
Hoofdstuk 3 
 

ECHTSCHEIDING 
 
 
3.1.Terminologie 
 
Voor de handelingen die ‘scheiden’ aanduiden, gebruiken de Romeinen 
verschillende woorden: 
Gaius geeft de volgende etymologische verklaring van het Latijnse woord 
echtscheiding (divortium): zij gaan uiteen, die het huwelijk willen eindigen, 
hun geesten zijn gescheiden: 

 
Het woord echtscheiding is ofwel afgeleid van de scheiding der 
geesten, ofwel van het feit dat degenen die hun huwelijk beëindigen, 
in verschillende richtingen uiteengaan.1 

 
De gangbare woorden voor echtscheiden zijn te onderscheiden in twee 
benaderingen: juridisch taalgebruik en meer feitelijk, dat wil zeggen: het 
uiteengaan van de partners. 
Tot de eerste groep behoren:  
- Repudiare; de term wordt ook gebruikt bij verbreken van de verloving:  

 
Tussen een ‘echtscheiding’ en een ‘opzegging’ bestaat dit verschil 
dat ook een toekomstig huwelijk kan worden o-gezegd, terwijl het 
onjuist is van een verloofd meisje te zeggen dat zij gescheiden is, 
want de term echtscheiding is ontleend aan het feit dat degenen die 
uit elkaar gaan, in verschillende richtingen uiteengaan.2 

 
Handelend persoon is degene die de scheiding initieert, meestal is de man 
subject van de handeling;3 bij hoge uitzondering is de vrouw subject. In de 
betekenis ‘echtscheiden’ wordt het woord niet gebruikt bij Plautus, 
Terentius, Cicero, Livius en Ovidius. 
- Divertere zien wij bij Plautus in gebruik, met de vrouw als handelend 
persoon. Later treedt ook de man als subject op. Het woord komt bij de 
prozaschrijvers in de late republiek niet voor. Initiatiefnemer en 
vertrekkende zijn dezelfde persoon. Divortium (facere) treffen wij in een 

                                                 
1 D. 24. 2. 2: Gaius, libro XI ad edictum provinciale, Divortium autem vel a diversitate  
   mentium dictum est vel quia in diversas partes eunt, qui distrahunt matrimonium.   
2 D. 50. 16. 191: Paulus, Libro XXXV ad Edictum, Inter divortium et repudium hoc interest  
   quod repudiari etiam futurum matrimonium potest, non recte autem sponsa divortisse  
   dicitur quod divortium ex eo dictum est quod in diversas partes eunt qui discedunt.  
3 Bonfante, Corso di diritto romano I, Roma, p. 33-4. 
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citaat van Cato aan bij Gellius;4 het is later de meer gangbare en ook 
technische term geworden.5 
- Dimittere (wegsturen) kan man en vrouw tot subject van de handeling 
hebben; de formulering komt veelvuldig voor bij Cicero en de 
prozaschrijvers van het vroege principaat. Het is dan een terminus technicus 
geworden. 
Tot de tweede groep behoort een reeks formuleringen die ruim-telijke 
scheiding aangeven; subject van handelen is degene die ex (domo) handelt, 
met andere woorden, de handeling houdt een verwijdering uit de echtelijke 
woning in. Bij de komedieschrijvers komen wij veelvuldig tegen 
- Exigere,6 (wegjagen) en extrudere7(wegjagen, eruit stoten), waarbij de 
handelende persoon de eigenaar van de woning is; dat is vaak, maar niet 
uitsluitend de man.8Daarnaast komen wij bij Cicero expellere (verdrijven) 
tegen.9 
- Vertrek uit de echtelijke woning wordt aan gegeven door 
abire10 (weggaan) en, discedere (weggaan, afscheid nemen).11 De laatste 
term wordt later, in de klassieke periode, een vakterm in het huwelijks-
recht.12 Daarnaast komt deserere (verlaten) voor,13 terwijl separare 
(scheiden) zeldzaam is.14 
 
3.2. Het repudium 
 
Zoals reeds is gezegd was de echtelijke liefde (affectio maritalis) de motor 
voor de huwelijkse samenleving; nodig was wederkerigheid. Ontbrak het nu 
aan die wederkerigheid, was een van beide partners niet langer bij machte de 
relatie in stand te houden, dan was sprake van een breuk in de relatie.  
Volhardde men in die houding, dan kon dat leiden tot een definitieve 
breuk.15 Om dat definitieve moment aan te geven en om een einde aan de 
huwelijkse relatie te maken, kon de partner over gaan tot opzeggen van de 
relatie, de verstoting; dat is een éénzijdige handeling; de Romeinen betitelen 
deze als het repudium. 
                                                 
4  Gellius, Noctes Atticae X, 23.4 ‘Vir’inquit, ‘cum divortium facit..’ 
5   Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologique de langue latine, Paris: Librairie  
     C.Klincksieck 1959, p. 725 lk.  
6   B.v. Plautus, Mercator 822 en Terentius, Hecyra 242. 
7   Plautus, Rudens 1046-7. 
8   Levy, Hergang p. 78, noot 4. 
9   Cicero, Pro Cluentio 14. 188. 
10 Plautus, b.v. Menaechmi 722 en Miles 1164. 
11 B.v. Cicero, Pro Cluentio 189. 
12 Levy, Hergang p. 6 e.v. 
13 B.v. Plautus, Amphytrio 888, Terentius, Adelphoe 477. 
14 Treggiari, Roman Marriage, Oxford: At the Clarendon Press 1991, p. 441;  
     Georges’Ausführliches Handwörterbuch meldt geen enkel voorbeeld. 
15 Volterra, Matrimonio e divorzio in: NDI X, p. 330. lk. 
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Het repudium  vertoont overeenkomst met het Attische recht: de eenzijdige 
handeling die een einde aan de huwelijksverbintenis maakt, de apopempsis, 
staat in het Griekse recht beide partners als rechtsmiddel ter beschikking; 
qua vorm komt dat overeen met het Romeinse repudium. Of het in het 
Romeinse recht beide partners ter beschikking staat, zal nog nader 
onderwerp van bespreking zijn. 
 
Over de formule zijn de volgende versies in gebruik: In de teksten is Baete 
foras16 (Ga de deur uit!) over geleverd, een oudere formulering.17 
Ondenkbaar is niet dat deze formule oudtijds in gebruik was toen de 
huwelijksopzegging kon worden beperkt door de vrouw eenvoudig de deur 
te wijzen; dat viel in de tijd samen met de situatie dat de vrouw geen privé 
eigendom kon bezitten.  
De latere en meer gebruikelijke vorm van de huwelijksopzegging vinden wij 
bij Gaius: 

 
Bij verstoting, dwz opzegging zijn de volgende formules algemeen 
aanvaard: ‘Houd je eigen zaken voor jezelf!’ en ‘Zorg voor je eigen 
zaken! 18 

 
De formule die Gaius noemt, past eerder in een zich ontwikkelend 
maatschappelijke relatie tussen echtelieden waar de vrouw zich 
langzamerhand een eigen positie verwerft. 
De formule komt in verschillende vormen in teksten voor. Gaius’ tekst geeft 
de algemeen aanvaarde formule aan. In de literaire bronnen komt een 
variatie op dit hoofdthema voor, naast de oude formule baetere,19 treffen wij 
varianten aan bij Plautus, Martialis en Iuvenalis.20 

 
De tekst van Gaius vergt enige verduidelijking. 
Opzegging (renuntiatio) verklaart het feitelijke gebeuren: medegedeeld 
wordt dat er een einde aan de huwelijksrelatie is gekomen. 
De formule, die als algemeen aanvaard (comprobatus) wordt getypeerd, is te 
beschouwen als de uiting van de wil om aan de relatie een einde te maken 
(animus discedendi).21 

                                                 
16 B.v. Plautus, Casina 210;  en ook latere auteurs als Martialis, Epigrammata 11. 104 en  
     Juvenalis, Saturae, 6, 146; zij geven varianten. 
17 Pacuvius, Lucilius en Plautus gebruiken baeto als synoniem voor ‘gaan’. Georges,  
     Ausführliches Lateinisch – Deutsches Handwörterbuch 2 Bände, Hannover: Hahnsche  
     Buchhandlung 1959, p. 777. 
18 D.24. 2. 2. 1. Gaius, Lib XI ad edictum provinciale, In repudiis autem, id est renuntiatione,  
     comprobata sunt haec verba: ‘Tuas res tibi habeto’, item haec ‘Tuas res tibi agito’.  
19 Varro bij Nonius 77. 
20 Plautus, Amphitryo; Martialis, Epigrammata 11, 104, 1; Iuvenalis Saturae VI, 146.  
21 Kaser, RPR I, p. 81, noot 2. 
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Habere geeft de aangesproken partij opdracht de eigen goederen mee te 
nemen. Agere is abstract: daarbij wordt de aangesproken partij opgedragen 
in de toekomst voor de eigen zaken te zorgen. Bij beide formuleringen speelt 
tuas res een verschillende rol: bij agere is de strekking duidelijk: in de 
toekomst zorg je voor je eigen zaken. Bij habere is men het erover eens dat 
deze woorden vermogensrechtelijke betekenis hebben.22 Welke betekenis? 
Werd een huwelijk onder maritale macht (cum manu) aan gegaan, dan is 
uitgangspunt dat alle eigendom van de vrouw overgaat naar haar man, en 
wel ten titel van bruidsschat (dos). 
In de komedies van Plautus vinden wij daar voorbeelden van; in zijn 
Mercator beklaagt Dorippa, die door haar man bedrogen wordt, zich 
tegenover de oude Lysimachus: ‘jezelf en alles wat je bezit heb je aan zò’n 
man overgeleverd en nu doet hij je dít aan!’: 

 
Ongelukkiger vrouw dan ik zal er niet zijn en was er niet! Wat voor 
man heb ik gehuwd! 
Ach mij, ellendige! Aan wat voor man vertrouw jij jezelf en je 
bezittingen toe! Aan wat voor man heb ik tien talenten bruidsschat 
overgedragen om dit hier onder ogen te moeten zien, om deze 
vernederingen te moeten verdragen! 23 

 
In zijn Casina vinden wij een tweegesprek tussen Myrrhina en Cleustratra, 
twee matrones, die de relatie van de vrouw tot de man bespreken. Het 
gesprek is openhartig en betreft in het bijzonder een slavinnetje dat 
Cleustrata zegt op eigen kosten te hebben groot gebracht en opgevoed. Dat 
ontlokt haar gesprekspartner de uitspraak dat die houding haar ‘niet past’, 
vrouwen hebben geen eigendom buiten hun echtgenoot om, ‘alles wat jij in 
eigendom hebt, is van je man! ‘: 

 
Hij eist tegen mijn wil mijn slavinnetje op, dat mijn eigendom is, dat 
op mijn kosten is grootgebracht en opgevoed, om het aan zijn 
beheerder te geven, maar hij houdt zelf van haar! 
MY: Ik smeek je dringend, spreek je uit, want hier mag je dat: wij 
zijn hier samen! CL: Ja! MY: Waar komt zij vandaan? Het geeft 
immers geen pas dat een ingetogen vrouw iets aan geld bezit zonder 
medeweten van haar man, en de vrouw die dat wel heeft, die heeft 
dat niet fatsoenlijk gekregen, of zij heeft het haar man ontfutseld, of 

