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INLEIDENDE SAMENVATTING 

Ret vigerend recht hanteert jegens de verkoper een strenge ,,geobjec
tiveerde aansprakelijkheid'' met betrekking tot de verborgen gebre
ken in de koopzaak. Die regeling is een romeinsrechtelijke erfenis. 
Daar trof ze, althans in het klassieke recht, vrijwel uitsluitend de 
slavenverkoper ( = venaliciarius). De ratio legis voor de strenge be
handeling van deze koopman wordt in de juridische teksten lakoniek 
uitgedrukt als het wantrouwen jegens de venaliciarius omwille van 
diens bedrieglijke praktijken. 
Onderhavige bijdrage wil enige verheldering brengen over die prak
tijken, ter verklaring van dat juridisch privilegium odiosum. Daartoe 
maken we nader kennis met de mango, de literaire pendant van de 
juridische venaliciarius. Vooraf schetsen we de mod erne (I) en de 
Romeinse (II) regeling. Na de ontleding van de literaire mango-plaat
sen (Ill), besluiten we met een korte conclusie (IV)(l). 

(1) Terecht werd reeds herhaaldelijk gewezen op het belang van de literaire teksten voor de 
kennis van het Romeinse recl:].t, o.m. A.S. HARTKAMP, Martialis en het Romeinse recht, 
Hermen. 45 (1973-'74), 56. 
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1. DE MODERNE VERKOPER EN ZIJN AANSPRAKELIJKHEID VOOR 

VERBORGEN GEBREKEN 

Op grond van het koopcontract is de verkoper verplicht een zaak te 
leveren die beantwoordt aan de overeenkomst. Hij maakt zich schul
dig aan wanprestatie en is derhalve contractueel aansprakelijk zo niet 
of niet tijdig wordt geleverd of zo de geleverde zaak niet beantwoordt 
aan de overeenkomst. Dit laatste is het geval wanneer de geleverde 
zaak een andere is dan wat overeengekomen werd, of een zaak die 
in soort, kwaliteit of omvang daarvan afwijkt, alsook wanneer de 
geleverde zaak niet de eigenschappen bezit welke de koper mocht 
verwachten, bijvoorbeeld als gevolg van verborgen gebreken. Dit zijn 
gebreken die reeds, minstens in de kiem, bestaan op het ogenblik van 
het sluiten van het koopcontract, maar die een nauwlettende koper 
niet dadelijk bij de levering kan mer ken. Ze maken de zaak nochtans 
ongeschikt voor het gebruik waartoe men ze bestemt of verminderen 
althans dit gebruik zodanig, dat de koper de zaak niet had gekocht 
of slechts tegen een mindere prijs, indien hij die gebreken had 
gekend. 
Men zou kunnen verwachten, dat de wetgever al die vormen van 
wanprestatie met eenzelfde aansprakelijkheidsregeling sanctioneert. 
Het komt in feite immers steeds op hetzelfde neer: de koper krijgt 
niet waar hij recht op heeft. 
Dat is echter niet het geval. 
De Code civil des Fran9ais van 1804 en de daarop direct of indirect 
teruggaande andere W esterse wetgevingen maken nog steeds een 
onderscheid tussen de leveringsplicht en de garantieplicht. De eerste 
is de verplichting tot overdracht van de verkochte zaak in de macht 
en in het bezit van de koper. Anderzijds is de garantieplicht de 
verplichting tot vrijwaring voor verborgen gebreken om aldus het 
nuttig gebruik van de zaak te waarborgen(2). 
Komt de verkoper tekort aan de leveringsplicht, dan geeft het ge
meenrecht de koper de volgende drie mogelijkheden: hij kan de 
nakoming vorderen of de ontbinding eisen, eventueel met aanvullen
de schadevergoeding (artikelen 1184, 1610 en 1142 B.W.); een derde 
mogelijkheid is de vordering tot plaatsvervangende schadevergoe-

(2) Cfr. ABGB 932 e.v. (zie ook HAUSMANINGER, H. en SELB, W., R6misches Privatrecht, 
Wien-Koln, 1985, 299); BOB 462 e.v.; CC it. 1492 e.v.; CC esp. 1486 e.v.; OR 205 e.v.
De garantie- of vrijwaringsplicht omvat twee verschillende figuren: naast de vrijwaringsplicht 
voor verborgen gebreken (,garantie de fait", ,Sachgewiihrleistung") is er nog de vrijwarings
plicht voor uitwinning en verzwegen lasten (,garantie de droit", ,Rechtsgewiihrleistung", 
juridische vrijwaring). Deze laatste blijft bier echter buiten beschouwing. 
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ding (artikelen 1147 e.v., 1611 B.W.). Voor de verborgen gebreken 
geldt echter een bijzondere aansprakelijkheidsregeling, die als ,lex 
specialis" de koper belet de gemeenrechtelijke regeling in te roepen. 
De wettelijke bepalingen inzake vrijwaring voor verborgen gebreken 
in de verkochte zaak liggen vervat in de artikelen 1641 tot 1649 van 
het Franse en Belgische wetboek (b. 3, t. 6, hfdst. 4, afd. 3, § 2) en 
in de artikelen 1540 tot 1548 van het Nederlandse B.W. (b. 4, t. 5, 
afd. 2). De koper van een zaak behept met een verborgen gebrek kan 
ofwel de ontbinding vorderen (redhibitoire vordering, afgeleid van 
de romeinsrechtelijke actio redhibitoria) ofwel een prijsvermindering 
(estimatoire vordering, afgeleid van actio aestimatoria, de romeins
rechtelijke actio quanti minoris). Bij de ontbinding wordt de prijs 
terugbetaald tegen teruggave van de zaak. Bij de prijsvermindering 
behoudt de koper de zaak doch krijgt een deel van de prijs, bepaald 
door deskundigen, terugbetaald(3). 
Deze van het gemeenrecht afwijkende regeling treft elke verkoper, 
ook diegene die de gebreken niet kende. Wei is de omvang van de 
schadevergoeding waarop de koper aanspraak kan maken afhanke
lijk van de kennis van een dergelijk gebrek in hoofde van de verko
per. Indien de verkoper de gebreken van de zaak kende, dus te 
kwader trouw was, is hij niet aileen gehouden tot (gehele of partiele) 
teruggave van de prijs, maar ook tot volledige schadeloosstelling; een 
dergelijke verkoper kan zijn vrijwaringsplicht beperken noch uitslui
ten want ,,Dolus semper praestatur''. De goede trouw anderzijds 
stelt de verkoper wei niet vrij van de verplichting de koper te 
vrijwaren maar ze beperkt zijn vergoedingsplicht tot het negatief 
contractsbelang, d.w.z. de verkoper die de gebreken niet kende is 
slechts gehouden tot (gehele of partiele) teruggave van de prijs en tot 
vergoeding van de door de koop aan de koper veroorzaakte kosten. 
De goede trouw laat hier overigens een exoneratiebeding toe. 
Die bijzondere aansprakelijkheidsregeling treft derhalve ook de ver
koper te goeder trouw. In die zin kan men spreken van een , ,geobjec
tiveerde aansprakelijkheid", terwijl de gemeenrechtelijke contractu
ele aansprakelijkheid inzake de leveringsplicht toch steeds een foutie
ve gedraging vanwege de schuldenaar (verkoper) veronderstelt, wat 
een ,subjectieve aansprakelijkheid" inhoudt. 

(3) VAN GERVEN, W., Verbintenissen I, Leuven, 1984, 78-82, 95; DE PAGE, H., Traite 
elementaire du droit civil beige, Les Contrats. n°' 167-193; HERBOTS, J.H., Bijzondere 
Overeenkomsten, Leuven 1986, 41-47; AssER's, C., Handleiding tot beoejening van het 
Nederlands Burgerlijk Recht, Bijzondere Overeenkomsten, I, door SCHUT, G.H.A., Zwolle, 
1981, 156-189; VoLLMAR, H.F.A.,Inleiding tot destudie van hetNederlandsBurgerlijk Recht, 
Zwolle, 1981, 156-179; HuET, J ., Responsabilite du vendeur et garantie contre les vices caches, 
Paris, 1987, passim. 
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Om de koper nog beter te bescbermen zijn de Franse en de Belgiscbe 
recbtspraak, maar niet de Nederlandse, die bijzondere regeling exten
sief gaan interpreteren(4). Zo worden onder ,door de koop veroor
zaakte kosten", waartoe de verkoper te goeder trouw naast de 
terugbetaling van de koopprijs gebouden is, ook de vergoedingen 
begrepen die door de koper aan derden-slacbtoffers, bijv. van een 
gevaarlijk produkt, worden uitbetaald, wat dan een verrekening 
betekent van de gevolgscbade. Daarenboven beeft de recbtspraak (in 
Belgie sedert bet Cassatiearrest van 4 mei 1939) een vermoeden 
gelegd ten laste van de fabrikant beroepsverkoper. Hij wordt geacbt 
de gebreken te kennen van de zaak die bij produceert en verkoopt, 
en wordt derbalve gelijkgesteld aan de verkoper te kwader trouw, 
met geboudenbeid tot algebele scbadeloosstelling als gevolg. Welis
waar gaat het in Belgie sedert bet Cassatiearrest van 3 april 1959-
niet in Frankrijk- om een weerlegbaar vermoeden, wat sedert bet 
Cassatierecht van 6 oktober 1961 kan gebeuren volgens bet criterium 
van de ,onoverwinnelijke onwetendheid". D.w.z. de beroepsverko
per moet bewijzen dat hij alle redelijke voorzorgsmaatregelen beeft 
genom en om zicb te vergewissen van de degelijkbeid van bet verkoch
te goed en dat het hem niettemin onmogelijk was bet gebrek te 
ontdekken, welke ook zijn zorg en opmerkzaambeid zou geweest 
zijn. Dan tocb blijft bet nog een belangrijke afwijking van bet 
gemeenrecbt, want daar wordt de goede trouw verondersteld, en wie 
de kwade trouw inroept, moet die bewijzen, immers artikel1116, 2 
B.W.: ,Bedrog wordt niet vermoed, het moet worden bewezen" cfr. 
artikel 2268 B. W. 
Wat betreft de verborgen gebreken geldt bet tegendeel: de verkoper 
moet bewijzen dat bij niet te kwader trouw is. Alleen wanneer hij 
slaagt in dat bewijs, wat niet altijd makkelijk is, wordt zijn aanspra
kelijkbeid berleid tot die, intussen door de recbtspraak aangedikte 
aansprakelijkbeid, van de verkoper te goeder trouw. 
Diezelfde recbtspraak toont zicb daarenboven ook op andere punten 
inscbikkelijk tegenover de koper, zo bijvoorbeeld bij de aanvaarding 
van de middelen tot bewijs van bet bestaan - vermoede anterioriteit 
- en van de ernst van het verborgen gebrek. Voor de definitie van 

(4) Zie HERBOTS, J.H. e. a., ,Overzichten van Rechtspraak, Bijzondere Overeenkomsten", 
T.P.R., 1973, 225-229; 1975, 460-470; 1980, 537-550 en 1985, 825-847- I.t.t. de Franse en 
Belgische rechtspraak worden in Nederland de bepalingen inzake verborgen gebreken alleen 
toegepast op specieskopen en is de aansprakelijkheid van de verkoper te goeder trouw steeds 
beperkt gebleven tot het negatief contractsbelang, -SCHUT, G.H.A., Presteren en garande
ren. Over de prestatieplicht van de verkoper en het stilzwijgend garantiebeding, Zwolle, 1965, 
9-11. 
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het gebrek heeft het Hof van Cassatie sedert zijn arrest van 18 no
vember 1971 zich overigens aangesloten bij de ruimere functionele 
opvatting waar voorheen sprake moest zijn van een intrinsiek gebrek. 
Anderzijds moet de koper, precies om de bewijsvoering van het 
gebrek te bewaren, wei ageren binnen een korte termijn, waarvan de 
duur wordt overgelaten aan de appreciatie van de feitenrechter, en 
dat kan een valstrik zijn voor de koper-consument die daar niet op 
bedacht is. 
Uit het voorgaande vloeit voort dat de bijzondere wettelijke aanspra
kelijkheidsregeling voor verborgen gebreken en de ingrepen van de 
rechtspraak terzake vele vragen oproepen. Meer en meer wordt een 
optreden van de wetgever noodzakelijk geacht. Een hervorming van 
het recht van de koop op het gebied van sancties bij niet-conforme 
levering of bij verborgen gebreken, o.a. in de zin van een eenvormige 
sanctionering voor elke vorm van wanprestatie, dringt zich op. Op 
het internationale vlak zijn er recent initiatieven genomen tot hervor
ming(5), in Nederland wordt eraan gewerkt in het kader van het 
Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek(6), in Duitsland worden vra-

(5) ,Eenvormige wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke goederen: 
Lois unijormes de Ia vente internationale": Het Haags verdrag van 1 juli 1964, geratificeerd 
in Belgie bij wet van15 juli 1970, B.S. 14 januari 1971, 387 en 405; zie daarover DE KEYSER, 
L., R. W., 1970-1971,450-460 en VANDERVELDEN, F.J.A., De eenvormige koopwetten van 
1964, Deventer, 1979. Zo ook het On twerp Benelux-overeenkomst inzake koop en ruil waarvan 
het voorontwerp werd opgesteld door de Benelux Studiecommissie voor de eenmaking van het 
recht. Op 5 februari 1972 bracht de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad daarover 
een gunstig advies uit, maar vooralsnog gaven de lidstaten zelf daaraan geen gevolg. 
Een recent, belangrijk internationaal initiatief is de Richtlijn van de Raad van Ministers van 
de E.E.G. van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen door Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten 
met gebreken. Deze richtlijn is bindend voor de lidstaten van de E.E.G. De richtlijn Iaat de 
rechten van de koper, die hij ontleent aan het Belgisch recht inzake contractuele en delictuele 
aansprakelijkheid alsnog onverkort (art. 13). De richtlijn voorziet slechts in een minimum
bescherming van de consument-koper. Deze kan zich op het intern recht blijven beroepen 
wanneer dit hem grotere bescherrning biedt. Artikel 1 stelt het principe: ,De producent is 
aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt door een gebrek in zijn product''. Als gebrek geldt 
niet de ongeschiktheid van het product voor het gebruik, maar wei het gebrek aan , veiligheid 
die men gerechtigd is te verwachten, aile omstandigheden in aanmerking genomen, met name 
de presentatie van het product, het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product, het 
tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht ... " (art. 6). Heel interessant is daarbij 
artikel 7 dat de producent van aansprakelijkheid bevrijdt o.a. wanneer , ... dat het op grand 
van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het 
product in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken ... ". 
Men merkt hier de kentering: we staan voor de internationale aanvaarding van de ,onoverwin
nelijke onwetendheid", metals belangrijk gevolg dat de fabrikant-verkoper niet gehouden is 
tot enige schadevergoeding. 
(6) In Nederland komt de vroegere eveneens op het Romeins recht gelnspireerde bijzondere 
regelingvan de artikelen 1540-1548 B.W. niet meervoor inhetNNBW, b. 7, t. I, cfr. MEIJERS, 
E.M., Ontwerp vooreen Nieuw Burgerlijk Wetboek, 2 din.: Tekst. Toelichting door DEJONG, 
F.J., 's uravenhage, 1972. 
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gen gesteld(7), maar in Frankrijk en in Belgie is de nationale wetgever 
er nog niet aan toe. 

