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“γνοίη δ᾽ ἄν τις ἔν τε τῇ Ἀλεξανδρείᾳ καὶ τῇ Δικαιαρχείᾳ γενόμενος ὁρων τὰς
ὁλκάδας ἔν τε τῷ κατάπλῳ καὶ ἐν ταῖς ἀναγωγαῖς ὅσον βαρύτεραί τε καὶ
κουφότεραι δεῦρο κἀκεῖσε πλέοιεν.”

“Iedereen die in Alexandrië en Dikaiarcheia geweest is en de handelsschepen heeft gezien
bij het afmeren en het vertrekken, kan vaststellen hoe zwaar beladen ze erheen voeren en
hoe licht ze weer wegvoeren.”

Strabo, Geographica 17.1.7

PROLOOG
Dit schrijven staat aan het einde van een belangrijke tijd in mijn leven. Het onderzoek was
een groot avontuur voor mij, mede doordat het mij langs spreekwoordelijke terrae incognitae
voer. Voor de cursus Roman Law and Society van – toen nog voor mij – prof. mr. Verhagen
wist ik namelijk nog niets over het Romeins recht, laat staan de rechtswetenschappen in het
algemeen. Toch was deze cursus een grote inspiratiebron voor mij. Ik genoot van de cursus
en het omgaan met Romeinse juridische teksten was een groot genoegen voor mij. Mijn al
bestaande fascinatie voor materiële teksten wakkerde al snel een interesse aan voor het
archief van de Sulpicii. Een bijkomend voordeel was dat ik als enige student bij dat college in
het Grotiusgebouw niet blind hoefde te vertrouwen op de vertaling, maar direct naar het
Latijn kon kijken. Hierdoor vielen mij vaak zaken op die mijn medestudenten waarschijnlijk
niet zagen. Ik begon de mening te vormen dat rechtswetenschappers en classici elkaar veel te
bieden hebben en dat de rechtshistorie een onderbelichte discipline is binnen de klassieke
talen. Deze nieuw gevonden liefde voor de rechtshistorische bronnen en een verlangen om
de rechtshistorie beter op de kaart te zetten bij mijn studiegenoten, hebben geresulteerd in
deze scriptie.
Dit nam echter niet weg dat ik na de cursus Roman Law and Society slechts bekend was met
een eerste basis van het Romeins recht en het onderzoek doen naar rechtshistorische
bronnen. Daarom zou ik allereerst Rick Verhagen willen bedanken voor zijn uitstekende en
grondige begeleiding en geduld. Zonder hem had ik het Latijnse pignus en fideiussio wellicht
enigszins uit elkaar kunnen halen, maar waren ‘borg’ en ‘onderpand’ voor mij nog steeds
precies hetzelfde. Ook mijn kennis over Schotse progrockbands zou zonder hem niet
hetzelfde zijn geweest.
Daarnaast zou ik graag Floris Overduin willen bedanken voor zijn uitstekende begeleiding.
Hij was een zeer oplettend oog dat mij dwong om de zaken, die ik soms met moeite voor
mijzelf uit kon leggen, op een begrijpelijke manier uit te leggen voor de classicus die niet
ingewijd is in de rechtshistorie. Ditzelfde nauwkeurige oog zag vaak zeer kleine
aanwijzingen in het Grieks die een nieuwe wereld aan mogelijke interpretaties voor mij open
lieten gaan of juist deden sluiten.
Bijzondere dank gaat ook uit naar mijn steun en toeverlaat, mijn vriendin Claudia. Zij heeft
iedere letter van deze scriptie grondig gelezen en gecontroleerd. Bovendien staat zij altijd
voor me klaar en kon ik altijd met haar over mijn scriptie praten. Menig eureka-moment bij
het schrijven van deze scriptie kwam tot mij in haar bijzijn.
Tot slot gaat grote dank uit naar mijn familie en vrienden. Zij hebben dit anderhalve
masterjaar compleet gemaakt. Dus pap, mam, Wouter, Marijn, vrienden van het Sodalicium
Classicum Noviomagense, bedankt voor dit fantastische jaar en het enthousiast aanhoren
van al mijn verhalen over de wondere werelden van het Romeinse en hellenistische recht.
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OMREKENTABEL 1
Inhoudsmaten en gewichten
Artabe droge stoffen

39 l

Voor late Oudheid

29 l

1 artabe graan

ca. 30,2 kg

Voor late Oudheid
Metrete vloeistoffen
1 metrete olie
Modius droge stoffen
1 modius graan

ca. 21,5 kg
39 l
ca. 35,1 kg
8,6 l
ca. 6,7 kg

Gemiddelde inhoud amfoor

25,79 l

Romeinse pond

321 gr

Griekse talent

26,2 kg

Geld
Grieks:
6 obolen

1 drachme

100 drachmen

1 mna

60 mnas

1 talent

1 stater

4 drachmen (Athene) of 2 drachmen (elders)

Romeins:
4 asses

1 sestertius (brons)

4 sestertii

1 denarius (zilver)

25 denarii

1 aureus (goud)

1

Bron: Meijer (1990), 14-5.
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I – INLEIDING
In 1959 werd op de Agro Murecine nabij Pompeii een van de belangrijkste vondsten van de
afgelopen halve eeuw voor de bestudering van Romeinse documenten gedaan. Daar kwam
een archief met meer dan honderd met was bestreken houten tabletten tevoorschijn. Naar de
personen die een rode draad vormen in het archief, werd dit het archief van de Sulpicii
genoemd. De Sulpicii waren naar alle waarschijnlijkheid wat men Romeinse bankiers zou
kunnen noemen. Het archief bestaat bijna volledig uit Latijnse documenten. Er zit echter ook
één document tussen dat voor het grootste deel in het Grieks geschreven is: TPSulp. 78. 2 Dit
is het contract van Menelaos, zoals de ik-persoon uit het contract heet. Menelaos was een
Griekse schipper die een bedrag van 1000 denariën leende van de slaaf van een Romeinse
handelaar op basis van een ναυλωτική. Een Romeinse burger, waarschijnlijk uit Puteoli,
stond borg voor het geleende bedrag.
Het feit dat Menelaos een Griek was zou de taal waarin het contract geschreven is kunnen
verklaren. Het valt echter op dat dit het enige contract is in het archief dat voor een deel in
het Grieks geschreven is. Deze uitzondering van taal fascineerde mij als classicus. Het roept
meteen de vraag op waarom dit contract in een andere taal dan de rest geschreven was. En
wat de taal zegt over het recht dat op het contract van toepassing is. Er zijn vele
interpretaties geopperd van het contract van Menelaos. Deze verscheidenheid aan
interpretaties is voor een deel indirect het gevolg van de zojuist genoemde vragen. Als de
taal van het contract Grieks is, moet er dan ook het Grieks-hellenistisch recht op toegepast
worden? Of is de taal slechts Grieks, omdat Menelaos zelf alleen Grieks sprak en is het hier
een kwestie van het Romeins recht, zoals in de rest van het archief van de Sulpicii? Wordt
het Latijnse deel van het contract door hetzelfde rechtssysteem beheerst als het Griekse deel?
Hoe internationaal was de handel in het Romeinse rijk en welke invloed had deze
internationaliteit op het Romeinse rechtssysteem in de praktijk?
Er is al veel geschreven over de vragen die dit contract oproept en welke interpretaties
mogelijk zijn. Dit schrijven is tot nog toe echter alleen gedaan door rechtshistorici, die vanuit
een juridische of rechtshistorische hoek het contract aan nauwkeurig onderzoek hebben
onderworpen. Als classicus denk ik echter iets aan dit debat toe te voegen door naar het
contract te kijken vanuit een meer filologische benadering. Door het contract vanuit een
dergelijke hoek te benaderen, kunnen wellicht zaken die tot nog toe over het hoofd gezien
zijn aan het licht komen. Daarnaast wil ik middels mijn inzichten in dit contract een bijdrage
leveren aan het bredere debat omtrent Griekstalige documenten in de Romeinse wereld van
de Vroege Keizertijd en de interactie tussen het Grieks-hellenistisch recht en het Romeins
recht. De hoofdvraag van deze scriptie zal dan ook luiden: “Wat is vanuit een filologische

2

Naar de nummering volgens de editie van Camodeca (1999).
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benadering een waarschijnlijke interpretatie van het contract TPSulp. 78 en hoe past dit
contract binnen een bredere Romeins-hellenistische rechtshistorische context?”
Het hoofddoel van deze scriptie is niet om het grote repertoire van bestaande interpretaties
te verrijken met een compleet nieuwe interpretatie. Als classicus acht ik mijn rechtshistorisch
inzicht niet groot genoeg om deze nieuwe interpretatie goed te kunnen toetsen aan
bestaande rechtshistorische inzichten. Wat deze scriptie wel poogt te zijn is een kritische
bespreking van bestaande interpretaties met behulp van veelal filologische argumenten.
Dit doel wil ik bereiken door het contract aan een grondige taalkundige en structurele
analyse te onderwerpen, waarbij er met name gelet zal worden op wat typisch Romeinse en
typisch hellenistische elementen zijn. Dit zal resulteren in een aantal problemen voor de
interpretatie van het contract, waarbij ook bestaande interpretaties kritische besproken
zullen worden. Vervolgens zal de term ναυλωτικὴ (συγγραφή) – een van de kernbegrippen
uit het contract – geanalyseerd worden op taalkundig niveau en zullen de Griekse
documenten die ναυλωτικαί genoemd kunnen worden besproken worden. Hierbij staat de
vraag centraal hoe deze term opgevat zou moeten worden. Daarna zal TPSulp. 78 in een
Romeinse rechtshistorische context besproken worden om de mogelijkheid te onderzoeken
dat dit contract een puur Romeinsrechtelijk document is. Tot slot zal de structuur en het
formularium van het contract vergeleken worden met andere Griekse en Romeinse
documenten en rechtsteksten. Aan het einde van de laatste drie hoofdstukken is telkens een
korte conclusie opgenomen, waarin de bevindingen uit het desbetreffende hoofdstuk in
verbinding met TPSulp. 78 gebracht worden. Op deze manier wordt het contract in zijn
bredere rechtshistorische context geplaatst en kan de rol van dit document binnen de
interactie tussen de Grieks-hellenistische en Romeinse rechtssystemen bestudeerd worden.
Het gebruik van de term ‘hellenistisch’ in deze scriptie verdient nadere toelichting. Deze
term is hier namelijk niet slechts gebruikt om een chronologische periode aan te duiden.
Daarentegen duidt het in bredere zin op de lokale rechtssystemen, culturen en de Griekse
taal die aanwezig waren in de gebieden die behoorden tot het rijk van Alexander de Grote,
maar daarvoor ook al hun eigen gewoontes hadden. Deze zaken waren nog volop aanwezig
toen de Romeinen deze gebieden innamen. Het hellenisme houdt dus niet op bij de
Romeinse overheersing, maar blijft als een lokale traditie naast het nieuwe Romeinse systeem
bestaan. Vandaar dat er ook gesproken za worden van (Grieks- of Romeins-)hellenistische
rechtssystemen als het gaat over bepaalde Griekse teksten uit de Romeinse periode.
Bij het bespreken van de verschillende bronnen heb ik ervoor gekozen om de verschillende
maten met hun Griekse of Latijnse naam weer te geven en niet om te rekenen naar moderne
metrische equivalenten. Zo wordt er gesproken over artaben en keramia in plaats van
kilogrammen en liters. De keuze is gemaakt omdat er in de oudheid niet zoiets was als een
vast systeem van maten dat overal hetzelfde gold, zoals wij nu wel hebben. De maten in de
oudheid kunnen dan ook per regio en per tijd soms significant verschillen. Omdat in deze
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scriptie teksten aan bod komen uit vrijwel het gehele Mediterrane Zeegebied en uit een
periode die zich uitstrekt van de klassieke Griekse periode tot ver in de Late Oudheid, zou
het omrekenen noodzakelijkerwijs tot een vertekend beeld leiden. Voor de moderne lezer die
graag echter de verschillende maten om zou rekenen om zo voor zichzelf een beter beeld te
kunnen vormen heb ik een omrekentabel toegevoegd.
Voor de lezer die in mindere mate vertrouwd is met het vakjargon dat bij de bestudering van
het Romeins en hellenistische recht gebezigd wordt, is achteraan deze scriptie een
begrippenlijst opgenomen. Alle nieuwe begrippen worden de eerste keer dat ze voorkomen
in de lopende tekst of in een voetnoot uitgebreid toegelicht. Van alle begrippen die vaker
dan éénmaal voorkomen is in deze begrippenlijst een korte werkdefinitie opgenomen.
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II – ANALYSE VAN HET CONTRACT
In dit hoofdstuk zal het contract van Menelaos geanalyseerd worden op zowel structureel als
taalkundig niveau. Ook zal de context van het contract in het archief van de Sulpicii
besproken worden. Voor dit onderzoek zal de editie van het archief van de Sulpicii van
Camodeca gebruikt worden. 3 Dit is tot op heden nog steeds de meest complete en meest
gebruikte editie van het archief van de Sulpicii. 4 Met inachtneming van later door Camodeca
zelf gepubliceerde correcties, 5 luidt het contract van Menelaos, TPSulp. 78, als volgt:
Tab. I,

1. Ἐπὶ ὑπάτων Μάρκου Ἀκύλα Ἰουλι-

pag. 2

2. ανοῦ καὶ Ποπλίου Νωνίου Ἀσ3. πρήνα πρὸ τριῶν εἰδῶν
4. Ἀπριλίων ἐν Δικαρχήα.
5. Μενέλαος Εἰρηναίου Κερα6. μιήτης ἔγραψα ἀπέχιν μαι
7. παρὰ Πρίμου Ποπλίου Ἀττίου Σεβή8. ρου δούλου{λου} δηνάρια χίλια
9. ἐκ ναυλωτικῆς ἐκσφραγισμένης,
10. ἃ καὶ ἀποδώσω ἀκο{υ}λούθως
11. τῆ ναυλωτικῆ, ἣ<ν> πεποίημαι πρὸς
12. αὐτόν. κατέστησα δὲ ἔνγυον

Tab. II,

1. εἰς ἔκτισιν τῶν προγεγραμμένων

pag. 3

2. δηναρίων χιλίων Μάρκον Βαρ3. βάτιον Κέλερα.
4. Q(uintus) Aelius Romanus scripsì rogatu et
5. mandatu M(arci) Barbatì Celeris coram
6. ipso, quod is litteras nesciret, eum
7. sua fide ìubere eos ((denarios)) M, q(ui) s(upra) s(cripti) sunt,
8. Primo P(ublii) Attì Severì ser(vo) pro Menela9. uo Ìrenaeì f(ilio) Ceramietae, ìta
10. utì supra scriptum es[t].

3

Camodeca (1999).

4

De editie van het contract van Menelaos van Camodeca is vrijwel hetzelfde als de cura secunda van

Wolf uit 1979 (= Wolf (2010a), 7-8), behalve de lezing van μοι in plaats van μαι in regel 2.6. Ankum
(1978), 160 stelde de lezing met ‘μαι’ voor. Er bestaat nu consensus over deze lezing onder zowel Wolf
(2010a), Bove (1984a), Ankum (1978), Purpura (1984) als Camodeca. Over de totstandkoming van deze
editie en de opeenvolging van verschillende edities van het document volgt meer in hoofdstuk III.
5

Camodeca (2000), 189.
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Hieronder volgt een Nederlandse vertaling:
“Tijdens het consulaat van Marcus Aquila Iulianus en Publius Nonius Asprenas op
de derde dag voor de iden van april [11 april 38 n. Chr.] in Dikarchea. Ik, Menelaos
van Keramos, zoon van Irenaeus, heb geschreven dat ik heb ontvangen van Primus,
de slaaf van Publius Attius Severus, 1000 denariën vanuit een verzegelde ναυλωτική,
die ik ook zal teruggeven volgens de ναυλωτική, die ik heb afgesloten met hem. Als
borg voor de betaling van de bovengenoemde 1000 denariën heb ik aangesteld
Marcus Barbatius Celer. Ik, Q. Aelius Romanus, heb geschreven op verzoek en in
opdracht van M. Barbatius Celer in aanwezigheid van hemzelf, omdat hij het
schrijven niet machtig is, dat hij borg staat voor die 1000 denariën, die hierboven
opgeschreven zijn, voor Primus, de slaaf van Publius Attius Severus, ten behoeve van
Menelaos van Keramos, zoon van Irenaeus, zoals hierboven geschreven is.”

COMMENTAAR
Het document bestaat uit twee wastafels (tabulae). Tabula I heeft als afmetingen 134 × 92 mm,
tabula II is 135 × 92 mm. Beide tabulae zijn maar aan één kant schrijfklaar gemaakt en werden
parallel aan de lange zijde beschreven. Bij tabula I is de onderste lange rand tweemaal
geperforeerd. Bij tabula II de tegenovergestelde kant, zodat de twee tabletten als een codex
met draad aan elkaar gebonden konden worden. Over het midden van de rugzijde van tabula
II loopt parallel aan de smalle zijde een sulcus, of groef, waar duidelijke sporen van drie
zegels in te zien zijn. Aan de rechterkant van deze zegels zijn parallel met de lange kant van
het tablet enkele sporen te zien van de signaturen van de ondertekenaars. Omdat het
document verzegeld was en de tekst aan de binnenkant dus niet zomaar nageslagen kon
worden, moet er een scriptura exterior zijn geweest. Hier zijn geen sporen van
teruggevonden. 6 Er is dan ook enige discussie of dit document oorspronkelijk een diptychon
of een triptychon was. 7 Afgaande op de fasering van de verschillende documentvormen die E.
Meyer voorstelt, 8 acht ik het waarschijnlijker dat het oorspronkelijk een triptychon betrof,

6

Wolf (2010a), 7.

7

Bove (1984), 144 denkt dat het document een triptychon is, omdat er geen spoor van een scriptura

exterior over is. Dit doet vermoeden dat deze tekst op een derde tabula moet hebben gestaan die niet
bewaard is gebleven. Ook Camodeca (1999), 177 gelooft dat het een triptychon moet zijn geweest,
vanwege de sulcus die over de achterkant van de tweede tabula loopt. Ook Jakab (2000), 245 noot 3 en
Wolf (2010b), 103 houden het document voor een triptychon. Gofas (1994), 254 noot 15 probeert aan te
tonen dat het om een diptychon gaat. Hij wijst op de duidelijk zichtbare perforaties in de tabletten.
8

Meyer (2004), 128-33. Gezien er geen enkel spoor van de scriptura exterior over is, maar er wel een

klein deel van de signaturen naast de zegels bewaard is gebleven, is het waarschijnlijker dat deze
scriptura exterior niet op de achterzijde van tabula 2 heeft gestaan, maar aan de binnenzijde van tabula 3.
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maar dit is van weinig invloed op de verdere studie naar de inhoud van het document.

Structuur en inhoud
De twee overgebleven tabulae bevatten twee chirographa, een Griekse van Menelaos en een
Latijnse van Q. Aelius Romanus. 9 Deze twee chirographa sluiten naadloos op elkaar aan. De
structuur van het document is zeer duidelijk.
Regels 2.1-4 omvatten een consulaire jaaraanduiding met de datum. Het document is op 11
april 38 n. Chr. opgesteld. 11 april was aan het begin van het vaarseizoen. 10
In regel 2.4 is de plaats van opstelling van het document genoemd. Het document is
opgesteld in Dikaiarcheia, wat de Griekse voorganger was van de Romeinse havenstad
Puteoli. Puteoli was sinds Augustus de belangrijkste Romeinse haven voor de graanimport
vanuit Egypte. De baai van Puteoli was namelijk een zeer goede natuurlijke haven en voor
Rome de dichtstbijzijnde. De Griekse stad is dan ook al in de Tweede Punische oorlog in
Romes bezit gekomen en al sinds 194 v. Chr. een Romeinse kolonie. In Puteoli meerden de
grote vrachtschepen met graan aan en werd de vracht overgeladen op kleinere schepen, die
het vervolgens via Ostia naar Rome brachten. Pas tijdens de heerschappij van Trajanus werd
Ostia geschikt gemaakt voor grotere schepen. 11
In regels 2.5-6 volgt de chirographum-formule. Deze formule wordt hier gekenmerkt door het
woord ἔγραψα, waarmee de schuldenaar op schrift bekent dat hij iets ontvangen heeft van
de schuldeiser. De schuldenaar wordt bij zijn volledige Griekse naam genoemd, dus inclusief
patroniem en afkomst. In dit geval gaat het om Menelaos van Keramos, 12 zoon van Irenaeus.
In regels 2.7-8 staat de daadwerkelijke ontvangstbevestiging. Menelaos heeft van Primus, een
slaaf van Publius Attius Severus, 1000 denariën ontvangen. Deze ontvangstbevestiging
wordt direct gevolgd door de causa, de onderliggende afspraak, van de transactie in regel 2.9.
De 1000 denariën zijn ontvangen op grond van een verzegelde ναυλωτική. Deze ναυλωτική

Het document zou dan dus in fase 4 van Meyer vallen.
9

Meer uitleg over de termen diptychon en chirographum volgt onder de paragraaf “Het archief van de

Sulpicii”.
10

Vegetius (Veg. 4.39) vermeldt een tijdspanne van 27 mei tot 14 september waarin het het veiligst was

om te varen en hij vermeldt 10 maart tot 10 november als uiterste mogelijkheid om te water te gaan.
Zie Jakab (2000), 246.
11

Zie Jakab (2000), 245; Garnsey (1988), 217-33; Wolf (2010a), 5-6.

12

De communis opinio is nu dat dit het havenstadje Keramos in de regio Caria in het Zuidwesten van

Klein-Azië is. Cf. Purpura (1984), 1251; Bove (1984a), 148; Camodeca (2000), 188; Wolf (2010a), 161.
Ook is geopperd dat ‘Κεραμιήτης’ op de Attische demos Kerameis zou slaan. Cf. Wolf (2010a), 10, 13
(later is Wolf overtuigd van de andere interpretatie). Jakáb (2000), 246, noot 10 houdt deze optie nog
open.
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is op te vatten als een tweede document, waarbij Menelaos en Primus eveneens de
contracterende partijen zijn. Wat deze ναυλωτική precies in zou kunnen houden zal het
onderwerp zijn van hoofdstuk IV.
Vervolgens belooft Menelaos in regels 2.10-12 de 1000 denariën te retourneren volgens de
ναυλωτική, die hij met Primus heeft gesloten.
In de regels 2.12-3.3 stelt Menelaos een borg aan, die garant moet staan voor de
bovengenoemde 1000 denariën. Als borg wordt Marcus Barbatius Celer aangesteld.
De regels 3.4-10 bevatten een nieuw chirographum. In dit chirographum bevestigt Quintus
Aelius Romanus in naam van Marcus Barbatius Celer dat deze tweede borg zal staan voor
het bedrag van 1000 denariën dat Menelaos van Primus ontvangen heeft. Quintus Aelius
Romanus verklaart dat hij dit chirographum geschreven heeft in opdracht en het bijzijn van
Marcus Barbatius Celer, omdat deze laatste het schrijven niet machtig is.
Onder aan het tweede chirographum staan drie zegels. Deze zegels zijn waarschijnlijk van drie
van de genoemde partijen in het document. Vermoedelijk zijn in ieder geval twee van de
zegels van de twee opstellers van de chirographa. Ankum geeft aan dat het de zegels van de
crediteur, de debiteur en de borg zouden moeten zijn. 13 In dit geval zouden het dus de zegels
zijn van Primus of P. Attius Severus, Menelaos en M. Barbatius Celer. Bove veronderstelt dat
de drie zegels van respectievelijk Menelaos, Q. Aelius Romanus en M. Barbatius Celer zijn. 14
De sporen van drie zegels die aan de buitenkant van de tweede tabula aangetroffen zijn,
lijken, tenminste in twee gevallen, van dezelfde zegels te komen als de zegels aan de
binnenkant. 15

Taalkundige analyse
Het contract van Menelaos bevat enkele onregelmatigheden. De meeste onregelmatigheden
zijn reeds accuraat opgemerkt en omschreven door J.G. Wolf. 16 Hieronder volgt een kritische
bespreking van zijn bevindingen met enkele eigen observaties.
De genitivusvormen Ἀκύλα en Ἀσπρήνα in regels 2.1-3 zijn Dorische genitivi. Romeinse
namen zoals Aquila worden in het Grieks vaak verbuigd met een dorische genitivus. 17

13

Ankum (1978), 158.

14

Bove (1984a), 144.

15

Bove (1984a), 148.

16

Wolf (2010a), 162-6.

17

Voor de schrijfwijze van Aquila met een Dorische genitivus in Griekse documenten, zie bijvoorbeeld

O.Trim I 1: ἀπὸ Ἀκύλα (r. 10); P. Freib. II 8: Μάρκου Σεντίου Ἀκύλα (r. 5); P.Leit 12: Σουβατιανοῦ
Ἀκύλα (r. 10). De schrijfwijze Ἀσπρῆνα komt verder alleen voor in SB XXVI 16692 (r. 11).
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In regel 2.4 wordt de Griekse naam van Puteoli benoemd als ‘Δικαρχήα’. In de literaire
bronnen wordt deze Griekse kolonie echter Δικαιαρχ(ε)ία genoemd. 18 In Griekse
documenten komt de stad Puteoli verder slechts éénmaal voor, namelijk in het tweedeeeuwse document P. Oxy. XVIII 2191, waar het bij zijn Romeinse naam Ποτιόλοι wordt
genoemd. Voor zo ver bekend zijn er geen andere instanties waarop de naam van de stad als
Δικαρχήα geschreven wordt. 19 Deze schrijfwijze is wellicht te wijten aan een contractie,
waardoor de letters -αι- ongeschreven zijn gebleven. De schrijfwijze met een η kan verklaard
worden vanuit iotacisme, een verschijnsel dat al in de eerste eeuw v. Chr. voorkwam en
waardoor bijvoorbeeld ει en η als ι uitgesproken werden en dus vaak op schrift door elkaar
gehaald werden. 20 De schrijfwijze als ‘Δικαρχήα’ lijkt in ieder geval terug te gaan op
volkstaal.
In regel 2.6 wordt ‘μαι’ geschreven in plaats van με. Deze onregelmatigheid is gemakkelijk te
verklaren door de bekende fonologische ontwikkeling vanaf de Romeinse tijd waarbij αι en ε
hetzelfde uitgesproken werden. 21
Volgens Ankum zijn de woorden ‘ἔγραψα ἀπέχιν μαι’ (regel 2.6) een vertaling van de
Latijnse formule scripsi me accepisse. 22 In dat geval zou het een standaard Romeinse formule
zijn om een leningscontract in te leiden. Wolf verwerpt het idee dat deze woorden een
directe vertaling zouden zijn. 23 Hij erkent dat de bewoording ἔγραψα ἀπέχιν μαι vreemd is,
als men kijkt naar het klassiek Grieks, gezien men daar na verba dicendi slechts een
infinitivus, zonder accusativus, zou verwachten als de agens binnen de zin niet verandert. Er
zijn echter in de klassieke periode al uitzonderingen op deze regel, wanneer er bijzondere
nadruk wordt gelegd op het subject van de infinitivus. 24 In de post-klassieke en byzantijnse
tijd zien we dat deze uitzondering steeds vaker voorkomt, zelfs wanneer er geen bijzondere
nadruk ligt op het subject van de infinitivus. 25 Daarnaast staat het gebruik van ‘ἔγραψα’ in

18

Cf. Paus. 4.35.11; Strab. 5.4.6 en 17.1.7.

19

Wolf (2010a), 13 en Wolf (2010b), 103.

20

Dickey (2011), 152.

21

Ankum (1978), 160; Wolf (2010a), 162-3.

22

Ankum (1978), 160; Ankum (2007), 451. Purpura (1984), 1251-2; Thür (1994), 270; Jakáb (2000), 248

volgen deze interpretatie. Ook Bove (1984a), 144 volgt deze vertaling in zijn Latijnse vertaling van het
Griekse deel van TPSulp. 78. Veel leningsdocumenten in het archief van de Sulpicii hebben deze
formule (TPSulp. 50-57 en misschien 59 en 70-76). Een ontvangstbewijs, TPSulp. 77, heeft de formule
‘scripsi me habere’.
23

Wolf (2010a), 165.

24

Zie bijvoorbeeld Soph. El. 471: Pl. Hipp. Maj. 282E: δοκῶ με πεῖραν τήνδε τολμήσειν ἔτι; οἶμαι ἐμὲ

πλείωχρήματα εἰργάσθαι; Eur. Alc. 641: μ᾽ οὐ νομίζω παῖδα σὸν πεφυκέναι. Dem. 9.47: εἰ δ᾽
οἴεσθε Χαλκιδέας τὴν Ἑλλάδα σώσειν ἢ Μεγαρέας, ὑμεῖς δ᾽ἀποδράσεσθαι τὰ πράγματα, οὐκ
ὀρθῶς οἴεσθε.
25

Jannaris (1968), 481 en Schwyzer (1950), 375-6.
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een Romeinse traditie, aangezien in Griekse documenten het woord ‘ὁμολογῶ’ gebruikt
wordt en in Romeinse documenten scripsi de norm is. 26 Dit zou duiden op een Romeinse
invloed in dit document. Wolf spreekt dit echter tegen door te beargumenteren dat in de
Romeinse formule de accusativus vóór de infinitivus staat en in dit geval de accusativus
‘μαι’ achter de infinitivus staat. 27 In het Grieks maakt het niet uit of de accusativus voor of
achter de infinitivus staat, terwijl in het Latijn de accusativus (vrijwel) altijd voor de
infinitivus staat. Ankum probeert deze verplaatsing van het woord ‘μαι’ te verklaren door te
speculeren dat de schrijver eerst ‘ἔγραψα ἀπέχιν’ geschreven had om er vervolgens achter
te komen dat hij het woord ΄μαι΄ (= με) vergeten was te schrijven. Hij voegde dit woord er
vervolgens direct achter toe. 28
Het feit dat er ‘ἀπέχιν’ in plaats van ἀπέχειν geschreven staat kan verklaard worden vanuit
iotacisme. 29 Het samenvallen van ει en ι is al geattesteerd vanaf de Ptolemeïsche periode. 30
In regel 2.8 wordt ‘δούλουλου’ geschreven in plaats van δούλου. Dit kan verklaard worden
als een mechanische schrijffout, namelijk dittografie. De opsteller van het document wilde
δούλου schrijven, maar herhaalde de eindsyllabe per ongeluk, waardoor er δούλουλου
kwam te staan.
Volgens de schrijfwijze van het klassiek Grieks zou ‘ἐκσφραγισμένης’ in regel 2.9
geschreven moeten worden als ἐξεσφραγισμένης. De schrijfwijze ἐκσφραγισμένης komt al
sinds de derde eeuw v. Chr. voor in de papyri, waarbij het perfectum van samengestelde
werkwoorden zonder een reduplicatie-ε gevormd wordt. 31
Het woord ‘καί’ in regel 2.10 kan in een betrekkelijke bijzin slechts bijwoordelijk gebruikt
zijn en dus niet als nevenschikkend voegwoord. In het geval van een betrekkelijke bijzin
wordt καί gebruikt om ondergeschikte bijzinnen op één niveau met de hoofdzin te zetten. 32
In dit geval wordt het betrekkelijk voornaamwoord vaak gevolgd door het suffix -περ of
door het partikel δή. Daarnaast wordt καί vaak gebruikt om nadruk op een belangrijk idee te
geven, meestal het woord dat er direct op volgt of de zin waar het in staat. 33 Het duidt hier
dus waarschijnlijk niet op een tweede bedrag dat Menelaos ook zou moeten teruggeven.
Daarnaast is het gebruik van het woord ‘ἀποδώσω’ opvallend. Dit woord wordt meestal

26

Ankum (1978), 160; Thür (1994), 270.

27

Wolf (2010a), 166.

28

Ankum (1978), 160.

29

Ankum (1978), 159.

30

Dickey (2011), 152.

31

Wolf (2010a), 163-4.

32

Smyth (1956), 653.

33

Smyth (1956), 652.

24

gebruikt voor het terugbetalen van een schuld. Ankum gebruikt dit gegeven om te
beargumenteren dat naast ‘ἔγραψα ἀπέχιν μαι’ (regel 2.6) ook dit een vertaling uit het Latijn
zou zijn, namelijk van het Latijnse reddam, wat typisch is voor mutuum-contracten. 34 In de
papyri heeft men het aan de andere kant over παραδώσω, wanneer men het over een
ναυλωτική en het teruggeven van vracht heeft. 35 Over het eigenaardige gebruik van
ἀποδώσω volgt later in deze scriptie meer.
Het gebruik van de schrijfwijze ‘ἀκουλούθως’ in plaats van ἀκολούθως is goed te verklaren.
Al sinds de derde eeuw v. Chr. lagen de klankwaardes van de klanken ου en ο zo dicht bij
elkaar dat ze vaak door elkaar gehaald werden in de papyri. 36 In de papyri wordt deze
verwarring tussen ου en ο meestal gemaakt wanneer er in een nabije syllabe ook een ου
voorkomt.
In regel 2.12 wordt de vorm ‘ἔνγυον’ gebruikt in plaats van het klassieke ἔγγυον. Ook dit is
te verklaren door middel van een bekende fonologische ontwikkeling. De nietgeassimileerde spelling van de laatste ν vóór een gutturale klank in samengestelde woorden
heerst al in de tweede eeuw v. Chr. 37
De laatste -t van es[t] in regel 3.10 wordt bijna geheel bedekt door het eerste zegel.

DE PERSONEN IN HET CONTRACT
De rollen van de personen in het contract zijn niet altijd gemakkelijk te ontwaren. Het
contract zelf geeft weinig leidraden en alleen P. Attius Severus kennen we met enige
zekerheid uit andere bronnen. Toch kan er vanuit de onderlinge samenhang tussen de
personen het een en ander geconcludeerd worden.

Menelaos
Menelaos is de ik-persoon vanuit wiens perspectief het eerste chirographum geschreven is. Hij
kwam uit een stadje in Klein-Azië genaamd Keramos. Dit betekent dat hij waarschijnlijk de
status van peregrinus had bij het afsluiten van een contract. 38 Hij was degene die 1000
denariën heeft ontvangen en beloofde terug te betalen. Ook was hij eerder een
contracterende partij van de genoemde ναυλωτική geweest samen met Primus. Naar alle
waarschijnlijkheid was hij schipper van beroep.

34

Meer over dit type contracten in hoofdstuk V, 57-8.

35

Jakáb (2000), 250; Ankum (2007), 451; Wolf (2010a), 179. Cf. P.Lond. III 948.

36

Wolf (2010a), 163 (incl. noot 44).

37

Wolf (2010a), 163.

38

Meer hierover in hoofdstuk VI, 75-7.
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Primus
Primus was de slaaf van P. Attius Severus. Hij sluit namens zijn meester een contract met de
schipper Menelaos af waarin hij 1000 denariën aan hem overdraagt. Waarschijnlijk was hij
ook degene die de ναυλωτική met Menelaos afgesloten had. Het is onbekend of hij uit
zichzelf handelde binnen een peculium 39 of zijn meester vertegenwoordigde als servus actor. 40

P. Attius Severus
P. Attius Severus was de meester van de slaaf Primus en Romeins burger. Naar alle
waarschijnlijkheid is hij te identificeren met een ons bekende handelaar in Baetische olie en
garum. Deze handelaar kennen we uit verschillende inscripties op amforen uit Rome waar
deze producten in hebben gezeten. 41 Het is echter niet zeker waar hij vandaan komt. 42 Attius
is een vaak voorkomend gens in Puteolische inscripties. 43 Aan de andere kant kennen we een
C. Attius Severus uit een Baetische inscriptie uit 31 n. Chr. 44

M. Barbatius Celer
M. Barbatius Celer was een Romeins burger en kwam naar alle waarschijnlijkheid uit de
omgeving van Puteoli. Hij is de ik-persoon vanuit wiens perspectief het tweede chirographum
geschreven is. Hij staat garant voor het door Menelaos ontvangen bedrag. Het feit dat Celer
borg staat zou kunnen betekenen dat hij en Menelaos een gezamenlijk belang hadden. Het
suggereert in ieder geval dat hij genoeg kredietwaardigheid had om door Primus erkend te
worden als borg. 45 Celer was analfabeet. We kennen een andere M. Barbatius die als arbiter
optreedt in een aantal documenten van omstreeks 50 n. Chr. uit het archief van de Sulpicii. 46

39

Dit was een fonds dat een Romeinse pater familias aan zijn slaven en zonen kon geven waarmee

laatstgenoemden zelf zaken konden doen. Dit was nodig omdat een Romeinse pater familias in
principe aansprakelijk was voor het gehele bezit van de familia en dus ook alle schulden. Dit betekent
dat wanneer een slaaf of een zoon een contract aanging en de schuld niet terugbetaalde, de pater
familias aansprakelijk kon worden gesteld. De pater familias kon deze aansprakelijkheid beperken door
zijn slaven en zonen een peculium te geven. Als er zaken werd gedaan met het geld van een peculium,
kon er slechts vervolgd worden tot de omvang van dat peculium. Zo bleven de rest van de bezittingen
van de pater familias dus ongedeerd.
40

Jakab & Manthe (2003), 296. Een servus actor was een slaaf die direct in opdracht van zijn meester

handelde.
41

CIL XI 3642, 3644, 3645, 4748, 4749.

