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Hoofdstuk 1 
 

HET ROMEINSE HUWELIJK 
 
In dit hoofdstuk wordt allereerst een beschrijving gegeven van de Romeinse familia, 
omdat huwelijk en echtscheiding immers spelen binnen de kring van familie en 
gezin. Ingegaan wordt op de omvang en de opbouw ervan. Wie maakten deel uit van 
de familia, hoe waren hun onderlinge verhoudingen en welke waren hun rechten en 
plichten. Stilgestaan wordt bij de verhouding manus-patria potestas. 
 
1.1. Familia en Pater familias. 
 
Het begrip familia1 is niet identiek aan het Nederlandse begrip familie. In de 
archaïsche tijd is de familia de basis voor de gemeenschap, meerdere 
familiae vormen samen een gens. De familia vormde een gemeenschap die 
zich kenmerkt door interne regels2 en een gezagsstructuur; zij vormde een 
rechtsgemeenschap.3 Aan het hoofd van iedere familia stond de pater 
familias, de oudste in leven zijnde stamvader. Tot de familia behoorden 
verder zijn wettige echtgenote, hun beider wettige kinderen, eventuele 
kinderen die door adoptio en/of adrogatio aangenomen waren en de slaven. 
Vervolgens maakten ook de eventuele echtgenotes van de gehuwde zonen en 
hun kinderen deel uit van dezelfde familia. Dit gold alleen dan wanneer de  
pater familias, als ook zijn zonen een manus-huwelijk waren aangegaan. 
Was sprake van een huwelijk zonder manus, dan viel de betreffende 
echtgenote buiten het machtsbereik van de pater familias.4 
 
De pater familias5 had een absoluut gezag over al degenen die deel uit 
maakten van zijn familia. Hij was suae potestatis, of sui iuris, begrippen die 
dezelfde inhoud hebben.6 Hij was aanvankelijk ‘monokraat’, stelt Kaser, zijn 
positie was onafhankelijk van die van anderen. Zo had hij een absoluut 
gezag over zijn echtgenote, zijn kinderen, zijn klein- en achterkleinkinderen. 
Zijn wettige echtgenote stond aanvankelijk in manu, onder de ‘maritale 
macht’ van haar echtgenoot. Als echtgenote van de pater familias genoot zij 
de honor matrimonii, het aanzien van een gehuwde vrouw, was zij mater 

                                                 
1 Kaser, RPR I, p. 50 e.v. 
2 Schulz, Prinz, p. 113. 
3 Spruit, Cunabula iuris, Deventer: Kluwer 2001, p. 111. 
4 Corbett, p. 112. 
5 Kaser, RPR I, p. 58 e.v. 
6 Kaser, RPR I,  p. 56; Heumann-Seckel, p. 444 lk. 
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familias, een eretitel die overigens geen juridische betekenis toekwam. Zij 
was in belangrijke mate verantwoordelijk voor de opvoeding van haar 
kinderen en voerde de huishouding.  
De kinderen, die geboren waren uit een naar Romeins recht geldig huwelijk, 
staan in eerste lijn met hun oudste in leven zijnde stamvader. Diens kinderen 
worden bij zijn overlijden juridisch eigenstandig (sui iuris), en wel van 
rechtswege. 
Tot het gezin konden ook kinderen behoren, die niet biologisch verwant 
waren aan de beide ouders; zij waren wettige kinderen en deelden alle 
rechten en plichten van hun broers en zusters, mits zij via adoptio of 
adrogatio door de pater familias in zijn familia waren opgenomen.7 Het 
verschil tussen beide rechtshandelingen bestaat hierin dat adrogatio de 
adoptie betreft van een persoon sui iuris, in een procedure ten overstaan van 
de volksvergadering;8 daarom kon adrogatio alleen in Rome plaats vinden;9 
de adoptio betreft een persoon die onder de potestas van een ander staat. 
Deze procedure vindt plaats ten overstaande van een magistraat.10 Doel van 
beide rechtshandelingen is patria potestas tot stand te brengen11 of eventueel 
uit te breiden naar meer kinderen. 
 
1.2. Patria potestas 
Onder patria potestas vallen de volgende bevoegdheden.  
Formeel bezat de pater familias oudtijds het ius occidendi, het recht om te 
doden; dit recht wordt ook het ius vitae necisqe, het recht over leven en dood 
genoemd. Dat recht kon hij uitoefenen tegenover al zijn descendenten, en 
tegenover zijn echtgenote, zij het onder bepaalde voorwaarden. 
Waarschijnlijk hebben wij hier te doen met een recht dat in zijn 
oorspronkelijkste vorm, in de alleroudste periode bestond. Zo wordt verhaald 
dat Iunius Brutus zijn beide zonen doodde toen zij het koningschap 
probeerden te herstellen.12 Volgens de Romeinse traditie dateerde deze 
bevoegdheid uit de tijd van Romulus.13 
Vervolgens had hij het ius exhibendi, het recht zijn kinderen bij hun geboorte 
te vondeling te leggen, wanneer b.v. sprake was van een lichamelijk gebrek, 
of wanneer hij zich daartoe gedwongen voelde door economische 
omstandigheden. Hij kon zijn kinderen vervreemden, wanneer hij bij 
voorbeeld niet in staat was op een andere manier zijn schulden te voldoen.  
Een pater familias was bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen die 
de juridische positie van zijn ondergeschikten beïnvloedden en wijzigden. 
                                                 
7   Gaius, Institutiones  I. 97. 
8   Gaius, Institutiones  I, 99. 
9   Gaius, Institutiones  I, 100. 
10 Gaius, Institutiones  I, 99. 
11 Schulz, p. 144. 
12 Livius, Ab urbe condita II, 5, 5-10. 
13 Kaser, RPR I, p. 60. 
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Hij kon via de emancipatio zijn kinderen juridisch eigenstandig maken (sui 
iuris). Vanaf dat moment waren zij subject van vermogensrechten, waren zij 
bevoegd eigen vermogen te beheren en zelfstandig te handelen. Via de 
mancipatio kon hij bepaalde personen of zaken overdragen aan een ander. 
Ter handhaving van zijn eigendom bezat hij het ius (re)vindicationis, het 
recht om van een ieder zijn eigendom op te eisen wanneer dat onrechtmatig 
in iemands bezit was. Daaronder heeft men ook verstaan het ontbinden van 
het huwelijk van zijn kinderen.14 
 
De machtspositie van de pater familias was gebaseerd op auctoritas; aan de 
inhoud en rechtsgeschiedenis van dat begrip is een beschouwing gewijd door 
Wieacker,15 die het begrip kwalificeert als een sociaal en tegelijk 
’verrechtlicher Grundbegriff’; hij baseert zich daarbij op een artikel van 
Heinze.16 Schulz17 kwalificeert auctoritas als een normatieve eigenschap, die 
richtinggevend is: deze bestemt het gedrag van hen, die de auctoritas 
erkennen, bepaalt hun doen en laten zonder dat daarvoor een rationele basis 
nodig is.  
Wie auctoritas bezit, is degene, ‘der die von einem anderen auszuführende 
Handlung massgeblich und wirkungsvoll gutheisst’, dat wil zeggen, die de 
handelingen van zijn ondergeschikten eerst hun juridische werking geeft. In 
volle omvang geldt deze stelling voor Rome in de archaïsche periode. 
Heinze komt tot de conclusie dat auctoritas specifiek eigen is aan aard en 
karakter van de Romein. De autoriteit van de pater familias is onomstreden 
in een maatschappij, die gebaseerd is op de familia, en waarbij de 
verantwoordelijkheid bij het hoofd van de familia berust. 
 
Gaius merkt op dat de patria potestas een voor de Romeinse burgers 
specifiek verschijnsel is:  
 

Het is inderdaad een recht eigen aan Romeinse burgers.(…) Het is 
mij intussen bekend dat ook volgens de opvatting van het volk der 
Galaten kinderen onder de absolute macht van hun ascendenten 
staan.18 

 
In de Inleiding op zijn werk geeft Gaius aan wat wij onder ‘eigen recht’ (ius 
proprium) verstaan: 
                                                 
14 Kaser, RPR I, p. 63. 
15 Wieacker, p. 376. 
16 Burck,  Richard  Heinze’s Vom Geist des Römertums, Darmstadt: Wissentschaftliche  
     Buchgesellschaft 1960, p. 46.     
17 Schulz, Prinz 112 e.v. 
18 Gaius, Institutiones I, 55: Quod ius proprium civium Romanorum est.(...) Nec me  
     praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos  esse. Kaser, RPR I,  
     p. 346.   
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Het recht dat ieder volk voor zichzelf heeft vastgesteld, is zijn eigen 
recht; het wordt ius civile genoemd, omdat het het eigen recht van 
de gemeenschap van burgers, civitas, is.19   

 
Helemaal uniek is de patria potestas dus niet: ook de Galaten, een volk dat 
woonachtig is in het Aziatische deel van Turkije, kennen een dergelijke 
gezagsstructuur. 
Volgens de traditie kon de pater familias zijn bevoegdheden niet naar 
willekeur uitoefenen: hij werd daarin beperkt door de zgn. Koningswetten 
(leges regiae), die zich verzetten tegen machtsmisbruik. Over deze sacrale 
wetten is al het een en ander op gemerkt; overtrad hij deze wetten, dan  
stelde hij zich bloot aan de daarop gestelde sanctie: acer esto, een 
vervloeking die het karakter van het sacraal recht onderstreept. Zo was hij 
verplicht in geval van strenge maatregelen, eerst het advies (iudicium 
domesticum) in te winnen van het consilium domesticum, een familieraad.20  
 
Patria potestas is een rechtsbetrekking, die van rechtswege ontstaat bij de 
geboorte van een uit een juridisch geldig huwelijk geboren kind; deze 
betrekking kan ook gevestigd worden door een rechtshandeling, wanneer een 
adrogatio of een adoptio plaats vindt. 
 
Patria potestas werd beëindigd door het overlijden van de drager: de 
rechtsgevolgen daarvan zijn nauwkeurig omschreven door Gaius: wie onder 
patria potestas  van de overledene stond, wordt sui iuris, maar let wel, zegt 
Gaius,21 alleen zijn eigen zonen en/of dochters. Niet de kinderen van zijn 
zonen en dochters, wanneer hun wettelijke vader nog in leven was en zelf 
onder patria potestas stond van de overledene; wél, wanneer hun wettelijke 
vader vóóroverleden was: 
 

Degenen die onder de absolute macht van hun ascendent staan 
krijgen bij diens dood eigen rechtsmacht. Maar hierbij moeten wij 
een onderscheid aanbrengen: want bij de dood van de vader 
verkrijgen inderdaad zijn zoons of dochters eigen rechtsmacht. Bij 
de dood van de grootvader echter verkrijgen zijn kleinzoons en 
kleindochters niet altijd eigen rechtsmacht, maar alleen als zij na de 

                                                 
19 Gaius, Institutiones I, 1: Quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium  
     est vocaturque iuris civilis, quasi ius proprium civitatis. 
20 Schulz, Prinz p. 115. 
21 Kunnen de hier besproken teksten van Gaius betrokken worden op de onderzochte  
     periode? Ja, omdat Gaius verwijst naar situaties in het verleden en naar regelingen die  
     neergelegd waren in de wet van de Twaalf Tafelen. 
     Hij bespreekt in de besproken teksten algemeen, in het verleden geldend recht, inclusief de  
     republikeinse periode. 
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dood van die grootvader niet in de absolute macht van hun eigen 
vader vallen.22 

 
Patria potestas over een eigen kind eindigt ook wanneer de pater familias 
dat kind in adoptie geeft: de bedoeling van de rechtshandeling is immers het 
kind over te dragen in patria potestas van een ander: door de adoptio eindigt 
patria potestas, van rechtswege: 
  

Voorts verliest een ascendent de absolute macht over kinderen die           
hij aan anderen in adoptie heeft gegeven.23 

 
Wordt de drager van patria potestas getroffen door verbanning (aqua et igni 
interdictio), dan verliest hij zijn burgerrecht en bij gevolg zijn patria 
potestas:  

 
Verder heeft het feit dat iemand wegens enig misdrijf op grond van 
de Lex Cornelia wordt verbannen, zijn Romeinse burgerschap 
verliest, tot gevolg dat zijn kinderen niet langer onder zijn absolute 
macht staan, precies alsof hij overleden is.24  
 

Voor het recht bestaat de in verbanning gestuurde persoon niet meer.  
Gaius deelt mee dat ook het kind van de pater familias, wanneer het 
getroffen wordt door deze straf, ophoudt onder patria potestas te staan: 

 
Volgens dezelfde redenering houdt ook degene die onder absolute 
macht van zijn ascendent staat, op daarin te verkeren, zodra hij 
verbannen wordt. 

 
In bijzondere omstandigheden verliest de drager van patria potestas zijn 
bevoegdheden, wanneer de zoon flamen Dialis, opperpriester, wordt of zijn 
dochter virgo Vestalis: 
 

Bovendien treedt een kind van het mannelijk geslacht uit de macht 
van zijn ascendent, als het tot priester van Iuppiter wordt gewijd; en 

                                                 
22 Gaius, Institutiones I, 127 : Hi vero qui in potestate parentis sunt, mortuo eo sui iuris fiunt.  
     Sed hoc distinctionem  recipit: nam mortuo patre sane omni modo filii filiaeve sui iuris  
     efficiuntur; mortuo vero avo non omni modo  nepotes neptesve sui iuris fiunt, sed ita, si  
     post mortem avi in patris sui potestatem recasuri non sunt. 
23 Gaius, Institutiones I, 134: Praeterea parentes, liberis in adoptionem datis, in potestate  
     eos habere desinunt. 
24 Gaius, Institutiones I, 128: Cum autem is qui ob aliquod maleficium ex lege Cornelia aqua  
     et igni interdicitur civitatem romanam amittat, sequitur ut quia eo modo ex numero civium  
     romanorum tollitur proinde ac  eo mortuo desinant liberi in potestate eius esse. 
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een kind van het vrouwelijk geslacht als het tot Vestaalse maagd 
wordt verkozen.25 

 
Een historisch interessante oorzaak van verlies vermeldt Gaius nog: wanneer 
in oude tijden de Romeinen nederzettingen vestigden in Latijns gebied, 
verloren de vaders van degenen die zich voor een dergelijke kolonie hadden 
aangemeld, hun patria potestas. Motief daarvoor was dat de kolonisten deel 
gingen uit maken van een vreemde burgergemeenschap. Een voorbeeld dat 
de beperktheid en geslotenheid van het Romeinse systeem van de oudste 
tijden illustreert: 
  

Vroeger, in de tijd dat het Romeinse volk bezig was in de Latijnse 
gebieden nederzettingen te stichten, geraakten degenen die zich op 
bevel van hun ascendent voor een dergelijke Latijnse volksplanting 
hadden aangemeld, uit diens absolute macht. Zij werden geacht 
burgers van een andere burgergemeenschap te zijn geworden.26 

 
Een tussenpositie wordt ingenomen door de krijgsgevangene: de Romein, 
die in krijgsgevangenschap geraakte, verloor zijn burgerrecht; hij werd 
immers slaaf van zijn overwinnaar. Als slaaf was hij niet gerechtigd tot 
patria potestas. Maar wat was zijn rechtspositie als hij uit krijgs-
gevangenschap terugkeerde? In de rechtsontwikkeling is daarvoor de 
constructie gemaakt dat zijn patria potestas tijdens zijn krijgsgevangenschap 
hangende is (pendet), en dat zijn bevoegdheden herleven, mits hij uit 
krijgsgevangenschap terug keert.27 Deze rechtsontwikkeling is voor de ar-
chaïsche tijd zeer waarschijnlijk niet van toepassing. 
Overigens vormt de regeling een onderdeel van een veel meer omvattende, 
die zich in de loop van tijd heeft ontwikkeld, het ius postliminii;28 op 
onderdelen daarvan zal nog nader worden ingegaan. 
 
