getrokken scherpe 
scheiding inderdaad heeft bestaan. 

Juist tegen Mommsens logica is Ulrich Kahrstedt in het veld 
getreden, in een artikel in deel 72 van het Rheinische Museum 
(1917/18, blz. 258 v.v.). Kahrstedt meent, evenals Ihne, dat er 
nooit vergaderingen van het geheele volk, van den populus. 
ingedeeld naar tribus, zijn ·geweest; aldus ingedeelde verga
deringen zouden steeds tot de plebs beperkt zijn gebleven, ook 
wanneer zij door consuls of praetoren werden gepresideerd en 
wanneer er curulische aedielen en quaestoren werden gekozen; 
de benaming lex voor een besluit van zoo'n vergadering, voor 
een plebiscitum dus, zou volgens Kahrstedt langzamerhand, 
ongeveer sinds de 2e eeuw v. C., in gebruik zijn gekomen. Deze 
vergaderingen der plebs naar tribus zouden het zijn, die met 
den term comitia tributa worden bedoeld, eene benaming, die, 
voor eene vergadering, waartoe niet de geheele populus toe. 
gang had, eigenlijk onjuist, ontstaan zou zijn naar analogie van 
comitia curiata en comitia centuriata. De onderscheiding tus
schen comitia tributa en concilia plebis is volgens Kahrstedt 
eene "vom grünen Tisch", van de studeerkamer, niet van de 
werkelijkheid, weliswaar logisch, maar de geschiedenis is nu 
eenmaal niet logisch. "Die erste Gegeninstanz (tegen Momm
sens opvatting), um die man schon von vornherein nicht herum
kommt", zegt hij (blz. 258), "ist nun die Tatsache, dass diese 
Unterscheidung nur aus der Logi'k der modernen Forscher her
vorgegangen ist, und kein antiker Schriftsteller - weder Cicero 
noch die Historiker, noch die Juristen, noch die Lexikographen, 
noch sonst irgend ein Mensch - zwei Arten von Versamm
lungen nach Tribus kennt und vor aHem nie und nirgends ein 
terminus technicus für beide Versammlungen unterschieden 
wird". Er bestond dus volgens Kahrstedt, evenals volgens Ihne, 

256 



7 

slechts één vergadering naar tribus, uitsluitend toegankelijk 
voor plebejers. Zooals wij zullen zien, loopt hij over de traditie 
wel wat al te vlug heen. 

Het was Kahrstedt niet bekend, dat de meening van Momm
sen reeds vUr hem bestreden was door den Amerikaanschen 
geleerde George Willis Botsford, den schrijver van het in 1909 
verschenen standaardwerk over de Romeinsche volksvergade
ringen, The Roman Assemblies (blz. 119 v.v., 262 v.v.). Echter, 
al bestrijden zij beiden Mommsen, de resultaten, waartoe zij 
komen, zijn geheel verschillend. Volgens Botsford werden juist 
van den beginne af de vergaderingen naar tribus zoowel door 
patriciërs als door plebejers bezocht, ook die, welke door volks
tribunen werden gepresideerd. Het zou weliswaar het streven 
der tribunen zijn geweest, om de door hen gepresideerde ver
gaderingen van patriciërs vrij te houden, maar daarin zouden 
zij eerst geslaagd zijn door de lex Publilia Philonis van 339 
v. C. Deze wet zou omlk., hoewel dit ons nergens wordt over
geleverd, door één harer bepalingen de uitsluiting der patriciërs 
uit de vergaderingen naar tribus uitdrukkelijk hebben voorge
schreven; sinds 339 zouden dus door tribuni plebis gepresideer
de vergaderingen inderdaad slechts voor plebejers toegankelijk 
zijn geweest. Intusschen zou daarin langzamerhand weer ver
andering zijn gekQlOen; de genoemde bepaling is volgens 
Botsford nooit formeel afgeschaft, maar nà de lex Hortensia 
van 287 v. C., die leges en plebiscita op één lijn stelde, hooreo 
we volgens hem nooit meer van eene uitsluitend plebejische 
vergadering, en ten tijde van Cicero zou die ook niet meer 
hebben bestaan: "for the period af ter the Hortensian 
legislation", zegt Botsford (blz. 302), "no reference to an ex
clusively plebeian assembly is made by any ancient author. 
Although this article of the Publilian statute was never formally 
repealed, we may feel certain that the principle involved was 
no longer remembered in the age of Cicero". De ontwikkeling, 
zooals Botsford zich die voorstelt, keert dus ten slotte terug 
tot haar uitgangspunt; zijne conclusiën trekt hij uit bijzonder-
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heden in de verhalen onzer overlevering, speciaal van Liviua. 
Botsford hecht nmlk. wel wat al te veel waarde aan de traditie, 
ook in hare détails. 

Wenden wij ons thans tot de overlevering, en wel eerst tot 
de juristische, waarvan Mommsen bij zijne onderscheiding was 
uitgegaan. Het is noodig, de op ons probleem betrekking heb
bende plaatsen, hoe bekend zij ook mogen zijn, hier te her
halen. 

Gajus I, 3 leert: Lex est, quod populus iubet atque con
stituit; plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit. Plebs 
autem a populo eo di stat, quod populi appellatione universi 
cives significantur, connumeratis et patriciis; plebis autem 
appellatione sine patriciis ceteri cives significantur; unde olim 
patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quia sine auctoritate 
eorum facta essent; sed postea lex Hortensia Iata est, qua 
cautum est, ut plebiscita universum populum tenerent: itaque 
eo modo legibus exaequata sunt. 

Gajus onderscheidt dus duidelijk populus en plebs, lex en 
plebiscitum, hetzelfde doet de jurist Ateius Capito, die ten 
tijde van Augustus leefde, in een bij Gellius (X 20, 5. 6) be
waard fragment. In de definitie van plebiscita, die, ten tijde 
van Augustus, de grammaticus Verrius Flaccus gaf in zijn werk 
De verborum significatu, ons bewaard in het uittreksel van 
Festus (p. 293 M. s.v. scita plebei), wordt uitdrukkelijk 
gezegd, dat een plebisciet door een magistratus plebeius, dus 
een volkstribuun of aedilis plebis moet zijn voorgesteld: scita 
plebei appellantur ea, quae plebs suo suffragio sine patriciis 
iussit, plebeio magistratu rogante. Het uitvoerigst en duidelijkst 
is Laelius Felix, een jurist uit den tijd van Hadrianus, in een 
eveneens bij Gellius (XV 27, 4) bewaard fragment: Is qui 
non ut universum populum, sed partem aliquam adesse iubet. 
non "comitia", sed "concilium" edicere debet. Tribuni autem 
neque advocant patricios neque ad eos referre ulla de re pos
sunt. Ha ne "leges" quidem proprie, sed "plebiscita" appel
lantur, quae tribunis plebis ferentibus accepta sunt, quibus 
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rogationibus ante patricii non tenebantur, donec Q. Hortensius 
dictator legem tulit, ut eo iure, quod plebs statuisset, omnes 
Quirites tenerentur. 

De juristische theorie leert dus inderdaad eene strenge onder
scheiding tusschen de door volkstribunen gepresideerde ver
gaderingen der plebs, die concilia heeten, en de comitia van 
't geheele volk. In theorie heeft Mommsen dus volkomen gelijk, 
maar hoe is nu de praktijk? Die kunnen wij met zekerheid 
alleen vaststellen voor de laatste eeuw der Republiek en het 
begin van den keizertijd. Wij weten met zekerheid, dat toen 
een consul het volk tribusgewijze kon samenroepen om een wet 
te doen aannemen, en de vergadering dan populus heette, en 
dat een volkstribuun hetzelfde kon doen en de vergadering 
dan plebs heette. Dit blijkt duidelijk uit de praescripten van 
eenige wetten, die het volk in naar tribus samengeroepen ver
gaderingen had aangenomen, waarvan wij toevallig den offi
deelen text nog bezitten. Zoo luidt het praescript van de lex 
Quinctia de aquaeductibus van 9 v. C.: T. Quinctius Crispinu8 
consul populum iure rogavit populusque iure scivit in foro pro 
rostris aedis divi Iulii p(ridie) k. Iulias. Tribus Sergia prin
dpium fuit, pro tribu S. Sex(tius) L.f. Virro 7). Daarentegen 
begint een wet, die eenige volkstribunen het volk in 71 v. C. 
hebben doen aannemen, aldus: C. Antonius M.f., Cn. Corne
[lius .... ], C. Fundanius C.f. tr(ibuni) pl(ebis) de s(enatus) 
s(ententia) plebem [ioure rogaverunt plebesque ioure scivit. ... 
Tribus. . .. prindpium fuit, pro tribu .... ] preimus scivit 8). 
Officieel wordt dus het onderscheid van populus en plebs in 
acht genomen, en daarmee stemt overeen het verschil in presi
dent der vergadering. Hetzelfde zien we op sommige plaatsen 
bij Cicero, zoo De Leg. 11 12, 31 (over 't ius augurum): Quid 
enim maius est, si de iure quaerimus, quam posse a summis 
imperiis et summis potestatibus comitiatus et concilia vel in
stituta dimittere vel habita rescindere? Quid gravius quam rem 
susceptam dirimi, si unus augur "alio die" dixerit?... Quid 
religiosius quam cum populo, cum plebe agendi ius aut dare 
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aut non dare? Hier maakt Cicero duidelijk onderscheid tus
schen agere cum populo en agere cum plebe, tusschen door een 
consul of praetor gepresideerde comitia en een door een volks
tribuun gepresideerd concilium. Ditzelfde doet hij in zijne 
Oratio post reditum in senatu habita 5, 11 iJ.: legem tribunus 
plebis tulit, ne auspiciis obtemperaretur, ne obnuntiare concilio 
aut comitiis, ne legi intercedere liceret. De pontifices in hun 
bij Cicero ad Atticum 4, 2, 3 geciteerd decreet onderscheiden: 
neque populi iussu neque plebis scitu. 

Het schijnt dus, dat de praktijk van de laatste eeuw der 
Republiek de theorie der juristen bevestigt, doch is dit inder
daad het geval? Het aantal patriciërs was in dien tijd in ver
houding tot het geheele aantal der burgers zoo gering gewor
den, dat het er niet op aan kwam, of in een volksvergadering 
naar tribus de enkele patriciërs aanwezig waren en mee-stem
den of niet, de uitslag zou daardoor niet veranderen; in rechts
kracht was er ook geen verschil, sinds de lex Hortensia van 
287 v. C. bepaalde ut eo iure, quod plebs statuisset, omnes 
Quirites tenerentur. Tusschen populus en plebs bestond ten tijde 
van Cicero in de praktijk geen onderscheid meer, dit onderscheid 
was toen nog slechts terminologisch; het eenige zichtbare verschil 
tusschen vergaderingen tribusgewijze van den populus en van 
de plebs Iag nog slechts in het praesidium. Zoo is het te be
grijpen, dat ook een volksbesluit, dat onder praesidium van 
een volkstribuun was aangenomen en dus een plebiscitum was, 
lex werd genoemd; men spreekt van lex tribunicia, een onder 
het praesidium van een tribuun aangenomen wet, evengoed als 
van lex consularis of lex praetoria. Dat er tusschen lex en 
plebiscitum in 't geheel geen verschil meer gevoeld werd, bHjkt 
uit de wijze, waarop in sommige wetten een vroegere wet 
wordt aangehaald. In een wet van 49 v. C. over Gallia Cisal
pina, waarvan ons de officieele text bewaard is, lezen wij twee
maal (I 29 en 39): ex lege Rubria seive id pl(ebei)ve sc(itum) 
est 9); de Rubrius, die deze wet had voorgesteld, en naar wien 
zij dus heette, was waarschijnlijk in 49 volkstribuun 10). In een 
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fragment, dat misschien tot dezelfde wet behoort, staat (I. 12 
sq.): ante legem seive illud pl(ebei)sc(itum) est, quod L. Roscius 
a.d. V eid. Mart. populum plebemve rogavit 11); de Roscius, die 
deze wet had ingediend, was waarschijnlijk in 49 praetor 1i). 
Uit de wijze, waarop in deze officieele stukken een vroeger 
volksbesluit wordt geciteerd, blijkt duidelijk, dat het absO'luut 
onverschillig was, of dit een lex of een plebiscitum was, en of 
een praetor dan wel een volkstribuun het had doen aannemen. 
De wijze zelf van citeeren: "ex lege Rubria seive id plebiscitum 
est", "ante legem seive illud plebiscitum est, quod L. Roscius 
populum plebemve rogavit", moet verklaard worden uit over
groote scupuleusheid, zooals nog thans wel in wetten en aden 
wordt aangetroffen : in de door den volkstribuun Rubrius ge
presideerde vergadering zouden eens patriciërs aanwezig kun
nen zijn geweest, en in de door den praetor Roscius gepresi
deerde zouden zij ontbroken kunnen hebben. Door de gebruikte 
formuleering was men in elk geval gedekt. 