42

Tchernia (2016), 270-1 en Terpstra (2014), 63.

43

Zie CIL X 2120, 2121, 2122 en 2123.

44

AE 1955, 21.

45

Camodeca (2000), 190 en Gofas (1994), 257.

46

TPSulp. 34, 35 en 36. Een arbiter was een persoon die door twee partijen gekozen werd om een

beslissing te nemen over hun juridisch geschil.
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Q. Aelius Romanus
Omdat M. Barbatius Celer analfabeet was, moest er een persoon aan te pas komen die
namens hem het chirographum kon schrijven. Dit was de Romeinse burger Q. Aelius
Romanus. Misschien was hij ook één van de getuigen die het contract verzegeld heeft.

HET ARCHIEF VAN DE SULPICII
Na de tekst van TPSulp. 78 besproken te hebben, is het belangrijk ook het archief waar dit
document onderdeel van is te bespreken. De context van het archief zou ons immers kunnen
helpen bij het vinden van een juiste interpretatie. Het contract van Menelaos is onderdeel
van het archief van de Sulpicii, met name in de vroegere secundaire literatuur ook wel het
archief van de Agro Murecine genoemd. 47 Dit archief werd gevonden in 1959 bij de aanleg
van de snelweg tussen Napels en Salerno op de Agro Murecine, grenzend aan de rivierhaven
van Pompeii aan de Sarno. Het archief bestaat uit een meer dan honderd met was bestreken
houten tabletten. De tabletten zaten in een rieten mand en bevonden zich in een triclinium
van een gebouw. 48 De tabletten zijn in anaerobische condities bewaard gebleven na de
uitbarsting van de Vesuvius in 79 n. Chr. 49
Het archief bestaat uit diptycha en triptycha. Diptycha bestaan, zoals de naam zegt, uit twee
tabletten die in codexvorm aan elkaar gebonden waren. Triptycha bestonden uit drie
tabletten. Van deze tabletten werden alleen de binnenkanten schrijfklaar gemaakt, zodat de
tekst beschermd was aan de binnenkant van de codex. De tabletten konden dichtgebonden
en verzegeld worden om hun authenticiteit te waarborgen.
Daarnaast zijn er twee verschillende soorten documenten opgenomen in het archief, namelijk
testationes en chirographa. 50 Een testatio is een berichtgeving van een gedane zaak, in de derde
persoon geschreven. Dit bericht kan door iedereen geschreven zijn en de bewijskracht van
een dergelijk document berustte dan ook op de medewerking van getuigen, waarvan er bij
testationes in het archief van de Sulpicii zeven of meer zijn. Daarnaast zijn er chirographa in
het archief. Dit is een verklaring in de eerste persoon, die in principe door de opsteller zelf

47

Andreau (1999), 71. Vergelijk Giordano & Sbordone (1968) en Bove (1979).

48

Het betreft een villa van grote luxe met ongewoon veel triclinia. De precieze functie van het gebouw

is onderwerp van discussie. Het had niet de inrichting van een herberg, maar door de vele triclinia kan
het geen privéfunctie gediend hebben. De villa lijkt enigszins op de Casa dei Triclini in Ostia en zou
dus van een collegium geweest kunnen zijn. Vaak wordt aangenomen dat de villa eigendom was van
een Sulpicius. Zie Wolf (2010a), 1-2 en Wolf (2010b), 17-8.
49

Zie Wolf (2010b), 20 voor een uitgebreide uitleg over de conservatieomstandigheden.

50

Zie voor een uitgebreidere beschrijving van het verschil tussen testationes en chirographa en de

verdere gevolgen die het type document kon hebben voor bijvoorbeeld de uiterlijke vorm van de
tabulae Meyer (2004), 132-4.
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geschreven is. De bewijskracht van deze documenten berustte op de eigenhandigheid.
Dergelijke documenten hebben in het archief zelden meer dan drie getuigen. Een
chirographum kon in sommige gevallen door een ander persoon dan de opsteller zelf
geschreven worden, zoals ook het geval is in het Latijnse chirograpum van TPSulp. 78. 51 Het
chirographum is een documentvorm die al sinds de tweede eeuw v. Chr. voorkomt in de
Griekse papyri uit Egypte. 52 De Romeinen nemen deze vorm over in de eerste eeuw v. Chr.
De documenten in het archief gebruiken vaste formules, waarvan zelden afgeweken wordt.
Ze zijn over het algemeen in ordentelijk standaardlatijn geschreven. TPSulp. 78 is het enige
(deels) Griekse document in het archief. We weten niet hoe de contracten in de praktijk
opgesteld zijn, maar het feit dat de documenten standaardformules volgen lijkt aan te tonen
dat ze niet ad hoc ontworpen zijn. 53
De tabletten verhandelen over de praktijken van vier vrijgelatenen of nakomelingen van
vrijgelatenen en bankiers, waarvan met name C. Sulpicius Faustus en C. Sulpicius Cinnamus
een belangrijke rol spelen. 54 De documenten zijn te dateren tussen 26 (of 29) 55 n. Chr. en 61 n.
Chr. 56 Van bijna alle documenten is bekend dat ze in de Romeinse havenstad Puteoli
opgetekend zijn. 57 Geen enkel document stamt uit Pompeii, ondanks dat ze nabij deze stad
gevonden zijn. De documenten zijn dus waarschijnlijk tussen 61 n. Chr. en 70 n. Chr. van
Puteoli naar Pompeii gebracht. De reden hiervoor is onbekend. 58
Er is een zekere chronologie in de documenten te zien. Eerst gaan de documenten over de
praktijken van de vrijgelatene Gaius Sulpicius Faustus, dan van Faustus en zijn vrijgelatene

51

In het archief van de Sulpicii zijn er van de 30 chirographa slechts vier niet van eigen hand. Hiervan

gaat wordt er in één geval namens een vrouw geschreven. Van de andere drie gevallen zijn er twee
door slaven geschreven. De andere is TPSulp. 78, welke geschreven is door een Romeinse
medeburger. Zie Wolf (2010b), 29.
52

Wolff (1978), 109.

53

Wolf (2010b), 21.

54

De andere twee Sulpicii zijn Gaius Sulpicius Eutychus en Gaius Sulpicius Onirus. Eutychus komt

slechts in één document voor (TPSulp. 87), uit 51 n. Chr. Onirus komt slechts kort voor in het jaar 61 n.
Chr., in de jongste documenten van het archief (TPSulp. 91, 92 en 93). Wolf (2010b), 26 onderscheidt
nog een vijfde Sulpicius: Faustus Maior. Deze zou voorkomen in de vroegste documenten tot aan 35 n.
Chr. (TPSulp. 22, 42 en 66).
55

De datering van TPSulp. 42 is onzeker. Als dit document te dateren is in 26 n. Chr., is het het oudste

document van het hele archief.
56

Andreau (1999), 72. Alle documenten zijn dus eerder dan de aardbeving van 62 n. Chr. te dateren.
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De uitzonderingen zijn TPSulp. 12 en 26, welke in Capua opgesteld zijn, en TPSulp. 44, welke in

Volturnum opgesteld is.
58

Andreau (1999), 72.
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Gaius Sulpicius Cinnamus en tot slot van Cinnamus alleen. 59

De context van TPSulp. 78 binnen het archief
Binnen het archief van de Sulpicii is er een twaalftal tabletten waar niemand van de Sulpicii
in genoemd wordt. 60 TPSulp. 78 is er hier een van. Het is de vraag waarom deze documenten
onderdeel zijn van dit archief. 61 Drie mogelijke opties zijn dat de Sulpicii op de documenten
van hun cliënten of handelscontacten pasten, ze hun schuldbekentenissen bewaarden of als
crediteuren fungeerden samen met anderen. 62
Wat opvalt is dat alle personen uit TPSulp. 78 nergens anders in het archief voorkomen. Het
is dus niet zo dat één van de personages bijvoorbeeld ‘vaste klant’ was van de Sulpicii, zoals
andere personen in het archief wel verscheidene keren terugkomen. 63 Vaak werden diptycha
na het opstellen en verzegelen aan de tegenpartij overhandigd, zodat deze ze als bewijslast
kon gebruiken. 64 De vraag is dus hoe dit contract vervolgens in dit archief is beland.
In het archief van de Sulpicii zijn documenten met twee chirographa ongewoon. Slechts vijf
documenten zijn dusdanig opgesteld, namelijk TPSulp. 54, 55, 57, 75 en 78. Bij al deze
documenten bevat het tweede chirographum een vorm van zekerheid. Bij TPSulp. 54 en 57
wordt de zekerheid gevormd door middel van een fideiussio, zoals bij TPSulp. 78. 65 In allebei
deze documenten wordt Sulpius Cinnamus als crediteur genoemd. Alleen TPSulp. 78, het
contract van Menelaos, is tweetalig. Ook qua vorm wijken de andere documenten af. Waar
bij TPSulp. 78 het Latijn direct op het Grieks aansluit, volgen de tweede chirographa van de
andere documenten de volledige formule en beginnen dus opnieuw met de datum. 66
Omtrent TPSulp. 78 zijn er verschillende interpretaties geopperd. Zo is het denkbaar dat een
van de Sulpicii als tussenpersoon fungeerde voor een van de personages uit het document. 67
Zij bezaten dan een kopie van het contract, omdat zij de bankiers waren die alle betalingen
moesten regelen. 68 Het antwoord op de vraag waarom TPSulp. 78 onderdeel is van het
archief van de Sulpicii hangt in ieder geval nauw samen met de vraag naar de interpretatie
van het contract op zichzelf en de oplossing zal altijd speculatief blijven.

59

Faustus komt voor in de documenten van 29-52 n. Chr., Cinnamus in de documeten van 43-55 n.

Chr. Cf. Wolf (2010a), 6 en Rowe (2005), 2.
60

TPSulp. 12, 15, 43, 45, 51, 52, 55, 60, 64, 70 en 78.
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Cf. Wolf (2010a), 7.

62

Andreau (1999), 72-3.

63

Zoals C. Novius Eunus, welke voorkomt in TPSulp. 51, 52, 67 en 68.

64

Wolf (2010b), 21.

65

Bove (1984), 143-8.

66

Wolf (2010a), 158.

67

Andreau (1999), 75.

68

Ankum (1978), 169-70; Camodeca (1999), 180; Rathbone (2003), 209; Jones (2006), 116-7.

29

III – STATUS QUAESTIONIS
Nu is vastgesteld welke editie van het contract van Menelaos gebruikt zal worden in dit
onderzoek en deze editie aan nauwkeurige analyse is onderworpen, is het belangrijk om te
bepalen wat implicaties zijn van de verschillende edities van de tekst. Op deze manier kan
bekeken worden welke mogelijkheden tot interpretatie de verschillende edities in het
verleden geboden hebben en welke van deze interpretaties met de huidige standaardeditie
overeenstemmen. Bovendien zullen in dit hoofdstuk de bestaande interpretaties van het
contract kritisch besproken worden.

DE EDITIES VAN HET CONTRACT VAN MENELAOS
Na de vondst van de Murecine Tabletten in 1959 werd het publiceren ervan toevertrouwd
aan prof. Oscar Onorato, die de documenten in één keer wilde uitgeven. Helaas stierf hij in
1965, voordat hij zijn werk kon voltooien. 69 Hierdoor is het archief pas voor het eerst
uitgegeven in een incomplete en gebrekkige editie door C. Giordano en F. Sbordone in negen
deelpublicaties tussen 1966 en 1980. Het contract van Menelaos werd apart gepubliceerd. 70
Door L. Bove kreeg het contract van Menelaos het nummer Tabula Pompeiana (TP) 13
toebedeeld. 71
In 1979 volgde een voortreffelijke cura secunda van het contract van Menelaos door J.G.
Wolf. 72 In 1981 stelt H.J. Ankum nog één wijziging ten opzichte van de editie van Wolf
voor. 73 In regel 2.6 las Wolf namelijk μοι, terwijl hier volgens Ankum μαι gelezen moest
worden. Deze andere lezing zou de basis zijn voor een geheel nieuwe interpretatie van
Ankum, die het contract zag als een overeenkomst voor een maritieme geldlening (pecunia
traiecticia) 74. Wolf sloot zich later bij deze lezing van Ankum aan, maar zou de nieuwe
interpretatie van Ankum bestrijden. 75 Ook Bove volgt deze lezing van het contract. 76 In 1982
bestudeert G. Purpura het tablet nogmaals uitvoerig met behulp van foto’s, gezien van het
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oorspronkelijke tablet nauwelijks meer iets te lezen was door gefaalde pogingen het tablet te
conserveren. 77
In 1984 publiceert Biscardi nog een editie van het contract. 78 Deze gaat echter terug op de
foutieve lezing van Sbordone en Giordano en is daardoor nauwelijks bruikbaar.
G. Camodeca publiceerde in 1999 een complete heruitgave van het archief van de Sulpicii. 79
In de editie van Camodeca kreeg het contract van Menelaos het nummer Tabula Pompeinana
Sulpiciorum (TPSulp.) 78. Zijn editie van het contract verschilt niets van de oorspronkelijke
cura secunda van Wolf met inachtneming van de wijziging van Ankum.
Tot slot publiceerde Wolf in 2010 het volledige archief nogmaals. 80 Ook hij wijzigt niets aan
zijn oorspronkelijke editie met inachtneming van de wijziging van Ankum. In deze editie
van Wolf kreeg het contract het nummer Tabula Pompeiana Nova (TPN) 68. Samengevat is er
dus consensus over de juiste lezing van het contract van Menelaos onder Wolf, Bove,
Purpura, Ankum en Camodeca. Ik zie geen reden om deze lezing niet te volgen.

VERSCHILLENDE INTERPRETATIES
Een goede interpretatie van het contract van Menelaos hangt af van verschillende factoren.
Ten eerste dient het woord ναυλωτική (regel 2.9 en 11) overtuigend geïnterpreteerd te
worden. Er dient vastgesteld te worden wat de economische en juridische inhoud is van dit
begrip. Ten tweede moet uitgelegd worden wat de relatie is tussen TPSulp. 78 en de
genoemde ναυλωτική. Ook dient verklaard te worden welk recht men toe kon passen op het
contract: Grieks-hellenistisch gewoonterecht of het Romeinse recht. Op deze manier kan men
tot een interpretatie komen van het beoogde juridische en economische doel van TPSulp. 78.
Een noodzakelijke aanname die hierbij gemaakt moet worden, is dat het contract functioneel
was voor het beoogde economische en juridische doel. 81
De kern van de discussie is het feit dat volgens het contract het ontvangen bedrag
terugbetaald moet worden, wat zou kunnen duiden op een mutuum (lening) en niet op een
ναυλωτική, wat ‘maritieme vervoerovereenkomst’ zou betekenen. 82 Omtrent het woord
‘ναυλωτική’ zijn er dus in het verleden twee belangrijke interpretaties geopperd. J.G. Wolf
vertaalt dit woord met ‘Seefrachtvertrag’ (maritieme vervoerovereenkomst). 83 Hij wordt hierin
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gevolgd door D.C. Gofas, G. Thür, G. Camodeca en E. Jakab. 84 J.A. Ankum zag in dit woord
echter een ‘Seedarlehen’ (maritieme geldlening). 85 G. Purpura, L. Bove en P. Gröschler volgen
hem in deze interpretatie. 86 Tegenwoordig is er echter een zekere consensus bereikt over het
feit dat ναυλωτική alleen op een maritieme vervoerovereenkomst kan duiden. 87 Ook Ankum
heeft zich achter deze interpretatie geschaard in zijn laatste bijdrage aan de discussie. 88
Toch is er nog veel discussie over de relatie tussen TPSulp. 78 en de ναυλωτική waarnaar in
het contract wordt verwezen. Zo is niet iedereen het erover eens of het contract van
Menelaos binnen een Grieks-hellenistische of een Romeinse juridische context gezien moeten
worden. Met deze punten hangt, zoals gezegd, de interpretatie van het beoogde
economische en juridische doel van het contract nauw samen.
Wolf publiceerde zijn cura secunda van het contract van Menelaos in het artikel Der
Seefrachtvertrag des Menelaos uit 1979. 89 In dit artikel introduceerde hij zijn interpretatie van
het document als een maritieme vervoerovereenkomst. Later verdedigde hij zijn interpretatie
tegen kritiek van Ankum in het artikel ‘Die Ναυλωτική des Menelaos – Seedarlehen oder
Seefrachtvertrag?’ uit 2002. 90 Volgens Wolf is het contract “nach Form, Stil und Inhalt eine
hellenistische Urkunde”. 91 De Romeinse elementen die Wolf herkent in het contract zijn
volgens hem maar marginale concessies aan de lokale praktijk van het Romeinse
chirographum. Daarnaast concludeert hij op grond van de betekenis van ναυλωτική in de
meeste Egyptische papyri dat dit woord waarschijnlijk ook in deze context die betekenis
heeft. Vervolgens redeneert hij dat Menelaos de 1000 denariën niet als vrachtloon kan
hebben ontvangen. Deze afspraak over de teruggave doet hem vermoeden dat de
geldstukken het vrachtgoed zijn. In de ναυλωτική wordt dan geregeld waar, hoe en
wanneer de teruggave dient te geschieden en eventueel ook onder welke voorwaarden dit
niet hoefde te gebeuren.
De interpretatie van Wolf wordt door Jakab geduid als vreemd, maar economisch gezien niet
onvoorstelbaar. 92 TPSulp. 78 komt echter niet overeen met het contractmodel van de
Egyptische papyri die Wolf en Jakab onderzocht hebben. Deze papyri zijn immers vaak een
eenvoudige ontvangstbevestiging van de vervoerder, waarin alleen de vracht en
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bestemmingshaven beschreven staan, zonder clausule voor retournering. 93 Een nog
fundamenteler probleem met de interpretatie van Wolf is dat in de papyri consistent
παραδώσει gebruikt wordt voor het teruggeven van de vracht aan de bevrachter na het
transport, terwijl in TPSulp. 78 hiervoor ἀποδώσω (regel 2.10) wordt gebruikt, een term die
juist vaak gebruikt wordt voor het terugbetalen van een lening. Wolf probeert dit te
verklaren door zich te beroepen op de speciale aard van de vracht, namelijk muntstukken.
Dit zou het gebruik van het afwijkende werkwoord verklaren.
Gofas zoekt een interpretatie van het contract in een andere hoek. 94 Hij gaat uit van de
hypothese dat we vaak in recentere rechtsinstituten sporen kunnen zien van een oudere
voorganger en vice versa. Zo trekt hij een analogie tussen de 13e- en 14e-eeuwse praktijk van
een maritieme lening met een sterk verzekeringskarakter en TPSulp. 78. Volgens hem wijst
het Griekse eerste chirographum erop dat het contract geregeld werd door het Grieks
gewoonterecht. Gofas ziet de ναυλωτική net als Wolf als een maritieme
vervoerovereenkomst, maar dit betekent volgens hem niet dat TPSulp. 78 ook een maritieme
vervoerovereenkomst moet zijn. Daarentegen is het bedrag van 1000 denariën een fictieve
lening die Menelaos bevestigt van Primus te hebben ontvangen. Dit bedrag
vertegenwoordigt (een percentage van) de waarde van de vracht. Menelaos hoeft dit bedrag
alleen terug te betalen als de vracht niet goed aankomt in de bestemmingshaven. De
interpretatie van Gofas heeft twee grote problemen: Ten eerste hangt zijn interpretatie sterk
af van een verband tussen een laat-middeleeuwse praktijk en het contract uit de eerste eeuw
n. Chr. Hij heeft nauwelijks contemporain bewijs om zijn hypothese te onderbouwen. Ten
tweede ontvangt in de middeleeuwse documenten de bevrachter altijd de (fictieve) lening. In
het geval van TPSulp. 78 ontvangt de schipper het geld, wat als het ware dus een omdraaiing
van de middeleeuwse praxis zou zijn. Deze omdraaiing zou in de praktijk echter onlogisch
kunnen blijken, omdat de schipper in dit geval het geld of de vracht met de waarde van de
geldsom zou ontvangen. Deze zaken zouden bij een zeereis mee aan boord gaan en dus ook
vergaan bij schipbreuk en dergelijke, precies die zaken waartegen een bevrachter zich zou
wensen te verzekeren. De vraag is dan dus wat er over zou blijven voor de bevrachter?
Thür reageert op de interpretatie van Gofas en herkent de zwaktes van diens interpretatie. 95
Hij probeert de theorie van Gofas in overeenstemming te brengen met het Romeinse recht.
Thür houdt dan ook de betekenis van ναυλωτική als maritieme vervoerovereenkomst aan.
Ook stelt hij vast dat TPSulp. 78 niet deze ναυλωτική is, maar er slechts naar verwijst. Ook
denkt Thür zoals Gofas dat het beoogde juridische doel van de afspraken tussen Primus en
Menelaos een lening met een verzekeringskarakter betreft. Het contract TPSulp. 78 is volgens
hem echter een Aestiomationsabrede, een document waarin de overeengekomen waarde van
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de overgenomen vracht wordt vermeld als het geleende bedrag. In latere tijden, de
middeleeuwse praktijk waar Gofas het over heeft, wil de belader het bedrag vooraf aan de
reis ontvangen, zodat er later niet geprocedeerd hoeft te worden. Het gebruik van de
Aestimationsabrede gaat in die tijd over in een lening met een verzekeringskarakter. Het
probleem met de interpretatie van Gofas is echter niet opgelost door Thür: nog steeds zijn er
nauwelijks contemporaine bronnen waarmee de theorie onderbouwd kan worden. 96
Bovendien heeft Rathbone aangetoond dat de som van 1000 denariën onmogelijk het
equivalent kan zijn geweest van een normale vracht. 97
Naast Gofas en Thür zien ook Camodeca en Terpstra het contract als een maritieme
verzekering. 98 Zij voegen beiden weinig toe aan de andere bestaande interpretaties.
Ankum publiceerde in 1978 zijn artikel ‘Tabula Pompeiana 13: ein Seefrachtvertrag oder ein
Seedarlehn?’ 99 In dit artikel reageert hij op de cura secunda van Wolf en stelt als wijziging voor
om in regel 2.6 μαι (= με) in plaats van μοι te lezen. Deze wijziging neemt hij als basis om de
woorden ἔγραψα ἀπέχιν μαι te interpreteren als een directe vertaling van de Latijnse
formule scripsi me accepisse, welke vaak voorkomt in mutuum-contracten. Ankum ziet het
contract dan ook als een maritieme geldlening (pecunia traiecticia). Volgens hem is het
contract een volledig Romeinsrechtelijke overeenkomst die vertaald is naar het Grieks en valt
het prima te verklaren binnen het Romeinse rechtssysteem. Zo is de term ναυλωτική
(συγγραφή) volgens hem een vertaling van het Latijnse traiecticius (contractus), een term die
hij kent van een constitutio van Justinianus uit 528 n. Chr. Ankum verdedigde deze
interpretatie nog meerdere malen tegen kritiek van onder andere Wolf. 100
Het probleem met een interpretatie van de term ναυλωτική (συγγραφή) als maritieme
geldlening is dat deze betekenis nergens anders in Griekstalige documenten geattesteerd is.
In de Griekse papyri uit Egypte lijkt de term consequent voor een maritieme
vervoerovereenkomst gebruikt te zijn. Ten behoeve van zijn interpretatie van de ναυλωτική
(συγγραφή) haalt Ankum de tekst aan van een constitutio van Justinianus uit 528 n. Chr.,
waarin de term ‘contractus traiecticii’ staat. 101 Deze tekst is dus ruim vier eeuwen na TPSulp.
78 te dateren en is bovendien de enige bron waarin de term ‘contractus traiecticii’ voorkomt.
Bovendien wordt een maritieme geldlening in het Grieks een δάνειον ναυτικόν genoemd.
Ankum verdedigt zijn hypothese door te stellen dat de schrijver van TPSulp. 78 best de
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woorden ναυλωτική en ναυτικόν door elkaar gehaald kan hebben. 102 Wolf werpt, mijns
inziens terecht, tegen dat dit argument niet heel sterk is. 103
Purpura geeft een aanvulling op de interpretatie van Ankum. 104 Ook volgens hem is TPSulp.
78 geen zeetransportcontract, maar een maritieme geldlening. Waar volgens Ankum echter
het genoemde bedrag van 1000 denariën inclusief rente is, zou de rente volgens Purpura in
een aparte stipulatio vastgesteld moeten worden, die op een ander tablet gestaan zou hebben,
dat niet bewaard is.
In een zeer uitgebreide studie van Jakab uit 2000 naar TPSulp. 78 bespreekt ze de
interpretaties van Wolf, Ankum, Gofas en Thür kritisch en komt ze vervolgens met een
nieuwe interpretatie van het contract. 105 Vanuit een vergelijking met Egyptische papyri
concludeert zij opnieuw dat ναυλωτική waarschijnlijk ook in deze context maritieme
vervoerovereenkomst betekent. Jakab ziet in de Egyptische papyri nog een andere praxis,
namelijk die van vooruitbetaling van het vrachtloon. De ontvangst van deze vooruitbetaling
werd altijd in een ontvangstbevestiging vastgelegd in een aanhangsel bij het vrachtcontract
of als apart document. Het is volgens haar dus aannemelijk dat de 1000 denariën uit TPSulp.
78 als vrachtloon bedoeld waren. De terugbetalingsclausule verklaart zij door middel van
een digestentekst van Ulpianus (D.19.2.15.6). In deze tekst staat dat de vectura (vrachtloon)
als mutuum (lening) ontvangen is en dat de bevrachter de vectura terugeist in een proces. Zo
zou ook in TPSulp. 78 het vrachtloon pro mutua vooruit zijn betaald. Volgens Jakab is het
contract met deze juridische constructie zowel rechtsgeldig voor het Grieks-hellenistische als
het Romeinse recht. In 2003 bekrachtigde Jakab haar interpretatie nogmaals in een artikel. 106
In 2007 publiceerde Ankum het artikel ‘Noch Einmal: Die Naulootike des Menelaos in TP 13 (=
TPSulp. 78) – Ein Seedarlehen oder ein Seefrachtvertrag?’ 107 In dit artikel overdenkt hij zijn
interpretatie nogmaals en bespreekt hij met name de interpretatie van Jakab kritisch. Ankum
volgt in dit artikel de interpretatie van Wolf dat dit document een volledig hellenistische
rechtsfiguur is. Naast het feit dat de interpretatie van Jakab te gecompliceerd zou zijn, is het
volgens Ankum weinig overtuigend dat Jakab voor de verklaring van een hellenistische
rechtsfiguur een Romeinse wetstekst aanwendt. 108 Daarnaast zou het feit dat de formulering
in regels 10-11 (‘ἃ καὶ ἀποδώσω ἀκο{υ}λούθως τῆ ναυλωτικῆ’) op een algemene
verplichting wijst tegen Jakabs hypothese spreken dat de 1000 denariën alleen verschuldigd
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waren in het geval van vis maior. Het blijkt namelijk niet uit deze woorden zelf dat er
bepaalde gevallen waren waarin het verschuldigde bedrag niet terugbetaald hoefde te
worden. Dit kan slechts gespeculeerd worden door de benoeming van een tweede
document, de ναυλωτική. Uiteindelijk trekt hij de conclusie dat de interpretatie, die hij
voorheen zo hevig verdedigd had, niet de meest waarschijnlijke is: “So bringen die vielen gegen
das Seedarlehen und für das Seetransport sprechenden Argumente mich jetz dazu, die van J.G. Wolf
schon 1979 vorgetragene Auffassung, daß Menelaos die 1000 Denare als Frachtgut empfangen hat, als
die richtige zu akzeptieren.” 109
Tot slot bracht D. Jones in zijn boek ‘The Bankers of Puteoli’ een nieuwe interpretatie in. 110 Hij
stelde voor het contract te beschouwen als een fictieve lening en vooruitbetaling, zoals Jakab,
maar niet van het vrachtloon. Dit omdat 1000 denariën volgens Jones een veel te gering
bedrag zou zijn geweest voor een realistische financiering van een zeereis. Daarom stelt hij
voor dat het een vooruitbetaling is voor een specifiek doel, namelijk om de portoria
(havengelden) te betalen in de bestemmingshaven. Deze vooruitbetaling zou niet
terugbetaald hoeven te worden als de portoria in goede orde betaald werden van het geld.
Zoals blijkt is er nog veel discussie over een juiste interpretatie van het contract van
Menelaos. De grote aandacht die dit contract gekregen heeft van verschillende rechtshistorici
is goed te rechtvaardigen door het belang dat een goede interpretatie van dit contract kan
hebben voor ons begrip van het antieke zeerecht en de relatie tussen de Grieks-hellenistische
en Romeinse rechtssystemen in de vroege Keizertijd. Tot nog toe is het contract echter slechts
bekeken door juristen. Als classicus hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen geven in het
debat door het contract te bekijken door een filologische bril. Deze nieuwe zienswijze zal
wellicht nieuwe inzichten kunnen bieden die tot een betere interpretatie van het contract
kunnen leiden.
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IV – NAULOTIKAI (SYNGRAPHAI) IN DE GRIEKSHELLENISTISCHE PAPYRI
Om een beeld te krijgen van wat ναυλωτικαὶ (συγγραφαί) in een Grieks-hellenistische
context kunnen zijn, zullen in dit hoofdstuk verscheidene papyri aan bod komen die zichzelf
omschrijven als ναυλωτικαὶ (συγγραφαί) of iets met dit type contract te maken hebben. Er
zijn verscheidene papyri die bestempeld kunnen worden als ναυλωτικαὶ (συγγραφαί). In
dit hoofdstuk zal een aantal van deze papyri die van belang lijken in verband met
ναυλωτικαί en TPSulp. 78 eruit gelicht worden. Daarnaast zal er gekeken worden naar een
aantal maritieme geldleningscontracten in de Griekse wereld. 111

ETYMOLOGIE EN DEFINITIE
Voordat er gekeken wordt naar het gebruik van de term ναυλωτικός in de Griekse papyri
lijkt het zinvol om eerst dit woord zelf nader te bekijken. De stam van het bijvoeglijk
naamwoord is afgeleid van het Griekse werkwoord ‘ναυλόω’, waarvan de LSJ de volgende
definitie geeft: “let oneʼs ship for hire”. 112 Dit werkwoord is afgeleid van het zelfstandig
naamwoord ‘ναῦλον’, wat volgens de LSJ betekent: “passage-money, fare or freight”. 113
Waarschijnlijk is dit zelfstandig naamwoord weer afgeleid van ναῦς. 114 Het daarvan
afgeleide bijvoeglijk naamwoord ‘ναυλωτικός’ heeft volgens de LSJ de betekenis “for
chartering of ships”. 115 Het woord ‘ναυλωτικός’ heeft dus iets te maken met het verhuren van
(een deel van) een schip.
In haar proefschrift uit 1978 over de aansprakelijkheid van schippers in het Griekshellenistische en Romeinse recht definieert A. Meyer-Termeer ναυλωτικαὶ συγγραφαί als
volgt: “Ναυλωτικαὶ συγγραφαί sind in griechischer Sprache abgefasste Urkunden, in denen
jemand, der Güter per Schiff befördert, den Empfang und/oder das Einladen van Gütern bestätigt,
wobei er sich ausdrücklich oder stillschweigend verpflichtet, diese Güter mit seinem Schiff zu
befördern und an einem bestimmten Ort abzuliefern.” 116 Ναυλωτικαὶ συγγραφαί zijn in langere
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en kortere vormen overgeleverd tussen de Egyptische vervoerovereenkomsten. 117 De kortere
documenten zijn eenvoudige ontvangstbevestigingen met alleen de vracht en bestemming
beschreven, zonder clausule voor teruggave van de vracht. De langere documenten zijn veel
uitgebreider met veel informatie en bijkomende afspraken. Al met al was een ναυλωτική als
volgt opgebouwd en kon het de volgende elementen bevatten: 118
-

Een aanhef met daarin de datering 119, de aanduiding van de schipper, het schip
waarmee de lading vervoerd zal worden, eventueel een borg 120 en de bevrachter. 121

-

Een bevestiging van de ontvangst (steevast met het werkwoord παραλαμβάνω of
met μετροῦμαι in het geval de lading graan betreft) en/of het inladen (met het
werkwoord ἐμβάλλομαι) van de vracht. Dit kon eventueel onder ede gebeuren. De
vracht werd in deze clausule nader gespecificeerd.

-

Een verklaring van de schipper om de vracht naar de bestemmingshaven te brengen
tegen een bepaald vrachtloon (ναῦλον). 122 Er konden ook eventuele andere
betalingen vermeld worden die de schipper accepteerde. 123

-

Een verklaring van de schipper om de lading in de bestemmingshaven terug te geven
aan de bevrachter (steevast met het werkwoord παραδίδωμι). Deze afspraak kon
samengaan met een aansprakelijkheidsclausule voor het geval de schipper de
verplichtingen niet of niet goed nakwam. Ook kon er een regeling zijn aangaande
overliggeld bij vertraging (door toedoen van de bevrachter) in de haven bij het
uitladen.

-

Aan het eind van het contract kon er een οὐδὲν ἐγκαλῶ-clausule 124 of een κυρία-

117

Jakab (2000), 250.

118

Meyer-Termeer (1978), 109.

119

De datering staat ook vaak aan het einde. Wolf (2010a), 160 ziet een correlatie tussen de plaats van

de datering in de tekst en de vorm van het document. Bij chirographa staat de datering volgens hem
altijd aan het einde van het contract.
120

Volgens Meyer-Termeer (1978), 54-5 werd sinds de tijd van Antoninus Pius (138-161) vaak een borg

als extra zekerheid ingebracht bij vervoerovereenkomsten in het geval de staat de bevrachter was. Als
het om een private vervoerovereenkomst gaat, zijn er geen borgen geattesteerd in de Egyptische
documenten.
121

Wanneer er gesproken wordt over de bevrachter, wordt degene die de opdracht geeft voor het

vervoeren van de vracht bedoelt. Oftewel, de tweede partij naast een schipper in een
vervoerovereenkomst.
122

De ναῦλον kon zowel met muntstukken als in natura betaald worden. Zie Meyer-Termeer (1978),

12 en 43, noot 164 en 165.
123

Zie Meyer-Termeer (1978), 13-5 voor een opsomming van alle mogelijke betalingen. Van alle

betalingen die Meyer-Termeer noemt komt alleen de σπονδή ook bij private vervoerovereenkomsten
voor. Veel van de genoemde betalingen komen ook slechts in teksten uit de vierde eeuw n. Chr. voor.
124

Letterlijk vetaald ‘ik procedeer omtrent niets’, waarmee de opsteller van het contract een

toezegging deed dat hij achteraf om geen van de in het contract opgenomen clausules zou procederen.
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clausule staan. De κυρία-clausule komt in veel Griekse contracten en
ontvangstbevestigingen voor en staat steeds aan het einde van de context. De
clausule kan verwijzen naar het document zelf of naar de zaken die in het document
worden afgesproken. 125 Er is veel discussie over de betekenis en het juridische
karakter van deze clausule. 126 De oorspronkelijke betekenis uit de voor-Ptolemeïsche
tijd was dat het een clausule is waardoor er niet succesvol geprocedeerd kon worden
over de in het contract vastgelegde feiten. Dit was om te voorkomen dat er
geprocedeerd werd in een andere stad dan waar het contract opgesteld was en een
beroep werd gedaan op een afwijkende rechtspraktijk in die stad. 127 In de
Ptolemeïsche en zeker in de Romeinse tijd was deze functie echter volledig komen te
vervallen en had de clausule waarschijnlijk weinig juridische betekenis meer. 128

NAULOTIKAI IN DE GRIEKSE PAPYRI
Er is enige onenigheid over welke papyri ‘ναυλωτική’ genoemd mogen worden. In haar
proefschrift heeft A. Meyer-Termeer ongeveer zestig papyri geanalyseerd die zij
bestempelde als ‘ναυλωτικαί’ en onder elkaar gezet. 129 Wolf geeft echter aan dat veel van de
papyri die Meyer-Termeer opneemt slechts ontvangstbevestigingen van de vrachtgoederen
en dus geen echte vervoerovereenkomsten zijn. 130 Jakab geeft tevens aan dat ze maar weinig
ναυλωτικαί heeft kunnen vinden. 131 Ankum denkt dat er vele tientallen documenten zijn die
we kunnen beschouwen als ναυλωτικαί. 132 In deze paragraaf zal een analyse gegeven
worden van contracten die met enige zekerheid een vervoerovereenkomst betreffen en van
enkele documenten die interessant kunnen zijn voor de bestudering van
vervoerovereenkomsten en TPSulp. 78.
De oudste ναυλωτική die we over hebben is P.Hib. I 98 (1) uit 252 v. Chr. Deze papyrus uit
kartonnage is in homologie-vorm 133 opgesteld en is een dubbeldocument. In het document
komt een schipper genaamd Dionysios overeen 4800 artaben gerst ingeladen te hebben (r. 3:

Zie Meyer-Termeer (1978), 57.
125

Wolff (1978), 155.