                                                 
22 Uitvoerig Yaron: Minutiae on roman divorce, in: TvR. XXVIII (1960), p. 3. 
23 Vrs 700 e.v. Miserior mulier me nec fiet nec fuit. Tali viro quae nupserim. Heu miserae  
     mihi. Em quoi te et tua quae tu habeas commendas viro, em quoi decem talenta dotis detuli 
     haec ut viderem ut ferrem has contumelias 
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zij heeft het door onbetamelijk gedrag verworven. Daarom meen ik 
dat alles wat van jou is, je man toebehoort. 24 

 
Wellicht zegt het laatste citaat iets over de maatschappelijke werkelijkheid: 
deze kon wel eens iets genuanceerder dan de juridische liggen; ondanks een 
huwelijk met maritale macht kan de slavin bezit (quae mea est) van de 
vrouw zijn: de wijze van verkrijging wordt wel twijfelachtig genoemd: Je 
hebt dat niet fatsoenlijk in bezit gekregen! 
Ook in Cicero’s tijd gaat men nog steeds van dezelfde stelligheid uit:  

 
Wanneer een vrouw in de maritale macht van haar man komt, wordt 
alle eigendom die de vrouw toebehoorde, eigendom van de man ten 
titel van bruidsschat.25 

  
Bepalend is het huwelijksregiem:26 onder maritale macht staan, betekent 
voor de vrouw: geen eigendom. 
Ook het huwelijk zonder maritale macht (sine manu) kende een bruidsschat 
en ook de eigendom van die bruidsschat was voorbehouden aan de man.27 
Maar, in tegenstelling tot haar lotgenoot in het huwelijk mét maritale macht, 
kon de vrouw zich in deze echtverbintenis de eigendom over bepaalde 
vermogensbestanddelen al vroegtijdig voor behouden; deze bleven buiten de 
huwelijksgift en haar eigendom (res extra dotem).28 Voorwaarde was dat zij 
sui iuris was. Wellicht ligt hier een verband met het schenkingsverbod 
tussen echtelieden29 en had de scherpe scheiding tot doel verschuivingen in 
het vermogen tussen echtelieden te voorkomen.30 Ulpianus zegt daarover: 
  

Krachtens gewoonte is bij ons aanvaard dat schenkingen tussen man 
en vrouw niet geldig zijn.  
Deze regel is aanvaard om te voorkomen dat zij over en weer uit 
liefde voor elkaar berooid zouden geraken door in het doen van 

                                                 
24 Vrs 191-206-7: Quin mihi ancillulam ingratiis postulat, quae mea est, quae meo educta  
    sumptu siet, vilico suo dare, sed ipsus eam amat. MY obsecro dicenam hic nunc licet  
    dicere: nos sumus CL: ita est! MY: unde ea tibi est? Nam peculi probam nil habere  
    addecet clam virum, et quae habet partum ei hau commode est, quin viro aut subtrahat aut  
    stupro invenerit. Hoc viri censeo esse omne quidquid tuom est.  
25 Cicero, Topica IV, 23: Cum mulier viro in manum convenit omnia quae mulieris fuerunt  
     viri fiunt dotis nomine. 
26 Kaser, RPR I, 1971, p. 79 en 80. 
27 Söllner, 1969, p. 25. 
28 Söllner, 1969, p. 26. 
29 Zo Söllner, 1969, p. 26. 
30 Zo Kaser, RPR I, 1971, p. 331. 
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schenkingen geen maat te houden, maar zich aan grenzeloze 
generositeit jegens elkaar te buiten gaan (...).31 

 
Waaraan Paulus toevoegt: 
 

Om te voorkomen dat hun neiging om zich vooral op het groot-
brengen van kinderen toe te leggen, teloor zal gaan.32 

 
Kunnen wij bovenstaande overwegingen betrekken op de door Gaius over-
geleverde formulering?  
Het eerste wat men kan zeggen is, dat de formule slechts gelding krijgt 
wanneer sprake is van een huwelijk zonder maritale macht: haar eigendom, 
dat wil zeggen datgene wat buiten de bruidsschat is gebleven bij het aangaan 
van het huwelijk, moet zij met zich mee nemen. Probleem bij deze 
interpretatie is dat de formule een algemeen karakter heeft, en niet alleen 
toegesneden is op een huwelijk met dit vermogensrechtelijke regiem. 
Een tweede mogelijkheid biedt wellicht res tuas te interpreteren als de 
bruidsschat. Onder bepaalde omstandigheden diende die aan de voormalige 
echtgenote te worden gerestitueerd. Maar niet in alle gevallen, zodat 
daarvoor dezelfde redenering als bij het vorige punt geldt: de formule heeft 
een algemene strekking. 
In de wetenschappelijke discussies is betoogd dat tuas res in beide 
huwelijksregiems op persoonlijke bezittingen van de vrouw betrekking 
heeft: te denken is aan kleding, wellicht ook sieraden,33 die zij tijdens de 
duur van haar huwelijk bij voorbeeld van haar eigen familie cadeau heeft 
gekregen, zaken, die men tegenwoordig als ‘lijfgoed’ duidt.34  
Deze oplossing komt het meest waarschijnlijk voor: zij komt tegemoet aan 
het algemene karakter van de formulering en is niet strijdig met de algemene 
uitgangspunten van het huwelijksvermogensrecht. 
 
Over de geschiedenis van het repudium kan het volgende worden opgemerkt. 
Cicero’s Oratio Philippica II35 vermeldt het bestaan van een bepaling van 
het repudium in de wet van de Twaalf Tafelen:  

 

                                                 
31 D.24. 1. 1. Ulpianus, Op Sabinus XXXII, Moribus apud nos receptum est ne inter virum et  
     uxorem donationes valerent. Hoc autem receptum est ne mutuo amore invicem  
     spoliarentur donationibus non temperantes, sed profusa erga se facilitate.  
32 D. 24. 1. 2.Paulus, Ad Sabinum VII, ne cesset eis  studium liberos potius educendi.  
33 Zo Kaser, RPR I, p. 82, noot 10; Watson,Pers p. 48; Yaron, Minutiae on roman divorce,  
     in: TvR. 1960. p. 5. 
34 Yaron, Minutiae on roman divorce, TvR 28 (1960), p. 1-12. 
35 Cicero, Orationes Philippicae II, 69: Illam suam suas res res sibi habere iussit ex  
     duodecim tabulis claves ademit, exegit. 
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Hij beval die vrouw van hem haar eigen zaken voor zichzelf te 
houden, op grond van de wet van de Twaalf Tafelen ontnam hij haar 
de huissleutels, en zette haar buiten de deur. 

 
De tekst is onderwerp van debat en dat niet zo zeer wegens de wettelijke 
bepaling, als wel wegens de inhoud ervan.36 De vraag is daarbij, of de wet 
van de Twaalf Tafelen een bepaling heeft bevat betreffende (huis)sleutels. 
Deze plaats van Cicero is de enige die daar melding van maakt. 
Onwaarschijnlijk is dat de wet iets over sleutels gezegd heeft: het ontnemen 
van sleutels kan als een detail van de uitvoering van de echtscheiding 
worden gezien. Het probleem, dat ontstaat wanneer men vermelding in de 
wet van de Twaalf Tafelen niet aanvaardt, laat zich eenvoudig oplossen door 
een wijziging in de interpunctie aan te brengen. In deze tekst wordt de 
interpunctie van Clark gevolgd. Wanneer men echter de komma achter iussit 
schrapt en plaatst achter tabulis, krijgt men de in onze ogen juiste 
interpretatie, een oplossing die Watson voorstelt:  

 
Hij beval haar op grond van de wet van de Twaalf Tafelen haar 
eigen zaken voor zich zelf te houden, hij ontnam haar de huissleutels 
en zette haar buiten de deur. 

 
Vervolgens is van belang dat Cicero meldt dat de wet een bepaling over het 
repudium bevatte. Die melding zelf is niet omstreden. Het betreft een tekst 
op Tabula 4.3.37 Cicero noemt de vorm en niet de verplichting tot uitbrengen 
van het repudium. Onwaarschijnlijk komt het mij voor om in de wet vast te 
leggen dat voor een repudium een bepaalde vorm verplicht is zonder iets te 
bepalen over de functie van deze verplichting: een vormvoorschrift alleen 
treft toch geen doel. Wij willen in het vormvoorschrift de verplichting tot 
uitbrengen van het repudium inlezen. 
Dat Cicero met recht kon stellen dat de wet van de Twaalf Tafelen een 
dergelijke bepaling heeft bevat, is aannemelijk door zijn mededeling dat een 
vast onderwerp van het onderwijs in zijn dagen was dat leerlingen de wet 
van de Twaalf Tafelen bestudeerden en uit hun hoofd kenden.38  
De conclusie is dan ook dat ten tijde van Cicero de verplichting bestond een 
repudium in een standaardformule, voorgeschreven door de wet van de 
Twaalf Tafelen, uit te brengen. 
 
De formule die Cicero vermeldt, is waarschijnlijk oud: Gaius vermeldt hem 
nog als ‘algemeen gebruikelijk’, tweehonderd jaar na Cicero. 
                                                 
36 Uitvoerig bij Corbett, p. 218, Watson, Priv  p. 27  en Levy, Hergang  p. 5 e.v. 
37 Bruns, Fontes iuris romani antiqui, Friburgi in Brisgavia et Tubingae in Libraria  
     Academica I.C.B.Mohrii, 1879, p. 20. 
38 Cicero, De Legibus 2, 4, 9. 
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Een tweede tekst kan de conclusie, dat de wet van de Twaalf Tafelen een 
verplichting tot uitbrengen van een repudium bevatte, versterken. Het 
volgende citaat van Gaius in de Digesten, luidt: 
 
 Gaius: De wet van de Twaalf Tafelen bk III. 

 
Als er niet, op grond van de Wet, een scheiding(sbrief) is gezonden, 
en de vrouw om deze reden nog als gehuwd wordt beschouwd, zal, 
wanneer iemand met haar in het huwelijk treedt, deze persoon nog 
geen echtbreker zijn. In die zin heeft Salvius Iulianus geantwoord; 
echtbreuk wordt immers, zo zegt hij, niet zonder boos opzet ge-
pleegd, ofschoon wel gezegd moet worden dat iemand die beseft dat 
zij niet overeenkomstig de wet verstoten is, niet met boos opzet 
echtbreuk pleegt.39 
 
Gaius libro tertio ad legem duodecim tabularum. 
 
Si ex lege repudium missum non sit et idcirco mulier adhuc nupta 
esse videatur, tamen si quis eam uxorem duxerit, adulter non erit. 
Idque Salvius Iulianus respodit quia adulterium, inquit, sine dolo 
malo non committitur; quamquam dicendum ne is, qui sciret eam ex 
lege repudiatam non esse, dolo malo committat. 