Verschilden nu de volksvergaderingen naar tribus, die door 
een consul of praetor, en die, welke door een volkstribuun of 
aedilis plebis werden gepresideerd, behalve in praesidium, ook 
in benaming? Heet de eene soort comitia tributa, de andere 
concilium? Voor wie ze onderscheiden wil, ongetwijfeld. Cicero, 
zagen we, stelt comitia en concilium tegenover elkander, en, 
zooals blijkt uit een door Botsford, in zijn hierv66r genoemd 
werk, ingesteld nauwkeurig onderzoek, waarin hij alle plaatsen, 
waar bij schrijvers uit den tijd der Republiek van volksverga
deringen sprake is, onder de loupe neemt, gebruiken deze voor 
tribus-vergaderingen onder voorzitterschap van een plebejisch 
magistraat bijna steeds concilium, al vindt men daarvoor ook 
soms comitia 13). Dit laatste is, bij het geringe verschil, dat in 
de praktijk tusschen beide soorten tribus-vergaderingen bestond, 
begrijpelijk in gevallen, waar het er niet op aan kwam, om het 
onderscheid ertusschen uitdrukkelijk te doen uitkomen. In dit 
verband mag m.i. de aandacht worden gevestigd op de be
woordingen van Laelius Felix in het hierv66r geciteerde frag-
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ment, als hij zegt, dat, wie niet den geheel en populus, maar 
slechts een deel daarvan samenroept, concilium edicere debet. 
dus den term concilium behoort te gebruiken, waarop hij laat 
volgen: tribuni autem neque advocant patricios neque ad eos 
referre ulla de re possunt. Hieruit mag, dunkt mij, worden af
geleid, dat de tribuni niet steeds deden, wat zij volgens de 
theorie behoorden te doen, en dat ook zij wel comitia edicebant, 
en dus dezen term ook zelf voor de door hen gepresideerde 
vergaderingen gehruikten. 

Zoo zien we, dat voor de laatste eeuw der Republiek Momm
sen met zijne scherpe onderscheiding weliswaar in de theorie 
gelijk heeft, doch Botsford in de praktijk, in zooverre de ver
gaderingen van het volk naar tribus dan alleen nog maar van 
elkaar verschillen in presidium, en, wanneer men een onder
scheid wil maken, in benaming, en tevens, dat Kahrstedt on
gelijk heeft, wanneer hij meent, dat op de vergaderingen naar 
tribus uitsluitend plebejers toegang zouden hebben gehad, ook 
op die, welke door consuls of praetoren werden gepresideerd. 

Nu kunnen wij nog vragen: hoe komt het, dat concilium 
speciaal in gebruik gekomen is voor vergaderingen der plebs? 
Niet, omdat aan dit woord zelf de beteekenis zou toekomen 
van vergadering van een deel van het volk, zooals Laelius in 
de geciteerde plaats wil: die meening vindt· haar ontstaan 
slechts hierin, dat hij vergaderingen van de plebs, d.w.z. van 
een deel van het volk, zoo vaak concilium genoemd vond. Vol
gens Gudeman in den Thesaurus linguae Latinae s.v. concilium 
wordt dit woord gezegd "generaliter de hominibus ad collo
quendum vel ad de1iberandum convenientibus", in de beteekenis 
van congregatio, coetus. Het duidt dus niets anders aan dan 
in het algemeen eene samenkomst tot overleg, tot beraad
slaging 14). Het is het gewone woord voor volksvergaderingen 
in andere staten dan Rome, en ook van eene vergadering van 
bet geheele volk, patriciërs en plehejers gezamenlijk, te Rome 
wordt het wel, zij het uiterst zelden, gezegd 111). Dat dit alge
meene woord concilium de gewone benaming is geworden voor 
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eene vergadering der plebs, zou, naar het mij voorkomt, hier
uit kunnen worden verklaard, dat, terwijl comitia uitsluitend 
voor politieke, in curiën, centuriën of tribus georganiseerde, 
vergaderingen gebruikt wordt, concilium, wanneer het voor 
eene politieke vergadering wordt gebezigd, volgens het onder
zoek van Botsford gezegd wordt zoowel van eene georganiseer
de als van eene niet-georganiseerde vergadering 18). De door 
de volkstribunen samengeroepen vergaderingen der plebs zullen 
nu vermoedelijk in den ouden tijd herhaaldelijk niet georga
niseerd zijn geweest, de plebs werd opgeroepen en kwam dan 
samen, zonder politieke indeeling. Comitia vormde zoo'n ver
gadering niet, doch het woord concilium, concilium plebis, 
paste er uitstekend voor, en dit woord bleef in gebruik, ook 
voor die vergaderingen, waarin de plebejers wèl politiek ge
organiseerd, naar tribus dus, bijeenkwamen. 

De volkomen gelijkwaardigheid van comitia tributa en con
cilia plebis, die wij in de eerste eeuw v66r het begin onzer 
jaarteHing aantroffen, is het gevolg der lex Hortensia van 
287, die aan de plebiscita kracht van wet verleende. V66r die 
wet bezaten de plebiscita alleen geldigheid voor de plebs zelf; 
tot stand kwamen zij in vergaderingen, waar patriciërs geen 
toegang hadden, want de meening van Botsford, als zou dit 
oorspronkelijk wèl het geval zijn geweest, berust op eene on
juiste appreciatie van de betrouwbaarheid der détaiIs in de 
verhalen van Livius. Nà de lex Hortensia zijn zoowel in de 
comitia tributa als in het conciIium plebis vele wetten aan
genomen; de comitia centuriata traden sindsdien voor de wet
geving geheel op den achtergrond; slechts twee wetten, de lex 
de bello indicendo en de lex centuriata de censoria potestate, 
zijn steeds voor deze comitia gereserveerd gebleven. Bij wetten 
van anderen aard staat het gedurende de periode van twee 
eeuwen tusschen de lex Hortensia en de dictatuur van Sulla 
bij geen enkele vast, dat zij voor de comitia centuriata is ge
bracht 17). 

Hebben er nu ook reeds v66r 287, naast de vergaderingen 
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naar tribus van de plebs, naast de concilia plebis, vergaderingen 
bestaan van den geheelen populus, gepresideerd door consuls 
of praetoren, comitia tributa dus? Van eene wet, waarbij der
gelijke comitia zouden zijn ingevoerd, is in onze overlevering 
nergens sprake, volgens Kahrstedt zouden zij er nooit zijn ge
weest, noch v66r, noch nA 287. Zijn algemeene argument hier
voor is, gelijk reeds gezegd, dat wij het verschil tusschen comitia 
tributa en concilia plebis bij de ouden nergens uitdrukkelijk 
geformuleerd vinden, dat het slechts door de modernen zou 
zijn geconstrueerd. Zooals wij echter zagen, is in een tijd, toen 
praktisch geen verschil tusschen beide soorten van vergaderingen 
meer bestond, een kenner van het staatsrecht als Cicero wel 
degelijk met het onderscheid bekend, om niet te spreken van 
de juristen, en leeft het voort in de praescripten van wetten. 
Doch, zal men zeggen, dit bewijst niet, dat reeds v66r 287 twee 
verschillende soorten van tribus-vergaderingen bestaan hebben. 
Voor die oudere periode is van belang het tweede argument 
van Kahrstedt, dat hij kleedt in den vorm eener vraag. WAn
neer, zegt hij, er vergaderingen naar tribus bestaan hadden, 
toegankelijk voor den geheelen populus, en waarin dus nume
riek de plebejers in de meerderheid zouden zijn geweest, waar
om was er dan nog in 287 eene revolutie noodig om gedaan 
te krijgen, dat de door de plebs in hare vergaderingen genomen 
besluiten met wetten gelijk werden gesteld? Dat zou dan toch 
overbodig geweest zijn. Ook zonder zoo'n wet immers zouden 
dan de plebejers in die andere soort vergaderingen hun wen
schen hebben kunnen doorzetten. 

Dit argument schijnt op het eerste gezicht doorslaand; om 
te onderzoeken, of het dit ook inderdaad is, moeten wij onder
scheid maken tusschen de drie verschillende functies der 
Romeinsche volksvergaderingen, die door Cicero, De leg. 3, 
3, 10, worden gedefinieerd als creatio magistratuum, iudicia 
populi, iussa vetita. Om met laatstgenoemde functie, de wet
geving dus, te beginnen. NA de lex Hortensia hebben wij wet
geving door den populus, tributim vergaderd, geconstateerd, 
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maar v66r die wet is er daarvan Of geen, Of slechts één voor, 
beeld, wanneer dit nmlk. als historisch mag worden beschouwd. 
Volgens Livius VII, 16, 7 v.v. liet de consul T. Manlius in 
357 niet te Rome, maar novo exemplo, zooals Livius zegt, in 
het kamp voor Sutrium, in Zuid-Etrurië, door het leger tributim 
eene wet aannemen, die op vrijlatingen van slaven eene be
lasting van 5 010 der waarde legde, de lex Manlia de vicesima 
manumissionum. Dat was een gevaarlijk praecedent, op die 
wijze zou een veldheer zijn soldaten wel aHes kunnen laten 
aannemen, en daarom werd toen het houden van een volksver
gadering buiten de stad door de volkstribunen voor strafbaar 
met den dood verklaard: ceterum tribuni plebei non tam lege 
quam exemplo moti, ne quis postea populum sevocaret, capite 
sanxerunt: nihil enim non per milites iuratos in consulis verba, 
quamvis peroiciosum populo, si id liceret, ferri posse. Kahr
stedt, volgens wien immers vergaderingen van den populus 
tributim nooit hebben bestaan, verklaart dit verhaal voor een 
aetiologisch verzinsel, bedacht om aan te toonen, hoezeer het 
in strijd is met de Romeinsche constitutie, om buiten Rome door 
het leger een wet te laten aannemen; eene -belasting op vrij
latingen in dien ouden tijd, het midden der 4e eeuw v. C., 
houdt hij voor een anachronisme. Dit is mogelijk, maar m.i. 
niet noodzakelijk; -intusschen, wanneer men de historiciteit van 
dit verhaal aanneemt, mag toch het gebeurde niet op één lijn 
gesteld worden met een wettig door den consul samenroepen 
van het vo.k tributim te Rome voor het aannemen van wetten. 
Deze lex Manlia, indien historisch, kan als een uitzonderings
geval buiten beschouwing blijven. De twee andere gevallen, 
waarin onze overlevering v66r de lex Hortensia van wetten 
spreekt, die aan den populus in een vergadering naar tribus 
zouden zijn voorgelegd, .kunnen den toets der kritiek niet door
staan 18). Wij moeten dus vaststellen, dat er v66r die wet der
gelijke vergaderingen, voor wetgevende doeleinden althans, 
niet zijn geweest. 