126

Voor een uitgebreide bespreking over alle verschillende meningen en argumenten omtrent het

gebruik van de κυρία-clausule, zie Wolff (1978), 155-62.
127

Wolff (1978), 157. Meyer-Termeer (1978), 57-9 en 60-1 is van mening dat deze clausule vermoedelijk

dezelfde werking heeft als de οὐδὲν ἐγκαλῶ-clausule.
128

Wolff (1978), 157.

129

Meyer-Termeer (1978), 90-103.

130

Wolf (2010a), 169 noot 92.

131

Jakab (2000), 254 incl. noot 40.

132

Ankum (1978), 163.

133

Wat betekent dat het contract ingeleid wordt met een vorm van het werkwoord ὁμολογῶ. Meer

over Griekse documentvormen in hoofdstuk VI.
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ἐμ[β]εβ[λῆσ-]/[θαι). Vervolgens volgt de dateringsformule van het document. Hierna volgt
de tweede tekst van het contract, die geen grote afwijkingen vertoond met het de eerste tekst.
De tweede tekst eindigt wellicht met een οὐδὲν ἐγκαλῶ-clausule (r. 21: οὐθ̣[ὲν ἐγκαλῶ]).

Langere en kortere ναυλωτικαί
Een goed voorbeeld van een ναυλωτική van het langere type, is het compleet bewaarde
document P.Lond. III 948 (2). In dit contract uit 236 n. Chr. verhuurt (r. 1: ἐναύλωσεν)
Aurelios Herakles uit Antaeopolis, een schipper (r. 1: κυβερνήτης̣), alle laadruimte van zijn
transportschip (r. 2: πλοίου ἀγωγῆς), aan het raadslid Aurelios Areios uit Arsinoë voor het
vervoeren van 250 artaben aan groentezaden van Arsinoë naar Oxyrhynchus. Het vrachtloon
bedraagt 100 drachmen, waarvan er 40 vooruitbetaald moeten worden en 60 pas bij de
aflevering van de goederen (r. 7: ἅμα τῇ παραδόσει) 134 betaald hoeven te worden. In het
contract is een aansprakelijkheidsclausule opgenomen waarmee de schipper de
verantwoordelijkheid voor transportschade op zich neemt. Aan de andere kant moet door de
bevrachter voldaan worden aan strikte termijnen voor het in- en uitladen van de vracht.
Tevens is een κυρία-clausule opgenomen. Na het daadwerkelijke contract is een
ontvangstbevestiging van de vooruitbetaling aan de schipper Aurelios Herakles toegevoegd.
Het contract eindigt met de datering.
P.Wisc. II 65 (3) is een ναυλωτική van het kortere type. Dit beschadigde contract uit de vijfde
eeuw n. Chr. is in homologie-vorm opgesteld. 135 In dit contract komt de schipper Aurelios
Kollouthos overeen (r. 3: ὁμολογῶ) in de haven van Oxyrhynchus een zekere vracht en een
vrachtloon van 15 gouden muntstukken ontvangen te hebben. De schipper belooft de vracht
af te leveren en hij neemt de volledige aansprakelijkheid voor schade op zich (r. 8-9:
παραδοῦναι σοι ἄδολ[ον] καθαρὸν ἀκακούργητον] / ἀπὸ πάσης ναυτικῆς
κακουργίας). 136 Bij het uitladen van de goederen ontvangt de schipper de rest van het
vrachtloon. Het contract bevat tevens een κυρία-clausule.

Ἑτερόπλους
Een contemporaine papyrus met het contract van Menelaos is P.Oxy. XLIX 3484 (4) uit 27-33
n. Chr. Dit fragmentarisch bewaarde document is een vervoerovereenkomst tussen twee
onbekende partijen om een lading tarwe stroomopwaarts (r. 5: [τοῦ ἀναπλόου τοῦ

134

“tegelijk met de aflevering”

135

Een objectieve of subjectieve contractvorm waarin het contract geformuleerd wordt als een reeks

bepalingen voorafgegaan door een vorm van het werkwoord ‘ὁμολογέω’. Het verschil tussen een
objectieve en een subjectieve homologie is het verschil tussen het gebruik van de derde of eerste
persoon van ὁμολογέω.
136

“(ik kom overeen de vracht) eerlijk, onvervalst en onbeschadigd door iedere maritieme

boosaardigheid bij jou af te leveren.”
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πυ]ροῦ) 137 van Oxyrhynchus naar Euergetes en een lading wijn stroomafwaarts (r. 5:
κατ]απλόου τ[οῦ] ο̣ἴ̣νο
̣ υ
̣ ̣ ) van Euergetes terug naar Oxyrhynchus te vervoeren. Waar de
vorige documenten slechts over een enkele reis (ἀναπλοῦς) gingen, is dit een
vervoerovereenkomst van het type ἑτεροπλοῦς, waarbij een lading heen en vervolgens een
lading teruggebracht moest worden. Er wordt een bedrag van 300 drachmen bij het inladen
betaald en de rest van het vrachtloon wordt bij aflevering gegeven, wanneer het schip weer
terug in Oxyrhynchus is. Het is niet bekend hoeveel dit resterende bedrag was. Tevens is er
sprake van de betaling van één kruik wijn bij wijze van fooi aan de dienaren die geholpen
hebben bij het vervoer (r. 12-13: σπονδῆς νιαν[ί]σκοις κερά/[μιον ἕν). 138

Condities waarin niet gevaren mag worden
Een andere vrijwel compleet bewaarde ναυλωτική – er mist alleen een stuk aan het einde –
is P.Oxy. XLV 3250 (5) uit omstreeks 63 n. Chr. Hierin verhuurt de schipper Anoubas zijn
schip (aangeduid met ‘σκάφην’ in r. 5) aan Polytimus, slaaf van C. Norbanus Ptolemaeus. Er
zullen in Hermopolis 562,5 artaben arakos 139 ingeladen worden, 140 die in Akanthos uitgeladen
zullen moeten worden. Er wordt een vrachtloon van 140 drachmen overeengekomen,
waarvan Anoubas toezegt er 72 ter plekke te hebben ontvangen (r. 12-14: ὁμολογεῖ ὁ
Ἀνουβᾶς ἐσχηκέναι παρὰ / τοῦ Πολυτείμου ἐπὶ τῶν τόπων δραχμὰς ἑβδομήκοντα /
δύο) 141 en de overige 68 drachmen moet Polytimus geven (r. 15: ἀποδότω) bij het uitladen
van de vracht. Let erop dat de betaling van dit geldbedrag wordt uitgedrukt met een vorm
van ἀποδίδωμι. Er wordt afgesproken dat het schip klaar moet liggen voor het inladen op de
21ste van de maand. Vervolgens volgt een aantal afspraken die de veiligheid van de vracht
moeten waarborgen, bijvoorbeeld dat het schip niet ’s nachts of bij slecht weer mag varen (r.
22-23: μὴ ἐξέστω αὐτῷ νυγτοπλοεῖν μηδὲ / χειμῶνος ὄντος). 142 In Akanthos moet de lading
aan Polytimus of zijn vertegenwoordiger afgeleverd worden (r. 26-27: παρα/δότω).
Ook in de fragmentarische papyrus P.Laur. I 6 (6), een document uit omstreeks 100 n. Chr.,
wordt een aantal condities vastgelegd waaronder de schipper niet mag varen. Zo mag hij
niet bij nacht en bij storm varen (r. 4: μὴ νυκτὶ µ̣ηδ
̣ ̣ʼ ἐ̣ν̣ χ[ειμῶνι πλέων). Er is in dit
document geen clausule omtrent het vrachtloon overgeleverd. Wel omvat het contract een
κυρία-clausule (r. 11: ἡ ναύλωσις κυ[ρία). Het is opvallend dat in dit geval niet het woord

137

Deze conjectuur kan gemaakt worden op basis van het noemen van τὸν ἀνάπλουν (r. 15 en 19).

Het aanvullen van -ρου tot πυροῦ wordt gerechtvaardigd door πυ[ροῦ in r. 24.
138

“één kruik als fooi voor de jongemannen.” Voor dit gebruik van σπονδή, zie bijvoorbeeld P.Oxy. IX

1207 (r. 10).
139

Dit zijn een soort peulvruchten. Zie Bagnall (1993), 26.

140

Wat opvalt is dat het schip van Anoubas omschreven wordt als een schip met een laadvermogen

van vijfhonderd artaben (r. 3-4: σκάφης ποταμίας ἀγωγῆς ἀρταβῶν / πεντακοσίων).
141

“Anoubas komt overeen ter plekke te hebben ontvangen van Polytimus 72 drachmen”

142

“het is hem niet geoorloofd om ’s nachts te varen noch wanneer er een storm is”
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ναυλωτική, maar ναύλωσις gebruikt wordt in deze clausule. 143

Vervoerovereenkomst voor een begrafenistransport
P.Hamb. I 74 (7) is net als P.Hib. I 98 opgesteld in homologie-vorm. Dit contract uit 173 of
174 n. Chr. geeft weer hoe ναυλωτικαί voor allerlei soorten transport ingezet konden
worden. Het betreft namelijk een vervoerovereenkomst voor een lijkschip (r. 3: πλο]ίου
ν̣ε̣κρηγοῦ). Een schipper komt overeen een lichaam te hebben ontvangen, dat hij moet
afleveren in de bestemmingshaven Kerke bij de begrafenisondernemer Thakaris. Verder
verklaart hij dat hij het vrachtloon, heffingen en alle kosten voor het schip ontvangen heeft
(r. 9-10: καὶ ν]α̣ύλου καὶ τέλους καὶ πάσης / [δαπάνης] τοῦ πλοίου). 144 De hoogte van al
deze bedragen is onbekend. Het document eindigt met de datering.

Geldtransport
P.Oxy I 144 (8) is de jongste vervoerovereenkomst die we over hebben en dateert uit 580 n.
Chr. Deze ναυλωτική is bovendien een van de weinige concrete voorbeelden van
geldtransport die we over hebben uit de oudheid. Het document is doorgekruist, wat
waarschijnlijk betekent dat aan de voorwaarden in het contract voldaan is. In dit document
belooft een onbekende schipper een som van in totaal 2205 gouden muntstukken te
vervoeren naar Alexandrië. Er is een clausule opgenomen die aangeeft dat de schipper niet
bij slechte omstandigheden mag varen (r. 11-12: δίχα θεοῦ βίας / καὶ τῶν κατὰ ποταμὸν
κινδύνων καὶ ἐπηρειῶν). 145 De aflevering van de vracht op de plaats van bestemming wordt
aangeduid met het werkwoord καταβάλλω (r. 11: καταβαλεῖν, r. 15: κατεβλήθη) en dus
niet met het gewoonlijke παραδίδωμι. Bovendien wordt afgesproken dat de schipper tevens
een brief van de secretaris Theodorus moet overhandigen, zodat hij de genoemde
goudstukken volledig overdraagt (r. 14-15: καὶ ἐνεγκεῖν γράμματα τοῦ λαμπροτάτου
ἀποκρισιαρίου Θεοδώρου / ὡς τὸ εἰρημένον χρυσίον εἰς πλῆρες κατεβλήθη). 146

143

Dit woord is slechts twee keer geattesteerd in het corpus van papyri, namelijk in P. Laur. I 6 en SB

14 11552, beide keren als onderdeel van een κυριά-clausule. Dit zelfstandig naamwoord heeft de
betekenis ‘bevrachting’, zie Beekes (2010) s.v. ναύλωσις. Het is verwant aan het bijvoeglijk
naamwoord ναυλώσιμος, wat betekent ‘betreffende het vrachtvervoer’. De stam ναυλ- is hetzelfde als
van ναυλωτική.
144

“zowel het vrachtloon als de belasting als alle uitgaven van het schip”

145

“behalve (in het geval van) geweld van God en de gevaren met betrekking tot een rivier en

kwaadwilligheden.” Vergelijk dergelijke clausules in P.Oxy. XLV 3250, P.Laur. I 6 en P.Jand. inv. nr.
616 + 245. In dit geval is er geen sprake van niet varen bij nacht of storm, maar van ‘θεοῦ βίας’ en ‘τῶν
κατὰ ποταμὸν κινδύνων καὶ ἐπηρειῶν’.
146

“en een brief van de zeer illustere secretaris Theodorus, zodat het genoemde geld in zijn

volledigheid wordt neergelegd.”
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De staat als opdrachtgever
Een goed voorbeeld van een vervoerovereenkomst met de staat als opdrachtgever is
P.Warren 5 (9) uit 154 n. Chr. Volgens dit document moet de schipper Achais 4503 artaben
tarwe vervoeren vanuit Kerke en afleveren bij de administratie in Alexandrië. De lading
wordt gecontroleerd door εὐσχήμονες 147. Ene Didymos staat borg voor de belofte van de
schipper om de vracht in goede orde af te leveren.
Een zeer uitgebreide en gecompliceerde vervoerovereenkomst is P.Oxy XLIII 3111 (10) van
15 mei 257 n. Chr. en omvat drie delen, het eigenlijke contract gevolgd door twee chirographa.
Het betreft een annona-levering aan het Legio II Traiana Fortis Valerianorum et Galliana 148 en
staat dus in een Romeinse context. Dit is wellicht te zien aan het feit dat het document begint
met een plaatsaanduiding (r. 1: ἐν Ἀντινόου νέων Ἑλλήνων τῇ λαμπρᾷ πόλει), iets wat in
de andere Egyptische documenten niet voorkomt. Tevens omvat het contract een Romeinse
stipulatio-formule (r. 15-16: ἐπερωτ[η]θ(εὶς) ὡμο/λόγ(ησεν)). 149 In dit contract heeft de
schipper Aurelios Dionysios zijn schip verhuurd en 800 keramia wijn ingeladen. De vracht
moest vervoerd worden van de haven van Oxyrhynchus naar de haven Kleopatra in de
Hermopolis nomos. Per 100 keramia kreeg hij een vrachtloon van 80 zilveren drachmen, wat
uitkomt op een totaal van 640 drachmen. Het volledige vrachtloon heeft hij gekregen bij het
sluiten van het contract. De schipper kreeg de instructies dat hij niet bij storm of bij nacht
mag varen. Als extra betaling na succesvol transport zou de schipper enkele keramia goede
wijn ontvangen. Tevens ontving hij één keramion wijn als plengoffer (r. 15: ὑπὲρ σπονδῆς
οἴνου κεράμιον ἕν). Het contract bevat een κυρία-clausule en eindigt met de
dateringsformule. De twee chirographa omvatten simpele bevestigingen van de bevrachter en
zijn partner dat zij het transportcontract persoonlijk afgesloten hebben en het vrachtloon
zoals afgesproken betaald hebben (r. 17-19: (hand 2) Αὐρήλιος Διοσκ[ο]υρίδη̣[ς ὁ καὶ
Ἀπολλώ]/νιος νεναύλωμαι καὶ ἐξωδίασα τὸ / ναῦλον πλήρη ὡς πρόκειται. / (hand 3)

147

Meyer-Termeer (1978), 55-6 geeft uitleg over wie deze εὐσχήμονες zijn. Het blijken bepaalde

personen te zijn die namens de staat opzichters waren bij het inladen van de goederen. Dit had zowel
een preventieve als een controlerende functie. De εὐσχήμονες moesten er immers op toezien dat de
vracht onbeschadigd aan boord kwam. Als er vervolgens aan het einde van de reis schade aan de
vracht werd vastgesteld, was het zeker dat deze tijdens de reis was ontstaan. De ambtenaren die voor
het transport verantwoordelijk waren konden dan de schade verhalen op de schipper.
148

In Jakab (2000), 256 wordt dit foutief het Legio III genoemd.

149

“Hij is overeengekomen, nadat hij bevraagd was.” De stipulatio-formule is in de Griekse papyri

vanaf de invoering van de Constitutio Antoniniana alom vertegenwoordigd. Hiervoor komt hij echter
zelden voor. Dit heeft te maken met het feit dat door de Constitutio Antoniniana ieder vrij persoon in
het Romeinse rijk burgerrechten kreeg en dus het Romeinse recht ook voor iedereen in het rijk ging
gelden. Een stipulatio was volgens Romeins recht noodzakelijk om de meeste contracten bindend te
maken. Meer hierover in hoofdstuk IV.
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Αὐρήλιος Ἰοῦστος ὁ προκείμεν̣[ος -ca.?- ] συννεναύλωμαι ὡς πρόκειται). 150

Een divers vrachtloon
Tot slot is P.Jand. inv. nr. 616 + 245 (11) relevant voor het onderzoek naar hellenistische
vervoerovereenkomsten. Dit document komt uit Oxyrhynchus en is te dateren in het jaar 221
n. Chr. Er is enige discussie of dit contract een echte ναυλωτική is. Het contract zou kunnen
worden ingeleid met het woord ‘[ἐμίσθ]ωσαν’ volgens de editie van P.J. Sijpesteijn en K.A.
Worp. 151 In dit geval zou het contract duiden op een gewone μίσθωσις (de hellenistische
tegenhanger van de Romeinse locatio-conductio 152) waarbij toevallig het object van verhuur
een schip betreft. Wolf geeft echter aan dat hier net zo goed ‘[ἐναῦλ]ωσαν’ gelezen zou
kunnen worden. 153 In dit geval zou het document in lijn liggen met de andere ναυλωτικαί. In
het document verhuurt Aurelios Serenos zijn schip (r. 6: σκα[π]οπάκτωνα) 154 aan Aurelios
Demetrios om een ongenoemde vracht te vervoeren van Oxyrhynchus naar Tebennythis en
weer terug. De schipper mag niet bij nacht en bij storm varen (r. 30-31: οὐ νυ/[κτὸς οὐ]δὲ
χειμῶ̣[ν]ο̣ς̣ ὄ̣ντ̣ ος πλέον̣τ̣(ες)). 155 Het ναῦλον wordt vastgesteld op 500 zilveren drachmen, 1
metres wijn, 10 spadia kalfsvlees, 10 metretai olijfolie en 3 metretai radijsolie. Hiervan heeft de
verhuurder 100 drachmen ad hoc ontvangen. De rest ontvangt hij bij het uitladen in
Oxyrhynchus na terugkeer uit Tebennythis. Vervolgens volgt een κυρία-clausule (r. 44-45: ἡ
ναυλῶ/σις κυρία). Hierna staat een stipulatio-formule geschreven (r. 45-47: περὶ δὲ τοῦ̣
[ταῦτ]α ὀρθῶς / καλῶς γείνεσθαι [ἐπερ]ω̣τήσαντες / ἀλλή̣λ̣ους ὡμολόγη̣[σ]α̣ν̣) 156. Het
contract eindigt met de datering. Vervolgens bevestigt Aurelios Serenos in zijn eigen
handschrift dat hij persoonlijk dit contract heeft afgesloten en de genoemde 100 drachmen
ontvangen heeft.

BANK-DIAGRAPHAE
Naast de ναυλωτικαί die hierboven geanalyseerd zijn, is er nog een aantal papyri dat

150

“(hand 2) Ik, Aurelios Dioskourides, die ook (bekend staat als) Apollonios, heb een schip gehuurd

en het vrachtloon volledig betaald zoals voorgeschreven. (hand 3) Ik, Aurelios Ioustos, heb het
vastgestelde (schip?) mede gehuurd zoals voorgeschreven.”
151

Sijpesteijn & Worp (1976), 162.

152

Over dit Romeinse contracttype meer in hoofdstuk V, 56-7.

153

Wolf (2010a), 171-2.

154

Het woord σκα[π]οπάκτωνα is afgeleid van σκᾶπος en πάκτων. Σκᾶπος is afgeleid van het

Latijnse scapus, wat ‘stam’ betekent. Dit zou onder andere kunnen slaan op de in het bijzonder
langwerpige vorm van het schip, of het feit dat het schip uit één stam gehouwen is. Πάκτων is een
term die gebruikt wordt voor kleine binnenvaartscheepjes.
155

Vergelijk dergelijke clausules in P.Oxy. XLV 3250 en P.Laur. I 6.

156

“aangaande het feit dat die dingen juist en goed geschiedden, zijn zij het eens geworden met elkaar,

nadat ze vragen gesteld hadden.”
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interessant is met betrekking tot het vrachtloon en andere zaken rondom
vervoerovereenkomsten. Gezien dit strikt genomen geen zuivere ναυλωτικαί zijn worden ze
apart behandeld. Het betreft twee bank-diagraphae. Bank-diagraphae zijn verzamelingen van
afschriften van betalingen die met het bankwezen te maken hebben. In deze documenten
wordt dus met name genoemd wie wat betaald heeft aan wie en wordt slechts ter
verantwoording van die betaling een schets van het contract op basis waarvan die betaling
vereist is toegevoegd. 157 De voor ons relevante bank-diagraphae zijn P.Bad. IV 79 en
P.Ross.Georg. II 16.
In P.Bad. IV 79 (12) uit omstreeks 139 n. Chr. verhuurt de schipper Heron zijn eigen boot aan
een gezelschap van ναύκληροι om veertig ladingen zand van het dorp Ankyron naar
Arsinoe te vervoeren voor de bouw van een theater. In het document wordt bevestigt dat de
schipper het vrachtloon van 88 drachmen ontvangen heeft (r. 13: ἀπέχιν). 158 Het document
begint met een bovenschrift en waarschijnlijk de naam van de bankier. Vervolgens volgen de
datering en de namen van de betalers in de nominativus en de naam van de ontvanger in de
dativus. De betalers worden omschreven als ναύκληροι (r. 10). De ontvanger wordt
κυβερνήτης (r. 12) genoemd. 159 Het document eindigt met een clausule waarin staat dat
ondanks de ontvangst van het vrachtloon de overige 23 ladingen – die blijkbaar nog niet
plaatsgevonden hebben – nog steeds verschuldigd zijn.
P.Ross.Georg II 18 (13) betreft een register van contracten en is te dateren in 140 n. Chr. De
papyrusrol is sterk versnipperd en een deel bevindt zich in het Egyptische museum in Caïro
en een deel in de Academie van Wetenschappen en St. Petersburg. 160 De papyrus is
waarschijnlijk in stukken gesneden door illegale handelaren. In de afschriften is een relatief
groot aantal ναυλωτικαί vertegenwoordigd. Dit zijn de contracten VI, XXIX, XXXI, XLI en
XLII. Ondanks de fragmentarische aard van het document, kunnen toch vele lacunes
ingevuld worden doordat het een sterk geformaliseerd document betreft met veel parallellen
met P.Bad. IV 79. Helaas zijn de details van veel transacties voor ons verloren gegaan. Zo is
van geen van de transacties de hoogte van het ναῦλον bekend. De aard van de lading betreft
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Cereteli & Krüger (1966), 95.
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In P.Oxy. XX 2272, r. 26-27 bedraagt het vrachtgeld voor een lading zand twee drachmen. Het hier

genoemde bedrag van 2 1/5 drachmen zit hier opvallend dicht bij. Zie Hagedorn (1974), 282 noot 20.
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De rollen van ναύκληροι en κυβερνήται lijken redelijk vast te zijn in de Egyptische papyri.

Κυβερνήται zijn de kapiteins en stuurmannen van een schip. In het geval van kleinere boten bezaten
zij vaak hun eigen schip, zoals in het geval van P.Bad. IV 79. De rol van de ναύκληροι is een stuk
onduidelijker. In de Ptolemeïsche tijd lijken deze personen nooit eigen schepen te bezitten en treden
ze op als een soort tussenpersonen voor de bezitters van schepen. In de Romeinse periode wordt het
onderscheid tussen ναύκληροι, κυβερνήται en bezitters van schepen onduidelijker. Hier zijn de
ναύκληροι niet altijd slechts tussenpersonen, maar bezitten ze soms hun eigen schepen. Zie Adams
(2018), 197-8.
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in het geval van XXIX en XLII hout (XXIX r. 128· φοίνικος κ̣όμμα̣[τα; XLII r. 189: ξύλων
κορμοὺς εἴκο[σι), 161 wat in Egypte een kostbaar materiaal is. In XXXII bestaat de vracht uit
onder andere olijven uit Mendes (XXXII r. 145: [ἐ]λέας Μενδησίας̣). Bij geen van de
vervoerovereenkomsten is de omvang van de vracht bekend. Wel weten we van VI, XXXII en
XLII de capaciteit van het schip, respectievelijk 600, 550 en 500 artaben.
De opdrachtgevers zijn ook hier waarschijnlijk ναύκληροι en de ontvangers κυβερνήται. De
betaling geschiedt vaak via een tussenpersoon (XXXII r. 141: διὰ Μαρκίωνος; XXIX r. 125:
δ[ι]ὰ Μ[αρκίωνος (?)). 162 Ook in P.Ross.Georg II 18 is er waarschijnlijk sprake van betaling in
termijnen (XL r. 179: ἐπὶ λόγου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) [ἑξ]ήκοντα; XXIX r. 130-131: τὰς δὲ]
λοιπὰς τοῦ ναύ/[λου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς)). 163 In contract XXIX lezen we tevens over een
geldbetaling naar aanleiding van een σπονδή (XXIX r. 127: κ]αὶ σπονδῆς Μέμφεως
δραχμὰς δέ̣κ̣[α).
De bestemmingshaven is slechts in het geval van VI zonder meer bekend (VI r. 27: εἰς ὅρμον
Λ̣[ι]θίνης τοῦ Σαείτου). 164 In het geval van XXIX is het mogelijk dat de reis van Alsous (XXIX
r. 128: ἀπὸ ὅρμου Ἄλ]σους τοῦ Ἀρσινοείτου) naar Memphis ging, zoals we kunnen
beredeneren vanuit de woorden ‘σπονδῆς Μέμφεως΄ (XXIX r. 127). In XXXII worden er twee
potentiële bestemmingshavens genoemd (XXXII r. 146: εἰς ὅρμον Ἀν[τ]ινόου ἢ εἰς
Κλεο[π]άτριδ[α). Waarom deze keuze bestond is niet bekend.
In alle gevallen dient de vracht ‘σῶα ἀκακούργητα ἀπαράβροχα’ afgeleverd te worden. Het
woord ‘ἀπαράβροχος’ is nieuw en is slechts in deze papyrus geattesteerd. Het betekent
waarschijnlijk het verbod om de lading op een schadelijke, zorgeloze of nalatige manier nat
te laten worden.165
In het geval van XLII wordt een clausule opgenomen dat in het geval van het niet leveren
van (een deel van) de vracht de Alexandrijnse marktwaarde van soortgelijke goederen in
rekening gebracht wordt (XLII r. 197: [οὗ δʼ ἐὰν μὴ παραδώσει, δώσει τὴν ἐ]ν
Ἀλεξαν[δρεί]ᾳ τῶν ὁμοίων τειμὴν). 166
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Φοίνικος κόμματα zijn stukken van een (dadel)palm. Ξύλων κορμούς zijn houten stammen.
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Het is moeilijk vast te stellen wie deze bemiddelaars zijn. Zie Cereteli & Krüger (1966), 93.
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XL r. 179: “ten tijde van de afspraak 600 drachmen.” XXIX r. 130-131: “de overige … zilveren

drachmen van het vrachtloon.” Zie Cereteli & Krüger (1966), 96.
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Dit dorp is slechts in deze papyrus geattesteerd. Het is dus onbekend waar deze plaats precies lag.

Zie Cereteli & Krüger (1966), 97-8.
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Cereteli & Krüger (1966), 103. Het woord is op te delen tot ἀ-παρά-βροχος. Het is onduidelijk waar

dit woord precies van afgeleid is. Βρόχος als zelstandig naamwoord betekent ‘strop’, terwijl βρόχω als
werkwoord voorkomt met de betekenis ‘opslokken’.
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“waarvan hij, als hij het niet terug zal geven, de Alexandrijnse marktwaarde van gelijksoortige
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HET VRACHTLOON
Vervoerovereenkomsten waren commerciële contracten en de schippers met wie ze
afgesloten werden moesten hun kostwinning eruit halen. Dit betekent dat iedere ναυλωτική
een tegenprestatie veronderstelt. Dit was meestal in de vorm van een geldelijke betaling,
maar eventueel ook gedeeltelijk in natura. 167 Er is in verscheidene papyri sprake van dit
vrachtloon, wat ναῦλον wordt genoemd.
De bestudering van de hoogte het ναῦλον en de tarieven voor transport wordt zeer
bemoeilijkt door een aantal zaken. 168 Veel van onze bronnen zijn in een fragmentarische
staat, waarbij meestal tenminste een aantal essentiële gegevens, zoals de hoogte van het
vrachtloon, de vertrek- of bestemmingshaven of de aard en omvang van de vracht
ontbreken. Bovendien zijn onze bronnen sporadisch verdeeld over een lange periode. Het is
dus moeilijk om patronen te onderscheiden en te beargumenteren, buiten het feit dat de
kosten door de inflatie in de late derde en de vierde eeuw sterk stijgen. 169 Toch is er een
aantal conclusies dat getrokken kan worden.
Het vrachtloon kon uit een betaling in natura of een geldsom bestaan. 170 Er kon in twee delen
betaald worden, één deel vooraf aan het vervoer en het andere deel bij aflevering in de
bestemmingshaven. 171 Er diende een ναῦλον betaald te worden ongeacht of de vracht
publieke belastingen, militaire benodigdheden of private goederen betrof. 172 De kosten voor
transport gingen, zoals te verwachten, omhoog naar mate de reis langer duurde. 173
De enige papyrus waar sprake is van de vermelding van een bedrag en ‘ναυλωτικῆς’ in de
genitivus, zoals in TPSulp. 78, is P.Oxy. III 643. Op een fragment met een lijst van
verscheidene betalingen staan de woorden ‘ναυλωτικῆς (δραχμαὶ) η (of π?)’. Op basis

dingen zal geven.” Krüger denkt dat dit betekent dat de bestemmingshaven teven Alexandrië was,
omdat deze clausule alleen zin zou hebben als dit het geval was. Zie Certeli & Krüger (1966), 101-2.
Mijns inziens is dit echter geen sluitend bewijs, omdat de marktwaarde die in Alexandrië gehanteerd
werd wellicht als standaard marktwaarde in dit soort gevallen gezien werd.
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Voor vrachtlonen die gedeeltelijk in natura zijn uitbetaald, zie bijvoorbeeld P.Jand. inv. nr. 616 + 245

en P.Oxy XIII 3111.
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Adams (2018), 201.
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Pearl (1952), 77 geeft een schema met de gegevens van een aantal vervoerovereenkomsten uit deze

periode.
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Alle vrachtlonen en andere relevante gegevens zijn terug te vinden in de tabel in appendix II.
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Meyer-Termeer (1978), 12 geeft aan dat dit slechts bij private vervoerovereenkomsten gebeurde.

Het zou echter kunnen dat P.Oxy. XLIX 3484 afgesloten is met een ambtenaar, vanwege het feit dat er
sprake is van een supercargo en een kostenpercentage, zaken die typisch zijn voor
vervoerovereenkomsten met de staat.
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hiervan kan slechts geconcludeerd worden dat er een geldbedrag op basis van een
ναυλωτική was. Het erg lage bedrag van 8 (of 80) drachmen blijft onverklaard, maar kan
geen ναῦλον geweest zijn.

MARITIEME GELDLENINGEN IN DE GRIEKSE PAPYRI
Aangezien de interpretatie is geopperd dat TPSulp. 78 een maritieme geldlening zou kunnen
zijn, lijkt het nuttig om te bekijken hoe dit rechtsinstituut vorm heeft in de Griekse papyri.
Allereerst moet gezegd worden dat de maritieme geldlening in het Grieks geen ναυλωτική
heet, maar δανείον ναυτικόν.
Er zijn maar twee contracten die een maritieme geldlening behelzen overgeleverd. Eén ervan
is een invoeging in Demosthenes’ Tegen Lacritus (14). 174 De andere is SB III 7169 (15), waarin
meerdere partijen zaken afspreken voor een handelsexpeditie naar de Somalische kust.
Daarnaast is er in P.Vindob.G. 19792 (16), die een bank-diagraphè behelst, sprake van een
δανείον ναυτικόν. Tot slot is er ook in P.Vindob.G. 40822 (17) sprake van een δανείον
ναυτικόν. De overige bronnen die we hebben over dit contracttype zijn slechts sporadische
verwijzingen in onder meer de redevoeringen van Demosthenes en de Romeinse
rechtsbronnen.
Het vroegste voorbeeld van een δανείον ναυτικόν kennen wij uit Demosthenes’ redevoering
Tegen Lacritus, die kort voor 338 v. Chr. te dateren is. 175 In dit contract lenen Androkles en
Nausikrates 3000 drachmen aan Artemon en Apollodoros. De maritieme geldlening is voor
een reis met een schip met twintig roeiers, waarvan Hyblesios kapitein is (c. 10: τῇ εἰκοσόρῳ
ἣν Ὑβλήσιος ναυκληρεῖ.). De reis gaat eerst naar Mendes of Skion in Chalcidia, alwaar 3000
keramia wijn ingeladen dienen te worden om naar Borusthenes in Sarmatia te varen. Hier
moeten ze de wijn verkopen en andere waren inkopen, die ze naar Athene moeten
transporteren en daar verkopen. Een interessant aspect is dat de hoogte van de rente
afhankelijk is van de periode waarin gevaren wordt, naar gelang het gevaarlijker is te varen
in bepaalde tijden van het jaar. Het woord dat gebruikt wordt om de terugbetaling van de
lening aan te duiden is ἀποδῶσι (c. 11), in tegenstelling tot de vormen van παραδίδωμι die
in de vervoerovereenkomsten gebruikt werden om het afleveren van de vracht te
omschrijven.
Het andere contract voor een maritieme geldlening dat is overgelevered is SB III 7169. Dit
document dateert uit de tweede eeuw v. Chr. Zoals gezegd betreft het een maritieme
geldlening ten behoeve van een handelsreis naar de oostkust van Somalië. In de papyrus is
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Dem. 35.10-13. Dit contract is waarschijnlijk een invoeging uit latere tijd, maar gezien de

schaarsheid van maritieme geldleningen uit de oudheid niettemin van onschatbare waarde. Zie
Casson (1986), 14 noot 4.
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Ankum (2000), 295.
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er sprake van twee contracten. Van de eerste is alleen het einde overgeleverd en strekt van r.
1-5. De tweede is het contract voor de maritieme geldlening en strekt van r. 6 tot het einde.
De dateringsfomule en plaats van opstelling zijn helaas niet overgeleverd, dus we kunnen de
papyrus slechts dateren op paleografische grond. In het contract leent ene Archippos aan een
groep van vijf mannen een onbekend bedrag. De vijf mannen zijn waarschijnlijk
ναύκληροι. 176 Ook hier geschiedt de betaling, zoals bij P.Ross.Georg II 18, via een
tussenpersoon (waarschijnlijk een bankier) genaamd Gnaeus (r. 12: διὰ Γναίου). 177 Als de
lening niet op tijd terugbetaald zou worden (r. 15: ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶσιν ἐν τ[ῶι ὡρισμένωι
χρόνωι) 178, was er sprake van een straf. Volgens Wilcken zou dit zijn dat het bedrag
terugbetaald moest worden met een straftoeslag van 50 %. 179 Ook hier wordt een vorm van
ἀποδίδωμι (r. 15) gebruikt om de terugbetaling van de geldlening te omschrijven.
Vervolgens wordt de borgstelling vastgesteld. Er zijn vijf mannen die borg staan voor de
lening (r. 22: \καὶ τῶν ἐγγύων/), dus waarschijnlijk had iedere debiteur zijn eigen borg. 180
P.Vindob.G. 19792 is te dateren in 149 n. Chr. 181 In dit document betalen Gaius Longinus
Celer en Claudius Chares via hun bankier Marcus Claudius Sabinus een bepaald bedrag aan
Zoilus, Callimedes, Sostratus en Sosus. Ze komen alle vier uit Ascalon, 182 wat in de provincie
Judea ligt. Alle vier de laatstgenoemde personen zijn mede-eigenaren van een schip (r. 6:
συνναυκλήροις ὑμῶν πλοίου ἀκάτο(υ)). De συνναυκλήροι ontvangen een maritieme
geldlening overeenkomstig met een ‘ναυτικὴν συνγραφὴν’, waarvan de bankier een kopie
heeft. Alle vier de ναυκλήροι zijn gezamenlijk aansprakelijk voor het terugbetalen (r. 6-7:
ἀλ/ληλενγύοις εἰς ἔκτεισιν). Het schip inclusief uitrusting en de laatste vracht waren
onderpand voor betaling. De maritieme geldlening behelst in totaal 7 talenten zilver en 5160
drachmen, betaald in twee termijnen. De meeste afspraken die in dit document terugkomen
kennen we al van Demosthenes’ redevoeringen. 183
Het document P.Vindob.G. 40822 is te dateren in het midden van de tweede eeuw n. Chr. 184
Deze papyrus bestaat uit een recto en een verso die allebei handelen over een transport van
goederen vanuit India. De recto bestaat uit een deel van een overeenkomst over het transport
van goederen vanaf de Rode Zee door de woestijn naar Koptos, waar ze via de Nijl naar
Alexandrië vervoerd zullen worden. Het contract betreft een hypotheekovereenkomst
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betreffende goederen uit India (r. 12: κατὰ Μουζεῖριν 185; r. 26: ὑποτεθει-). De lening
waarvan sprake is (r. 23: δανείου) zou een maritieme geldlening zijn voor de acquisitie van
de goederen. De verso betreft een overzicht van hoeveelheden nardus, ivoor en textiel. Dit
document is niet zelf de δανείον ναυτικόν. 186 De terugbetaling van de lening wordt in dit
document omschreven met de woorden τῆς ἀποδόσεως (r. 13), wederom een vorm van
ἀποδίδωμι.