De pater familias kon ook zelf, door een rechtshandeling, zijn potestas 
beëindigen. Door emancipatio kon hij nog tijdens zijn leven eigen kinderen 
sui iuris maken: 
  

                                                 
     Pari ratione et si ei qui in potestate parentis sit, aqua et igni interdictum fuerit, desinit in  
     potestate parentis esse. 
25 Gaius, Institutiones  I, 130: Praeterea exeunt liberi virilis sexus de parentis potestate, si  
     flamines Diales  inaugurentur; et femini sexus, si virgines Vestales capiantur. 
26 Gaius, Institutiones  I, 131: Olim quoque quo tempore populus romanus in latinas regions  
     colonias deducebat, qui iussu parentis in coloniam latinam nomen dedissent, desinebant in  
     potestate parentis esse, quia efficerentur alterius civitatis cives. 
27 Gaius, Institutiones  I, 129. 
28 Zie voor een overzicht Cursi, La struttura del postliminium nella republica e nel  
     principato, Napoli: Jovene Editore 1996. 
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Bovendien geraken kinderen uit de absolute macht van hun 
ascendent door vormelijk ontslag daaruit.29 

 
 Door mancipatio kon hij kinderen overdragen in het mancipium van een 
ander: 

 
Een zoon treedt door driemaal herhaalde overdracht, alle andere 
descendenten door een enkelvoudige overdracht uit de macht van de 
ascendent.30 

 
De bepaling, die handelt over de overdracht van de zoon, vermeldt de wet 
van de Twaalf Tafelen reeds: 
 

Als een vader zijn zoon tot drie maal toe heeft verkocht, is de zoon 
van zijn vader vrij.31 

 
In de praktijk heeft men deze tekst aldus geïnterpreteerd, dat het aantal 
malen dat de vader een zoon in de macht van een ander kan overdragen, is 
gemaximeerd; de tekst wordt daarnaast beperkt uitgelegd: hij betreft 
uitsluitend zonen: voor meisjes wordt aangenomen dat een eenmalige 
overdracht volstond,32 als ook voor andere descendenten. Het onderscheid 
zal belangrijk blijken. 
 
Welke rechtspositie hadden zij, die onder patria potestas stonden?  
Omdat de pater familias alle macht bezat, konden degenen die onder zijn 
patria potestas stonden, geen eigen vermogen bezitten; daartoe waren zij 
onbekwaam: alleen wie sui iuris is, kan subject van vermogensrechten zijn. 
Alles wat zij dan ook verwerven, wast aan bij het vermogen van de pater 
familias. Zij konden niet zelfstandig een rechtsgeldig huwelijk aangaan.33 
Dat betekent niet, dat de kinderen onder patria potestas geen vrije burgers 
waren, of niet geldig gehuwd konden zijn en wettige kinderen konden 
hebben. 
 
De rechtsmacht van de pater familias is in zijn oorspronkelijke vorm in 
stand gebleven tot in de keizertijd.34  

                                                 
29 Gaius, Institutiones I, 132. Praeterea emancipatione desinunt liberi in potestate parentum  
     esse. 
30 Gaius, Institutiones I, 132: Sed filius quidem tribus mancipationbus, ceteri vero liberi (…)  
     una mancipatione exeunt de parentum potestate. 
31 Gaius, Institutiones I, 132: Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto. 
32 Gaius, Institutiones I, 132, is daar stellig in; De Zuluetta, Institutions of Gaius,Oxford: At  
     the Clarendon Press 1953, p. 42. 
33 Eerst in latere tijd is ook de instemming van bruid en bruidegom nodig. 
34 Kaser, RPR I, p. 60. 
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1.3. Manus 
Een tweede bevoegdheid die de pater familias bezat was manus. Manus 
geeft eveneens een rechtsbetrekking aan. Heumann-Seckel35 wijst er op dat 
de betekenis ‘macht’, ‘machtsverhouding’, ‘zeggenschap’ betrekking heeft 
op de verhouding tussen de huisvader en de zijnen. Vervolgens heeft het 
woord de meer specifieke betekenis gekregen van ‘maritale macht’, die een 
echtgenoot (maritus) uitoefent over zijn echtgenote.36 Niet elk huwelijk in 
Rome kende deze rechtsverhouding: was er sprake van, dan was manus 
gevolg van een apart wilsbesluit; men spreekt dan van een matrimonium cum 
manu.37 
Gaius merkt op dat deze rechtsverhouding specifiek Romeins is,38 onderdeel 
van het ius civile. Hierin onderscheidt het Romeinse recht zich van het 
Attische. 
Alleen vrouwen kunnen in manu zijn: 
 
 Alleen vrouwen komen onder de beschermingsmacht.39 
 
Kaser,40 en vele anderen met hem, merken op dat het huwelijk cum manu  
oorspronkelijk regel was: hij wijst daarbij op de noodzaak de vrouw op te 
nemen in de gelederen van het familia-verband, dat met name als 
cultusverband zeer strak was georganiseerd.  
 
Deze manus kon op drie manieren gevestigd worden usu, farreo, 
coemptione,41 door verjaring, door gebruik van de offerkoek en door 
(schijn)koop.  
  
Over farreo zegt Gaius dat deze vorm ook wel confarreatio wordt genoemd, 
een term die algemeen gebruikt wordt. Het is een rituele ceremonie. Deze 
bestaat in zijn tijd nog, zij het voor een beperkte groep functionarissen. De 
ceremonie staat onder leiding van de Pontifex Maximus, hetgeen het sacrale 
karakter onderstreept, en is de oudste vorm van huwelijkssluiting: 

 
Door de ceremonie met de offerkoek komen vrouwen in onze 
beschermingsmacht als gevolg van een bepaald soort offer, gebracht 
aan Iuppiter als beschermgod van de tarwe; daarbij wordt een 
brood van tarwemeel gebruikt, reden waarom men ook wel van 

                                                 
35 Heumann-Seckel, p. 333, r.k. 
36 Heumann-Seckel, p. 333, r.k. 
37 Zie Kaser, RPR I,  p. 76 e.v.  Wieacker, p. 376 ev. 
38 Gaius, Institutiones I, 108. 
39 Gaius, Institutiones I, 109: in manum autem feminae tantum conveniunt. 
40 Kaser, RPR I, p. 79. 
41 Gaius, Institutiones I, 110. 
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confarreatio,’broodvoegingsritueel’ spreekt. Om deze rechtsfiguur 
tot stand te brengen worden voorts in aanwezigheid van tien 
getuigen allerlei handelingen verricht onder het uitspreken van vaste 
rituele woorden.42 

 
Usu kwam manus tot stand na één jaar ononderbroken samen leven van 
beide echtgenoten, en wel van rechtswege. Gaius vergelijkt deze vestiging 
van manus met eigendomsverwerving: heeft men een roerende zaak  ge-
durende één jaar ongestoord in bezit, dan verwerft men eigendom: 
  

Door verjaring kwam zij die gedurende een vol jaar ononderbroken 
gehuwd bleef in de beschermingsmacht. Zij werd immers bij wijze 
van spreken op grond van bezit gedurende één jaar door verjaring 
verkregen, ging in de familie van de man over en verkreeg de positie 
van een dochter.43 

 
Duurde de samenleving niet ononderbroken één jaar, werd geen manus 
gevestigd. Deze rechtsregel komt volgens hem al voor in de wet van de 
Twaalf Tafelen:44 

 
Om die reden is in de wet van de Twaalf Tafelen bepaald dat als een 
vrouw niet op de wijze in de beschermingsmacht van haar echt-
genoot wilde komen, zij jaarlijks gedurende een periode van drie 
opeenvolgende nachten afwezig moest zijn om zo telkens de 
verjaring te stuiten.45 

 
Usu is mettertijd in onbruik geraakt; ten tijde van Gaius is die vorm geen 
geldend recht meer: 
  

Dit gehele wettelijke instituut is deels door wettelijke bepalingen  
buiten werking gesteld, deels door afschaffende gewoonte buiten  

                                                 
42 Gaius, Institutiones I, 112: Farreo in manum convenient per quoddam genus sacrificii  
     quod Iovi Farreo fit; in quo  farreus panis adhibetur unde etiam confarreatio dicitur;  
     conplura praeterea huius iuris ordinandi gratia cum certis et solemnibus verbis,  
     praesentibus decem testibus, aguntur et fiunt.             
43 Gaius, Institutiones I, 111:,. zie p. 9 e.v.: Usu in manum conveniebat quae anno continuo  
     nupta perseverabat; nam velut annua possessione, usucapiebatur, in familiam viri  
     transibat filiaeque locum optinebat. 
     ook Piro: Usu in manum convenire, Napoli: Edizioni scientifiche Italiene 1994, p. 9. 
44 Gaius, Institutiones II, 42: Usucapio autem quae est corporalium rerum concessa,  
     mobilium quidem rerum anno completur, fundo vero et aedium biennio; et ita lege XII  
     tabularum cautum est. 
45 Gaius, Institutiones I, 111: Itaque lege XII tabularum cautum est ut si qua nollet eo modo  
     in manum mariti convenire ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni  
     interrumperet. 
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werking gekomen.46 
 
Over welke wetten Gaius spreekt, is onbekend.47 In ieder geval bestaat ten 
tijde van Cicero de rechtsfiguur nog.48 
De veronderstelling ligt voor de hand dat de derogerende gewoonte deze 
rechtsfiguur in onbruik heeft gebracht en dat mogelijk langs wettelijke weg 
de formele beëindiging is bezegeld. Dat moet dan in de periode na Cicero en 
vóór Gaius zijn beslag gekregen hebben. De conclusie dient zich aan, dat 
manus in onbruik raakte door met name de voortschrijdende emancipatie van 
de vrouw en haar onafhankelijke positie ten opzichte van de man.49 
Coemptione kwam manus tot stand via mancipatio, een soort symbolische 
verkoop:  

 
Door schijnkoop tenslotte komt een vrouw in de beschermingsmacht 
als gevolg van een vormelijke overdracht, en wel in de vorm van een 
soort symbolische verkoop. Er worden tenminste vijf volwassen 
Romeinse burgers opgeroepen en eveneens een weegschaalhouder, 
en in hun aanwezigheid koopt de man de vrouw die onder zijn 
beschermingsmacht komt.50 

 
Uit het ontbreken van verdere mededelingen valt af te leiden dat voor zover 
het huwelijk cum manu ten tijde van Gaius nog bestond, dit vooral tot stand 
kwam via coemptio.  
 
Watson51 heeft aannemelijk gemaakt dat de manus-verwerving geregeld was 
in de wet van de Twaalf Tafelen; dit standpunt wordt door historici ge-
deeld.52 
 
Maritale macht (manus) hield een gezagsverhouding in: de echtgenote in 
manu was aan het gezag van haar echtgenoot onderworpen. 
Door de vestiging van manus trad de bruid uit haar familia en ging over in 
die van haar echtgenoot.53 

                                                 
46 Gaius, Institutiones I, 111:Sed hoc totum ius partim legibus sublatum est, partim ipsa   
     desuetudine oblitteratum est. 
47 Corbett, p. 90. 
48 Cicero, Pro Flacco 34, 84. 
49 Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano, Milano: Cedam 2000, p. 228. 
50 Gaius, Institutiones I, 113: Coemptione vero in manum convenient per mancipationem id   
     est per quondam  imaginariam venditionem; nam adhibitis non minus quam V testibus  
     civibus romanis puberibus item  libripende, emit mulierem cuius in manum convenit. 
51 Recent in: Legal origins and legal change, London: The Hambledon Press, 1991, p. 9-11. 
52 Raaflaub, Social struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 236. 
53 Gaius, Institutiones I, 111.  
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Zij trad uit de lijn van haar agnati,54 waarbij zij ook haar erfrechtelijke 
positie verloor; zij trad in de familia van haar echtgenoot in en nam daar in 
de erfrechtelijke lijn de plaats in van een dochter, of kleindochter.55 Juristen 
benoemen haar plaats in de erfopvolging als filiae loco of neptis loco (in de 
positie van kleindochter).56 Dit doet geen recht aan haar maatschappelijke 
positie en haar plaats binnen het gezin. Immers, maatschappelijk is zij 
echtgenote, en moeder van haar kinderen. Wettelijk is de machtspositie van 
haar man over haar anders dan die over hun beider kinderen: in de 
historische tijd kan hij haar niet doden of verkopen en zij staat niet onder 
zijn patria potestas. Maar, zakenrechtelijk en erfrechtelijk verkeert zij in de 
positie van een kind in potestate en is zij heres legitima. 
 
Wat hield deze overgang in de familia van de man nu juridisch voor haar in? 
Was de vrouw sui iuris, en sloot zij een huwelijk cum manu, dan verloor zij 
haar rechtsbevoegdheid, was geen drager meer van vermogensrechten en 
kon dus geen eigen vermogen meer bezitten. 
 
Wat gebeurde er met de patria potestas, wanneer de dochter overgaat in de 
manus van haar echtgenoot? 
Gaius schrijft:   

 
Vrouwen die onder maritale macht komen, houden op onder 
vaderlijke macht te staan. 57 

 
De stelling lijkt duidelijk: Schulz58 heeft dezelfde opvatting: ‘Manus 
absorbed both in patria potestate and in tutela mulierum’.59 De echtgenoot 
heeft krachtens manus maritale macht over zijn echtgenote: deze macht sluit 
andere machtsposities uit, is de stelling. 