  
Deze tekst is omstreden. Op de eerste plaats de inscriptie en de vraag of 
Gaius wel een Commentaar op de wet heeft geschreven. Volterra40 is de 
belangrijkste woordvoeder van degenen, die deze vraag ontkennend 
beantwoorden. Zijn indruk is dat de verwijzing naar de wet van de Twaalf 
Tafelen aangetekend is door de glossatoren41 of compilatoren, die de 
desbetreffende tekst in de marge noteerden bij een dienovereenkomstige 
passage uit de Augusteïsche wetgeving.  
Een inhoudelijk argument ontleende Volterra aan het vervolg van het 
fragment: ‘boos opzet’ is nodig om echtbreuk te begaan, een wettelijk 
criterium dat eerst bij de Wetgeving van Augustus zou zijn geformuleerd. 
Zijn conclusie is dan ook dat Gaius hier de materieelrechtelijke inhoud van 
de Augusteïsche wetgeving bespreekt. Nu is bij Lenel42 te lezen dat hij het 
‘waarschijnlijk, maar niet zeker’ acht, dat het commentaar op de wet van de 
Twaalf Tafelen te dateren is na de verschijning van de Digesten van 

                                                 
39 D. 48. 5. 44. 
40 Volterra in: Yaron, De divortio varia, in: TvR. XXXII( 1964), p. 554 e.v. 
41 Zie uitvoerig Levy, Hergang p. 18-19. Treggiari, Roman marriage, Oxford: At the  
     Clarendon Press 1991, p. 456 e.v. 
42 Lenell, Palingenesia Iuris Civilis, Leipzig: Tauchn 1889, p. 242, noot 1, r.k. 
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Julianus. Het citaat steunt dat vermoeden maar dat is alleen van belang voor 
de datering van Gaius’ commentaar.  
Uit meerdere citaten in de Digesten blijkt dat Gaius de behandeling van de 
wet van de Twaalf Tafelen lardeert met opmerkingen over de opvattingen 
van andere juristen.43 Daaraan kan men een argument ontlenen dat het citaat 
betrekking heeft op een in de wet van de Twaalf Tafelen geregelde kwestie. 
 
Anderen44 gaan uit van de authenticiteit van de inscriptie. Het commentaar 
van Gaius had de bedoeling begrippen uit die wet voor zijn studenten en 
tijdgenoten te verduidelijken.45 Deze argumentatie berust op de tekst-
overlevering. De conclusie, die daaruit te trekken is, maken wij tot de onze. 
 
Wat betreft de inhoud van het citaat is Levy van mening dat het fragment 
betrekking heeft op de formaliteiten die bij de wet waren geregeld, een 
zelfde beoordeling als waartoe de bovenvermelde tekst van Cicero hem 
aanleiding geeft. Corbett46 deelt de opvatting, dat sprake is van een ‘divorce 
formality, in practice no longer compulsory observed’. Zijn ‘no longer 
compulsory’ gaat ervan uit dat er in het verleden wél sprake van een 
verplichting was. Kaser neemt terzake een ambivalente positie in: in zijn 
‘Altrömisches Recht’47 betoogt hij dat de wet van de Twaalf Tafelen een 
vormvoorschrift bevatte voor de echtscheiding, en dat de opstellers van de 
wet ‘manche nachmals der Sitte zugewiesene Verhaltensnorm gesetzlicher 
Regelung würdigten, als durch die damals bereits seit längerem in 
Rechtsbereich anerkannten Wirkungen der Scheidung’. De Tienmannen, die 
met de opstelling van de wet belast waren, hadden de opdracht, zo moeten 
wij Kaser kennelijk verstaan, een oeroud gebruik wettelijk te regelen, niet 
omdat ook andere sinds lang bestaande gebruiken moesten worden geregeld 
bij wet, maar wegens de sinds lange tijd binnen het recht erkende gevolgen 
van de scheiding. Met andere woorden, de gevolgen van echtscheiding 
waren dermate vér strekkend en waren dermate ingrijpend dat zij in het 
bijzonder wettelijk moesten worden verankerd De gevolgen waar Kaser op 
doelt, betreffen de vermogensrechtelijke gevolgen. 
In zijn latere werk48 betoogt Kaser dat een vormvoorschrift voor de 
wilsuiting tot scheiden niet bestond en suggereert hij dat Gaius in het 
onderhavige fragment de vorm voor gebodsbepaling heeft aangezien. Dat 

                                                 
43 Een enkel voorbeeld ter illustratie D.50. 16. 236, 1 (‘Javolenus’),  en D.2. 4. 18 (‘de  
      meeste juristen’).  
44 Recent: Treggiari, Roman marriage, Oxford: At the Clarendon Press 1991.  
45 Levy, Hergang, p. 19 (’ohne Zweifel’); Bruns,Fontes  en nog recent Yaron, Minutiae, in:   
    TvR  XXVIII (1960) p. 7. 
46 Corbett, p. 209. 
47 Kaser, Das altrömische Ius, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1949, p. 320-1. 
48 Kaser, RPR I, p. 327. 
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laatste, nu, moet op een misverstand berusten: Gaius spreekt in dit fragment 
niet over vormen. 
Eerder lijkt het ons, dat zowel Corbett en Levy, als ook de latere Kaser hun 
oordeel baseren op latere ontwikkelingen in het recht en tegen die 
achtergrond de situatie van de vijfde eeuw beoordelen. Voor Gaius is het 
belangrijk voor een juist begrip van de in zijn tijd bestaande rechtsregels en 
rechtsverhoudingen een beroep te doen op de wet van de Twaalf Tafelen.49 
Zonder kennis van de oude instituties kan men de huidige niet begrijpen. Het 
bestaan van een verplichting tot kennisgeving van echtscheiding die door 
Augustus wettelijk werd vast gelegd,50 verklaart hij mede door op het 
vroegere bestaan van deze verplichting te wijzen. Tot tweemaal toe wordt in 
het betreffende fragment in gelijke bewoordingen op de wettelijke ver-
plichting gewezen een repudium uit te brengen: ‘Wanneer een repudium op 
grond van de wet…’  
Yaron51 betoogt dat ‘ex lege’ hier ‘gebaseerd op een van de echtscheidings-
gronden’ zou inhouden.  
Hij geeft klaarblijkelijk een materieelrechtelijke interpretatie, waarbij hij 
aanneemt dat de wet de gronden voor de echtscheiding vermeldde. 
Hiervan blijkt overigens nergens, bronnen zijn niet beschikbaar. Wij nemen 
afstand van de opvatting van Kaser52 dat ‘Kundgabe der Scheidungs-
willen… deren Einhaltung trotz Erwähnung in den XII Tafeln wohl kein 
rechtliches Erfordenis war’. Wel onderschreven wordt zijn opvatting dat er 
een bepaling in de wet van de Twaalf Tafelen heeft gestaan. Het is, echter, 
niet goed voorstelbaar dat uit die bepaling geen rechten of verplichtingen 
zijn voort gevloeid. 
 
Het komt op grond van het bovenstaande, ons niet onaannemelijk voor dat 
de wet van de Twaalf Tafelen een voorschrift heeft bevat tot het uitbrengen 
van een repudium, wanneer een einde aan het huwelijk gewenst werd.  
 
Vermoedelijk kon oudtijds met een mondelinge mededeling worden vol-
staan, waarvan de redactie was voorgeschreven. Daarbij heeft het repudium 
zijn plaats in de reeks van strikte formuleringen, die een nagenoeg ritueel 
karakter hadden, zoals de legis actio. 
Opgemerkt wordt dat we hier van doen hebben met een Lex minus quam 
perfecta: er wordt een verplichting in het leven geroepen, maar een sanctie 
op niet-nakomen ontbreekt. 

                                                 
49 D. 1. 2. 1.  
50 Zie daar toe D.24. 2. Levy, Hergang, p. 20.  
51 Yaron, Minutiae on roman divorce in: TvR 28 (1960) p. 2. en De divortio varia in: TvR      
32 
     ( 1964) p. 555. 
52 Kaser, RPR I, p. 81. 
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Welke functie het repudium had kan worden afgeleid uit het volgende.  
Bij de bespreking van het huwelijk is aandacht gegeven aan de bruidsstoet 
(deductio in domum mariti). Deze had, zoals wij al hebben gezegd, een 
sociale functie. Het repudium vervult een zelfde functie: het uitbrengen 
ervan maakt eerstens aan belanghebbende en vervolgens aan ieder, die er 
kennis van neemt, duidelijk dat het huwelijk ten einde is.53 Het repudium 
heft, in die zin, de werking van de deductio op.54 Naast deze sociale functie 
heeft het ook bedoelde rechtsgevolgen: het verwoordt het eenzijdige besluit 
uiteen te gaan (animus discedendi). Was sprake van een huwelijk sine manu, 
dan was het definitieve einde van het huwelijk hiermee bereikt. 
Dat gold ook in geval van een huwelijk met maritale macht: de echtelijke 
samenleving was opgeheven, maar daarnaast was nog een procedure vereist 
om de maritale macht (manus) op te heffen. Daarop wordt in het vervolg nog 
nader ingegaan.  
 
Op wie rustte de verplichting het repudium uit te brengen? En, is er een 
relatie te leggen tussen deze verplichting en de bevoegdheid een 
huwelijksverbintenis aan te gaan?  
In de literaire bronnen komt een gevarieerd beeld naar voren.  
Een tekst in de ‘Auctor ad Herennium’55 verdient nadere beschouwing: 
weergegeven wordt een fragment op naam van Ennius, uit zijn Chres-
phontes. Daar beklaagt een dochter zich dat zij door haar vader onrecht-
vaardig wordt behandeld: Hij heeft haar uitgehuwelijkt aan Chresphontes en 
heeft haar nu zijn voornemen kenbaar gemaakt haar te doen scheiden. Zij 
vindt, dat zijn voornemen onrechtvaardig is: als Chresphontes geen ge-
schikte echtgenoot was, waarom dan toch mij aan hem uithuwelijken; als hij 
een oplettende en correcte man is, waarom dan mij van hem doen scheiden, 
terwijl hij, noch ik dat wil, zo luidt haar verweer: 
  

Ik word onrechtvaardig door u behandeld, vader, wat ik niet 
verdien. Want, als u meent dat Chr. niet deugt, waarom hebt u mij 
dan met hem laten trouwen? Maar als hij wél deugt,waarom dwingt 
u dan mij zo’n voortreffelijke man, tegen zijn wil te verlaten, terwijl 
ik ook niet wil ?56 

                                                 
53 Robleda, Il divorzio a Roma prima di Constantino, p. 381 in: Treggiari, Roman marriage,  
     Oxford:  At the Clarendon Press 1991, p. 456: ‘zonder formaliteit is de scheiding niet  
    ‘perfect’. 
54 Astolfi, Il matrimonio nell diritto romano preclassico, Milano: Cedam 2000, p. 114. 
55 De auteur van het leerboek is onbekend. Lange tijd heeft men het werk aan Cicero  
     toegeschreven; Het boek is tussen 86 en 82 geschreven; waarschijnlijk is dat Cicero het  
     voor zijn eigen retorische werken heeft gebruikt, het tenminste heeft gekend. Zie Schanz- 
     Hosius, Geschichte der Römischen Literatur, München 1959, dl I, p. 586-590. 
56 Ad Herennium II, 38 editie Caplan, London: Heinemann 1954. 
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Wij zijn niet op de hoogte van de afloop van dit gesprek. Dat is ook niet 
belangrijk: de essentie van de tekst is dat de dochter twee bevoegdheden 
koppelt: de vader heeft het huwelijk van zijn dochter gearrangeerd, hij heeft 
de betreffende overeenkomst met de (vader van de) bruidegom getroffen, 
heeft haar uitgehuwelijkt én heeft de bevoegdheid haar huwelijk te 
ontbinden, zelfs tegen haar wil.57 Dat laatste is in zoverre niet onbelangrijk 
dat het aangeeft dat de vader kennelijk op persoonlijke motieven zijn 
bevoegdheid kan uit oefenen.  
Ennius schreef zijn tragedie naar model van de gelijknamige van Euripides,58 
waarbij hij zich strak aan zijn model refereerde,59 maar wel Romeinse 
situaties inpaste. Daarin onderscheidt hij zich niet van de blijspeldichters 
Plautus en Terentius. De vraag is dan ook of hier Romeins dan wel Grieks 
recht beschreven wordt. De passage is besproken door Watson60die stelt dat 
de algemeen gehuldigde opvatting is, dat hier Grieks recht beschreven wordt 
en vervolgens, zonder nadere argumentatie, die aanname verlaat en aangeeft 
met een Romeinsrechtelijke situatie te maken te hebben!  
Omdat wij het vervolg niet kennen, is onduidelijk of de vader nu wel of niet 
gebruik van zijn bevoegdheid maakt.  
Natuurlijk moest Ennius een voor zijn lezers herkenbare situatie weergeven: 
De Romeinen dienden de beschreven situatie als herkenbaar binnen hun 
eigen sociale context te kunnen ervaren. Dan is de conclusie gerecht-
vaardigd, dat de vader van de bevoegdheid tot ontbinding van het huwelijk 
van zijn dochter gebruik maakt. Blijft dan de vraag over, die voor Watson als 
de kernvraag geldt, of dit mogelijk was, indien sprake was van een huwelijk 
met, dan wel zonder maritale macht (cum/sine manu). Bepalend voor de 
beantwoording van die vraag is de positie van de dochter: staat zij nog onder 
de patria potestas en is het huwelijk aan gegaan zonder de vestiging van 
maritale macht,61 dan kan de vader zijn dochter doen scheiden, ook tegen 
haar wil. Die bevoegdheid heeft de vader van de bruid behouden tot de 
tweede eeuw na Christus; toen werd besloten dat het gebruik van deze 