Bestonden ze wèl voor creatio magistratuum en iudicia 
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populi? Kahrstedt ontkent het, m.i. ten onrechte. De magistratus 
maiores, d.w.z. consuls, praetoren en censoren, zijn steeds ge
kozen in de comitia centuriata; dat de magistratus minores, 
d.w.z. de in 367 ingestelde curulische aedielen en de reeds 
onder de koningen bestaande quaestoren, in Cicero's tijd in 
naar tribus georganiseerde volksvergaderingen gekozen werden, 
staat vast door een bij Gellius (XIII 15, 4) bewaard fragment 
uit een werk de auspiciis, geschreven door een deskundige, den 
augur M. Messalla, consul in 53 v. C., die spreekt van hunne 
verkiezing in comitia tributa 19). Deze algemeene mededeeling 
wordt bevestigd door wat wij overigens omtrent hunne ver
kiezing vernemen 20). Volgens Kahrstedt, die onder de door 
Messalla genoemde comitia tributa de door hem als eenige aan
genomen zuiver plebejische tribus-vergaderingen verstaat, zou 
die wijze van verkiezing eerst ingevoerd zijn nà de lex Hor
tensia, vroeger zouden de curulische aedielen en de quaestoren 
hetzij door de consuls hetzij door de comitia centuriata gekozen 
zijn. Dit vermoeden hangt echter geheel en al in de lucht, er 
is geen spoor van bewijs voor. Indien er nà 287 op een belang
rijk punt als de verkiezing van aedielen en quaestoren ver
andering zou zijn gekomen, zou ons dat wel overgeleverd zijn. 
Tacitus zou het zeker vermeld hebben in de kleine excurs, die 
hij in het elfde boek der Annalen (c. 22) aan de ontwikkeling 
der quaestuur wijdt; hij deelt daar over de wijze van verkiezing 
der quaestoren slechts mede, dat zij, eerst door de koningen en 
later door de consuls aangewezen, sexagesimo tertio anno post 
Tarquinios exactos, dus in 447 v. C., voor het eerst door het 
volk werden benoemd. Tacitus voegt hieraan niet toe, in wat 
voor vergadering dit toen geschiedde, maar aangezien wij ner
gens hooren, dat de wijze van verkiezing te eeniger tijd ver
anderd is, is deze waarschijnlijk van den beginne af dezelfde 
gebleven. Indien de dateering van Tacitus, waarvan wij niet 
weten, waaraan hij haar ontleend heeft, juist is, dan is in 447 
voor het eerst de geheele populus tributim samengekomen, want 
het is ondenkbaar, dat in dien tijd quaestoren in een verga-
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dering der plebs alleen, onder het presidium van volkstribunen, 
gekozen zouden zijn. Evenmin is het waarschijnlijk, dat de curu
lische aedielen, die bij hunne instelling steeds, en al zeer spoe
dig daarna om het andere jaar, patriciërs moesten zijn 21), ge
kozen zouden zijn in een vergadering, waarin de patriciërs zelf 
geen toegang zouden hebben gehad 22). Daarvoor was in de 
eerste helft der 4e eeuw v. C. de tegenstelling tusschen patri
ciërs en plebejers nog te groot. 

Eindelijk de iudicia populi. Causae capitales, processen, 
waarin de aangeklaagde bij veroordeeling zijn caput, zijn 
exsistentie als burger, zou verliezen, kwamen, v66r de instel
ling der quaestiones perpetuae, steeds voor de comitia centu
riata. Wanneer daarentegen door den magistraat een boete 
geëischt werd, hooger dan de muIta suprema, die hij zelfstan
dig mocht opleggen, kwam de zaak voor de tribus-vergadering. 
De volkstribunen hebben daar dikwijls zaken aanhangig ge
maakt, het waren steeds politieke processen, en zij werden on
getwijfeld door hen, zoolang er nog praktisch verschil bestond 
tusschen comitia tributa en concilium plebis, voor het laatste 
gebracht 23). Anders was het met de aedielen. Sinds de in
stelling der curulische aedielen in 367 - eerder komt het niet 
voor - brachten ook de aedielen, soms alle vier gezamenlijk, 
soms de curulische of de plebejische afzonderlijk, soms ook één 
enkel aediel, dikwijls processen voor het tributim vergaderde 
volk, maar deze betroffen slechts zaken van woeker, stuprum, 
overbrenging van veldvruchten door tooverij van eens anders 
akker naar den eigen, en dergelijke !H). Volgens Mommsen 
brachten in zulke gevallen de curulische aedielen de zaak voor 
den populus in comitiis tributis, de plebejische voor het con
cilium plebis 211). Uit onze bronnen, d.w.z. in hoofdzaak Livius, 
blijkt dit verschil niet, daar wordt steeds gezegd, dat de zaak 
ad populum gebracht wordt. Waar het hier uitsluitend pro
cessen betreft zonder politieke beteekenis, kwam het er niet op 
aan, of in de tribus-vergaderingen, waarin daarover beslist 
werd, patriciërs meestemden of niet. Dat deze uit al die ver-
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gaderingen geweerd zouden zijn, zooals Kahrstedt wil, is m.i. 
onwaarschijnlijk. 

Er hebben dus vóór de lex Hortensia wel degelijk tributim 
georganiseerde vergaderingen van den geheel en populus, comitia 
tributa, bestaan, voor de verkiezing der lagere magistraten en 
de oordeelvelling in bepaalde soorten processen, maar - zij 
gaven geen wetten. Het argument van Kahrstedt, dat zij niet 
bestaan kunnen hebben, omdat dan de lex Hortensia overbodig 
zou zijn geweest, is derhalve krachteloos; zij bestonden wel vóór 
die wet, maar niet voor de wetgeving, deze was het domein 
der comitia centuriata. In die vergaderingen kon de kleine 
boer, die in de vergaderingen naar tribus domineerde, zijn wil 
niet doorzetten. Dat is de reden, waarom, toen de boeren, op 
wie de zware militaire inspanning van den 3den Samnietischen 
oorlog en de daarmee gepaard gaande oeconomische moeilijk
heden voornamelijk hadden gedrukt, na het herstel van den 
vrede hun wenschen op het punt van schuldendelging niet 
zagen ingewilligd, de plebs in 287 na langdurige ernstige bur
gertwisten haar toevlucht nam tot het beproefde middel eener 
secessio. De eendracht werd hersteld door den dictator Q. Hor
tensius, zelf een plebejer, die in de comitia centuriata de naar 
hem genoemde wet liet aannemen. Deze draagt het karakter 
van een compromis. Het is typisch Romeinsch, dat zij de wet
gevende bevoegdheid der comitia centuriata niet afschaft, en 
er de verkiezing der hoogste magistraten en de oordeelvelling 
in causae capitales niet aan ontneemt - daarbij had de kleine 
boer geen belang - maar zij maakt, naast de wetgeving door 
de centuriën, wetgeving voor het geheele volk mogelijk in de 
tribus-vergadering. Daarin ligt hare groote beteekenis. Zij doet 
dit in den vorm, dat zij plebiscita voor den geheel en populus 
bindend verklaart - geen wonder, want daarnaar had de plebs 
reeds lang gestreefd - en zij verschaft daarmede aan het con
cilium plebis de volle macht op wetgevend gebied. Zij heeft 
echter ten gevolge, dat het concilium plebis, als uitsluitend 
voorde plebs toegankelijk orgaan van den volkswil, zijne be-
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teekenis verliest. De door de lex Hortensia geschapen mogelijk
heid toch tot wetgeving voor het geheele volk in tribus-verga
deringen der plebs, onder praesidium van tribuni plebis, had 
tot natuurlijk gevolg, dat sindsdien consuls en praetoren voor 
de tribus-vergadering van den geheel en populus wetsvoorstellen 
brachten. Zoo heeft de wet, die aan de plebs de uiteindelijke 
overwinning verschafte, haar tevens als zelfstandig lichaam, 
als staat in den staat, doen verdwijnen. In den eersten tijd na 
de lex Hortensia zullen de concilia plebis nog als zuivere 
plebs-vergaderingen gefungeerd hebben en zal er nog eene 
tegenstelling met de comitia tributa van den populus zijn ge
voeld, doch, daar het aan den uitslag der stemming weinig of 
niets kon afdoen, of in eene vergadering naar tribus uitsluitend 
plebejers aanwezig waren of bovendien ook patriciërs, moet al 
spoedig de toestand zijn ingetreden, dien wij in de eerste eeuw 
v. C. hebben Ieeren kennen, nmlk. dat er praktisch geen ver
schil tusschen de twee soorten vergaderingen bestond. Daar
door is m.i. ook het feit te verklaren, waarvan Kahrstedt in 
zijn betoog uitging, dat wij bij de Romeinsche geschiedschrij
vers, die immers teruggaan op annalisten, van wie de oudste 
eerst tijdens of nà den tweeden Punischen oorlog schreven, niet 
eene duidelijke onderscheiding tusschen comitia tributa en con
cilium plebis aantreffen, gelijk die aan de juristen en aan een 
staatsrechtkenner als Cicero nog wel bekend was. 

Tot dusverre heb ik bij de behandeling der verbindendver
klaring der plebiscita voor het geheele volk uitsluitend ge
sproken over de lex Hortensia; aan haar schrijven de auteurs, 
die de juristische traditie vertegenwoordigen, Gajus, Laelius 
Felix en anderen M), de gelijkstelling van leges en plebiscita 
toe, eene andere wet noemen zij niet. Volgens de auteurs echter, 
die teruggaan op de traditie der annalisten, zou eene dergelijke 
gelijkstelling reeds twee maal eerder zijn aangenomen. De lex 
Hortensia van 287 v. C. bepaalde, in de woorden van Gajus 1,3: 
ut plebiscita universum populum tenerent, maar hetzelfde be-
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paalde reeds eene lex Valeria Horatia van 449 volgens Livius 
3, 55, 3: consules .... L. Valerius M. Horatius ..•• cum vdut 
in controverso iure esset, tenerentume patres plebiscitis, legem 
centuriatis comitiis tulere, ut quod tributim plebs iussisset, 
populum teneret, en dit bericht eveneens Dionysius van Hali
carnassus 11, 45, 1. Doch ook in 339 schrijft een wet, voor
gesteld door den dictator Q. Publilius Philo, precies hetzelfde 
voor: ut plebiscita omnes Quirites tenerent, volgens Livius 8, 
12, 14. Van eenig verschil tusschen die drie wetten is in onze 
overlevering geen sprake, evenmin van eenige beperking, waar
aan de twee vroegere wetten de gelijkstelling van plebiscita en 
leges onderworpen zouden hebben. Doch drie gelijkluidende 
wetten, dat lijkt toch een onmogelijkheid. Wel nam een enkele, 
zooals Mispoulet, ttudes d'institutions romaines (1887), blz. 67 
vlg., aan, dat de oudste wet eenvoudig tot tweemaal toe in 
dezelfde bewoordingen zou zijn herhaald, maar de meesten 
meenden toch, eene meening, die allerminst is uitgestorven, dat 
er tusschen die drie wetten verschillen moeten hebben bestaan, 
en onze bronnen, dus voor de wet van 449 Livius en Dionysius, 
voor die van 339 Livius alleen, verzuimd hebben - dat zou 
dus tweemaal moeten zijn gebeurd - deze verschillen mede 
te deelen. Zij hebben daarom pogingen gedaan, die te vinden, 
en de overlevering aan te vullen. Een anderen weg ter ver
klaring sloeg I. M. J. Valeton in, in eene in 1891 in onze 
Akademie gehouden voordracht ST). Valeton meent, evenals 
Mispoulet, dat in onze overlevering niets is weggelaten, de drie 
wetten zouden geen andere bepalingen hebben bevat dan die, 
welke ons worden medegedeeld, maar zij zouden slechts betrek
king hebben gehad op vroeger aangenomen, niet op toekom
stige plebiscita. Er zou dus nà de lex Valeria Horatia, die aan 
de tot dan toe tot stand gebrachte plebiscieten kracht van wet 
verleende, tot tweemaal toe eene gelijkluidende nieuwe wet 
noodzakelijk zijn geweest, om ook de latere plebiscita met wet
ten op één lijn te stellen. 

Het komt mij voor, dat deze verklaring te simplistisch is. 
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Het was de plebs toch zeker niet slechts om het verleden t~ 

doen, maar veeleer om de toekomst, en men mag vragen, waar
om, als tot drie maal toe een wet aan vroegere plebiscieten 

. rechtskracht verleend heeft, dan niet nà de lex Hortensia later 
nog eens weer een nieuwe wet is aangenomen, om hetzelfde te 
doen met de nà 287 tot stand gekomen plebiscieten: die zouden 
dat dan immers ook noodig hebben gehad. Intusschen ben ik 
het hierin met Valeton eens, dat ook m.i. bij het zoeken naar 
verschillen, die tusschen de drie genoemde wetten zouden heb
ben bestaan, een bevredigend resultaat niet is bereikt. Er is 
over dit onderwerp zoo veel geschreven, dat ik slechts enkele 
der te berde gebrachte hypothesen kan bespreken, om daarna 
mijne opvatting te geven. 