2. DE ROMEINSRECHTELIJKE REGELING VOOR VERBORGEN GEBRE

KEN 

Intussen kunnen we ons buigen over de verrassende oorsprong van 
die derogerende regeling. Ze is namelijk een erfenis uit het Romeins 
recht dat gepoogd heeft de koper te beschermen tegen de bedrieglijke 
praktijken van de onbetrouwbaar geachte slavenverkopers. Dezen 
genoten inderdaad in de Romeinse rechtsgemeenschap een slechte 
faam. Vooraleer het konkreet te hebben over hun reputatie en hun 
praktijken schetsen we bondig de evolutie van de Romeinse rechtsre
geling. 
De later in het West en gerecipieerde J ustiniaanse weer gave ervan was 
de uiteindelijke resultante van een merkwaardige, voorlopig nog niet 
geheel uitgeklaarde eeuwenlange evolutie, waarbij elementen uit drie 
rechtsmassa's tot een wel erg onsamenhangend geheel werden verwe
ven. Zowel het ius civile, als het ius honorarium, als de keizerlijke 
wetgeving leverden bouwstenen op voor de regeling van de vrijwa
ringsplicht voor verborgen gebreken, zoals we die nog steeds terug
vinden in vele Europese wetgevingen. 
Voor het klassieke Romeinse recht moet onderscheid worden ge
maakt tussen de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken van een 
verkoper in het algemeen en diezelfde aansprakelijkheid bij een 
verkoper van slaven (en trekdieren). 
De algemene aansprakelijkheid van elke verkoper berustte op de 
civielrechtelijke actio empti, de rechtsvordering van de koper. Het 
was een actio bonae fidei waarvan de formula de rechter toeliet het 
bestaan en de omvang van de verbintenis te beoordelen naar de 
maatstaven van de goede trouw. Hier kon de verkoper bij gebreken 
in de zaak alleen dan aangesproken worden wanneer hij in strijd met 
de bona fides had gehandeld. Voor het niet vermelden van gebreken 
werd in dergelijk geval het bewijs van het bedrog geeist; voor bewust 
of onbewust in strijd met de waarheid gegeven garanties betreffende 
de afwezigheid van gebreken of de aanwezigheid van bepaalde eigen
schappen was de verkoper zonder meer aansprakelijk op grond van 

(7) §§ 459-493, met verwijzing naar §§ 346-356 BGB, Zweites Buch, Recht der Schuldverhiilt
nisse, II, Gewiihrleistung wegen Mangel der Sache; HoNSELL, H., Von den aedilischen 
Rechtsbeheljen zum modernen Sachmiingelrecht, in Gediichtnisschriftfiir Wolfgang Kunkel, 
NORR, D. en SIMON, D. (ed.), Frankfurt am Main, 1984, 53-67. 
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de bona fides. In deze gevallen kon de koper met zijn actio empti 
schadevergoeding van de verkoper eisen, d. w .z. vergoeding voor het 
geleden verlies (bijv. ook het verlies ten gevolge van besmetting van 
andere slaven met de ziekte van de gekochte slaaf) en voor de 
gederfde winst(8). 
De aansprakelijkheid van de slavenverkoper voor verborgen gebre
ken was het voorwerp van een afzonderlijke, honoraire regeling. Ze 
was uitgewerkt door de aediles curules, de rechtsbedelers inzake 
marktkopen, maar haar toepassingsveld werd vrij vlug uitgebreid tot 
aile slavenverkopen(9). Nu was de slavenverkoop in de dagdagelijkse 
Romeinse rechtspraktijk allicht het meest voorkomende koopcon
tract(lO); het had dan ook reeds in het klassieke recht een zeer grote 
graad van ontwikkeling bereikt, o.m. met betrekking tot de verbor
gen gebreken(ll). 
Terzake hanteerden de aediles strengere normen dan bij het ius civile. 
Hun edict somde categorieen van gebreken op: ziekten, lichaamsge
breken en karakteriele gebreken, die de verkoper aan de aspirant
koper openlijk moest melden. Had de verkoper een gebrek niet 
vermeld dat achteraf aanwezig bleek en dat de zaak voor de koper 
niets of minder waard maakte, dan stelde het edict de koper twee 
rechtsvorderingen ter beschikking, naar keuze. Daarbij speelde het 
geen enkele rol of de verkoper dat gebrek al dan niet gekend had. 
De koper kon dan steeds ageren met de actio redhibitoria ( = actie 
tot teruggave) of met de actio quanti minoris ( = actie tot prijsvermin
dering). 
Met de eerste kon de koper binnen de zes maanden ageren door 
terugbetaling van de koopprijs te eisen tegen teruggave van de slaaf, 

(8) KASER, M., Das Romische Privatrecht, I. Das altromische, das vorklassische und klassi
sche Recht, Miinchen, 19712

, § 131, 553; FEENSTRA, R., Romeinsrechtelijke grondslagen van 
het Nederlands privaatrecht, Leiden, 1984\ 205-206. 
(9) GAUDEMET, J., Institutions de I'Antiquite, Paris, 1967, 293 e.v., 493 en 653; MoMMSEN, 
Th., Staatsrecht, II, 480-522; SPRUIT, J.E., Enchiridium. Overzicht van de geschiedenis van 
het Romeins privaatrecht, Deventer, 1975, 37; ScHILLER, A., Roman Law. Mechanisms of 
developments, The Hague- Paris- New York, 1979, 185-186. Uitzonderingen waren venditio
nes fiscales, slavenverkopen door de fiscus, BouLVERT, L 'autonomie du droit fiscal: le cas 
des ventes, ANRW, II, B. 14, Berlin- New York, 1982, 816-849 en venditiones simplariae, 
cfr. infra n. 27. 
(10) BouLVERT, G. en MoRABITO, M., Le droit de l'esclavage, ANRW, II, B. 14, o.c., 152. 
In de laatste decennia was de antieke slavernij een zeer populair onderzoeksobject: GAUDE
MET, J., Esclavage et dependance dans l'antiquite. Bilan et perspectives, TRG L (1982), 
119-156 met een voortreffelijke status quaestionis en uitvoerige bibliografie; Zie ook Histoire 
de Ia vie privee, direct. ARIES, Ph. en DUBY, G., t. I; VEYNE, P., De /'empire romain ii /'an 
mil, Paris, 1985, Les esclaves, 61-79. 
(11) IMPALLOMENI, L'editto degli edili curuli. Padova, 1955, passim; KASER, M., o.c., § 131, 
466-467; Recent MADER, P., Mortuus redhibetur. Eine Untersuchung zum Aedilischen Sach
miingelbrecht SZZ Rom. Abt., 101 (1984) 206-233. 
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wat leidde tot herstel in de toestand van v66r de koop. Met de tweede 
genoemde actie kon hij, binnen het jaar, zo hij ondanks dat gebrek 
de gekochte slaaf toch wenste te behouden, een verhoudingsgewijze 
prijsvermindering vorderen en aldus restitutie van het teveel betaalde 
bekomen. Diezelfde keuze van rechtsmiddelen had de koper nog in 
twee andere gevallen. Het eerste is dat van de dicta promissave, 
d. w .z. de verkoper had in strijd met de waarheid bepaalde toezeggin
gen en beloften gedaan omtrent de afwezigheid van andere gebreken 
of omtrent de aanwezigheid van bepaalde kwaliteiten(12). Het twee
de is dat waarin de verkoper bedrog heeft gepleegd. De genoemde 
aedilische acties waren derhalve voorhanden: 1) bij verborgen gebre
ken, 2) bij de dicta promissave en 3) bij bedrog. 
De gevallen 2) dicta promissave, althans bij kwade trouw, d.w.z. 
bewust in strijd met de waarheid deed de slavenverkoper bepaalde 
toezeggingen, en 3) bedrog, kunnen we zien als toepassingen van 
subjectieve aansprakelijkheid. 
Anders is het evenwel wanneer hij onbewust in strijd met de waar
heid, bepaalde toezeggingen had gedaan: dan staan we niet Ianger 
voor een louter subjectieve aansprakelijkheid. Die aansprakelijk
heidsgraad wordt ook overschreden bij 1) verborgen gebreken. De 
meldingsplicht van de slavenverkoper leidt tot een harde, geobjecti
veerde aansprakelijkheid. Hij moet de in het edict genoemde catego
rieen van gebreken melden. Hij is aansprakelijk zo een dergelijk 
gebrek dat hij niet had gemeld, zich voordeed, ongeacht of hij dat 
gebrek had gekend of niet. Jegens hem wordt die aansprakelijkheid 
geobjectiveerd, terwijl jegens de algemene verkoper, meestal slechts 
een louter subjectieve aansprakelijkheid geldt, berustend op een 
fout, een onbehoorlijk gedrag, een handelen in strijd met de bona 
fides. 
Het motief voor die harde aanpak van de slavenhandelaar vinden we 
bij Domitius Ulpianus (t223), een typische representant van de 
laatklassieke rechtswetenschap. Het edict, aldus Ulpianus, beoogt de 
bescherming van de koper tegen defallacia waarmee de verkoper de 
koper tracht beet te nemen. Die bescherming geldt voor aile gecatalo-

(12) OLDE KALTER, A. G., Dicta et promissa. De aansprakelijkheid van de verkoper wegens 
gedane toezeggingen betreffende de hoedanigheid van de verkochte zaak in het Romeinse recht, 
Utrecht, 1963 en KAsER, M., Unlautere Warenanpreisungen beim Romischen Kauf, in 
Festschrift H. Demelius, Wien, 1973, 127-137 ( =Ausgewiihlte Schriften, II, 313-325). Die 
toezeggingen mogen niet verward worden met de gebruikelijke en niet-verbindende aanprijzin
gen, bet courante opvijzelen van de koopwaren, en evenmin met het uitdrukkelijke formele 
garantiebeding in de vorm van stipulatio duplae pecuniae, waarover o.a. EP 567-568 en 
FEENSTRA, R., o.c., 205; Onze aandacht gaat bier naar de mogelijkheden om de aedilische 
acties in te stellen, onafhankelijk van dergelijke uitdrukkelijke garantieverklaringen. 
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geerde gebreken, ook al kende de verkoper die in casu niet. De 
gehoudenheid van de verkoper voor dergelijke ongekende gebreken 
is een rechtvaardige rechtsregel, vervolgt de tekst. De verkoper kan 
die gebreken immers kennen; en voor de koper is het van geen belang 
of hij gedupeerd wordt door de onwetendheid van de verkoper dan 
wei door diens sluwheid(13). Men kan die redenering op gemengde 
juridische gevoelens onthalen(14); de daarin vervatte verantwoor
ding voor de uitzonderingsregel is echter duidelijk: het vermoeden 
van kwade trouw. De verkoper kan de gebreken kennen; derhalve 
wordt hij geacht ze te kennen. Bij verzwijgen speelt dan het vermoe
den van kwade trouw. Maar waarop berustte dat vermoeden eigen
lijk? Wat waren die fallacia? 
Vooraleer die op te sporen, moeten we de aedilische uitzonderingsre
gel nog even verder uitwerken door de gebreken te omschrijven die 
de verkoper moest kennen, geacht werd te kennen en derhalve moest 
mededelen, ook al kende hij ze in werkelijkheid niet. De door de 
Romeinse slavenverkoper te declareren gebreken vinden we terug in 
het Edictum Perpetuum (voortaan EP), de edictenverzameling ge
fixeerd door de jurist Salvius Julianus(15) ten tijde van keizer Hadri
anus omstreeks 130 na Christus, en in de Justiniaanse Digesten. Het 
EP werd door de Romeinse juristen uit de 2de-3de eeuw druk van 
commentaren voorzien. FragmenteD hiervan werden opgenomen in 
de Digesten. Waar de oorspronkelijke tekst van het EP veri oren ging, 
kon men aan de hand van die digestenfragmenten de tekst wedersa
menstellen. De meest gezaghebbende reconstructie is die van 0. 
Lenel uit 1883. In dat EP treffen we naast het eigenlijke aedielenedict 
over de verkoop van slaven, Edictum Aedilium Curulium de Manci
piis Vendundis, nog een aantal afzonderlijke bepalingen aan, als 
bijkomende voorzieningen in dezelfde materie door die magistraten 
getroffen. 
Het eigenlijk aedielenedict bevat een oude kern en een aantal jongere 
analoge bepalingen, aile bewaard in de Digestentitel 21.1 De Aedili
cio Edicto et redhibitione et quanti minoris. Volgens de oude kern 
moest de verkoper aile ziekten en lichaamsgebreken ( = vitia corpo-

(13) Id. D. 21.1.1.2. en 21.1.37- Cic. Off. 3, 17, 71. 
(14) Cfr. de kritiek van VAN OVEN, J.C., Leerboek van Romeinsch Privaatrecht, Leiden, 
19483

• 26-267. 
(15) BUND, E., Salvius Julianus. Leben und Werk, ANRW, II, B. 15, 408-454, §293, Das 
Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung, Leipzig, 19273 (herdr. Aalen 
1974). 
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ris)( 16) van elke te koop aangeboden slaaf openlijk aan de kandidaat
koper bekendmaken. Dat gold ook voor bepaalde karakterfouten 
( = vitia animz): of de slaaf neiging had tot vluchten (fugitivus)( 17) 
of tot spijbelen (erro)(18); tenslotte of de slaaf noxa non solutus, met 
noxale aansprakelijkheid belast was, m.a.w. wanneer hij een delic
tum privatum had gepleegd, bijv. een diefstal, waarvoor de dominus 
nog kon worden aangesproken; ook dat moest aan de koper worden 
gemeld, want ,noxa caput sequitur: de noxale aansprake/ijkheid 
volgt de persoon van de s/aaf'. 
Nog v66r de fixatie van dat aedielenedict waren aan die oude kern 
analoge bepalingen toegevoegd over volgende vitia animi: of de slaaf 
een crimen capitate bedreven had, d. w .z. een misdrijf waarop de 
doodstraf stond, of hij een zelfmoordpoging ondernomen had, of 
veroordeeld was tot de arena(19). 
De meldingsplicht voor al die in het eigenlijke edict opgesomde 
gebreken wordt globaal verantwoord door de bedoeling van de 
aedielen defallacia van de slavenhandelaar te bestrijden en te belet
ten dat de koper wordt bedrogen. 
Conform die doelstelling hebben de prudentes, de rechtsgeleerden, 
de regeling verder uitgepuurd en haar grenzen getrokken. Zo kan een 
koper niet ageren op grond van zichtbare gebreken, en moet het 
gebrek van die aard zijn, dat daardoor de bruikbaarheid van de slaaf 
wordt verminderd of ongedaan gemaakt. 
Terwijl die verminderde of ongedaan gemaakte bruikbaarheid van
zelfsprekend is bij een lichaamsgebrek, alsook bij een servus fugiti-

