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Gnaeus is eigenaar van een grote boerderij vlak bui-
ten het nu alweer enige tijd door de Romeinse keizer 
Justinianus heroverde Rome. Hij zit in geldnood en 
hoopt dat de gewiekste ondernemer Divus wil helpen. 
Divus biedt ‘zakelijke’ hulp: hij wil Gnaeus’ melkkoe 
Vacca wel van hem kopen voor een goede prijs, 100 
asses. Divus betaalt direct, de levering zal een week 
later volgen. Na vijf dagen loopt koe Vacca eigener 
beweging Gnaeus’ stal uit en belandt in de stal van 
Divus. Gnaeus’ slaaf Pamphilus, die belast was met 
de verplichting de koe te leveren, laat het erbij zitten 
als hij hoort dat de koe toch al in Divus’ stal staat. 

Gnaeus’ geldzorgen zijn nog niet voorbij. Hij nodigt 
Divus uit voor een lunch. Na de lunch stelt Gnaeus 
Divus voor een wandeling over zijn landerijen te 
maken. Tijdens deze ‘passeggiata’ vertelt Gnaeus 
dat hij op korte termijn 10.000 sestertiën nodig heeft. 
Als Divus’ kennersoog op een oude Etruskische 
vaas valt die in de hoek staat van één van Gnaeus’ 
stallen, smeedt Divus een plannetje. Divus is bereid 
Gnaeus direct het benodigde bedrag van 10.000 
sestertiën te lenen tegen een lage rente, als hij maar 
een zekerheidsrecht krijgt op de oude vaas. Die vaas 
is, zo denkt Divus te weten, een veelvoud waard van 
het geleende bedrag. Gnaeus legt uit dat hij de vaas 
in de stal gevonden heeft toen hij twee jaar geleden 
zijn intrek nam in de boerderij. De vorige eigenaar 
van de boerderij, Crassus, had de vaas daar als afval 
achtergelaten, omdat het een waardeloze prul was 
die Crassus liever kwijt dan rijk was, zo wist Gnaeus. 
De deal wordt gesloten. Divus laat de 10.000 sester-
tiën uitkeren, Gnaeus verricht de handelingen die zijn 
vereist voor het vestigen van een zekerheidsrecht. 

Opgelucht wandelt Gnaeus verder over zijn 
landgoed met Divus. Als Divus ongelukkig struikelt 
over een wortel van een olijfboom komen onder de 
boomwortel een gouden oorbel uit de tijd van de 
Romeinse Republiek en een ivoren mammoettand 
tevoorschijn. Divus ziet ze liggen, maar Gnaeus grist 

snel de beide voorwerpen weg voor de neus van 
de strompelende Divus. Als Divus een paar dagen 
later hersteld is, hoort hij van een bevriende kunst-
kenner dat de Etruskische vaas helemaal nooit van 
Crassus is geweest, maar dat de vaas in eigendom 
toebehoorde aan Maecenas die er al twee jaar op 
zoek naar was. Crassus had de vaas, die zijn vader 
Lucius geleend had van de vader van Maecenas, ten 
onrechte tot de erfenis gerekend die hij verwierf toen 
zijn vader Lucius stierf. Toen Crassus verhuisde had 
hij de naar zijn mening spuuglelijke en waardeloze 
vaas maar achtergelaten. 

1 Het akkefietje met de oorbel en de mammoettand 
zit Divus niet helemaal lekker. Hij vraagt de beste 
advocaat (u) van wie de oorbel en de tand precies 
zijn, en of hij nog iets kan doen aan Gnaeus’ 
bruuske optreden. 

2 Ook vraagt Divus zijn advocaat hem te schetsen 
hoe het zit met zijn positie ten aanzien van de vaas 
die als onderpand moet dienen voor de lening van 
10.000 sestertiën. 

3 Divus vraagt zijn raadsman tot slot te bekijken hoe 
het met de eigendom van de door Divus gekochte 
koe Vacca zit. 

Eerstejaarsstudenten beantwoorden vraag 1. 
Oudere jaarsstudenten beantwoorden alle vragen.

Stuur je gemotiveerde antwoord vóór 1 augustus 2022 naar 
j.e.jansen@rug.nl. Het antwoord op de rechtsvraag zal worden 
gepubliceerd in het decembernummer 2022. De beste student-
inzender wordt beloond met een geldprijs van € 200. Andere 
serieuze inzenders mogen een keuze maken uit het Ars Aequi 
Libri-fonds. De inzenders wordt verzocht om hun e-mailadres, 
universiteit, studierichting en -jaar te vermelden.
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