Tot de minst geslaagde dier hypothesen behoort, vreemd ge
noeg, die van Mommsen, Römische Forsehungen I, blz. 163 vlg., 
208 vlg.; Staatsrecht 111, blz. 155 vlg., 323 vlg. Mommsen meent, 
dat de wetten van 449 en 339 niet betrekking hadden op con
cilia plebis, maar op wat de populus in de comitia tributa had 
besloten; de 2e wet, die van 339, zou bepalingen hebben bevat 
over het presideeren van dergelijke vergaderingen door prae4 

toren. Wat de plobiscita betreft, deze zouden reeds veel vroeger. 
reeds v66r de wetgeving der XII Tafelen, door een wet deJ 
comitia centuriata op één lijn zijn gesteld met leges, doch meI 
een beperking, nmlk. deze, dat de senaat de door de volks
tribunen bij de plebs in te dienen rogationes tevoren zou heb
ben moeten goedkeuren. Weliswaar wordt zulk een wet ner
gens in onze traditie venneld, maar Mommsen meent op 
verschillende gronden tot het bestaan hebben ervan te mogen 
concludeeren. Wij lezen nmlk. meer dan eens in onze over
levering, dat de senaat zich heftig en langdurig verzette, v66r 
de tribunen een voorstel bij de plebs indienden 28). Het is eigen
lijk vreemd, dat zulk een verzet mogelijk was, maar dit zou 
volgens Mommsen zoo te verklaren zijn, dat de senaat eerst 
toestemming moest geven, v66r de tribuni een rogatio aan de 
plebs konden voorleggen, doch dat, als eenmaal die toestem-
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ming was verleend en de rogatio daarna door de plebs aan
genomen, zij voor het geheele volk geldigheid bezat, evengoed 
als eene in de comitiën aangenomen lex. Hiermede brengt 
Mommsen in verband, dat volgens onze overlevering de aediles 
plebis sinds 449, krachtens een lex Valeria Horatia, de senatus
consulta bewaarden in hun archief in aede Cereris. Dit is zon
derling, omdat die plebejische magistraten toch geen archief
beambten van den senaat kunnen zijn, maar het wordt begrij
pelijk, meent hij, als zij de senatusconsulta bewaarden, waarvan 
de rechtsgeldigheid der plebiscita afhing. Verder zou volgens 
Appianus, Emphyl. I, 59, 266, Sulla een oude, maar reeds lang 
niet meer geldende, wet hebben hersteld, die voorschreef, dat 
geen voorstel aan de plebs mocht worden gedaan zonder toe
stemming van den senaat. Onder die oude wet zou dan de wet 
moeten worden verstaan, die volgens Mommsen reeds v66r de 
XII Tafelen op dit punt zou zijn aangenomen en die sinds de 
lex Hortensia niet meer gegolden had: sinds die wet zou nmlk. 
voor de geldigheid van een plebisciet de voorafgaande toe
stemming van den senaat aan de tribunen om de rogatio in te 
dienen, niet meer noodig zijn geweest. 

Deze hypothese van Mommsen kan niet juist zijn. Het is on
mogelijk, dat, zooals Mommsen wil, de wetten van 449 en 339 
betrekking hebben op de comitia tributa, omdat de wetgeving 
in die comitiën, zooals wij gezien hebben, eerst veel -later, eerst 
nà de lex Hortensia, begonnen is, in navolging van de wet
geving door de plebs in tribus-vergaderingen. Bovendien spreekt 
onze overlevering uitdrukkelijk van plebs, niet van populus, en 
nu mag men eene overlevering verwerpen, men mag haar des
noods aanvullen, maar men mag haar niet op het punt, waarop 
het juist aankomt, heel iets anders -laten zeggen dan zij doet . 
Ook is de aard van onze overlevering over den oud-republikein
schen tijd bij Livius en Dionysius niet zoodanig, dat wij uit 
bijzonderheden van hun verhaal conclusies van staatsrechtelij
ken aard mogen trekken, zooals Mommsen deed, toen hij op 
grond daarvan concludeerde tot de door hem aangenomen oude 
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wet. Zulke bijzonderheden immers zijn geen historie, maar maak
werk van annalisten uit veel lateren tijd, ontstaan onder den 
invloed van de latere praktijk, die van de 3e en 2e eeuw, toen 
ind.erdaad een voornemen, om aan de plebs een rogatio voor te 
leggen, dikwijls eerst door de volkstribunen in den senaat in be
handeling werd gebracht. De bewaring der senatusconsulta door 
de aedHes plebis, welke Mommsen tot steun van zijn standpoot 
aanvoert, betreft volgens de overlevering alle senatus~onsulta, 
niet slechts die, welke voor de plebs van belang waren 29). Het 
motief voor zoo'n gewoonte is zeer goed begrijpelijk, ook zonder 
dat een voorafgaand senaatsbesluit noodig was voor de geldig
heid van een plebisciet. Wat ten slotte de plaats van Appianus 
betreft, daar is niet in het bijzonder sprake van plebiscita, doch 
van wetten in het algemeen, en niet van een oude, sinds de 
lex Hortensia krachteloos geworden, wet, die door Sulla zou 
zijn hersteld, maar van een oude, al lang in onbruik geraakte 
gewoonte, die nu door Sulla tot wet werd verheven. Onder die 
gewoonte kan m.i. niets anders worden verstaan dan het zoo 
juist genoemde gebruik, dat de magistraat, die een wetsvoor
stel wou indienen, daarover eerst den senaat raadpleegde; sinds 
de Gracchen was dit bij de volkstribunen vaak anders geweest. 
nu werd het wettelijk voorgeschreven. Met de geldigheid of 
ongeldigheid van plebiscieten staat dus deze plaats van Appia
nus niet in verband. 

Een variant op de hypothese van Mommsen is die van Herzog, 
Geschichte u. System der röm. Staatsverfassung 1 (1884), blz. 
190 vlg. Herzog houdt nmlk., in tegenstelling met Mommsen, 
vast aan de traditie, dat de wetten van 449 en 339 betrekking 
hebben op besluiten der plebs, maar hij meent, dat aan de wet 
van 449 eene beperkende bepaling verbonden was, en wel 
dezelfde, die Mommsen bij de door hem veronderstelde en nog 
v66r de wetgeving der XII Tafelen gedateerde wet aannam, 
nmlk. dat, opdat een plebisciet geldig zou zijn voor 't geheele 
volk, het voorstel van de volkstribunen tevoren moest zijn 
goedgekeurd door den senaat. Sommige van de argumenten. 

273 



24 

die tegen Mommsens hypothese zijn ingebracht, strijden dus 
ook tegen die van Herzog, en bovendien weet deze, blz. 253 vlg., 
daar hij evenals Mommsen de noodzakelijkheid van vooraf
gaande goedkeuring der rogationes door den senaat eerst laat 
opheffen door de lex Hortensia, met de lex Publilia Philonis 
van 339 geen raad. 

Verleidelijker is de oplossing, die Willems van het probleem 
gaf, in zijn Le sénat de la République romaine 11 (1883), blz. 
80 v.v., en verkort in zijn Le droit public romain 7 (1910), blz. 
150 v. Volgens Willems zou in 449 zijn vastgesteld, dat 
plebiscita, wanneer zij eerst door de plebs waren aangenomen, 
daarnà nog moesten worden goedgekeurd door den senaat om 
geldigheid te krijgen voor het geheele volk, de wet van 339 
zou die goedkeuring noodzakelijk hebben gemaakt v66rdat de 
voorstellen bij de plebs in stemming werden gebracht, en de 
wet van 287 zou haar hebben afgeschaft. Die onderscheiding 
schept eene op het eerste gezicht logische ontwikkeling; zij is 
dan ook door velen aanvaard, o.a. door G. Bloch, La répu
blique romaine, conflits politiques et sociaux (1913), blz. 104 
vlg., en L. Homo, Les institutions politiques romaines (1927), 
blz. 67, 82, maar ook zij is slechts eene constructie en niet eens 
een goede. De bedoeling dezer theorie is om onze overlevering 
te verklaren, om in het verhaalde een rationeelen zin te 'leggen, 
en tevens de overlevering te redden, en, zooals meer in derge
lijke gevallen, men rationaliseert het verhaal, men krijgt heel 
iets anders dan de traditie zegt, en meent dan, dat men de 
traditie gered heeft! Onze traditie zegt nergens, dat tusschen 
449 en 339 een plebisciet de goedkeuring door den senaat 
noodig had om geldig te zijn voor het geheele volk, en dat die 
goedkeuring van 339 tot 287 vooraf moest gaan. Willems meent 
uit de verhalen onzer traditie tot zoo'n vereischte te mogen 
concludeeren, maar, zooals reeds gezegd, uit die verhalen mag 
men geen staatsrechtelijke regels abstraheeren, daarvoor is onze 
overlevering niet solied genoeg. Bovendien zou, als Willems 
gelijk had, de wet van 339 veel meer macht aan den senaat 
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gegeven hebben dan die van 449, daar het immers veel gemak
kelijker voor hem moest zijn, een voorstel, dat een volkstribuun 
nog bij de plebs moest indienen, tevoren te verwerpen, dan een 
plebisciet, nadat dit reeds aangenomen was! De theorie van 
Willems geeft dus niet eens de rationeele verklaring der traditie, 
die zij beoogt. 

Evenmin is de hypothese aanvaardbaar, die Botsford geeft, 
The Roman assemblies (1909), blz. 275 vlg. Botsford meent, 
dat de wet van 449 eene bepaling bevatte, dat de tribuni hunne 
rogationes eerst moesten doen goedkeuren door den senaat; de 
tribus-vergaderingen, waarin zij dan die voorstellen lieten aan
nemen, werden volgens hem bezocht door patriciërs zoowel als 
door plebejers, hoewel zij vergaderingen der plebs heetten. De 
wet van 339 zou volgens hem weliswaar de voorafgaande goed
keuring der rogationes tribuniciae door den senaat in stand 
hebben gehouden, maar bepaald hebben, dat voortaan de door 
de tribunen gepresideerde tribus-vergaderingen slechts voor 
plebejers toegankelijk zouden zijn. Nu zouden echter de patri
ciërs niet langer tevreden zijn geweest met de voorafgaande 
goedkeuring door den senaat, omdat die in dien tijd reeds voor 
een groot deel uit plebejers bestond, en daarom zouden zij 
beweerd hebben, niet gebonden te zijn door de plebiscita, omdat 
aan deze de patrum auctoritas, de toestemming van de patri
cische leden van den senaat, ontbrak. Dit verzet zou dan ge
broken zijn door de lex Hortensia, die bepaalde, dat zonder 
eenig senatus consultum of eenige patrum auctoritas plebiscita 
geldigheid zouden bezitten, en daarop zouden de tusschen 339 
en 287 uitsluitend plebejische tribus-vergaderingen langzamer
hand ook weer door patriciërs zijn bezocht. Men ziet, de loop 
der ontwikkeling, zooals Botsford zich die voorstelt, is vrij in
gewikkeld; tegen zijne opvatting gelden dezelfde bezwaren als 
tegen die van Willems, ook zij is eene willekeurige constructie. 
Dat de tribus-vergaderingen der plebs vóór 339 niet zuiver 
plebejisch geweest zouden zijn, is hoogst onwaarschijnlijk; dat 
de wet van 339 de patriciërs van die vergaderingen zou hebben 
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uitgesloten, wordt nergens overgeleverd. Alleen 'wat Botsford 
zegt omtrent het gebruik maken door de patriciërs van het 
argument, dat aan de plebiscita de patrum auctoritas ontbrak, 
heeft m.i. beteekenis en daarop kom ik later terug. 

Geen der tot dusverre behandelde pogingen tot oplossing van 
het probleem is, naar het mij voorkomt, aannemelijk. Even
min is dit m.i. het geval met eene der andere, die in dezelfde 
richting gedaan zijn, en waarvan de tot 1910 gepubliceerde, in 
systematische volgorde, genoemd en besproken worden door 
Willems, Le droit public romain, 7e éd., blz. 151, aanm. 2 31) . 