                                                 
54 Gaius, Institutiones III 10: Agnatische verwanten worden zij genoemd die door wettige  
     bloedverwantschap verbonden zijn en wettige bloedverwantschap wordt door personen     
     van het mannelijk geslacht tot stand gebracht. Vert: Vocantur autem agnati qui legitima  
     cognatione iuncti sunt. Legitima cognatio est ea  quae per virilis sexus personas  
     coniungitur. Agnati zijn directe afstammelingen in de mannelijke lijn. 
55 Gaius, Institutiones II, 159. 
56 Schulz, p. 117. 
57 Gaius, Institutiones I, 136: Mulieres quae in manum convenient, in patria potestate esse  
     desinunt.  
58 Schulz, p. 117. 
59 Gaius, Institutiones I, 144: De oude juristen waren van mening dat een vrouw, zelfs als zij  
    de volwassen leeftijd had, wegens de onbestendigheid van haar karakter, onder voogdij  
    moest staan. Veteres enim voluerunt  feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter  
    animi levitatem in tutela esse. 
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Toch levert deze tekst een moeilijkheid op: Hoe kan men verklaren, dat de 
vader in archaïsche tijden zijn dochter kon doen scheiden? In die tijd was 
immers uitsluitend sprake van huwelijken met maritale macht. 
Om deze vraag te beantwoorden moeten wij de tekst van Gaius in zijn geheel 
bezien. De tekst bevat een aanzienlijke coniectuur: In de handschriften 
ontbreekt 2¾ regel. Nelson-David zien voor de aanvulling(en) grote moei-
lijkheden,60 omdat slechts enkele letters herkenbaar zijn. 
 
De tekst van Spruit-Bongenaar geeft de volgende tekst aanvulling: 

 
Praeterea mulieres, quae in manum conveniunt, in patris potestate 
esse desinunt; sed in confarreatis nuptiis de flaminica Diali 
senatusconsulto ex relatione Maximi et Tuberonis.61 

 
Deze coniectuur – de aanvulling stamt van Kuebler –, wordt door velen 
overgenomen, door David-Nelson echter betwijfeld. Laatstgenoemden zien 
af van de mogelijkheid in de lacune op een zinvolle wijze te voorzien. 
 
Aansluitend op de coniectuur volgt de mededeling dat een senaatsbesluit van 
Maximus en Tubero ter zake van het huwelijk van een flamen 
(opperpriester), waarbij de maritale macht door confarreatio werd gevestigd, 
wijziging in de tot dan toe gevolgde lijn aan bracht: 

 
Voor huwelijken die door de ceremonie van de broodvoeging 
gesloten worden, is echter ten aanzien van de echtgenote van de 
priester van Iuppiter besloten door een senaatsbesluit na een 
uiteenzetting van Maximus en Tubero dat deze vrouw uitsluitend 
voor sacrale aangelegenheden geacht wordt onder de bescher-
mingsmacht te staan, maar dat zij in alle andere opzichten wordt 
behandeld alsof zij niet onder de beschermingsmacht was 
gekomen.62 

 
De wijziging waarop gedoeld wordt, dateert uit de regeringsperiode van 
Keizer Tiberius63 en hield in dat vrouwen, die gehuwd waren met een 
flamen, vanaf het van kracht worden van dit senaatsbesluit, alleen nog wat 

                                                 
60  David-Nelson, Gai Institutiones, Leiden: Brill 1954-1968, p. 168 
61 Spruit-Bongenaar, Gai Institutiones, Walburg Pers 1994, p. 33. 
62 Gaius, Institutiones I, 136: sed in confarreatis nuptiis de flaminica Diali senatusconsulto  
     ex relatione M.et T. cautum est ut haec quod ad sacra tantum videatur in manu esse quod  
     vero ad ceteras causas proinde habeatur atque si in manum non convenisset. 
63 Wat betreft de datering wordt aangesloten bij de conclusies van David-Nelson, Gai  
     Institutiones, Leiden: Brill, 1954-1968, p. 170. Het Senaatsbesluit was een uitvoering van  
     een eerder (mogelijk 11 voor Chr.) initiatief. 
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betreft de sacra onder de maritale macht vielen, en overigens ‘alsof  zij niet 
onder maritale macht waren gekomen’.64  
 
Tacitus bericht ons over dit senaatsbesluit uitvoerig:65 

 
Omstreeks dezelfde tijd wisselde Caesar (sc.Tiberius) van gedachten 
over de keuze van ee nieuwe priester van Iuppiter in de plaats van 
Servius Maluginensis die overleden was; en tevens over het indienen 
van een nieuw wetsvoorstel. Hij overwoog dat het aloud gebruik was 
dat drie patricische zonen van ouders die door een confarreatio in 
de echt waren verbonden, tegelijkertijd voor benoeming werden 
voorgedragen, uit wier midden er één werd gekozen; dat echter zo’n 
aantal niet voorhanden was, zoals vroeger, omdat de gewoonte via 
confarreatio te huwen in onbruik was geraakt, of nog maar in kleine 
kring  werd gepraktiseerd: voor dit verschijnsel voerde hij meerdere 
oorzaken aan, maar de voornaamste was gelegen in onver-
schilligheid van mannen zowel als van vrouwen; daarbij kwamen 
dan nog de bezwaren tegen de huwelijkssluiting, die men met opzet 
omzeilde en het feit dat hij die dit priesterschap verwierf, uittrad uit 
het vaderlijk gezag; hetzelfde gold de vrouw die huwde met een 
flamen. Daarom moest er verbetering worden aangebracht in deze 
situatie door een senaatsbesluit of door een wet, zoals ook Augustus 
sommige regels uit die starre oude tijd had aangepast aan het 
moderne gebruik. Welnu! Toen men godsdienstige zaken be-
handelde, werd besloten niets te veranderen aan het instituut van de 
flamen. Wel werd echter een wetsvoorstel ingediend waarbij de 
echtgenote van de flamen Dialis in godsdienstige kwesties onder het 
gezag van haar man stond en overigens handelde vanuit de 
rechtspositie zoals die openstond voor alle vrouwen.66 

 

                                                 
64 Gaius, Institutiones I, 136. 
65 Tacitus, Annales IV, 16. De kwestie is door Tacitus nauwkeurig onderzocht, zie Syme,  
     Tacitus, 2 vol. Oxford: At the Clarendon Press, 1958, p. 281. 
66 Tacitus, Annales IV, 16: Sub idem tempus de flamine Diali in locum S.M.defuncti legendo,  
     simul roganda  legeretur, vetusto more; neque adesse ut olim, eam copiam, omissa  
     confarreandi adsuetu    nova lege disseruit Caesar. Nam patricios confarreatis parentibus  
     genitos tres simul nominari, ex quis unus legeretur,vetusto more; neque adesse, ut  
     olim,eam copiam, omissa confarreandi adsuetudine aut inter paucos retenta: pluresque    
     eius rei  causas adferebat potissimam penes incuriam virorum feminarumque; accedere  
    ipsius caerimoniae difficultates, quae consulto vitarentur, et quod exiret e iure  patrio qui  
    id flamonium apisceretur quaeque in manum flaminis conveniret. Ita medendum     
    senatusdecreto aut lege, sicut Augustus quaedam ex horrida illa antiquitate ad praesentem  
    usum flexisset. Igitur tractatis  religionibus placitum  instituto flaminum nihil demutari;  
    sed lata lex qua flaminica Dialis sacrorum causa in potestate viri cetera promisco  
    feminarum iure ageret. 
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De teksten van Tacitus en Gaius vertonen grote overeenstemming. Uit het 
Senaatsbesluit kan men twee conclusies trekken: Is de vrouw vóór haar 
huwelijk sui iuris, dan zal zij dit na dit Senaatsbesluit blijven in alle niet-
sacra aangelegenheden. Verondersteld mag worden dat dit in het begin van 
het principaat voor de meeste vrouwen heeft gegolden. 
Staat zij echter onder het gezag van haar vader, dan is de vraag of die 
gezagsverhouding blijft voortbestaan voor alle niet-sacra aangelegenheden. 
Tacitus, die uitvoerig ingaat op de oorzaken van de problemen, meldt dat een 
bezwaar tegen de ‘oude’ regeling was dat men uit de vaderlijke macht ging 
(… quod  exiret e iure patrio). De regeling van het nieuwe Senaatsbesluit 
kwam aan dit bezwaar tegemoet; de conclusie ligt dan ook voor de hand dat 
die vrouwen die vóór hun huwelijk onder patria potestas stonden, dit ook na 
hun huwelijk deden, zij het met uitzondering van sacrale aangelegenheden. 
De regeling is daarom interessant omdat zij laat zien dat, zij het in de context  
van het flaminaat, aan manus eerder beperkingen konden worden 
aangebracht dan aan de patria potestas; de laatste was klaarblijkelijk een 
sterker recht dan de eerste. 
 
Wordt nu de patria potestas door een van de bij de huwelijkssluiting 
betrokken actoren opgeheven? 
In een huwelijk dat confarreatione gesloten wordt,  ontstaat manus door een 
sacrale handeling onder leiding van de Opperpriester; deze verricht geen 
handeling, waardoor de patria potestas wordt opgeheven. 
De vrouw is degene, die in manum convenit. Ook zij verricht geen handeling 
waardoor patria potestas eindigt; daartoe ontbraken haar overigens ook de 
bevoegdheden.  
De vader emancipeert niet eerst zijn dochter,67 alvorens zij in manum 
convenit; hij heft de patria potestas niet op.  
Van rechtswege wordt de patria potestas niet opgeheven. 
Ook bij de redenen waarom zij werd beëindigd, hebben wij deze niet 
aangetroffen. 
De patria potestas blijft, derhalve. 
Wat was dan de titel waarop een vader zijn dochter kon doen scheiden, in 
een huwelijk met maritale macht?68 Zijn er dan twee gezagsverhoudingen? Is 
dat mogelijk in een huwelijk, één van de echtgenoot/paterfamilias van 
manszijde en één van de kant van de vader van de bruid? Bestaan beide 
gelijktijdig, dan vraagt men zich af op grond van welke titel een vader zijn 
dochter kon doen scheiden. Konden zij niet gelijktijdig bestaan, dan stuit 
men op het feit dat de vader oorspronkelijk wél de scheiding van zijn dochter 
kon bewerkstelligen.  

                                                 
67 The Cambridge Ancient History, Vol. IX, p. 536 spreekt over ‘onduidelijkheid’. 
68 Kaser, RPR I, p. 63: ’Das Hauskind in potestate oder die uxor in manu kann er      
     revindizieren.’  
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Was geen sprake van maritale macht, dan kon de vader zijn dochter 
revindiceren69 en kon hij het initiatief tot echtscheiding nemen.  
Onder romanisten bestaat  onduidelijkheid over de bevoegdheid van de pater 
familias om zijn dochter, ook in een huwelijk cum manu, te doen scheiden;70 
we spreken dan over een bevoegdheid, die vooral in de archaïsche tijd gold.  
Een hypothese kan zijn dat er in een huwelijk cum manu sprake was van 
twee gezagsverhoudingen: manus had de echtgenoot zelf of zijn pater 
familias;  patria potestas  behield de pater familias van de vrouw. In geval 
van scheiding kon hij krachtens zijn ius vindicationis zijn dochter opeisen.71   
Verwerpt men de hypothese dan moet men accepteren dat in de literaire 
voorbeelden waarin een vader zijn dochter wil doen scheiden terwijl zij 
onder de maritale macht van haar echtgenoot staat, hij dit doet krachtens 
Attisch recht; in die voorbeelden die nog aan de orde komen, wordt dan geen 
Romeins, maar Attisch recht beschreven.  
Aan deze hypothese kleeft echter wel een meer praktisch probleem: de 
dreiging die van de patria potestas uitging, kan het voluit functioneren van 
manus hebben gehinderd. 
Het geheel overziend lijkt het waarschijnlijk dat de patria potestas 
‘sluimerend’ aanwezig bleef  in de manus-huwelijken. Er werd alleen dan 
een beroep op gedaan indien de omstandigheden daar aanleiding toe gaven; 
zij was in die omstandigheden een scheidingsbevoegdheid. 
 
Manus kon worden beëindigd; bij de bespreking van de echtscheiding komt 
het onderwerp uitvoerig terug.72 
 
 
 

                                                 
69 Zo b.v. Kaser, RPR I  p. 327: Der Gewalthaber kann de iure vielleicht noch bis Anton.Pius  
     die Ehe seine Töchter lösen.  
70 Kaser, RPR I, p. 327. 
71 Kaser, RPR I, p. 63. 
72 Zie voor uitvoerige behandeling hoofdstuk 3. 
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De strijd tussen de standen. Welke voorwaarden golden voor een geldig 
huwelijk? De verloving en haar betrekking tot het huwelijk. Hoe zag in 
hoofdlijnen het Romeinse huwelijk er uit? Welke rechtsgevolgen treden in, 
wanneer het huwelijk voltrokken is? Was het sluiten van het huwelijk een 
rechtshandeling? 
 
1.4. Patriciërs en Plebejers. 
De Romeinse gemeenschap had, zeker in de archaïsche periode, kenmerken 
van een gesloten systeem: enerzijds was er een deel van de bevolking dat 
zich afstammeling noemde van de ‘stichters’ (patres) van de stad; dat waren 
de patricii, zij ontleenden aan hun afstamming het recht van zeggenschap 
over het gehele publieke en private leven.  
Binnen de patricische adel vormde de gens de ruggengraat. De leden van de 
gens droegen een gemeenschappelijke naam, nomen gentile. Voorbeelden 
daarvan zijn de Fabii, Iulii en Cornelii. 
Oudtijds werden zij vooral door een gemeenschappelijke stamvader73 en een 
gemeenschappelijke stamcultus verbonden en kenmerkten zich door een 
grote mate van geslotenheid en kracht. Tot laat in de republiek vinden wij 
nog sporen van de invloed van de gens op het recht, in o.a. het erfrecht en de 
voogdij.74 Binnen dit gesloten systeem ontwikkelden zich regels voor de 
echtelijke samenleving, mores, die een sacraal karakter droegen; het bereik 
van die regels gold de patriciërs; andere bevolkingsgroepen vielen niet onder 
de werking ervan. 
 