(16) De tekst spreekt van morbus vitiumve. De juristen interpreteren morbus veelal als een 
accidentele infirrniteit, een tijdelijke ziekte (fysiologisch), vitium daarentegen als een blijvende 
kwaal (anatomisch), D. 21.1.1.7-21.1.16; BucKLAND, W.W., o.c., 54-55. 
(17) Fugitivus heeft hier niet zijn gewone betekenis van , , voortvluchtig'' maar wei van , Jug ax, 
een slaafmet de neiging tot vluchten". Omtrent het begripfugitivus, alsook over dat van erro, 
was er onder juristen nogal verschil van mening, Ulp. D. 21.1.17.pr.- 16. Zo beschouwde de 
vroegklassieke Proculus, naamgever aan de school van Proculiani, een slaaf die zich verstopt 
had om te vluchten als fugitivus. Anderzijds was een slaaf die gevlucht was naar een vriend 
van zijn meester, om hem te vragen een indulgente houding te willen bepleiten, geenfugitivus. 
Voor de meesten lijkt daarbij het belangrijkste aspect te zijn de intentie om te vluchten, 
gekoppeld aan een begin van uitvoering, Thryphon. D. 50.16.225. 
(18) Ulpianus, Labeo corrigerend, definieert erro als een slaaf die niet vlucht maar doelloos 
rondzwerft en zo zijn tijd verbeurt, D. 21.1.17.14. 
(19) KASER, M., o.c., § 131, n. 85; WACKE, A., Das Selbstmord im romischen Recht und in 
der Rechtsentwicklung, ZSS Rom. Abt. 97 (1980), 26-77. Cic. Off. 23, 91 vermeldt als een 
quasi-juridisch dispuut bij de Stoi:cijnen: ,Moet men bij de verkoop van een slaaf diens 
gebreken vermelden? Het gaat hier niet over de tekorten die volgens het burgerlijk recht bij 
verzwijging de koop ongedaan maken, maar over de gebreken als leugenachtigheid, speelzucht, 
kleptomanie en drankzucht. Volgens sommigen moeten ze worden meegedeeld, terwijl het voor 
anderen niet nodig is". Cicero. De Plichten, Leuven-Amersfoort, 1984, 145 - Juridisch vallen 
ze alvast niet onder het edict. 
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vus, erro en noxa non sotutus, hebben de prudentes- i.e. Ulpianus 
en Paulus - gemeend een nadere verklaring te moeten geven voor 
de slaaf-kandidaatzelfmoordenaar. Daarbij moet men in acht ne
men, dat de zelfdoding in de Romeinse rechtsgemeenschap een 
natuurlijke vrijheid is voor de burger. In zijn liberalisme beant
woordt het Romeinse recht aan het individualisme van de aristocraat 
die souverein beslist over eigen !even en dood. Het Romeinse recht 
verdedigt slechts de patrimoniale belangen van het vrije individu. 
Zolang zijn persoonlijk gedrag niet in conflict komt met de belangen 
van een andere burger, blijft het recht afzijdig, ook tegenover de 
zelfmoord van een burger. Dit is niet het geval bij de zelfmoord (of 
-poging) van een slaaf. Vermits de slaaf ten dienste moet staan van 
zijn meester, dient hij deze tot niets zo hij zichzelf dreigt te doden 
en aldus zijn meester dreigt te beroven van zijn diensten. Men vreest 
een herhaling; men vreest een aanslag op andermans !even. De 
waarde van een slaaf ligt in zijn bruikbaarheid voor de dienst. Een 
zelfmoordkandidaat is onbetrouwbaar, heeft een slecht karakter, is 
tot alles in staat en derhalve onbruikbaar: servus nequam(20). De
zelfde kwalificatie vinden we voor de slaaf die een crimen capitate 
heeft bedreven. De koper verwacht een goede slaaf, iemand op wie 
hij kan rekenen, die hij kan vertrouwen in een tegelijkertijd ongelijke 
en intermenselijke relatie die vaak meer is dan een !outer utilitaire 
of juridische verhouding. Derhalve moet de verkoper de koper in 
kennis stellen van elke poging tot zelfdoding die de te koop aangebo
den slaaf zou hebben ondernomen alsook van een door hem gepleegd 
crimen capitate. 
Voor al deze in het edict opgenomen gebreken werd de meldings
plicht gesanctioneerd met de genoemde aedilische rechtsvorderingen. 
Naast hun eigenlijk edict over de slavenverkoop hadden de aedielen 
nog een aantal afzonderlijke edicten als bijkomende voorzieningen 
getroffen in die materie, steeds met de bedoeling om de kandidaat
koper te beschermen. Zo o.a. de verplichting tot vermelding van de 
natio van de te koop aangeboden slaaf en die tot vermelding van het 
feit of de slaaf een novicius dan wei een veterator was. Ook deze 

(20) Zij preciseren het begrip poging tot zelfdoding ingegeven door nequitia en malitia, en 
sluiten de poging ingegeven door een niet te harden lichamelijke pijn uit (Ulp. D. 21.1.23, 2-3 
en Paul. D. 21.1.43.4); VEYNE, P., Suicide, fisc, esclavage, capital et droit romain, Latomus 
40 (1981), 217-268- Geen enkele verklaring wordt in D. gegeven voor de slaaf-gladiator; 
BucKLAND, W.W., o.c., 57 meent dat de verantwoording is verwijderd ten gevolge van het 
verbod om nog !anger slaven in de arena te laten optreden. 
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meldingsplicht werd met dezelfde aedilische rechtsvorderingen ge
sanctioneerd(21 ). 
De verplichte nationaliteitsvermelding berustte op het vermoeden 
van , . . . infamis natio ... " en , . . . non infamis natio ... ", van 
beruchte en niet-beruchte volkeren, dat als historische werkelijkheid 
terug te vinden is in de verhalende en andere literaire bronnen, zoals 
straks blijken zal. Onder de slaven die uit het hele rijk, en zelfs van 
daarbuiten, in Rome werden aangevoerd, met een duidelijke meer
derheid uit de Oostelijke provincies, waren aile nationaliteiten verte
genwoordigd. Aan elk volk werden eigenschappen toegeschreven, die 
men veronderstelde terug te vinden bij de te koop aangeboden slaaf. 
Zijn nationaliteit werd derhalve verondersteld zijn bruikbaarheid en 
dus ook zijn waarde te bepalen, wat leidde tot gedifferentieerde en 
gespecialiseerde aanwervingen. Zo stonden de Donau-volkeren, o.a. 
Daciers en Sarmaten, bekend als ruw en barbaars; ze leverden goede 
herders. De Galliers waren goede paardenverzorgers. Cappadociers 
en Syriers waren gekend om hun grootte en hun fysieke kracht en 
bleken dan ook goede dragers te zijn, de Libyers ervaren ruiters, de 
Spanjaarden goede dansers. Moren waren slechts goed voor het vuile 
werk. Lydiers en Cariers (Klein-Aziaten), Sarden en Corsicanen 
werden niet veel waard geacht. Voor de huisdienst werden vooral 
slaven uit Klein-Azie, meer bepaald Phrygiers en Lygiers, Grieken 
en Egyptenaren gevraagd. Die volkeren leverden de fel gezochte 
luxe-slaven, de zgn. pueri et ministri formosi et delicati voor eigen 
gebruik van de meester. In die zin werd de Romeinse koper aldus 
aangelokt of afgeschrikt door de nationaliteit, of herkomst van de 
te koop aangeboden slaaf; zijn kennis daarvan kon determinerend 
zijn voor het al dan niet sluiten van de koop, en in elk geval 
prijsbe1nvloedend(22). 
De Romeinse koper vond het ook van belang te weten of de slaaf 
een novicius dan wei een veterator was. Zoals uit de ontleding van 
de literaire teksten zal blijken, waren de Romeinse kopers bereid een 
hogere prijs te betalen voor een novicius, d.w.z. een nieuwe, nog 
onervaren, nog niet in een bepaald beroep opgeleide slaaf. Vandaar 
de meldingsplicht en het aedilisch verbod van de verkoop van een 

(21) LENEL,Oo, Palingenesia iuris civilis, herdr. Graz, 1960, II, 895, n°' 1783-17840 
(22) Bijvo Varo LoL. 9, 93 en RoRo II, 10- Cico Famo 15020,. 1; Cfr. GARRIDO-HORY, Mo, 
Martial et l'esclavage, Paris, 1981, 114-119 en VEYNE, Po, Latomus 40 (1981), 217-268 over 
die , , o 0 0 dictons de Ia pensee populaire, de Ia conscience collective qui voit Ia rea lite a travers 
ses prejuges 0 0 0" 0 
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veterator als novicius, aangeduid als interpolatio, onderschui
ving(23). 
Tot daar, zij het schetsmatig, de klassiek romeinsrechtelijke aedielen
regeling met betrekking tot de aansprakelijkheid van de slavenverko
per voor verborgen gebreken. 
Door aanpassing van de klassieke teksten verklaarde Justinianus die 
regeling nu toepasselijk op de koop van aile zaken. Voortaan trof 
de objectieve gestrenge aansprakelijkheid voor verborgen gebreken 
aldus elke verkoper van om het even welke zaak, en ook die te goeder 
trouw (Zij het dan ook dat deze laatste in mindere mate kon aange
sproken worden dan de verkoper te kwader trouw, die gehouden was 
tot volledige schadevergoeding)(24). 
Vervolgens heeft het juridisch nageslacht naast de actio empti beide 
aedielenacties gerecipieerd; en veelal met behoud van hun oorspron
kelijke naam (actio redhibitoria = redhibitoire vordering; actio quan
ti minoris= estimatoire vordering) vormen zij nog steeds in een 
aantal W esterse wetgevingen(25) de aparte regeling bij verborgen 
gebreken als een afzonderlijke vorm van wanprestatie. 
Die regeling is een onredelijke belasting voor de verkoper, ook al is 
er verschil in de mate van aansprakelijkheid jegens de verkoper te 
goeder trouw en die te kwader trouw. Want centraal in die gereci
pieerde regeling staat precies het vermoeden van kwade trouw, van 
bedrog door de verkoper. Dat vermoeden dat in het Romeinse recht 
slechts jegens de slavenverkoper gold, treft nu elke verkoper. Het 
privilegium odiosum van de venaliciarius heeft alle mercatores be
smet. 
W aar die moderne wetgevingen uiteraard niet meer spreken over de 
verkoop van slaven en daarenboven voor de verkoop van met verbor
gen gebreken behepte huisdieren intussen een bijzondere regeling 
hebben getroffen(26), zien we dus dat de gerecipieerde regeling 
volledig haar oorspronkelijke bedding heeft verlaten. De klassieke 
Romeinse aedielenregeling en de Justiniaanse regeling vormden wel
iswaar geen dwingend recht; het ging telkens slechts om aanvullend, 
suppletief recht. Een andersluidend beding was derhalve mogelijk. 
Er kon gelijktijdig met de koop of zelfs achteraf, een exoneratiebe-

(23) Zoals vestimenta interpolata verkopen als nieuwe, Marci-Lab. D. 18.1.45. 
(24) De gei'nterpoleerde Justiniaanse veralgemeningen bij Ulp. D. 21.1.1. pr. en 2ri .1.63. - Was 
reeds voordien een adaptatieproces ingezet, cfr. FEENSTRA, R., o.c., 206? 
(25) Naast genoemde wetgevingen (supra n. 2) is dat ook het geval in het Zuid-Afrikaans recht. 

(26) Zoals in BelgH: bij W. 25 augustus 1885, tot herziening van de wetgeving op de koopver
nietigende gebreken, B.S., 28 augustus 1885. 
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ding worden gemaakt, waarbij de verkoper zijn aansprakelijkheid 
verlichtte of zelfs uitsloot. Althans de verkoper te goeder trouw kon 
dat, want aan de dwingende regel ,Dolus semper praestatur" mocht 
geen enkel privaatrechtelijk beding tornen(27). Zo ook in het vige
rend recht. Toch blijft het jegens de verkoper een strenge houding 
waarvan het behoud vragen oproept, afgezien nog van de juridisch
technische wenselijkheid van een uniforme behandeling van alle 
gevallen van wanprestatie. 
Daarmee is de historische herkomst van de vigerende bijzondere 
aansprakelijkheidsregeling voor verborgen gebreken in de koopzaak 
verklaard, maar nog niet de romeinsrechtelijke regeling zelf. Waar 
heeft de Romeinse slavenverkoper dat privilegium odiosum ver
diend? 
Overigens trof die strenge houding niet !outer de alleen opererende 
slavenverkoper, maar ook de socii, de vennoten van een societas 
venaliciorum. Gelet op de enorme kapitalen die met de slavenhandel 
gepaard gingen, werd die vaak uitgeoefend in het kader van een 
societas. W elnu, voor die maatschapsvorm hadden de aedielen een 
vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid uitgewerkt, die ontbrak in 
de civielrechtelijke societasregeling. Had een der socii een slaaf, 
behept met een verborgen gebrek, verkocht, dan kon de koper de 
aedielenacties voor het geheel instellen tegen een medevennoot, die 
minstens een even groot winstaandeel had als de verkopende ven
noot(28). Ook blijkt daaruit het grote wantrouwen jegens de venalici-

(27) Ulp. D. 2.14.31, cfr. KAsER, M., in: Melanges Meylan, 178, n. 26 (=Ausgewiihlte 
Schriften II, 484, n. 26); CHoRus, J.M.J., Handelen in strijd met de wet, Zwolle, 1976, 160; 
Pomp. D. 21.1.48.8 over de praktijk van venditio simp/aria, de verkoop van de slaaf ,talis 
qua/is non redhibendus: wat letterlijk betekent: zo zoals hij is, met dien verstande dat hij niet 
teruggegeven kan worden" ook , ... simpliciter vendere, bonum malumve ... " in: Liber 
Syro-Romanus, ed. FERRINI 39. 
(28) De regeling van de gewone societas werd in het B.W. gerecipieerd voor onze burgerlijke 
vennootschap (b. III, t. IX, artt. 1832-1872), niet voor de handelsvennootschappen waarvoor 
artikel 1873 verwijst naar het Wetboek van Koophandel. Naar Romeins recht vormde de 
gewone societas, en derhalve ook onze burgerlijke vennootschap, noch tegenover de vennoten, 
noch tegenover derden een afzonderlijk rechtspersoon. Ook jegens derden zijn er enkel rechten 
en plichten van de contracterende vennoten, niet van de vennootschap. Wanneer derhalve een 
vennoot een overeenkomst sluit met een derde - zelfs voor rekening van de vennootschap 
-is enkel de contracterende vennoot verbonden en wei voor de hele schuld, D. 17.2.63.3 cfr. 
artikel1864 B.W. Wanneer meerdere (of aile) vennoten met een derde hebben gecontracteerd, 
is er deling van aansprakelijkheid en kan de derde aile medecontractanten aanspreken, doch 
ieder slechts naar evenredigheid van zijn aandeel in de vennootschap, cfr. 1.44.1 artikel1863 
B.W. 
In onze tekst Paul. D. 21.1.44.1 echter, heeft men de koper die procedure-vermenigvuldiging 
bespaard en de socii venaliciariibe!ast met een solidaire aansprakelijkheid; AssER, W.D.M., 
In solidum of pro parte. Een onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de hoojdelijke 
en gedeelde aansprakelijkheid van vennoten tegenover derden, Leiden, 1983, 203-204; MA
THEEUSSEN, C., De Justiniaanse codificatie in de Belgische burgerlijke vennootschap, Boek 
III, Titel IX, Belgisch B. W., in: Groninger Opmerkingen en Mededelingen II (1985), 112-113. 
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arii, waartegen men de koper steeds bijkomende bescherming wou 
bieden. De aedielen waren bestendig bezorgd om overal het bedrog 
der venaliciarii tegen te gaan en maatregelen te nemen opdat de 
kopers niet zouden worden bedrogen, gelet op de abjecte kwaliteit 
van de slavenhandelaars: , ... id genus hominum ad lucrum [potius] 
vel turpiter faciendum pronius est"(29). 
De ratio legis voor de strenge houding jegens de slavenverkopers is 
derhalve duidelijk: het is hun onbetrouwbaarheid, hun geldzucht, 
hun bedrieglijke praktijken. In hun lakonieke formulering van die 
verantwoording geven de juridische teksten ons echter amper een 
aanwijzing over die praktijken. De enige nadere aanwijzing daarom
trent is de reeds vermelde interpolatio van een slaaf-veterator als 
novicius. Om de koper te misleiden, om een slaaf-veterator te kunnen 
verkopen als novicius werd de te koop aangeboden slaaf ,gei:nterpo
leerd, opgesmukt, vervalst". Hij kreeg een andere uiterlijke schijn, 
hij werd anders en mooier voorgesteld dan hij in werkelijkheid 
was(30). Hoe dit dan precies gebeurde laten die teksten in het 
ongewisse. Voor de sociaal-economische achtergrond van dat privile
gium odiosum moeten we naar de literaire teksten, naar de mango, 
zoals daar de slavenhandelaar meestal wordt aangeduid. 