CONCLUSIE
Het is duidelijk dat een ναυλωτική slechts op een vervoerovereenkomst kan duiden. Er is
tot nog toe geen enkele overtuigende reden om aan te nemen dat de ναυλωτική in TPSulp.
78 geen vervoerovereenkomst is. In alle papyri waarin het woord ναυλωτική voorkomt heeft
het woord immers die betekenis. Dit betekent dat de eerste interpretatie van Ankum 187, dat
ναυλωτική (συγγραφή) gelezen moet worden als een vertaling van traiecticius contractus en
dus op een maritieme geldlening zou duiden, zeer onwaarschijnlijk is. Dit wil echter niet
zeggen dat het contract dat TPSulp. 78 zelf behelst geen maritieme geldlening kan zijn die op
basis van een ναυλωτική afgesloten is.
Een gegeven dat ons verder kan helpen bij een juiste interpretatie van TPSulp. 78 is dat bij
een aantal vervoerovereenkomsten in de papyri aan het einde een apart chirographum is
opgenomen waarin de schipper verklaart het vrachtloon ontvangen te hebben of waarin de
bevrachter verklaart het vrachtloon betaald te hebben. 188 TPSulp. 78 zou een dergelijke
persoonlijke ontvangstbevestiging van het vrachtloon door de schipper kunnen zijn.
Het gebruik van het werkwoord ἀποδώσω in het contract van Menelaos kan ons meer
duidelijkheid over de mogelijkheid van een dergelijke interpretatie verschaffen. Dit
werkwoord wordt in de Egyptische documenten slechts gebruikt als het om een geldlening
of ander verschuldigd bedrag gaat. In geen van de geanalyseerde ναυλωτικαί is een vorm
van ἀποδίδωμι te vinden. Het teruggeven van de vracht wordt integendeel consequent
uitgedrukt met een vorm van het werkwoord παραδίδωμι. 189 In het geval van het
terugbetalen van een maritieme geldlening wordt echter altijd een vorm van ἀποδίδωμι
gebruikt. 190 In P.Oxy. XLV 3250 wordt ook het betalen van een vrachtloon uitgedrukt met het
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Casson (1990), 202.
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werkwoord ἀποδίδωμι. 191 Een interessant geval is P.Oxy I 144, aangezien dit het enige geval
van geldtransport is dat we over hebben uit de oudheid. In dit geval wordt echter noch het
werkwoord παραδίδωμι noch het werkwoord ἀποδίδωμι gebruikt voor het leveren van de
vracht, maar het werkwoord ‘καταβαλεῖν’ (r. 12). De betrouwbaarheid van dit bewijs valt
echter in twijfel te trekken vanwege de zeer late datering van dit document. Op basis van
deze gegevens zou men dus vermoeden dat het contract van Menelaos iets te maken heeft
met een geldlening. Het is echter de vraag of deze geldlening een maritieme geldlening was.
De hoogte van het bedrag van 1000 drachmen zou ons hier uitsluitsel over kunnnen geven.
Dit bedrag is namelijk niet te vergelijken is met de bedragen uit de hellenistische ναυλωτικαί
of δανεία ναυτικά. De bedragen van het vrachtloon waren in de papyri veel lager dan 1000
denariën. Het hoogste vrachtloon uit de papyri bedraagt 640 drachmen voor het vervoer van
800 keramia wijn in P.Oxy XLIII 3111. Dit is echter een contract uit de derde eeuw n. Chr.,
tijdens de grote inflatie. Het vrachtloon voor een dergelijke lading had in de tijd van
Menelaos dus veel lager gelegen. Het laagste vrachtloon is te vinden in P.Bad. IV 79, waar
het gaat om 88 drachmen voor het vervoer van 44 ladingen zand.
De δανεία ναυτικά spreken vaak echter van veel hogere bedragen. Zo zijn in de zaak van
Demosthenes’ Tegen Lacritus 3000 drachmen gemoeid en in P.Vindob.G. 19792 maar liefst 7
talenten zilver en 5160 drachmen. Bovendien gaat het hier vaak om vrij grote
handelsexpedities met een hoog risicogehalte. Dit is terug te zien in het feit dat deze
geldleningen vaak sterk internationaal zijn. In het geval van Demosthenes’ Tegen Lacritus is
het verdrag afgesloten tussen aan de ene kant iemand uit Sphettus, een stad in Attica, en
iemand uit Euboea en aan de andere kant twee schippers uit Lycië, aan de westkust van
Klein-Azië. De partijen kwamen in Athene of Piraeus samen om een risicovolle lening af te
sluiten voor een reis via Chalcidice naar Pontus en terug. Bij P.Vindob.G. 19792 komen de
schippers uit Judea en wordt er een lening afgesloten voor een zeereis naar de kust van
Somalië. P.Vindob.G. 40822 betreft een hypotheekovereenkomst over goederen uit India die
is opgesteld in de Indische stad Muziris en handelt over een reis van Muziris naar
Alexandrië.
Samengevat is het dus zeker dat de term ναυλωτική in TPSulp. 78 slechts op een
vervoerovereenkomst kan duiden. Dit wil echter niet zeggen dat de 1000 denariën slechts het
vrachtloon kunnen zijn. Het werkwoord ἀποδίδωμι lijkt namelijk een terminus technicus te
zijn voor het (terug)betalen van een verschuldigd bedrag, wat tevens zou kunnen duiden op
een geldlening. Het bedrag van 1000 denariën is significant hoger dan de vrachtlonen in de
papyri, maar tevens significant lager dan de maritieme geldleningen. Op basis van de
economische argumenten die men uit de Griekse ναυλωτικαί en δανεία ναυτικά kan
destilleren zou men dus vermoeden dat TPSulp. 78 noch een vrachtloon noch een maritieme
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P.Oxy. XLV 3250 r. 15: ἀποδότω.
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geldlening is. Hier moet echter een caveat bij gesteld worden. Het verschil in de hoogte van
het bedrag zou namelijk samen kunnen hangen met allerlei zaken, zoals het type reis die
Menelaos moet ondernemen volgens de ναυλωτική, de lengte van de reis, de omvang en
waarde van de vracht en de tijd van het jaar. Deze zaken zouden natuurlijk hun invloed
hebben op de hoogte van een vrachtloon of maritieme geldlening
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V – ROMEINSE VERVOEROVEREENKOMSTEN
We hebben nu een goed beeld van de Grieks-hellenistische praktijken van de ναυλωτικαί en
de δανεία ναυτικά. Aangezien TPSulp. 78 onderdeel is van een Romeins archief van
Romeinse bankiers is het zinvol om tevens de Romeinse praktijk rondom
vervoerovereenkomsten en andere contracten te bekijken. Het is immers de vraag of het
contract van Menelaos beheerst werd door het Romeinse of het Grieks-hellenistische recht. 192
Een van de grootste problemen die men tegen zal komen wanneer men Romeinse
documenten die te maken hebben met zeetransport wil bekijken, is dat er vrijwel geen van
dergelijke documenten over zijn buiten bepaalde Griekse papyri uit de Romeinse periode. In
dit hoofdstuk zullen dan ook hoofdzakelijk teksten uit het Corpus iuris civilis ter sprake
komen. 193 Eerst zal echter een van de weinige Latijnse vervoerovereenkomsten die direct uit
de oudheid zijn overgeleverd bekeken worden.

DE BLOOMBERG TABLETTEN: WT 45
De Latijnse vervoerovereenkomst is onderdeel van de Bloomberg tabletten. Dit is een
verzameling van meer dan 400 tabulae die aan het licht is gekomen bij opgravingen uit 2012
tot 2013 in Londen waar nu het hoofdkantoor van de firma Bloomberg staat. De tabletten zijn
te dateren tussen ca. 50 en 80 n. Chr. Onder deze documenten bevindt zich een
vervoerovereenkomst uit 62 n. Chr: WT 45.
In het document valt te lezen, volgens de editie van R. Tomlin: 194
“(1)

(5)

192

P̣(ublio) Mario Ce<lso> L(ucio) Afinio Gallo co(n)s(unlibus) xii Kal(endas) Nọụe’mbr(es)’
M(arcus) Renṇ[iu]s Venustus me condux{s}isse
a C(aio) Valerio Proculo uṭ intra
Idus Nouembres perferret a [[Londi]]
Verulamio penoris onera uiginti
in singula (denarii) quadṛạns uecturaẹ
ẹa condicione ut per me ṃọra
(asses) i Lonḍịnium quod si ulnam
om[n]e[m] [
. . .”

Ankum (1978), Bove (1984), Gofas (1994), Thür (1994) en Ankum (2007) denken dat het contract van

Menelaos uitsluitend door het Romeins recht werd beheerst. Wolf (2010a) en Rowe (2005), denken dat
het contract uitsluitend door het Grieks-hellenistisch recht beheerst werd. Gröschler (1997), Camodeca
(2000) en Jakab (2000) achten het contract een hybride hellenistisch-Romeinse overeenkomst.
193

Sommige van de besproken teksten zijn in hun volledigheid opgenomen in appendix III. Het

vetgedrukte nummer dat achter het tekstnummer staat verwijst naar het nummer in de appendices.
194

Tomlin (2016), 156.
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“Tijdens het consulaat van Publius Marius Celsus en Lucius Afinius Gallus op de 12e dag voor
de Kalenden van November. Ik, Marcus Rennius Venustus (heb geschreven en zeg) dat ik in
dienst heb genomen Gaius Valerius Proculus, opdat hij voor de Iden van November twintig
vrachten van levensmiddelen heeft vervoerd van Verulamium voor een vrachtloon van 1 ¼
denariën, op voorwaarde dat door toedoen van mij uitstel… 1 as naar Londinium, maar als …
het geheel …”

Het betreft een vervoerovereenkomst tussen twee Romeinse burgers. De bevrachter
genaamd Marcus Rennius Venustus heeft een overeenkomst afgesloten met de vervoerder
Gaius Valerius Proculus voor het vervoeren van twintig vrachten levensmiddelen van
Verulamius 195 naar Londinium tegen betaling van een vrachtloon van 1 ¼ denariën. De
precieze omvang van een vracht is niet gespecificeerd en het is onbekend of de vracht per
kar of lastdier vervoerd moest worden. Het lijkt erop alsof het vrachtloon in termijnen
betaald werd, waarbij de vervoerder bij iedere vracht 3 asses kreeg en 1 as werd
achtergehouden totdat alle 20 ladingen afgeleverd waren. 196 De praxis van het vooruitbetalen
van het vrachtloon bestond dus niet alleen in Egyptische, maar ook in Romeinse
vervoerovereenkomsten.
Een aantal dingen valt op wanneer men naar de structuur van de tekst kijkt. Ten eerst begint
het document met de datum. Een plaatsaanduiding ontbreekt. 197 Vervolgens begint het
eigenlijke contract met de naam van de bevrachter en een accusativus cum infinitivo, waarbij
het onderwerp van de voorwerpszin hetzelfde is als die van de hoofdzin. In dit geval
ontbreekt een werkwoord dat de accusativus cum infinitivo inleidt, maar dit zou echter goed
een vergissing kunnen zijn van de schrijver van het document. 198 In de rest van het archief
wordt een soortgelijke constructie namelijk wel ingeleid met een of twee werkwoorden. Men
zou hier bijvoorbeeld een formule verwachten als ‘scripsi et dico’, die men in WT 44 vindt. 199
In dit geval zou het contract een chirographum zijn dat qua vorm overeenkomsten heeft met
TPSulp. 78. Tot slot is dit document een bewijs dat een vervoerovereenkomst in de praktijk
gezien werd als een vorm van locatio-conductio (r. 2: condux{s}isse), waarbij de bevrachter de
conductor was en de vervoerder de locator. Hier komen we in de volgende paragraaf op terug.
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Dit is het moderne St. Albans in Hertfordshire, een municipium op een afstand van meer dan 30 km

van Londen. Zie Tomlin (2016), 158.
196

Zie Tomlin (2016), 159.

197

In het archief van de Sulpicii staan vaak de woorden ‘actum Puteolis’ achteraan de tekst. Zie TPSulp.

1, 22, 27, 35, 46, 54, 56, 79, 97, 106 en 108. De plaatsaanduiding zou bij WT 45 dus ook achteraan
kunnen hebben gestaan, waardoor hij niet overgeleverd is vanwege de fragmentarische staat van de
tekst. In ieder geval is de plaatsaanduiding niet verbonden met de datering, zoals bij TPSulp. 78.
198

Tomlin (2016), 156.

199

Tomlin (2016), 152.
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HET ROMEINSE (ZEE)RECHT 200
Naast WT 45 zijn we bijna volledig aangewezen op de formele rechtsbronnen van het Corpus
iuris civilis voor onze kennis over vervoerovereenkomsten en het zeerecht. Het grote
probleem met deze bronnen is dat ze pas in de zesde eeuw n. Chr. samengesteld zijn en dus
een vervormd beeld kunnen geven van de situatie in de eerste eeuw n. Chr. De teksten zijn
veelal oorspronkelijk van de hand van juristen uit de klassieke periode, maar de
samenstellers hebben wijzigingen aangebracht, zoals weglatingen, toevoegingen en
vervangingen, om de teksten meer in lijn te brengen met de toentertijd geldende
rechtspraktijk. Dergelijke adaptaties worden binnen de rechtshistorische wetenschappen
interpolaties genoemd. 201 Dit moet men in het achterhoofd houden bij het bestuderen van de
teksten uit de Digestae en de Codex Justiniani die over de verschillende aspecten van het
zeerecht handelen.
Voordat men begint met de bestudering van Romeinse contracten moet men zich ervan
bewust zijn dat het Romeins recht een gesloten contractensysteem kende. Dit betekent dat er
een aantal vaste contracttypen waren met vaste mogelijke voorwaarden. Als men zaken
wilde afspreken buiten deze vaste voorwaarden kon men deze afspraken toevoegen aan het
contract door middel van een stipulatio, wat een formele mondelinge vraagantwoordsequentie was.
Daarnaast dachten de Romeinen meer in termen van wettelijke acties (actiones) dan in termen
van rechten of plichten. De actiones waren als vaste formules opgetekend in het edict van de
praetor. Dit was een algemene maatregel welke van toepassing was op alle Romeinen
gedurende de ambtstermijn van de praetor en bestond uit een lange lijst van situaties waarin
de praetor een bepaalde actie of een verweermiddel tegen een actie zou toestaan. Deze lijst
van acties bleef in de praktijk meestal grotendeels constant gedurende de overgang van een
praetor naar diens opvolger. Een Romeins proces in de klassieke periode bestond uit twee
fases en wordt door het gebruik formules (formulae) een ‘formula-proces’ genoemd. 202 De
eerste fase vond plaats voor de praetor, waarbij de eiser van de praetor een dergelijke formula
kon krijgen die de essentie van het dispuut omsloot. Dit kon alleen als de verweerder ook

200

Zoals prof. dr. Ankum mij heeft laten inzien is ‘het Romeinse zeerecht’ eigenlijk een verkeerde

term, gezien de Romeinen noch het fenomeen noch de term ‘zeerecht’ kenden. De meeste Romeinse
rechtsfiguren die specifiek met maritieme aangelegenheden te maken hebben zijn uit het Griekshellenistisch recht in het Romeinse recht gerecipieerd, zoals de lex Rhodia de iactu of de pecunia
traiecticia. Het gaat dus om datgene wat wij tegenwoordig ‘zeerecht’ zouden noemen.
201

Voor een uitgebreide bespreking van interpolaties en de methodologische moeilijkheden die ze

veroorzaken voor rechtshistorici, zie Johnston (1999), 17-22.
202

Voor een uitgebreidere beschrijving van het formulaire proces, wat de belangrijkste Romeinse

procesvorm was in de klassieke tijd, zie Johnston (1999), 112-8.
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aanwezig was, gezien deze ook zeggenschap had over wat er in de formule kwam te staan. 203
De tweede fase vond plaats voor de rechter (iudex), die de formula van de praetor kon
bekrachtigen bij een vonnis ten gunste van de eiser en hem daarmee toestemming geven om
bepaalde wettelijke acties uit te voeren. De rechter was alleen geoorloofd te oordelen over de
in de formule vastgelegde problemen. De acties werden niet door de overheid, maar door de
schuldeiser zelf geëxecuteerd.
Zoals in de vorige paragraaf vastgesteld, was een vervoerovereenkomst volgens de
Romeinen een vorm van locatio-conductio, waarbij een locator zijn diensten ter beschikking
stelde aan een conductor. De locatio conductio was een consensueel contracttype, wat betekent
dat het een vormloos contract was dat slechts door een wilsovereenstemming tussen beide
contracterende partijen ontstond. Het was een erg breed contracttype waarmee zowel
verhuur-, pacht-, arbeids- als aannemingscontracten gesloten konden worden. Dit betekent
dat voor al deze verschillende soorten afspraken er aan de basis maar twee wettelijke acties
beschikbaar waren: de actio locati en de actio conducti. Het contract werd beheerst door de
bona fides, de goede trouw, waarmee de rechter veel vrijheid had naar eigen goeddunken te
oordelen binnen de perken van de goede trouw. Dit komt doordat in de formule van de actio
locati en actio conducti de woorden ‘ex bona fide’ waren opgenomen, waardoor alle afspraken
die binnen de locatio-conductio gemaakt waren slechts bindend waren als ze met goede trouw
door beide partijen gemaakt waren. Dit maakte de veelzijdigheid van de locatio-conductio
mogelijk. 204 Tegenover een locatio-conductio moest een zekere geldprijs staan. Deze prijs was
in het geval van een vervoerovereenkomst het vrachtloon.
Er waren twee mogelijkheden om met behulp van locatio-conductio een vervoerovereenkomst
af te sluiten. Enerzijds kon de schipper een bepaalde plaats op het schip verhuren aan de
bevrachter (conductio loci in nave), anderzijds kon de schipper het werk om goederen of
personen te vervoeren aannemen van de bevrachter (locatio mercium vehendarum of locatio
vectorum vehendorum). 205 Op economisch vlak hadden beide contractvormen hetzelfde
resultaat. Op juridisch vlak verschilden de rechten en plichten van de partijen en de
bijbehorende contractuele acties al naar gelang de vorm van het contract. 206

203

Dit betekent dus dat er een manier moet zijn geweest om de verweerder te verplichten om met de

eiser naar de praetor te komen. Een manier om dit te doen was middels een vadimonium, een schriftelijk
document waarin een verweerder belooft op een bepaald tijdstip voor het gerecht te verschijnen op
laste van een geldboete als hij niet op komt dagen. Een aantal van deze vadimonia zijn overgeleverd in
het archief van de Sulpicii. Zie TPSulp. 1-21.
204

Kaser (1971), 563.
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Volgens de wet werd er geen onderscheid gemaakt tussen personen- of goederenvervoer. Thomas

(1976), 299.
206

Als onzeker was welke vorm van locatio-conductio er gebruikt was werd de actio praesctriptio verbis

verleend (zie D.19.5.1.1). Thomas (1976), 299 noot 83.
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Een probleem van de locatio-conductio was dat de schipper bij geen van de bovengenoemde
contractvormen aansprakelijk was voor de goede staat van de vracht, behalve als er schade
ontstond door zijn eigen list (dolus) of schuld (culpa). 207 Om toch een situatie te creëren
waarin de schipper aansprakelijk gemaakt kon worden voor de vracht, maakte de praetor het
receptum nautarum mogelijk. Omdat het een oplossing van de praetor voor een aantal
praktische problemen betrof wordt dit samen met een aantal andere maatregelen ook wel de
pacta praetoria genoemd. Een receptum was een vormloze garantietoezegging. 208 De receptum
nautarum zorgde ervoor dat de schipper aansprakelijk was voor de van de bevrachter
overgenomen goederen door middel van een bijzondere aansprakelijkheidsovername.
Hiervoor was er een speciale actie, atechnisch de actio de recepto genoemd. 209 In eerste
instantie betrof het een absolute aansprakelijkheid waarbij de schipper voor alle schade
aansprakelijk was. Later voegde de jurist Labeo uit de eerste eeuw n. Chr. een nuancering toe
waardoor deze aansprakelijkheid niet gold in het geval van schipbreuk of piraterij. 210 In ruil
voor de extra garantie die de receptum nautarum gaf rekenden de schippers vaak een hoger
vrachtloon. 211
We hebben echter gezien dat de belofte van Menelaos om de 1000 denariën terug te betalen
iets te maken zouden kunnen hebben met een geldlening, oftewel mutuum. Dit was een
informeel contract over een zaak (re) en behelsde een lening die de lener verplichtte om het
equivalent in kwaliteit en kwantiteit terug te geven. 212 De kredietverstrekker kon dit
terugvorderen van de debiteur middels de actio certae pecuniae of de condictio. 213 De condictio
werd ook gebruikt tegen peregrini, zoals Menelaos. 214 Alle bijkomende afspraken, zoals rente,
moesten met een stipulatio worden toegevoegd.

207

Vanwege het bona fide karakter van de locatio-conductio.

208

Kaser (1971), 584.

209

Zie D.4.9.3.5: Novissime videndum, an eiusdem rei nomine et de recepto honoraria actione et furti agendum

sit: […] (Tot slot moet er gekeken worden of in naam van hetzelfde ding zowel met een pretoriaanse
actie vanuit een receptum als met (een actie) tegen diefstal geageerd kan worden: […]).
210

Zie D.4.9.3.1: Inde Labeo scribit, si quid naufragio aut per vim piratarum perierit, non esse iniquum

exceptionem ei dari. (Vervolgens schrijft Labeo dat als iets door schipbreuk of door piratengeweld
verloren gaat, het niet onbillijk zou zijn een exceptie aan hem te verlenen).
211

Zie D.19.2.40: Qui mercedem accipit pro custodia alicuius rei, is huius periculum custodiae praestat. (Wie

loon ontvangt voor de bescherming van andermans zak, die stelt zich garant voor de bescherming van
dit ding) en D.20.4.6.1: Item si quis in merces sibi obligatas crediderit, vel ut salvae fiant vel ut naulum
exsolvatur, potentior erit, licet posterior sit: nam et ipsum naulum potentius est. (Evenzeer, als iemand geld
leende over goederen die hij aan zichzelf verpand heeft, ofwel opdat zij veilig zouden zijn ofwel opdat
het vrachtloon afbetaald werd, zal zijn eis voorrang krijgen, ondanks dat hij een latere (crediteur) is;
want ook het vrachtgeld zelf krijgt voorrang).
212

Kaser (1971), 530.
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Kaser (1971), 531.

214

Kaser (1971), 532.
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Een wezenlijk verschil tussen een locatio-conductio en een mutuum is het feit van de
overdracht. Bij beide instituten vindt er een reële aanlevering van iets plaats. In het geval van
de vervoerovereenkomst is dat het aanleveren van de goederen door de bevrachter aan de
schipper. In het geval van een mutuum is dat het overdragen van een geldsom door een
crediteur aan een debiteur. Het verschil is echter dat er bij een locatio-conductio geen
eigendomsrechten overgedragen worden en in principe exact dezelfde goederen
teruggegeven moeten worden na het transport. 215 Bij een mutuum is er wel sprake van een
overdracht van het eigendomsrecht en hoeven niet exact dezelfde muntstukken terugbetaald
te worden, maar slechts het equivalent in waarde daarvan.

DE PECUNIA TRAIECTICIA
De Romeinse tegenhanger van het Griekse δανείον ναυτικόν was de pecunia traiecticia of
pecunia nautica. Deze maritieme geldlening wordt ook vaak fenus nauticum genoemd, maar
deze term werd pas vanaf Diocletianus gebezigd. 216 Modestinus definieert de term als volgt
(D.22.2.1):
“Traiecticia ea pecunia est quae trans mare vehitur: ceterum si eodem loci
consumatur, non erit traiecticia. sed videndum, an merces ex ea pecunia comparatae
in ea causa habentur? et interest, utrum etiam ipsae periculo creditoris navigent: tunc
enim traiecticia pecunia fit.”
“Traiecticia is dat geld dat over de zee wordt vervoerd: als het echter op dezelfde plaats zou
worden besteed, zou het niet traiecticia zijn. Maar er moet gekeken worden, of de koopwaar
gekocht met dat geld beschouwd wordt als hetzelfde geval. Het is ook van belang, of de
koopwaar tevens op het risico van de crediteur vervoerd wordt: dan immers wordt het geld
traiecticia.”

De Romeinen namen de Griekse maritieme geldlening al in de tweede eeuw v. Chr. over,
zoals de maritieme geldleningen van Cato Maior bewijzen. 217 Formeel is dit rechtsinstituut
door de Romeinse juristen gecategoriseerd in het contractensysteem onder het mutuum als
een contractus re. Het heeft echter een aantal belangrijke verschillen met een gewone mutuum.
Het was een lening die een geldschieter kon verstrekken voor de financiering van een enkele

215

Dit is mijns inziens een denkfout die Thür maakt wanneer hij aangeeft dat er volgens het Romeins

recht geen belemmering is de vracht als lening te beschouwen, omdat de vracht reëel is overgedragen.
Het wezenlijke aspect is namelijk de overdracht van het eigendomsrecht en dat gebeurt in het geval
van een vervoerovereenkomst niet. Zie Thür (1994), 270 en de kritiek van Ankum (1996), 67.
216

Andreau & Lloyd (1999), 54.

217

Plut. Cat. Mai. 21.57: “ἐχρήσατο δὲ καὶ τῷ διαβεβλημένῳ μάλιστα τῶν δανεισμῶν ἐπὶ ναυτικοῖς

τὸν τρόπον τοῦτον.” (“En hij gebruikte ook leningen op de meest beruchte wijze, op schepen, op deze
wijze.”).
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zeereis (ἑτερόπλους) of retour (ἀμφοτερόπλους). De zekerheid voor deze lening bestond
meestal, net zoals in het geval van het δανείον ναυτικόν, uit het schip, de lading en
eventuele andere eigendommen van de debiteur. Het interessante aan een dergelijke lening
was dat de lening alleen terugbetaald hoefde te worden, inclusief een zeer hoge rente, als het
schip veilig op zijn bestemming aankwam. Als het schip of de lading verging en de debiteur
geen schuld hieraan had, was hij de crediteur niets verschuldigd.
Het contract voor een pecunia traiecticia bevatte de namen van de contracterende partijen, de
hoogte van de lening en de rente, de betaaltermijn, het onderpand, sancties in het geval van
contractbreuk (poena pecuniae traiecticiae) 218, het type koopwaren dat ingekocht moest worden
en de bestemmingshaven.
Er is enige discussie over de precieze aard van de pecunia traiecticia. Vaak wordt deze term
gebruikt als verwijzing naar een bepaald contracttype, namelijk naar een maritiem
geldleningscontract. 219 Ankum is echter, mijns inziens terecht, van mening dat de term
pecunia traiecticia niet slaat op het contract zelf, maar op het object van dat contract, dus het
geld zelf dat geleend wordt. 220 Dit blijkt alleen al uit de naam pecunia traiecticia, wat letterlijk
‘geld dat reist’ betekent. 221 In de klassieke rechtsbronnen is echter nergens de naam van het
contract zelf overgeleverd. De enige aanwijzing die we hebben is een Constitutio van
Justinianus uit 528 n. Chr. (C.4.32.26.2) (1). Deze constitutio handelt over een maximumrente
en er wordt gesproken over traiecticii contractus, waarbij onder de veteres leges boven het
maximum rente gevraagd mocht worden. 222 Justinianus spreekt vaker over de veteres leges in
zijn Codex, waarmee hij de teksten van de klassieke juristen bedoelt. De term traiecticius
contractus is echter nergens geattesteerd in de klassieke bronnen en het is derhalve
onduidelijk op welke teksten de veteres leges precies doelen. Het trekken van conclusies op
basis van deze tekst over TPSulp. 78 dient dan ook mijns inziens vermeden te worden.
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Zie D.22.2.9: “Si traiecticiae pecuniae poena (uti solet) promissa est …” (“Als er een straf voor de

maritieme geldlening is afgesproken”) en D.44.7.23: “Traiecticiae pecuniae nomine, si ad diem soluta non
esset, poena (uti adsolet) ob operas eius qui eam pecuniam peteret in stipulationem erat deducta: …” (“Er was
een stipulatie aangegaan met een referentie naar een maritieme geldlening en, zoals gewoonlijk, was
er een straf afgesproken om degene die het geld trachtte te krijgen schadeloos te stellen, als het niet
betaald was tegen de afgesproken tijd.”).
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Bijvoorbeeld Jakab (2000), 252 en Wolf (2001), 437.

220

Ankum (2007), 451.
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Vergelijk de vertaling van Rougé (1966), 351: “l'argent qui voyage”.
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C.4.32.26.2: “… in traiecticiis autem contractibus vel specierum fenori dationibus usque ad centesimam

tantummodo licere stipulari nec eam excedere, licet veteribus legibus hoc erat concessum …” (“… In het geval
van traiecticii contractus, echter, of leningen met een rente van goederen, bevelen wij dat het niet
geoorloofd is voor meer dan slechts 12% te stipuleren noch dat te overschrijden, hoewel dit was
toegestaan onder de oude wetten …”).
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Een voorbeeld van een Romeinse maritieme geldlening is de beroemde lening van
Callimachus (D.45.1.122.1) (2). In dit geval leent Callimachus in Syria geld van Stichus, slaaf
van Seius, bij wijze van een maritieme geldlening (‘mutuam pecuniam nauticam’) voor een reis
van Berytus naar Brundisium en weer terug. Als onderpand fungeerde de vracht die
ingekocht was in Berytus en wat ingekocht moest worden in Brundisium. 223 Als Callimachus
in Brundisium aankwam, moest hij weer terugvaren voor de Iden van september. Anders
moest hij onmiddellijk ter plekke de volledige lening inclusief rente terugbetalen. De
overeenkomst wordt bekrachtigd met een Romeinse stipulatio (‘eaque sic recte dari fieri fide
roganti Sticho servo Lucii Titii promisit Callimachus.’ (‘… en Callimachus beloofde Stichus, de
slaaf van Lucius Titius, als stipulator, dat die dingen op die manier juist en met (goede)
trouw zouden worden gegeven en uitgevoerd.’)). Wat opvalt is dat alle personen die iets te
maken hebben met deze maritieme geldlening Griekse namen hebben, maar dat de zaak toch
besproken wordt door een Romeinse jurist en het Romeins recht van toepassing is. Als men
dit bekijkt in het licht van de oorspronkelijke auteur van deze digestentekst, Q. Cervidius
Scaevola, kan deze Griekse inval verklaart worden. Scaevola bericht immers relatief vaak
over juridische zaken die in de oostelijke helft van het rijk hebben plaatsgevonden. Wegens
de vele graecismen en africanismen die in zijn taalgebruik te ontdekken zouden zijn, is zelfs
geopperd dat Scaevola zelf uit het oosten van het rijk afkomstig zou zijn. 224

Samengevat
Samengevat kende het Romeins recht een gesloten contractensysteem. Dit betekent dat er
vaste contracttypen waren die vaste mogelijke afspraken omvatten. Alle afspraken
hierbuiten konden door middel van een verbaal contract, de stipulatio, toegevoegd worden.
Binnen dit contractensysteem vielen vervoerovereenkomsten onder de categorie van de
locatio-conductio. Alle verschillende soorten contracten hadden een aantal wettelijke acties die
met die contracttypen verbonden waren, zoals de actio locati/conducti voor de locatioconductio. Een gevolg van dit strikt gesloten systeem was dat sommige wenselijke afspraken
niet (gemakkelijk) mogelijk waren. 225 De praetor kon via zijn edict oplossingen voor dit soort
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situaties geven. Eén van deze gevallen was het feit dat bij de locatio-conductio de bevrachter
geen zekerheid kon krijgen voor de goede staat van de vracht, tenzij de vervoerder door
schuld of list schade eraan veroorzaakte. De praetor loste dit probleem op door middel van
de receptum nautarum, waarmee de schipper wel verantwoordelijk gehouden kon worden
voor de goede staat van de vracht bij aflevering.
Een andere contracttype was het mutuum, ofwel een lening. Een groot verschil tussen een
mutuum en een locatio-conductio was dat bij een locatio-conductio er geen overdracht van
eigendomsrechten plaatsvond en bij een mutuum wel. Een contracttype dat dicht bij het
mutuum lag en daar door de klassieke juristen ook mee in verband werd gebracht was de
maritieme geldlening, ofwel de pecunia traiecticia. Dit contracttype is vanuit het Griekse recht
in het Romeinse recht gerecipieerd en neemt daardoor een bijzondere positie in. Wat betreft
vorm en inhoud blijft het erg op de Griekse maritieme geldlening, de δανείον ναυτικόν,
lijken.

HET CONTRACT VAN MENELAOS BINNEN HET ROMEINS RECHT?
Nu we een beeld hebben van de relevante aspecten van het Romeinse (zee)recht, kunnen we
kijken of we het contract van Menelaos in overeenstemming kunnen brengen met dit recht.
Vaak is dit al geprobeerd via verschillende teksten uit het Corpus iuris civilis. 226
Een vervoerovereenkomst tussen Menelaos en Primus zou zowel de vorm van een conductio
loci in nave als een locatio mercium vehendorum gehad kunnen hebben. In beide gevallen was
Menelaos in beginsel alleen aansprakelijk voor schade of verlies van goederen als dit door
dolus (list) of culpa (schuld) veroorzaakt was. De vraag naar wie aansprakelijk was in het
geval de lading verloren ging door vis maior zal belangrijk blijken te zijn voor de interpretatie
van TPSulp. 78. 227 Was dit Menelaos of Publius Attius Severus? Thür stelt samen met Bürge
vast dat bij locatio-conductio de vervoerder niet voor vis maior aansprakelijk was. 228 Ook
volgens het bredere receptum nautarum zouden dergelijke gevallen van vis maior niet gedekt

afdwingbaar waren, wat de diversiteit van een dergelijk contracttype mogelijk maakte. Toch waren er
waarschijnlijk grenzen aan wat op deze manier afdwingbaar was. De nevenafspraken mochten
waarschijnlijk niet de aard van het contracttype, de locatio-conductio zelf, vervormen. Een een dergelijk
contract zou immers hierdoor geen echte huur of pacht meer genoemd mogen worden genoemd. Om
deze vergaande aanpassingen aan de kern van het contract gaat het hier. De relatieve
onbetrouwbaarheid van de bona fides zien we in de voorkeur die er bestond om de pacta adiecta met
een stipulatio toe te voegen en niet alleen op het element van de bona fides te vertrouwen.
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worden volgens Gofas en Thür. 229 Toch blijkt uit papyri uit de Romeinse tijd en Romeinse
bronnen dat soms de schipper wel het risico droeg voor bijvoorbeeld schipbreuk. 230
TPSulp. 78 zelf lijkt echter niet op een vervoerovereenkomst; er wordt alleen naar een
vervoerovereenkomst verwezen in de tekst. Wat betreft de aanleg lijkt het contract erg veel
op de formulering van een mutuum-contract zoals we die verder vinden in het archief van de
Sulpicii en andere bronnen. 231 Zo is ‘ἔγραψα ἀπέχιν μαι παρὰ …’ zeer te vergelijken met het
Latijnse ‘scripsi me accepisse (mutuos/mutua) ab …’, gevolgd door de naam van de crediteur en
het bedrag. 232 Het Griekse ‘ἀποδώσω’ kan gezien worden als het equivalent van het Latijnse
‘reddam’. 233 Ook in D.22.1.41.2, een tekst van Modestinus, is een chirographum voor een
mutuum opgenomen waarin deze formules terugkomen:
“Ab Aulo Agerio Gaius Seius mutuam quandam quantitatem accepit hoc chirographo: "ille
scripsi me accepisse et accepi ab illo mutuos et numeratos decem, quos ei reddam kalendis
illis proximis cum suis usuris placitis inter nos": quaero, an ex eo instrumento usurae peti
possint et quae. Modestinus respondit, si non appareat de quibus usuris conventio facta sit,
peti eas non posse.”
“Gaius Seius ontving een zekere mutuum van Aulus Agerius met dit chiropgraphum: ‘Ik, die
(ondertekenaar), heb geschreven dat ik heb ontvangen en ik heb ontvangen van hem het
geleende en getelde (bedrag van) 10.000 (munten), die ik hem zal terugbetalen op de Kalendae
van de volgende maand samen met de rente die onderling is afgesproken.’ Ik vraag, of de
rente kan worden geëist vanuit dit instrument en hoeveel. Modestinus antwoordt: als het niet
duidelijk is over hoeveel rente er een overeenkomst gesloten is, die niet geëist kan worden.”