                                                                                                                   
     Iniuria abs te afficior indigna, pater; 
     Nam si improbum esse Chresphontem existimas  
     Cur me huic locabas nuptiis? sin est probus 
     Cur talem invitam invitum cogis linquere?  
57 The Cambridge Ancient History, Vol. IX, p. 536 vermeldt de bevoegdheid van de  
     pater familias tot uithuwen en tot echtscheiden. 
58 Schanz-Hosius, Geschichte der Römischen Literatur, München: Beck’sche  
     Verlag 1959, p. 89. 
59 Cary, Denniston-Ross, The Oxford classical dictionary, Oxford: At the  
     Clarendon press 1957, p. 316 r.k. 
60 Watson, Pers p. 52. 
61 The Cambridge Ancient History, vol. IX, p. 537 onderstreept dat punt. 
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bevoegdheid beperkt werd door de instemming van de betrokken echte-
lieden. Hierop komen wij nog terug. 
Men zou met Watson kunnen redeneren dat de vader in dit fragment van 
Ennius deze houding aan kan nemen omdat er sprake is van een huwelijk 
zonder maritale macht. 
Daaruit volgt niet zonder meer dat bij een huwelijk mét maritale macht hij 
geen bevoegdheid had. Wellicht kunnen andere teksten ons beeld ver-
duidelijken. 
Plautus’ Mercator geeft ons de volgende passages: Dorippa betrapt haar 
echtgenoot op ontrouw; zij stuurt haar slavin uit om haar vader te halen.62 
Uit de context wordt duidelijk dat haar eerste reactie is dat zij wil scheiden, 
maar onduidelijk is waarom de vader moet komen en naar het motief kan 
men gissen: moet hij haar doen scheiden, moet hij haar hulp en advies geven, 
troost wellicht of moet hij getuige zijn van haar vernedering? Uit de 
klaagzang van Dorippa63 kan men concluderen dat zij een huwelijk met 
maritale macht is aangegaan: Jezelf en je totale eigendom overdragen aan je 
echtgenoot bij gelegenheid van je huwelijk, wijst onmiskenbaar op de 
rechtsverhouding van een huwelijk cum manu, wij wezen daar al op. Om de 
ongelijkheid in posities tussen man en vrouw aan te geven houdt Syra, de 
slavin van Dorippa, een monoloog die aangeeft dat de positie van de vrouw 
ten opzichte van een echtgenoot volkomen ondergeschikt is en dat de man de 
bevoegdheid heeft van zijn vrouw te scheiden:  

 
Bij Castor, de vrouwen leven onder een harde wet; onder een veel 
onbillijker wet dan de mannen, de ongelukkige. Immers, neemt een 
man een courtisane, buiten medeweten van zijn vrouw, mee, maar 
komt zijn vrouw dat te weten, dan staat daarop voor de man geen 
sanctie. 
Verlaat de vrouw zonder medeweten van haar man haar woning, 
dan heeft de man een rechtsgrond en wordt zij verstoten. Was er 
maar een wet die voor mannen en vrouwen gelijkelijk gold!! De 
vrouw toch is goed die tevreden is met één man. Waarom zou een 
man dan minder tevreden zijn met één vrouw? Bij Castor, als de 
mannen zo gestraft worden als iemand heimelijk zijn courtisane 
meeneemt zonder dat zijn vrouw het weet, als zij, die immers het huis 
uit worden gejaagd, als zij zich schuldig maken, dan zouden er wel 
eens meer mannen alleen kunnen zijn dan nu vrouwen.64 

                                                 
62 Plautus, Mercator 787 ev. 
63 Idem, 700. 
64 Plautus, Mercator 817-829: Ecastor, lege dura vivont mulieres/ multoque  
     iniquiore miserae quam viri./ nam si vir cortum duxit clam uxorem suam/ id si  
     recivit uxor impunest viro./ uxor si virum clam domo egressa est foras,/ viro fit  
     caussa exigitur matrumonio./ utinam lex esset eadem quae uxori est viro:/ nam  
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Wanneer men de monoloog van de slavin als integrerend onderdeel65 van de 
handelingen beschouwt, dan wordt hier een Romeinsrechtelijke situatie 
geschilderd: het manus-huwelijk was bij de Grieken immers onbekend. De 
vraag is dan of in een dergelijke huwelijksrelatie de vader van de vrouw de 
bevoegdheid toekomt het huwelijk van zijn dochter te ontbinden. Maar ook 
hier maakt het verloop van de gebeurtenissen dat niet duidelijk, want het 
komt niet tot een ontbinden van het huwelijk. En ook hier is de vraag, wat 
van de vader verwacht wordt door de dochter: troost, advies en raad, 
bijstand? Haar eerste opwelling is de wens te scheiden, maar of die eerste 
reactie ook wijst op een formele bevoegdheid, kan men betwijfelen; on-
mogelijk is zij niet.   
Een derde citaat ontlenen wij aan Plautus’ Menaechmi. De casuspositie is als 
volgt: de echtgenote van Menaechmus wil van hem scheiden. Zij wil de 
aanwezigheid van haar vader, en zegt Menaechmus dat zij haar vader alle 
ellende wil vertellen die haar door hem is aangedaan (narrabo ei tua 
flagitia). Wanneer de vader ten tonele verschijnt en zij hem duidelijk 
gemaakt heeft wat haar is overkomen, vervolgt zij: 
  

Hier leven kan ik niet, ik kan dat op geen enkele manier opbrengen. 
Daarom! Wil mij van hier ‘weghalen’ Men drijft de spot met mij! 
SEN. Door wie gebeurt dat? MATR. Door hem aan wie gij mij hebt 
uitgehuwelijkt! Mijn man! 66 

 
De vader stelt daar tegenover dat hij, mocht sprake zijn van misstappen 
(deliquerit) van haar echtgenoot, zo mogelijk nog feller zou optreden tegen 
haar echtgenoot dan tegen haar, maar dat hij overigens aandringt op 
matiging van haar houding:  
 

Als hij fouten begaan heeft, zal ik hem nog veel feller dan jou 
beschuldigen. Maar aangezien hij het je niet laat ontbreken aan 
sieraden en kleding, en aan bedienden, is het beter, vrouw, om 
redelijkheid te betrachten.67 

                                                                                                                   
     uxor contenta est quae bona est uno viro/ qui minu’vir una uxore contentus siet?/  
     ecastor faxim si itidem plectantur viri,/ si quis clam uxorem duxerit scortum  
     suam, ut illae exiguntur quae in se culpam commerent,/ plures viri sint vidui  
     quam nunc mulieres. 
65 Anders: Watson, Pers p. 50, die de passage als pure moralizing typeert en niet  
     van invloed op het verloop van de handeling. 
66 Plautus, Menaechmi 781 e.v. Verum vivere hic non possum neque durare ullo  
     modo; Proin tu me hinc abducas ludibrio, pater habeo. SEN: unde? 
    MATRONA: ab illo quoi me mandavisti, meo viro. 
67 Vrs 799-803: Si ille quid dereliquerit, multo tanta illum accusabo quam te  
     accusavi amplius. Quando te auratam et vestitam bene habet, ancillas penum,  
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Kennelijk vindt hij haar reactie onredelijk en overspannen. Ook hier zien wij 
geen onmiddellijke inwilliging van het verzoek van de bedrogen echtgenote. 
Nu vraagt de vrouw expliciet aan haar vader dat hij haar abducit, en de vraag 
is, hoe dat te verstaan is: alleen feitelijk of wellicht ook met een juridische 
implicatie. Feitelijke betekenis alleen, levert een probleem: de vrouw die de 
echtelijke woning verlaat, zonder voorkennis van haar man, stelt een daad 
die voor de man een grond kan vormen haar te verstoten, zoals wij bij de 
passage uit de Mercator zagen. Daar kan men tegen in brengen dat de vrouw 
de opmerking maakt in aanwezigheid van haar echtgenoot. Hij draagt 
daardoor kennis van haar wens. De betekenis van clam (heimelijk) oprekken 
tot ‘zonder toestemming van’, vindt geen steun.68 Het ligt niet erg voor de 
hand dat de vrouw haar vader alleen vraagt haar van hier (tijdelijk?) weg te 
halen. 
Juridische betekenis komt abducere toe bij Plautus69en een tekst van latere 
datum in de Digesten.70 Levy beschouwt de term als een terminus 
technicus71 in de betekenis ‘doen scheiden’. Die betekenis ligt voor de hand. 
 
Welke conclusie kunnen wij uit bovenstaande trekken? 
Op één punt zijn alle teksten duidelijk: in de oudste literaire bronnen is geen 
sprake van een initiërende bevoegdheid van de echtgenote. Ook al ervaart zij 
onrecht als haar echtgenoot overspelig is, zij kan niet zelfstandig besluiten 
tot ontbinden van haar huwelijk. Dat betekent dat zij in de archaïsche tijd 
geen bevoegdheid heeft haar man te verstoten en een repudium uit te 
brengen. Die bevoegdheid bezit alleen de man. 
De vader van de echtgenote kan een rol gehad hebben, maar ondubbelzinnig 
duidelijk is dat niet. De teksten suggereren een rol, die overigens in het 
verloop van de handelingen nergens blijkt. Dat hoeft overigens niet in te 
houden dat de vader de bevoegdheid niet heeft gehad. De tekst van de 
Menaechmi kan wijzen op een formele bevoegdheid. De vader wijst zijn 
dochter in het betreffende citaat ook op het vele goede dat haar echtgenoot 
voor haar gedaan heeft, en zijn beroep op matiging van haar woede houdt 
daar waarschijnlijk verband mee. Ook dat kan verband houden met zijn 
formele bevoegdheid, maar kan ook een adviserende rol inhouden. 