Het Romeinse volk, dat wil in die periode zeggen, de patriciërs, was 
opgedeeld in dertig curiae, een model, dat vermoedelijk teruggaat tot de 
koningstijd;75 iedere curia was op haar beurt onderverdeeld in tien tribus, die 
een sacraal verband vormden. De curiae kwamen bijeen in de Comitia 
Curiata, die zo het gehele rechtsbevoegdheid bezittende volk vertegen-
woordigden. Deze volksvergadering stond onder leiding van de Opper-
priester, de Pontifex Maximus, in de koningstijd waarschijnlijk onder leiding 
van de koning. De leiding van de opperpriester geeft het belang aan dat 
gehecht werd aan het sacrale element: het handhaven van de normen van het 
ius sacrum. Sporen van de rol van de Opperpriester treffen wij in later  tijd 
nog aan bij de adoptio en de adrogatio. Ook het huwelijk was onderdeel van 
het ius sacrum. 
Daarnaast waren er vrije burgers, die deelnamen aan het sociale en vooral 
het economische leven, die werkzaam waren in de vrije beroepen en de 
handel. Zij behoorden niet tot de stichtingsadel en waren daarom verstoken 

                                                 
73 Von Lübtow, Das Römische Volk, Frankfurt: Klostermann 1955, p. 83.De patriciërs   
     herleiden hun afkomst van verschillende goden. 
74 Kunkel, Römische Rechtsgeschichte, Köln, Wien: Böhlau Verlag 1990, p. 16-17. 
75 Kunkel, Römische Rechtsgeschichte, Köln, Wien: Böhlau Verlag 1990, p. 19 e.v. 
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van de rechten van de patriciërs; zij werden plebei, plebejers genoemd. 
Doordat zij niet konden deelnemen aan het rechtsverkeer van de patriciërs, 
verstoken bleven van iedere vorm van recht, ja, uitgebuit werden bij gebreke 
van gecodificeerd recht, ontstond er strijd tussen beide bevolkingsgroepen. 
Bovendien namen de plebejers in aantal sterk toe, terwijl de patriciërs een 
minderheid gingen vormen.76 Niet onmogelijk is dat de patriciërs hun 
gelederen versterkten door hun standgenoten uit overwonnen steden binnen 
Italië door middel van een huwelijk in hun midden op te nemen.77 
De inzet van die strijd vormde gelijkgerechtigdheid. Die strijd heeft Rome 
lang beheerst. In die strijd speelde ook de positie van het huwelijk een rol, 
aangezien de patriciërs het huwelijk slechts als ‘geldig’ zagen, wanneer het 
gesloten was tussen patriciërs. In enkele hoofdlijnen is die strijd als volgt 
samen te vatten. 
 
Er bestond geen geschreven wet- en regelgeving; het heersende recht was het 
gewoonterecht, ius non scriptum. De plebejers stonden aanvankelijk 
rechteloos tegenover de patriciërs. Hun voornaamste doel was dan ook 
bestaande regels schriftelijk vast te leggen in de hoop de uitbuiting te 
stoppen. In de periode die verliep vóór de realisering van dit doel, moesten 
de plebejers zich, volgens de overlevering, meerdere malen uit Rome terug 
trekken (secessio plebis), omdat de patriciërs hardnekkig vasthielden aan 
hun posities; gevolg van secessio van de plebejers was dat het 
maatschappelijk en economisch leven ernstig werd ontwricht en dat de 
schade voor de patriciërs aanzienlijk was. Een diplomatieke missie78 en een 
aanzienlijke concessie aan de plebejers waren nodig om hun terugkeer te 
bewerkstelligen: De Lex sacrata79 (494) geeft de plebejers het recht eigen 
vergaderingen te organiseren en de bevoegdheid eigen magistraten te kiezen 
(tribuni plebis). Deze tribunen hadden een zeer belangrijke bevoegdheid: zij 
konden besluiten van de patriciërs, die zij in strijd achtten met de belangen 
van de plebs, door een veto treffen. Bovendien waren zij in de uitoefening 
van hun functie onschendbaar. De beide malen dat de secessio als noodgreep 
door de plebejers werd gebruikt, verliepen succesvol, mede omdat de 
plebejers deel uitmaakten van de zwaargewapenden als onderdeel van de 
Romeinse strijdmacht.80 
De eerste stap naar gelijkberechtiging was gezet. 

                                                 
76 Linderski, Confarreatio, in: Raaflaub: Social struggles in archaic Rome, Oxford:  
     Blackwell’s Ltd 2005, p. 227. 
77 Raaflaub, Social stuggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s  2005, p. 227. 
78 Zie Livius, Ab Urbe Condita II, 32, 8-12 die de zending van Menenius Agrippa en diens  
     bekende rede verhaalt. 
79 Rotondi, Leges 260-494, p. 192. 
80 Raaflaub, Social struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 197. 
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In 451-450 kwam de wet van de Twaalf Tafelen tot stand:81 daarin werd het 
geldend recht82 opgetekend.  
De totstandkoming van de wet was overigens een patricische 
aangelegenheid. De commissie van voorbereiding, de contacten met de 
Griekse steden in het zuiden van Italië, de contacten met Athene, alles was 
een aangelegenheid van de patriciërs.83 Hierdoor bevestigt de codificatie de 
macht van de regerende elite, omdat zij door de regerende klasse wordt 
gemaakt.84 De conclusie ligt voor de hand: de crisis tussen partijen wordt er 
slechts door vertraagd. 
 
Met deze wet had men een voorname doelstelling gerealiseerd: men had nu 
een wapen in de strijd tegen de willekeur van de kant van de patriciërs; de 
veiligheid voor persoon en eigendom was beter gewaarborgd.85 
De strijd voor een volledige politieke en maatschappelijke gelijkheid ging 
echter door. De wetten van Valerius en Horatius86 (449) kenden aan de 
besluiten van de plebejische volksvergaderingen bindende kracht toe voor 
het gehele Romeinse volk; maar de Senaat, die uitsluitend uit patriciërs 
bestond, diende er wel zijn goedkeuring aan te geven.87  
Maar de inzet voor het recht een geldig huwelijk te sluiten (ius conubii), 
waardoor de sociale integratie werd bevorderd, en voor het ius honorum, het 
recht om de politieke ambten te bekleden met als doel politieke participatie, 
was nog niet gehonoreerd. 
Een plebisciet dat tot stand kwam op initiatief van C. Canuleius en dat de 
geschiedenis is ingegaan als Lex Canuleia (445),88 legde volgens de traditie 
het recht vast dat plebejers een geldig huwelijk met patriciërs en patriciërs 
met plebejers konden aangaan. Cicero89 meldt:  

                                                 
81 De tekst stamt uit de Tripartita van Sext.Aelius Paetus ( cons.198). Het werk bevatte de  
     grondbeginselen van het Ius civile, een, kritische, tekst van de wet van de Twaalf Tafelen,  
     en een overzicht van de legis actiones. 
     Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de tekst van de wet van de Twaalf Tafelen  
     gemoderniseerd is en dat hier en daar sprake is van misinterpretatie. Zie Forsythe, A  
     critical history of early Rome, Berkeley: University of California Press 2005, p. 228. 
82 Wieacker, p. 292. 
83 Cicero, De Republica II, 37 uit daar zijn misnoegen over. 
84 Raaflaub, Social struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 255. 
85 Cary, A History of Rome, down to the reign of Constantine, London: MacMillan & Co Ltd  
     1957, p. 74-78. 
86 Forsythe, A critical history of early Rome, Berkeley: University of California Press 2005,  
     p. 231 acht deze wetten onhistorisch.  
     De patriciërs blokkeerden nog lang de mogelijkheden van de plebejers om deze wet aan te  
     roepen; overgeleverd  is de geschiedenis van Gn.Flavius, die de geheime uitleggingsregels  
     aan het volk schriftelijk bekend maakte. Zie: Lokin & Zwalve: Codificatiegeschiedenis,  
     Deventer: Kluwer 2001, p. 61-62. 
87 Rotondi, Leges 305-449, p. 203 e.v. 
88 Rotondi, Leges 309-445, p. 207 e.v. 
89 Cicero, De Republica II, 63: Qui (decemviri) duabus tabulis iniquarum legum additis,  
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De tienmannen hadden twee tafels toegevoegd met onrechtvaardige 
wetsbepalingen, waaronder een die op een zeer hardvochtige manier 
het huwelijk verbood tussen plebejers en patriciërs, hetgeen 
gewoonlijk toegestaan wordt aan burgers van uiteenlopende staten; 
dit werd later opgeheven door het plebisciet, op naam van 
Canuleius. 

 
De tekst van Cicero meldt dat het huwelijksverbod tussen plebejers en 
patriciërs achteraf aan de wet van de Twaalf Tafelen is toegevoegd en dat dit 
verbod later door een plebiscitum Canuleium is opgeheven.  
Plebiscieten hadden slechts werking tegenover de plebejers. Eerst de Lex 
Hortensia (286) regelde dat plebiscieten werking hadden tegenover het 
gehele volk, dat wil zeggen patriciërs en plebejers. Dat betekent dat de 
traditionele datum van 445 niet kan kloppen.  
Het plebisciet van Canuleius had wellicht een andere strekking, vermoedt 
Forsythe.90  Waarschijnlijk lijkt de suggestie dat het voorstel van Canuleius 
‘politiek’ onhaalbaar werd tegenover andere politieke wensen van de 
plebejers en vooral de verlening van consulaire bevoegdheden aan de tribuni 
plebis.91 
Was er sprake van een huwelijksverbod tussen de beide groepen, of had de 
bepaling in de wet van de Twaalf Tafelen een andere strekking? Wordt de 
traditie, die door de geschiedschrijving wordt ingegeven, niet gevolgd, dan 
stellen de moderne historici voor dat het huwelijksverbod slechts de priesters 
betrof, die door confarreatio huwden.92 Op deze kwestie wordt nog 
teruggekomen. 
Moeilijk te beoordelen is de vraag of het huwelijksverbod in de wet werd 
neergeslagen, omdat het geldend recht was, of dat de verordening nieuw 
was. Voor het laatste, een nieuwe wettelijke regel, is veel te zeggen: de tekst 
van Cicero wijst in die richting en de maatschappelijke onrust, die er het 
gevolg van was, eveneens.  
 
Het recht ‘patricische’ ambten te bekleden kwam door de Leges Liciniae 
Sextiae (367) binnen bereik: wettelijk werd vastgelegd dat het hoogste ambt 

                                                                                                                   
     quibus, etiam quae diiunctis populis  tribui solent conubia, haec illi ut ne plebei cum  
     patribus essent, inhumanissima lege sanxerunt, quae postea plebei scito Canuleio     
     abrogata est,  etc. 
90 Forsythe, A critical history of eary Rome, Berkeley: University of California Press, 2005,  
     p. 230, die vermoedt dat de wet van de Twaalf Tafelen een huwelijksverbod bevatte voor  
     priesters, die via confarreatio dienden te huwen. 
91 Forsythe, A critical history of early Rome, Berkeley: Universty of California Press 2005, p.  
     233 e.v. op grond van Livius, Ab urbe condita IV, 1-7. 
92 Zo Forsythe, p. 235. Raaflaub, p. 151.  
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in de staat, het consulaat, naast een patriciër door een plebejer diende te 
worden bekleed.93  
De gelijkstelling tussen beide bevolkingsgroepen werd formeel gerealiseerd 
door de Lex Hortensia (286), die bepaalde dat de besluiten van de 
plebejische volksvergadering bindend waren voor alle Romeinen, zonder dat 
een advies van de Senaat vereist was.94 
Overigens betekende deze formele gelijkstelling nog niet dat er van een 
maatschappelijke gelijkheid sprake was. Rechtszekerheid in die zin dat 
wettelijke consequenties voorspelbaar waren, en gelijkheid voor de wet, de 
gelijke kans voor iedere burger zijn recht te zoeken, waren in theorie 
aanwezig, maar als effecten van de nieuwe wet openbaarden zij zich pas veel 
later.95  
Een aantal ambten bleef voor de plebejers gesloten, in het bijzonder het 
lidmaatschap van bepaalde priestercolleges. De exclusieve positie van het 
ius sacrum sive patrum hield hen ook buiten de ‘intieme’ kring van 
patricische gebruiken en gewoonten; het personen- en familierecht viel onder 
de werking van het ius sacrum sive patrum. Volledige gelijkstelling aan de 
patriciërs hebben de plebejers nooit bereikt.96 
In de praktijk bleek bovendien dat alleen de leidende plebejers van deze 
formele gelijkstelling profiteerden: de arme soortgenoten bleven van 
gelijkberechtiging buitengesloten.97 
 
1.5. Ius conubii 
Een geldig Romeins huwelijk (matrimonium iustum) kon men slechts 
aangaan wanneer beide partners het recht hadden om een geldig huwelijk te 
sluiten (ius conubii). Men noemt dit wel het ius conubii in beperkte zin. 
Conubium is een beginsel met twee aspecten, de bevoegdheid van de man 
een vrouw te huwen (facultas uxoris ducendae) en de bevoegdheid van de 
vrouw te huwen (facultas nubendi).98  
Aanvankelijk bezaten alleen de patriciërs dit recht; men diende civis 
romanus te zijn, dan wel  de man diende civis te zijn en de vrouw het recht 
een geldig huwelijk aan te gaan (conubium) te bezitten en civis was alleen de 
patriciër. 
Toen Rome haar grondgebied uitbreidde, kon het ius conubii verleend 
worden aan overwonnen stammen; en weer later ook aan volkeren buiten 
Italië die overwonnen werden en deel gingen uit maken van het Imperium 
Romanum.  
                                                 
93 Rotondi, Leges 387-367, p. 216 e.v. 
94 Rotondi, Leges 468-286, p. 238 e.v. 
95 Raaflaub, Social struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 253. 
96 Zo bv. Rawson, The family in ancient Rome,London/Sydney: Croom Helm 1986, p. 135. 
97 Alföldy, The social history of Rome, London: Croom Helm 1984, p. 19. 
98 Volterra, La nozione giuridica del conubium, in Treggiari: Roman Marriage, Oxford: At  
     the Clarendon Press 1991, p. 43. 
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Het ius conubii moest aanvankelijk overeengekomen worden bij verdrag; 
Rome sloot een daartoe strekkende overeenkomst met overwonnen stammen 
of volkeren, maar een automatisch gevolg van het feit dat zij deel waren 
geworden van het Romeinse rijk, was het verlenen van het recht niet. 
 