Deze digestentekst laat ons weten dat ook in de formele rechtsbronnen het chirographum
gezien werd als de normale manier om een mutuum af te sluiten. Een element dat blijkens
deze tekst standaard was, is een betaaltermijn. Dit element mist echter volledig in het
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contract van Menelaos. Ook ontbreken de precieze mutuos of mutua in TPSulp. 78 en mist er
een stipulatio tussen de crediteur en de debiteur, wat essentieel zou zijn voor enige
bijkomende afspraken naast een blote mutuum. 234 Dit ontbreken van enig teken van een
stipulatio zou er op kunnen duiden dat dit chirographum een hellenistische achtergrond had. 235
Dit zou tevens blijken uit het gebruik van de reddam-clausule, die ongewoon is in Romeinse
chirographa, maar de standaard is in hellenistische leningsdocumenten. 236 Een eventuele
hellenistische achtergrond van D.22.1.41.2 zou de verwantschap met TPSulp. 78 evident
maken.
Voor het contract van Menelaos is het erg belangrijk om vast te stellen wie in dit geval het
risico droeg, omdat dit samenhangt met wat de 1000 denariën precies zijn. In het geval van
een gewone locatio-conductio zonder receptum nautarum of een pecunia traiecticia zou Attius
Severus het risico dragen. 237 In het geval van een mutuum of een locatio-conductio met
receptum nautarum zou Menelaos echter in de meeste gevallen het risico dragen. De vraag is
dus waarom Menelaos de 1000 denariën zou moeten terugbetalen.
Als het bedrag dat Menelaos ontvangen heeft een maritieme geldlening oftewel pecunia
traiecticia was – zoals Ankum in eerste instantie dacht – is het logisch dat het bedrag
terugbetaald moest worden. In het geval van een maritieme geldlening zou Attius Severus
aansprakelijk zijn voor de vracht. Dit is het grote verschil met een gewone mutuum, waarbij
de debiteur het risico draagt. 238 Wat tegen een interpretatie van het geld als maritieme
geldlening spreekt is het gebrek aan een stipulatio. Hoewel dit niet verplicht was in
contracten voor pecuniae traiecticae, was dit volgens Ankum toch wel gewoon en zeker
wenselijk. 239
Als de geldsom bedoeld was als vrachtloon, is het feit dat hij terugbetaald moest worden
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vrijwel uitsluitend te rijmen met een zekere aansprakelijkheid van Menelaos. Jakab denkt dat
een tekst van Ulpianus een dergelijke interpretatie van TPSulp. 78 mogelijk zou kunnen
maken. 240 Het gaat om deze tekst van de derde-eeuwse jurist Ulpianus (D.19.2.15.6):
“Item cum quidam nave amissa vecturam, quam pro mutua acceperat, repeteretur,
rescriptum est ab antonino augusto non immerito procuratorem caesaris ab eo
vecturam repetere, cum munere vehendi functus non sit: quod in omnibus personis
similiter observandum est.”
“Opnieuw, wanneer van iemand, nadat zijn schip verloren is gegaan, het vrachtloon, dat hij
als mutuum zou hebben aanvaard, terug zou worden gevorderd, is opgenomen in een rescript
van Antoninus Augustus (Caracalla) dat de Procurator Caesaris niet ten onrechte het
vrachtloon van hem had teruggevorderd, omdat hij niet de plicht van het vervoeren volbracht
had. Dit moet onveranderd in acht genomen worden in het geval van alle personen.”

Uit de omliggende teksten blijkt dat de oorspronkelijke transactie tussen de beide partijen
een locatio-conductio betreft. 241 Het lijkt erop dat het eerste gedeelte van de tekst veel
interpolatie heeft ondergaan. Dit valt goed te zien aan het feit dat het werkwoord van de
hoofdzin (reperetur) niet bij het zelfstandig naamwoord van die zin (quidam) past. Ondanks
deze moeilijkheid probeert Jakab toch conclusies aan deze tekst te ontlenen. 242 Uit de
woorden ‘nave amissa’ blijkt dat het hier om een zeetransport gaat, waarbij schipbreuk is
geleden. Er wordt vastgesteld dat het vrachtloon (vectura) als lening (pro mutua) ontvangen
is. Het geschil gaat erom dat de bevrachter het vrachtloon wenst terug te krijgen. De
bevrachter lijkt dus het risico voor de vracht zonder discussie te dragen. Er wordt op deze
manier een verdeling van het risico gemaakt, waarbij de bevrachter het risico voor de vracht
en de schipper het risico voor het vrachtloon draagt. Volgens Jakab zou TPSulp. 78 op
eenzelfde manier geïnterpreteerd moeten worden. 243 In het contract gaat het volgens haar om
een vervoerovereenkomst (ναυλωτική), waarbij het vrachtloon pro mutua vooruitbetaald
werd. Daarom lijkt het contract van Menelaos op een mutuum, maar in werkelijkheid hoefde
er alleen terugbetaald te worden als de vracht niet aan zou komen.
Ankum geeft aan dat de verklaring van Jakab nodeloos gecompliceerd is. 244 Het is volgens
hem weinig overtuigend dat een Romeinse wetstekst gebruikt wordt om een hellenistische
rechtsfiguur te verklaren, zoals Jakab zelf van mening is. De connectie tussen de
digestentekst en het contract van Menelaos wordt niet duidelijk. 245 Een belangrijke factor
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hierbij is dat D.19.2.15.6 handelt over staatstransport, waarbij een ambtenaar in de functie
van procurator Caesaris een vervoerovereenkomst heeft afgesloten. 246 Zoals Meyer-Termeer
heeft aangetoond waren er in ieder geval bij de Egyptische papyri uit de Romeinse tijd
wezenlijke verschillen tussen overeenkomsten betreffende staatstransport en privévervoer. 247
Een wezenlijk verschil is dat bij het staatstransport altijd het volledige vrachtloon vooraf
betaald werd, terwijl bij privétransport vaak maar een deel van het vrachtloon
vooruitbetaald werd. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er bij staatstransport
behoefte was aan een extra waarborg door het vrachtloon achteraf terug te kunnen vorderen.
Bij privétransport, zoals in het geval van TPSulp. 78, was deze behoefte waarschijnlijk echter
minder groot. Bovendien betreft het een sterk geïnterpoleerde wetstekst uit de derde eeuw n.
Chr. Tot slot valt niet uit de tekst van TPSulp. 78 op te maken dat Menelaos slechts in het
geval van schipbreuk en dergelijke het bedrag terug moest betalen. De
terugbetalingsafspraak zoals hij in het contract is geformuleerd lijkt namelijk niet afhankelijk
van bepaalde voorwaarden.

HET TWEEDE CHIROGRAPHUM : DE FIDEIUSSIO
Er moet niet vergeten worden dat TPSulp. 78 uit twee chirographa bestaat, waarvan de
tweede in het Latijn is en wellicht dus gemakkelijker te rijmen is met het Romeins recht. Het
Latijnse chirographum bevat een fideiussio (borgstelling) in een op het eerste gezicht standaard
Latijnse formule en structuur. 248
Ook dit chirographum heeft echter atypische elementen. Allereerst ontbreken de woorden die
de vraag van de schuldeiser aan de borg beschrijven, de interrogatio. Deze woorden
karakteriseren de stipulatio die noodzakelijk zou zijn geweest voor een dergelijk contract. 249
Een dergelijke formule is wel opgenomen bij de meeste andere voorbeelden van fideiussio in
het archief van de Sulpicii en andere Campanische tabulae. 250 Wolf concludeert hieruit dat
ook op deze borgstelling het hellenistisch recht van toepassing moet zijn geweest, omdat
deze formule volgens hem onmisbaar is om de overeenkomst bindend te maken volgens het
Romeins recht. 251 Ankum denkt echter dat het voldoende is als deze vraagstelling door de
schuldeiser impliciet blijft in het contract en hij acht de borgstelling door M. Barbatius Celer
dus ook volgens het Romeins recht bindend. 252 Twee documenten uit het archief van de
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Sulpicii zouden deze hypothese kunnen ondersteunen, namelijk TPSulp. 99 en 109, waarbij
een dergelijke formule ook ontbreekt. 253
Het feit dat er een fideiussio is afgesloten over de 1000 denariën die Menelaos ontvangen heeft
en moest terugbetalen is niet bijzonder. In het archief van de Sulpicii wordt er vaker een
onderpand of borg afgesloten voor soortgelijke bedragen. In dit geval is het zelfs bijzonder
goed te verklaren, omdat vrijwel zeker is dat M. Barbatius Celer uit de omgeving van Puteoli
kwam. Het kon voor een kredietverstrekker, in dit geval Primus, lastig blijken om de
schipper Menelaos te traceren en aan te klagen, als deze uitgevaren was. Daarom stond
Primus er waarschijnlijk op dat er een borg dichtbij huis zou zijn.

RENTE BINNEN HET ARCHIEF VAN DE SULPICII
Zoals gezegd dient rente die gevraagd werd over een mutuum volgens het Romeins recht
vastgelegd te worden met een stipulatio. Het valt echter op dat nergens in het archief van de
Sulpicii een los bedrag voor de rente genoemd wordt. Het berekenen van rente moet echter
een normale praktijk geweest zijn. 254 Ook in het archief van de Sulpicii moet er naar alle
waarschijnlijkheid rente berekend zijn, omdat het een archief van bankiers betreft die hun
brood verdienden met kredietverstrekking.
Deze redenatie heeft tot het idee geleid bij onder andere Ankum en Bove dat de
verschuldigde bedragen die genoemd worden in het archief inclusief rente zijn, waardoor de
eigenlijke geleende som een stuk lager uitvalt dan de som die in het document genoemd
wordt. 255 Met name als we aannemen dat het bedrag uit TPSulp. 78 een pecunia traiecticia
behelsde, waarbij er een hoge rente gerekend kon worden, zou er een zeer klein werkelijk
geleend bedrag overblijven.
Purpura daarentegen beargumenteert dat de debiteur zich verplichtte om twee verschillende
sommen te betalen, het geleende kapitaal en een vastgestelde rente. 256 De rente zou moeten
worden vastgesteld in een los chirographum met een aparte stipulatio. Dit zou betekenen dat –
als er sprake is van rente bij TPSulp. 78 – er ten minste drie chirographa handelen over
dezelfde transactie, namelijk TPSulp. 78 zelf, het document waarin de ναυλωτική vastgelegd
was en een chirographum over de rente. 257 Dit is mijns inziens zeer onwaarschijnlijk.
De interpretatie van Ankum zou een oplossing kunnen bieden voor het probleem met welke
actio de schuldeiser de geleende som en de rente kon eisen. Dit zou dan namelijk via een
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condictio certae pecunia kunnen, de standaard actie voor stipulationes waarbij de exacte som
vastgesteld kon worden. 258 Een probleem met deze interpretatie is echter dat de borg in
TPSulp. 78 garant staat voor het volledige genoemde bedrag en dus ook garant zou staan
voor de rente. Zoals Purpura eveneens van mening is, is dit mijns inziens niet voor de hand
liggend. 259 Bijvoorbeeld in SB III 7169 (appendix I, 14) lijken de borgen alleen garant te staan
voor het geleende kapitaal en is er geen sprake van rente. Tot dusverre ben ik verder geen
voorbeelden tegengekomen van een fideiussio die naast het geleende kapitaal ook
aansprakelijk was voor enige rente. 260
Ondanks het feit dat er geen aparte bedragen als rente genoemd worden in de documenten,
zie we in het archief van de Sulpicii toch vaak een mutuum cum stipulatio. Deze stipulatio lijkt
echter nergens expliciet over de rente te gaan. De vele stipulationes waar een blote mutuum in
theorie voldoende zou zijn kunnen verklaard worden door een Romeinse voorliefde voor de
stipulatio. 261 Dit zou ook kunnen verklaren waarom er in TPSulp. 78 geen sprake is van een
stipulatio. Menelaos was immers een Griek die deze Romeinse voorliefde niet deelde en een
blote mutuum afdoende achtte.

CONCLUSIE
Het is moeilijk om op basis van de Romeinse bronnen te concluderen of het contract van
Menelaos beheerst werd door het Romeinse recht. De Romeinen zouden de ναυλωτική uit
het contract gezien hebben als een vorm van een locatio-conductio. Het is onmogelijk vast te
stellen of dat een vervoerovereenkomst in vorm een conductio loci in nave of een locatio
mercium vehendorum was, gezien het originele document van de vervoerovereenkomst niet
bewaard is gebleven.
TPSulp. 78 zelf lijkt echter het meest op een normale Romeinse mutuum, ware het niet dat er
een aantal belangrijke zaken missen, zoals woorden die overeenkomen met het Romeinse ‘et
debere’, een terugbetalingstermijn en een stipulatio tussen crediteur en debiteur. Het feit dat
enig teken van een stipulatio ontbreekt zou kunnen betekenen dat er in het geheel geen
sprake is van rente in dit contract. Als er wel sprake zou zijn van rente, is het niet
verbazingwekkend dat er maar één som genoemd wordt, gezien de rente dan waarschijnlijk
bij deze som in zou zitten. Tot slot is de fideiussio in het document atypisch vergeleken met
andere voorbeelden van borgstelling in het archief van de Sulpicii en daarbuiten.
Wat mij betreft kan er wel geconcludeerd worden dat er in het contract van Menelaos geen
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sprake kan zijn van rente volgens het Romeins recht. De hiervoor noodzakelijke stipulatio
ontbreekt volledig. Daarnaast kunnen de economische argumenten geopperd worden dat het
daadwerkelijk geleende kapitaal na aftrek van rente erg klein zou zijn en dat het
onwaarschijnlijk is dat de borg M. Barbatius Celer garant stond voor zowel het geleende
kapitaal als enige rente.
Op basis van bovenstaande bevindingen kan mijns inziens niet geconcludeerd worden dat
het Romeins recht niet van toepassing kon zijn op TPSulp. 78. Het laat slechts zien dat het
een afwijkend document is van de Latijnse chirographa. De rest van deze scriptie zal tot doel
hebben om deze onregelmatigheid te verklaren door de structuur en het formularium van
het contract in een bredere hellenistische en Romeinse context te plaatsen.
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VI – DE RELATIE TUSSEN DE HELLENISTISCHE EN
ROMEINSE DOCUMENTEN
In dit hoofdstuk zal de relatie tussen Grieks-hellenistische documenten en Romeinse
documenten centraal staan. Eerst zal er gekeken worden naar Griekse chirographa en
leningscontracten om vervolgens een vergelijking te trekken met verscheidene Latijnse
documenten. 262 Hoe verhouden de Griekse documenten zich tot de Latijnse documenten en
welke conclusies kunnen hieruit getrokken worden? In dit hoofdstuk zal ik kijken naar de
vorm van chirographa en hun functie in het Griekse en Romeinse recht. Bovendien zullen
lenings-chirographa in het bijzonder belicht worden, vanwege hun verwantschap met TPSulp.
78. Verder zal er gekeken worden naar de structuur van chirographa wat betreft dateringen,
locatieaanduidingen en briefvormen. Tot slot zal er ingegaan worden op andere peregrini dan
Menelaos in het archief van de Sulpicii.

CHIROGRAPHA EN HET GRIEKSE RECHT
Chirographa vindt men in de Griekse papyri uit Egypte sinds de tweede eeuw v. Chr en
waren een van de oudste en belangrijkste documenttypen voor het afsluiten van
privécontracten. 263 Het gebruik van chirographa neemt in Egypte van de Ptolemeïsche tot de
Romeinse tijd toe. Wat betreft vorm en functie is het lang gezien als de tegenhanger van de
syngraphe. Deze laatste documentvorm zou een in objectieve stijl opgesteld bericht over een
volbrachte rechtshandeling betreffen, zoals een chirographum een subjectieve documentvorm
was. 264 Wolff bespreekt deze interpretatie van het woord συγγραφή, vaak samen genoemd
met het woord ἰδιόγραφος (door de eigen hand geschreven) in de papyri, echter kritisch. 265
Hij ziet deze documentvorm niet als een tegenhanger van het chirographum en acht de
objectieve stijl geen essentieel onderdeel van een syngraphe, hoewel dit wel een steevast
terugkerend element ervan is. Het is daarentegen een term die teruggaat op prehellenistische demotische documentvormen die men ‘getuigendocumenten’ zou kunnen
noemen en waarbij de aanwezigheid van getuigen de rechtsgeldigheid van het document
bepaalde.
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Het chirographum aan de andere kant had een subjectieve stijl. In een dergelijk document
bekende de opsteller zelf middels zijn eigen bindende schrift dat hij de geschreven
beschikkingen had opgevolgd of de juridische verbintenis was aangegaan. Dit gebeurde met
een werkwoord in de eerste persoon (zoals ἔσχον of πέπρακα, of het werkwoord ὁμολογῶ
in de eerste persoon met daarna een infinitivus). Regelmatig volgde er een in de eerste
persoon futurum geformuleerde prestatie- of garantietoezegging (zoals ἀποδώσω). Hierna
kwam vaak een uitdrukkelijke toestemming vanuit de opsteller aan de ontvanger van het
document voor afdwinging van betaling bij niet-vervulling van het contract (een
zogenaamde ‘praxis-clausule’). Dit geschiedde vanaf de late Ptolemeïsche tijd soms in
combinatie met een κυρία-clausule. 266 Dikwijls werd het contract overgeschreven door een
beroepsschrijver en werd deze kopie toegevoegd als scriptura exterior.
Volgens het Grieks-hellenistisch recht was een contract pas bindend als er naast consensus
ook een reëel element was. Dit was in het geval van een vervoerovereenkomst de werkelijke
aflevering van het vrachtgoed van de bevrachter bij de schipper. 267 Dit betekent dat in het
Grieks-hellenistisch recht, in tegenstelling tot het Romeinse recht, de ontvangstbevestiging
niet slechts een ontvangstbewijs was, maar vooral ook de certificering van de sluiting van het
contract. 268

GRIEKSE LENINGSCONTRACTEN
In 2013 verscheen er een interessante studie van J. Platschek over het constitutum debiti 269 en
de actio de pecunia constituta 270, waarin de relatie tussen de hellenistische rechtspraktijk en het
Romeinse recht centraal staat. 271 Deze hellenistische praxis kende een vrij vast formularium,
die we in leningscontracten uit zowel Egypte als Judea terugzien. Dit formularium toont op
het eerste gezicht grote gelijkenissen met hetgeen we in TPSulp. 78 zien.
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Een voorbeeld van een contract voor het afsluiten van een lening uit de hellenistische wereld
met grote gelijkenissen met TPSulp. 78 is P.Cair.Zen. II 59265 (1) uit 251 v. Chr: 272
“(ἔτους) λδ, Φαμενῶφι ι. ὁμολογεῖ
Νεκτοσῖρις Θ̣α̣ ̣ ι̣ ̣ος̣ ̣ ἐκ τοῦ \Ἀφροδιτοπολίτου/ ⟦Μεμφίτου⟧

κηπουρὸς̣ ἀπέχειν παρὰ Ζήνωνος τοῦ

Ἀγρεοφῶντος Καυνίου τῶν περὶ Ἀπολλώνιον
5 τὸν διοικητ̣ὴ̣ν̣ τὸ δάνειον τὸ ἐν τῆι συγγραφῆι γεγραμμένον τῆι κειμένηι
παρὰ συγγραφοφύλακι Νέστωι ἀργυρίου
ι̣ε̣ ἐφ’ ὧι ἀποδώσει τὸ μὲν ἥμισυ ἐν τῶι
[

]”

“In het jaar 34, 10 Phamenoth. Tuinman Nektosiris zoon van (?) uit Aphroditopolis komt
overeen te hebben ontvangen van Zenon zoon van Agreophon uit Kaunos 273 onder het gezag
van de bestuurder Apollonios de lening, die in het contract is opgeschreven dat is
toevertrouwd aan de contractenbewaarder Nestor, van 15 zilveren (drachmen), op
voorwaarde dat hij de helft zal terugbetalen in de (maand) …”

De gelijkenissen tussen dit contract uit de Ptolemeïsche tijd en het contract van Menelaos zijn
opvallend. In beide gevallen wordt de ontvangst van het geldbedrag omschreven met de
term ἀπέχειν en in beide gevallen wordt de terugbetaling afgesproken met het futurum
ἀποδώσει of ἀποδώσω, waarna de crediteur wordt genoemd. Nektosiris en Zenon hebben
een syngraphe opgesteld over hun eerdere afspraken, zoals Menelaos en Primus ook een
document hebben opgesteld over hun eerder afspraken. Het enige grote verschil is dat in het
contract van Zenon een terugbetalingstermijn genoemd wordt, een element dat in het
contract van Menelaos opvallend genoeg volledig mist, zoals we al vastgesteld hebben. De
vraag is hoe essentieel dit element was geweest voor een leningscontract.
Deze of soortgelijke formuleringen, waarbij het ontvangen van een som geld erkend wordt
en een terugbetaling in een bepaalde termijn afgesproken wordt, komen niet alleen in de
Egyptische documenten voor en niet alleen in de Ptolemeïsche tijd. Ook in het zogenaamde
Babatha-archief uit Judaea komen dergelijke formuleringen voor. P.Yadin 11 (1) is een
leningscontract in briefvorm uit 124 n. Chr. In dit contract neemt Judah een lening van 60
denariën van Magonius Valens, een Romeinse centurion. Een erf in Ein-Gedi doet dienst als
hypotheek. De ontvangst van de lening wordt verklaard met de woorden ὁμολογῶ ἔχειν
καὶ / ὀφείλειν (r. 2-3). De terugbetaling wordt afgesproken met het woord ἀπ̣οδ̣ώσω (r. 6),
waarna een betalingstermijn wordt vastgesteld.
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Een uitzondering op dit formularium vormt P.Strassb. I 54 (2). In dit document uit 153/4 n.
Chr. wordt de ontvangst weergegeven met het woord ἔ̣χει (r. 4), zoals hierboven. De
teruggave wordt echter afgesproken met het woord πα/ραδώσω (r. 11-12) in plaats van
ἀποδώσω. Dit verschil zou kunnen liggen aan het feit dat het hier geen geldlening betreft,
maar een graanlening. 274 Op basis van deze papyrus lijkt de keuze voor het woord
παραδώσω dus niet hoofdzakelijk gelegen te hebben aan het soort contract, maar aan de
soort van het object van het contract: geld of goederen.

CHIROGRAPHA EN HET ROMEINSE RECHT
De Romeinen nemen de van oorsprong Griekse contractvorm van het chirographum over aan
het einde van de Republiek. 275 Wat betreft vorm verschillen de Romeinse chirographa
enigszins van hun Griekse voorgangers. Een opvallend verschil is dat Romeinse chirographa
vaak worden ingeleid met de formule ‘scripsi me …’ of ‘scripsi et dico me …’. 276 De Romeinen
legden dus enige nadruk op de handeling die is uitgevoerd bij het vastleggen van een
contract: het schrijven en/of het spreken. Griekse contracten werden aan de andere kant
ingeleid met het meer neutrale ὁμολογῶ: overeenkomen. De verschillen wat betreft
formularium aangaande de datum, plaats van opstelling en de briefvorm komen later in dit
hoofdstuk aan bod.
Over het algemeen wordt aangenomen dat geschreven contracten in het Romeinse
rechtssysteem niet constitutief waren en dus formeel gezien geen rechtsbron waren. 277
Daarentegen waren veel Romeinse contracten, zoals de locatio-conductio, consensueel en
werden ze gevormd door het overeenkomen van intenties, in tegenstelling tot het Griekse
recht, waar voor alle contracten een reëel element noodzakelijk was. Uitzonderingen hierop
zijn het mutuum, welke ontstond als een reële zaak werd overgedragen van crediteur op
debiteur met de intentie een mutuum te vormen en werd derhalve een contractus re genoemd.
Ook de stipulatio is niet strikt consensueel, maar juist formeel en kon slechts gevormd
worden door de juiste vorm aan te houden. De Romeinse chirographa die we kennen zouden
slechts optekeningen zijn van deze afspraken of handelingen zijn en slechts fungeren als
bewijsmateriaal in een eventuele rechtszaak. Ankum volgt deze klassieke theorie en geeft
aan dat de debiteur in theorie zou kunnen bewijzen dat hij in werkelijkheid minder had
ontvangen dan het bedrag dat genoemd werd in het chirographum. 278 In de praktijk zou het
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echter zeer moeilijk blijken om dit te bewijzen, gezien het chirographum in principe door de
debiteur zelf geschreven was en zijn eigen zegel eraan bevestigd was.
Als we de theorie van onder anderen Ankum volgen dat chirographa slechts een
bewijskrachtige functie hadden, zou dit tevens meer vrijheid bieden aan de opstellers van
chirographa. Het feit dat er bijvoorbeeld geen stipulatio-formule opgenomen was, zou dan in
theorie niet uitmaken, gezien nog steeds bewezen zou kunnen worden dat er wel degelijk
een stipulatio had plaatsgevonden. De getuigen die aanwezig waren bij het opstellen van het
document en dus waarschijnlijk ook bij de stipulatio zelf, zouden dan als extra bewijs kunnen
dienen bij een eventuele rechtszaak. Dit zou tevens een verklaring kunnen bieden voor het
ontbreken van bijvoorbeeld de stipulatio in het contract van Menelaos.

ROMEINSE LENINGSCONTRACTEN
Als we kijken naar Romeinse leningscontracten zien we toch vaak een soortgelijke vorm en
formulering als in de Griekse contracten. Vooral de chirographa van Romeinse soldaten in de
Oostelijke provincies hebben veel verwantschap met de Grieks-hellenistische documenten. 279
Een dergelijk soldatencontract uit 120 n. Chr. is de Griekstalige papyrus BGU I 69 (3). Het
betreft een chirographum over een leningscontract tussen twee Romeinse soldaten, Valerius
Longus en Gaius Julius Agrippianus. Het contract is in briefvorm opgesteld. Longus
bevestigt 140 drachmen ontvangen te hebben van Agrippianus met de woorden ὁμολογῶ
ἔχιν παρά σου (r. 4). Longus belooft het geldbedrag terug te betalen (ἀποδώσω σοι (r. 7)),
wanneer hij zijn soldij uitbetaald heeft gekregen. Het chirographum eindigt met de datering.
Hierna volgt een persoonlijke ontvangstbevestiging van Longus. Op de verso staat een
ondertekening van het chirographum.
De Latijnse leningscontracten zijn vaak in een soortgelijke vorm en formularium opgesteld.
Zoals in P.Mich VII 438 (4) uit 140 n. Chr. Dit document is eveneens in briefvorm opgesteld.
In het document verklaart de cavalerist Antonius Heronianus van de cavalerist Julius
Serenus 70 denariën ontvangen te hebben en schuldig te zijn (΄[fateor me -ca.?- ] / ac[c]epi[sse et
de]bere’ (r. 3-4)). Heronianus zal het geld terugbetalen (‘re]ddam’ (r. 5)) na ontvangst van de
soldij. Er is sprake van rente en van een stipulatio (‘stipulat[us] est’ (r. 7)). Hierna volgen de
datering en een tweede chirographum in het Grieks, waarin Heronianus in een ander
handschrift nogmaals een persoonlijke ontvangstbevestiging geeft en belooft het geld terug
te betalen.
Ook P.Fouad I 45 (5) uit 153 n. Chr. is in een zeer gelijkende formulering opgesteld. In dit
contract bevestigt Antonius Heronianus 280 een lening ontvangen te hebben van Accius
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Anthistianus van 50 denariën met de woorden ‘f̣ateor ṃe accepiṣṣẹ et debere’ (r. 3). Ook hier
wordt het woord ‘reḍdạ̣ ṃ’ gebruikt om de terugbetaling af te spreken. Het document eindigt
met de plaatsaanduiding (‘actum Alexandriae’ (r. 9) en de datering. Hierna volgt een tweede
chirographum in het Grieks, waarbij de ontvangst en schuldbekentenis zijn weergegeven met
de woorden ἔλαβα καὶ ὀφίλω (r. 14) en de terugbetaling met het woord ἀπ[ο]δώσω (r. 16).
De volledige tekst is doorgekruist, wat betekent dat de schuld afgelost is.
Tot slot is het fragmentarische document P.Mich. III 161 (6) uit Mauritanië uit de tweede
eeuw n. Chr. van belang. Dit document heeft niet het woord fateor, zoals de hiervoor
besproken Latijnse chirographa, maar de formule ‘ṣcribsi (sic) me accepisse’ (r. 2). De gelijkenis
met TPSulp. 78 spreekt voor zich.
Veel van de documenten in het archief van de Sulpicii behelzen een zogenaamde mutuum
cum stipulatione. 281 Er wordt echter nooit rente afgesproken met de stipulatio in het archief van
de Sulpicii en de stipulatio blijft als geheel zeer abstract. 282 Volgens Platschek heeft dit te
maken met het feit dat de Romeinse vorm als chirographum met de fomule ‘scripsi me debere’
zijn oorsprong heeft in de Grieks-hellenistische praxis. De stipulatio die we in de archief van
de Sulpicii zien zou slechts een uitbreiding op deze Grieks-hellenistische praktijk zijn. 283 Om
de chirographa van de Grieks-hellenistische vorm toch rechtsgeldig te maken, stelde de praetor
de actio de pecunia constituta in. Dit was een actie die opgevoerd kon worden tegen iedere
persoon die een afspraak had gemaakt om een bedrag te betalen zonder tussenkomst van
een formele stipulatio. 284 Op deze manier paste het Romeinse recht zich dus aan op al
bestaande internationale hellenistische praktijken. Door de abstracte stipulatio in de
Puteolische documenten toe te voegen werd er naar zo veel mogelijke verschillende
rechtspraktijken verwezen om de crediteur zo veel mogelijk zekerheid te bieden. 285 Een
dergelijke praktijk zagen we ook in de Griekse documenten, waar met name vanaf de derde
eeuw n. Chr. en de Constitutio Antoniniana de stipulatio-clausule gaat overheersen.

DE STRUCTUUR VAN GRIEKSE EN ROMEINSE CHIROGRAPHA:
PLAATSAANDUIDINGEN, DATERINGEN EN BRIEFVORMEN
Een kenmerk van Romeinse documenten is dat de plaats van opstelling achteraan het
chirographum staat. Bij TPSulp. 54, een document dat twee chirographa bevat, zien we zelfs dat
de woorden ‘actum Puteolis’ achter allebei de chirographa staan. 286 Slechts in het geval van
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TPSulp. 78 staat de plaats van opstelling vóór de context bij de datering. Ook het Latijnse
chirographum voor de fideiussio heeft niet het Romeinse ‘actum Puteolis’ en sluit direct aan op
het Griekse chirographum van Menelaos. Het verbinden van de datum met de plaats van
opstelling is karakteristiek voor documenten in de Griekse rechtspraak, zoals optekeningen
van rechtszaken, al wordt hier niet overal de plaats van opstelling genoemd. 287 Hier gebeurt
dit ook immers met de formule ἐν met de dativus van de plaatsnaam.
Wanneer we echter naar de Egyptische papyri kijken, staat de datum vrijwel altijd aan het
einde en wordt de plaats van opstelling nooit genoemd. 288 In de Judeïsche papyri
daarentegen staat de datum in combinatie met de plaats van opstelling aan het begin van het
document, zoals bij P.Yadin 11. Dit gegeven bewijst dat er binnen de Griekse chirographa ook
lokale stijlvarianten bestonden. Het zou dan logisch zijn dat als TPSulp. 78 naar voorbeeld
van het hellenistische chirographum is aangelegd, dit dan gebeurd is in de lokale stijl van de
plaats waar Menelaos vandaan kwam. Tot dusverre is er echter geen materiaal gevonden in
deze regio waarmee we het contract van Menelaos zouden kunnen vergelijken.
Tot slot was een algemeen kenmerk van de hellenistische chirographa dat ze in de vorm van
een brief van de opsteller aan de recipiënt opgesteld waren. 289 Het meest karakteristieke
element hiervan was dat het document begon met een begroetingsclausule (meestal met het
werkwoord χαίρειν). 290 Bij Romeinse chirographa komt deze vorm minder voor. 291

PEREGRINI IN HET ARCHIEF VAN DE SULPICII
In de paragrafen hierboven is er een vergelijking gemaakt tussen de Grieks-hellenistische en
Romeinse rechtspraktijken. De Romeinse noch de hellenistische werelden waren echter
gesloten voor de buitenwereld. Er waren bijvoorbeeld vele mensen in het Romeinse rijk die
geen Romeins burger waren. Deze mensen werden peregrini genoemd en hadden een
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bijzondere juridische status in het Romeins recht.
Menelaos was een dergelijke peregrinus. Wellicht kan een onderzoek naar andere peregrini in
het archief van de Sulpicii ons meer duidelijkheid verschaffen over het recht dat gehanteerd
werd in dergelijke gevallen. In het archief van de Sulpicii zijn ongeveer tien personen te
identificeren die de status van peregrinus gehad moeten hebben. 292 Alle documenten waarin
een peregrinus voorkomt zijn volledig in het Latijn, behalve TPSulp. 78, ook als het een
chirographum betreft van de peregrinus.
Een voorbeeld van deze laatste situatie is TPSulp. 49 en betreft een chirographum waarin
Purgias, een peregrinus, aan C. Sulpicius Cinnamus een mandatum geeft om bepaalde zaken te
regelen. Er is sprake van 125.000 sestertiën, het grootste bedrag dat genoemd wordt in het
archief, die de Sulpicii op deposito hielden. Terpstra verwoordt passend om welk recht het
hier gaat: “we here again see a Puteolan and a peregrinus using the basic rules of Roman law in a
way that would not have been different if it had involved two locals. The format, language, and legal
constructions—a mandate given by writing a chirographum—were all standard under the Roman
legal system.” 293
Ook in de andere documenten waar peregrini een rol in spelen is er geen aanwijzing dat niet
het gewone Romeinse recht gebruikt is. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Euplia, een
Melische vrouw die we kennen uit TPSulp. 62. Dit is een fragmentarisch bewaard document,
waarvan alleen de tweede helft overgeleven is. Op de overgeleverde helft staat een man uit
Athene, Epichares, borg voor haar voor de betaling van 2000 sestertiën. Epichares was
waarschijnlijk haar voogd (tutor auctor) bij deze transactie. Deze fideiussio vertoont geen
wezenlijke afwijkingen van andere fideiussiones in het archief van de Sulpicii en volgt het
Romeins recht zoals we dat kennen. 294 Euplia en Epichares komen in dezelfde rolverdeling
terug in TPSulp. 60, de tabellae (boekhouding) van Titinia, waar Euplia een bedrag van 1600
sestertiën heeft ontvangen van Titinia. Ook hier zijn geen afwijkingen van het normale
Romeinse recht te bekennen.
Menelaos is niet de enige peregrinus in het archief die iets met scheepvaart te maken heeft. In
het fragmentarische Latijnse document TPSulp. 80 spreekt Theophilus met zijn frater
Aphrodisius, beiden peregrini, af dat deze laatste een hoeveelheid goederen uit een schip zal
ontvangen. Dit is het enige document in briefvorm in het archief. Wellicht zou dit verklaard
kunnen worden doordat de peregrini hun eigen gewoonten bij het opstellen van
overeenkomst meenamen. Het zou echter ook kunnen zijn dat het niet echt een juridische
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overeenkomst is, maar meer een persoonlijk bericht van Theophilus aan zijn broer,
handelspartner of collega. De reden waarom dit document in het archief zit is moeilijk te
achterhalen.
Het gegeven dat peregrini meedraaiden in het Romeinse rechtssysteem van rechtbanken blijkt
onder andere uit TPSulp. 4. 295 Dit is een Romeins vadimonium waarin C. Sulpicius Cinnamus
de peregrinus Zenon uit Tyrus voor de rechter daagt op last van een boete van 1200 sestertii
als hij niet op komt dagen. Wat opvalt is dat de stipulatio wordt weergegeven met de
woorden ‘fide promisit’ in plaats van het normale Romeinse werkwoord spondere. Dit komt
omdat het gebruik van een sponsio voorbehouden was aan Romeinse burgers. 296
Een andere interessante bron voor peregrini in het Romeinse rechtssysteem vormt Cicero.
Cicero is een van onze belangrijkste bronnen over syngraphai in de Romeinse wereld. De
juristen in het Corpus iuris civilis spreken namelijk vaak over chirographa, maar syngraphai
noemen ze nooit. Dit kan komen door het feit dat deze contractvorm geen rechtsinstitutie
was die erkend werd door het Romeins recht. 297 Toch zien we dat de meeste syngraphai die
Cicero noemt door Romeinse crediteuren en perigrini als debiteuren opgesteld zijn. Het kan
dus aannemelijk gemaakt worden dat syngraphai die door Romeinen en peregrini zijn
opgesteld afdwingbaar waren voor Romeinse rechtbanken. 298 Deze mogelijkheid zou uiterst
interessant kunnen zijn in het licht van TPSulp. 78, ondanks dat het hier strikt genomen een
chirographum betreft en geen syngraphe.