Reeds toen waren de mogelijkheden, om tusschen de drie ge
noemde wetten verschillen te construeeren, zoo goed als uit
geput, en de latere pogingen hebben dan ook weinig of geen 
nieuws meer kunnen brengen en geen betere resultaten opge
leverd 32). De reden van het onbevredigende van al deze hypo
thesen, ondanks de er aan ten koste gelegde scherpzinnigheid, 
is hierin gelegen, dat de auteurs ervan uitgaan van eene onjuiste 
praemisse, nmlk. deze, als zou onze overlevering omtrent den 
ouderen republikeinschen tijd berusten op, in hoofdzaken al
thans en vaak in bijzonderheden, betrouwbare gegevens, waarbij 
zij dan vooral opereeren met de uitvoerige traditie bij Livius 
en, voorzooverre die bewaard is, dus tot het midden der 5e 
eeuw, met de, meest nog uitvoerigere, bij Dionysius van Hali
camassus, en dikwijls de beknoptere, op eene oudere phase der 
traditie teruggaande, mededeelingen van Diodorus verwaar
loozen. Men vergeet, dat naast de traditie, die Livius geeft, in 
vele gevallen andere stonden. Livius representeert voor ons 
als 't ware de vulgata, den textus receptus van de Romeinsche 
overlevering. Zelf noteert hij in verscheiden gevallen, dat er 
naast de door hem gevolgde versio nog andere bestonden. Een 
goed voorbeeld, hoezeer wij zelfs nog bij gebeurtenissen uit vrij 
laten tijd met sterk uiteenloopende traditiën en onjuiste mede
deelingen te rekenen hebben, vinden we bij Livius VII 42. Hij 
verhaalt daar eerst uitvoerig eene muiterij in het Romeinsche 
leger, die in 342 plaats gehad zou hebben, en deelt dan eenige 
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geheel afwijkende overleveringen daaromtrent mede, die hij in 
andere annalen gevonden had, benevens eenige, door hem weer 
bij andere auteurs aangetroffen, plebiscita, die naar aanleiding 
van die muiterij genomen zouden zijn, en waarvan hij de 
authenticiteit in het midden laat: quae si omnia concessa sont 
plebi, apparet haud parvas vires defectionem habuisse, zegt hij 
- inderdaad zijn deze plebiscita om verschillende redenen 
hoogst verdacht en waarschijnlijk onhistorisch 33) - en hij be
sluit: adeo nihil praeterquam seditionem fuisse eamque compo
sitam inter antiquos rerum auctores constat. Een ander maal, 
VIII 40, als hij eerst eene uitvoerige beschrijving geeft van een 
veldtocht in Samnium in 322, en dan daaraan toevoegt, hoe 
sommige van zijn bronnen daarvan eene geheel andere voor
stelling gaven en andere veldheeren noemden, verklaart hij zich 
onmachtig, een keuze tusschen zijne bronnen en hun verhalen 
te doen: nec facile est, aut rem rei aut auctorem auctori prae
ferre, en eindigt hij zeer terecht met de verzuchting, dat 
auteurs, gelijktijdig met de beschreven gebeurtenissen en aan 
wie dus vertrouwen kan worden geschonken, ontbreken: nec 
quisquam aequalis temporibus iHis scriptor extat, quo satis certo 
auctore stetur. Een ander geval, waarin zijne bronnen geheel 
van elkander verschilden, vertelt hij X 26, 5. 6. Dat dit veel 
vaker voorkwam, dan Livius zegt, blijkt uit de dikwijls zeer 
van Livius' verhaal afwijkende mededeelingen van Diodorus. 
en nu was Livius er de man niet naar, om, · waar hij verschil
lende overleveringen aantrof, daartusschen steeds de juiste 
keuze te doen. De breede stroom der traditie bij Livius impo
neert, zij werd, en wordt nog vaak. behandeld met een ver
trouwen, zelfs in détails, alsof zij op met de verhaalde gebeur
tenissen gelijktijdige schrijvers terugging. Dit is echter volstrekt 
niet het geval. Omtrent de geschiedenis der 5e en 4e eeuw 
wisten de oudste annalisten, die ten tijde van den 2en Punischen 
oorlog schreven, heel weinig te vertellen, omdat zij daarvoor 
slechts zeer schaarsche gegevens hadden; er wordt ons uit
drukkelijk medegedeeld, dat zij uitvoerig waren over de stich-

277 

http://authenticite.it


28 

ting van Rome en over hun eigen tijd, maar over de daar
tusschen liggende eeuwen zeer beknopt 34). In de periode, ver
loopen tusschen de oudste annalisten en het begin van den 
keizertijd, heeft de geschiedenis van de eerste eeuwen der 
Republiek langzamerhand den vorm gekregen, waarin wij haar 
bij Livius en Dionysius lezen, is zij, door het werk van velen, 
van een sober hutje met toch enkele betrouwbare draagbalken 
geworden tot een uitwendig schoon en welgevoegd, doch van 
binnen voos gebouw, dat de slagen der kritiek niet kan door
staan. Betrouwbaar zijn slechts de fasti consulares, de lijst der 
consuls, afgezien van eenige inschuifsels; overigens bevatten de 
uitvoerige berichten omtrent de 5e eeuw bij Livius en Dionysius 
slechts hier en daar een betrouwbaar, feitelijk gegeven, dat 
nog zeer moeilijk is om vast te stellen; alle bijzonderheden 
daarentegen zijn, uit reine fantasie ontsproten of met bepaalde 
bedoelingen gemaakte, toevoegsels van later tijd. Ook in de 
geschiedenis der 4e eeuw overwoekeren nog de latere ver
dichtsels de betrouwbare feiten, eerst sinds het laatst der 4e 
en het begin der 3e eeuw wordt onze traditie in hoofdzaak 
betrouwbaar 35). 

Zoo kwam reeds Eduard Meyer, Rhein. Museum 37 (1882), 
blz. 625 vlg. 36), en nà hem Ettore Pais, Storia di Roma I, 1 
(1898), blz. 563; I, 2 (1899), blz. 279, herhaald in zijne Storia 
critica di Roma durante i primi cinque secoli 11 (1915), blz. 
223; 111 (1918), blz. 211, er toe, de authenticiteit zoowel van 
de wet van 449 als van die van 339 te verwerpen en alleen 
die van 287 als echt aan te nemen, waarvan de beide andere 
wetten anticipaties zouden zijn 3T). Zij worden in deze opvat
ting door velen gevolgd, zooals door J. Binder, Die Plebs (1909), 
blz. 371 vlg.; 484 vlg.; door O. Lenel in zijne bewerking van 
C. G. Bruns, Geschichte und Quellen des römischen Rechts, op
genomen in de Enzyklopädie der Rechtswissenschaft, hrsg. von 
J. KohIer, 7e Aufl. Bd. I (1915), blz. 324 38); door K. j. Beloch , 
Römische Geschichte bis zum Beginn der punischen Kriege (1926), 
blz. 477; door P. de Francisci, Storia del diritto Romano I 
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(1925), herdrukt 1931), blz. 260; door H. Siber. Die plebejischen 
Magistraturen bis zur lex Hortensia (1938), blz. 39 89), die echter 
geen van allen, met uitzondering van den laatste, zich uit
voerig over deze quaestie uitlaten, terwijl G. Rotondi, Leges 
publicae populi Romani (1912), blz. 239, E. Hohl in den 5en 
druk van B. Niese's Grundriss der römischen Geschichte (1923), 
blz. 84, aanm. 4, en H. F. Jolowicz, Historical introduction to 
the study of Roman law (1939), blz. 22, geen besliste uitspraak 
doen, H. Stuart Jones, Cambridge Ancient History 7 (1928), 
blz. 480 vlg., aan de lex Valeria Horatia van 449 vasthoudt. 
zonder zich over de wet van 339 uit te laten, G. Niccolini, Il 
tribunato della plebe (1932), p. 53 vlg., weer de historiciteit 
zoowel van de wet van 449 als van die van 339 verdedigt en 
in de banen van Mommsen, Willems en andere voorgangers 
treedt, en eindelijk E. Costa, Storia del diritto Romano pubblico, 
2a ed. (1920), blz. 33, alle drie de wetten verwerpt, op den 
theoretischen grond, dat het principieel onjuist zou zijn, dat een 
besluit van een deel van het volk zou gelden voor het geheel. 
Eene communis opinio bestaat dus nog allerminst. 

Dat nu de wet van 449 niet historisch is, valt, naar het mij 
voorkomt, niet ,te betwijfelen, want ware zij het, dan zou de 
strijd tusschen patriciërs en plebejers, die nog ruim anderhalve 
eeuw duurde, reeds toen ten voordeele der plebs zijn beslist. Van 
de pogingen, door verschillende geleerden tot verklaring en aan
vulling dier wet gedaan, bevredigt, zagen wij, geen enkele, zij 
moet eene staatrechtelijke fictie zijn, niet eene historische ge
beurtenis. Is dit juist, dan moet het ontstaan dier fictie verklaard 
kunnen worden. Het is nu m.i. de groote verdienste van Eduard 
Meyer, dat hij (t.a.p.) die verklaring gegeven heeft. Zijne redr
neering is aldus. Uit Diodorus en Polybius blijkt, dat de oudste: 
annalisten zich voorstelden ,dat de hoofdzaken der constitutie van 
hun eigen tijd het gevolg waren van een nà den val der X-viri 
legibus scribundis, dus in 449, tusschen patriciërs en plebs ge
sloten compromis, waarbij de tribuni de voornaamste stedelijke 
magistratuur werden en één der consuls steeds plebejer zou 
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moeten zijn 40). Dat dit laatste onjuist is, hebben de latere 
annalisten uit de consulslijsten bemerkt, waarin het eerste voor
beeld van een plebejisch consul eerst voorkomt in 366, en zij 
hebben dus deze bepaling geschrapt; ook verder zijn in de 
oudere voorstelling enkele wijzigingen gebracht, doch de groote 
macht der tribuni is ook in hun gewijzigde voorstelling ge
bleven en in den vorm gegoten, ut quod tributim plebs iussisset, 
populum teneret. Dat is geen historie, maar constructie 41). 

Doch, zal men zeggen, er worden ons toch plebiscita over
geleverd, reeds uit zeer ouden tijd, van dien aard, dat zij voor 
het geheeIe volk geldigheid moeten hebben bezeten, zooals het, 
door Livius in 445 geplaatste, plebiscitum Canulejum, dat het 
connubium tusschen patriciërs en plebejers invoerde en dus on
mogelijk voor de plebs alleen kan hebben gegolden. Beziet men 
echter deze plebiscita nader, dan blijkt, dat zij Of - en dit 
geldt voor bijna alle - tendentieuze verzinsels zijn der anna
listen ter eere van de tribuni en de plebs, en anticipaties ~an 
latere wetten, Of dat, zooals in het bijzonder Siber t.a.p., blz. 
46 vlg., uiteenzet, de geldigheid voor het geheeIe volk niet 
voortvloeide uit het plebisciet, maar uit een naar aanleiding 
daarvan door een magistraat aan de comitiën voorgelegde wet. 
Dit geldt voor het genoemde plebiscitum Canulejum U) en 
voor een paar plebiscita over de hoogte van den rentevoet uit 
het midden der 4e eeuw, indien deze tenminste historisch zijn 4t). 
Dat een plebisciet niet geldig was voor het geheeIe volk, blijkt 
uit 't plebiscitum Licinium Sextium van 367, dat voorschreef, 
dat een der consuls plebejer moest zijn; daamà hebben echter 
nog herhaaldelijk, voor het laatst in 321, 2 patriciërs samen 
het consulaat bekleed. 