                                                                                                                   
     recte praehibet melius sanam est mulier mentem sumere. 
68 Georges, Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch, Hannover:  
     Hansche Buchhandlung p. 1187. 
69 Plautus, Stichus vrs 23 en 128. 
70 D.43. 30. 1. 5, Ulpianus, Lib LXXI Ad Edictum, hoewel daar ook feitelijke  
     betekenis aan kan worden toegekend. 
71 Levy, Hergang, p. 17 noot 6. 
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Anders dan de suggestie van Watson is te verdedigen dat het huwelijks-
regiem op zichzelf geen aanwijzing geeft voor het wel of niet hebben van 
deze bevoegdheid. Gaat men uit van ‘Romeinse’ context in de tekst van 
Ennius, in samenhang met de besproken teksten van Plautus, dan kan de 
vader van de echtgenote zijn bevoegdheid ook geldend maken in een 
huwelijk met maritale macht (cum manu).  
 
De realiteitszin verdient het, op te merken dat in het maatschappelijke 
verkeer de vrouw dan wellicht in formele zin geen juridische mogelijkheden 
had, maar dat zij in de praktijk wel degelijk in de gelegenheid was af te 
rekenen met ontrouw gedrag van haar echtgenoot: Haar vader kon haar doen 
scheiden, wanneer de omstandigheden daar aanleiding toe gaven en met haar 
instemming, of zelfs op haar verzoek; zij kon haar man ook moedwillig 
verlaten, zij het dat de maatschappelijke acceptatie daarvan aanvankelijk 
ontbrak en eerst in de loop der tijden in Rome is gegroeid.  
 
Vervolgens willen wij bezien of een rol was weggelegd voor de pater 
familias van de echtgenoot. 
Was de man sui iuris, had zijn vader hem juridische eigenstandigheid 
gegeven, dan kwam zijn vader niet de bevoegdheid toe hem van zijn vrouw 
te doen scheiden.72 Stond de zoon nog onder patria potestas, dan kon zijn 
vader de bevoegdheid wel geldend maken. De vader kon dat recht 
uitoefenen, ongeacht het huwelijkse regiem van zijn zoon. 
Hier zou men wederom een voorbeeld in kunnen zien van spanning tussen 
de maatschappelijke werkelijkheid van alledag en de juridische.  
Wanneer, immers, sinds het einde van de tweede Punische oorlog de 
emancipatie van de vrouw groeit, moet het tot de Antonini duren dat er een 
wettelijke regeling komt: deze regelt, dat instemming van beide echtelieden 
nodig is, wanneer een vader of de vaders echtscheiding willen.  
 

Een korte opmerking over de initiatiefnemer tot deze wettelijke 
regeling: de teksten zijn niet eenduidig op dit punt. Paulus73 noemt 
Divus Pius als initiator; zijn uitgangspunt is, dat wanneer sprake is 
van een harmonieus huwelijk (matrimonium bene concordans), 
daarin een beletsel ligt voor de pater familias tot eenzijdig ingrijpen. 
De Digesten vermelden een zelfde voorwaarde.74 
De Codex Iustinianus75 noemt Marcus als initiatiefnemer tot deze 
wet, evenals de Novellae76 die spreken van philosophissimus 

                                                 
72 Corbett, p. 239. 
73 Paulus, Sententiae 5, 6, 15.  
74 D. 43. 30. 1. 5.  
75 Codex Justinianus V. 17. 5, editie Krueger, p. 212. 
76 Novellae XXII, 19, editie Schoell-Kroll, p. 159. 



Echtscheiding 
                                                                                                                                                                        

97

Marcus. Divus Pius is de naam voor Antoninus Pius die regeerde 
van 138-161 na Chr.; Marcus betreft Marcus Aurelius die regeerde 
van 161-180 na Chr. Een keuze is op grond van deze gegevens 
alleen, moeilijk te maken. Een lichte voorkeur voor Marcus Aurelius 
kan verdedigd worden op grond van het humane van zijn 
gedachtegoed zoals ons dat ook op andere plaatsen blijkt. 

 
Blijft de vraag, of er in de vroege periode van de republiek aanwijzingen zijn 
die in die richting gaan. Medio tweede eeuw na Christus is er eerst sprake 
van een wettelijke regeling.  
In zijn Hecyra laat Terentius de jonge Pamphilus vertellen dat hij van zijn 
vrouw wenst te scheiden. De beide grijsaarden Laches en Phidippus ontraden 
hem een dergelijke stap ten stelligste: Doe het niet, jij hebt de macht daartoe; 
als je verstandig bent laat je haar naar huis terug komen. Maar de jongen 
volhardt: het ligt niet in zijn voornemen de adviezen op te volgen! Hij 
negeert daarmee dus de opvatting van zijn vader:77 

 
PH. Het ligt in jouw hand dat dit niet gebeurt; LA: als je verstandig 
bent, laat je haar naar huis terugkeren. PA: dat is niet mijn 
bedoeling, vader. 

 
Stel, dat Terentius hier Attische recht heeft weergegeven. Zoals we gezien 
hebben lag een bevoegdheid een huwelijk te ontbinden bij de beide 
echtgenoten en bij de vader van de vrouw. De vader van de man kwam geen 
bevoegdheid toe. Naar Attisch recht kon Pamphilus dus zijn eigen mening 
volgen en behoefde hij geen advies of instemming van zijn vader. Feit is dat 
hij die adviezen wel vraagt, en deze vervolgens in de wind slaat. Dat past 
niet in de Attische rechtssituatie en het lijkt dus aannemelijk dat wij hier met 
een Romeinse situatie van doen hebben; daarin kunnen wij een aanwijzing 
lezen voor een toenemende zelfstandigheid in het optreden van de filius 
familias. Bevestiging voor dat standpunt kan men lezen in een volgende 
passage van het stuk: Phidippus herhaalt daar zijn standpunt: het staat de 
man vrij zijn echtgenote weer bij zich in huis op te nemen. Is hij anders van 
zins, laat hij haar dan haar bruidsschat terugbetalen en een einde aan de 
relatie maken: 

 
Als het zo is dat hij zijn vrouw weer in huis wil opnemen, wel dat kan 
hij doen; is hij echter anders van zins, laat hij hier dan de 
bruidsschat teruggeven, en vertrekken.78 

 
                                                 
77 Terentius, Hecyra 493 e.v. 
78 Idem: vrs 501-2. Si est ut velit redducere uxorem, licet;/ sin aliost animo,  
     renumeret dotem huc,eat 
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Betaalt de man terug of geeft hij de bruidsschat terug, dan wijst dat op het 
definitieve einde van de huwelijkse relatie. Wederom is dat een aanwijzing 
voor de zelfstandigheid van de zoon als het gaat om het nemen van de 
beslissing tot scheiden. 
 
In de rol van de vader en de zoon is een volgend probleem interessant: wie 
oefende manus uit, wanneer de zoon een huwelijk met maritale macht was 
aangegaan: oefende hij manus uit, of was dat zijn vader/pater familias? Het 
antwoord op deze vraag is van belang in verband met de erfrechtelijke 
positie van de betrokken vrouw; zij is erfgename van degene onder wiens 
maritale macht zij staat. 
Voor zover valt na te gaan is Watson de enige die dit vraagstuk nader heeft 
onderzocht.79 Zijn bevindingen zijn als volgt samen te vatten: Uit de tekst-
analyse blijkt dat voor de archaïsche periode en de gehele republiek geen 
bronnen voorhanden zijn. De eerste meldingen komen uit de keizertijd. Uit 
een tweetal teksten bij Gaius blijkt dat de zoon de maritale macht over zijn 
echtgenote uitoefent. Wanneer hij de wettelijke bevoegdheid bespreekt af te 
zien van de nalatenschap, zegt hij: 

 
Rechtens geldt hetzelfde ten aanzien van de echtgenote die onder de 
beschermingsmacht staat, omdat zij de plaats van een dochter 
inneemt, en ten aanzien van de schoondochter die onder de 
beschermingsmacht van de zoon staat, omdat zij de plaats van een 
kleindochter inneemt.80  

 
en een volgende tekst bespreekt het overlijden van een pater familias, zonder 
dat hij een testament nalaat: 

 
Stel dat hij zonder testament sterft met achterlating van zijn 
adoptiefzoon als erfgenaam, of zijn echtgenote, die zich in zijn 
manus bevond, of zijn schoondochter, die zich in de manus van zijn 
zoon bevond…81 

 
Uit beide teksten blijkt: de echtgenoot oefent maritale macht uit over zijn 
vrouw. 
Een, latere, tekst van Ulpianus, meldt eveneens dit standpunt: 

                                                 
79 Watson, Priv  p. 18-22. 
80 Gaius, Institutiones II, 159, Idem iuris  est et in uxoris persona quae in manu est,  
     quia filiae loco est, et in nuru quae in manu filii est, quia neptis loco est. 
     en III,41, waar hij zich in gelijke bewoordingen uitdrukt. 
81 Gaius, Institutiones III, 41: si vero intestatus moriatur suo herede relicto  
     adoptivo filio, (vel) uxore quae in manu ipsius esset, vel nuru quae in manu filii  
     eius fuerit… 



Echtscheiding 
                                                                                                                                                                        

99

 
Eigen erfgenamen zijn kinderen, die wij onder ons vaderlijk gezag 
hebben, zowel onze natuurlijke als onze adoptiefkinderen; eveneens 
onze echtgenote, die onder onze maritale macht staat, en onze 
schoondochter, die onder de maritale macht van onze zoon staat, die 
wij onder ons vaderlijke gezag hebben.82 

 
Twee literaire bronnen, Gellius en Servius, geven een tegenovergestelde 
mening: de vader van de man oefent ook over zijn schoondochter(s) de 
maritale macht uit:83 

 
Mater familias wordt alleen die vrouw genoemd die onder de 
maritale macht van haar echtgenoot en in zijn ‘mancipium‘ staat, of 
onder de maritale macht en ‘mancipium’ van degene onder wiens 
macht haar man staat, aangezien zij niet alleen gehuwd is, maar ook 
toegetreden is tot de familie van haar echtgenoot, en de plaats van 
een erfgenaam heeft ingenomen.84 

  
En in identieke bewoordingen uit zich Servius.85 
De juridische teksten gaan in op de erfrechtelijke posities van erfgenamen; 
de literaire teksten behandelen de status van de gehuwde vrouw met 
kinderen. 
In manu mancipioque wordt gebruikt om de juridische positie van de vrouw 
te duiden, die een coemptio-huwelijk is aangegaan.86 De Gellius’ tekst zegt 
dat er twee groepen vrouwen zijn die aanspraak maken op de titel mater 
familias: de vrouw, die via coemptio onder het gezag van haar man staat en 
de vrouw die via een coemptio-huwelijk onder het gezag van die man staat, 
onder wiens gezag haar man staat, haar schoonvader.  
Dat de schoonvader maritale (= echtelijke) macht kon uitoefenen over zijn 
schoondochter, lijkt een onjuiste perceptie van het begrip maritale macht. 
Daarnaast is de formule in manu mancipioque voor de positie van de man, 
merkwaardig, ook als de auteur bedoeld heeft aan te geven dat de echtgenoot 
onder de machtspositie van zijn vader stond; daarvoor was de gangbare 
zegswijze in/sub patria potestate.   