CONCLUSIE
De belangrijkste conclusie die we uit dit hoofdstuk kunnen trekken is denk ik dat de Griekshellenistische en Romeinse rechtssystemen geenszins gesloten rechtssystemen waren. De
Romeinse en hellenistische werelden waren internationaal en interactie tussen de
verschillende rechtssystemen was onvermijdelijk. De Romeinen hebben onder andere de
belangrijkste Grieks-hellenistische documentvorm van het chirographum overgenomen. De
Romeinse soldaten in Egypte passen zich aan aan de lokale praktijk en gebruiken
bijvoorbeeld het werkwoord ‘fateor’ in plaats van ‘scripsi’ om een chirographum mee in te
leiden, naar analogie van het Griekse ὁμολογῶ. De Grieken nemen ook vele elementen uit
het Romeinse recht over. 299 Tot slot stelden de Romeinen de actio de pecunia constituta in om
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hun eigen rechtssysteem te accommoderen aan een al bestaande Grieks-hellenistische
rechtspraktijk. In de Romeinse documenten uit Campanië zien we dit terug doordat er
zoveel mogelijk bestaande rechtspraktijken in waren verwerkt, opdat de crediteur zo veel
mogelijk zekerheid zou genieten.
Vanuit dit oogpunt is het niet verbazingwekkend dat TPSulp. 78 een hybride Romeinshellenistische vorm lijkt te hebben. Het document begint zoals de Judeïsche chirographa met
de datering en de plaats van opstelling. De formule ἔγραψα ἀπέχιν μαι lijkt echter sterk op
de Romeinse formule ‘scripsi me accepisse’. Het gebrek aan een stipulatio in het contract van
Menelaos wijst ook niet onomstotelijk op het feit dat de contract slechts in het Griekshellenistisch recht rechtsgeldig zou zijn. De inzichten die Cicero’s behandeling van
syngraphai tussen Romeinse burgers en peregrini kunnen geven, zouden hier een uitweg
kunnen bieden.
Ook in het geval van TPSulp. 80, een ander document waarin peregrini een rol spelen en dat
iets met de scheepvaart te maken heeft, zijn er niet-Romeinse elementen. Het feit dat het
contract van Menelaos dus een hybride document lijkt, kan gemakkelijk verklaard worden
door het feit dat de opsteller van het contract een Griekse peregrinus en schipper was. De
zeehandel in het Romeinse rijk was internationaal. Er kwamen vele schippers uit Griekshellenistische gebieden in de havens van Puteoli die hun lokale (juridische) gewoontes
meenamen.

and Three Case Studies on Law of Succession, Guardianship and Marriage”.
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VII – CONCLUSIE
In deze scriptie is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag welke interpretaties van
TPSulp. 78 waarschijnlijk zijn vanuit een filologische invalshoek en hoe dit contract binnen
een Romeins-hellenistische rechtshistorische context past. Om een antwoord op het eerste
deel van deze vraag te kunnen geven, heb ik in hoofdstuk III, de status quaestionis, een aantal
factoren van een goede interpretatie van dit contract opgesteld.
Allereerst is een overtuigende interpretatie van het begrip ναυλωτική (συγγραφή)
noodzakelijk. Hierbij staat centraal wat de economische en juridische inhoud van dit begrip
was. Deze vraag stond centraal in hoofdstuk IV. Hier is afdoende aangetoond dat dit woord
slechts op een vervoerovereenkomst kan hebben geduid. Dit betekent dat de eerste
interpretatie van Ankum, waarbij het woord ναυλωτική in TPSulp. 78 gezien werd als een
vertaling van ‘contractus traiecticius’ en zou duiden op een pecunia traiecticia, niet overtuigend
is.
Dit betekent echter niet dat het onderwerp van het contract dat gecertificeerd is in TPSulp. 78
zelf geen pecunia traiecticia kan zijn. Dit brengt ons tot de tweede voorwaarde voor een
overtuigende interpretatie, namelijk een goede verklaring van de relatie tussen TPSulp. 78 en
de ναυλωτική, welke in een apart verzegeld document vastgelegd is. Als TPSulp. 78 een
maritieme geldlening bovenop een vervoerovereenkomst was, zou deze situatie uniek zijn.
Een reden hiervan is de aard en het doel van het Griekse δανείον ναυτικόν en de Latijnse
pecunia traiectica. Dit waren geldleningen die bedoeld waren om één reis, enkel of retour, te
financieren. Het geld was niet alleen bedoeld om het schip, de uitrusting en de bemanning te
financieren, maar ook om goederen in te kopen om aan de andere kant te verkopen. Dit
laatste gegeven maakt het onwaarschijnlijk dat een maritieme geldlening bovenop een al
bestaande vervoerovereenkomst gemaakt zou worden. Bovendien missen de stipulatio die
gebruikelijk was voor Romeinse pecuniae nauticae en is het geldbedrag van 1000 denariën vele
malen lager dan de geldbedragen die gemoeid zijn met de andere maritieme geldleningen
die we kennen. Het lijkt er dus op dat TPSulp. 78 in ieder geval niets met een maritieme
geldlening te maken heeft.
Gofas en Thür hebben een interpretatie van TPSulp. 78 als een lening met een
verzekeringskarakter geopperd. Er is echter geen enkel bewijs dat een dergelijke
rechtspraktijk bestond in de eerste eeuw n. Chr. Derhalve dient deze interpretatie gemeden
te worden tenzij er duidelijk aanwijzingen voor zijn in het document zelf. In het document
zelf zijn er echter geen overtuigende aanwijzingen te vinden dat het om een dergelijke
ongewone constructie gaat.
Als we afgaan op het feit dat er in ieder geval sprake is van een vervoerovereenkomst in het
document, lijkt het voor de hand te liggen om het geldbedrag als vrachtloon te beschouwen.
Iedere vervoerovereenkomst, zowel Romeins als Grieks, veronderstelt namelijk een
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geldbetaling. Als het bedrag uit TPSulp. 78 het vrachtloon betreft, zou het echter bijzonder
zijn dat dit bedrag terugbetaald moet worden. Jakab probeert deze twee zaken toch met
elkaar te verzoenen door aan te nemen dat het vrachtloon als lening vooruitbetaald is. Zowel
het feit dat het zowel in de Griekse als in de Romeinse rechtspraktijk een gewoonte lijkt te
zijn om ten minste een deel van het vrachtloon vooruit te betalen en het bestaan van een
tekst van Ulpianus waarin een vrachtloon als lening wordt aanvaardt, maken deze
interpretatie mogelijk. Er zijn echter een aantal problemen met de interpretatie van Jakab die
hem mijns inziens toch onwaarschijnlijk maken. Zo behoudt Jakab het idee dat de lening een
verzekeringskarakter heeft. Menelaos zou volgens haar immers slechts het vrachtloon terug
hoeven te betalen als de vracht niet in goede orde zijn bestemming zou bereiken. Voor een
dergelijke verzekeringsfunctie zijn wederom geen bewijzen uit de Griekse of Romeinse
rechtspraktijk. Daarnaast blijkt niet uit de formule zelf die de terugbetalingsafspraak behelst
in TPSulp. 78 dat het een voorwaardelijke terugbetaling betreft. Bovendien spreekt de hoogte
van het geldbedrag tegen een interpretatie als vrachtloon. De hoogte van de vrachtlonen in
de Griekse papyri zijn immers allemaal veel lager. 300 Tot slot heeft Jakab niet bemerkt dat de
tekst van Ulpianus handelt over staatstransport, waarbij het gewoon was om het volledige
vrachtloon vooruit te betalen, in tegenstelling tot het privétransport. In een dergelijke situatie
zou het terugbetalen van het vrachtloon bij gefaald transport logischer zijn dan wanneer de
bevrachter het restant van het vrachtloon achter kan houden.
Er is echter een simpelere verklaring mogelijk dan die van Jakab. Ondanks dat de betaling
van een geldbedrag naar aanleiding van een ναυλωτική doet vermoeden dat het om een
vrachtloon gaat, is het niet noodzakelijk om aan te nemen dat dit werkelijk het geval is. Een
punt waar we vanuit kunnen gaan is dat de formules van TPSulp. 78 sterk overeenkomen
met Grieks-hellenistische en Romeinse leningscontracten, zoals in hoofdstuk VI aangetoond.
Het is dan ook voor de hand liggend om de 1000 denariën te beschouwen als een lening.
Deze lening hoeft echter niet het vrachtloon te zijn, omdat er veel meer kosten verbonden
konden zijn aan een vervoerovereenkomst. Een schipper moest immers het schip, de
uitrusting, bemanning, belastingen, tol en vele andere zaken betalen. De interpretatie van
Jones en Rathbone acht ik dan ook de waarschijnlijkste – of in ieder geval de voorzichtigste.
Jones interpreteert het contract als een aanbetaling van Attius Severus aan Menelaos voor het
betalen van portoria, oftewel de havengelden. De berekening van Jones van hoeveel amforen
men mocht invoeren voor het bedrag van 1000 denariën komt overeen met een realistische
grootte van de vracht.
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onder andere de lengte van de reis, de grootte van de vracht en het risico van de reis. Alle Egyptische
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naar Puteoli.
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Het feit dat er geen aanwijzingen zijn voor het doel van de aanbetaling in het document zelf,
kan verklaard worden door het feit dat de aanleiding waarschijnlijk al in het document van
de ναυλωτική genoemd werd. Ook het feit dat er geen sprake is van een stipulatio in het
contract, is makkelijk te verklaren door het feit dat er geen bijkomende afspraken waren die
een stipulatio noodzakelijk zouden maken. Het behelst immers een blote mutuum. Bovendien
was Menelaos van Griekse afkomst en deelde hij dus niet de voorliefde van de Romeinen
voor de stipulatio.
Dan resteert ons nog de laatste voorwaarde voor een goede interpretatie, namelijk door welk
rechtssysteem het contract van Menelaos beheerst werd. De vorm van het document is
hybride Romeins-hellenistisch. De combinatie van de datering en de plaats van opstelling
aan het begin van het document is een hellenistische praktijk die we onder andere terugzien
in de Judeïsche papyri en waarschijnlijk ook de lokale gewoonte van Menelaos was. De
formule ἔγραψα ἀπέχιν μαι lijkt echter zeer sterk op de Romeinse formule scripsi me
accepisse om een leningscontract in te leiden. Bovendien kent deze formule geen enkel
Grieks-hellenistisch precedent. Het ontbreken van enige aanwijzing voor een stipulatio in het
leningscontract van Menelaos is gemakkelijk te verklaren. Volgens het Romeins recht was
een stipulatio namelijk niet nodig bij een blote mutuum. Bij een eventueel proces kon Attius
Severus het geld middels een normale condictio terugeisen. Het feit dat Menelaos een Griek
was, kan verklaren waarom hij ervoor gekozen heeft om derhalve een stipulatio achterwege
te laten. In het geval van de Latijnse fideiussio kan men beargumenteren dat de stipulatio
impliciet blijft, zoals Ankum verdedigd heeft.
Het lijkt er dus op dat TPSulp. 78 een document is dat dusdanig opgesteld is dat het met
geen van beide rechtssystemen zou conflicteren, indien het opgevoerd zou worden in een
eventueel civielrechtelijk proces. Het feit dat dit document een hybride document is, is niet
gek. Het is immers een contract dat opgesteld is door een peregrinus en een Romeins burger.
Het chirographum is bovendien geschreven door de peregrinus en heeft derhalve wellicht meer
hellenistische stijlkenmerken dan Romeinse. Eén van de meest tekenende Romeinse
kenmerken die in het volledige archief van de Sulpicii terugkomt, de formule ‘scripsi me …’,
heeft hij echter wel toegevoegd in plaats van het hellenistische ὁμολογῶ.
Dit document is dus een goede casestudy naar de internationaliteit van handel en recht in de
Romeinse wereld. Puteoli was een internationale haven waar schippers met allerlei
achtergronden bijeenkwamen om afspraken te maken met Romeinse handelaren zoals Attius
Severus. De Romeinen erkennen deze internationaliteit, zoals Cicero’s behandeling van
syngrapha tussen peregrini en Romeins burgers doet vermoeden. Bovendien zijn de Romeinse
en Griekse rechtssystemen geenszins gesloten. De Romeinen nemen vele Griekse
rechtsinstituten over, zoals chirographa, de maritieme geldlening en het constitutum debiti,
zoals Platschek beargumenteert. De peregrini proberen zich aan de andere kant te
conformeren aan het Romeinse rechtssysteem, welk proces een sneltreinvaart krijgt na de
Constitutio Antoniniana.
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BEGRIPPENLIJST
actio

Een wettelijke actie die een iudex via de praetor aan een eiser kon
verlenen om bijvoorbeeld een verschuldigd bedrag terug te eisen. Zie
formula-procedure.

bank-diagraphae

Verzamelingen van afschriften van betalingen die met het bankwezen te
maken hebben

Constitutio Antoniniana

Een edict uit 212 n. Chr. van Caracalla waarin hij alle vrije mannen in het
Romeinse rijk het volledige Romeinse burgerrecht verleende en alle vrije
vrouwen dezelfde rechten als Romeinse vrouwen.

Corpus iuris civilis

Een verzameling van civielrechtelijke teksten die zijn verzameld in

-

Digestae

opdracht van keizer Justinianus tussen 529 en 534 n. Chr. Het bestaat uit

-

Codex Justiniani

verschillende werken, waaronder de Codex Justiniani, waarin
verschillende keizerlijke verordeningen (constitutiones) uit de tijd van
Hadrianus en later opgenomen waren, en de Digestae, waarin een
verzameling van verschillende juristengeschriften uit de (na-)klassieke
periode bijeengebracht werd. De volledige Corpus iuris civilis deed dienst
als het Burgerlijk Wetboek in zijn tijd.

chirographum

Griekse en Romeins contractvorm, welke een van de contracterende
partijen in zijn eigen schrift in subjectieve stijl opstelde. In de praktijk
gebeurde het echter vaak dat chirographa in naam van een persoon
geschreven werden, bijvoorbeeld omdat de persoon niet kon schrijven.
Het document heeft zijn bewijskracht vanwege de eigenhandigheid van
het document.

condictio

De wettelijke actie voor stipulationes waarbij de exacte som of het
precieze object vastgesteld kon worden, waarmee de eiser het geld of het
object terug kon vorderen van de verweerder.

constitutum debiti
-

actio de pecunia
constituta

Rechtsinstituut dat het mogelijk maakte om een bestaande schuld
(bijvoorbeeld naar aanleiding van een mutuum) van de contracterende
partij zelf (proprii) of van een ander (alieni) op een bepaalde plaats en/of
tijd te betalen. De wettelijke actie waarmee de constitutum debiti
gehandhaafd kon worden was de actio de pecunia constituta.

δανείον ναυτικόν

Een Griekse maritieme geldlening, waarmee een zeereis en het inkopen
van goederen gefinancierd kon worden.

dubbeldocument

Documentvorm waarbij een contract tweemaal is opgenomen. Een tekst
vormt de scriptura interior, is verzegeld en dient ter verificatie van de
authenticiteit van het document. De andere tekst vormt de scriptura
exterior, is niet verzegeld en dient als naslagtekst.

fideiussio

Romeins rechtsinstituut waarmee een persoon beloofde voor een ander
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persoon borg te staan.
formula-procedure

Belangrijkste Romeinse procesvorm in de klassieke periode, bestaande
uit twee fases (voor de praetor en voor de iudex). Het proces werd
gekenmerkt door formulae die de eiser (in bijzijn van de verweerder) van
de praetor kon krijgen en die de iudex kon bekrachtigen of verwerpen.

homologie

Griekse documentvorm waarbij het contract ingeleid wordt door een
vorm van het werkwoord ὁμολογῶ. Deze vorm komt van de vroege
Ptolemeïsche tot in de late Romeinse tijd vaak voor.

locatio-conductio

Romeins contracttype waarbij een locator een zaak of dienst ter
beschikking stelt aan een conductor tegen betaling van een geldprijs. Het
omvat alle contracten die wij tegenwoordig verhuur-, pacht-, arbeids- en
aannemingscontracten zouden noemen.

mutuum

Romeins contract om een (geld)lening aan te gaan en de debiteur
verplicht een equivalent van het geleende terug te betalen. Alle
bijkomende afspraken (pacta adiecta), zoals rente, moesten met een
stipulatio worden toegevoegd.

ναυλωτική (συγγραφή)

Griekse vervoerovereenkomst.

ναῦλον

Vrachtloon dat betaald moest worden bij het afsluiten van een
ναυλωτική.

peculium

Fonds dat een Romeinse pater familias aan zijn slaven en zonen kon
geven waarmee laatstgenoemden zelf zaken konden doen. De pater
familias was dan alleen aansprakelijk tot de hoogte van het peculium.

pecunia traiecticia

Romeinse maritieme geldlening. Tegenhanger van de Griekse δανείον
ναυτικόν.

peregrinus

Alle vrije burgers uit de provincies van het Romeinse rijk die geen
Romeins burger waren. Zij hadden een aparte juridische status.

pignus

Romeinse vorm van onderpand, waarbij geen eigendomsrechten
overgedragen werden.

receptum nautarum

Een Romeins rechtsinstituut, ingebracht door de praetor, dat ervoor
zorgde dat de schipper aansprakelijk was voor de van de bevrachter
overgenomen goederen door middel van een bijzondere
aansprakelijkheidsovername.

servus actor

Een slaaf die direct in opdracht van zijn meester handelde als
vertegenwoordiger bij de zaken van zijn meester. De meester was
aansprakelijk voor contracten die de slaaf aanging met zijn toestemming.

sulcus

Groef aan de achterkant van een tabula van een diptychon of triptychon
waar draden doorheen gespannen konden worden waarop zegels
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gedrukt werden om het document te verzegelen.
stipulatio

Een Romeinse formele en verbale contractvorm (contractus verbis), wat in
wezen een formele vraag-antwoordsequentie was, waarbij de ene partij
een vraag stelde en de andere partij antwoord gaf met hetzelfde
werkwoord. Denk aan een sequentie als ‘Beloof jij …?’ ‘Ja dat beloof ik.’

syngraphe

Grieks-hellenistische contractvorm, waarvan een belangrijk (hoewel

(συγγραφή)

wellicht niet essentieel) element was dat het zich van een objectieve stijl
bediende.

tabula

Een met was bestreken houten tafel waar met een pen (stilus) of een

-

diptychon

ander scherp voorwerp tekst ingekrast kon worden. Dit was de

-

triptychon

belangrijkste Romeinse documentvorm. Het document kon bestaan uit
twee in codexvorm aan elkaar gebonden wastafels (diptychon) of uit drie
gebonden wastafels (triptychon).

testatio

Romeinse contractvorm die grofweg overeenkomt met de Griekse
syngraphe. Deze vorm betreft een document dat in een objectieve stijl is
opgesteld en in principe door iedereen geschreven kon worden. Het
document ontleent zijn bewijskracht aan een groot aantal getuigen dat
het contract moest ondertekenen en verzegelen.

vadimonium

Een schriftelijk document waarin een verweerder belooft op een bepaald
tijdstip voor het gerecht te verschijnen op laste van een geldboete als hij
niet op komt dagen.

vis maior

gevallen van overmacht, of wat de Britten ‘Acts of God’ noemen, zoals in
het geval van de scheepvaart bijvoorbeeld schipbreuk door storm en
piraterij.
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APPENDIX I – PAPYRI
1. P.HIB. I 98
252 v. Chr., ?
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ (ἔτους)] λ̣δ̣ Μεσορὴ [κδ. ὁμολο-]
γ̣ε̣ῖ̣ [Διονύσιος] ν[αύ]κληρος ἐμ[β]εβ[λῆσ-]
[θαι διὰ Νεχ]θ̣ε[μ]βέους τοῦ παρὰ τῶν βα[σιλι-]
[κῶν γραμ]µ̣[α]τέων ε̣ἰ̣ς̣ κ̣έρ̣(κουρον) Ξενοδόκου [καὶ]
5 Ἀ̣[λεξάνδρου] κριθ[ῶ]ν (ἀρτάβας) Δω.
[βασι]λεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαί[ου]
[Σω]τῆρος (ἔτους) λδ ἐφʼ ἱερέως Νεοπτολέμου
τοῦ Κραίσιος Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν
[Ἀδελ]φῶν κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλ10 [φο]υ Ἀρσινόης τῆς Νικολάου μηνὸς
Μεσορὴ κδ̣. [ὁ]μολογεῖ Διονύσ[ιος]
ναύκληρος ἐμβεβλῆσθα[ι εἰς] κ̣έ̣ρ̣(κουρον)
Ξενοδόκου καὶ Ἀλεξάνδρου ἐφ̣ʼ [οὗ] κ̣[υ(βερνήτης)]
̣κ ̣ ̣υρις Πάσιτος Μεμφίτης διὰ
15 Νεχθεμβέους τοῦ παρὰ τῶν βασιλικῶν
γραμματέων ὥστε εἰς Ἀλ[εξ]άνδρειαν
εἰς τὸ βασιλικὸν σ̣ὺν δείγματι̣ [κριθῶν]
ἀρτάβας τετρακισχιλίας ὀκτ[ακοσίας]
σῖτον κα[θαρὸν ἄ]δ[ο]λον \κεκοσκιν[ευμένον]/ μέτρωι [καὶ σκυτά-]
20 λη̣ι ο̣ἷς̣ α̣[ὐτὸς ἠ]νέγκατο ἐξ Ἀλεξ[ανδρείας]
μετρήσε̣[ι δικαίαι,] κ̣α̣ὶ οὐθ̣[ὲν ἐγκαλῶ.]
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2. P.LOND. III 948
236 n. Chr., Theadelphia
ἐναύλωσεν Αὐρήλιος Ἡρακλῆς Διοσκόρου ἀπὸ Ἀνταίου πόλεως κυβερνήτης̣
ἰδίου πλοίου ἀγωγῆς ἀρταβῶν διακοσίων πεντήκοντα ἀσήµ̣ο̣υ̣ Αὐρηλίῳ Ἀρείῳ
Ἡρακλείδου βουλευτῇ τῆς Ἀρσινοειτῶν πόλεως πρὸς ἐμβολὴν λαχανοσπέρμου ἀρταβῶν διακοσίων πεντήκοντα ἐπὶ τῷ ἐμβαλέσθαι ἀπὸ ὅρμου Ἄλ̣σους μητροπόλεως
5 μέχρι ὅρμου τοῦ Ὀξυρυγ’χείτου ναύλου τοῦ συμφωνηθέντος ἀργυρίου δραχ[μῶν]
ἑκατὸν καθαρῶν ἀπὸ πάντων ἀφʼ ὧν ἐντεῦθεν ἔσχεν ἀργ(υρίου) δραχμὰς τεσσεράκοντα,
τὰς δὲ λοιπὰς δραχμὰς ἑξήκοντα ἀπολήμψεται ἅμα τῇ παραδόσει, ἅπερ φορτία παραδώσει σῶα καὶ ἀκακούργητα ἀπὸ ναυτικ[ῆς] κ̣α̣κ̣ου̣[ρ]γ̣ίας λαμβάν[οντος αὐτ]οῦ πρὸς ἐμβολὴν ἡμέρας δύο ἀπὸ τῆς κε καὶ ὁμοίω̣[ς] π̣ρ̣ὸσ̣ ἀνάπ̣[λο]υν αὐτ[οῦ] ἐν τῷ Ὀξυρυγ’χείτῃ
10 ἡμέρας τέσσαρας, μεθʼ ἃς ἐὰν παρακατασχεθῇ λήμψετ̣αι̣ ̣ ὁ κυβερνήτης ἡ[με]ρησίως
[δ]ραχμὰς δεκαὲξ ἑαυτῷ παρεχόμενος ὁ κυβερνήτης τοὺς αὐτάρκεις ναύτας καὶ
τ̣ὴν
̣ τοῦ πλοίου πᾶσην ἐπιχρείαν, λήμψεται δὲ ὁμοίως ὑπὲρ σπονδῆς ἐν τῷ Ὀξυρυγ’χείτῃ οἴνου κεράμιον. ἡ ναυλωτικὴ κυρία. (hand 2) Αὐρήλιος Ἡρακλῆς νεναύλω̣κα καὶ
[ἔ]σχων ἐπὶ λόγου τὰς δραχμὰς τεσσαράκοντα ὡς πρόγκειται.
15 (hand 1) (ἔτους) γ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μαξιμείνου Εὐσ[εβοῦς] Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ
καὶ Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μαξίμου τοῦ ἱερωτάτου Κ̣α̣ίσα̣ρ̣ος Σεβαστοῦ υἱοῦ τοῦ Σεβαστοῦ Φαῶφι κβ.

3. P.WISC. II 65
5e eeuw, Oxyrhynchus
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -1 ἀπὸ τῆς μεγάλης [Ἑρμοῦ πόλεως κυβερνήτης πλοίου τῆς]
κυρίας Αὐρηλίῳ [- ca.25 - ἀπὸ τῆς]
Ὀ̣ξυ
̣ ̣ρ̣υγχιτῶν [πόλεως χαίρειν. ὁμολογῶ παρειλη-]
φ̣έναι παρὰ σοῦ καὶ ἐ̣[μβεβλῆσθαι εἰς τὸ προκείμενον πλοῖον]
5 ἐν ὅρμῳ τῆς Ὀξυρυ̣[γχιτῶν πόλεως σίτου(?) ἀρτάβας χιλίας(?)]
δεκαπέντε ναύλου αὐτῶν χρ̣υ̣[σοῦ νομισματίων -ca.?- ]
ἐπὶ τῷ με τὸν γόμον ἀποκομίσε̣ [εἰς τὴν λαμπροτάτην] [Ἀλεξάν-]
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δρειαν καὶ παραδοῦναί σοι ἄδολ[ον καθαρὸν ἀκακούργητον]
ἀπὸ πάσης ναυτικῆς κακουργίας ̣[- ca.20 - καὶ]
10 ἅμα τῇ ἀπογομώσι λαβῖν με παρ[ὰ σοῦ τὰ προκ(είμενα) νομισμάτια. κυρία]
ἡ ναυλωτικὴ κ[αὶ] ἐπερωτηθε[ὶς ὡμολόγησα].
——
Αὐρήλιος Κολλοῦθος Πάτος [- ca.20 -]
[ ̣] ̣ ̣ ̣ ̣ιπ ̣ ̣κα[- ca.30 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

4. P.OXY. XLIX 3484
27-33 n. Chr., Oxyrhynchus
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -1 [- ca.20 -]π̣α ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ ̣του ̣[ ̣] ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣[ ̣ ̣]
[- ca.20 -]τικω ̣[ ̣ ̣ ̣]να, ὥστ̣[ε ἀ]ποκατ̣[α-]
[στῆσαι εἰς Εὐεργέτιδα τοῦ] Κυνο̣[πο]λείτου, να[ύλ]ο̣υ τοῦ [ -ca.?- ]
[συμφωνηθέντος πρὸς ἀλλ]ήλους, [καθ]αρῶν ἀπ[ὸ π]άντω[ν],
5 [τοῦ ἀναπλόου τοῦ πυ]ροῦ και[ὶ κατ]απλόου τ[οῦ] ο̣ἴ̣ν̣ου
̣ ̣ ἀ̣ρ̣γ̣υ̣[ρίου Σεβαστοῦ καὶ Πτολ]ε̣μαϊκοῦ [ν]ομίσματ[ο]ς̣ δραχμῶν
[- ca.20 -] ἀφʼ ὧν αὐτόθεν ὁμολογοῦσι οἱ νε[ναυλωκότες ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ ̣ῖρις καὶ Γάϊος καὶ Πόπ̣λιος ἔχειν
[παρὰ τοῦ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ἐν Ὀξυ]ρύγχων πόλει διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου
10 [- ca.20 -]ο̣υ δραχμὰς τριακοσίας , τὸ̣ δὲ̣
[λοιπὸν ὁ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ἀ]ποδότω αὐτοῖς ἐν Εὐεργέτιδι
[- ca.15 -] οἴνου καὶ σπονδῆς νιαν[ί]σκοις κερά[μιον ἕν . - ca.12 -] δὲ οἱ νεναυλωκότος ἑκατοστῆς
[- ca.15 - ὡς τ]ῶν ἑκατὸν κεραμίων κεράμιον
15 [ἕν - ca.13 - ἀν]η̣λ̣ώματα ὡς πρὸς τὸν ἀνάπλουν
[τοῦ πυροῦ - ca.10 - π]ρ̣ὸς̣ τὸν κατάπλουν τοῦ οἴνου ετ̣ι̣
[- ca.18 -]ο̣υ̣ καὶ πηδαλίου καὶ τοῦ ἐπὶ τῶν θη[- ca.18 -] ἀ̣π̣α̣ι̣τηθησομένου, ἔτι δὲ καὶ
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πά̣ν̣τ̣ω̣[ν τῶ]ν̣ τ̣ο̣ῦ̣ ἀναπλόου καὶ καταπ̣λόου καὶ
20 τῶν ἄλλ̣[ω]ν̣ ἀ̣ν̣ηλ
̣ ωμά̣τω̣ν̣ πάντων [ὄν]τ̣ων
πρὸς τὸν ̣[ ̣] ̣ [̣ ̣ ]̣ ν. τῇ̣ [ο]ῦ̣ν τρί̣[τ]ῃ τοῦ ε ̣[ ̣ ̣ ̣] ̣τος μην̣ὸς̣ Φαρμοῦθ̣[ι τ]οῦ ̣ ̣ ̣ ̣κ̣α̣[ιδ]εκάτου [ἔτους] Τ[ι]βερίου
Καίσαρος Σεβα̣σ̣τ̣οῦ π̣α̣ρα
̣ στη[σ]άτωσαν [οἱ] νεναυλωκ̣ό̣τος̣ πρ[ὸ]ς τὸν̣ ἀ̣[ν]ά̣π̣λ̣ουν̣ τοῦ πυ[ροῦ] ε̣[ἰς] Εὐερ25 γέδιδα ̣ ̣ ̣ ̣α̣ ἑτῦµ̣ον πρὸς ἐμβολὴν τοῦ πυρο̣ῦ̣ κ̣[α]ὶ̣ ἀ̣ναλ̣α̣β̣όν
̣ ̣τος τὸν πυρὸν
κ̣αὶ τὸν ὑπ̣ὸ̣ τ̣ο̣ῦ̣ ̣ ̣[ ̣ ̣] ̣ου συνπεμφθησόμενον
ἐπίπλουν ἀποπλ̣ευσατω {ἑα̣τῷ παρεχόμενος}
ἑ̣α̣τ̣ο̣ῖ̣ς παρεχόμενοι ἐν τῷ ̣[ ̣] ̣ο̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣] [̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ω
̣
30 [- ca.30 -] ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5. P.OXY. XLV 3250
Ca. 63, Oxyrhynchus
ἐναύλωσεν Ἀν[ο]υβᾶς Ἑρμίου τῶν ἀπὸ Ὑφαντῶνος τοῦ Ἑρμοπολείτου
Πέρσης τῆς ἐπ[ι]γ̣ο̣νῆς κυβερνήτης τῆς Μάρκου Κορνηλίου Τορούλλου ἑκατοντάρχου σκάφης ποταμίας ἀγωγῆς ἀρταβῶν
πεντακοσίων Πολυ̣τί̣ ̣μῳ Γαΐου Νορβανοῦ Πτολεμαίου
5 τὴν δηλουμένην σκάφην σὺν τῇ ναυτείᾳ, εἰς ἣν καὶ ἐμβαλεῖται ἀφʼ ὧν ἐὰν αἱρῆται τοῦ Ἑρμοπολείτου νομοῦ ὅρμον ἄρακος
μέτρῳ Ἀθηναίου ἀρτάβας πεντακοσίας καὶ τῶν ἑκατὸν
ἀρταβῶν ἀναυλὶ ἀρτάβας δέκα δύο ἥμισυ , ὥστε ἀποκαταστῆσε εἰς Ἀκανθῶνα καὶ Λιλῆ τοῦ Ὀξυρυγχείτου, ναύλου τοῦ
10 διεσταμένου πρὸς ἀλλήλους τῶν ἑκατὸν ἀρταβῶν
ἀργυρίου δραχμῶν εἴκοσι ὀκτό , ὥστʼ εἶναι δραχμὰς ἑκατὸν
τεσσεράκοντα , ἀφʼ ὧν ὁμολογεῖ ὁ Ἀνουβᾶς ἐσχηκέναι παρὰ
τοῦ Πολυτείμου ἐπὶ τῶν τόπων δραχμὰς ἑβδομήκοντα
δύο . τὰς δὲ λοιπὰς τοῦ ναύλου δραχμὰς ἑξήκοντα ὀκτὼ
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15 ἀποδότω αὐτῷ ἐπὶ τῆς ἐγβολῆς τοῦ ἄρακος. παραστησάτω
οὖν τὴν σκάφην ἑτοίμην πρὸς τὸν ἀνάπλουν τῇ μιᾷ καὶ εἰκάδι τοῦ ἐνεστῶτος μηνὸς Σεβαστοῦ, καὶ γενόμενος
ἐπὶ τῶν τοῦ Ἑρμοπολείτου ὅρμων καὶ ἀναλαβὼν καὶ παραλαβὼν τὸν ἄρακα ἀποπλευσάτω ἀνυπερθέτως
20μετὰ πάσης ἀσφαλείας, ἑαυτῷ παρεχόμενος ἐν τῷ ἀνάπλῳ καὶ κατάπλῳ τὴν τῆς σκάφης χορηγίαν πᾶσαν ἐντελῆ
καὶ ναύτας ἱκανούς, καὶ μὴ ἐξέστω αὐτῷ νυγτοπλοεῖν μηδὲ
χειμῶνος ὄντος. ἀνορμίτω καθʼ ἑκάστην ἡμέραν
ἐπὶ τῶν ἀσφαλεστάτων ὅρμων, τῶν διεραμάτων τοῦ
25Ἑρμοπολείτου ὄντων πρὸς τὸν Ἀνουβᾶν, τῶν δὲ τοῦ Ὀξυρυγχείτου ὄντων πρὸς τὸν Πολύτιμον. τὸν δὲ ἄρακα παραδότω τῷ Πολυτίμῳ ἢ τοῖς παρʼ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ τῆς Λιλῆ καὶ
Ἀγανθῶνος ὅρμο μέτρῳ ᾧ ἐὰν παραλάβῃ, τοῦ ἐγβησομένου ἐκ τῆς κ̣οίλης ὄντος τοῦ Πολυτίμου ἢ ἀποτισάτω
30αὐτῷ τιμὴ[ν] ἑκαστη[ς - ca.25 -]
[- ca.13 -] ̣ ̣ [̣ - ca.25 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

6. P.LAUR. I 6
98-103 n. Chr., ?
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -1 λουθ ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣] ̣ vac. ? [ -ca.?- ]
νους καὶ ἄξει ὁ ναύκληρος ε̣[ἰς Ἀλεξάνδρειαν -ca.?- ]
ὃς αποπλε ̣ε̣τω ̣ ̣να ̣ ̣ ̣ψ̣[ -ca.?- ]
τειας μὴ νυκτὶ µ̣η̣δ̣ʼ ἐ̣ν̣ χ[ειμῶνι πλέων, ἀλλὰ κα-]
5 θορμίζων ἐπὶ τῶν ἀ̣π̣οδε[δειγμένων καὶ ἀσφαλεσ-]
τάτων ὅρμων, καθʼ ἡμέραν [δὲ πλέων -ca.?- ]
ως, ἄχρι οὗ παραγενόμενος ε̣[ἰς Ἀλεξάνδρειαν παραδώσῃ τὰ]
ἐμβεβληθησόμενα σῶα ἀ̣[κακούργητα ἀπὸ ναυτι-]
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κῆς κακουργίας, ἐὰν μή τ̣ι̣ς̣ κ̣[ίνδυνος ἢ βλάβος]
10 γένηται ἤτοι ἀπὸ Διὸ̣ς βί̣ας αλ[ -ca.?- ἢ λῃσ-]
τῶν ἐφόδου. ἡ ναύλωσις κυ[ρία. (ἔτους) ̣ ̣ Αὐτοκράτορος]
Καίσαρος Νερούα Τραιανοῦ Σεβαστ̣[ου Γερμανικοῦ μηνὸς -ca.?- ]
δεκάτῃ.