3. DE MANGO 

De literaire auteurs hebben niet geschroomd om althans in enkele 
vermeldingen en in enkele, al dan niet gefingeerde anecdotes, ten 
voete uit, haast letterlijk in geuren en kleuren, in een vaak sappige 
en gekruide taal, de praktijken van de slavenhandelaar te beschrij
ven. Aldus hebben zij toch voor een stukje de tip van de juridische 

(29) Een analoge lakonieke verantwoording (, ... praetor ... curam agere reprimendae impro
bitatis hoc genus hominum ... , vgl. D. 21.1.37 en 21.1.44 i.f.) geven de juristen voor de 
bijzondere aansprakelijkheidsregeling uitgewerkt door de praetor jegens de nauta (schipper), 
caupo (herbergier) en stalubarius (stalhouder), Ulp. D. 4.9.3.1. Deze oorspronkelijk onbeperk
te aansprakelijkheid (receptum eas ressalvasfore) werd door de aanvaarding van de bevrijden
de overmacht (vis maior door Labeo, ten tijde van Augustus) herleid tot een custodia -
aansprakelijkheid, wat toch nog steeds strenger was dan de gewone civielrechtelijke gehouden
heid bij een dergelijk aannemingscontract. Ook deze rechtsfiguur verdient nader onderzoek. 
Rechtshistorisch ligt zij immers aan de oorsprong van de thans nog moeilijk te handhaven 
aansprakelijkheid uit hoof de van de nog steeds ,gedwongen" geachte hotelbewaargeving, cfr. 
artikel1949 B.W. e.v. Ook voor de societas argentariorum en- vectigalium (publicanorum) 
gold een bijzondere aansprakelijkheidsregeling, ingegeven door een latent wantrouwen jegens 
die handelaars, cfr. WIEACKER, Fr., ZSS Rom. Abt. 69 (1952), 496 en 500-501; ARANGIO
Rurz, V., La Societa in diritto Romano. Napoli, 1965 ( =herdruk van 1949-'50), 84-86 en 
142-143; THOMAS, J.A.C., Textbook of Roman Law, Amsterdam-New York-Oxford, 1976, 
m2. · 
(30) Ulp. D. 21.1.37. 
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sluier gelicht. In hun soms bijtend sarcasme spaarden zij verkopers 
noch kopers, want ook deze laatsten komen er niet altijd zo fraai uit, 
zoals straks blijken zal. 
Vooreerst moet nog gewezen worden op een interessant terminolo
gisch verschil in de aanduiding van de slavenhandelaar in beide 
soorten teksten. De literaire auteurs duiden die handelaar meestal 
aan als de mango(31). In de juridische teksten is die term een hapax 
legomenon: de term komt daar inderdaad maar eenmaal voor, nl. 
bij Africanus (tv66r 175 n.C.). Deze jurist verklaart met verwijzing 
naar Mela, een jurist-tijdgenoot van keizer Augustus, het gebruik in 
juridische teksten van de term venaliciarius in plaats van mercator 
ter aanduiding van de slavenverkoper: als mensen worden slaven niet 
gerekend onder ,merces" ( = dingen als koopwaar) en wordt de 
mango (slavenhandelaar) bijgevolg niet ,mercator" genoemd maar 
, , venaliciarius'' naar , , venalicium'' ( = hetgeen te koop aangeboden 
wordt), wat niet noodzakelijk dingen zijn; dit woord kan wei op 
slaven slaan en slaat zelfs meestal op hen(32). 
De term , venaliciarius"(33) klinkt eerder neutraal; het literaire 
begrip mango daarentegen heeft zeer vaak een pejoratieve betekenis. 
Het woord ,mango"(34) gaat terug op het Griekse ,!lavyrov" 
waarvan het bestaan evenwel tot dusver niet kon worden geattes
teerd. Wel zijn afgeleiden bekend: !!UYYUVOV, bedrieglijke middelen; 
!!UYYUVEUEtV, bedriegen met kunstgrepen; !!UYYUVEia, bedriegerij; 
aile herleidbaar tot eenzelfde oorsprong. 
Bij de introductie van het woord in het Latijn beduidde mango: ,een 

(31) Niet altijd want Cic. Or. 70, 232: ,venalicii mercatoresque ... mercatores venaliciique" 
- CIL VI 9632: ,mercator venalicius" - Plin. NH 21, 170: ,mangonici venalicii ... ". 
(32) Afric. D. 50.16.297; Voor KUPISZEWSKI, H., Humanitas et le droit romain, in Maior 
Viginti Quinque Annis., Assen, 1979, 95-96 is dat een van de natuurrechtelijke uitspraken, 
ingegeven door de Stoi'cijns gei'nspireerde gedachte van de humanitas, die als !outer theore
tische bespiegelingen slechts lippendienst bewezen aan de Stoi'cijnse denkbeelden over de 
natuurlijke gelijkheid en vrijheid van aile mensen, maar quasi zonder praktische invloed zijn 
gebleven en alvast de juridische status der slaven nauwelijks hebben verbeterd; ScHRAGE, 
E.J.H., Libertas est facultas natura/is, Leiden, 1975, 43-48; De ,humanitaire" gevoelens 
jegens de slaven vanaf het eind van de 1e e. n.C. waren overigens niet altijd filosofisch 
onderbouwd maar ingegeven door praktische redenen binnen het kader van de reveil van de 
antieke k!einejamilia. GERARD, J., Juvenal et Ia realite contemporaine, Paris, 1976, 127-139; 
Ook VEYNE, P., o.c., 77 verwerpt de stelling van een progressieve humanisering van de 
slavernij onder invloed van de Stoa; Voor de enkele verzachtende keizerlijke ingrepen, KASER, 
M., o.c., II, no 67. 
(33) In D. als subst. bij Ulp. D. 14.4.1.1 en 21.1.37, Pap. D. 17.1.57 en Paul. D. 21.1.44.1. 
D. kennen ook venaliciarius als adi. in Ulp. D. 32.73.4 (venaliciariam vitam exercere, 
slavenhandel drijven); venalicium als subst. in Ven. Cael. D. 21.1.65.2 en Ulp. D. 28.8.5.1, 
en tenslotte venalicius als adi in Pomp. D. 24.1.31.10, Ulp. Viv. D. 9.2.27.24 en Paul.- Sex. 
Caecil. D. 24.1.2. 
(34) KLEBERG, T., Mango - a semasociologica/ study, Eranos 43 (1945), 277-284. 
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handelaar die zijn koopwaar oppoetst met bedrieglijke middelen". 
Met deze betekenis stemmen ook de Latijnse derivatieven overeen: 
mangonium, het oppoetsen van goederen (Plinius, Historia Natura/is 
(=Plin. Nil), mangonicare, goederen opsmukken (Plin. NH9, 168 
en 32, 135). In deze laatste tekst is de betekenis deze van ,goederen 
oppoetsen om ze verkoopbaar te maken als slaven". Die algemene 
,Griekse" betekenis van een bedrieglijke handelaar werd in het 
Latijn verengd tot de beoefenaar van een bijzondere vorm van 
handel, nl. de slavenhandel. De Latijnse mango is aldus de slaven
handelaar die zijn menselijke koopwaar oppoetst met kunstgrepen 
terwille van de verkoopbaarheid. Bij de latere invoering van het 
woord in de Germaanse talen kreeg het opnieuw die vroegere, 
bredere betekenis van handelaar. 
Het ontbreken van de term , ,mango'' in de romeinsrechtelijke bron
nen verrast bij de vaststelling dat andere analoge, aan het Grieks 
ontleende begrippen wei gebruikelijk zijn in de Latijnse, juridische 
taal. Men denke bijv. aan latro (A.a:tprov, struikrover, bandiet), aan 
leno (A.evrov, koppelaar, verleider, bordeelhouder), aan caupo 
(KcbtllAO~, handelaar maar in het Latijn eerder een wijnhandelaar, 
herbergier), allemaal begrippen met eerder een vieze dan wei een 
pejoratieve klank(35). 
In de Latijnse literaire teksten is mango een zeer gebruikelijk begrip. 
Men vindt het terug vanaf de oude Cato (234-149 v.C.) tot en met 
de christelijke auteur Cassiodorus (485-580 n.C.), overwegend in de 
pejoratieve betekenis van een bedrieglijke (slaven)handelaar. 
Op een aantal plaatsen gaat het om andere personen dan slavenhan
delaars. Het begrip mango heeft daar zijn oorspronkelijke, algemene 
,Griekse" betekenis behouden van een bedrieglijke handelaar. 
In zijn verzameling veeartsenijvoorschriften uit de 4e eeuw na Chris
tus Ars Veterinaria (1, 9 en 1, 23), vermeldt Pelagonius geneesmidde
len die aan bepaalde mangones worden toegeschreven. Plin. NH 37, 
200 heeft het over juweliers, mangones gemmarum, die bepaalde 
echtheidsproeven op edelstenen weigeren. Wijnhandelaars gebruiken 
volgens Plin. NH23, 40 listige methodes om wijn kunstmatig ,oud" 
te maken. In NH 12, 98 zijn de mangones handelaars in kruiden die 
kaneel vervalsen. Ook buiten de handelspraktijken worden van 
mango afgeleide woorden gebruikt. In NH9, 168 wordt ,mangoni-

(35) Voor filosofen en literaire auteurs zijn al die weliswaar lucratieve beroepen, artijicia 
sordida. Zo ook praeco, de vendurneester, lanista, de gladiatorentrainer, en mulio (infra n. 
55). Lena kornt trouwens vaak voor in dezelfde kontekst als mango o.a. Sen. Ep. ad Luc. 
80, 9 en Quint. 5, 12, 17. 

167 



care" gebruikt in de betekenis van ,uitrusten" waar Sergius Orata, 
een bekend en gewiekst Romeins zakenman, villa's uitrust met de pas 
uitgevonden hangende baden, om die villa's onmiddellijk opnieuw 
met grote winst te verkopen. 
Maar veruit de meeste vermeldingen van mango betreffen de slaven
handel. De eerste vermelding in die zin is van Varro, geciteerd door 
Nonius Marcellus, die een uitspraak van de oude Cato aanhaalt over 
het uiterlijk van kinderen: , ,anderen zijn zo net gecoifjeerd, schoon
gewreven en met parjum ingewreven dat zij gelijken op de slaven van 
de mango ... '', wat reeds wijst op een gekende, ingeburgerde praktijk 
van de mangones. Andere vermeldingen van mango als slavenhande
laar vindt men bij Horatius, Ep. 2, 2; bij Plinius, NH 7, 56; 24, 35 
en 30, 41; bij Martialis, Ep. 1, 58; 7, 80 en 9, 6; bij Quintilianus, 
I. Or. 2, 15, 25 en Declam. 340; bij Juvenalis 6, 373 a en 11, 147; 
bij Suetonius, Aug. 69, 1; Vesp. 4, 3 en Dom. 7; bij Augustinus, 
Serm. 7, 3 en 21, 4; bij Macrobius, Sat. 2, 4, 28 en tenslotte bij 
Cassiodorus, Ps. 118, 141(36). 
Die literaire mango-plaatsen tekenen ons het beeld van de slavenver
koper als een geslepen, schaamteloze zakenman, die met zijn mense
lijke koopwaar de grootst mogelijke winst tracht te maken. Daartoe 
wendt hij hoofdzakelijk twee handelstechnieken aan. 

1. Zonder scrupules speelt hij in op de soms, eigenaardige" wensen 
en verzuchtingen van zijn Romeins clienteel" ... dont le choix 
eclaire d'unjour peujavorable les mreurs de la bonne societe ... " 
en de mango schaamt zich niet om zijn koopwaar daaraan aan 
te passen(37) 

De teksten situeren die aanpassingen uitsluitend bij de huisslaven. 
Bijzonder illustratief zijn de passages bij de dichters Juvenalis en 
Martialis, beiden werkzaam aan het einde van de 1e en het begin van 
de 2e eeuw na Christus. 
Afkomstig uit Aquinum in Latium werd Juvenalis gefascineerd door 
de dienstverlening te Rome, de urbs die voor hem minder producente 
dan consumente was. Ontgoocheld over de geringe waardering van 
de urbs voor de artes liberates en haar beoefenaars, verbitterd om 

(36) Ook enkele inscripties vermelden de term mango. In twee gevallen is het de neutrale 
aanduiding van een beroep (CIL XIII 8348 en DESSAU 4851); in een derde getuigt Lucius 
Valerius, zoon van Zabdae mercatoris venalicii, over zichzelf dat hij zich sociaal gerehabili
teerd heeft (CIL VI 9632). 
(37) MARQUARDT, J., o.c., 178. 
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de povere opbrengst van zijn dichtkunst, hekelt hij de zucht naar 
weelde, comfort en prestige bij de rijken. Achter de Romeinse gevels 
van landeigenaars, geldschieters, belastingpachters, ondernemers, 
fabricanten en groothandelaars zocht en vond de satiricus en mora
list Juvenalis zijn inspiratie voor zijn levendige maatschappijkri
tische satiren. Die rijken veroorloven zich grote extravaganties in 
huizen, spijs, drank en huispersoneel dat diensten verricht in de 
keuken, de eetkamer, de badkamer, het vrouwenvertrek maar ook 
in de slaapkamer van hun meester of meesteres. Tegen het eind van 
de Republiek was de familia servilis urbana sterk in omvang toegeno
men, niet zozeer uit een noodzakelijke behoefte dan wel als uiting 
van een geraffineerde luxe en teken van welstand. In hun luxueuze 
huizen houden de rijken er tientallen slaven op na. De geringste 
huishoudelijke taak wordt er door een aparte slaaf verricht, de 
verregaande arbeidsverdeling is lachwekkend. Waar de slaven de jure 
als gemeenschappelijk kenmerk hun onvrijheid hebben, zijn er de 
facto grote verschillen in hun levensomstandigheden, zelfs binnen de 
familia urbana(38). 
Onder de tientallen slaven van die familia nemen de slaven, uitslui
tend bestemd voor de tafel- en andere persoonlijke geneugten van de 
heer, een bijzondere plaats in. Deze luxe-slaven werden door de 
Grecomaanse Romeinen meestal uit het Oosten betrokken, door 
bemiddeling van de mango. 
In satire 5 en 11 geeft Juvenalis ons een prachtig contrasterend beeld 
van deze luxeslaven met de enkele slaven die de bescheiden inwoner 
van Rome, zoals Juvenalis, zelf ,kweekt" of betrekt van het nabije 
Latijnse platteland. De luxeslaven, teken en instrument van de 
wanvoeglijkheid van hun pocherige, spilzieke en verdorven meesters 
staan er in schril contrast met de eenvoud, oeroude degelijkheid en 
deugd van de plattelanders. 
In satire 11 biedt Juvenalis zijn vriend Persius een sober vrienden
maal aan. Rustig, onder hun beidjes, terwijl heel Rome in het circus 
zit te joelen, genieten zij van eenvoudige Italiaans-Latijnse spijs en 
drank en gezeten in een stralend lentezonnetje citeren de twee vrien
den Homeros en Vergilius en overlaadt Juvenalis zijn gast met 
vriendenraad. Ze worden bediend door de twee slaven van Juvenalis, 