                                                 
82 Epitome Ulpiani, 22. 14: Sui autem heredes sunt liberi, quos in potestate  
     habemus, tam naturales quam adoptive; item uxor, quae in manu est et nurus  
     quae in manu est filii quem in potestate habemus. 
83 Watson, Priv 18-19. 
84 Gellius, Noctes Atticae XVIII,  6,  9 Matrem familias appellatam esse eam solam  
     quae in mariti manu mancipioque aut in eius in cuius maritus manu mancipioque  
     esset, quoniam non in matrimonium tantum sed in familiam quoque mariti et in  
     sui heredis locum venisset. 
85 Servius, In Vergilii Aeneida 11, 476. 
86 Kaser, RPR I, p. 57. 
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Wanneer Gellius zijn bron nauwkeurig heeft begrepen en weergegeven, dan 
valt bij zijn opmerking aan te tekenen, dat voor de archaïsche periode en de 
oude republiek het standpunt, dat hij meldt, begrijpelijk lijkt, wanneer men 
althans aanneemt dat in manu mancipioque synoniem is aan sub patria 
potestate waar het de plaats van de zoon betreft. Dit is overigens geen 
gangbare formulering! Het lijkt ook niet waarschijnlijk dat Gellius deze 
begrippen als synoniemen ziet. 
Was men onderworpen aan de patria potestas, kon men niet zelfstandig 
rechten waarnemen; dat gold oudtijds ook voor de filius familias die gehuwd 
en vader was.87 Pas later heeft men hem manus over zijn echtgenote en 
patria potestas over zijn kinderen toegestaan, maar zij zijn afgeleid van de 
bevoegdheden van de pater familias en konden slechts uitgeoefend worden 
in de mate dat deze dat welgevallig was. De pater familias zal in de 
archaïsche periode niet snel een inbreuk hebben toegelaten op zijn positie.88 
Hij bepaalde in feite de samenstelling van zijn familia. De vrijheid van de 
zoon om op te treden bij ontbinden van een huwelijk zal op dezelfde wijze 
als bij het aangaan van het huwelijk, aan de goedkeuring van zijn vader 
onderworpen zijn geweest. Met het toenemen van de zelfstandigheid van de 
zoon zal ook binnen het huwelijk zijn zelfstandig optreden meer ruimte 
hebben gekregen en de tekst van Terentius geeft ons daar zo bezien een 
aanwijzing voor. 
Gellius zal de archaïsche situatie beschreven hebben; de gelijke bewoor-
dingen van Servius wijzen erop dat hij Gellius waarschijnlijk als bron heeft 
gebruikt. Wel herhalen wij dat een merkwaardige formule wordt gebruikt. 
Gaius heeft de latere situatie beschreven. Watson geeft aan de juridische 
teksten van Gaius de voorkeur en dat is voor de keizertijd ook terecht.   
 
Hadden de echtgenoten zelf bevoegdheid hun huwelijk te ontbinden?  
In zijn Miles Gloriosus laat Plautus ons getuige zijn van een tweegesprek 
tussen de meretrix Acroteleutium en de slaaf Palaestrio. Acroteleutium moet 
proberen de Miles te verleiden. Omdat de soldaat aarzelt op de uitnodiging 
van zijn buurvrouw, een relatie met haar aan te gaan, in te gaan, noemt de 
slaaf twee belangrijke punten: de buurvrouw neemt het initiatief tot de 
scheiding (facit divortium), als gevolg waarvan de ‘oude’, dat wil zeggen, 
haar voormalige echtgenoot, is vertrokken; en het huis is eigendom van de 
vrouw: de nieuwe geliefde, de soldaat kan met een gerust hart daar zijn 
intrek nemen: 

 

                                                 
87 Kaser, RPR I, p. 64. 
88 Watson, Priv 22 en Law of the XII Tables, Persons and Property, Princeton:  
     University Press 1974, p. 32. voert met een andere argumentatie tot dezelfde   
     conclusie. 
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ACR.Dat ik om zo te zeggen, omwille van mijn liefde voor hem, dit 
huwelijk heb opgegeven, vol verlangen als ik ben naar een huwelijk 
met hem PAL: Precies! Juist! Behalve alleen één ding: je moet hem 
wel duidelijk maken dat dit huis deel uitmaakt van je bruidsschat en 
van jou is. Dat de oude man hieruit is weggegaan en je verlaten 
heeft toen je van hem scheidde. Laat hij niet aarzelen onmiddellijk 
zijn intrek in het huis van een ander te nemen. ACR: Prima advies! 89 

 
Uit deze tekst blijkt een bevoegdheid voor de vrouw om een scheiding te 
initiëren. In het verdere verloop van de komedie wordt dat nog eens 
herhaald: als de miles Pyrgopolynices aarzelt om zijn intrek bij zijn minnares 
te nemen en die aarzeling uit tegenover Palaestrio, Acroteleutium en de 
gedienstige Milphidippa, kan de laatste hem gerust stellen: de kust is veilig, 
ter wille van jou heeft zij haar man de deur uit gezet, en zij kon zo handelen, 
omdat het huis, onderdeel van haar bruidsschat, haar eigendom is:  

 
PY Ik naar haar toegaan, een gehuwde vrouw? Om mij door haar  
man te laten betrappen? 
 MI Omwille van jou heeft zij haar man gescheiden; PY: Hoe heeft zij 
dat kunnen doen? 
 MI: Omdat het huis, onderdeel van de bruidsschat, haar eigendom 
is. PY Werkelijk? Echt waar, bij Pollux!90 

 
Hierin kan men een aanwijzing lezen dat sprake is van een huwelijk zonder 
maritale macht (sine manu); haar gedrag is te verklaren omdat de woning 
deel is van de bruidsschat;91 dat was mogelijk wanneer zij juridische 
eigenstandig was bij het aangaan van de huwelijksverbintenis, eigenstandig 
is gebleven wel een bruidsschat heeft gegeven, maar zich ook vermogen 
heeft voorbehouden. 
In zijn Rudens treffen wij een soortgelijk fragment aan. De oude Daemones 
uit tegenover zijn beide liefjes zijn angst dat zijn vrouw hem het huis zal 
uitzetten; ‘zij zal zeggen dat ik mijn liefjes onder haar ogen heb gebracht’: 
  

Ik ben bang dat mijn vrouw mij omwille van jullie uit huis zal zetten, 

                                                 
89 Plautus, Miles Gloriosus vrs 1163-1169 Quasique istius caussa amoris ex hoc  
     matrumonio abierim, cupiens istius nuptiarum. PAL: omne ordine. Nisi modo  
     unum hoc: hasce esse aedis dicas dotalis tuas hinc senem aps te abiisse postquam  
     feceris divortium: ne ille mox vereatur introire in alienam domum A: Bene  
    mones. 
90 Vrs 1276: Egon ad illam eam quae nupta sit? Vir eius med ut prehendat? Quin  
     tua causa exegit virum ab se. Qui id facere potuit? Quia aedes dotales huius  
     sunt. Itane? Ita pol 
91 Zo Levy, Hergang p. 78. 
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Zij zal zeggen dat ik mijn liefjes onder haar ogen heb gebracht.92 
 
Ook hier wordt gesproken over initiatief van de vrouw; interessant is hier de 
motivering: omgang met een geliefde binnen de gedeelde echtelijke woning, 
is niet aanvaardbaar, dat althans zegt de man die overspel speelt!  
Een derde fragment wordt ontleend aan de Amphitryo, de dialoog tussen 
Alcumena en Iuppiter, die zij, Alcumena, overigens niet herkent. Iuppiter 
maakt haar ernstige verwijten, zij weerspreekt die en disculpeert zich:  

 
Ik heb die woorden van jou weersproken, door mijn deugdzaamheid; 
nu wil ik mij onthouden van schaamteloze woorden, nu ik mij van 
schaamteloze daden verre heb gehouden.Ga heen! Het ga je goed! 
Neem je eigen spullen mee en geef mij de mijne terug! 93 

 
Ook hier zien wij dat de vrouw het initiatief tot het opheffen van de 
echtelijke verbintenis neemt. 
De verklaring kan zijn, dat wij ook hier van doen hebben met een huwelijk 
zonder maritale macht (sine manu). 
Naast de vanzelfsprekendheid dat de man het huwelijk kan ontbinden,94 zien 
wij bij Plautus ook aanwijzingen dat de vrouw het initiatief daar toe neemt, 
en de aanwijzingen die volgen uit de exegese van de teksten doen ons 
vermoeden dat het in die gevallen gaat om een huwelijk zonder maritale 
macht.95 Kennelijk is in de tijd van Plautus maatschappelijk niet alleen 
ruimte voor een echtverbintenis zonder maritale macht, maar is de 
maatschappelijke acceptatie daarvan zo dat men het ongehinderd ten tonele 
kan brengen en dat het publiek die situaties ook als reëel herkent. Als een 
van de oorzaken van de toenemende populariteit van het huwelijk zonder 
maritale macht kan gewezen worden op de gevolgen van de Punische 
oorlogen en vooral op de grote verliezen die de Romeinen daarbij hebben 
geleden.96 Voor Plautus betekent dat kennelijk dat ook de eerste Punische 
oorlog die gevolgen al zichtbaar maakte. Doordat gezinnen vaders en zonen 

                                                 
92 Plautus, Rudens 1046-7 Metuo propter vos ne uxor mea me extrudat aedibus 
      quae me paelices adduxe dicet ante oculos suos. 
93 Plautus, Amphitryo 925-928. Ego istaec feci verba virtute inrita; nunc, quando  
      factis me impudicis apstini, ab impudicis dictis avorti volo. Valeas, tibi habeas  
      tuas res reddas meas;  
 

94 Plautus, Mercator 822 in de monoloog van Dorippa, zie hierboven. 
95 Zie hoofdstuk 1. 
96 Cary, A history of Rome down to the reign of Constantine, London: Macmillan &  
     Co Ltd 1957, p. 162. 
     Alföldy, The social history of Rome, London: Croom Helm 1984, p. 52 raamt de  
     verliezen van de slag bij Cannae (216) alleen al op ca 70.000 manschappen-  
     burgers. 
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hadden verloren, moesten vrouwen noodgedwongen zelfstandig beslissingen 
nemen en waren zij bovendien in de praktijk vaak tenminste de beheerders 
van vermogens die door de gesneuvelden waren nagelaten. 
Daarnaast moeten we bedenken dat Plautus in zijn Griekse modellen een 
cultuurbeeld aantrof waarin de vrouw een ‘vrijere’ positie had dan in het 
Rome van zijn dagen. 
De traditie van de voorouders (mores maiorum) en ook de religie komen, 
kennelijk, onder druk te staan van meer humane inzichten. Er is een 
belangstelling voor andere, uitheemse godsdiensten. Wanneer ook vrouwen 
in de gelegenheid worden gesteld een hogere opleiding te 0volgen97 en zich 
mede ten gevolge daarvan, vrijer in het maatschappelijke verkeer kunnen 
bewegen, de toegenomen welvaart vooral de weelde en de luxe, die vrouwen 
zich konden veroorloven,98 bevorderde, dan ligt het voor de hand dat die 
grotere zelfstandigheid zich ook in huwelijks- en gezinsleven manifesteert. 
Het manus-vrije huwelijk krijgt de overhand. Bij Cicero99 lezen we bij 
voorbeeld, dat de formule die bij de coemptio werd gebruikt, niet meer wordt 
begrepen. 
De positie van de vrouw wordt vrijer: vrouwen beheren vaak grote 
vermogens100 en veel vrouwen hebben vanuit hun groeiende besef van 
zelfstandigheid voorkeur voor een celibatair bestaan.101 Op maatschappelijke 
en financiële gronden werden vaker dan voorheen huwelijken ontbonden.102 
De aanzet tot die ontwikkeling moet merkbaar geweest zijn in Plautus’ tijd 
en neerslag gevonden hebben in zijn werk. 
 