Terwijl dus de wet van 449 als onhistorisch verworpen moet 
worden, is de quaestie moeilijker bij de lex Publilia Philonis 
van 339; naar het mij voorkomt, hebben hier Eduard Meyer, 
Pais en degenen, die hen volgen, ongelijk. Onze eenige bron is 
hier Livius 8, 12, 15 sqq. 43). De door zijn patricischen, doch 
op den senaat verbitterden, collega tot dictator aangewezen 
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plebejische consul Q. Publilius Philo laat volgens Livius door 
het volk drie wetten aannemen. Van deze is die, welke voor
schrijft, dat bij wetsvoorstellen in de comitia centuriata over 
de patrum auctoritas van tevoren moet worden beslist, niet on
waarschijnlijk; die, welke bepaalde, dat één der censoren een 
plebejer moest zijn, ,komt met onze overlevering omtrent de 
censoren overeen. Zoo ,geven dus deze twee wetten geen aan
leiding om de derde, volgens welke plebiscieten met wetten 
gelijkgesteld werden, in verdenking te brengen. Daar komt bij, 
dat we een paar plebiscita kennen, die geldigheid hadden en 
waarvan moeilijk kan worden ontkend, dat ze nà 339 en voor 
287 vallen, zooals 't plebiscitum Ovinium, dat de lectio senatus 
aan de censoren gaf, en dat waarschijnlijk tusschen 318 en 312 
valt "), en het plebiscitum Ogulnium van 300, dat het aantal 
leden van de collegia der pontifices en augures op 9 bracht en 
tot die colleges ook de plebejers toegang verleende G). Wij heb
ben hier dus voorbeelden van plebiscita, die werden opgevolgd. 
De Sanctis, Storia dei Romani 2, p. 221, die de historiciteit der 
wet van 449 verwerpt, heeft dan ook m.i. gelijk, als hij die 
van de wet van 339 aanneemt, maar ten onrechte meent hij, 
dat de lex Publilia nog eene bepaliog zou hebben bevat, vol
gens welke plebiscita, om rechtsgeldig te zijn, nadat zij aan
genomen waren, nog aan de goedkeuring van de patricische 
leden van den senaat, dus aan de patrum auctoritas, onder
worpen moesten worden. Daarvan staat niet alIeen niets bij 
Livius, maar het strijdt ook lijnrecht met de vroeger behan
delde mededeeIing bij Gajus I, 3, dat zij juist die patrum 
auctoritas ontbeerden: olim patricii dicebant plebiscitis se non 
teneri, quia sine auctoritate eorum facta erant, sed postea lex 
Hortensia Iata est enz. Deze plaats geeft ons nu m.i. juist de 
verklaring, waarom er twee wetten noodig zijn geweest, de lex 
Publilia Philonis en de lex Hortensia. Hoe moeten wij ons 
nmlk. het verloop van zaken voorstellen? Te Rome bestaan in 
de 2e helft der 4e eeuw reeds sinds Iang naast elkander de 
comitia centuriata van het volk en de tribus-vergadering van 
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de plebs. Alleen de comitia centuriata geven wetten, maar het 
timocratisch karakter daarvan maakt, dat de patriciërs er nog 
grooten invloed uitoefenen. Bovendien bevonden er zich in dien 
tijd onder de plebs reeds een aantal rijke en machtige familiën, 
wier belangen met die der patriciërs samenvielen. De groote 
meerderheid der plebejers echter streeft er naar, om aan de 
besluiten van de tribus-vergadering der plebs, waar immers 
toch verreweg de meeste burgers toegang hebben en waar arm 
en rijk gelijk staan, dezelfde rechtskracht te verleenen als aan 
die der volksvergadering naar centuriën, en in 339 gelukt het 
den plebejischen dictator Publilius eene wet te laten aannemen, 
die de plebiscieten voor 't geheele volk verbindend verklaart. 
Eene of andere beperking was aan die wet m.i. niet verbonden. 
Dat een dergelijke concessie gedaan werd, is nà de reeds be
sproken muiterij van 342 en te midden van de voor Rome 
moeilijke omstandigheden van den toen woedenden strijd met 
Latium verklaarbaar. Desalniettemin zetten de patriciërs hun 
strijd voort, zij zeiden, dat zij aan de plebiscita niet gebonden 
waren quia sine auctoritate eorum facta erant, een begrijpelijk 
argument, omdat de patrum auctoritas bij wetten in de comitia 
centuriata en bij magistraatskeuzen verplicht was. Het gevolg 
hiervan moet een toestand van onzekerheid zijn geweest, som
mige plebiscieten, zooals de twee bovengenoemde, golden on
betwist, bij andere was het onzeker, of niet patriciërs zouden 
bestrijden, dat zij ook voor hen golden. Die oneenigheid noemt 
uitdrukkelijk Pomponius, Digest. 1, 2, 2, 8: quia multae discor
diae nascebantur de his plebiscitis, pro legibus placuit ea obser
vari lege Hortensia, et ita factum est, ut inter plebiscita et 
legem species constituendi interesset, potestas autem eadem 
esset. Daarmede was de strijd over de algemeen-geldigheid van 
plebiscieten definitief ten einde. 

Het is buitengewoon jammer, dat wij omtrent de omstandig
heden, waaronder de lex Hortensia tot stand kwam, zoo bitter 
weinig weten. 'De reden hiervan is, dat de 2e decade van het 
werk van Livius verloren is gegaan. Livius behandelde haar 
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in zijn Ile boek, thans lezen we slechts in de periocha daarvan: 
plebs propter aes alienum post graves et longas seditiones ad 
ultimum secessit in Janiculum, unde a Q. Hortensio dictatore 
deducta est, isque in ipso magistratu decessit. De periocha 
spreekt dus niet van de wet, waardoor Hortensius erin slaagde, 
de plebs tot den terugkeer te bewegen. Zijn dictatuur valt in 
een lacune der fasti, tusschen 289 en 286, naar de volgorde in 
de periocha waarschijnlijk in 287. Schulden zouden de oorzaak 
zijn geweest van de vemitterdheid van de plebs, en dit is in 
dezen tijd, nà ~en 3en Samnietischen oorlog, ook zeer begrij
pelijk: tengevolge van de langdurige oorlogen moesten de kleine 
landeigenaars, die onder de wapens stonden, hun land verwaar
loozen en waren zij verarmd en in schulden gekomen. Vaneene 
secessio in Janiculum spreekt behalve Livius ook Plinius, Natur. 
Hist. 16, 10, 37: Q. Hortensius dictator, cum plebs secessisset 
in Janiculum, legem in Aesculeto tulit, ut, quod ea iussisset, 
omnes Quirites teneret. Plinius brengt dus met die secessio de 
wet van Hortensius in verbinding. Ook in een zeer gemutileerd 
fragment van Cassius Dio, 37, vol. 1, p. 110, ed. Boissevain, 
is eprake van schuldendelging; die door de volkstribunen wa.~ 
voorgesteld. De lex Hortensia wordt echter door Dio niet ge
noemd, terwijl omgekeerd de juristische traditie, zooals wij 
hebben gezien, op de omstandigheden, waaronder die wet tot 
stand kwam, niet ingaat. Op welke wijze de schuldendelging is 
geregeld, weten wij niet. Dat we hier met een zeer ernstige 
uitbarsting te maken hebben, is zeker; het is ook de laatste 
geweest. Deze laatste strijd ging niet meer tegen de voorrechten 
van den ouden adel, want voorrechten, door de wet voorge
schreven, hadden de patriciërs eigenlijk niet meer, en de voor
name en rijke plebejische familiën waren, zooals gezegd, toen 
reeds met de patricische, door gelijkheid van belangen en door 
verzwagering, versmolten tot den nieuwen ambtsadel der nobi
litas, maar, zooals uit de wet omtrent de plebiscita blijkt, was 
het er om te doen, aan den kleinen boerenstand op het gebied, 
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waarbij hij belang had, de wetgeving, de domineerende positie 
te verzekeren. 

De secessio in Janiculum was de laatste. Volgens Eduard 
Meyer, Kleine Schr. 1, blz. 373, zou zij ook de eenige geweest 
zijn, en zouden de vroegere, die de traditie vermeldt, die naar 
den mons sacer, in 490, welke de instelling van het volkstribu
naat ten gevolge zou hebben gehad, en die van 449, gefanta
seerd zijn naar het voorbeeld der volgens hem eenige historische. 
die van 287. Dat de traditie over die 2 andere secessiones zóó 
jong zou zijn, is haast niet aan te nemen. Men ziet niet goed 
in, wat de bedoeling van een secessio geweest kan zijn in 287, 
toen Rome reeds eene stad van beteekenis was en de mach
tigste en grootste staat van midden-Italië. en het stichten van 
eene nieuwe stad of staat daarnaast eene onmogelijkheid moest 
zijn. Men kan het bevreemdende van deze laatste secessio m.i. 
juist hiermede verklaren, dat men te dien tijde geloofde, dat 
er in ouden tijd reeds eens of meermalen een secessio had 
plaats gevonden, en dat men daarom nu opnieuw dit dwang
middel aanwendde. Daarentegen is het zeer goed mogelijk, dat 
de plebs in een tijd, toen Rome nog klein was en de patriciërs 
oppermachtig waren, in de eerste helft der 5e eeuw, inderdaad 
verhuizen wilde en een nieuwe stad stichten, dat was toen nog 
een betrekkèlijk kleine moeite. 

Sinds de lex Hortensia staan plebiscita en leges gelijk, de 
tribusvergaderingen der plebs staan gelijkwaardig naast de 
comitia centuriata, en nu beginnen ook, zagen we, tribus-vet~ 
gaderingen van den populus voor wetgeving gebruikt te wor
den. De comitia centuriata. treden zelfs sindsdien voor de wet
geving geheel op den achtergrond. De volkstribunen kunnen 
zonder eenige voeling te houden met den senaat voorstellen aan 
de plebs doen, maar zij zijn l1U zelf deel der nobilitas, zij kun
nen zelfs den senaat presideeren, en raadplegen dan ook ge
woonlijk eerst den senaat over de wetsontwerpen, die zij willen 
indienen, dikwijls ook hebben zij op initiatief van den senaat 
voorstellen voor het volk gebracht. Zoo wordt de lex Hortensia 
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een deel van het mechanisme, waardoor de senaat den Romein
schen staat gedurende het grootste gedeelte van de Se en 2e 
eeuw v. C. beheerschte. Het optreden van den volkstribuun 
Flaminius, eokele jaren vóór het uitbreken van den 2en Puni
schen oorlog, vormde slechts eene episode. De revolutie kwam 
eerst door het optreden der Gracchen, maar toen behoorde, 
zooals wij gezien hebben, het verschil tusschen comitia tributa 
en concilium plebis, tusschen leges en plebiscita, practisch reeds 
lang tot het verleden. 
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AANTEEKENINGEN 

1) Vglk. over de curiën en de comitia curiata: H. F. Pelham, 
Joumal of philology 9 (1880), blz. 266 vlg. (herdrukt in: Essays 
in Roman history, 1911, blz. I vlg.); J. Kappeyne van de CoppeUo, 
A·bhandlungen zum römischen Staats- und Pr.ivatrecht I. Betrach
tungen über die Comitien (1885) (vertaling, met .wijzigingen en 
uitbreidingen, van: Beschouwingen over de comitia. Verhandelingen 
van de Kon. Akademie van wetenschappen, Afd. Letterkunde, 
DI. 16,3. 1884), blz. 60 vlg.; Th. Mommsen, Röm. Staatsrecht 3, I, 

(1887) blz. 89 vlg., 316 vlg.; 'B. Kübler, Real-Encyklopädie der klass. 
Altertumswissenschaft 4 (1901), blz. 181S vlg.; \"1. Liebenam, Real
Encyklopädie 4 (1901), blz. 682 vlg.; G. de Sanctis, Storia dei 
Romani I (1907), blz. 240 vlg.; G. W. Botsford, The Roman assem
blies (1909), blz. 8 vlg., 168 vlg.; E. Pais, Storia critica di Roma 
durante i primi cinque secoli I, 2 (1913), blz. 655 vlg., Ricerche sulla 
storia e sul diritto pubblico di Roma, Serie 4 (1921), blz. 49 vlg.; 
P. de Francisci, Storia del diritto Romano I (1925, r.istarnpa 1931), 
blz. 134 vlg.; F. Altheim, Epochen der römischen Geschichte 1 
(1934), blz. 80 vlg.; W. Peremans, Notes sur les tribus et curies 
de la Rome primitive, in L'Antiquité c1assique 5 (1936), blz. 443 vlg~ ; 
H. Siber, Zeitschr. der Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte 57, 
Romanist. Abtlg. (1937), blz. 233 (vlglk. Beseler, aldaar blz. 356). 

2) V glk. over de indeeling in classen en centuriën en over de 
comitia centuriata : Kappeyne van de· Cowello, Abhandl. I (zie 
aant. I) (1885), blz. 1 vlg.; Mommsen, Röm. Staatsr. 3 (1887), 
blz. 240 vlg., 269 vlg.; Liebenam, Realenzyklop. 4 (1901), blz. 686 
vlg.; De Sanctis, Storia dei Rom. 2 (1907), blz. 191 vlg.; Botsford. 
Roman ass. (1909), blz. 66 vlg., 201 vlg.; A. Rosenberg, Unter
suchungen zur römischen Zenturienverfassung (19II); K. J. Beloch, 
Römische Geschichte bis zum Beginn der punischen Kriege (1926), 
blz. 283 vlg.; Altheim, Epochen I (1934), blz. 147 vlg.; Siber, t.a.p. 
(zie aant. I), blz. 247 vlg. 

Op den samenhang van de invoering der comitia centuriata met 
de invoering der hoplietentaktiek wees in het bijzonder M. P. 
Nilsson, The introduction of hoplite tactics at Rome, its date and 
consequences, in ]ournal of Roman Studies 19 (1929), blz. I vlg. 
Hij stelt haar ongeveer 440 v. C., Altheim, Lex sacrata (Albae 
vigiliae I, 1940), blz. 43, aan het einde van den koningstijd. Volgens 
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De Sanctis, Le origini del ordinamento centuriato, in Rivista di 
filologia e d'istruzione classica, N. S. 11 (1933), blz. 289 vlg., zou 
de vo,,'" der organisatie der comitia centuriata, die de traditie aan 
Servius Tullius toeschrijft, eerst dateeren uit het laatst der se of 
het begin der 4e eeuw, waarschijnlijk uit de eerste jaren nl de 
inneming van Rome door de Galliërs. 