(38) BouLVERT, G., Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain, Paris, 1974, 
207, 331-332; GARRIDO-HORY, M., o.c., 128-129, 138; VEYNE, P., o.c., 67; Tragikomische 
taferelen o.a. bij FRIEDLANDER, L., o.c., Ill, 142-145 en MARQUARDT, J., o.c., 172-173. 
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die hun portret tekent(39). Het zijn geen gesofisticeerde butlers (v. 
142-146), geen Griekssprekende vreemdelingen uit Klein-Azie voor 
veel geld gekocht van een slavenhandelaar (v. 147-148), geen geepi
leerde dwergen die zich publiek laten opmerken door hun viriele 
attributen. Neen. Het zijn jonge mannen met kort geknipt, effen, 
ongekruld haar, alleen nu terwille van het bezoek netjes gekamd, met 
dezelfde grove kledij (v. 149-150, 146). Het zijn eenvoudige wat 
boerse Latijnen, ,eigen kweek", want ze zijn afkomstig van zijn 
eigen Latijns landgoed. Plattelandskinderen, zonen van een verweer
de herder en een ossendrijver (v. 151). De ene, nog een knaap, heeft 
nog het ontroerende, frisse blozende heimwee naar het ouderlijk 
huisje, naar zijn bokjes aldaar, en in treurige gedachte is hij nog bij 
zijn moeder, die hij zozeer mist (v. 152-154). Maar ondanks zijn 
humanitaire houding tegenover slaven blijft Juvenalis doof voor die 
verzuchting. Verlof voor een trip naar zijn moeder kan er voor het 
slaafje niet af. Een slaaf moet zijn plaats kennen, hij mag niet 
verwend of verwaand worden, meent Juvenalis, uitgesproken voor
stander van hierarchische structuren binnen de Romeinse samenle
ving, een opvatting die hij niet gedeeld ziet door de superieure rijken, 
die vaak hun luxeslaven verkiezen boven hun clientes en vrienden. 
Het slaafje van Juvenalis wordt kort gehouden. Hij heeft nog geen 
rauwe stem, nog geen geepileerde oksels, en slechts kleine teelballen. 
De onschuld zelve. Zijn morele deugden zijn een vrij en eervol man 
waardig (v. 155-158). Hij is een beetje nalef, wat onhandig nog, 
boers, een beetje plomp, nog geen opgeleide kok, geen structor verre 
van: alleen het kleine, gemakkelijke vlees, een bescheiden gebraad 
kan hij aan (v. 142). Maar hij is eerlijk als de wijn die uit zijn 
landstreek komt, zoals ook de aangeboden eigen gekweekte eetwaren 
(vandaar, geen visgerecht) (v. 152-161). Het knaapje moet daarenbo-

(39) Vert. REEKMANS, J., o.c., 84 met eigen aanvulling voor v. 147-148 en 155-158. 
,een plakje reebokvlees of de flank van een Numidische hen losmaken, dat kan mijn 
voorsnijder niet, want hij is nog steeds een onervaren beginneling, gewend aan de sneetjes van 
een bescheiden gebraad. Vulgaire bekers, die maar een paar centen gekost hebben, zullen je 
voorgezet worden door een kleine slaaf, eenvoudig gekleed, maar beschermd tegen de kou. 
Je zal er niemand zien die bij een slavenhandelaar gekocht is, noch Phrygier, noch Lygier en 
wel voor vee! geld: als je hem iets vraagt, stet je vraag dan in het Latijn. 
Ze dragen allemaal dezeljde kledij, hun haren zijn geknipt en ongekruld, en als ze vandaag 
gekamd werden is het alleen omdat er feest gehouden wordt. De ene is de zoon van een 
verweerde herder, de andere van een ossendrijver; hij verzucht naar zijn moeder die hij sinds 
lang niet meer gezien heeft en hij heeft heimwee naar zijn hut en naar zijn vertrouwde bokjes; 
hij is een jongen met een gezicht en een blos die de vrijgeborene passen. Zo zouden de jongelui 
zich moeten gedragen die in het schitterend purper gekleed zijn. 
Niet komt hij, schor van stem met teelballen die in toom gehouden worden naar het badhuis; 
nog laat hij zijn oksels niet ontharen, niet houdt hij schroomvallig voor een fel ontwikkeld 
lid zijn kruik. Hij zalje wijn schenken die afgetapt werd in de bergen waaruit hijzelf afkomstig 
is en onder wier kruin hij stoeide, want mijn wijn en mijn schenker komen uit dezelfde streek.'' 
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ven niet aileen het vlees snijden, hij treedt ook nog op als zanger, 
i.t.t. de werkverdeling bij de rijken waar er naast een specialist voor 
de samenstelling van de gerechten weer een andere zorgt voor de 
kruiden (cfr. sat. 7, 184-185). Het slaafje van Juvenalis is in perfecte 
harmonie met de epicurische eenvoud van het vriendenmaal. Met zijn 
natuurlijke, eenvoudige ongekunsteldheid past hij geheel in de topos 
van weergevonden oude deugden van degelijkheid en deugdelijkheid, 
van eenvoud, soberheid en eerlijkheid (modestia, severitas en simpli
citas van de Republikeinse mores maiorum). Zoals mijn slaaf is, zou 
je de in glanzend purper geklede jonge patriciers wensen, verzucht 
de ouder geworden Juvenalis (v. 155)(40). 
Maar zulke slaven ga je niet aantreffen bij de rijke verwaande snobs, 
contrasteert Juvenalis in sat. 5(41). 
Daar krijgen we het verhaal van het banket bij Virro. Deze nodigt 
enkele rijke vrienden en een aantal van zijn vrijgelatenen uit. Terzelf
dertijd laat hij ook enkele van zijn arme clientes aanzitten: dit laatste 
dan wei omwille van een niet te vermijden en vaak verwaarloosde 
plicht als patronus. De clientes krijgen dan ook weinig en minder
waardig voedsel, goedkope wijn, hard brood, geen aandacht, zelfs 
geen woord, geen heildronk vanwege hun beschermheer. Zij worden 
bediend door een stel onbeschofte, bijna afgedankte slaven, waaron
der een knokerige zwarte Moor die je bij een nachtelijke ontmoeting 
langs een eenzame weg de doodsangst op het lijf zou jagen. De 
behandeling van de clientes is een aanhoudende belediging en verne-

(40) Over het thema van Sat. I I, zie de discussie tussen HIGHET, G., Juvenal the satirist, 
Oxford, I954; McDEVITT,· A.S., The structure of Juvenal's eleventh satire, GR, 2nd. ser. 15 
(I968), 173-179; FELTON, K. en LEE, K.H., The Theme of Juvenal's eleventh satire, Latomus 
3I (I971), 1041-1046; COLTON, R.E., Dinner Invitation: Iuvena/: 11, 56-208, EB 41 (1965), 
42-45; JoNES, Towards an interpretation of Juvenal Satire 11, AC 26 (I983), 104-107; 
WINKLER, M.M., The persona in three satires of Juvenal, Altertumswissenschqjtliche Texte 
und Studien, Bd. X, Hildesheim-Ziirich-New York, I983, 36-37; Vooral naar de exacte lezing 
van v. 147-148 werd erg gezocht: GIANGRANDE, G., Juvenalion emendations and interpreta
tions, Eranos 63 (1965), 30-31; CoURNEY, E., Juvenalia, BICS 13 (1966), 41; MARTYN, J.R., 
Some textual emendations in Juvenal, Hermes 106 (I978), 217-218. Intussen staat de betekenis 
van, ... a mangone petitus et magna ... " vast: ,duur aangekocht bij de mango" i.t.t. , .. . 
paucis assibus emptus ... ", v. 145, cfr. , ... pretia maiore paratus ... " in Juv. 5, 56 en, .. . 
milibus emptus ... ", id. 5, 60. 
(41) ADAMIETZ, J., Untersuchungen zu Juvenal, Hermes Einzelschr. 26, Wiesbaden, 1972, 
78-116; MoRFORD, M., Juvenal'sfifth Satire, AJPH98 (1977), 219-245; GERARD, J., o.c., 
172-178; RoMANO, A.C., Irony in Juvenal, Altertumswissenschaftliche Texte und Studien, b. 
7, New York, 1979, 108-114; HIGHET, G., o.c., 83-88 en 262-263; SHERO, L.R., The cena in 
Roman satire, CPH 18 (1923), 126-143; SEBESTA, J.L., Dinner with us as an equal, CB 53 
(1976), 23-26. 
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dering, maar ze verteren het allemaal als slaafse parasieten (,,Dives 
sibi, pauper amicis")(42). 
Ondertussen worden Virro en zijn rijke gasten extra goed verzorgd. 
Uit het grote aantal dure slaven, afkomstig uit het Oosten, van 
verschillende nationaliteiten, elk van hen opgeleid voor een enkele 
specifieke huistaak, treden voor hen de speciale slaven op, de luxesla
ven. 
Daar heb je de structor(43), de gediplomeerde meester-vleessnijder 
die slechts leeft voor die ,kunst". Te midden van de glamour en de 
glitter van het prestigieuse banket voert hij met zijn pretentieuze 
gestes een hele pantomine op. Hij, een slaaf, geniet de gunst van de 
in zijn ijdelheid gestreelde dominus, niet diens clientes. 
Maar er is vooral ,Jlos Asiae"(44), de bloem van Asia, de peperdure, 
beeldschone, baardloze langharige lieveling van de pocherige gast
heer. De geraffineerde adolescent is het paradepaardje, het luxe 
plezierstuk uit de rijke familia urbana. Hij is gereserveerd voor de 
tafel- en andere persoonlijke geneugten van de dominus, te mooi en 
te delicaat voor enig ander lichamelijk werk dante dienen als lust 
voor het oog en onderhouding, , , . . . un objet de convoitise''. De 
luxeslaven van Virro zijn een teken van zijn hoge sociale positie en 
instrument van zijn liederlijke luxe; maar de grote huizen lopen vol 
van dergelijke hovaardige, verwende schandknapen, besluit Juvena
lis. 
Nu is Juvenalis natuurlijk een hekeldichter, een schimpschrijver en 
kan men spreken van de vrijheid van de dichter, die zijn pen vaak 
en graag in felkleurende vitriool drenkt. Men kan ook de vraag 
stellen naar de oprechtheid van zijn geloof in door hem gepredikte 
deugden als de romanitas en rusticitas, integriteit en onbaatzuchtig
heid. Poseert hij gewoon of reageert hij zijn afgunst af op het bezit 
van rijkdom en het daaraan verbonden prestige en macht. Maar er 

(42) De verhoudingpatronus-cliens is een van de grondthema's in het werk van Martialis en 
Juvenalis. Beiden waren cliens en hebben die afhankelijke positie als een vernederende last 
gevoeld. Met scherpe spot en verbittering leverden zij dan ook kritiek op de sociale verhoudin
gen waarin zijzelf verstrikt waren geraakt, SALLER, R.P., Personal patronage under the Early 
Empire Cambridge 1982, 127 e.v.; ld., Martial on patronage and literature, CQ 33 (1983), 
246-247; RAMIN, J. en VEYNE, P., Droit romain et societe, Historia 30 (1981), 497: , ... 
l'aristocratie romaine prejerait ses serviteurs a ses concitoyens pauvres ... ". 
(43) Een heel bekend personage in de klassieke literatuur, o.a. die van Trimalchio bij Petron. 
Sat. 35, Hermen. 36 (1964-'65) en 43 (1971-'72), 12. 
(44) ,Flos" wordt vaak gebruikt om het eerste baarddons aan te duid!m, cfr. THES. VI, 1 
V

0 jlos- Het kan ook de jeugdperiode zelf aanduiden; GARRIDO-HORY, M., o.c., passim: dit 
is de ,Ganymedes" van Mart. 2, 44; 9, 36, 2 en 11, 22, 2; de ,Phryx puer" van Juv.; de slaaf 
van Lecania bij Mart. 2, 49; 7, 14 en 35; de Bromius van Petron, 41, 6: , ... puer speciosus 

" 
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zijn in de klassieke literatuur voldoende getuigenissen voor de echt
heid van bet scherp contrasterend beeld van de republikeinse authen
tieke degelijkheid en de imperiale decadentie, weerspiegeld in beide 
soorten slaven: enerzijds de goedkope, ruwe Latijnse plattelander en 
anderzijds de dure, mooie, modieuze, verfijnde vreemde vertroete
ling. Beiden waren in de tijd van Juvenalis en Martialis een levende 
realiteit. 
Die twee prototypen slaven reflecteren niet aileen een verschillende 
levensstijl in de Romeinse samenleving van de vroege keizertijd. 
Dat contrast reflecteert ook bet verschil in methode om de dreiging 
op te vangen die voor die samenleving uitging van bet grote slavenbe
stand. De ene, zoals Juvenalis, ziet de oplossing in bet reveil van de 
kleine antieke familia daartoe aangemoedigd door bet stoi:cijnse 
ideaal en de trend tot humanisering van de gevoelens, waarbij de 
enkele nuttige en werkzame slaven de facto als huisgenoten worden 
bejegend. De andere, de rijke Romein met zijn talrijke slaven, ziet 
die oplossing in de voorkeursbehandeling waarvan hij een aantal 
slaven-vertrouwelingen laat genieten, met vaak de vrijlating als lo
gisch gevolg(45). 
In bet contrasterend Juvenalisbeeld komt ook bet probleem van de 
bevoorrading in slaven aan bod. De ene prefereert de vernae, de 
andere daarentegen wil ingevoerde slaven. In de keizertijd zijn de 
,serviele" voortplanting en de invoer de bevoorradingsbronnen, 
samen met de vondelingen en de vrijen die zich als slaaf verkopen. 
Vooralsnog laat bet historisch onderzoek niet toe preciese gegevens 
mede te delen omtrent bet absolute of relatieve aandeel van elk van 
die bevoorradingskanalen. In recente studies is men geneigd bet 
aandeel van de vernae boger in te schatten dan voorheen bet geval 
was. , Verna" moet daarbij allicht iets ruimer gei:nterpreteerd wor
den dan de gebruikelijke vertaling ,huisgeboren slaaf", in de zin van 
de lokale, inheemse, van een huis afkomstige slaaf. Traditioneel is 
de verna sterk verbonden met de meester en diens verwanten, wat 
een voordeel is maar anderzijds kan leiden tot vrijpostigheid. 
Hij vertegenwoordigt een economische waarde: in juridische teksten 
wordt hij uitsluitend vermeld in de kontekst van legaten. Hij geldt 
vooral als een goedkoop alternatief (vaak slechts als een palliatief): 
een minder kapitaalkrachtige burger beschikt op die wijze over een 
goedkope werkkracht. Het is voordeliger de relatief geringe onder
houdskosten te dragen van een kind-slaaf in afwachting van zijn 