Het beeld is zodoende gevarieerd: de man kan het initiatief tot scheiding 
nemen, voor de vrouw ligt dat iets genuanceerder.  
In de archaïsche periode en de tijd tot de Punische oorlogen zal zij geen 
recht van initiatief hebben gehad.103In die periode zal haar het redmiddel ter 
beschikking hebben gestaan, dat wij uit de teksten menen te mogen con-
cluderen: een beroep op haar pater familias. De emancipatie zal haar 

                                                 
97 Marquardt, Das Privatleben der Römer, Darmstadt 1980, p. 65. 
98 Oliver, Roman economic conditions to the close of the Republic, Roma: L’Erma  
     di Bretschneider 1966, p. 49 e.v. Balsdon, Roman Women, p. 33 bespreekt  
     uitvoerig Cato’s redevoering in de Senaat over deze ontwikkeling. (Livius Ab  
     urbe condita XXXIV, c.2-4).  Marquardt, Das Privatleben der Römer, Darmstadt  
     1980, p. 62. 
99 Cicero, De Oratore I, 56; zie ook Costa, Cicerone Giureconsulto,Roma: L’Erma  
     di Bretschneider 1927, I, p. 53. 

100 Marquardt, Das Privatleben der Römer, Darmstadt 1980, p.  64. 
101 Marquardt, Das Privatleben der Römer, Darmstadt 1980, p.  68. 
102 Cary, A history of Rome down to the reign of Constantine, London: Macmillan  
       & Co Ltd. 1957 p. 162. 
103 Corbett, p. 222. 
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zelfstandigheid geleidelijk hebben bevorderd; samenhangend daarmee vindt 
een inperking van de vrijheden van de man plaats. 
 
Vatten wij het betoog nog eens samen: 
Ten tijde van Plautus is het beeld wisselend: de man is bevoegd het initiatief 
tot scheiden te nemen, de vrouw slechts dan wanneer sprake is van een 
huwelijk zonder maritale macht, wanneer zij bovendien juridisch eigen-
standig (sui iuris) is. Dat is waarschijnlijk, maar niet zeker, omdat uit de 
teksten blijkt dat wel gedreigd wordt met scheiden, maar de realisering 
daarvan niet blijkt.  
De pater familias van de vrouw kan zijn bevoegdheid hanteren wanneer 
sprake is van een huwelijk zonder maritale macht, en de vrouw nog onder 
zijn patria potestas staat. Uit de bronnen is niet onomstotelijk vast te stellen 
dat hij dat ook kan, wanneer sprake is van een huwelijk met maritale macht. 
In de archaïsche periode bestond de mogelijkheid, omdat patria potestas een 
sterker recht was dan manus. De rechtvaardiging daarvoor wordt gevonden 
in de sociale en religieuze context van die tijd, het gewoonterecht, dat een 
ruime plaats voor de macht van de pater familias inruimde. 
De pater familias van de echtgenoot kon de bevoegdheid tot scheiding 
uitoefenen, zij het dat bij Terentius een aanwijzing is gevonden die het 
aannemelijk maakt dat die bevoegdheid ingeperkt wordt door een groeiende 
maatschappelijke zelfstandigheid van de zoon.  
Duidelijk is de samenhang met de patriarchale familie organisatie; het 
uithuwelijken van de vrouw en het initiëren van haar scheiding leefden voort 
tot het einde van de republiek. Zoals in de archaïsche periode de 
toestemming van de aanstaande echtgenoten geen vereiste was voor hun 
huwelijk, zo moet worden aangenomen dat dat ook gold ten aanzien van het 
ontbinden van het huwelijk: de tekst van Ennius vermeldt nadrukkelijk het 
gebrek aan instemming van de beide echtelieden. 
Langzamerhand ontstaat de gewoonte de toestemming van de vrouw een 
plaats in de procedure te geven, maar een wettelijk vereiste is dat niet;104 
zoals wij zagen, wordt dat als vereiste geformaliseerd in de tweede eeuw na 
Christus. 
De verantwoordelijken bij het tot stand brengen van het huwelijk, zoals dat 
van oudsher tot stand kwam, blijken ook bij het ontbinden van het huwelijk 
als handelend persoon op te treden: de pater familias treedt initiërend op, 
vooral die van de dochter.  
 

                                                 
104 Cary-Haarhoff, Life and thought in the Greek and Roman world, London:  
       Methuen and Co Ltd 1946, p. 128 e.v. 
105 Mitteis, Römisches Privatrecht, Aalen: Scientia Verlag 1994, p. 152 betoogt dat  
       ontvangst geen vormvoorschrift was. 
106 Levy, Hergang, p. 53-68. 



Echtscheiding 
                                                                                                                                                                        

105

Uitgaande van een wettelijke verplichting van een repudium ligt het voor de 
hand dat het bericht door iemand ontvangen moest worden.105 Wanneer heeft 
het wilsbesluit een einde aan het huwelijk te maken zijn juridische gevolg?  
Levy stelt zich op het standpunt dat ontvangst van de wilsuiting nodig is om 
haar werking te kunnen hebben.106 Zijn onderzoeksperiode betreft de 
keizertijd en in de aanvang daarvan geldt de wetgeving van Augustus. Deze 
schreef het repudium, als kennisgeving van de wil tot echtscheiding, 
dwingend voor, althans in het geval van echtbreuk. Dat leidt men af uit de 
betreffende passage in de Digesten:  
 
 Geen scheiding is geldig tenzij ten overstaan van zeven volwassen       

Romeinse burgers.107 
 
Onduidelijk is de motivering waarom alleen in geval van echtbreuk, naar de 
titel van het geschrift (De adulteriis), sprake zou zijn van deze procedure: de 
tekst van Paulus spreekt over de geldigheid van iedere scheiding. Van de 
algemene geldigheid van het voorschrift willen wij uitgegaan.  
Uit de literaire teksten wordt duidelijk dat de wil tot ontbinden van het 
huwelijk mondeling wordt over gebracht: de aanzegging geschiedt in 
persoon.108 Daarmee was tevens de ontvangst gegeven.  
Maar hoe moest men nu handelen wanneer de ontvangende partner niet 
persoonlijk benaderd kon worden, omdat hij niet bereikbaar was om in 
persoon het bericht te aanhoren, kortom, hoe moest gehandeld worden inter 
absentes? Moest het repudium in die omstandigheden worden uitgebracht, 
en zo ja aan wie? Gaius gaat uit van het primaat van de kennisgeving in 
persoon (praesenti), maar vertegenwoordiging is ook toegelaten; daarvoor 
komen in aanmerking iemand die in potestate is van de geadresseerde, dat 
wil zeggen de zoon of kleinzoon in potestate, of onder wiens gezag de 
betrokken man of vrouw staat, de pater familias van de man of vrouw: 

 
Het doet er niet toe of de opzegging gedaan wordt aan de ander in 
diens aanwezigheid dan wel, als hij afwezig is, door middel van een 
mannelijk persoon die onder zijn gezag staat, of aan degene onder 
wiens gezag hij of zij zich bevindt.109 

 

                                                 
107 D. 24, 2, 9 Paulus, De adulteriis II:  Nullum divortium ratum est nisi septem  
       civibus Romanis puberibus adhibitis. 
 
 
108 Kaser, RPR I, p. 327. 
109 D.24. 2. 2. 3. Gaius, Edictum Provinciale XI.  
       Sive autem ipsi praesenti renuntietur sive absenti per eum qui in potestate eius sit,    
       cuiusve is  eave in potestate sit, nihil interest. 
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Kunnen wij deze tekst van overeenkomstige toepassing verklaren voor de 
periode die door deze studie wordt bestreken? Het commentaar dat hij 
schreef op het Edictum provinciale bevatte een toelichting niet alleen op de 
voor de provincie specifieke rechtsregels, maar ook op die welke een 
algemeen geldend karakter hadden.110 Het aangehaalde fragment kan onder 
de laatste categorie gerangschikt worden. Eén kanttekening is op zijn plaats: 
onder de laatste rubriek vertegenwoordiging kan men mede verstaan dat de 
vrouw een opzegging kon doen. Dat is geldend recht ten tijde van Gaius, 
maar niet tijdens de gehele republikeinse periode, en zeker niet in de 
archaïsche periode. 
 
Het begrip absens wordt door Gaius niet nader gedefinieerd en vooral wordt 
er niet gesproken over de duur van de afwezigheid.  
Binnen de kring van romanisten heeft de absentia belangstelling gewekt, 
mede omdat het begrip ook toegepast wordt waar van langdurige 
afwezigheid sprake is, bij voorbeeld in geval van krijgsgevangenschap, of 
omstandigheden, die voor de achterblijvers onzekerheid creëren: Is de 
betrokkene nog in leven?  
Levy is van oordeel dat het huwelijk in dergelijke omstandigheden van 
rechtswege (ipso iure) eindigt, zonder dat een repudium wordt uitgebracht, 
een opvatting die Kunkel en Kaser111 delen. De redenering is dat ‘die 
Verschollenheit dem Tod gleich stet’, hetgeen inhoudt dat de ene echtgenoot 
zonder verblijfsbericht van de ander deze voor dood mag houden.  
Deze opvatting bestrijdt Yaron.112 Zijn stelling is dat het Romeinse recht 
geen gevolgen aan iemands verdwijning verbindt, maar de nadruk legt op 
zijn overlijden. Gevolg is dat zolang voor de ene echtgenoot het overlijden 
van de partner niet vast staat, het huwelijk in stand blijft, althans zo lang hij 
het huwelijk in stand wil laten. 
Bevestiging van dat standpunt is te ontlenen aan een tekst uit Plautus’ 
Stichus. De casuspositie is de volgende: In het begin van de komedie dringt 
de vader er bij zijn beide dochters op aan hun huwelijk met hun beide 
echtgenoten, die reeds jaren afwezig zijn,113 als geëindigd te beschouwen en 
een nieuw huwelijk aan te gaan. Beide vrouwen weigeren. Hun overweging 
is dat het allerminst zeker is dat hun mannen niet meer leven. Zij wensen 
ondanks de langdurige afwezigheid van hun echtgenoten het huwelijk met 
hen in stand te houden. Zij uiten hun bezorgdheid dat hun vader tegenover 
hun echtgenoten onrechtmatig zal handelen114 door hen van hun echtgenoten 
te doen scheiden (abducere). Ook al erkennen zij dat zij uiteindelijk moeten 

                                                 
110 Spruit, Enchiridium, Deventer: Kluwer 1994, p. 64, nr. 112.  
111 In: Yaron, Divortium inter absentes, TvR XXXI ( 1963) p. 62 noot 21en 22. 
112 Yaron, Divortium inter absentes, TvR XXXI (1963), p. 67. 
113 Vrs 30: ‘het is al twee jaar geleden’ ( hic tertius annus est). 
114 Vrs 21. 
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doen wat hun vader van hen wil, omdat zij in patria potestate zijn, voeren zij 
toch omstandig verweer:  
  