De kinderen uit een geldig Romeins huwelijk volgden in de rechtspositie van 
hun vader, werden dus Romeins burger en kwamen onder patria potestas.99 
In de toepassing van de familierechtelijke gevolgen waren de Romeinen 
strikt: huwde een vreemdeling (peregrinus), die het ius conubii  had, met een 
Romeinse, dan volgden de kinderen uit deze echtverbintenis de burgerlijke 
status van de man en stonden daarmee onder de familierechtelijke wetten 
van zijn eigen stadstaat.100  
 
Naast het ius conubii gold voor een geldig huwelijk een aantal andere 
geldigheidsvereisten: 
Men mocht niet gehuwd zijn, wanneer men een echtverbintenis wilde 
aangaan.  
Een tweede vereiste betreft de bloedverwantschap: niet toegestaan is een 
huwelijk tussen bloedverwanten, en wel tot de zesde graad. Aanver-
wantschap leverde ook een geldig huwelijksbeletsel op: zo kon een 
stiefmoeder niet geldig huwen met haar stiefzoon.101 
Een derde vereiste was er het leeftijdscriterium. Onder de Romeinse juristen 
is de formalisering van dit punt een slepende discussie geworden. 
Aanvankelijk werd de oplossing gezocht in fysieke kenmerken: zowel de 
jongen als het meisje diende uiterlijk waarneembare verschijnselen van 
volwassenheid te doen vast stellen: de jongen moest pubes zijn, het meisje 
viripotens. In de praktijk zal dit ongetwijfeld niet tot eenduidige uitkomsten 
geleid hebben; men bespeurt e juridische strijdvraag tussen de tegenstanders, 
Sabinianen en Proculianen, nog bij Gaius, wanneer hij stelt dat de Sabiniani, 
waartoe hij ook zichzelf rekent (‘nostri praeceptores’) volwassenheid van de 
man afmeten aan fysieke gesteldheid, terwijl hun tegenstanders van oordeel 
zijn dat een leeftijdsgrens van veertien jaren, waarop de mondigheid geacht 
wordt te worden bereikt, ook voor een huwelijk toereikend is. 
Voor meisjes zou de leeftijd van twaalf jaren volwassenheid inhouden: 

 
Nu zijn Sabinus,Cassius en onze andere leermeesters van mening dat 
ieder die door zijn lichaamsgesteldheid zijn volwassenheid toont – 
d.w.z. ieder die kinderen kan verwekken- volwassen is; en ten 
aanzien van degenen die niet manbaar kunnen worden, zoals 

                                                 
99   Gaius, Institutiones I, 56. De Zuluetta, The Institutions of Gaius, Oxford: At the  
       Clarendon Press 1958, p. 27. 
100 De Zuluetta, The Institutions of Gaius, Oxford: At the Clarendon Press 1958, p. 30. 
101 Volterra, Matrimonio, in NDI  X, p. 333 rk. Gaius, Institutiones I, 59-63. 
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castraten, dient de leeftijd in aanmerking te worden genomen 
waarop men gewoonlijk volwassen wordt. 
Maar volgens de auteurs van de andere school moet de vol-
wassenheid naar de leeftijd beoordeeld worden, in die zin dat zij 
ieder die de leeftijd van veertien jaar heeft voltooid, als volwassen 
beschouwen.102 

 
Uit de tekst  is af te leiden  dat in Gaius’ tijd dit debat nog voortduurt: het 
gaat voort totdat Justinianus in 529 (na Chr.) de discussie beëindigt door vast 
te stellen dat de geëigende leeftijd voor mannen die van het voltooide 
veertiende jaar is,103  met als argumentatie dat inspectie als indecent diende 
te worden beschouwd, de castitas temporum onwaardig; voor vrouwen 
wordt de leeftijd van twaalf jaar herbevestigd, een beslissing die al door de 
voorvaderen is genomen:. 

 
De oude juristen wilden nu dat de volwassenheid bij mannen niet 
alleen naar hun leeftijd, maar ook naar hun lichaamsgesteldheid 
werd beoordeeld. Onze Majesteit echter is terecht van mening dat 
het met de kuisheidsopvattingen van onze tijd in overeenstemming is 
om hetgeen ten aanzien van vrouwen reeds door  onze voorvaderen 
als onbetamelijk werd beschouwd- namelijk een onderzoek naar de 
gesteldheid van het lichaam –, ook op mannen van toepassing te 
doen zijn. En daarom hebben Wij een heilige verordening 
uitgevaardigd en daarbij vastgesteld dat de volwassenheid bij 
mannen terstond na de voltooiing van het veertiende jaar een 
aanvang neemt. Daarbij hebben Wij de in de oudheid met betrekking 
tot vrouwelijke personen goed passende regeling, dat zij na de 
voltooiing van het twaalfde jaar manbaar geacht worden, onverlet 
gelaten.104 

 

                                                 
102 Gaius, Institutiones I, 196: Puberem autem Sabinus quidem et Cassius ceterique nostri  
       praeceptores eum esse putant,  qui habitu corporis pubertatem ostendit, id est eum qui  
       generare potest; sed in his qui pubescere non possunt, quales sunt spadones, eam  
       aetatem esse spectandam, cuius aetatis puberes fiunt. Sed diversae scholae auctores  
       annis putant pubertatem aestimandam id est puberem esse existimant qui XIIII annos  
       explevit- [ restant van de tekst is niet overgeleverd]. 
103 Corbett, p. 52. 
104 Justinianus, Institutiones I, 22: Vert: Pubertatem autem veteres quidem non solum ex  
       annis, sed etiam ex habitu corporis in masculis aestimari volebant. Nostra autem  
       maiestas dignum esse castitate temporum nostrorum bene putavit, quod in  
       feminis et antiquis impudicum esse visum est, id est inspectionem habitudinis corporis,  
       hoc etiam in masculos extendere: et ideo sancta constitutione promulgata pubertatem in  
       masculis post quartum decimum annum completum ilico initium accipere disposuimus,  
       antiquitatis normam in feminis personis bene positam suo ordine relinquentes, ut post  
       duodecimum  annum completum viripotentes esse credantur. 
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Tenslotte diende de bruid of  bruidegom de medewerking te hebben van de 
pater familias indien een van hen of beiden nog onder patria potestas stond 
of stonden.105 
Aan alle voorwaarden, positieve zowel als negatieve, diende gezamenlijk te 
worden voldaan. 
 
De pater familias arrangeerde het aanstaande huwelijk; het betreft dan zowel 
de vader van de bruid als die van de bruidegom, wanneer beide aanstaande 
echtelieden zich in patria potestate bevinden. 
Deze overeenkomst tussen de pater familias van beide partners was een 
constitutief vereiste. Was die overeenstemming eenmaal tot stand gekomen, 
dan stond het een van beiden niet vrij eenzijdig terug te komen op de 
gesloten overeenkomst.106 
Waren partijen sui iuris, dan moeten zij beide instemmen met het aanstaande 
huwelijk en geldt die instemming als constitutief vereiste. Of dit ook voor de 
oudste periodes van Rome geldend was, wordt betwijfeld. Immers, de 
vrouwelijke partij, die sui iuris was, kon niet zelfstandig besluiten tot een 
huwelijk: zij behoefde de toestemming107 van haar voogd (tutor),108 die de 
belangen van haar agnati mede vertegenwoordigde.109 
 
De wilsovereenstemming van partijen, van de beide patres familias of van 
beide partners die sui iuris zijn, is beslissend. Wij vinden deze gedachte 
uitgedrukt door Scaevola:110 
  

En dat de schenking dus niet geldig is, als zij niet heeft 
plaatsgevonden vóór het sluiten van het huwelijk, waarvoor 
wilsovereenstemming als criterium geldt.111 

 
In dezelfde zin drukt Ulpianus zicht uit 
  

Overeenstemming brengt het huwelijk tot stand.112 
 
                                                 
105 Kaser, RPR I, p. 75. 
106 Volterra, Matrimonio, in: NDI X, p. 333 rk. 
107 Gaius, Institutiones I, 144: Een vrouw behoeft een voogd op iedere leeftijd, ongeacht of  
       zij gehuwd is of niet. 
108 Gaius, Institutiones I, 155: Wet van de XII Tafelen schreef een voogd voor, tenzij deze  
       bij testament was aangewezen. 
109 Kaser, RPR I, p. 79: die vermoedt dat de agnati een sterker recht op haar vermogen  
       hadden dan zijzelf. 
110 Cervidius Scaevola, ten tijde van Marcus Aurelius (Schanz-Hosius, Römische Literatur  
       Geschichte III, p. 198).  
111 D.24, 1, 66: Itaque nisi ante matrimonium contractum, quod consensu   
       intelligitur,donatio facta est, non valere. 
112 Ulpianus, Ad Sabinum XXXVI, in D. 50, 17, 30: Consensus facit nuptias. 
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Op het eerste gezicht zou men in de consensus de kern zien van een 
overeenkomst; juist als bij ons zou dan sprake zijn van een 
huwelijkscontract; maar is dat door Scaevola en Ulpianus ook zo bedoeld? 
Schept deze wilsovereenstemming een rechtsbetrekking (vinculum iuris)?  
Aanvankelijk was dat inderdaad zo. Orestano zag de samenleving als de 
Veräusserlichung des Konsensus,113 de samenleving vormt als het ware het 
‘materieelrechtelijke’ element. Het huwelijk is in zijn opvatting een 
rechtsinstituut; deze opvatting heeft belangrijke vertegenwoordigers 
gehad.114 
In 1889 ontwikkelde Manenti115 de theorie waarop sindsdien de meeste 
romanisten zich baseren: de consensus bewerkt geen rechtsband, is niet 
initiërend, vormt niet het uitgangspunt waaruit andere verplichtingen volgen, 
maar is ‘kontinuativ’, hetgeen zo te verstaan is dat van wilsovereenstemming 
blijvend sprake dient te zijn zolang het huwelijk voortduurt; hij spreekt van 
‘Dauerkonsens’, een duurzame wilsovereenstemming. 
Daarom is het huwelijk ontbonden, zodra van wilsovereenstemming geen 
sprake meer is.116 In deze theorie is de wilsovereenstemming derhalve 
bepalend voor het voortduren van het huwelijk en niet de feitelijke 
samenleving. Ook Schulz117 stelt dat de wilsovereenstemming geen con-
sensueel contract tot stand brengt aangezien het geen, juridische, 
verbintenissen in het leven roept, maar slechts status; deze schept slechts 
sociale verplichtingen, die niet in rechte afdwingbaar zijn. 
 
De opvatting van Manenti verwees de tot dan toe geldende leer, dat het 
huwelijk een rechtsbetrekking was, naar de achtergrond. Zijn conclusie, dat 
het huwelijk geen rechtsbetrekking maar een sociaal feit was, telt ook 
vandaag de dag aanhangers.118 
 
De vraag is nu, of de wilsovereenstemming alleen een feitelijkheid zonder 
nadere gevolgen was. Op zijn minst zou toch gezegd kunnen worden dat 
tussen degenen die tot wilsovereenstemming komen, vanaf dat moment een 
‘betrekking’ bestaat, die voor beide partijen ook verplichtingen inhoudt en 
dus een binding tot stand brengt; de verplichting bestaat dan uit de opdracht 
gezamenlijk vorm te geven aan hetgeen overeengekomen is: het huwelijk en 
de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Daarmee neem ik afstand van de 
sociologische benadering. Vanaf de oudste tijd geldt in Rome dat het 

                                                 
113 Eisenring, p. 50. 
114 Eisenring noemt o.a. Volterra, Robleda en Huber (p. 18). 
115 in: Eisenring, Die Römische Ehe als Rechtsverhältnis,Wien/Köln/Weimar: Böhlau Verlag  
       2002, p. 19 e.v. 
116 Eisenring, p. 42. 
117 Schulz, p. 111. 
118 zo b.v. Spruit, Metopen, Deventer, Kluwer 2002, p. 284. 
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huwelijk niet alleen een maatschappelijke status gaf, maar ook juridische 
gevolgen voor de huwenden impliceerde.  
In die zin is het niet onaannemelijk van een rechtsverhouding of 
rechtsbetrekking te spreken.119 
De beide geciteerde teksten dateren van ver ná de republiek. Omdat zij een 
basaal punt betreffen, was bespreking ervan nodig.  
 
1.6.  De verloving 
Aan het sluiten van de hierboven omschreven overeenkomst ging de 
verloving vooraf. Daarover bericht ons Gellius. Hij heeft bij Servius 
Sulpicius, tijdgenoot van Cicero, in diens geschrift De Dotibus het volgende 
aangetroffen: 

 
Sponsalia in ea parte Italiae quae Latium appellatur hoc more atque 
iure solita fieri scripsit Servius Sulpicius in libro quem inscripsit  
DE DOTIBUS: 
‘Qui uxorem ducturus erat ab eo unde ducenda erat stipulabatur 
eam in matrimonium datum iri. Qui ducturus erat (id) itidem 
spondebat. Is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur 
sponsalia. Tun, quae promissa erat ‘sponsa’ appellabatur, qui 
spoponderat ducturum, ‘sponsus’. Sed si post eas stipulationes uxor 
non dabatur aut non ducebatur, qui stipulabatur aut qui 
spoponderat ex sponsu agebat. Iudices cognoscebant. Iudex 
quamobrem data acceptave non esset uxor quaerebat. Si nihil iustae 
causae videbatur, litem pecunia aestimabat, quantique interfuerat 
eam uxorem accipi aut dari, eum qui spoponderat aut qui stipulatus 
erat, condemnabat’. 
Hoc ius sponsaliorum observatum dicit Servius ad id tempus quo 
civitas universo Latio lege Iulia data est. Haec eadem Neratius 
scripsit in libro quem De Nuptiis composuit.120 
 
 
De vertaling luidt: 
 
Sulpicius schrijft in zijn boek De Dotibus dat de Verloving in dat 
deel van Italië dat Latium wordt genoemd, volgens het gewoonte-
recht als volgt placht plaats te vinden: 
‘Hij die tot echtgenote ging nemen liet zich beloven door hem, uit 
wiens machtspositie de vrouw zich ten huwelijk moest laten leiden, 
dat zij hem ten huwelijk zou worden gegeven. 

                                                 
119 In die zin uit zich ook Eisenring in haar dissertatie, zij het dat zij haar conclusie trekt voor  
       het klassieke recht. 
120 Gellius, Noctes Atticae IV, 4. 
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Hij die tot echtgenote ging nemen deed op zijn beurt de belofte.  
Deze overeenkomst bestaande uit vragende beloftes en toezeggende 
beloftes121 noemde men Verloving. 
Vanaf dat moment werd de vrouw die was beloofd ‘verloofde’ 
genoemd, de man die de belofte gedaan had haar ten huwelijk te 
leiden ‘verloofde’. 
Werd echter na deze vragende beloftes de bruid niet ter beschikking 
gesteld, of niet ten huwelijk geleid, dan stond hem die zich haar had 
laten beloven, of hem die de belofte gedaan had, een procedure ex 
sponsu ter beschikking.  
De rechters namen kennis van de zaak. De rechter onderzocht 
waarom zij niet als echtgenote gegeven of aanvaard was. Als hem in 
geen enkel opzicht van een rechtvaardigingsgrond bleek, waar-
deerde hij het geschilpunt op geld, en veroordeelde hem die de 
belofte gedaan had, of hem die zich had laten beloven, in zoveel geld 
als het belang was geweest dat zij als echtgenote werd aanvaard of 
ter beschikking werd gesteld. 
Servius vertelt dat dit verlovingsrecht in acht genomen is tot het 
tijdstip waarop ingevolge de Lex Iulia aan Latium als geheel het 
burgerrecht werd verleend. Neratius schrijft precies hetzelfde in een 
werk dat hij schreef Over het Huwelijk. 
 