(45) GERARD, J., o.c., 129-140; BOULVERT, G.,Domestique, 202-203; VEYNE, P., o.c., 77-79. 
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rentabiliteit dan een dure aankoop te verrichten van een al dan niet 
volwassen slaaf. Met een verna heeft men tegelijkertijd zekerheid 
omtrent de novicius, die men naar zijn zin kan opleiden. 
Juvenalis opteert duidelijk voor vernae. Hij maakt wei duidelijk dat 
de twee slaven in satire 11 geen eigen natuurlijke kinderen zijn. 
Anderzijds is het voor de Romein de normaalste zaak naast zijn eigen 
wettige familie nog een familia servilis te hebben en natuurlijke 
kinderen bij zijn slavinnen, zonder dat die feitelijke vermenging 
tussen vrijgeborenen en slaven enige juridische consequentie mee
bracht. In het Romeinse recht volgt het kind geboren buiten het 
iustum matrimonium steeds het statuut van de moeder wie ook de 
vader moge wezen(46). 
Anderzijds meldt Juvenalis (en ook andere auteurs, zoals bijv. 
Martialis) dat sommige Romeinen ingevoerde slaven verkiezen aan 
te kopen via de bemiddeling van de mango. Alhoewel de tussenkomst 
van deze laatste bij de verhandeling van de vernae niet uitgesloten 
is, gaat zijn aandacht toch vooral naar de verkoop van vreemde, bij 
voorkeur Oosterse, slaven waarvoor in de vroege keizertijd in bepaal
de kringen een levendige belangstelling bestond. En hier liggen de 
grote kansen en winstmogelijkheden voor de mango. Hij kent het 
terrein, de koper veel minder. Die modetrend opent voor hem 
perspectieven die hij kennelijk aardig heeft benut: de vermelde 
koopsommen wijzen op het zeer lucratief karakter van die han
del(47). 
Daarbij geven de auteurs duidelijk het belang aan van de natio. 
Juvenalis zegt heel uitdrukkelijk dat zijn slaven geen ingevoerde 
slaven zijn, geen mango-slaven, geen Phrygiers of Lygiers maar 
Latijnen. Hij kleurt de reputatie van de Geet en de Moor tegenover 
de schroomvallige, delicate voorkeursbehandeling van de Klein-

(46) STARR, G., Verna, CPH 37 (1942), 314-317 en OLD v• Verna- Pomp. D. 30.36.pr. 1; 
Als adi. in C. 3.32.10 a0 290; RAMIN, J. en VEYNE, P., o.c., 472-497; MARTIN, R., ,Familia 
rustica: les esclavages chez les agronomes latins", in: Actes du colloque 1972 sur l'esclavage. 
Paris, 1974, 267-297; BIEZUNSKA-MALOWIST, I., laatstelijk in Hommage a Renard, II, 91-96; 
De vernae zijn ruim vertegenwoordigd onder deAugusti Iiberti et Caesaris servi, ,de aristocra
tie der onvrijen", aldus BOULVERT, G., Domestique 3, 159, 320-321; GARRIDO-HORY, M., 
o.c., 96-97, 119-120, 129. 
(47) MARQUARDT, J ., o.c., 170 en HOWELL, P ., A commentary on book one of the Epigrams 
of Martial. London, 1980, 243-245 over Mart. 1, 58: Een slavenhandelaar vroeg mij honderd
duizend sestertien voor een jonge slaaf Ik heb hem uitgelachen, maar Phoebus dokte die 
zonder verpinken af. Nu treurt en klaagt mijn roede in het geheim, terwijl Phoebus in mijn 
plaats de lof oogst. Maar anderzijds bracht zijn lid hem een slordige twee miljoen op. Geef 
mij die maar, dan koop ik nog duurder." (vert. ScHUURMANS, H., Martialis, epigrammen 
1 en 2, Antwerpen, 1970, 45); Gegevens ook bij Mart. 3, 62; 3, 73; 5, 83; 9,63 en bij Iuv. 1, 
37 en 9. - Zie infra het verhaal van Toranius en Antonius. 
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Azier. In die kontekst krijgt de meldingsplicht van de natio door de 
mango!venaliciarius zijn sociaal-economische betekenis. 
Hoe contrasterend het beeld van beide typen slaven ook is, er is alvast 
een grote overeenkomstige verzuchting: men wil bij voorkeur jonge 
slaven, liefst slaven die nog bij geen andere meester hebben gediend 
en de volwassenheid nog niet hebben bereikt. 
De slaaf wordt doorgaans aangeduid als ,puer". Nu is dat meerzin
nig begrip omzichtig te benaderen(48). ,Puer" beduidt in de eerste 
plaats , ,een slaaf zonder voorwaarde van tijd'' (zoals het Griekse 
na'ia). Maar de kontekst van de mangoplaatsen wijst duidelijk op 
de kindslaaf of op de nog j onge adolescent. De aan de slaaf toegeschre
ven kenmerken hebben betrekking op de vrij korte, vluchtige levens
fase van de puberteit. Die fase wordt reeds afgesloten wanneer het 
zachte, Iichte dons zich ontwikkeld heeft tot een voile baard - voor 
de Oudheid het symbool van de volwassenheid - op circa eenentwin
tig jaar, en ongeveer gelijktijdig daarmee de andere, secundaire 
lichaamsbeharing zich heeft doorgezet(49). Voor de Romeinen was 
de jeugd een vrij klaar afgelijnde periode tussen kinderjaren en 
volwassenheid. De manifeste en algemeen verbreide voorkeur voor 
deze , ,pueri jormosi, glabri, delicati, exoleti ... '' maakt deze tot een 
zeer begeerde koopwaar. Zo doet Virro's lieveling denken aan de 
efebe met blank-rozige huidskleur van de Lesbische slavenhandelaar 
of aan de jonge, nog zachte Spartaan, door Martialis verkozen boven 
de ruige Sarmaat en oeverbewoner van de Donau, die niet in aanmer
king komt als huisslaaf maar wei dienen kan als herder(50). 

(48) Paul. D. 50.16.204; MAuRIN, J ., Remarques sur Ia notion de 'puer' ii l'epoque classique, 
BAGB 1975, 2, 222-230; VEYNE, P., o.c., 70; OLD V0 puer 5; Een andere gebruikelijke term 
ter aanduiding van een jonge, mooie slaaf is ,minister", GARRIDo-HoRY, M., o.c., 93-95. 
(49) EYBEN, E., Dejonge Romein, Brussel, 1977, 45-61 en ld., De Onstuimigen. Jeugd en 
ondeugd in het Oude Rome, Kapellen, 1987. De jonge lievelingen vergen een bijzondere 
verzorging, cfr. MARQUARDT, J., o.c., 172-173. Hun levitas, hun baardloosheid en bet 
ontbreken van andere lichaamsbeharing is een absoluut attribuut, Sen. Ep. ad Luc. 47, 7 en 
Brev. Vit. 12, 5; KAY, N.M., o.c., 91, 120-121, 164; MARY, Fl., Frequentes capillati, CJ 61 
(1965-'66), 153-156; GARRIDO-HORY, o.c., passim: tonsi rectique capilli capillati: het korthari
ge zinnebeeld van de anticus honor i.t.t. bet decadente langharige lustobject; COLTON, R.E., 
Children in Juvenal and Martial, CB 56 (1979), 1-5; FELTON, K. en LEE, K.H., o.c., 1045; 
MARTYN, J.R.C., o.c., 217-218; GIANGRANDE, G., o.c., 30-31; SULLIVAN, J.P., Martial's 
sexual attitudes, Philologus 123 (1979), 288-302. 
(50) Mart. Ep. 7, 80: ,Maar als je de waarde van het eenvoudige geschenk (nl. de bun del van 
Martialis, dieje aan een ander zult cadeau doen) zoekt te vergroten, laat onze versjes dan door 
een puer bezorgen: geen die volgepropt met melk van een Getische koe op een Sarmatische 
kar over een dichtgevroren stroom heejt gereden, maar een roze efebe van een mango uit 
Mitylene, of een Lakonier nog niet in opdracht van zijn moeder gegeseld. 
Wat jou betrejt, ik zal je een dienaar zenden die van de onderworpen Donau afkomstig is: 
die kan je schapen in Tibur weiden''. 
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De mango zorgt voor de levering van deze geprefereerde slaven en 
tracht zonodig zijn koopwaar het gevraagde ideaalbeeld van jeugdige 
schoonheid mee te geven. En in die kontekst krijgt de meldingsplicht 
omtrent novicius/veterator, waarbij de koper zekerheid wil,. zijn 
sociaal-economische betekenis. 
Vandaar ook de waarschuwing van de filosoof Seneca ( ± 2-65 n. C.): 
,Mangones verbergen alles wat minder in de smaak zou kunnen 
val/en onder bedrieglijke make-up en daarom zijn voor kopers 
verfraaiingen op zich a! verdacht. Als je een been of een arm ziet met 
een band eromheen, zal je die Iaten ontbloten en wensen dat het 
lichaam zelf je wordt getoond. Zie je die koning van de Scythen of 
van de Sarmaten met zijn fraaie hoofdversiering? Zo je hem wilt 
schatten en geheel wilt kennen, laat dat wegnemen: daaronder gaat 
vee! ellende schuil ... ", zo ook Quintilianus: , ... Mangones wekken 
met schmink de schijn van een gezonde huidskleur, en met bedrieglij
ke krachtvoer de indruk van ware lichaamskracht ... ''. Quintilianus 
citeert hier Plato, Gorgias 465 B, die het daarin over make-up heeft 
zonder speciaal de slavenhandelaars te vermelden( 51). De toevoeging 
van de mango is aldus door de Romeinse tijdsgeest bepaald. En Plin. 
NH24, 35 beschrijft hoe mangones hun best doen om aan slaven die 
te mager zijn, een gezonder uiterlijk te bezorgen door wandelkuren 
en massages met terpentijn. 
Omdat zijn clienten zo gesteld zijn op slaven die de puberteit nog niet 
bereikt hebben, tracht de mango die te verbergen. Met kunstmatige 
middeltjes worden slaven onthaard, hun haargroei vertraagd, hun 
puberteit zelfs radicaal gestopt. Plin. NH 32, 135 bezorgt allerlei 
recepten voor ontharing, waaronder bloed, gal en gemalen lever van 
bepaalde vissen (tonijnen); hij vermeldt dat een vroedvrouw daarmee 
pueri behandelt v66r de verkoop (,mangonicavit"); hij geeft recep
ten om de haargroei onder de oksels te vertragen, NH 30, 41: , ... 
de groei van okselharen bij pueri belet men door massage met 
miere-eieren; door mangones wordt ook bloed uit de teelballen van 
lammeren gebruikt om de groei van de beharing bij opgroeiende 
(slaven) te remmen ... ''. Tenslotte kon men volgens Plin. NH21, 170 
de puberteit stoppen, de ontwikkeling ervan verhinderen: , ... de 
wortelknol van de hyacint (in feite, vaccinium myrtillus) is de slaven
handelaars welbekend: (geweekt) in zoete wijn (en daarna) uitgestre-

(51) Lucius Annaeus Seneca. Brieven aan Lucilius, VERHOEVEN, Baarn, 1980, 248 (hier 80, 
9); De tekst van Quintilianus is I. Or. 2, 15, 25, cfr. infra n. 54. 
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ken, belemmert hij de geslachtsrijpheid". Onze mango kent al die 
middeltjes wei. En zo die niet helpen, kan hij nog altijd het mes 
hanteren. Eunuchen zijn immers het geliefde speelgoed van sommige 
vrouwen, aldus Juvenalis in zijn bijtend sarcasme in satire 6 tegen 
het huwelijk, waar hij het heeft over de castratie van jonge slaven 
door. de mango(52), wat vanaf keizer Domitianus (86-96), verboden 
werd. 
Dat daarmee dergelijke wansmakelijke praktijken verdwenen, is 
hoogst onwaarschijnlijk. Immers, de verbodsbepalingen werden 
voortdurend herhaald, de straffen steeds zwaarder - onder Con
stantijn (306-337) en Justinianus (527-565) zelfs de doodstraf- wat 
op zichzelf reeds grote twijfel oproept omtrent hun effectiviteit(53). 

2. De mango is een gehaaide en bedrieglijke onderhandelaar 

De dichter Horatius (65-8 v.C.)(54) geeft ons een voorbeeld hoe de 
mango zou moeten handelen bij de bespreking van de koopvoor
waarden om juridisch vrij van enige aansprakelijkheid te blijven. 
Daartoe construeert hij een fictieve slavenkoop in een brief uit 19-20 
v. C. aan zijn j onge letter kundige vriend Julius Florus, uit de entoura
ge van de latere keizer Tiberius. Horatius had zijn vriend een brief 
en verzen beloofd maar tegelijkertijd gezegd, dat hij een luie corres
pondent was. De brief begint met een verwijzing naar die belofte 
maar ook naar het gemelde gebrek. De teneur is dan: Florus, ik had 

(52) WINKLER, M.M., o.c., 181-182. Eigen vert., naast de vrije vert. van D'HANE-SCHELTE
MA, M., Iuvenalis. Weg met de Stadt Weg met het huwelijk! Satiren III en VI, 's Gravenhage, 
1981, 39 en BAD, Juvenalis. Satiren 6 en 11, 's Gravenhage, 1984, 77 en de onvolledige van 
REEKMANS, T., o.c., 99-100: , ,Sommige dames zijn verzot op onmannelijke eunuchen en hun 
kussen die niet steken, op het feit dat men geen baardgroei meer kan verwachten en geen 
abortivum nodig heeft. En dit is het toppunt van hun genot: dat de chirurgijn zich over hun 
kinderlijf gebogen heeft wanneer dit at rijp was van onstuimige drift, wanneer hun borst at 
behaard was; men wachtte dus af en liet de tee/ball en eerst groeien, en pas wanneer ze twee 
pond wogen werden ze door Heliodorus geroofd: aileen de barbier heeft minder aan zo'n man. 
Een beklagenswaardige, volledige castratie treft aileen de jonge slaven van bij de mango, en 
dezen schamen zich over het beursje en de erwt die hun resten. Opzienbarend van ver, voor 
iedereen opvallend wanneer hij het badhuis betreedt, en zonder twijfel een geduchte rivaal voor 
de god die wijngaarden en tuinen bewaakt, is hij die op bevel van zijn meesteres gecastreerd 
is. Laat je eunuch met mevrouw slapen, Postumus, maar hoed je ervoor je Bromius aan hem 
toe te vertrouwen die at volwassen wordt en weldra zijn lange haren zal Iaten knippen". 
(53) Mart. Ep. 9, 5 (6), 4: ,Non puer avari sectus arte mangonis" - Suet. Dom. 7. 
(54) BERGER, A., Encyclopedic Dictionary of Roman Law, in Transactions of the American 
Philosophical Society, n.s. t. 43, 2, Philadelphia, 1953, V° Castratio; GERARD, J., o.c., 132-134 
en 468-469. 
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je gewaarschuwd, ik had je mijn gebrek gemeld, derhalve kan je me 
niets verwijten; ik heb gehandeld zoals een slavenverkoper zou 
moeten optreden. Hij laat dan een verkoper aan Florus een slaaf te 
koop aanbieden voor 8.000 sestertien, wat een heel redelijke prijs 
lijkt. Op een serene toon, vol mil de vaak zachte ironische beschouwe
lijkheid schildert Horatius ons hoe de mango zou moeten handelen 
bij de voorstelling van een te koop aangeboden slaaf: voorzichtig in 
de beschrijving van zijn kwaliteiten, en met vermelding van zijn 
gebreken. 

Zijn verkoper vermeldt de herkomst van de slaaf: het is een verna 
(v. 2-3, 6). Het is een puer blank en mooi van kop tot teen (v. 4): 
met die uitlating riskeert de verkoper niets. Die uitspraak behoort tot 
het gebruikelijke opvijzelen en de echtheid ervan kan door de koper 
gemakkelijk vastgesteld worden. Van een andere aard is verkopers' 
gezegde over de geschiktheid van de slaaf: daarin erkennen we de 
toezegging van de novicius: het is een nieuwe, je kan er nog al mee 
doen (v. 7 -8). Over de literaire kwaliteiten is de ver koper voorzichtig: 
hij kent wat Grieks, maar zijn kennis is oppervlakkig (hij is litteratus 
noch van literator, v. 7). Ook in de beschrijving van de zangkunst 
van de slaaf engageert de verkoper zich niet ver: ik lever je geen grote 
zanger, zijn lied gaat pas aardig klinken als je jezelf wat in stemming 
brengt met een glas wijn (v. 9). 