7. P.HAMB. I 74
173/174 n. Chr., Hermopolites
[ὁ δεῖνα - ca.18 -] τῶν ἀπὸ̣ Ἀχω[ρεως τοῦ Ἑρμοπολ]είτου νομοῦ
[κυβερνήτης πλο]ίου ν̣ε̣κρηγοῦ
[τῷ δεῖνι χ]αίριν. ὁμολογῶ παρει5 [ληφέναι παρ]ὰ σοῦ σῶµ̣α εἱλισμέν̣ον
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ὃ]ν καὶ ἀποκαταστήσω
[εἰς ὅρμον] Κερκὴ τοῦ Μεμφείτου νομοῦ
[καὶ παρα]δώσω Θα̣καρις ἐνταφια[στῇ, καὶ ν]α̣ύλου καὶ τέλους καὶ πάσης
10 [δαπάνης] τοῦ πλοίου τὸ συμπεφω[νημένο]ν ν̣αῦλον, ὃ καὶ ἀπέσχον.
[(ἔτους) ιγ Α(?)]ὐ̣τοκράτορος Καίσαρος Μάρκου
[Αὐρηλί]ο̣υ Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Ἀρμε[νιακοῦ Μη]δικοῦ Παρθικοῦ Γερμανικοῦ
15 [Μεγίστο]υ̣ Φ̣[α]ρ̣μοῦθ̣[ι ̣ ̣].
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8. P.OXY I 144
580 n. Chr., Herakleopolis
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -1 [- ca.16 -]ο̣υ̣πραιλ̣[- ca.16 -]
[- ca.16 -]υ̣ νοταρί[ου - ca.14 -]
τῆς Ἡρακλέους. ὑπεδεξάμην παρὰ τῆς ὑμετέρας
ὑπερφυίας διὰ Ἰωάννου τοῦ εὐδοκιμωτάτου ἡμῶν
5 τραπεζίτου ὑπὲρ προσόδων τρίτης καταβολῆς
τρισκαιδεκάτης ἐπινεμή(σεως) χρυσοῦ ἐν ὀβρύζῳ χαράγματι,
νομίσματα χείλια τετρακόσια τεσσαράκοντα , καὶ
ἐν ἀπολύτῳ Αἰγυπτίῳ χαράγματι ζυγῷ Ἀλεξ(ανδρείας) νομίσματα ἑπτακόσια εἴκοσι , καὶ ὑπὲρ ὀβρύζης καὶ ἀποκαταστατικῶν αὐτῶν
10 νομίσματα τεσσαράκοντα πέντε , γί(νεται) χρ(υσοῦ) νο(μίσματα) Βσε· καὶ ταῦτα
ἑτοίμως ἔχω καταγαγεῖν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δίχα θεοῦ βίας
καὶ τῶν κατὰ ποταμὸν κινδύνων καὶ ἐπηρειῶν, καὶ καταβαλεῖν
ἐπὶ Ἰωάννην καὶ Συμεώνιον τοὺς λαμπροτάτους ἀργυροπράτας,
καὶ ἐνεγκεῖν γράμματα τοῦ λαμπροτάτου ἀποκρισιαρίου Θεοδώρου
15 ὡς τὸ εἰρημένον χρυσίον εἰς πλῆρες κατεβλήθη. καὶ
πρὸς ὑμετέραν ἀσφάλειαν ἤτοι τοῦ αὐτοῦ εὐδοκ(ιμωτάτου) τραπεζίτου
πεποίημαι τὴν παροῦσαν παραθηκαρίαν γραφεῖσαν χειρὶ ἐμῇ
μηνὶ Ἀθὺρ κϛ ἰνδ(ικτίονος) ιδ. † βασιλείας τοῦ θειοτάτου καὶ εὐσεβεστάτου ἡμῶν δεσπότου Φλ(αουίου) Τιβρίου Κωνσταντίνου
20τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου καὶ Αὐτοκρ(άτορος) ἔτους ἕκτου, μετὰ τὴν
ὑπατίαν τῆς αὐτοῦ δεσποτείας τὸ δεύτερον. †
De volledige tekst is doorgekruist.
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9. P.WARREN 5
154 n. Chr., Philadelphia
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -1[ ̣ ̣] ̣[ -ca.?- ]
(γίνονται) (πυροῦ) (ἀρτάβαι) Δ[φγ- ca.20 -]
ἐπιστα̣[λείσας μοι (?)- ca.10 - ἐπα-]
κολουθ̣[ούντων τῶν (?) ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ἀποδε-]
5 δειγμέ̣ν̣ω̣ν̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣[ ̣ σὺν]
τοῖς ἐξ εὐσχημόνων, ἅς καὶ ἀποκατασ̣[τή-]
σω ὡ\ς/ πρόκιται, καὶ παραδώσω τὸν γόμον
εἰς τὸν ἐν τῇ Νέᾳ πόλει χιρισμὸν τοῖς
πρὸς τούτοις οὖσι σῶον καθαρὸν ἀκακο̣ύρ10 γητον ἀπὸ πάσης ναυτικῆς κακουργίας.
(ἔτους) ιη Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου
Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς
Ἁδριανοῦ β.
(hand 2) Ἀχαῖς Παθρήους τοῦ Πετεπνούθι15 ος πίστι Διδύμου τοῦ καὶ Ἑρμαίου διʼ ἐμοῦ σερήνου γρα(μματέως) μεμέτρημαι καὶ ἐμβέβλημαι ἀφʼ ὅρμου κερκὴ σιτολ(ογίας) Φιλαδελφίας τὰς τοῦ πυροῦ σὺν ἑκατο20 στῇ καὶ ἡμαρταβίῳ τετρακισχειλίας πεντακοσίας τρεῖς ,
καὶ παραδώσω καθὼς πρόκειται.
(hand 1) Σερῆνος (ἐτῶν) κε ἄσημ(ος).
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10. P.OXY XLIII 3111
257 n. Chr., Antinoopolis
ἐν Ἀντινόου νέων Ἑλλήνων τῇ λαμπρᾷ πόλει. ἐναύλωσεν Αὐρήλιος Διονύσιος Διαδέλφου μητρὸς
Θασηοῦτος ἀπὸ Ὀξυρύγ’χων πόλεως κυβερνήτης πλοίου σκαφοπάκτωνος Διονυσάμμωνος Ἀλεξανδρέως λινοκαταγωγέως καὶ ὡς χρημ(ατίζει) Αὐρηλίοις Διοσκουρίδῃ τῷ καὶ Ἀπολλωνίῳ καὶ Ἰούστῳ Ἀπολλωνίου ἀμφοτέροις ἀρχιερεῦ̣σι̣ βουλευταῖς καὶ τοῖς σὺν ὑμῖν ἐπιµ̣[ελ]η̣ταῖς οἴνου \τῆς Ὀξυρυγχ(ιτῶν) πόλ(εως)/ ἀννώνης παρεχομένης
5 τας ἅμα Οὐλπίῳ Πασίωνι τῷ διασημοτάτῳ ἐπανορθωτῇ Αἰγύ[πτου] γ̣ε̣ναιοτο̣ι̣ς στρατιώταις λεγιῶνος
β Τραιανῆς Ἰσχυρᾶς Οὐαλεριῶν καὶ Γαλλιηνῆς κ̣α̣[ὶ ἄλλ]οις [το]ῖ̣[ς σὺν] α̣ὐ̣τοῖς τὸν δηλούμενον σκαφοπάκτωνα πρὸς ἐμβολὴν [οἴν]ο̣υ̣ κεραμίων ὀκτακ̣[οσί]ω̣ν παρεχομένου τοῖς αὐτ̣οῖς στρατ[ιώ]τ̣α̣ις ἀπὸ ὅρμου νομοῦ
Ὀξυρυγχείτου μέχρι ὅρµ̣ο̣υ Κλεοπάτρας τοῦ µ̣ε̣γά
̣ λου Ἑρμοπολείτου νομοῦ ἀκολούθω[ς τοῖς κ]ελευσθε[ῖσιν ὑπὸ]
τοῦ διασημοτάτου Οὐλπίου Πασίωνος ναύλου τοῦ σ̣υ̣µφ
̣ ̣[ωνηθέντος - ca.10 - ὡς τῶν] ρ κεραμίων [ἀργυ-]
10 ρίου δραχμῶν ὀγ[δ]οήκον̣τα
̣ ̣ [ ̣] ̣[- ca.40 - ἑξα]κοσίων τεσσεράκ[ον-]
τα ἅσπερ αὐτόθι ἠρίθμ[ηται - ca.40 -] τὴν ἐμβολὴν ἐξη[ρ-]
τισμένον πάσῃ ἐ̣ξα
̣ ̣ρτ̣ ̣ί[̣ ᾳ ̣ ̣ ̣] ̣[ ̣] ̣[ ̣ ̣] ̣ ̣ [̣ - ca.40 -] ̣ [οὐ νυκτο-]
πλ̣ο̣ῶ̣ν οὐδὲ χ[ειμῶ]ν̣ος ὄντος ἀλλὰ προσορμίζω[ν - ca.30 -] ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣φ[- ca.15 -]
λαμβάνω̣ν̣ [ὡς τῶ]ν̣ ἑκατὸ̣ν̣ κεραμίων οἴνου κερα̣[μ ̣ ̣ ̣ καὶ] π̣α̣ρ̣[αδώσε]ι̣ [τὸ]ν̣ ο̣[ἶ]νον σ[ῶο]ν̣ καὶ ἀκακο[ύργητον καὶ λήμψεται]
15 ὑπὲρ σπονδῆς οἴνου κεράμιον ἕν . ἡ ναυλωτικὴ κυρία καὶ ἐπερωτ[η]θ(εὶς) ὡμολόγ(ησεν). (ἔτους) δ Αὐτοκρατόρων [Καισάρων Πουπλίου]
Λικιννί[ου Οὐ]αλεριανοῦ καὶ Πουπλίου Λικιννίου Οὐαλεριανοῦ Γαλλιηνοῦ̣ Γερμανικῶν Μεγίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχ[ῶν καὶ Πουπλίου]
Λικινν[ίο]υ Κορνηλίου Οὐαλεριανοῦ τοῦ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος Σεβαστῶν, Παχὼν κ. (hand 2) Αὐρήλιος Διοσκ[ο]υρίδη̣[ς ὁ καὶ Ἀπολλώ-]
νιος νεναύλωμαι καὶ ἐξωδίασα τὸ ναῦλον πλήρη ὡς πρόκειται. (hand 3) Αὐρήλιος Ἰοῦστος ὁ προκείμεν̣[ος -ca.?- ]
συννεναύλωμαι ὡς πρόκειται.

11. P. JAND. INV. NR. 616+245
221 n. Chr., Oxyrhynchus
[ἐμίσ]θ̣ωσαν Αὐρήλ̣ιοι Σερῆνος
[ ̣ ̣ ̣ ̣]μονος μητρὸς Ξένας καὶ
[Τρύφ]ω̣ν ἀμφότεροι ἀπʼ Ὀξυρύγχων
[πόλε]ως Αὐρηλίῳ Δημητρίῳ Θέω5 [νος τοῦ] Ἡλιοδώρου ἀπ[ὸ] τ̣ῆς̣ αὐτῆς πό-
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[λεως ὃ]ν ἔχουσι σκα̣[π]οπάκτωνα
[μῆκ]ο̣ς πηχῶν δεκ̣[α]π̣έν\τε/ αὐτόστο̣[λον ἐξ]ηρτισμένον̣ [π]ᾶσι καὶ ναύ[ταις ἱ]κανοῖς πρὸ[ς ἀ]νάπλουν
10 [εἰς Τεβ]ενοῦτιν ἀπὸ [ὅρ]µ̣ου τῆς Ὀξυ[ρύγχω]ν πόλεως καὶ [κ]ατάπλουν ἀ[πὸ τῆς] Τ̣εβεννούθ̣[ε]ω̣ς ἐνθάδε
[εἰς τὸν] Ὀξυρυ[γ]χείτην̣ ν̣αύλο[υ] τοῦ
[ἀναπλ]όου καὶ κατάπ̣[λο]υ ἀργυρίου
15 [δραχμ]ῶ̣ν πεντακο[σί]ων καὶ οἴνο\υ/
[μετρητ]οῦ ἑν[ὸ]ς καὶ κ[ρέ]ως [μ]ο̣σ̣χεί[ου σ]π̣αδίων δέκα [ἐλ]α̣ί̣ο̣υ̣ µ̣ε̣[τρητῶ]ν δέκα ἐλαίου ῥαφανίνου
[μετρητ]ῶν τριῶν . ἀπὸ̣ δὲ τοῦ ναύ20 [λου αὐ]τόθι ὁμολογο[ῦ]σ̣ι οἱ νεναυ[λωκό]τ̣ες ἐσχηκέναι δραχμὰς ἑκατόν ,
[τὸ δὲ] λ̣οι̣πὸν ἀπολήμψεσθαι ἅμα
[τῇ ἐν Ὀξυρ]υ̣γχ̣είτῃ ἀπὸ τ̣ῆς Τεβεννού[θεως ἐκβ]ολῇ. παρεχέτωσαν \οὖν/ οἱ νε25 [ναυλωκότ]ες τὸν σκαποπάκτων̣α
[Δημητρίῳ] π̣ρὸς ἐμβο̣λὴν τῇ δευ[τέρᾳ τοῦ ἑ]ξῆς μηνὸς Φαῶφι ̣ ̣[ ]̣
[ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣οντες τὸν ν̣εναυλωμένον
[ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ς αὐτοῦ καὶ Μοσχί̣ονι ἀποπλέ30 [ουσ]ι̣ μετὰ πάσης ἀσφαλείας οὐ νυ[κτὸς οὐ]δὲ χειμῶ̣[ν]ο̣ς̣ ὄ̣ν̣τος πλέον̣τ(̣ ες)
[ἀλλὰ ἐπ]ὶ̣ τ̣[ῶν ἀσφ]αλεστάτ̣ω̣ν̣
[ὅρμων καθʼ ἑκάστην ἡμέ]ρ̣αν ἀνορ[μίζοντες - ca.13 -] ̣βλη
35 ̣ [̣ - ca.23 -]
λω ̣[ ̣ ̣]ου ὑποδε ̣[- ca.11 -]ν̣
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παρα[δό]τωσαν οἱ ν[εναυλωκό]τες
τὰ ἐ̣µ̣[β]λ̣ηθησόμενα̣ [ἀσιν]ῆ ὑγιῆ ἀκακούρκητα ἀπὸ ναυ̣[τ]ι̣κ̣ῆς̣ κ̣ακουργί̣40 ας. πα̣[ρ]αμένουσι οἱ α[ὐ]τοῖ νεναυλωκ̣[ότ]ες ἐν Τεβεννο̣[ῦ]θ̣ι τῷ νεναυλω[μέ]νῳ μέχρι δεκάτης τοῦ αὐτοῦ
μην̣[ὸς] Φαῶφι μεθʼ ἣν ἀποπλεύσουσι ὡ[ς] ἐπάνω δεδήλ̣[ωται]. ἡ ναύλω45 σις κυρία. περὶ δὲ τοῦ̣ [ταῦτ]α ὀρθῶς
καλῶς γείνεσθαι [ἐπερ]ω̣τήσαντες
ἀλλή̣λ̣ους ὡμολόγη̣[σ]α̣ν̣. (ἔτους) ε
Αὐτοκράτορος Καίσαρ[ο]ς̣ Μάρκου
Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Εὐτυχ(οῦς)
50 καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀλεξάνδρου
Καίσαρος Σεβαστῶν Θὼθ δ.
ἕξουσι δὲ οἱ νεναυλωκότες ναῦλον ἐπιβατῶν τεσ̣σάρων .
χρόνος ὁ αὐτός (hand 2) Αὐ⟦αυ⟧ρή55 λιος Τρύφων νενύλωκα καὶ ἔεχον τὰς δραχμὰς ἑκατὸν ὡς πρόκιται.
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12. P.BAD. IV 79
139 n. Chr. (?), Ankyron
ἀντίγρ(αφον) δι[αγρ(αφῆς) διὰ τῆς ̣ ̣] ̣α ̣ ̣δ ̣ ̣ο̣υ̣
τ̣[ραπέζης. ἔτους ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣ου
Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου
Αἰλί̣ο̣υ̣ Ἁ̣δ̣ρι̣ ̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ Ἀ̣ν̣τ[̣ ω]ν̣ε̣ίν
̣ ̣ου
̣ ̣ <Σεβαστοῦ>
5 Εὐσεβοῦς Παῦνι ιε.
Λούκιος Ἰγ̣ν̣ά̣τ̣ι̣[ος] Ῥ̣ο̣ῦφος
καὶ Τιβέριος Κλαύδιος Ἡράκλειος
καὶ Διο̣ν̣ύ̣σ̣ι̣ο̣ς̣ Θ̣ ̣ ̣νοκ ̣ ̣ ̣
καὶ Ἀφροδ(ίσιος) Ἥρωνο(ς) οἱ δ καὶ οἱ σὺν
10 αὐτοῖς ναύκ(ληροι) Ἥρωνι
Πισῦτος ἀπὸ κώ(μης) Ἀνκυρ(ῶνος)
τοῦ Ἡρακλεοπ(ολίτου) νο(μοῦ) κυβ(ερνήτῃ)
ἰδίου πάκτωνο(ς) ἀπέχιν
αὐτὸν παρὰ τ[ῶν π]ε̣ρ̣ὶ̣ τὸν
15 Ῥοῦφον ναῦλ(ον) ὧν παρήνεγκεν εἰς τὴν ἐνεστ(ῶσαν)
ἡμέραν ἀπὸ µ̣ὲ̣ν̣ τῆς
προκ(ειμένης) Ἀνκυρῶνο(ς) εἰς ὅρ(μον)
Πτολ(εμαίδος) τοῦ Ἀρσι(νοίτου) [ἄ]μμου
20 γόμω(ν) μ τὰς ἑ̣ρο
̣ ύσας
ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ὀγδοήκοντα
ὀκτώ, (γίνονται) (δραχμαὶ) πη, ὡς εἰ[ς τὸ]
κατασκευαζό(μενον) καινὸν
θέατρον, μὴ ἐλαττο(υμένων) αὐτ(ῶν)
25 ὑπὲρ ὧν ὀφείλει α[ὐτ]ο[ῖ]ς
ὁ Ἥρων ἄλλων γόμων κγ.
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13. P.ROSS.GEORG. II 18
139/140 n. Chr., Arsinoites
FrB – VI
[ὁ δεῖνα -ca.?- Τρύφωνι Ἀ]πολλω[νί]ου ἀν[αγρ(φομένῳ)] ἐπ ἀμφόδου Ἀπο[λλωνίου -ca.?- κυβερνήτῃ]
25 [ -ca.?- πλοίου ἀγω]γῆς ἀρταβῶν ἑ̣ξ[̣ α]κοσίων . ἔχειν τ[ὸν Τρύφωνα ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- τῶν συμπεφωνημένων ναύλου]
[τοῦ προκειμένου] πλοίου εἰς ὃ ἀν[α]λ̣ήμψεται ἀπὸ ὅ[ρμου -ca.?- ]
[ -ca.?- καὶ ἀποκατα]στήσει εἰς ὅρμον Λ̣[ι]θίνης τοῦ Σαείτου [καὶ παραδώσει σῶα ἀκακούργητα ἀπαράβροχα ἐπὶ λόγου -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀρ]γ(υρίου) (δραχμὰς) τετρακοσίας καὶ λήμψεται σπον[δῆς -ca.?- ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- καθαρὰς ἀπὸ πάντων πλὴν ἑορτικῶν]
[ἐγγαρειῶν διαπεισ]μάτων τῶν καὶ ὄντων πρὸς τὸν Τρύφ[ωνα, τὰς δὲ λοιπὰς τοῦ ναύλου ἀργυρίου δραχμὰς -ca.?- ]
30 [ἀπολήμψεται ἐπὶ τῆς ἐκ]βολῆς καὶ παραμένει ἐὰν μὲν εἰς τὴ[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- π]ανηγύρει ἡμέρα[ν], ὃ δʼ ἂν πλείω ἐὰν α[ὐτὸν(?) παρακατάσχῃ δώσει ὑπὲρ ἡμέρας ἑκάστης ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- ]
[ -ca.?- τοῦ Τρύφωνο]ς ἑαυτῷ π̣α̣ρεχομένου τοὺς αὐταρκ[εῖς ναυτικοὺς καὶ τὴν τοῦ πλοίου ἐντελῆ χορηγίαν -ca.?- καὶ -ca.?- ]
[ὁρμιεῖ ἐπὶ τῶν ἀσφαλεσ]τάτων καὶ ἀ[πο]δεδειγμένων τόπων [ταῖς καθηκούσαις ὥραις. οὗ δʼ ἐὰν μὴ παραδώσει -ca.?- δώσει τὴν ἐν -ca.?- ]
[τῶν ὁμοίων τιμὴν. τὸν δʼ ἀπόπλου]ν ποιήσετ̣[αι] τῆι ϛτοῦ ἐνεστῶτος μη[νὸς Τῦβι. -ca.?- ]

FrE1+E2 – XXIX

125 [ὁ δεῖνα -ca.?- ]ου Μουσοπατορεῖος ὁ καὶ Ἀλθαι[ε]ὺς δ[ι]ὰ Μ[αρκίωνος(?) τῷ δεῖνι -ca.?- τῶν ἀπὸ Ὀξυρυγ]χ̣είτου νομοῦ
[ὡς (ἐτῶν) -ca.?- οὐλὴ] πήχ(υι) ἀριστ(ερῷ) κυβερνήτῃ πλοίου ἀ[γ]ωγ̣ῆ[̣ ς ἀρταβῶν -ca.?- ἔχειν τὸν δεῖνα ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- ] ακ̣οσίω̣ν̣ ̣ ̣
[- ca.14 - κ]αὶ σπονδῆς Μέμφεως δραχμὰς δέ̣κ̣[α τέσσαρας τῶν συμπεφωνημένων ναύλου τοῦ προκιμένου πλοίου] εἰς ὃ ἀναλήμ[ψεται ἀπὸ ὅρμου Ἄλ]σους τοῦ Ἀρσινοείτου φοίνικος κ̣όμμα̣[τα - ca.41 - καὶ ἀπο]καταστήσει
[εἰς ὅρμον Μέμφεω]ς καὶ παραδώσει σῶα ἀκακούργητα ἀπαρά̣[βροχα ἐπὶ λόγου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ καὶ ὑπὲρ σπονδῆς Μέμφεως] δραχμὰς δέκα
130 [τέσσαρας καθαρὰς ἀ]πὸ πάντων πλὴν ἑωρτικῶν [ἐνγ]αρειῶν [διαπεισμάτων τῶν καὶ ὄντων πρὸς τὸν δεῖνα, -ca.?- τὰς δὲ] λοιπὰς τοῦ ναύ[λου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] χειλίας ἑξακοσίας τεσσαράκοντα ἀπολ̣[ήμψεται ἐπὶ τῆς ἐγβολῆς καὶ παραμένει ἐπὶ τῆς ἐγβολῆς ἡμ]έρας τρεῖς αἷ[ς(?)]
[- ca.9 - μεθʼ ἃς ἐ]ὰν αὐτὸν παρακατάσχηι, δώσει ὑπὲρ [ἡ]μ[έρας ἑκάστης ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- τοῦ δεῖνος ἑαυτῶι] παρεχομέν̣ο̣υ̣
[τοὺς τε αὐτάρκει]ς ναυτικοὺς καὶ τὴν τοῦ πλοίου ἐντελῆ χ[ορηγίαν ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ καὶ ὁρμιεῖ ἐπὶ τῶν ἀσφαλεστάτων καὶ ἀ]ποδεδειγμ[έ-]
[νων τόπων τα]ῖς καθηκούσαις ὥραις, ο̣ἵ̣ου δὲ ἐὰν [μ]ὴ̣ π̣[αραδώσει -ca.?- δώσει τὴν ἐν -ca.?- τῶν ὁμοίων τιμὴν].
FrF – XXXII
[ὁ δεῖνα -ca.?- Ἀντ]ι̣νοε̣ὺς διὰ Μαρκίωνος [Ἱε]ρωνύμωι Απ̣[ -ca.?- καὶ τῷ δεῖνι]
[ -ca.?- Τεσε]νούφε[ω]ς ὡς (ἐτῶν) μ ἀσ[ήμ]ῳ τῶν ἀπὸ [τοῦ -ca.?- νομοῦ -ca.?- κυβερνήτῃ]
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[ -ca.?- πλοίου ἀγ]ωγῆς ἀ[ρταβ]ῶν πεντακοσ[ί]ων πεν[τ]ήκ̣[οντα ἔχειν τὸν δεῖνα ἀργ(γυρίου) (δραχμὰς) -ca.?- καὶ σπονδῆς -ca.?- ]
[ἀργ(υρίου) δραχμὰς δ̣έ̣κ̣α̣ ὀκτ]ὼ τῶν [συμπ]ε̣φωνημένων ν[αύλου τοῦ προκιμένου πλοίου εἰς ὃ ἀναλήμψεται ἀπὸ ὅρμου -ca.?- ]
145 [ -ca.?- ἐνε]νήκον[τα] καὶ [ἐ]λέας Μενδησίας̣ [ἀ]κολο[ύθως -ca.?- ]
[ -ca.?- καὶ ἀποκαταστήσε]ι εἰς ὅρμον Ἀν[τ]ινόου ἢ εἰς Κλεο[π]άτριδ[α καὶ παραδώσει σῶα ἀκακούργητα ἀπαράβροχα ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- ]
[ -ca.?- καὶ ἄ]λλας δραχμὰς πεντήκοντα ἓξ ἐπὶ λόγο[υ καὶ ὑπὲρ σπονδῆς -ca.?- ἀργ(υρίου) δραχμὰς δ̣έ̣κ̣α̣ ὀκτὼ ]
[καθαρὰς ἀπὸ πάντ]ων πλὴν ἑωρτικῶν ἐνγαρειῶν δια[πεισμάτων τῶν καὶ ὄντων πρὸς τὸν κυβερνήτην τὸν δεῖνα, τὰς δὲ λοιπὰς τοῦ ναύλου]
[ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- κ]οντα δύο ἀπολήμψεται ἐπὶ τῆς ἐγβ̣[ολῆς -ca.?- τοῦ δεῖνος ἑαυτῷ παρεχομένου τοὺς αὐτάρκεις ναυτικοὺς]
150 [καὶ τὴν τοῦ πλοίου ἐντ]ελῆ χορη̣γίαν οὗ δʼ ἐὰν μὴ παραδώσε[ι, δώσει τὴν ἐν -ca.?- τῶν ὁμοίων τιμὴν -ca.?- ]
FrG1+G2 – XL+XLI
175 [ὁ δεῖνα] Διονυσ[ί]ου τ[ο]ῦ Ἰσιδώ̣ρο̣υ Νε[οκ]όσμειος ὁ̣ κ̣[αὶ -ca.?- Χαιρήμονι τοῦ δεῖνος -ca.?- τῶν ἀπὸ τοῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] νομοῦ κυβερνήτῃ ἰδίου πά[κτ]ωνος ἀγω[γῆς ἀρταβῶν -ca.?- ἔχειν τὸν Χαιρήμονα ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- τῶν συμπε-]
[φωνημένων] ναύλου τοῦ προκιμένου [πά]κτωνος ε[ἰς ὃν ἀναλήμψεται -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τοῦ πάκτωνος ἀγωγῆς ἃ[ς] ἀποκατασ[τήσει εἰς ὅρμον -ca.?- καὶ ἀποδώσει σῶα]
[ἀκακούργητα ἀ]παράβροχα ἐπὶ λόγου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) [ἑξ]ήκοντα κα[θαρὰς ἀπὸ πάντων πλὴν ἑορτικῶν ἐγγαρειῶν διαπεισμάτων τῶν καὶ ὄντων]
180 [πρὸς τὸν κυβερνήτ]ην Χαιρήμονα καὶ τὰς λοι[πὰς] τοῦ ναύλου̣ [ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- ἀπολήμψεται ἐπὶ τῆς ἐγβολῆς καὶ]
[παραμενεῖ ἐπὶ] τῆς ἐγβολῆ[ς ἡ]μέρας δύο [με]θʼ ἃς ἐὰν π[αρακατάσχηι αὐτὸν δώσει ὑπὲρ ἡμέρας ἑκάστης]
[ἀργυρίου δραχμ]ὰς τέσσαρες τοῦ Χαιρήμον̣[ος] ἑαυτῷ παρ[εχομένου τοὺς αὐτάρκεις ναυτικοὺς καὶ τὴν τοῦ πάκτωνος ἐντελῆ]
[χορηγίαν, τὸν δὲ] ἀπόπλουν ποιήσεται τῆι [ -ca.?- τοῦ ἐνεστῶτος μηνὸς Τῦβι (?) -ca.?- ]
XLI
[ -ca.?- ]ος Ἀθηνοδώρου τοῦ Ἀπο [ -ca.?- τῷ δεῖνι -ca.?- ]
185 [τῶν ἀπὸ Ὀξυ]ρυγχείτου νομοῦ κυβερ[νήτῃ -ca.?- ]
[ -ca.?- τῶν συμπεφω]νημέ[ν]ων ναύλου α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τῆς [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -FrCaPr31e+d – XLII
[ -ca.?- ]µ̣ις[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρταβους πεντήκοντα ̣[ -ca.?- ]
190 [ -ca.?- ] ̣ κ̣α̣ὶ ξύλων κορμοὺς εἴκο[σι -ca.?- ]
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[ -ca.?- ] ὧν ἐὰν αἱρῆται ὁ Σαραπίων [ -ca.?- ]
[ -ca.?- καὶ παραδώσει] σῶα ἀκακούργητα ἀπαράβ̣[ροχα ἐπὶ λόγου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- καὶ λήμψεται σπονδῆς -ca.?- ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?καθαρὰς]
[ἀπὸ πάντων πλὴν ἑορτικῶν ἐνγαρειῶν διαπεισ]µ̣άτων τῶν καὶ ὄντων πρὸς τὸν κ[υβερνήτην Ἀμμώνιον, τὰς δὲ λοιπὰς τοῦ ναύλου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?-]
[ἀπολήμψεται ἐπὶ τῆς ἐγβολῆς] καὶ παραμενεῖ ἐπὶ τῆς ἐγβολῆς ἡμέρ[ας -ca.?- μεθʼ ἃς ἐὰν αὐτὸν παρακατάσχηι δώσει ὑπὲρ]
195 [ἡμέρας ἑκάστης ἀργυρίου] δραχμὰς τεσσαράκοντα τοῦ Ἀμμω[νίου ἑαυτῷ παρεχομένου τοὺς αὐτάρκεις ναυτικοὺς καὶ]
[τὴν τοῦ πλοίου ἐντελῆ χορηγίαν -ca.?- ]α καὶ ὁ̣ρμ[ι]εῖ ἐπὶ τῶν ἀσφαλεστάτων καὶ [ἀποδεδειγμένων τόπων ταῖς καθηκούσαις ὥραις,]
[οὗ δʼ ἐὰν μὴ παραδώσει, δώσει τὴν ἐ]ν Ἀλεξαν[δρεί]ᾳ τῶν ὁμοίων τειμὴν [ -ca.?- ]

14. DE MARITIEME GELDLENING IN DEMOSTHENES’ TEGEN LACRITUS
Ca. 350 v. Chr.
10. Συγγραφή
ἐδάνεισαν Ἀνδροκλῆς Σφήττιος καὶ Ναυσικράτης Καρύστιος Ἀρτέμωνι καὶ Ἀπολλοδώρῳ Φασηλίταις ἀργυρίου δραχμὰς τρισχιλίας Ἀθήνηθεν εἰς Μένδηνἢ
Σκιώνην, καὶ ἐντεῦθεν εἰς Βόσπορον, ἐὰν δὲ βούλωνται, τῆς ἐπ᾽ ἀριστερὰ μέχρι Βορυσθένους, καὶ πάλιν Ἀθήναζε, ἐπὶ διακοσίαις εἴκοσι πέντε τὰς χιλίας, ἐὰν
δὲ μετ᾽ Ἀρκτοῦρον ἐκπλεύσωσιν ἐκ τοῦ Πόντου ἐφ᾽ Ἱερόν, ἐπὶ τριακοσίαις τὰς χιλίας, ἐπὶ οἴνου κεραμίοις Μενδαίοις τρισχιλίοις, ὃς πλεύσεται ἐκ Μένδης ἢ
Σκιώνης ἐν τῇ εἰκοσόρῳ ἣν Ὑβλήσιος ναυκληρεῖ. 11. ὑποτιθέασι δὲ ταῦτα, οὐκ ὀφείλοντες ἐπὶ τούτοις ἄλλῳ οὐδενὶ οὐδὲν ἀργύριον, οὐδ᾽ ἐπιδανείσονται. καὶ
ἀπάξουσι τὰ χρήματα τὰ ἐκ τοῦ Πόντου ἀντιφορτισθέντα Ἀθήναζε πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ πλοίῳ ἅπαντα. σωθέντων δὲ τῶν χρημάτων Ἀθήναζε, ἀποδώσουσιν οἱ
δανεισάμενοι τοῖς δανείσασι τὸ γιγνόμενον ἀργύριον κατὰ τὴν συγγραφὴν ἡμερῶν εἴκοσιν, ἀφ᾽ ἧς ἂν ἔλθωσιν Ἀθήναζε, ἐντελὲς πλὴν ἐκβολῆς, ἣν ἂν οἱ
σύμπλοι ψηφισάμενοι κοινῇ ἐκβάλωνται, καὶ ἄν τι πολεμίοις ἀποτείσωσιν: τῶν δ᾽ ἄλλων ἁπάντων ἐντελές. καὶ παρέξουσι τοῖς δανείσασι τὴν ὑποθήκην
ἀνέπαφον κρατεῖν, ἕως ἂν ἀποδῶσι τὸ γιγνόμενον ἀργύριον κατὰ τὴν συγγραφήν. 12. ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶσιν ἐν τῷ συγκειμένῳ χρόνῳ, τὰ ὑποκείμενα τοῖς
δανείσασιν ἐξέστω ὑποθεῖναι καὶ ἀποδόσθαι τῆς ὑπαρχούσης τιμῆς: καὶ ἐάν τι ἐλλείπῃ τοῦ ἀργυρίου, ὃ δεῖ γενέσθαι τοῖς δανείσασι κατὰ τὴν συγγραφήν,
παρὰ Ἀρτέμωνος καὶ Ἀπολλοδώρου ἔστω ἡ πρᾶξις τοῖς δανείσασι καὶ ἐκ τῶν τούτων ἁπάντων, καὶ ἐγγείων καὶ ναυτικῶν, πανταχοῦ ὅπου ἂν ὦσι, καθάπερ
δίκην ὠφληκότων καὶ ὑπερημέρων ὄντων, καὶ ἑνὶ ἑκατέρῳ τῶν δανεισάντων καὶ ἀμφοτέροις. 13 ἐὰν δὲ μὴ εἰσβάλωσι, μείναντες ἐπὶ κυνὶ ἡμέρας δέκα ἐν
Ἑλλησπόντῳ, ἐξελόμενοι ὅπου ἂν μὴ σῦλαι ὦσιν Ἀθηναίοις, καὶ ἐντεῦθεν καταπλεύσαντες Ἀθήναζε τοὺς τόκους ἀποδόντων τοὺς πέρυσι γραφέντας εἰς τὴν
συγγραφήν. ἐὰν δέ τι ἡ ναῦς πάθῃ ἀνήκεστον ἐν ᾗ ἂν πλέῃ τὰ χρήματα, σωτηρία δ᾽ ἔσταιτῶν ὑποκειμένων, τὰ περιγενόμενα κοινὰ ἔστω τοῖς δανείσασιν.
κυριώτερον δὲπερὶ τούτων ἄλλο μηδὲν εἶναι τῆς συγγραφῆς.
Μάρτυρες: Φορμίων Πειραιεύς, Κηφισόδοτος Βοιώτιος, Ἡλιόδωρος Πιθεύς.
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15. SB III 7169
2e eeuw v. Chr., ?
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ε̣ντα ἀπὸ τῆς προκειμένης ἡμ[έ]ρ[ας - ca.27 -]δημος μὲν πρὸς χαλκὸ[ν -ca.?- ]
[- ca.10 -]σ̣ι, Μηνοδώραι δὲ ὡσαύτως πρὸς ἀρ[γύριον - ca.14 -]ας πεντήκοντα καὶ τῶν ̣[ -ca.?- ]
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ε ̣ ̣ ̣ ̣ ὑπάρχων τ\ῆς/ αὐτῆς ἡμέρας ἁγνευτικὰς [- ca.20 -] ̣ι καὶ οὐθενὸς αὐτῶν ἐλατ[τουμένου -ca.?- ]
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]υτου πάλιν παρ[α]διδόναι αὐτὴν ἀπὸ τῶν προκ[ειμένων - ca.14 - τοὺς] ἐσομένους τόκους. [ -ca.?- ]
5 [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ϛ ἐδάνεισεν Ἄρχιπ[π]ος Δη[μητρίωι - ca.15 -] vac. ? [ -ca.?- ]