Gellius spreekt over een gewoonterecht (mos atque ius) dat Sulpicius 
beschrijft, en dat in Latium heeft bestaan. Samengevat zegt hij het volgende: 
Bij de verloving zijn twee partijen betrokken, die van de aanstaande 
bruidegom, en die van de aanstaande bruid. Partijen gaan bij die gelegenheid 
een overeenkomst aan, die bestaat uit stipulaties en sponsiones. Hielden 
partij of partijen zich na de tot standkoming van deze overeenkomst niet aan 
hun verplichting tot nakomen, dan pleegde men wanprestatie, en kon de 
benadeelde partij ageren ex sponsu. De rechter nam kennis van de zaak en 
onderzocht waarom niet was nagekomen. Bleek hem geen rechtvaardiging 
voor dat gedrag, dan veroordeelde hij degene die wanprestatie pleegde tot 
een bedrag in geld dat overeenkwam met het belang van de benadeelde 
partij. 
 
Allereerst valt op dat Gellius onderscheid maakt tussen stipulatio en sponsio. 
Stipulatio heeft de betekenis van ‘zich laten beloven’, en daarbij gaat het om 
de vragende partij. Sponsio heeft de betekenis van belofte, en daarbij gaat 
het om de partij die een toezegging doet.122 Dat is opvallend omdat in de 

                                                 
121 Kwalificaties overgenomen uit Nelson-Manthe, Gai Institutiones III, 88-181, Berlin:  
       Duncker & Humblott, 1999, Exkurs I zu III, 88. 
122 Zo Nelson-Manthe, Gai Institutiones III, 88-181, Berlin: Duncker & Humblot, 1999,  
       Exkurs I, zu III, 88. 
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dogmatiek onder een stipulatio zowel de vraag als het daarop volgende 
antwoord wordt verstaan; beide vormen één geheel als rechtshandeling. 
Het gebruikte meervoud ‘stipulationum sponsionumque’geeft aan dat er 
sprake was van meerdere stipulationes en van meerdere sponsiones, van 
meer dan één rechtshandeling. 
Daarbij is de vraag aan de orde, of in Rome, zoals in Latium, in de 
archaïsche periode de verloving plaats vond via een dubbele stipulatie en een 
dubbele sponsio? 
Hoe kunnen wij dat  meervoud verklaren? 
Noemen wij de (vader van de) bruidegom A, de vader van de bruid B. 
A laat zich door B beloven dat B zijn dochter aan hem, A, ten huwelijk zal 
geven. Dan volgt de  mededeling dat A een belofte doet in een sponsio.. 
Vastgesteld kan worden dat de beide stipulaties (spondesne? Spondeo) niet 
volledig worden vermeld.   
Dit heeft sommigen onder wie Mommsen, tot de conclusie geleid dat hier 
een lacune in de overgeleverde tekst123 is. Zijn tekstaanvulling luidde:  
 

… datum (iri;qui ducturus erat, id eidem spondebat. Item qui 
uxorem daturus erat, ab eo cui eam daturus erat, stipulabatur eam 
in matrimonium ductum) erat.  

 
Zijn bedoeling is duidelijk: beide stipulaties en sponsiones worden op deze 
wijze aangevuld. De coniectuur van Mommsen vindt geen navolgers meer. 
Zijn conclusie, dat sprake zou zijn van een tekstomissie, heeft op haar beurt 
weer geleid tot maken van andere coniecturen: Hosius124 veronderstelt dat id 
toegevoegd moet worden, een veronderstelling die naar onze mening 
verworpen moet worden aangezien die de onduidelijkheid eerder vergroot: id 
en itidem zijn qua betekenis nagenoeg gelijk. 
Het vervolg van de tekst van Gellius werpt ook geen duidelijk licht over dit 
probleem. Daar wordt gesproken over een actio ex sponsu, een actie voor de 
praetor die een van beide partijen kon instellen ingeval van wanprestatie 
door de ander.   
Hoe worden de handelingen rond de verloving in Rome door romanisten 
beoordeeld?  
Schulz geeft zonder nadere adstructie aan dat een dubbele sponsio ge-
bruikelijk was.125 Daarmee sluit hij aan op de situatie in Latium; hij kan zich 
vinden in de coniectuur van Mommsen. 

                                                 
 
123 Mommsen b.v. in de tekst van Cavazza, Aulo Gellio, Le notti Attichi, Bologna 1992-  
       1996. 
124 Zie de tekst van Gellius, Noctes Atticae IV, 4.    
125 Schulz, p. 109. 
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Corbett126 geeft aan dat er gerede twijfel bestaat of de verloving wel van een 
dubbele stipulatie was voorzien: het karakter van de stipulatie is immers, dat 
het beide partijen bindt, ook al is er sprake van één verplichting. 
In Rome komt als regel een overeenkomst door één stipulatio en door één 
sponsio tot stand.127  
Met betrekking tot de verloving beroept men zich daarbij op een tekst van 
Ulpianus;128 deze tekst spreekt van één stipulatie, waarmee de man zich zijn 
toekomstige vrouw laat beloven. Van een tweede stipulatie wordt niet ge-
sproken: 
  

Bij onze voorvaderen was het namelijk de gewoonte dat zij van  
elkaar bij stipulatie bedongen en aan elkaar beloofden dat vrouwen  
hun echtgenotes zouden worden.129 

 
De vraag is relevant of Ulpianus wel geldend recht voor de archaïsche tijd 
beschrijft; sluit hij aanvullende stipulaties uit, of  heeft hij meer het oog op 
de situatie van tijden daarna?  
Algemeen wordt aangenomen dat de verloving, zoals andere over-
eenkomsten, door één stipulatie werd bekrachtigd.  
De laatste opmerking van Gellius wijst tenminste in die richting, dat Latium 
zich naar Rome’s gebruik richtte, als hij opmerkt dat de dubbele stipulatie tot 
de stand koming van de Lex Iulia130 (90) is blijven bestaan. Omdat het 
gebruik van meerdere stipulatie en sponsiones zo opmerkelijk was heeft 
Gellius dat in zijn werk opgenomen, opmerkelijk, omdat het zich 
onderscheidde van de in Rome gebruikelijke vorm, die Gellius kende. In zijn 
voorstelling van zaken is de wederkerigheid van partijen uitgangspunt en 
komt de meervoudsvorm betekenis toe. De suggestie van Nelson-Manthe, 
die aan de meervoudsvorm geen nadere betekenis toekennen,131 volgen wij 
daarom niet.  
Er zou een mogelijkheid zijn dat de stipulaties zich niet beperken tot de 
huwelijkssluiting, maar ook betrekking hebben op de bruidsschat; daarover 
werden ook bindende afspraken gemaakt bij de verloving. Wanneer wij die 
stipulatie en sponsio daarop betrekken, wordt het volgende beeld geschetst: 
De (vader van de) aanstaande bruidegom laat zich door de vader van de 
bruid een bruidsschat beloven (stipulatie). De vader van de bruid zegt die toe 
(sponsio). Deze voorstelling van zaken lost het probleem van de pluralis-
vorm wel, maar het probleem itidem niet op. Bovendien kan qui ducturus  
                                                 
126 Corbett, p.  9 e.v. 
127 Kaser, RPR I, p. 168. 
128 D. 23, 1, 2. 
129 Vert: Nam moris fuit veteribus stipulari et spondere sibi uxores futuras. 
130 Rotondi, Leges 664-90, p. 338-9 
131 Nelson-Manthe, Gai Institutiones III 88-181, Berlin: Duncker &Humblott, 1999 Exkurs I 
       zu III, 88. 
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alleen betrekking hebben op de (vader van de) bruidegom. Om die reden 
biedt deze overweging geen oplossing.  
 
Een tekst van Varro132 die ons is overgeleverd, kan wellicht een oplossing 
bieden: 

    
Si spondebatur pecunia aut filia nuptiarum causa, appellabatur et 
pecunia et quae desponsa erat sponsa; quae pecunia inter se contra 
sponsu rogata erat, dicta sponsio; cui desponsa quae erat, sponsus, 
quo die sponsum erat, sponsalis. Qui spoponderat filiam 
despondisse dicebant, quod de sponte eius, id est de voluntate, 
exierat: non enim si volebat, dabat, quod sponsu erat alligatus: nam 
ut in comoediis vides dici 
 
Sponden tuam gnatam filio uxorem meo ? 
 
Quod tum et praetorium ius ad legem et censorium iudicium ad 
aequum existimabatur.133 
 
Als geld of dochter wegens een huwelijk werd beloofd, werd zowel 
het geld als de dochter ‘sponsa’genoemd. Het geld waarom werd 
gevraagd door beide partijen bij gelegenheid van de verloving, in 
geval van verbreken van de gelofte, werd ‘sponsio’genoemd. De man 
aan wie het meisje werd beloofd, heette ‘sponsus’; de dag waarop de 
belofte was gedaan, heette ‘sponsalis’. Hij, die zijn dochter had 
beloofd, van hem zei men dat hij zijn dochter had ‘weg beloofd’, 
omdat zij buiten de macht van zijn ‘spons’, dat wil zeggen zijn wil 
was getreden. Want ook als hij feitelijke niet wilde, gaf hij haar toch, 
omdat hij gebonden was door zijn belofte. Want U ziet dat gezegd 
wordt als in de blijspelen 

 
Belooft gij uw dochter als echtgenote voor mijn zoon? 

  
Toentertijd werd dat beoordeeld als praetorisch recht, als aan-
vulling op de wet, en als een beoordeling door de censor, naar 
billijkheid. 
 

Varro vertelt een voor hem historische situatie, die, naar men aanneemt, 
Romeins is.134 Bij gelegenheid van de verloving werd door de vader van de 

                                                 
132 Corbett, p. 15: in language wich has lent itself to various interpretations 
133 Varro, De lingua latina VI, 70-71.   
134 Girard, Manuel elementaire de droit romain, Paris: Librairie nouvelle de Paris 1906, p.  
       148 benadrukt dat Sulpicius een Latijnse, Varro een Romeinse situatie beschrijft. 
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aanstaande bruid zijn dochter of ‘geld’ beloofd. Het alternatief (aut) duidt de 
situatie aan dat de dochter niet gegeven werd: pecunia is het bedrag dat 
overeengekomen wordt bij wanprestatie.135 Bij de overeenkomst ter 
gelegenheid van de verloving werden dus twee zaken overeengekomen: de 
aanstaande bruid en het bedrag dat in geval van niet-nakomen van de 
overeenkomst, verviel, een boetebeding. Watson’s suggestie dat ‘geld’werd 
ingevoerd, nadat de sponsio zijn actie had verloren,136 past niet in de 
alternatieve formulering van Varro’s tekst.  
De mogelijkheid ‘geld’ te interpreteren als bruidsschat,137 komt onaan-
nemelijk voor: op de eerste plaats door het gebruik van het alternatieve aut: 
men kwam de bruidsschat overeen, aanvullend op de afspraak over de bruid. 
Bovendien kent Varro de gebruikelijke term voor bruidsschat, dos,138 zodat 
het gebruik van pecunia als synoniem van dos niet voor de hand ligt.  
De huwelijksverplichting, die bij de verloving overeengekomen was, werd, 
zo zegt Varro, nageleefd: ook al wilde de vader van de bruid niet nakomen, 
hij deed het toch omdat hij door zijn gelofte gebonden was. En de 
toevoeging is betekenisvol: bij niet nakomen staat een rechtsmiddel open: 
een beroep op de praetor en een oordeel van de censor.  
De vermelding van de praetor wijst erop dat van een juridische beoordeling 
eerst sprake kon zijn ná de instelling van beide ambten, dus na 367; voordien 
moet de bescherming gegolden hebben, die de wet van de Twaalf Tafelen 
bood, waarover Gaius ons informeert: 
 

De actie bij wege van de aanvrage van een rechter werd ingesteld 
ingeval een dergelijke procedure bij de wet was voorgeschreven 
voor een bepaalde aangelegenheid, zoals b.v. bij de wet der Twaalf 
Tafelen voor de eis gegrond op een vormelijke mondelinge 
overeenkomst. 
De procedure verliep ongeveer als volgt: Degene die de actie 
instelde, zei: 
‘Ik beweer dat gij mij krachtens vormelijke belofte 10.000 sestertiën 
behoort te geven. Ik vraag u, Erkent of ontkent gij dit?’ De 
wederpartij zei dat hij niet behoorde te geven, waarop de eiser zei: 
‘Vermits gij ontkent, verlang ik dat gij, Praetor, een rechter of 
scheidsman toewijst.’ 139 

                                                 
135 Kaser, RPR I, p. 76 spreekt van die ältere Form. Zie ook noot 33. 
136 Watson, Pers p. 13. 
137 Zo b.v. Rolfe in de tekstuitgave van Gellius, p. 237, as dower. 
138 Varro, De lingua latina V, 14  Filia, dote cassa (Dochter zonder huwelijksgift); V, 175  
       (pecunia) potest item dici dos (geld kan eveneens huwelijksgift genoemd worden). 
139 Gaius, Institutiones IV, 17a: Per iudicis postulationem agebatur si qua de re ita ageretur  
       lex iussisset, sicuti lex XII tabularum de eo quod ex stipulatione petitur; eaque res talis  
       fecerat; qui agebat sic dicebat: EX  SPONSIONE TE MIHI X MILIA SESTERTIUM    
       DARE OPORTERE AIO. ID POSTULO. AIAS AN  NEGES. Adversarius dicebat non  
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De procedure ten overstaan van de praetor heeft betrekking op de 
situatie dat een actie verbonden was aan de overeenkomst, zo lezen 
wij in dit fragment. 
De procedure voor de censor is van een andere aard: de censor 
hield toezicht op o.a. de gewoonten en zeden, het college had het 
regimen morum. Daarbinnen viel ook het toezicht op de wijze 
waarop de patria potestas werd uitgeoefend.140 Maakte men 
misbruik in de uitoefening van deze bevoegdheid, dan kon men 
getroffen worden door een veroordelende uitspraak van de censor. 
In tegenstelling tot de rechtsgang voor de praetor is die voor de 
censor niet aan vaste normen gebonden; de censor had een grote 
mate van discretionaire bevoegdheid, zijn oordeel was op eigen 
inzicht gebaseerd; daardoor kon hij normenbevestigend, maar ook 
vernieuwend optreden.141 Een ander verschil betrof de processuele 
positie van de gedaagde: in een procedure voor de praetor kwam 
hem een rol toe, ten overstaande van de censor bestond geen 
klachtrecht.142 De tekst van Varro schept geen duidelijkheid op een 
toch wel belangrijk punt: hij schakelt de procedure voor de praetor 
en die voor de censor op één lijn; maar mede op grond van de 
Gaius’ tekst is vast te stellen dat de procedure voor de praetor ouder 
is, omdat hij slechts gevoerd kon worden toen de actie nog in 
gebruik was; de procedure voor de censor komt eerst op wanneer 
b.v. de verloving zijn actie weliswaar verloren heeft, maar er 
desalniettemin sprake kan zijn van een morele misstap.  