De verkoper wil overigens geen grote beloften doen, hij moet niet 
kost wat kost die verkoop realiseren: financieel heeft hij het niet 
nodig, schulden heeft hij niet en geldelijk gewin zoekt hij evenmin 
(v. 10-12). Eerlijk biecht hij het gebrek op van de slaaf: eenmaal is 
hij weggelopen, maar ja, dat kan eens gebeuren, en echt weggelopen 
was hij niet (v. 14-15). Nu heb ik alles gezegd, aldus de verkoper: 
wil je hem of niet? (v. 16) En Horatius besluit, teruggrijpend naar 
zijn eigen belofte en waarschuwing (v. 20-24): de man heeft eerlijk 
spel gespeeld, hij heeft je omstandig ingelicht (v. 18). Daar kan je 
niets tegen beginnen (v. 17), hooguit een louter dilatoir proces, dat 
je toch verliest (v. 19). Nadrukkelijk laat Horatius de niet-professio
nele verkoper hier zeggen: denk maar niet dat een enkele mango zo 
zou handelen (v. 13-14). 

De hypothetische koop van Horatius is geen mango-koop ( v. 2 si quis 
forte en v. 13 Nemo hoc mangonum faceret tibt). De lezer merkt 
overigens onmiddellijk dat de slaaf valt onder het prototype van de 
eigen inheemse, Latijnse plattelander (v. 2-3 natum Tibere vel Gabiis 
en v. 6 verna). Een dergelijke verkoop komt allicht minder voor en 
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interesseert hoogstwaarschijnlijk de echte slavenhandelaar veel min
der(55). 
Andere teksten bewijzen dat precies bij de verkoop van het andere 
prototype, de koper bijzonder alert moet zijn. Want daar zijn de 
grote onbekenden en daar liggen de grote winstmogelijkheden. Dan 
zien we de echte mango aan het werk. Hij verdoezelt, omzwachtelt 
letterlijk en figuurlijk met al zijn welsprekendheid en overtuigings
kracht. 
Een kras staaltje van verkoperstalent is de true die de mango Tora
nius Flaccus kon uithalen jegens de triumvir Marcus Antonius(56). 
Toranius verkocht aan Antonius twee uitzonderlijke knappe jon
gens, de ene geboren in Azie en de andere van over de Alpen, als een 
tweeling: zo grootwas de gelijkenis. Daarvoor betaalde Antonius het 
waanzinnig hoge bedrag van 200.000 sestertien. Achteraf verraadde 
de verschillende taal van de jongens het bedrog. Een van woede 
ziedende Antonius schold Toranius uit en bekloeg zich onder meer 
over de prijs. Als een koele berekenaar antwoordde de uitgekookte 
Toranius doodleuk, dat precies de grote gelijkenis - ondanks de 
verschillende afkomst - de tweeling zo onbetaalbaar maakte. De 
gelijkenis tussen een tweeling van dezelfde moeder is niets bijzonder, 
maar de gelijkenis tussen twee mensen van totaal verschillende 
volkeren, dat is pas een merkwaardigheid: daar staat geen prijs op 

(55) BRINK, O.C., Horace on Poetry, Epistles, Book II, 266-271- Eigen vert. Hor. Ep. 2.2.1 
- 24: ,Florus, trouwe vriend van de voortreffelijke, beroemde Nero, zo iemand je toevallig 
een slaaf wou verkopen geboren in Tibur of Gabii en met jou aldus handelt: 'Deze is blank 
en mooi van kop tot teen en hij zal de jouwe zijn voor 8.000 sestertien: in huis geboren is hij 
geschikt om zijn meester op zijn wenken te dienen; hij kent wat Grieks, hij is geschikt voor 
om het even welk beroep; als vochtige pottebakkersklei kan je hem kneden tot wat je wit. Ja, 
hij kan zeljs zingen, zonder kunst, maar zoet om te aanhoren bij het drinkgelag. Vee/ be/often 
verminderen het vertrouwen als iemand die zijn koopwaren kwijt wit, ze meer dan ze verdienen 
ophemelt. Mij dwingt geen geldnood; a/ ben ik arm, ik heb geen schulden. Geen enkele mango 
zou zo iets voor je doen. Noch Iicht zou een ander hetzeljde van mij bekomen. Slechts eenmaal 
is hij weggelopen en heeft hij zoals dat gebeurt, zich verstopt onder de trap uit vrees voor de 
hangende zweep'. Je zou de koopprijs geven als die vermelde vlucht je niet hindert; hij zou 
de prijs ontvangen zonder een straf te vrezen, meen ik. Bewust heb je een gebrekkige gekocht, 
de koopvoorwaarden waren je gegeven. Ga je hem dan toch vervolgen en ophouden met een 
onrechtvaardig proces? Ik heb je bij je vertrek gezegd dat ik lui ben, ik heb gezegd dat ik voor 
zulke verplichtingen nauwelijks geschikt ben, opdat je me niet woedend zou uitschelden om 
het uitblijven van een antwoord op je brieven. Wat heb ik dan bereikt, als je toch mijn rechten 
betwist?" 
v. 16: exceptafuga: excipere betekent hier: ,uitdrukkelijk melding maken van een gebrek om 
de verantwoordelijkheid daarvoor uit te sluiten", cfr. OLD, v" excipere 4b - Cfr. D. 
18.7.6.pr.; 29.1.39 en 21.4.4. 
(56) Marcus Antonius (82-30 v.C.) sloot op 27 november '43 v.C. het tweede triumviraat, met 
Lepidus en Octavianus, de latere keizer Augustus. Het verhaal vinden we bij Plin. NH7, 56. 
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, , ... super omnem esse taxationem ... ''. Die uitleg overtuigde Anto
nius onmiddellijk en volledig, want Plinius besluit: de geduchte 
Antonius die zovele politieke vijanden vogelvrij had verklaard en net 
voordien Toranius nog woedend verwijten had gemaakt, vond nu 
ineens dat geen bezit beter bij zijn status paste. 

Niet elke koper zal zo tevreden achtergebleven zijn als de in zijn 
ijdelheid gestreelde - als had hij een of ander wereldwonder op de 
kop getikt- en spilzieke Antonius. Overigens had die ijdeltuit zich 
niet al te snugger aangesteld. Een voorzichtig koper, die ogen maar 
ook oren had opengezet had de proef op de som kunnen nemen; 
tenzij het nog niet ontwikkeld spraakvermogen van de kinderen 
dergelijke proef nog niet toeliet. 

Intussen schijnt de tekst wei te wijzen op een uitdrukkelijke verkla
ring van de verkoper, dat hij een tweeling aanbod. Nu de verkoper 
bewust een andere zaak (in de juridische zin van het woord) had 
geleverd dan wat tussen partijen overeengekomen was, heeft hij 
frauduleus gehandeld en precies door die uitdrukkelijke toezegging 
de koper van controle ontslagen. De koper kan nu in rechte ageren. 
De bedrieglijke verkoop geeft hem de keuze tussen de hierboven 
besproken civielrechtelijke en aedilische rechtsvorderingen. Maar de 
koper ageert niet. De verkoper redt zich door zijn psychologisch 
inzicht in de gevoelige plek van zijn client die zich laat vangen door 
zijn ijdelheid. Het verhaal bewijst wei de koele risico-berekening van 
de bedrieglijke verkoper en zijn ongelooflijke lef, hier jegens een 
militair-politicus op het toppunt van zijn dictatoriale macht. 

De mango laat beslist niet met zich sollen. Dat blijkt ook uit volgende 
anecdote bewaard bij Macrobius, auteur uit de 5e eeuw n.C. De reeds 
genoemde Toranius mocht later aan keizer Augustus slavenmuzikan
ten leveren - hier kennelijk ,verhuren" - om een banket op te 
vrolijken. De tevreden Augustus betaalde hun met graan terwijl hij 
andere muzikanten vergoedde met guile munt. Toen nadien Augus
tus nog eens de muzikanten van Toranius vroeg, antwoordde deze 
heellaconiek: ,Ze zijn naar de molen" (d.w.z. met het graan van 
de vorige keer) en hij vertikte het te leveren. Hun handelspraktijken 
hebben de mangones overigens geen windeieren gelegd. Zij stonden 
bekend als rijk en gierig. Daarvan getuigen onder andere de uitlating 
van Cicero (106-43 v.C.). ,lk bekommer me niet om de rijkdommen 
waarmee vele slavenverkopers en handelaars aile Ajricani en Laelii 
( =leden van invloedrijke families) overtrejjen" en die van Quintilia
nus over een ,mango ... periculose avarus est" die de belasting op 
een puer pretiosus tracht te ontwijken door hem te tooien met de toga 
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praetexta waardoor hij een vrij man Iijkt(57). Er is ook bet verhaal 
van Suetonius over keizer Vespasianus die geru!neerd uit zijn Afri
kaanse gouverneurspost terugkeerde en om zijn stand te kunnen 
behouden, zich verlaagde tot de slavenhandel, wat hem terug fortuin 
bijbracht maar tegelijkertijd ook de slechte reputatie van mulio(58). 
Het sluwe optreden van de slavenverkoper maakte iedereen wantrou
wig. Vandaar de herhaalde waarschuwingen, zoals de bovenstaande 
van Seneca. Precies omdat de mango alles probeert te verberge 
onder bedrieglijke make-up kon de koper eisen dat de slaaf naakt 
op een, vaak draaibaar verhoogje (catasta) werd geplaatst, zodat de 
kandidaat-koper hem kon bekijken, onderzoeken en betasten(59). 
Zijn kwalijke reputatie heeft de mango blijvend vergezeld. Reeds de 
oudlatijnse dichter Plautus ( ± 251-184 v.C.) betitelde zijn beroep als 
,inhonestus". Seneca stelt de mango gelijk aan een piraat, een 
koppelaar, een verleider, een dief zonder enige scrupules(60). 
Op de drempel van de Middeleeuwen heeft de grote vertegenwoordi
ger van de Oudheid en tegelijkertijd de inspirator van bet Christen
dom in latere tijd, de h. Augustinus (354-430) het viermaal over de 
mango. In zijn allegorische preek op psalm 128, v. 3: ,Uw vrouw 
( = uw kerk) zal zijn als een vruchtbare wijngaard" voegt hij er snel 
aan toe dater binnen de kerk vele steriele elementen zijn, waaronder 
de mangones. Voor Augustinus is de mango een anti-christ, een valse 
profeet, een valse verleider. Naar analogie met Spreuken 3, 11-12 
plaatste hij ,Deus ut pater contra diabolus mango" waarbij de 
aantrekkelijke vreemde meer invloed heeft dan de veeleisende ver
trouwde(61). 
Tenslotte, in een laatste literaire tekst bij Cassiodorus, verschijnt de 
mango nogmaals als een slavenhandelaar in het bijbelse verhaal over 

(57) Macr. Sat. 2, 4, 28. - Cic. Or. 70, 232 - Quint. Dec/. Min. 340, 5. WINTERBOTTOM, 
M., The minor Declamations ascribed to Quintilianus, Berlin-New York, 1984, 535-537. Het 
thema vindt zijn parallel in een vetus controversia bij Suet. Gram. 25, 9 - Over de favor 
libertatis in het vrijheidsproces, VEYNE, P ., o.c., 69- Op de invoer van slaven werd een taks 
geheven, op straffe van verbeurdverklaring, Marci. D. 39.4.16.3. De mangones trachtten die 
taks ad valorem te ontduiken, vooral bij pueri pretiosi. Daartoe tooiden ze een dergelijke slaaf 
met toga praetexta en bulla, cfr. Mart. 9, 6, 4; GIANGRANDE, G., o.c., 30-31. 
(58) Vesp 4 - Mulio, een vrije of een slaaf, genoot in de Romeinse samenleving slechts een 
geringe achting, sordidior opera, Sen. Ep. 47, 15- Au!. Gall. NA 15, 4 verbaast zich over 
P. Ventidius Bassus die consul werd na krijgsgevangenschap en mu/io-activiteiten, KAY, N .M., 
o.c., 152; GARRIDO-HORY, M., o.c., 175. 
(59) Aldus Sen. Contr. 1, 2, 3; zoals ook duidelijk zichtbaar op de grafsteen van Publilius 
Satur in Capua (=CTL X 8222), in: RosTOVTZEFF, M., The social and Economic History 
of the Roman Empire, Oxford, 19572

, 70. 
(60) Plautus, Captivi 98-100- Sen. Contr. 1, 2, 9. 
(61) Tract. ep. Joh. I, 3, 2, 9 - Eod. 7, 4, 8 - Serm. 8 en 21. 
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de verkoop van Jozef (Genesis 37, 28) door zijn broers ,, ... tamquam 
vile mancipium mangonibus venundatus ... "(62). 
Tot diep in de middeleeuwen geldt de mango als de bedrieglijke 
handelaar. V erdere behandeling zou ons echter te ver lei den en gaat 
het bestek van deze bijdrage te buiten. 

4. BESLUIT 

Intussen hebben we de mangoplaatsen uit de klassieke latijnse litera
tum gereleveerd. Wij zijn er ons van bewust dat die teksten slechts 
een partieel beeld vormen van de praktijken van de Romeinse slaven
handelaar; zij betreffen overigens hoofdzakelijk de huisslaven, die 
allicht slechts een marginaal deel vormen van het hele slavenbestand. 
Toch tonen zij ons een gewiekste, op winst beluste, schaamteloze 
slavenverkoper waartegen het recht, allicht tevergeefs, zich heeft 
trachten te wapenen. Die teksten zijn tegelijkertijd een bevestiging, 
een aanvulling en een verheldering van de sociaal-economische ratio 
bij de laconieke juri disc he teksten. Ret literaire mango-beeld is alvast 
een aardige bijkleuring van de juridische venaliciarius en een zoveel
ste bewijs dat de rechtshistoricus de literaire bronnen niet mag 
verwaarlozen. 
Allicht verduidelijkt deze bijdrage ook dat de op het wantrouwen 
jegens die handelaars gesteunde, uit zijn verre en totaal verschillende 
historische kontekst gerukte en gerecipieerde regeling, moeilijk nog 
Ianger dienen kan als basis voor een moderne aangepaste wetsrege
ling voor de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, waar we nu 
wei dringend aan toe zijn. 

(62) Cas. ps. 118, 141. 
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RESUME 

Diverses legislations occidentales soumettent le vendeur a une responsabilite severe 
et objectivee en matiere de garantie des vices caches. Tout vendeur est tenu a garantie 
en cette matiere, meme s'il ne connaissait pas les vices. Sans doute le degre de 
responsabilite d'un vendeur de bonne foi sera-t-il moins grand que celui d'un 
vendeur de mauvaise foi. Ce dernier est tenu a indemnisation de tousles dommages, 
ce qui n'est qu'une consequence du principe «Dolus semper praestatur». 