8) Vglk. over de tribus: W. Kubitschek, De Romanorum tribuum 
origine ac propagatione (1882), en zijn posthuum verschenen, niet 
voltooid, artikel "Tribus", in de Real-Encyklopädie, ze Reihe, 
Bd. 6, 2 (1937), blz. 2492 vlg.; Mommsen, Röm. Staatsr. 3 (1887), 
blz. 95 vlg. (over de oude drie tribus), blz. 161 vlg. (over de latere); 
L. Holzapfel, Die drei ältesten römischen Tribus, in Klio I (1902), 
blz. 228 vlg.; De Sanctis, Storia dei Rom. I (1907), blz. 247 vlg. 
(over de oude tribus), 2 (1907), blz. 16 vlg. (over de latere); Botsford, 
Roman ass. (1909), blz. 2 vlg. (over de oude), blz. 48 vlg. (over de 
latere); O. Hirschfeld, Kleine Schriften (1913), blz. 248 vlg. (over 
de latere); W. Soltau, Die Stiftung der 21 römischen Tribus, in 
Philologus 73 (1914-1916), blz. 519 vlg.; Beloch, Röm. Gesch. 
(1926), blz. 264 vlg. (over de latere), blz. 268 vlg. (over de oudere); 
Peremans, t.a.p. (zie aant. I) (1936), blz. 443 vlg . 

• ) Volgens velen is aan de indeeling in 5 vermogensklassen eene 
in twee voorafgegaan, nmlk. de classis, gelijkstaande met de latere 
eerste 'klasse, om welke reden de tot die klasse behoorende burgers 
ook later nog classici zouden hebben geheeten, en degenen; die infra 
classem waren. Deze tweede categorie zou dan later ingedeeld zijn 
in 4 klassen, de 2e tot se. Aldus o.a. Mommsen, Röm. Staatsr. 3, 
blz. 262 vlg.; Botsford, Roman ass., blz. 72 vlg.; Beloch, Röm. 
Gesch., blz. 291; maar vglk. Rosenberg, Unters. (zie aant. 2) (I9II I, 
blz. 17 vlg. Indien eene dergelijke indee1ing in 2 categoriën bestaan 
heeft, en ten grondslag gelegen heeft aan de oudste, ons onbekende, 
inriohting der comitia centuriata, moeten ook in deze de classici 
reeds het overwicht hebben bezeten. Het is ondenkbaar, dat zij dit 
eerst later, bij de indeeling in 5 klassen, zouden hebben verkregen; 
dat zou in strijd zijn met de historische ontwikkeling. 

Hoeveel vermogen, d.w.z. vast goed met toebehooren, oorspron
kelijk voor ieder der 5 klassen vereischt was, is niet meer met 
zekerheid vast te stellen, vlgk. H. Mattingly, The property qualifi
cations of the Roman classes, in ]ournal of Roman Stud. 27 (1937), 
blz. 37 vlg. 

11) Het onderscheid tusschen concilia plebis en comitia tributa 
werd ook verworpen door ]. N. Madvig, Verfas!lung und Verwal. 
tung des römischen Staates 1 (1881), blz. 234 vlg., en F. Ruppel. 
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De comitiorum tributorum et conciliorurn plebis discrimine (1884) 
(mij niet toegankelijk). Ook volgens hen zouden de patriciërs nooit 
in eenige vergadering naar tribus stemrecht hebben gehad. 

8) Op het standpunt van Mommsen stelden zich o.a.: L. Lange, 
Römische Altertümer Ia (1876), blz. 644 vlg.; za (1879), blz. 459 vlg.; 
E. Herzog, Geschichte und System der römischen Staatsverfassung 1 
(1884), blz. JI28 vlg., JI6g vlg.; W. Soltau, Die Gültigkeit der 
Plebiscite (1884), blz. 21 vlg.; O. Karlowa, Römische Rechtsge
schichte I (1885), blz. 379 vlg.; P. Willems, Le droit public romain, 
6e éd. (1888), blz. 160 vlg., 7e éd. (1910), blz. 129 vlg,; W. Liebe
nam, Real-Encyklop. 4 (1901), blz. 700 vlg.; G. de Sanctis, Storia 
dei Romani 2 (1907), blz. 22 aanm. 3; G. Rotondi, Leges publicae 
populi Romani (Estratto dalia Enciclopedia Giuridica Italiana. 1912), 
blz. 38 vlg.; W. H. Stuart Jones, Cambridge Ancient History 7 
(1928), blz. 450 vlg., 455; P. de Francisci, Storia del diritto Romano 
I (ristampa 1931), blz. 253; H. F. Jolowicz. Historical introduction 
to the study of Roman law (1939), blz. 21 vlg. 

T) Deze wet is bewaard bij Frontinus, De aquis urbis Romae, 
c. 129, zie Bruns, Fontes iuris Romani antiquiT, p. JI3. Vglk. verder 
het fragment der lex Cornelia de XX quaestoribus, van Sulla, van 
81 v. c., Bruns blz. 89; het praescript der lex Gabinia Calpurnia de 
Deliis, van 58 v. C., bij Durrbach, Choix d'inscriptions de Délos, 
n. 163; Supplementum epigraphicum Graecum I, n. 335. 

8) Bruns, FontesT, blz. 93; Dessa u, Inscriptiones Latinae selec
tie 38. 

8) Bruns, FontesT, blz. ga. 
10) Vglk. Münzer, Real-Encyklop., 2e Reihe, Bd. I (1914), blz. 

1169, n. 5. 
11) Bruns, FontesT, blz. JI I. 

12) Vglk. Vonder Mühl, Real-Encyklop., 2e Reihe, Bd. I (1914), 
blz. JI23, n. 15. De toeschrijving dezer wet aan den praetor van 
49 v. C. staat niet vast, vglk. G. Niccolini, I fasti dei tribuni della 
plebe (1934), blz. 441 vlg. 

18) Zie Botsford, Roman ass., blz. JI9 vlg.: Comitia and con
cilium. Dit hoofdstuk van zijn boek is een zeer vermeerderde herdruk 
van een artikel in de Transactions of the American Philological 
Association 35 (1904), blz. 21 vlg. De conclusie, waartoe Botsford, 
Rom. ass., blz. 134, komt, luidt: "the plebeian tri bal assembly is 
rarely termed comitia, except when electoral." Dit laatste komt, 
omdat het woord comitia hoe langer hoe meer de beteekenis krijgt 
van verkiezingsvergadering, of eenvoudig van: verkiezing, zonder dat 
men op den aard van de vergadering, waarin deze plaats vindt, let. 
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14) Vglk. ook Botsford, blz. 132 vlg. 
11) Vglk. Botsford, blz. 134, sub VII. 
18) VgJk. Botsford, blz. 132, sub lIl. 
17) Vglk. Rotondi, Leges pub\. pop. Rom., blz. 59. 
Het is niet juist, dat slechts wetten van minder belang in de 

vergaderingen naar tribus zouden zijn voorgesteld. Dit wordt veelal 
aang;enomen, omdat Cicero, pro Planco 3, 7, van deze vergaderingen 
spreekt als comitia leviora, maar uit het verband blijkt, dat deze 
uitdrukking alleen slaat op verkiezingen in die vergaderingen; daar 
werden nmlk. alleen magistraten van lageren rang, als de aedielen 
en quaestoren, gekozen. Cicero wil met de genoemde uitdrukking 
volstrekt niet zeggen, dat ook voor de wetgeving de vergaderingen 
naar tribus van minder belang waren. 

Bij het op den achtergrond geraken der comitia centuriata voor 
de wetgeving heeft waarschijnlijk, zooals reeds vaak is opgemerkt. 
mede een rol gespeeld, dat de vergaderingen naar tribus, tengevolge 
van de mlDuer ingewikkelde wijze van stemmen, vlugger konden 
verloopen. 

lS) Voor de eerste maal zou, volgens onze overlevering, een 
magistratus patricius eene volksvergadering naar tribus hebben 
samengeroepen in 446, toen de burgers van Aricia en die van Ardea 
een scheidsrechterlijke uitspraak zouden hebben verzocht over gebied 
van Corioli, waarop beide partijen aanspraak maakten, en dat de 
tribusvergadering aan Rome zelf toewees, vglk. Liv. 3. 71. 72; 
Dionys. Il, 52; Schwegler, Röm. Gesch. 3, blz. 97. 16g; Binder. Die 
Plebs, blz. 478, sub IS; Rotondi, Leges pub\. pop. Rom., blz. 207, 
sub: Lex de agro Coriolano. Het geheele verhaal is verdacht, en de 
bijzonderheden der procedure zijn zonder twijfel verdicht. De authen
ticiteit van eene rogatio de permutatione provinciarum, die de consul 
P. Decius Mus in 295 aan de comitia tributa zou hehben voorgelegd 
(vglk. Liv. 10, 24; Rotondi. blz. 237), wordt door LiviUA :ê1f (10, 26) 
in twijfel getrokken. 

Dat de lex Papirla de civitate Acerranorum van 332, voorzoover b .. -
kend de eerste wet. die dOOI een praetor is voorgestekl (vglk. Liv. 1:1, 
17, 12; Vellejus I, 14, 4; Rotondi, blz. 221:1). aan de comitia tributa 
voorgelegd zou zijn, wordt in de overlevering niet meegedeeld, en 
is slechts een onwaarschijnlijk vermoeden. Hetzelfde geldt van eene 
lex Marcia militaris van 356. vglk. Liv. 7, 17; Rotondi, blz. 223. 

Dit zijn de eenige gevallen van wetsvoorstellen, waarbij vóór 287 
van de comitia tributa sprake is in onze overlevering, of die door 
modernen daarmede in verband zijn gebracht. 

19) Gellius t.a.p.: minoribus creatis magistratibus tributis comi-
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tiis magistratus, sed iustus curiata datur lege; maiores centuriàtil\ 
comitiis fiunt. 

10) Vglk. Mommsen, Röm. Staatsreoht :zB (1887), blz. 483, met 
aanm. 2, voor de verkiezing der aedielen; blz. 528 vlg. voor die 
der quaestoren. 

11) Vglk. Mommsen, Röm. Staatsrecht :zB, blz. 481 vlg. 
lIS) Verder werden de leden der verschillende collegia, die samen 

het XXVI-vi raat vormden, en ook buitengewone magistratus mina
res, wanneer die noodig waren, tributim gekozen, eveneens, sinds 
362, 6 van het gewone aantal van 24 tribuni militum, 16 sinds 3Il, 
en sinds de 3e eeuw 24, vlg. Willems, Le droit public romainT, blz. 
142. Wel is bij deze functionarissen niet met zekerheid uit te maken, 
in welk soort van tribus-vergaderingen zij gekozen werden, maar 
dat daartoe uitsluitend plebejers toegang zouden hebben gehad, is 
onwaarschijnlijk; men ziet er geen enkele reden voor. 

11) Vglk. over deze processen Mommsen, Röm. Staatsrecht :zB 
(1887), blz. 317 vlg., Röm. Strafrecht (1899), blz. 156; Botsford, 
Roman assem blies (1909), blz. 287 vlg.; G. Niccolini, 11 Tribunato 
della plebe (1932), blz. 71 vlg. 

14) Vglk. Mommsen, Röm. Staatsrecht :zB, blz. 492 vlg., Röm. 
Strafrecht, blz. 156; Botsford, Rom. ass., blz. 157 vlg. 

211) Röm. Staatsr. 3, blz. 358. 
18) Zie de texten bij Mommsen, Röm. Staatsrecht 3, blz. 159, 

aanm. I, en bij Botsford, Rom. ass., blz. 313, aanm. 2. 
21) I. M. J. Valeton, Over de drie wetten, die in Rome aan de 

plebiscita kracht van wet hebben toegekend. Verslagen en Mede
deelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterk., 
3e Reeks, Se Deel (1892), blz. 49-85. 

28) Vglk. Liv. 4, 6, 3; 6, 42, 9. 
28) Vglk. Liv. 3, SS, 13. 
30) Appianus, Emphyl. 1,59,266 .la.,,.oiln6 1'1 (nmlk. de consuls 

voor 88, Sulla en Q. Pompejus) , • .,di .. fn á,,()o;Jot"n>ro .. Èi ~o" d'ii1&0 .. 