 
Ik zou de teksten van Gellius en Varro in onderling verband willen bezien; 
men kan zich de gang van zaken als volgt voorstellen: 
De vader van de bruid (B) laat zich beloven door de (vader van de) 
aanstaande bruidegom (A) middels een, tweede stipulatio, dat ingeval van 
niet-nakomen van de huwelijksbelofte A hem, B, een geldsom (pecunia) zal 
voldoen. A. belooft dat op zijn beurt (itidem).(tweede sponsio)  
Langs deze weg stel ik een oplossing voor het tekstprobleem van Gellius 
voor. Wij gaan  ervan uit dat de beschreven Latijnse verloving aanvankelijk 
een dienovereenkomstige procedure in Rome kende, met een meervoudige 
stipulatie en een meervoudige sponsio. Die meervoudige procedure geeft 
Varro ook aan. 

                                                                                                                   
       oportere; actor dicebat QUANDO TU NEGAS TE PRAETOR IUDICEM  SIVE  
       ARBITRUM POSTULO UTI DES. 
140 Kaser, RPR I, p. 62. 
141 Kaser, Das altrömische ius, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1949, p. 62. 
142 Kaser, idem p. 63. 
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Itidem en het bewuste gebruik van de meervoudsvormen van stipulatio en 
sponsio komen zo in onderlinge samenhang en verband tot gelding.143 
  
Hoewel geen sprake is van een formeel huwelijk, gelden vanaf de verloving  
rechten en plichten die voor een deel dezelfde zijn als voor gehuwden.144 De 
ouders van de verloofden hadden de status van schoonouders.145 Schond men 
de rechten, of kwam men de plichten van de nieuwe status niet na, dan 
leverde dat de ander het recht een repudium te zenden.146 Op het repudium 
zal nog nader worden ingegaan.147 
De verloofde wordt uxor genoemd. Aannemelijk is dat de gronden voor het 
verbreken van een verloving dezelfde waren als die voor het verbreken van 
het huwelijk. 
De gebondenheid van partijen bij de verloving was juridisch en 
maatschappelijk kennelijk even sterk als bij het huwelijk. Dat geldt a fortiori 
voor de archaïsche periode: de overeenkomst via stipulatie heeft het karakter 
van een Eidesgeschäft.148 
 
Nadat in het voorafgaande de voorwaarden voor een geldig huwelijk en de 
verloving zijn behandeld, komt het huwelijk zelf aan de orde. 
 
1.7. Het huwelijk; doel.  
Het huwelijk werd gezien als een verbintenis, een verbond tussen man en 
vrouw, in beginsel bestemd voor het gehele leven.149 Iets minder sterk drukt 
Cicero zich uit: 

 
Onze voorouders hebben de sterke wens gehad dat het huwelijk  
standvastigheid kende.150 

 

                                                 
143 Zie ook Kaser, RPR I, p. 76, noot 31; Kupiszewski geeft een aanzet tot een soortgelijke 
       interpretatie ( SZ 77(1960), p. 125  e.v. in Kaser, RPR I, p. 75, noot 27). 
144 Marquardt, Das Privatleben der Römer, Leipzig: Verlag von S.Hirzel 1879, p. 39, noot 4. 
145 Watson, Law of the Ancient Romans, Dallas: Southern Methodist University Press, p. 31. 
146 Zo b.v. D.23, 1, 6 en D.23, 1, 10, beide teksten van Ulpianus. 
147 Hoofdstuk 3. 
148 Kaser, RPR I, p. 169 en Kaser, Das altrömische ius, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht  
       1949, p. 259. 
149 D. 23, 2. 1  Modestinus: Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis  
       vitae, divini  et humani iuris communicatio. Vert: Het huwelijk is een verbond van man  
       en vrouw, een deelgenootschap voor het gehele leven, de vorming van een duurzame  
       gemeenschap naar goddelijk en menselijk recht. 
150 Cicero, De Republica  6, 2, 2 Firmiter enim maiores nostri stabilita matrimonia esse  
       voluerunt. 
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Het huwelijk had een doel: zorgen voor nakomelingschap.151 Het huwelijk 
was hét instrument om de familia en de gens te doen voort bestaan, het was 
de basis van de maatschappij.152 Daardoor werd de cultus van de 
voorvaderen gecontinueerd: de voorvaderen werden door de nakomelingen 
vereerd als degenen die familia en gens in stand hadden gehouden door 
nakomelingen te verwekken; door zelf op zijn beurt aan dit doel mee te 
werken, verwierf men na zijn dood een plaats in deze galerij van 
vereerden.153 Voor dit doel diende de continuïteit van de onderlinge band en 
liefde,154 affectio maritalis; deze onderscheidde het huwelijk van andere 
samenlevingsverbanden, zoals het concubinaat. Om die doelstelling te 
verwezenlijken vereiste het huwelijk feitelijk samenwonen.155 
 
Zoals we hebben gezegd, ging het huwelijk in de oudste tijd samen met de 
vestiging van manus, de maritale macht van de man over zijn echtgenote. 
Hoe stellen wij ons dat voor?156 
Verliep bij een huwelijk confarreatione alles volgens de regels, zoals bij 
andere belangrijke Romeinse festiviteiten, dan begint de dag met het 
waarnemen van de auspiciën.157 Het nemen van de auspiciën was geen loze 
ritus: het stelde het huwelijk onder de autoriteit van de goden.158 De 
plechtigheid staat onder leiding van de Pontifex Maximus en de Flamen 
Dialis. Nadat de pontifex een offer heeft gebracht, wordt de huwelijksakte 
(tabulae/tabellae nuptiales)gepasseerd: de noodzakelijke, wederzijdse 
wilsovereenstemming wordt daarbij tot uitdrukking gebracht;  dan verklaart 
de vrouw tevens haar wil in de manus van haar man te willen treden en 
daardoor in de gens van haar echtgenoot;159 daardoor is de maritale macht 
(manus) gevestigd; vanaf dat moment behoort zij tot de familia van haar man 
en is gerechtigd deel te nemen aan alle plechtigheden en riten van zijn 
familie.160 Vestiging van manus bewerkt immers een verandering van 

                                                 
151 Op vele plaatsen in literaire teksten: Ennius,Chresphontes 120; Plautus, Captivi 889,   
       Aulularia 148; Cicero, De Officiis I, xvii; Gellius, IV, iii, 1,2 en andere. 
152 Cicero, De Officiis I, xvii en Livius, Ab urbe condita, XXXIX, 41,4 spreekt  van prisci  
       mores, de aloude zeden. 
153 Callistratus, Quaestiones II, in:  D. 50, 16, 220, 3. 
154 Bartocci, Le Species Nuptiarum nell’esperienza romana arcaica, Roma: Il Cigno Galileo  
       Galilei, 1999, p. 22.  
155 Watson, Priv, p. 39. 
156 Marquardt, op.cit. p. 47. die met name wijst op de aanwezigheid van tien getuigen, als  
       reminiscentie daaraan. 
157 Valerius Maximus, 2, 1. 1: Apud antiquos non solum publice sed etiam privatim nihil  
       gerebatur nisi auspicio prius sumpto. Vert: Oudtijds werd geen enkele openbare dan wel  
       particuliere handeling verricht dan nadat men eerst de auspicia had waargenomen. 
158 Humbert, Le rémariage à Rome, Milano: Giuffré1972, p. 72. 
159 Mommsen, Römische Forschungen I, 11 e.v. in Marquardt, Privatleben der  
       Römer,Leipzig: Verlag von S.Hirzel, p. 47 noot 3. 
160 Mitteis, Romisches Privatrecht, Aalen: Scientia Verlag 1994, p. 121 e.v. 
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familie, mutatio familiae. Onder leiding van een pronuba, een reeds langer 
getrouwde vrouw, wordt het  jonge paar naar een altaar geleid waar het panis 
farreus, het speltbrood, aan Juppiter wordt geofferd. Vermoedelijk voor dat 
doel is de flamen Dialis bij de plechtigheden aanwezig.    
 
De bruid behoudt haar familienaam en voegt daaraan die van haar man toe, 
in de genitivus ijvoorbeeld Caecilia Metella Crassi.161 Bij haar huwelijks-
sluiting verwerft zij een andere status, die van mater familias of uxor. Cicero 
informeert ons over het verschil in benaming: mater familias is de echt-
genote in een huwelijk dat met manus is gesloten; alle overige echtgenoten 
zijn uxor.162 Bovendien krijgt zij de honor matrimonii, de eer een gehuwde 
vrouw te zijn, die haar onderscheidt van de vrouw die in concubinaat samen 
leeft.163 Overigens heeft het onderscheid slechts sociale en geen rechts-
gevolgen. 
 
De status van de gehuwde man verandert ook, hij is maritus, al komt de term 
vir ook voor.164 
 
Na de echtverbintenis vinden feestelijkheden plaats. Bij het vallen van de 
avond vindt de deductio in domum mariti plaats. Deze dient men te 
onderscheiden van de vestiging van maritale macht (manus). Niet alleen dat 
zij op verschillende momenten in het ritueel hun plaats hebben, zij hebben 
ook een verschillend doel. De deductio maakt deel uit van de feestelijkheden 
van de trouwdag en is een rituele, maar wel feitelijke handeling. Dit gebruik 
maakt het huwelijk uiterlijk waarneembaar en daardoor controleerbaar. De 
feestgenoten participeren als getuigen en vergezellen de jonggehuwden naar 
hun nieuwe woning. 
 
Ook coemptio165 kent zijn eigen ritueel, overigens profaner van karakter dan 
de confarreatio. De schijnkoop wijst immers op een formele rechts-
handeling, waardoor iemand aan een ander eigendom over personen of zaken 
afstaat. Daarbij zijn vereist vijf gekwalificeerde, dat wil zeggen hiertoe 
speciaal uitgenodigde volwassen Romeinse burgers, getuigen als mede een 
weegschaalhouder (libripens). Gaius beschrijft de procedure: 

 

                                                 
161 Gaudemet, Observation sur le manus, in: Archives de l’histoire du droit oriental et  
       Revue des droits de l’ Ántiquité II, (1953) p. 347; Marquardt, Das Privatleben der 
       Römer I, Leipzig: Verlag von S.Hirzel, p. 21 noot 2. 
162 Cicero, Topica iii, 14.  
163 Kaser, RPR I, p. 322 en noot 9. 
164 B.v. Gaius, Institutiones, I, 136. 
165 Boethius’ commentaar op Cicero, Topica 3. 14,in: Piro, Usu in manum convenire,     
       Napoli, Edizione Scientifiche Italiane, 1994, p. 45. 
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De vormelijke overdracht is een soort van symbolische verkoop. Ook 
deze rechtshandeling is eigen aan de Romeinse burgers en wordt op 
de volgende wijze verricht: er worden tenminste vijf volwassen 
Romeinse burgers als getuigen opgeroepen en voorts nog iemand die 
dezelfde staat heeft en die de bronzen weegschaal moet hanteren; 
laatstgenoemde wordt weegschaalhouder genoemd. In hun bijzijn 
spreekt degene aan wie vormelijk overgedragen wordt, terwijl hij 
een stukje brons vasthoudt, het volgende uit, 
‘Ik beweer dat deze mens naar Quiritisch recht mij toebehoort en hij 
door mij gekocht is met dit brons en deze bronzen weegschaal’. 
Vervolgens tikt hij met het stukje brons tegen de weegschaal en geeft 
het zogenaamd als koopprijs aan degene door wie hij aan hem wordt 
overgedragen.166 

 
Ook hier is sprake van een plechtigheid, met reminiscentie aan zeer oude 
tijden: Brons wordt gebruikt omdat het vroeger het enige betaalmiddel 
was.167  
Ook bij de ceremonie van de coemptio is sprake van onderlinge wils-
overeenstemming,168 ook voor de vestiging van manus. 
Vanaf het moment van de wilsovereenstemming bevond de vrouw zich in 
manu mancipioque.169 Deze term in mancipio esse is voorbehouden aan de 
machtsoverdracht door middel van coemptio. 
Volledigheidshalve wordt hier gewezen op de tekst die Gaius in dit verband 
gebruikt: bij zijn bespreking van de emancipatio spreekt hij over in causa 
mancipii esse.170 De formule blijkt uitsluitend bij Gaius in gebruik te 
zijn171en wordt gekwalificeerd als een technische term: causa komt de 
betekenis van ’rechtspositie, rechtstoestand’ toe; de term is in betekenis 
synoniem aan de bij Gellius aangetroffen formule.   
 

                                                 
166 Gaius, Institutiones I, 119: Est autem mancipatio imaginaria quaedam venditio: quod et  
       ipsum ius proprium civium Romanorum est; eaque res ita agitur: adhibitis non minus  
       quam quinque testibus civibus romanis puberibus et praeterea alio eiusdem condicionis  
       qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is qui mancipio accipit aes tenens 
       ita dicit:Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc 
       aere aeneaque libra. Deinde aere percutit idque aes dat ei a quo mancipio accipit,quasi  
       pretii loco. 
167 Gaius, Institutiones I, 122. De wet van de Twaalf Tafelen spreekt uitsluitend over  
       bronzen betaalmiddel. 
168 Zie Piro, noot 162, p. 43. 
169 Gellius, Noctes Atticae IV, 3, 3. 
170 Gaius, Institutiones I, 131. 
171 David-Nelson, Gai Institutiones, Leiden: Brill 1954-1968, p. 163. 
172 Recent: Raaflaub, Social struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 198. 
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Vestiging van manus door confarreatio is bij de patriciërs in gebruik:172 zij 
alleen konden immers in de aanvang een geldig huwelijk sluiten en voor hen 
golden de voorvaderlijke, door cultus en religie geïnspireerde gebruiken. De 
belangen van de plebejers liepen in veel opzichten parallel aan die van de 
patriciërs: hun bijdrage aan de totale economie en het sociale leven van 
Rome had hun vaak grote welvaart gebracht. Die belangen eisten ook 
waarborgen en juridische garanties bij overdracht, vererving, huwelijk etc. 
Zij hebben voor het huwelijk hun eigen vormen en formaliteiten gekend. 
Vanuit die opvatting hebben sommige schrijvers beredeneerd dat het 
huwelijk cum manu, waarbij de manus gevestigd  werd door  coemptio, een 
plebejische instelling was;173 onaannemelijk lijkt deze stelling niet.  
Hoe maritale macht werd gevestigd, hangt in dat geval dan af van de sociale 
klasse van de bij de overeenkomst betrokken families. 
 