[ἐδάνει]σεν Ἄρχιππος Εὐδή[μου - ca.9 -]τ̣ι [- ca.25 -] ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ ̣α̣ ὡς ἐ[τῶν -ca.?- ]
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ς οὐλὴ μετώπωι ἐ[ξ ἀρισ]τ[ε]ρ[ᾶ]ς [Δημητρίωι - ca.25 -] [̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ξεως ὡς ἐ[τῶν -ca.?- ]
[ ̣ ̣ ̣ προ]σώπωι οὐλὴ μετώπωι μέσωι καὶ Ἱππ[άρχωι Ἱ]ππ̣άρ[χου - ca.27 -]ε̣ ̣ρ̣ ̣ ̣ ̣[ -ca.?- ]
[ ̣ ̣ ̣ ἀνα]φαλάντωι μακροπροσώπωι οὐλὴ μ[ετώπ]ωι καὶ Δ̣[- ca.20 - τῆς] ἐπι̣γ[ον]ῆς ὡς ἐ[τῶν -ca.?- ]
10 [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣γ]ενειον καὶ Σ̣ ̣ ̣ ̣χω
̣ ι Λ[υ]σιμάχου [Λακε]δαιμονίωι [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ὡς ἐτῶν ̣ ̣ ̣ ̣ κον]τα πέντε μέσωι [ -ca.?- ]
[οὐλὴ μετ]ώπωι ἐ[κ] δεξιῶν καὶ Τρ ̣ ̣ ̣ωι Τρε̣ ̣ ̣[ ̣ ̣ Μεσ]σαλιώτηι [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ ̣ουπ̣ ̣ ̣ [̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ε [̣ -ca.?- ]
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]κλαστωι μακροπροσώπωι οὐλὴ χ[ειρὶ ἀ]ριστερᾶι το[ῖς ε τοῖς εἰς] τὴν Ἀρω[ματο]φ[όρον συ]νπλοῖς διὰ Γναίου ἐξ[ -ca.?- ]
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]κα εἰς ἐ[νι]α[υ]τ[ὸ]ν [ἀπὸ το]ῦ πρ[ο]κει[μένου] μηνός. [ἀποδότωσαν δὲ] οἱ δεδα[νεισ]μέ[νοι τῶ]ι δεδανεικότι τ[ὸ δάνειον -ca.?- ]
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ τ̣ α. ἐὰν δʼ ἐκπε[σ]ό[ν]τ[ε]ς τοῦ χρόν[ου] παραγένω[νται ἀπὸ τῆς Ἀ]ρ[ω]μα[το]φόρ[ο]υ [εἰς] τὴν χώραν, ὁμοίως ̣ ̣[ -ca.?- ]
15 [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ ηε̣ ̣, ἀφʼ ἧς ἂν ἡμέρας παραγένωνται [ε]ἰς τὴν χώραν [ἡμερῶν ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ ήκοντα. ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶσιν ἐν τ[ῶι ὡρισμένωι χρόνωι, ἀποτεισάτωσαν
παραχρῆμα τὸ δάνειον ἡμιό-]
[λιον καὶ] τοῦ ὑπ[ε]ρπεσόντος χρόνου τοὺς κατὰ τὸ διάγραμ[μα τόκους διδ]ράχμους τῆι μνᾶι τὸν μῆνα ἕκασ[τον. ἔγγυοι εἰς ἔκτεισιν -ca.?- ]
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ Θ]εσσαλονικεὺς ἡγεμὼν ἔξω τάξεων ὡς ἐτῶν [- ca.9 - ἑπ]τὰ μέσος, μ[ε]λίχρως, τετανὸς, στρ[ογγυλοπρόσωπος, οὐλὴ -ca.?- καὶ -ca.?- ]
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]του Ἐλεάτης τῶν μετὰ τοῦ βασιλέως καταπε ̣[- ca.10 -δ(?)]ευτέρων ἐπιλέκτων ὡς ἐτῶν τεσσ[αράκοντα -ca.?- ]
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ δεξιᾶι καὶ Κίντος ̣ ̣ ̣ ̣νιος Μεσσαλιώτηι τῶν αὐ[τῶν ὡς ἐτῶν τ]εσσαράκοντα εὐμεγεθηι μελίχρο[υς -ca.?- ]
20 [ἀριστε]ρὰν καὶ Δημήτριος Ἀπολλωνίου Καρ[χη]δόνιος [τῶν τὴν ἔξω θάλ(?)]ασσαν πλοιζομένων ὡς ἐτῶν τρία[κοντα -ca.?- ]
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ σύνοφρυς ἡσυχῆ καὶ Κίντος Κιντο[ ̣ ̣ ̣] ̣ [- ca.14 - τ]ακτόμισθος ὡς ἐτῶν τεσσαράκον[τα -ca.?- ]
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ση καὶ ἡ πρᾶξις ἔστω Ἀρχίππωι ἐ[ξ αὐτῶν τε τῶν δεδανεισμ]ένων \καὶ τῶν ἐγγύων/ καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντ[ω]ν αὐτοῖς π[άντων καθάπερ ἐκ δίκης.
ἐπιθέτωσαν δὲ - ca.18 - ὁ]
[προγεγρ]αμμένος Δημήτριος καὶ Ἵππαρχος ἀπ̣[- ca.20 -] ̣ιώματα τῶν ἐκ τῆς π[ρογ]εγραμ[μένης -ca.?- ]
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣], οὗ ἂν ἡ ἐξαίρεσις γένηται τῶν ἀρω[μάτων (?) ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ κατὰ τὰ ἐ]πιβάλλοντʼ αὐτοῖς ἐκ τοῦ αὐτοῦ πλόο[υ -ca.?- ]
25 [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ι τὰ παρασταθησόμενα ὑπὸ τοῦ Ἀρ[χίππου (?)- ca.15 -] ̣ς ὥστε ἀποκαταστῆσαι εἰς τὴν χώρ[αν -ca.?- ]
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ὁ̣λκῆς τῶν ἀρωμάτων παραγενομ[εν - ca.19 -]ε. ἐὰν δὲ μὴ {ἐὰν δὲ μὴ} ἐπιθῶσιν, καθ[ὼς πρόκειται -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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16. P.VINDOB.G. 19792
149 n. Chr., Theadelphia (?)
ἀπὸ τῆς Μάρκου Κλαυδίου Σαβείνου [δημοσ]ί̣[ας τραπέζη]ς
Ζωίλῳ Ζω̣ιγ[ᾶ]τ̣ο̣ς καὶ Κ̣αλ̣λ̣ιµ̣ή[̣ δει] Δ̣ι̣ογ[έν]ο̣υ̣ς̣ [Ἀσκα]λωνε(ίταις)
(ἔτους(?)) ι̣β̣ Α̣ὐ̣τ̣οκ(ράτορος) Καίσαρο(ς) Τίτο(υ) Αἰλίο(υ) Ἁδριανο(ῦ) Ἀντων[ε(ίνου)] Σεβ(αστοῦ) Εὐσεβοῦς Μεχεὶρ
[ι]θ̣. Γάιος Λονγεῖνος Κέλερ καὶ Τιβέριος Κλαύδιος Χάρης ἃς ἐπέστειλαν
5 ὑμεῖν σὺν Σωστράτῳ κα̣ὶ̣ Σώσῳ ἀμφοτέροις Διοπ̣είθους Ἀσκαλωνε(ίταις)
συνναυκλήροις ὑμῶν πλοίου ἀκάτο(υ) ᾧ ἐπιγραφ\ὴ/ Ἀντίνοο(ς) Φιλοσάραπ(ις) Σώζων ἀλλ̣ηλενγύοις̣ εἰς ἔκτεισιν δά̣νι̣ον ναυτικὸ(ν) κατὰ ναυτικὴν συνγραφὴν ἧς ἡ ἔνγ̣ειος παρʼ ἐµ̣οὶ τῷ τραπ(εζίτῃ) ἐπι ̣( )ω[ ̣ ̣]κ̣η̣ ̣( )ω̣ προγεγραμμένῳ πλοίῳ καὶ τοῖς τούτο(υ)
σκεύεσι ̣ ̣ ̣ ̣ ἐσχάτῳ ναύ[λ]ῳ ὥστε ἔχε(ιν) ὑµ̣ᾶς τοὺς τέσσαρας ἀργυρίο(υ) (τάλαντα) ζ (δραχμὰς) Ερξ
10 σὺν οἷς ἔχ̣ε̣τ̣[ε] δ̣ιὰ
̣ χειρὸς (τάλαντα) ζ (δραχμὰς) [ ]̣ ρ̣ξ τὰς λοιπὰς µ̣ὴ ἐλαττουμένου το̣ῦ̣ ἑνὸς αὐτῶν
Γαίου Λονγε̣ί̣νο[υ] Κ̣έ̣λερος περ̣ὶ̣ ὧν ἄλλων ὀφείλε[ι αὐτῷ Καλλιµ̣ήδης(?)]
Διογένους ̣ ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣ κ̣ατʼ ἔνγ[ραφον ἀσφάλειαν (?) -ca.?- ]
τοκ[ -ca.?- ]
(ταλαντ ) [ -ca.?- ]
15 ̣[ -ca.?- ]

17. P.VINDOB.G. 40822
Midden 2e eeuw v. Chr., ?
̣ ̣ ̣ο̣ ̣μένων σου ἑτέρων ἐπ[ι]τρό̣πων ἢ φροντιστῶν καὶ στήσας
[δώσω τ]ῷ σῷ καμηλείτηι ἄλλα (τάλαντα) ρο (δραχμὰς(?)) ν̣ πρὸς ἐπίθ̣εσιν τῆς εἰς Κόπτον
[εἰσόδο]υ̣ καὶ ἀνοίσω διὰ τοῦ ὄρους μετὰ παραφυλακῆς καὶ ἀσ̣φα
̣ ̣λεί̣ας
[εἰς τὰ]ς̣ ἐπὶ Κόπτου δημοσίας παραλημπτικὰς ἀποθήκας καὶ ποι5 [ήσω ὑ]π̣ὸ τὴν σὴν ἢ τῶν σῶν ἐπιτρόπων ἢ τοῦ παρόντος αὐτῶν
[ἐξουσία]ν καὶ σφραγεῖδα μέχρι ποταμοῦ ἐμβολῆς καὶ ἐμβαλοῦμαι
[τῶι δέ]οντι καιρῶι εἰς ποταμὸν ἀσφαλὲς πλοῖον καὶ κατοίσω εἰς τὴν
[ἐν Ἀλεξ]ανδρείᾳ τῆς τετάρτης παραλημπτικὴν ἀποθήκην καὶ ὁ[μοίω]ς̣ ποιήσω ὑπὸ τὴν σὴν ἢ τῶν σῶν ἐξουσίαν καὶ σφραγεῖδα. ταῖς

109

10 [τοῦ πλο]ί̣ου ἀπὸ τοῦ νῦν μέχρι τεταρτολογίας δαπάναις πάσαις καὶ φο[ρέτρου] ὄρους καὶ ναύλων ποταμίταις καὶ τῶν ἄλλων κατὰ μέρος ἀνα[λωμά]τ̣ων πρὸς <τὸν > -ca.?- < ὄντων > -ca.?- [ πρὸς] τὸ ἐνστάντος τοῦ ἐν ταῖς κατὰ Μουζεῖριν τοῦ δα[νείου σ]υνγραφαῖς τῆς ἀποδόσεως ὡ̣ρισμένου χρόνου ἐὰν μὴ δικαί[ως τότ]ε̣ χρεολυτῶ τὸ προκείμενον ἐν ἐμοὶ δάνειον τότε εἶναι
15 [πρὸς σ]ὲ καὶ τοὺς σοὺς ἐπιτρόπους ἢ φροντιστὰς τὴν ἐγλογὴν καὶ ὁλο[σχερῆ] ἐξουσίαν ὡς ἐὰν αἱρῆσθε ποιήσασθαι τὰ τῆς πράξεως χωρὶς
[προσβ]ολῆς καὶ προσκρίσεως κρατεῖν τε καὶ κυριεύειν τὴν πρ̣ο̣κ[ει-]
[μένη]ν ὑποθήκην καὶ τεταρτολογεῖν καὶ τὰ λοιπὰ ἐσόμενα μέρη
[τρία μ]εταφέρειν οὗ ἐὰν αἱρῆσθε καὶ πωλεῖν καὶ μεθυποτίθεσθαι
20 [καὶ] ἑ̣τ̣[έ]ρωι παραχωρεῖν ὡς ἐὰν αἱρῆσθε καὶ τὰ καθʼ ἑαυτὴν διοικονο[με]ῖσθαι καθʼ ὃν ἐὰν βούλησθε τρόπον καὶ ἑαυτῶι ὠνεῖσθαι τῆς ἐπὶ \τοῦ/
καιροῦ φανησομένης τιμῆς καὶ ἐκκρού[ει]ν καὶ ἐνλογεῖν τὰ πεσούμενα
[τοῦ προγεγραμμέν]ο̣υ̣ δανείου. τῆς πίστεως τῶν πεσουμένων
[οὔσης π]ερὶ σὲ καὶ τοὺς ἐπιτρόπους ἢ φροντιστάς, ὄντων ἡμῶν ἀσυκοφαν25 [τήτ]ω̣ν κατὰ πάντα τρόπον. τοῦ δὲ περ̣ὶ̣ τὴ̣ν̣ ἐνθήκην ἐνλείματός
[τ]ε καὶ πλεονάσματος πρὸς ἐμὲ τὸν δεδανεισμένον κα̣ὶ̣ ὑποτεθει-
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APPENDIX II – OVERZICHT EGYPTISCHE NAULOTIKAI
Papyrus

Datering

Vracht

Vertrekhaven

Bestemmingshaven

Retour?

Vrachtloon

Overige betalingen

Termijnen

P.Hib. I 98

252 v. Chr.

4800 artaben gerst

?

Alexandrië

nee

?

-

?

P.Oxy. XLIX
3484

27-33 n. Chr.

tarwe en wijn

Oxyrhynchus

Euergetes

ja

Minstens
300 dr.

1 keramion wijn als
σπονδή

2 (300 : ?)

P.Oxy. XLV
3250

63 n. Chr.

562,5 artaben
arakos.

Hermopolis

Akanthos

nee

140 dr.

-

2 (72 : 68)

P.Laur. I 6

Ca. 100 n. Chr.

?

?

Alexandrië?

?

?

-

?

P.Jand.
616+245

139 n. Chr.

?

Oxyrhynchus

Tebennythis

ja

500 dr.

2 (100 : 400)

P.Warren 5

154 n. Chr.

4503 artaben
tarwe

Kerke

Alexandrië

nee

?

1 metres wijn;
10 spadia kalfsvlees; 10
metretai olijfolie; 3
metretai radijsolie
-

P.Hamb. I 74

173/174 n. Chr.

1 Lichaam

Hermopolis?

Kerke

?

?

1

SB XII 11262

221 n. Chr.

40 vrachten zand

Ankyron

Ptolemais Hormu

ja (40 ×)

88 dr.

Heffingen (τέλους) en
alle kosten voor het
schip (πάσης /
[δαπάνης] τοῦ πλοίου)
-

P.Lond. III
948

236 n. Chr.

250 artaben
groentezaden

Arsinoë

Oxyrhynchus

nee

100 dr.

1 keramion wijn als
σπονδή

2 (40 : 60)

P.Oxy. XLIII
3111

257 n. Chr.

800 keramia
wijn

Oxyrhynchus

Kleopatra
(Hermopolis)

nee

640 dr.

1 keramion wijn als
σπονδή

1 (vooraf)

P.Wisc. II 65

500-600 n. Chr.

?

Oxyrhynchus

Alexandrië

nee

-

2 (15 : ?)

P.Oxy I 144

580 n. Chr.

2205 gouden
muntstukken

?

Alexandrië

nee

Minstens 15
gouden
muntstukken
?

-

?

?

1

APPENDIX III – TEKSTEN UIT HET CORPUS IURIS CIVILIS
1. C.4.32.26.2 (CONTRACTUS TRAIECTICIUS VOLGENS JUSTINIANUS)
Ideoque iubemus illustribus quidem personis sive eas praecedentibus minime licere ultra tertiam partem centesimae usurarum in quocumque contractu vili vel
maximo stipulari: illos vero, qui ergasteriis praesunt vel aliquam licitam negotiationem gerunt, usque ad bessem centesimae suam stipulationem moderari: in
traiecticiis autem contractibus vel specierum fenori dationibus usque ad centesimam tantummodo licere stipulari nec eam excedere, licet veteribus legibus hoc erat
concessum: ceteros autem omnes homines dimidiam tantummodo centesimae usurarum posse stipulari et eam quantitatem usurarum etiam in aliis omnibus casibus
nullo modo ampliari, in quibus citra stipulationem usurae exigi solent.

2. D.45.1.122.1 (DE PECUNIA TRAIECTICIA VAN CALLIMACHUS)
Callimachus mutuam pecuniam nauticam accepit a Sticho servo Seii in provincia Syria civitate Beryto usque Brentesium: idque creditum esse in omnes navigii dies
ducentos, sub pignoribus et hypothecis mercibus a Beryto comparatis et Brentesium perferendis et quas Brentesio empturus esset et per navem Beryto invecturus:
convenitque inter eos, uti, cum Callimachus Brentesium pervenisset, inde intra idus septembres, quae tunc proximae futurae essent, aliis mercibus emptis et in
navem mercis ipse in Syriam per navigium proficiscatur, aut, si intra diem supra scriptam non reparasset merces nec enavigasset de ea civitate, redderet universam
continuo pecuniam quasi perfecto navigio et praestaret sumptus omnes prosequentibus eam pecuniam, ut in urbem Romam eam deportarent: eaque sic recte dari fieri
fide roganti Sticho servo Lucii Titii promisit Callimachus. Et cum ante idus supra scriptas secundum conventionem mercibus in navem impositis cum Erote conservo
Stichi quasi in provinciam Syriam perventurus enavigavit: quaesitum est nave submersa, cum secundum cautionem Callimachus merces debito perferendas in nave
mansisset eo tempore, quo iam pecuniam Brentesio reddere Romae perferendam deberet, an nihil prosit Erotis consensus, qui cum eo missus erat, cuique nihil
amplius de pecunia supra scripta post diem conventionis permissum vel mandatum erat, quam ut eam receptam Romam perferret, et nihilo minus actione ex
stipulatu Callimachus de pecunia domino Stichi teneatur. Respondit secundum ea quae proponerentur teneri. Item quaero, si Callimacho post diem supra scriptam
naviganti Eros supra scriptus servus consenserit, an actionem domino suo semel adquisitam adimere potuerit. Respondit non potuisse, sed fore exceptioni locum, si
servo arbitrium datum esset eam pecuniam quocumque tempore in quemvis locum reddi.
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APPENDIX IV – GRIEKSE EN ROMEINSE LENINGSCONTRACTEN
1. P.YADIN 11
124 n. Chr., En-Gedi (Judaea)
Recto, interior
ἐπὶ ὑπάτων Μανείου Ἀκειλίου Γλαβρίωνος καὶ Τορκουάτου Θη̣βα
̣ νιανοῦ πρ̣[ὸ] µ̣ιᾶς νωνῶν̣ Μ̣α̣ίων ἐν Ἐνγαδοῖς κώμῃ κυρίου Καίσαρος,
Ἰούδας Ἐλαζάρου Χθουσίωνος Ἐνγαδηνὸς Μαγωνίῳ Οὐά[λ]εντι (ἑκατοντάρ)χ(ῳ) σπείρ̣ης̣ πρώ̣της μειλιαρία̣ς̣ Θρᾳκῶν χαίρειν· ὁμολογῶ ἔχειν καὶ
ὀφείλειν σοι ἐν δάνει ἀργυρίου Τυρίου δηνάρια ⟦τεσσαράκοντα ⟧ \ἑξήκοντα/ , ο̣ἵ̣ ε̣ἰσιν σ̣τατῆρ̣ες δεκ̣[α]π̣έντε , ἐπὶ ὑποθήκῃ τ̣ῇ̣ ὑπαρχούσῃ ⟦Ἐλα⟧ αὐλῇ
Ἐλαζάρῳ Χθουσιωνος πατρί μου ἧς ἔχω ἐπιτροπὴν ὑποτιθέναι κα[ὶ ἐγ]μισθο[ῦν πα]ρ̣ὰ τοῦ αὐτοῦ Ἐλαζά[ρο]υ̣, ἧς αὐλῆς γείτονες ἀπὸ ἀνα̣5 τολῶν σκηναὶ καὶ Ἰησοῦς Μανδρ̣ῶνο̣ς, δύσεος σκηναὶ καὶ ἐργαστ̣ή[̣ ρ]ι̣ο̣[ν] τ̣ο̣ῦ̣ α̣ὐτ̣[οῦ Ἐλαζάρου] π̣ατρό̣[ς μο]υ̣, ν̣ό̣[του] ἀγορὰ καὶ Σίμων

Μ̣αθθαίου, βορ̣[ρᾶ] ὁδὸς καὶ πραισίδιον, ὃ ἀργύριον ἀπ̣οδ̣ώσω σοι κα̣[λ]άν̣δ̣αις Ἰανα[ουαρίαι]ς ⟦τοῦ τό[κου]⟧[ τ]οῦ αὐτοῦ ἔτους, τὸν δὲ τόκον χορηγ̣ήσω σοι τοῦ αὐτοῦ ἀργυρίου κατὰ μῆνα ὡς̣ τῶ̣ν ρ δηνα̣[ρ]ων δηναρ̣ο̣[ν][ ἕ]ν̣ , κα̣ὶ ἐά̣ν̣ σοι [μ]ὴ̣ ἀ̣ποδώσω τῇ ὡρισμένῃ

προ[θ]ε̣σ̣µ̣ίᾳ καθὼς προγέγραπται τ[ὸ δίκα]ι̣ον ἔσ̣[ται] σοι κτᾶσθ̣[αι χ]ρ̣ᾶσθ̣α̣ι̣ π[ωλ]ε̣ῖ̣ν̣ διο̣[ικεῖν τὴ]ν αὐτὴν ὑποθήκην χω̣ρ[ὶς]
̣ [ ̣] ̣ ̣ ̣ ̣ κ̣[αὶ ἡ] π̣ρ̣ᾶ̣ξ[ις ἔσται σο]ι κα̣[ὶ τ]ῷ [π]α̣ρ̣ά̣ σο̣υ καὶ [ἄλλῳ παντί τῷ δι]ά σου ἢ ὑπέρ σου̣ κ̣[υρίως]
10 τοῦτο τ[ὸ] γράμμα προφέροντι, ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ὑπα̣ρχόντων̣ [μου πάντῃ] πάν[των] ὧν κέκτημαι κ̣α̣ὶ̣ ῶ̣̣̔ ἐ̣ὰ̣ν̣
ἐπικ̣τή
̣ σω̣μαι, πράσσοντι κυρίως, τρόπῳ ᾧ ἂν αἱρ̣ῆ̣τ̣αι ὁ π̣ρ̣άσσω̣[ν. - ca.12 -] vac. ?
Recto, exterior
ἐπ̣ὶ ὑ̣[πάτ]ω̣ν Μανείο̣υ Ἀκειλίου Γλαβρίωνος̣ κα̣ὶ Τορκουά[του Θ]η̣βανιανο[ῦ πρὸ] µ̣ιᾶς νων̣ῶ̣ν Μαίω[ν]
ἐν Ἐνγαδοῖς κώμῃ κυρίου Καίσαρος, Ἰούδας Ἐλ̣[αζ]ά̣ρ̣ο̣υ̣ Χθο̣υ̣[σίω]ν̣ος̣ Ἐ[ν]γ̣αδηνὸς Μαγωνίῳ
Οὐά̣λ̣εντι (ἑκατοντάρ)χ(ῳ) σπείρης πρώτης μειλιαρίας Θρᾳκῶν χ[αί]ρε̣ι̣ν· ὁµ̣ο̣λ̣ο̣γ̣ῶ ἔ̣χειν καὶ ὀφείλειν
15 σοι ἐν δάνει ἀργυρίου Τυρίου δηνάρια ἑξήκοντα , οἵ εἰσι̣ν̣ [σ]τ̣α̣τῆ
̣ ρ
̣ ες δεκα̣πέντε , ἐπὶ ὑποθήκῃ τῇ ὑπαρχούσῃ αὐλῇ ἐν Ἐνγαδοῖς Ἐλαζάρῳ Χθου̣σιω̣ν̣ο̣ς̣ π̣α̣τ̣ρί µ̣ου̣ ἧς ἔχω ἐπιτ̣ρ̣ο̣πὴν̣ ὑ̣πο̣τιθέ̣[ν]αι καὶ ἐγμισθοιν παρὰ τοῦ αὐτοῦ Ἐλα̣[ζάρο]υ̣, ἧς αὐλῆ̣ς γείτ̣[ο]ν̣ες ἀπὸ ἀνατ[ο]λ̣ῶν
̣ σκ̣ηναὶ καὶ Ἰησοῦς Μαν̣δ[ρ]ῶ̣ν̣ο̣ς̣, δύσεος σκη̣ν̣[αὶ καὶ] ἐ̣ρ̣γασ̣τ̣ήριον τοῦ αὐτοῦ Ἐλαζάρ<ο>υ
πατρός μου, νότου ἀγορὰ καὶ Σ[ί]µ̣ων
̣ Μαθθ̣αίου, βο̣ρ̣[ρᾶ ὁ]δὸς [καὶ πρ]α[ισ]ί̣δ̣[ι]ο̣ν, ὃ ἀργύριον
20 ἀποδ̣ώσω σοι κ̣αλάνδαις Ἰαναουαρία̣ις τῷ αὐτῷ ἔτει̣ [τῆς] α̣ὐτῆς̣ ὑ̣π̣ατ̣ ̣είας, τὸν δὲ τόκον
χορηγήσω σοι τοῦ αὐτοῦ ἀργυρίου κα̣τ̣ὰ μῆνα ὡς τ̣ῶ[ν] ἑκατὸν δ̣η̣[να]ρων δ[η]ν̣αρον
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ἕν κατὰ μῆνα. ἐὰν δέ σο̣ι µ̣[ὴ ἀποδώσω τ]ῇ̣ [ὡρισμένῃ προθεσμίᾳ κα]θ̣ὼ̣ς̣ προ[γ]έ̣γρα[πται τὸ δ]ί̣[καιο]ν̣ ἔσ[ται σοι κτᾶσθαι χρᾶσθαι πωλεῖν διοικεῖν τὴν αὐτὴν ὑποθ]ή̣κ̣η[̣ ν]
[ -ca.?- χ]ω̣ρ[̣ ὶς -ca.?- ]
25 [- ca.14 -]ς̣, [καὶ ἡ πρᾶξις ἔσται σοι καὶ τῷ παρά σου κ]α̣ὶ ἄ̣λλῳ̣ π̣α̣ν̣[τὶ] τῷ διά
[σο]υ̣ ἢ ὑ̣[πέρ σο]υ̣ κυ̣ρί̣ως̣ τ̣[οῦτο τὸ γράμμα προφέροντι, ἔκ τε ἐ]μοῦ καὶ ἐκ τῶν Ἐλαζάρου̣
πατρός μου ὑ̣παρχ̣[ό]ν̣τω̣ν̣ [πάντῃ] π̣ά[̣ ν]τ̣ω̣[ν], ῶ̣[ν κεκτήμεθα] κ̣α̣[ὶ ὧν ἐ]ὰ̣ν̣ ἐπικτησώµ̣ε̣θα
̣ ̣, [π]ρ̣ά̣[σ]σ̣ο̣ντ̣ ι κ̣υ̣ρ̣[ί]ως, τ̣ρόπ̣ῳ ὧν ἂν [αἱ]ρ̣ῆ[̣ ται ὁ πράσσων, κυρ]ίας̣ τῆς μισθώσεως ἧς σ̣ο[ι] ̣ ̣ ̣[ ̣ ̣ ]̣ υ ἐμίσθωσ̣α̣. vac. ?
30 ἑρμη̣νεία· Ἰ̣ο̣ύ̣δα̣ς Ἐλ[αζάρου] Χθο̣[υσίων]ος τ̣ὰ̣ α[ ̣ ̣ ̣ ̣]μην[ -ca.?- ]
[ ̣ ̣ ̣] ὑ̣πέθηκα ἀκ̣ολούθω[ς τοῖς προγεγρ]α̣μµ̣έ̣ν̣[οις. ἐγράφη διὰ] Ἰ̣ο̣υσ
̣ ̣τείν̣ο̣υ̣.
Verso
(hand 2) Γαῖος Ἰούλιος Π̣ρ̣οκλῆς
(hand 3) Κ̣αλλαῖος Ἰωάνου μάρτ(υς)
(hand 4) Ὠ̣ν̣ήσιμος Ἰαν ̣ ̣ ̣ου μάρτυς
(hand 5) Ἰωάνης ̣ ̣ ̣ ̣υ̣ µ̣άρ
̣ τ̣ ̣(υς)
35 (hand 6) Ἰώσηπος Σ̣αει ̣ου [μά]ρ̣τυς
(hand 7) Σ̣ί̣μων Σ̣[ί]μων̣ο̣[ς μάρτυς]
(hand 8) Θεώ̣δ̣ο̣ρ̣ος̣ υἱὸς̣ Μ[ ̣ ̣ ̣]ί̣ου μάρ(τυς)

2. P.STRASSB. I 54
153/154 n. Chr., Oxyrhynchus
Συνίστωρ Συνίστορ̣ο̣ς μητρὸς Διονυσίας ἀπʼ Ὀξυρύνχω̣[ν] πόλεως Ἀπολλωνίῳ
Εὐτυχίδου ἀπὸ τ̣ῆς αὐτῆς πόλεως
χαίρειν. ὁμολογῶ ἔ̣χει παρά σου ἐν πα5 ραθέσι πυροῦ γενήματος τοῦ διελθόντος ἑκκαιδεκάτου ἔτους Ἀντωνίνου
Καίσαρος τοῦ κυρίου μέτρῳ δημοσίῳ
ἱμιαρταβίῳ πυροῦ [ἀ]ρτάβας πέντε ἥ-
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μυσυ χοίνικες ἕξ , γίνονται πυροῦ
10ἀρτάβαι πέντε ἥμυσυ χοίνικες ἕξ ,
ἅς, ὁπηνίκα ἐὰν αἱρῇ, ταύτας σοι παραδώσω μέτρῳ τῷ προκειμένῳ· ἐὰν
[δὲ μὴ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3. BGU I 69
120 n. Chr., Arsinoites
Recto
[Οὐαλέριος] Λόγγος [ἱ]π[πεὺς] εἴλης Ἀπριανῆ[ς]
τ[ύ]ρ[μ]ης Τρανιανῆς Ἰουλίῳ Ἀγριππιανῷ
ἱππεῖ εἴλης τῆς αὐτῆς, τύρμης Οὐολουμνίου χαίριν. ὁμολογῶ ἔχιν παρά σου
5 χρῆσιν ἔντοκον ἀργυρίου σεβαστοῦ
νομίζματος δραχμὰς ἑκατὸν τεσσεράκοντα , ἃς καὶ ἀποδώσω σοι τῷ
ἔνγιστα δοθησομένῳ ὀψωνίῳ
ἀνυπερθέτως τῆς πράξεός σοι γινο10 μένης ἔκ τε ἐμοῦ τε κὰ [τ]ῶν ὑπαρ[χ]όντων μοι πάντων καθάπερ ἐγ
[δί]κης· τὸ δὲ χειρόγραφον τοῦτο
[κύρ]ιον ἔστω πανταχῇ καὶ παντὶ
[τ]ῷ ἐ[πι]φέρο[ντ]ι ὡς ἐν δημοσίῳ
15 [κα]τακεχωρ[ί]σμένον, μενόντων
[σοι] τῶν, ὧν ὀφείλω σοι, δραχμῶν
χειλίων · Σεμπρώνιος Σαβῖνος ἱππεὺς
εἴλης τῆς αὐτῆς, τύρμης Οὐολουμνίου
ἔ[γ]ραψα ὑπὲρ α[ὐ]τοῦ ἐρωτηθὶς διὰ τὸ βρα20 [δ]ύτερα αὐτὸν γράφιν αὐτοῦ γράφοντος
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[τὸ ὄ]νομα. (ἔτους) δ Ἁδριανοῦ Καίσαρος
[το]ῦ κυρίου Πα[ῦνι] κη. (hand 2) Οὐα[λ]έρις Λόγγος
ὁ προγε[γραμ]μένος ἔλαβον, κθὼς πρόκιται.
Verso
(hand 3) χιρό[γ]ραφον Οὐα[λ]ερ[ίου] Λόν[γο]υ

4. P.MICH. VII 438
140 n. Chr., Karanis
Ant[o]niu[s H]eronianus eques c[oh(ortis) I]
1/2 [Lusi]ta[no]r[um]
(turma(?)) Ṃạriana Iuḷio Ser[eno ̣ ̣ ̣ ̣]
eq̣[(uiti) coh(ortis) eiusd(em) cu]m fide sạ[l]ụtem [fateor me -ca.?- ]
ac[c]epi[sse et de]bere (denarios) arg(enteos) septụạgị[nta novem]
5 quos tib[i re]ddam stipendịọ ac[c]ẹp̣ṭ[o -ca.?- ]
cum ụs[uris] aut procuratori · heredive [tuo -ca.?- ]
stipulat[us] est · Iuliụṣ Ṣẹṛenus eq(ues) · ṣ[popondit]
Aṇ[toni]ụs [Hero]nianus pro · (denariis) arg(enteis) · 6ḶX̣[XIX -ca.?- ]
diei · i(nfra) · s(cripti) · ạc̣tụm in castello Net[ ̣ ̣ ̣ in]
9/10 [vexil]lati[o]ne
10c̣ọḥ(ortis(?)) [·] ṣ(upra(?)) · s(criptae) · VI I[du]s Aug(ustas) [Imp(eratore) Antonino]
Aug(usto) · Pio III et Aurelio Caesare Aụ[g(usti) Pii f(ilio) consulibus]
(hand 2) Ἀντώνι(ος) Ἡρωνιανὸς [ἔλαβον] [ἀργ(υρία) (δενάρια)]
οθ δαν[εισ]μὸν καὶ ἀπο̣[δώσω ὡς πρόκ(ειται)]
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5. P.FOUAD I 45
153 n. Chr., Alexandrië
[Antonius] Ḥeronị[an]us eques alae veteranạẹ
[Gallicae tu]ṛmạ ̣ ̣ ̣ ̣ ị̣ Accio Ạṇṭhistiano [equi]ṭị
[alae eiusde]ṃ sạlutem. f̣ateor ṃe accepiṣṣẹ et debere
[ -ca.?- ]tọs ṃihi per manum in pretium armorụṃ
5 [(denarios) qui]nquaginta f(iunt) (denarii) L quos et reḍdạ̣ ṃ stipendio
[proximo] ̣ ̣ ̣ ̣ ̣bere ̣ ̣ ̣lu
̣ m cum usuris legitimis
[tibi aut p]rocuratori herediue tuo ạut ad quem
[ea res] pertinebit sine controuersia et
[spe fut]ụṛạe di[la]tionis actum Alexandriae
10 [ad Aeg(yptum) i]ṇ cạ[str(is)] Ạug(ustis(?)) hibernis leg(ionis) II
[Traian(ae) F(ortis)] et alae [v]eteranae Gallicae tertium
[ -ca.?- ] ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ Br]utio Praesente et Iunio
[Rufino co(n)s(ulibus)]. (hand 2) Ἀντ̣ώνιος Ἡρωνιανὸς ἱππεὺς
[ὁ προγ]εγραμ<μ>ένος ἐλαβα καὶ ὀφίλω
15 [τὰ προ]κίμενα δηνάρια πεντέκοντα [κ]αὶ ἀπ[ο]δώσω καθὼς πρόκιται.
(hand 3) [ -ca.?- ]ς̣ ἀρμοκ[ο]ύστωρ μαρτυρῶ
(hand 4) [ -ca.?- ]ẹtis adfui
(hand 5) [ -ca.?- ] ̣ια̣ν̣[ ̣ ]̣ σ̣ [̣ ̣ ̣]ν̣α̣[ ̣ ̣ ̣ τ]ὰ πρ[ο]κίμε̣να
20 [δηνάρια πεντή]κοντα καὶ θ[ ̣ ̣] πρόκιται
[ -ca.?- ]α̣ δίκαια θου̣ χ̣ι̣ρογράφου
De tekst is doorgekruist.
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2e eeuw n. Chr., Caesarea (Mauritinia)
[ -ca.?- ] c̣[o](n)s(ulibus) xii K(alendas) Martias
[ -ca.?- ] ṣcribsi me accepisse
[ -ca.?- ] classis Aug(ustae) liburn(a)
[ -ca.?- ]ṣ ex stipendio eis
5 [ -ca.?- ]ị actum Ḳaesareae
[ -ca.?- ]io
[ -ca.?- ] ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣] ch[e]irographo
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