ÈatpIQla3-a" ..... o' .. ap.l .. o.. p.b om", xcd ""Aa,, "afl"M""'""O" d'ix 
"oUof, xai ~ai x .. ()o~o .. lai ,.. _~a rp,,~, á""" _~a A6XOfli, ~ 

TaJlltOi {laa'M~ f~ai., ,.1,. ... a3-a, (dit laatste moet op een misver
stand berusten, vglk. Mommsen, Röm. Staatsr. 3, blz. 270, aanm. I), 

.. op.laan'i d,a dflOf.. ~ol .. da oma .. 6p.o.. ovdl"a "'()O ~ili Jlo""ili ii 
~O ",~3-Oi ilJtp'()6,..."o", oiiu ~ài x .. ()O~o"lai i" ~oli """,a, _i 
:I-(HIO'ft"~O'i «ni ~fÎ)" b ",a(),ofJIJh{- _1 .~{lo,,"hf. ,.,,.,,ol",,aa, clWa"" fn 
(J~"a._ «rpoQ,.ái. Eene andere verklaring van deze plaats dan de 
boven voorgedragene geeft H. Siber, Die plebejischen Magistra
turen bis zur lex Hortensia (1936), blz. 40 vlg. 
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31) Ook Rotondi, Leges publicae populi Romani (1912), blz. 
238 vlg., s.v. lex Hortensia, noemt de voornaamste literatuur. 

32) Volgens E. Costa, La lex Hortensia de plebiscitis (1912), en 
Storia del diritto Romano pubblico, 2a ed. (1920), blz. 33, zou de 
lex Hortensia betrekking hebben op tribus-vergaderingen van het 
geheeIe volk; tegen hem richtte zich V. Costanzi, Rivdsta di filologia 
e d'istruzione classica 42, 1914, blz. 258 vlg. 

Volgens E. Weiss, Realencyklop. 12 (1925), blz. 2404, s.v. Lex 
Publilia, zou deze .. trotz des Wortlauts" niet betrekking hebben op 
concilia plebis, .. sondern auf die patrizisch-plebejischen Tribus". 
Argumenten worden niet gegeven. 

Herhaaldelijk is W. Soltau, die deze quaestie reeds uitvoerig 
behandeld had in zijn werk Die Gültigkeit der Plebiscite (1884), 
daarop teruggekomen, steeds in dezelfde richting, zoo in zijn Die 
Anfänge der römischen Geschichtschreibung (1909), blz. 250 vlg., 
en verder Philologus 73 (1914-1916), blz. 509 vlg.; Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 38, Romanist. Abtlg. (1917), 
blz. 6 vlg. 

la) Vglk. Binder, Die Plebs (1909), blz. 484, sub 27; Rotondi, 
Leges pub!. pop. Rom. (1912), blz. 224 vlg.; Pais, Storia critica di 
Roma 3 (1918), blz. 210 vlg. 

14) Vglk. Dionys. I, 6. 
") Vglk. over onze bronnen voor den ouderen republikeinllchen 

tijd en de betrouwbaarheid daarvan A. Rosenberg, Einleitung und 
Quel1enkunde zur römischen Geschichte (1921), blz. I vlg., 106 vlg.; 
K. J. Beloch, Römische Geschichte bis zum Beginn der punischen 
Kriege (1926), blz. 1-143, benevens de belangrijke artikelen van 
M. GeIzer, Hermes 68 (1933), blz. 129 vlg. en 6g (1934), blz. 46 vlg., 
met de daarbij aanknoopende beschouwingen van F. Altheim, Welt
herrschaft und Krise (Epochen der 'römischen Geschichte 2, 1935), 
blz. 305 vlg., en in Die Welt als Geschichte 2 (1936), blz. 81 vlg. 

11) Vglk. ook Ed. Meyer in Hermes 30 (1895), blz. 1 vlg. 
(= Kleine Schriften I, blz. 353 vlg.), in Conrad's Handwörterbuch 
der Staatswissenschaften2, Bd. 7 (1910), blz, 98 vlg., s.v. plebs, en 
in Kleine Schriften 2 (1924), blz. 301 vlg. (Zur älteren römischen 
Geschichte. 5.). 

3T) Vglk. Ed. Meyer, Rhein. Mus., N.F. 37 (1882), blz. 625: 
Bekanntlich kehrt dasselbe Gesetz (nmlk. de lex Vale ria Horatia) 
in derselben Fassung noch zweimal wieder, als lex Publilia und als 
lex Hortensia. Inhaltlich bezeichnet es den letzten Abschluss des 
Ständekampfs: die plebs wird dem populus völlig gleichgesetzt; 
während der Plebejer früher dem Patricier nachstand, sind jetzt in 
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allen politisch wiclrtigen Dingen die Patricier der zurückgesetzte 
Stand. Historisch richtig kann daher nur die lex Hortensia sein: 
die 4e secessio führt das Ende des Ständekampfes herbei. Die lex 
Publi1ia beruht vielleicht auf einer abweichenden Tradition, die 

lex Valeria ist deutlich eine verfassungsgeschichtliche Fict·ion. 
Hierbij aanmerking 4: Die vielen Versuche, den drei Gesetzen 

verschiedenen lnhalt zu geben, zwingen alle zu der Annahme, dass 
Dionys. I I, 45 und Livius an zwei Stellen, 3, 55 \tnd 8, 12, die Ueber
lieferung arg entstellt hätten, während doch ihr Wortlaut so precis 
ist wie nur möglich, und beruhen auf der unbewiesenen Voraus
setzung, dass die Ueberlieferung über römische Verfassungsge
schichtehistorisch correct sei oder doch (bei den "älteren Annalis
ten") gewesen sei. 

as) Vglk. Lenel t.a.p.: Die lex Publilia Philonis, der die gleiche 
Bestimmung zugeschrieben wird, dürfte ebenso apokryph sein wie 
die schon erwähnte lex Valeria Horatia. 

Hierbij aanmerking I: Man wird auf den oft gemachten Versuch 
zu verzichten haben, jene dreifache Tradition über die gleiche Be
stimmung durch problematische Unterscheidungen zwischen den 
Inhalt der drei Gesetze zu erklären. 

89) Vglk. Siber t.a.p. (over de lex Publ. en de lex Hort.): AD 
jüngere Gesetze zur blossen "Einschärfung" äh:erer glaubt wohl 
niemand mehr. Auch die Annahme, dass sieh die älteren oder eines 
davon auf die Tributkomitien des Gesamtvolkes und erst das jüngste 
auf die Konzile der Plebs bezogen hätten, genügt nicht, um die 
Echtheit aller drei zu retten. Es kann vielmehr heute als gewiss 
geiten, dass die beiden älteren blosse Rückverlegungen der 1. Hor
tensia sind. 

Het bovengenoemde werk van Siber is eene "Sonderausgabe aus 
der Festschrift der Leipziger Juristenfakultät für Alfred Schuitze", 
die Heft 100 vormt der Leipziger rechtswissenschaftliche Studien. 

40) Vglk. Diodorus 12, 25; Polybius 6. Il, I . 

41) Eene andere verklaring voor het ontstaan der traditie geeft 
Siber t.a.p. Hij laat op het boven in aant. 39 geciteerde volgen: Sie 
(d.w.z. de lex Val.-Hor. en de lex Pub\.) sind schwerlich tendenziöse 
Fälschungen, sondern wohl blosse Konjekturen der Annalisten, die 
keine andere Erklärung dafür fanden, dass sich Recbtsneubildungen 
nach der Ueberlieferung schon vor der 1. Hortensia an Plebiszite 
angcschlossen hatten. Als erstes Rätsel begegnete ihnen das des 
Canuleius von 445 v. Ch., dem die Einführung des Conubium 
zwischen Plebs und Patriziat zugeschrieben wurde. Die ihnen dafür 
unerlässlich scheinende Gesamtverbindlichkeit musste also etwas 
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früher angesetzt werden und wurde der vier Jahre älteren bedeut
samsten Gesetzgebung seit den Zwölftafeln, den leges Valeriae 
Horatiae angehängt. 

Hierdoor verklaart Siber echter niet, waaraan de traditie omtrent 
de, door hem eveneens voor onhistorisch verklaarde, lex: Publilia 
haar ontstaan te danken zou hebben. 

41) Livius 6, 1-6, spreekt uitvoerig over het tot stand komen 
van deze wet; hij noemt haar niet een plebiscitum, maar zegt 
slechts, dat de senaat, na langen tegenstand, er in toestemde ut de 
conubio ferretur (Liv. 6, 6, 3), m.a.w. dat de coosuls een desbe
treffend: voorstel deden aan de comitia. In het weinige, dat Florus 
over deze aangelegenheid zegt: tertiam seditionem excitavit matri
tnoniorum dignitas, ut plebei cum patriciis iungerentur; qui tumul
tus in monte Ianiculo duce Canuleio tribuno plebis exarsit' - dit is 
alles -, komt over de wijze van tot ' stand brenging der wet niets 
voor; hij heeft eene andere br'on gevolgd dan Livius, daar deze over 
een tumultus in monte Ianiculo niet spreekt. Het is vreemd, dat 
Dionysius, van wiens werk het gedeelte, dat de gebeurtenissen van 
445 verhaalt, nog bewaard is, geheel over de opheffing van het 
verbod van conubium tusschen patriciërs en plebejers zwijgt (hij 
noemt Canulejus wel in een ander verband, IJ, 57, 2; 58, I). Diony
sius trof dus de desbetreffende wet in de 'door hem gevolgde bron 
niet onder 445 aan; misschien heeft hij haar in het thans verloren 
gedeelte van zijn werk onder een later jaar verhaald. Cicero is de 
eenige, die van een plebiscitum Canuleium spreekt, dat hij eenigen 
tijd ni de wetgeving der XII tafelen plaatst, zonder het precies te 
dateeren, De re publ. 2, 37, 63: baec (sc. conubia) illi (d.w.z. het 
2e college der Xviri) ut ne plebei cum patribus essent, inhumanissi
ma lege sanxerunt, quae postea plebiscito Canuleio abrogata est. 
Verdere mededeelingen betreffende deze wet bezitten wij niet. 

Siber, t.a.p., blz. 46, herinnert aan de lex Terentilia en de lex 
Icilia, die slechts door de volkstribunen Terentilius en lcilius tot 
den senaat gerichte verzoeken waren, om door de magistraten wets
voorstel1en aan den populus te doen voorleggen, en die toch naar 
hen zijn genoemd. Over de opheffing van het verbod van conubium 
zegt hij: Das Zwölftafelverbot konnte auch kaum durch Gewohn
heitsrecht aufgehoben werden, sondem nur durch Komitialgesetz. 
Zu einem so1chen gab wohl das Plebiszit den Anstoss; aber die 
Ueberlieferung legte dieser einzigen Novelle zu den Zwölftafeln 
wieder nicht den Namen des Konsuls bei, der sie beantragt, sondern 
den des Tribunen, der sie angeregt hatte. 

Hiermede komt overeen de meening van De Francisci, Storia del 
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diritto Romano I, blz. 218: Oscuro è peraltro iJ modo col quale il 
principio (nm)k. van het connubium) fu introdotto: secondo iJ testo 
di Livio si trattava di una proposta del tribuno. e Livio scrive: 
nec ante.. fims contentionum fuit.. quam victi tandem patres ut 
de connubio ferretur consensere; parrebbe quindi cht iJ senato avesse 
dato la sua auctoritas alla proposta e che essa fosse stata portata 
innanzi ai comizii; perció è piu esatto parlare di lex, anzichè come 
fa iJ Rotondi, di un plebiscito. 

Vglk. verder De Sanctis, Storia dei Romani 2, blz. 56; Pais, 
Storia critica di Roma 2, blz. 485 vlg.; Binder, Die Plebs, blz. 399 
vlg., 405 vlg.; Rotondi, Leges pub\. pop. Rom., blz. 207 vlg.; Berger, 
Realencyklopädie 12, blz. 2339, s.v. lex Canuleja 2. 

Ö) Vglk. Siber, t.a.p., blz. 46 vlg.; Rotondi, Leges pub\. pop. 
Rom. blz. 222, 224-

") Vglk. over de leges Publiliae: De Sanctis, Storia dei Rom. 2, 

blz. 221; Pais, Storia critica di Roma 3, blz. 211 vlg.; Rotondi, blz. 
226 vlg. 

") Vglk. Rotondi, blz. 233. 
411) Vglk. Rotondi, blz. 236. 
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