In de romanistiek neemt men algemeen aan dat het huwelijk cum manu de 
oudste vorm is, en in de archaïsche periode bij uitsluiting heeft bestaan. Dat 
valt af te leiden uit een tekst die handelt over het huwelijk sine manu:174 
 

Om die reden is bij de wet van de Twaalf Tafelen bepaald dat als 
een vrouw niet op deze wijze in de beschermingsmacht van haar 
echtgenoot wilde komen, zij jaarlijks gedurende een periode van drie 
opeenvolgende nachten afwezig moest zijn om zo telkens de 
verjaring te stuiten.175 

 
Waarom zou men voorkeur voor het huwelijk sine manu hebben? 
Gaius spreekt over de vrouw als subject van handelen: als zij de 
verjaringstermijn wil stuiten, moet zij ervoor zorgen dat ze drie 
achtereenvolgende nachten niet onder hetzelfde dak als haar echtgenoot 
verblijft. Dat actief handelen zien wij uitsluitend bij de usu-modaliteit 
optreden: ieder jaar opnieuw kan zij die keuze maken.176 Door feitelijke 
afwezigheid gedurende drie nachten stuit zij de verkrijgende verjaring, 
waardoor van rechtswege ‘maritale macht’ wordt gevestigd.  
De uitleg van de wetsbepaling houdt in dat de continuïteit van de echtelijke 
relatie en daarmee samenhangend de uitoefening van haar opdracht niet 
wordt beëindigd of opgeschort, maar slechts onderbroken, en wel gedurende 

                                                 
 
173 Zo Girard, Manuel élementaire de Droit Romain, Paris: Arthur Rousseau editeur  1906,  
       p. 149. Bij ons: Van Oven, Leerboek van het Romeins Privaatrecht, Leiden: Brill 1946,  
       p. 449. 
174 Deze tekst werd reeds eerder besproken in Hoofdstuk 1, zie noot 45. 
175 Gaius, Institutiones I, 111: Itaque lege duodecim tabularum cautum est ut si qua nollet eo  
       modo in manum mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque  
       anni (usum) interrumperet. 
176 Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano preclassico, Milano: Cedam 2000 p. 212. 
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drie nachten; ook haar dagelijkse bezigheden en verplichtingen worden niet 
geschaad. Alleen de verplichting tot echtelijke samenleven wordt er 
kennelijk door getroffen. 

 
Over de zin en achtergrond van het trinoctium is veel gespeculeerd. 
Zo werpt Treggiari177de vraag op of hier geen sprake is van een 
proefhuwelijk: de bestendigheid van de relatie kan door de partners 
gewaardeerd worden, de fertiliteit kan beoordeeld worden en bij een 
negatieve waardering van een van beide of beiden, vindt geen 
‘eigendomsoverdracht’ plaats. Zij vraagt zich af of in een dergelijk 
samenlevingsverband wel sprake is van het ter beschikking stellen 
van een huwelijksgift (dos )! 
Deze theorie lijkt ons minder juist omdat een kenmerkend element 
van de ‘huwelijkse’ samenleving, de bruidsschat, ontbreekt. 
Daardoor komt een dergelijke samenleving eerder het predikaat 
concubinaat toe dan vrije huwelijks vorm. Het concubinaat178 is een 
zuiver feitelijke relatie, de vrouw staat buiten de rechtspositie van 
haar minnaar; wat hen beiden bindt, is de geslachtsgemeenschap. 
Kinderen, die uit een dergelijke relatie worden geboren, volgen de 
rechtspositie van de moeder, dit in tegenstelling tot het manus-vrije 
huwelijk, waar de kinderen de rechtspositie van de vader volgen. 
Daarin ligt de erkenning van de legitimiteit van dit samen-
levingsverband. Het ligt om die reden niet in de rede te ver-
onderstellen dat de huwelijksgift niet gegeven werd dan op het 
moment dat door ononderbroken samenleving van een volledig jaar 
de maritale macht een feit was.   
Een tweede poging tot verklaren is afkomstig van Lévy-Bruhl.179 Een 
geldig huwelijk, zonder manus wordt door deze auteur getypeerd als 
‘une sorte de stage’; na afloop van die proefperiode, ‘si la femme a 
donné toute satisfaction à son mari, elle est, sans autre forme, 
introduite dans la famille de celui-ci’.  
Een kanttekening hierbij is dat  de bronnen wijzen op de actieve rol 
van de vrouw: het uitgangspunt dat sprake moet zijn van satisfactie 
van de man, is betwistbaar. Een proefperiode, stage of welke andere 
benaming men ook wil geven, gaat voorbij aan het feit dat Gaius 
uitdrukkelijk spreekt van de huwelijkse staat: nupta perseverabat, zij 
bleef een vol jaar ononderbroken gehuwd (anno continuo nupta 

                                                 
177 Treggiari, Roman Marriage, Oxford: At the Clarendon Press 1991, p. 21. 
178 Meyer, Der römische Konkubinat, Aalen: Scientia Verlag 1966 p. 87 e.v. 
  
179 In: Bartocci: Le species Nuptiarum nell’esperienza romana arcaica, Roma:  Il Cigno  
       Galileo Galilei, 1999, p. 31. 
180 Treggiari, Roman marriage, Oxford: At the Clarendon Press 1991, p. 35.         
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perseverabat). Dat dient men toch zo te verstaan dat bij beide 
partners de wil voorop stond gehuwd te zijn en dat dus sprake is van 
de blijvende aanwezigheid van de affectio maritalis. 
Er is dan ook weinig ruimte voor een andere interpretatie van dit 
verschijnsel dan dat wij te doen hebben met een erkende vorm van 
huwelijk, echter een, waar in afwijking van de algemeen geldende 
regel, geen maritale macht tot stand kwam, onmiddellijk bij de 
huwelijkssluiting.   
Tegen de suggestie van Treggiari180 dat de ontwikkeling van het 
huwelijk van een mét maritale macht naar een zonder, ten nauwste 
samenhangt met de regels van eigendomsverwerving en met de 
maatschappelijke ontwikkelingen die echtscheiding in de hand 
werkten, kan worden ingebracht dat echtscheiding door de wet van 
de Twaalf Tafelen op deze wijze niet gereguleerd kan zijn: daar was 
het de tijd in het midden van de vijfde eeuw nog niet voor. Het zou 
immers betekenen dat de vrouw het initiatief een scheidingsprocedure te 
starten toekomt. De maatschappelijke verhoudingen maken het hoogst 
onwaarschijnlijk dat die mogelijkheid bestond.181 

 
Het lijkt aannemelijker dat het de familie was, die een echtverbintenis met 
maritale macht of niet of nog niet wilde; dat is op zijn beurt zeer goed 
verklaarbaar vanuit bestaande vermogensposities: men wilde machts-
verschuivingen in vermogen voorkomen en het eigen vermogen veilig 
stellen. Een in dit verband interessante suggestie deed recentelijk Eder.182 Hij 
vermoedt dat het huwelijk sine manu een instrument was in de klassenstrijd: 
patricische vrouwen konden wel huwen met een plebejer, maar kwamen niet 
onder zijn manus. Verschuiving in vermogen kon zo worden voorkomen. 
In dat opzicht werden de belangen van patriciërs en plebejers bij de 
genoemde regeling in de wet formeel in gelijke mate bediend. De patriciërs, 
die nog altijd de landeigenaren waren en die vanuit hun lange traditie er 
belang bij hadden, dat de vrouw geïntegreerd werd binnen de familie van de 
man183 hielden vast aan de vestiging van maritale macht: binnen de 
agrarische gemeenschap heeft de echtgenote ook een belang deel uit te 
maken van het huishouden: Haar taak van echtgenote en opvoeder van de 
kinderen, degene die leiding geeft aan de huishouding en toezicht heeft op 
het personeel, kan die belangrijke taken niet uitoefenen zonder zelf deel uit 
te maken van de familia. De plebejers hadden de keuze, met of zonder 
maritale macht en beide vormen werden gelegaliseerd.  
                                                 
 
181 Zie ook Astolfi, Il matrimonio nel diritto preclassico, Milano: Cedam 2000, p. 207. 
182 Eder, The political significance of the codification of law in archaic societies,in:  
       Raaflaub, Social struggles in archaicRome, Oxford: Blackwell’s  2005, p. 255. 
183 Bartocci, Le species nuptiarum nell’esperienza romana arcaica, Roma: Il cigno Galileo  
       Galilei 1999, p. 31. 
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De oorsprong van deze vorm van echtverbintenis, zonder maritale macht, 
blijft onduidelijk; de rol van de vrouw, aan wie de beslissing is jaarlijks de 
echtelijke samenleving tijdelijk te onderbreken, heeft aanleiding gegeven tot 
theorievorming.184 
 
Een laatste punt van aandacht is de vraag, of het huwelijk gekwalificeerd 
moet worden als een rechtsfeit, een feit waaraan het recht bepaalde gevolgen 
verbindt; of als een wat in de moderne dogmatiek een rechtshandeling heet, 
een door het recht erkende handeling waarbij bepaalde gevolgen van die 
handeling, bewust worden nagestreefd, omdat men die gevolgen wil.  
Onder romanisten is de gangbare opvatting dat het huwelijk een rechtsfeit185 
is. De indruk bestaat dat deze opvatting vooral stoelt op het tijdperk, dat 
overwegend buiten het bestek van deze studie valt: het principaat. 
Uitgangspunt tijdens het principaat is dat wilsovereenstemming (consensus) 
het huwelijk tot stand brengt en dat het ontbreken ervan de huwelijksband 
als niet-bestaand erkent. Hoe moeten wij de positie van het huwelijk ten tijde 
van de republiek begrijpen? 
Was sprake van een overeenstemming (consensus) dan was daarmee het 
huwelijk nog niet tot stand gekomen. Eerst moest aan bepaalde voorwaarden 
voldaan worden en bepaalde beletsels mochten zich niet voordoen. Deze 
regels stammen uit het gewoonterecht en zijn ook later gehandhaafd. 
Daarover is in het voorafgaande gesproken. 
Was aan die voorwaarden voldaan en deden beletsels zich niet voor, dan 
werd vervolgens in de oudste tijden het huwelijk aangegaan met maritale 
macht (manus). Manus betekende een rechtsbetrekking, die een verandering 
van rechtspositie van de vrouw inhield. 
Op welk moment in de procedure om tot een huwelijk te komen, is sprake 
van deze juridische mutatie? Lopen wij de verschillende fasen nog eens na. 
Bij gelegenheid van de verloving (sponsalia) worden afspraken gemaakt: de 
wil van beide partijen om tot een huwelijk te komen leidt tot de 
wilsovereenstemming, over de rechtsbetrekking tussen de aanstaande echte-
lieden worden afspraken gemaakt; afspraken worden gemaakt over de 
huwelijksgift en wellicht over het moment waarop het huwelijk zal worden 
aangegaan. Hierbij is geen sprake van feitelijke handelingen, zij vormen 
gezamenlijk een obligatoire overeenkomst en in de oudste tijd worden 
dergelijke overeenkomsten bindend door de stipulatie, en in rechte af-
dwingbaar. 

                                                 
184 Kaser in Bartocci, Species etc. p. 32, noot 98; De Zuluetta, The institutions of  
      Gaius, Oxford: At the Clarendon Press1953, p. 37. Beiden veronderstellen b.v. met een  
       overblijfsel te doen te hebben van een prehistorische matriarchaat. Enige bevestiging  
       vanuit bestaande bronnen is daarvoor niet te krijgen. 
185 Verwezen wordt naar de discussie, eerder in dit hoofdstuk. 
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Bij de huwelijkssluiting, die in de oudste tijd uitsluitend confarreatione 
plaats vindt, maakt de vestiging van manus onderdeel uit van het geheel aan 
rituelen dat de huwelijkssluiting vormt. Binnen het geheel van handelingen 
maakt de overgang van de bruid in de maritale macht van haar bruidegom of 
diens pater familias, als juridisch onderdeel, deel uit van het ritueel. Er 
ontstaat een nieuwe rechtsbetrekking, die een mutatie betekent van de 
bestaande: de bruid verlaat haar familia en treedt in die van haar bruidegom 
en zij aanvaardt daarmee een ondergeschikte positie, nu ten opzichte van 
haar man. Dat wordt in een huwelijksakte vastgelegd, die door getuigen 
wordt ondertekend. Deze gevolgen zijn gewild, door de handeling te stellen 
wordt het beoogde doel bereikt. 
 
Wordt maritale macht gevestigd coemptione, dan gebeurt dat ook binnen het 
geheel aan rituelen dat de huwelijksaanvang omgeeft. Ook hier geldt 
hetzelfde als bij de confarreatio huwelijkssluiting: er ontstaat een nieuwe 
rechtsverhouding en de wijziging wordt door wet en gewoonte 
voorgeschreven, en ook hier geldt dat het vooraf gestelde doel door het 
stellen van de handeling wordt bereikt. 
 
In beide vormen van huwelijkssluiting is derhalve sprake van een door wet 
of gewoonterecht gedicteerde procedure, die tot het vooraf gestelde doel 
leidt. De conclusie mag zijn dat de huwelijkssluiting niet een zuiver feitelijk 
gebeuren was en dat niet alleen de consensus toereikend was om een 
huwelijk aan te gaan. Het manus-huwelijk verbindt zodoende het gehuwd 
zijn en de rechtsverhouding tussen de vrouw en degene die de maritale 
macht over haar bezit. Deze rechtsverhouding is er een van onderwerping: 
zij schikt zich in de maritale macht van haar echtgenoot, en aanvaardt zijn 
gezag. Daarbij is geen sprake van dwang:186 Zij aanvaardt dat gezag, die 
ondergeschikte positie, omdat zij die van tevoren heeft geweten én gewild. 
Haar handeling was, om het in de moderne dogmatiek te formuleren, gericht 
op het beoogde gevolg. In die zin is de huwelijkssluiting een rechts-
handeling, in die gevallen waar het huwelijk met maritale macht wordt 
aangegaan. 
 
Anders ligt de situatie in een huwelijk zonder maritale macht: wij 
recapituleren een aantal relevante punten.  
De echtgenote is óf sui iuris óf staat nog onder patria potestas. 
De huwelijkssluiting vindt niet plaats in een zelfde procedure als bij het 
huwelijk met maritale macht. 
Zij treedt bij gelegenheid van haar huwelijk niet toe tot de familia van haar 
echtgenoot; een mutatio familiae vindt niet plaats. 
                                                 
186 Bartocci, Le species nuptiarum nell’esperienzia romana arcaica. Roma: Il cigno Galileo  
       Galilei 1999, p. 28. 
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Wél geldt dat sprake is van consensus om tot een samenleving(sverband) te 
komen; de eventuele kinderen komen ook in deze verbintenis onder het 
gezag van de man. 
De conclusie kan dan ook slechts zijn dat een huwelijkssluiting zonder 
maritale macht geen rechtshandeling in hield. Wel kan men spreken van een 
rechtsfeit: Man en vrouw besluiten tot samenleven en vormen tezamen een 
gezin. 
  