Neanmoins, d'une part, il existe a l'endroit de chaque vendeur professionnel et sauf 
la preuve de son ignorance invincible, une presomption de mauvaise foi; d'autre 
part, Ia responsabilite du vendeur de bonne foi, meme si elle se trouve limitee a Ia 
restitution du prix d'achat eta I'indemnisation des frais exposes lors de l'achat, et 
peut faire !'objet d'une clause d'exoneration, n'en constitue pas moins une deroga
tion a la responsabilite contractuelle subjective de droit commun. 
Ce severe regime derogatoire est un heritage du droit romain. Dans le droit romain 
classique, il concernait quasi exclusivement le venaliciarius, le marchand d'esclaves. 
En derogation au droit civil, les aediles curules, les magistrats charges de !'adminis
tration de Ia justice pour les achats au marche, avaient etabli un regime particulier. 
Leur edit contraignait les marchands d'esclaves a declarer publiquement toutes les 
maladies et malformations, certaines fautes de caractere et quelques autres particu
larites de chaque esclave offert en vente. Si le vendeur n'avait pas signale pareil 
defaut qui se revelait par Ia suite, !'affaire n'ayant plus aucune ou moins de valeur 
pour l'acheteur, ce dernier disposait du choix de deux moyens de droit. Que Ie 
vendeur connaisse ou non le vice non signale, il pouvait toujours exercer !'actio 
redhibitoria (action redhibitoire) ou !'actio quanti minoris (action estimatoire). 
Justinien rendit ce regime applicable a toutes Ies ventes de choses. Par le biais du 
Code Civil (1804), ce regime fut repris dans une serie de legislations occidentales. 
C'est ainsi que le privilegium odiosum du venaliciarius romain s'applique actuelle
ment a tous les vendeurs. Le ratio legis du regime de droit romain ne se retrouve 
que de maniere laconique dans les textes juridiques comme fallacia, pratiques 
mensongeres des marchands d'esclaves. Fort heureusement, Ies textes litteraires 
consacrent une plus grande attention a ce contexte socio-economique. 
De Caton I' Ancien (3e siecle avant J .-C.) a !'auteur chretien Cassiodore (debut du 
6e siecle apres J.-C.) on retrouve le mango, pendant litteraire du venaliciarius 
juridique, comme un homme d'affaires ruse et impudent a Ia recherche du plus 
grand benefice possible par Ia vente de sa marchandise humaine. II satisfait sans 
scrupules les desiderata et aspirations parfois «particulieres» de sa clientele romaine. 
Quelques passages extraits des poetes Juvenal et Partial (de l'epoque imperiale) 
illustrent tout particulierement I' approvisionnement et le traitement par le mango 
des esclaves de luxe reserves a la familia servilis urbana. On retr.ouve notamment 
chez eux I 'image tres contrastee du serieux republicain authentique et de Ia decaden
ce Imperiale au travers de deux sortes d'esclaves: d'une part, Ie paysan latin sans 
maniere et bon marche et, d'autre part, le bel esclave etranger, cher et raffine, livre 
et habille par le mango. La litterature classique decrit ce marchand comme un 
negociant roublard et trompeur qui parvient quasi toujours les lois sans cesse plus 
severes. 
Le regime repris dans Ie droit en vigueur s'est distancie depuis longtemps de cette 
reference socio-economique initiale. Des lors que des raisons techniques plaident 
pour une sanction uniforme de toute forme de non-execution d'une obligation, il 
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n'y a plus aucune raison de retenir un regime particulier, fonde sur la traditionnelle 
meflance a l'egard du vendeur, en matiere de vices caches de l'objet. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Verschiedene westeuropaische Gesetzgebungen hantieren dem Verkaufer gegentiber 
mit einer streng objektivierten Sachmangelhaftung. Jeder Verkiiufer ist in dieser 
Hinsicht zum Haftschutz verpflichtet, auch wenn er diese Mangel nicht kannte. 
Allerdings ist der Umfang der Haftung eines Verkiiufers in gutem Glauben gr6Ber 
als der eines Verkaufers wider Treu und Glauben. Letzterer ist zu einer Entschiidi
gung aller Schaden verpflichtet, was nur eine Folge des Prinzips ,dolus semper 
praestatur" ist. Jedem Berufsverkaufer gegentiber gilt jedoch, vorbehaltlich des 
Beweises seiner unbesiegbaren Unkenntnis, die Vermutung der bosen Absicht; 
anderseits gilt weiter die Haftung des Verkaufers in gutem Glauben, auch wenn sie 
sich auf eine Zurtickerstattung des Kaufpreises und eine Entgeltung der Ankaufko
sten beschrankt; hier gibt es die Moglichkeit einer Freizeichnungsklausel, eine 
Abweichung von der gemeinrechtlichen, subjektiven vertragsmiiBigen Haftung. 

Die abweichende strenge Reglung ist ein Vermiichtnis des romischen Rechtes. Im 
klassischen romischen Recht galt sie fast ausschlieBlich den venaliciarius, den 
Sklavenhiindler. In einer Abweichung vom Zivilrecht hatten die aediles curules, die 
mit der Rechtspflege in Sachen Marktankaufe beauftragten Magistrate eine beson
dere Reglung ausgearbeitet. lhr Edikt verpflichtete den Sklavenhandler fiir jeden 
zum Kauf angebotenen Sklaven zu offentlicher Bekanntmachung aller Krankheiten 
und korperlichen Mangel, gewisser Charakterfehler und einiger anderen Eigenschaf
ten. Ratte der Verkaufer einen solchen Mangel der sich hinterher herausstellte und 
der die Ware fiir den Kaufer wertlos oder weniger wertvoll machte, nicht erwiihnt, 
dann verftigte der Kaufer tiber zwei Rechtsmittel nach seiner Wahl. Er konnte 
immer, ungeachtet der Kenntnis oder Unkenntnis des Kaufers in Bezug auf den nicht 
erwahnten Mangel, mit der actio redhibitoria, der Wandlungsklage, oder mit der 
actio quanti minores, der Minderungsklage auftreten. 

Justinianus erklarte die Reglung auf den Kauf aller Waren anwendbar, und tiber 
die Code Civil (1804) belandete sie in einer Reihe westeuropiiischer Gesetzgebungen. 
So trifft das privilegium odiosum des romischen venaliciarius jetzt jeden Verkiiufer. 

Die ratio legis der romischrechtlichen Reglung findet man in den juristischen Texten 
nur lakonisch ausgedrtickt als fallacia, betrugerische Praktiken der Sklavenhandler. 
Zum Gluck bekommt dieser gesellschaftlich-wirtschaftliche Hintergrund in den 
literarischen Texten eine gr6Bere Beachtung. 

Ab dem alten Cato (3. Jahrhundert v. Chr.) bis hin zum christlichen Autor 
Cassiodorus (Anfang 6. Jahrhundert n. Chr.) erscheint der mango, das literarische 
Gegenteil des juristischen venaliciarius, als ein gewiefter, schamloser Geschafts
mann, der mit seiner menschlichen Kaufware den moglichst groBen Gewinn an
strebt. Ohne Skrupeln geht er auf die manchmal ,bizarren" Wunschen und Bestre
bungen seines romischen Klientels ein. Besonders bildhaft sind einige Stellen bei den 
Dichtern Juvenalis und Martialis (aus der fruhen Kaiserzeit) uber die Bevorratung 
mit Luxussklaven und deren Behandlung durch den mango fur die familia servis 
urbana. Bei ihnen findet man u.a. das kontrastreiche Bild der republikanischen 
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authentischen Griindlichkeit und der kaiserlichen Dekadenz in zwei Sklavenarten 
widerspiegelt: einerseits der billige, rohe,lateinische Flachlander und anderseits der 
teure, schone, verfeinerte, fremde Lieblingssklave der vom mango geliefert und 
aufgeschmiickt wurde. Die klassische Literatur zeigt diesen Handler als ein gerisse
ner, betriigerischer Unterhandler, dem es meistens gelingt die immer strengeren 
Rechtsverordnungen zu umgehen. 
Die im geltenden Recht rezipierte Reglung hat diesen urspriinglichen, gesellschaft
lich-wirtschaftlichen Zusammenhang !angst vergessen. Wo auch technische Griinde 
fiir jede Form der Fehlleistung eine einheitliche Bestrafung erfordern, besteht noch 
kaum ein Grund urn sich stiitzend auf das althergebrachte MiBtrauen dem Verkaufer 
gegeniiber, weiter hinsichtlich der verborgenen Mangel in der Kaufangelegenheit 
eine besondere Reglung anzuhalten. 

SUMMARY 

In a number of West European states, the legislation relating to the seller applies 
narrow standards of strict liability regarding latent defects. Any seller is liable for 
damages under this heading, even where he was unaware of the defect. It must be 
conceded, however, that the liability of a bona fide seller is less extensive than that 
of a seller who is aware of the defect. 
The latter is bound to pay compensation for any damage incurred, which is merely 
to apply the dolus semper praestatur principle. However, any professional seller is 
deemed not to possess bona fides, unless he can prove ignorance due to circum
stances beyond human control; on the other hand, the liability ofthe bonafide seller 
shall remain even where this liability is restricted to the repayment of the purchasing 
price and expenses incurred in purchasing the article; alas it is possible to stipulate 
an exemption clause in the shape of a derogation of the subjective contract liability 
provided under the ordinary law. 
This strict regime, which deviates from the norm, is a legacy of Roman law. In 
traditional Roman law, this regime applied almost exclusively to the venaliciarius, 
i.e. the slave dealer. By way of derogation from the private law, the aediles curules, 
i.e. the magistrates whose task it was to adjudicate in market purchase disputes, 
had found a special set of rules. Their decisions compelled the slave dealer to 
announce openly all illnesses, physical deficiencies, moral defects and other personal 
characteristics, for every slave offered for sale. Where the seller failed to notify such 
defects which subsequently proved to exist and rendered the purchase valueless or 
reduced in value for the purchaser, the latter had the choice between two actions. 
He could, regardless of whether the seller was aware of the defect, institute the actio 
redhibitoria (rescission of sale) or the actio quanti minoris (reduction of price). 
Justinian declared that this rule applied to the sale of all goods, and, via the Civil 
Code, it was incorporated in a number of Western European legal systems. Thus 
the privilegium odiosum of the Roman venaliciarius now applies to every salesman. 
The ratio legis of the relevant provisions of Roman law is only tersely described as 
fallacia, i.e. the fraudulent practices of slave dealers. Fortunately, more attention 
is given to the social and economic background, in the literary texts. 
As early as Cato the Elder's time (3rd century B.C.), until that of the Christian 
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author Cassiodorus (early 6th century), there appears the mango, being the literary 
counterpart of the legal notion of venaliciarus, i.e. the astute and unscrupulous 
businessman who seeks maximum profits from his human merchandise. Without 
any display of scruple he meets the sometimes "strabge" desires of his Roman 
customers. A clear illustration of this situation is provided by certain writings by 
Juvenal and Martial (dating from the early Imperial period) concerning the manner 
in which the luxury slaves intended for the familia servilis urbana were treated and 
supplied by the mango. They, amongst others paint a sharp contrast between the 
soundness and decency of the republican tradition and the decadence of the Empire, 
which is reflected in the two types of slave: on the one hand, the cheap, rough Latin 
rustic and on the other hand the expensive, beautiful and refined pampered slave, 
prettified and supplied by the mango. The classic authors display this type of dealer 
as a sly, devious negotiator who in most cases succeeds in circumventing the strict 
legal provisions. 

The rules which have been incorporated in the current legal system have for a long 
time become detached from their original social and economic background. Where 
a uniform system of sanctions for every form of unsatisfactory performance is 
dictated even by purely technical motives, there is no longer any necessity for 
entertaining a special regime for hidden defects in merchandise which is based on 
arcane considerations of mistrust towards the seller. 

RESUMEN 

Diferentes legislaciones de Europa Occidental utilizan frente al vendedor una 
responsabilidad muy objetiva en materia de vicios ocultos (Ia garantie des vices 
caches, the liability for latent defects, die Sachmiingelhaftung). Al respecto, cada 
vendedor esta obligado a cumplir la garantia, incluso no habiendo tenido conoci
miento de los vicios. Cierto que la responsabilidad de un vendedor de buena fe es 
menos grande que lade un vendedor de mala fe. 

Este tiene la obligaci6n de indemnizar todos los daiios, lo que es solo una consecuen
cia del principio «Dolus semper praestatur». 

Pero por una parte, a menos que este probada la ignorancia absoluta del vendedor, 
se mantiene la presunci6n de la mala fe contra todo vendedor profesional; y por 
otra parte, el vendedor de buena fe sigue siendo responsable, aunque esta responsa
bilidad se limite a la devoluci6n del precio de compra y la indemnizaci6n de los 
gastos de compra y aunque exista una clausula de exoneraci6n, una derogaci6n a 
la responsabilidad contractual subjetiva del derecho comun. 

Esta severa regulaci6n derogatoria es una herencia del derecho romano. En el 
derecho romano chisico afectaba casi exclusivamente al venaliciarius, traficante de 
esclavos. A diferencia del derecho civil, los aediles curules, los magistrados encarga
dos de la adrninistraci6n de justicia en las compras de los mercados, habian 
elaborado una regulaci6n especial. Su edicto obligaba a los traficantes de esclavos 
a hacer publico todos los defectos fisicos y enfermedades, ciertos defectos de 
caracter y ciertas cualidades de cada esclavo ofrecido en venta. Si el vendedor no 
habia hecho publico tal defecto y que este se revelara despues, reduciendo completa 
o parcialmente el valor de la compra, el comprador podia escoger entre dos recursos 
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legales. Que el vendedor hubiera conocido o no el defecto no comunicado, no era 
6bice para que el comprador pudiera ejercitar una accion con la actio redhibitoria 
(Ia acci6n redhibitoria, I' action redhibitoire, rescission ofthesale, die Wandlungskla
ge) o con la actio quanti minoris (Ia acci6n estimatoria, /'action estimatoire, 
reduction of the price, die Minderungsklage). 

Justiniano hizo esta regulaci6n aplicable a la compra de todas las cosas, y a traves 
del Code Civil (1804) fue adoptada por algunas legislaciones de Europa occidental. 
De esta man era el privilegium odiosum del venaliciarius romano afecta ahora a cada 
vendedor. 

En los textos jur.idicos, la ratio legis de la regulacion del derecho romano solo esta 
expresada de manera laconica comofallacia, practicas fraudulentas de los trafican
tes de esclavos. Afortunadamente, ese trasfondo socio-economico obtiene mas 
atencion en los textos literarios. 

De Caton el Viejo (Siglo III a. de J.C.) al autor cristiano Casiodoro (comienzos del 
Siglo VI d. de J.C.), el mango, equivalente en la literatura del venaliciarius en el 
derecho, aparece como un hombre de negocios astuto y desvergonzado que intenta 
realizar los mayores beneficios con sus mercancias humanas. Sin escrupulos saca 
partido de las aspiraciones y de los deseos a veces «extrafios» de su clientela romana. 
Particularmente ilustrativos son algunos pasajes en los poemas de Juvenal y Marcial 
(de la epoca de los emperadores) sobre como el mango trata y suministra los esclavos 
de lujo a la familia servilis urbana. Estos autores entre otros dan esta imagen 
fuertemente contrastiva de la autentica solidez republicana y de la decadencia 
imperial, reflejada en dos clases de esclavos: por una parte el campesino Iatino, tosco 
y barato y por otra parte el extranjero mimado, refinado, hermoso y caro, que el 
mango embellece y provee a los interesados. La literatura clasica representa a ese 
traficante como un negociador engaiiador y astuto que las mas de las veces logra 
burlar las !eyes cada vez mas severas. 

La regulacion admitida en Ia legislacion vigente ha abandonado desde hace mucho 
tiempo ya ese cauce socio-economico original. Sean cuales sean las razones que 
abogan por una sancion uniforme contra toda forma de incumplimiento, ya no hay 
ninguna raz6n para mantener una regulacion particular en materia de vicios ocultos 
en asuntos de compra, fundada en esa tradicional desconfianza bacia el vended or. 
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