PAM: Maar hierdoor word ik, zuster, zozeer gekweld dat jouw en 
mijn vader, van wie men zegt dat hij als één van alle burgers als een 
fatsoenlijk mens zich gedraagt, dat hij zich nu bedient van een taak 
als een onfatsoenlijk man, doordat hij zo ernstig onrecht doet aan 
onze echtgenoten, die hier niet zijn, zonder dat die dat verdienen, en 
ons van hen wil scheiden.(…) PAN. Het geeft wel pas dat dit gebeurt 
en het gebeurt ook niet ten onrechte. Want dit is reeds het derde 
jaar, sinds onze echtgenoten het huis hebben verlaten. PAM Zoals je 
zegt. 
PAN. Zij delen ons niet mede, wanneer zij althans nog leven en het 
goed maken, waar zij zijn, wat zij doen, of zij iets doen en ook komen 
zij niet naar ons terug. PAM. En verdriet je dat zuster, dat zij hun 
plicht niet doen, terwijl jij de jouwe wel doet? PAN Ja! (…) 
PAN. Tenslotte ligt het in de macht van onze vader: wij moeten dat 
doen wat onze vaders ons opdragen. PAM Dat weet ik…115 

 
Plautus roept een duidelijk beeld op: langdurige afwezigheid levert geen 
einde huwelijk van rechtswege op; de vader heeft weliswaar de bevoegdheid 
zijn dochters te dwingen een nieuwe huwelijksrelatie aan te gaan, maar de 
dochters verschillen ernstig met hem van mening: eerst moet onomstotelijk 
vast staan dat hun beider mannen niet meer leven, alvorens zij bewilligen in 
een nieuw huwelijk. Om de dood van hun echtgenoten vast te stellen, bestaat 
een onderzoeksplicht116 en zij verwijten hun mannen dat zij niets van zich 
laten horen. Een klassiek voorbeeld van huwelijkstrouw! 
Overigens geldt, hetgeen hiervoor al werd opgemerkt, dat, wanneer bij 
langdurige afwezigheid van de ene echtgenoot de ander het huwelijk wel als 
geëindigd wenst te beschouwen, er vrijheid bestaat een nieuwe huwelijks-
verbintenis aan te gaan.  
Om dit fragment uit de Stichus te generaliseren tot een algemeen geldende 
onderzoeksverplichting in geval van langdurige afwezigheid, voert wellicht 

                                                 
115 Plautus, Stichus 17-59 Sed hoc soror, crucior patrem tuom meumque adeo,  
       unice qui unus civibus ex omnibus probus perhibetur eum nunc improbi viri  
       officio uti, viris qui tantas apsentibu’nostris facit iniurias immerito nosque ab 
       eis abducere volt.(...) decet neque is inmerito eveniet. Nam viri nostri domo ut          
       abierunt hic tertius annus PAM: ita ut memoras. PAN quom ipsi interea  
       vivant,valeant,ubi sint, quid agant ecquid agant neque participant nos neque redeunt  
       PAM an id doles soror quia illi suom officium non colunt, quom tu tuom facis? PAN Ita  
       pol.(...) verum postremo in patri’potestate est situm: faciendum id nobis quod parentes  
       imperant. 
116 Vrs. 31 e.v. 
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te ver; wel geeft het fragment aan dat van een beëindigen van het huwelijk 
van rechtswege in geval van langdurige afwezigheid, geen sprake is. 
Daarbij blijft de vraag: Wat is langdurige afwezigheid? Hoe lang kan men 
afwezig zijn, zonder dat de thuis blijvende partij twijfelt aan het nog in leven 
zijn? Antwoord op die vraag is ook van belang bij een ander vraagstuk, 
divortium verum. 
De eenvoud waarmee een manus-vrij huwelijk kon worden ontbonden, riep 
in de latere republiek de vraag op, wanneer sprake was van een werkelijke 
scheiding (divortium verum) of van een zogenaamde, gefingeerde 
(simulatum). 
Bestudering van de bronnen laat zien dat geen van de plaatsen, die spreken 
van divortium verum, dateert uit de republiek.  

 
Maar het is waar dat dan eerst van een echte scheiding sprake is en 
de ter zake van een echtscheiding gedane schenking geldig is, als er 
een huwelijk met een ander is gevolgd of wanneer de vrouw 
gedurende zo lange tijd zonder haar man zou hebben geleefd dat er 
geen twijfel over kon bestaan dat het om een hertrouwen ging. 
Anders zou ook de schenking volgens hen geen enkele rechtskracht 
hebben.117 

 
De juristen oordelen dat van een echte scheiding sprake is in twee gevallen, 
namelijk wanneer een nieuwe echtverbintenis is aangegaan, en na verloop 
van lange tijd:  

 
De meesten zijn van oordeel dat wanneer dezelfde vrouw naar 
dezelfde man terugkeert, dit één en hetzelfde huwelijk is. Ik ben het 
met hen eens, als zij zich na verloop van een niet al te lange 
tussentijd verzoend hebben en inmiddels niet hetzij de vrouw met een 
andere man, hetzij de man met een andere vrouw getrouwd is 
geweest, en vooral wanneer de man bovendien de bruidsschat niet 
teruggegeven heeft.118 

 
Paulus formuleert op zijn bondige wijze: 

 

                                                 
117 D. 24. 1. 64 Iavolenus, Lib VI ex posterioribus Labeonis, Sed verum est tunc verum esse  
       divortium et valere donationem divortii causa factam, si aliae nuptiae insecutae sunt aut  
       tam longo tempore vidua fuisset ut dubium non foret alterum esse matrimonium: alias 
       nec donationem ullius esse momenti futuram. 
118 D.23, 2. 33 Marcellus Lib III Ad Legem Iuliam et Papiam, Plerique opinantur cum eadem  
       mulier ad eundem virum revertatur, id matrimonium idem esse: quibus adsentior si non  
       multo tempore interposito reconciliati fuerint nec inter moras aut illa nupserit aut hic  
       aliam duxerit, maxime si nec dotem vir reddiderit. 
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Er bestaat geen andere echtscheiding dan een werkelijke 
echtscheiding die plaats vindt met de bedoeling om een duurzaam 
uiteengaan tot stand te brengen.119  

  
Termijnen worden niet genoemd. Maar de vraag naar de duur van de termijn 
was wel relevant, omdat een huwelijk na verloop van tijd wel eens werd 
hersteld; de vraag was dan of er sprake was van een idem matrimonium, dat 
wil zeggen dat het huwelijk formeel in stand was gebleven, of niet. 
Duidelijkheid over de vraag of men werkelijk gescheiden was, was vereist in 
verband met de gevolgen van een scheiding: hoe moest men handelen met de 
bruidsschat, kon men retentierechten uitoefenen, dat wil zeggen kon men 
zijn recht doen gelden om op de bruidsschat die teruggegeven moest worden, 
bepaalde inhoudingen te doen; waren de pacta geldig, afspraken die men 
vaak bij gelegenheid van de huwelijkssluiting maakte; en waren eventuele 
giften geldig.120 Levy121 komt tot de conclusie dat het pas in de keizertijd tot 
de opstelling van termijnen is gekomen.122 Bronnen uit de republiek zijn niet 
voorhanden om de juistheid te betwisten, al is daar geen absolute zekerheid 
over. 
Maar de maatschappelijke werkelijkheid zal ook in dit geval de juridische 
regeling zijn voorgegaan. Een van de historische interessantste gevallen 
speelt zich af op het grensgebied van republiek en principaat: het is de 
geschiedenis van Maecenas en Terentia, wier huwelijksleven als turbulent 
mag worden getypeerd; hun huwelijk nam een aanvang vóór 23; beiden 
behoorden tot de intimi van Augustus en boze tongen beweerden dat laatst 
genoemde zelfs een relatie met Terentia had. Hun huwelijk werd regelmatig 
door scheiding onderbroken en voor velen was onduidelijk of van een 
huwelijksperiode dan wel van een periode van scheiding sprake was;123 
Maecenas deed haar geschenken, wellicht ook met de bedoeling haar over te 
halen weer naar hem terug te keren. Toen een blijvend resultaat van zijn 
bemoeiingen uit bleef en hij een definitief einde aan de relatie wilde maken, 
vorderde hij dat zijn geschenken werden terug gegeven, op de grond dat 
schenkingen tussen echtelieden verboden en dus nietig waren. Hij ging er 
daar bij van uit dat het huwelijk had voort geduurd. Juristen die om advies 
gevraagd werden, hadden de vraag te beantwoorden of er sprake was van 

                                                 
119 D.24. 2. 3 Paulus Lib XXXV Ad Edictum, Divortium non est nisi verum quod animo  
       perpetuam constituendi dissensionem fit. 
120 Levy, Hergang, p. 12. 
       Yaron, De divortio varia, TvR XXXII (1964),  p. 533. 
       Spruit, Romeinsrechtelijke Romanesken, Deventer: Kluwer 1979, p. 73 e.v. 
121 Levy, Verschollenheit  p. 160. 
122 D. 24. 2. 6. vermeldt het standpunt dat Iulianus terzake inneemt: vijf jaar na verdwijning  
       kan opnieuw een huwelijk worden aangegaan. 
123 Seneca (Dialogi 1. 3. 10) meldt dat Maecenas dagelijks verstoting van Terentia te dulden  
       had (M. a T. cotidiana  repudia patiebatur).  
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hetzelfde huwelijk, of dat sprake was geweest van een verum divortium. Van 
dat laatste is sprake wanneer een huwelijk met een ander is gevolgd, of 
wanneer de vrouw zo lang zonder haar man heeft geleefd, dat er geen twijfel 
over kan bestaan dat sprake is van hertrouwen.124 Een schenking is bij 
gevolg geldig wanneer sprake is van een werkelijke scheiding; ongeldig 
wanneer dat niet het geval is; men spreekt dan van een schijnscheiding 
(divortium simulatum).  
In de republikeinse periode zal ongetwijfeld sprake zijn geweest van 
vergelijkbare gevallen. Het lijkt waarschijnlijk dat toen langs dezelfde lijnen 
als ten tijde van het principaat, naar praktische oplossingen is gezocht: de 
termijn van afwezigheid van de echtgenoot, alle omstandigheden van dat 
geval in aanmerking genomen.125 Daarin schuilt een subjectief element: de 
vraag in hoeverre de partner de betrokkene wél of niet kon bereiken. Levy 
legt aan de basis van zijn studie de vraag die door de Stichus van Plautus 
wordt opgeworpen. Zijn juridische karakteristiek van Verschollenheit is 
daarbij leidraad: niet het vermoeden van leven of dood, maar de 
’onbereikbaarheid van de ene echtgenoot voor de ander’126 dient tot 
uitgangspunt te worden genomen. Dat is geen absolute norm. De conclusie 
die dan ook uit de tekst van Plautus moet worden getrokken, kan door Levy 
niet worden ontkend: van een van rechtswege beëindigen van het huwelijk 
als gevolg van een langdurige afwezigheid is bij Plautus, die hij als oudste 
bron aanhaalt, geen sprake. Levy typeert de passage echter als een 
uitzondering op de gangbare juridische praktijk. Dat komt mij minder 
waarschijnlijk en zelfs onaannemelijk voor, zoals wij reeds eerder 
opmerkten. Wij zien er liever de bevestiging van de regel in. 
 
Ten tijde van de republiek speelt een soortgelijke kwestie, die Cicero ons 
meldt.127 De zaak vormde aanleiding tot een fel debat onder deskundigen; de 
afloop daarvan kennen wij niet, omdat Cicero zelf ons die niet heeft gemeld. 
Wat was het geval? Een pater familias reist uit Hispania naar Rome en laat 
zijn vrouw die zwanger is, in het wingewest achter. In Rome huwt hij een 
andere vrouw, zonder dat hij een repudium naar zijn eerste vrouw stuurt. 
Ook de tweede echtgenote schenkt hem een zoon. De man sterft zonder 
testament en de rechtsvragen die bij zijn overlijden ontstaan, zijn: is het 
aangaan van het tweede huwelijk, zonder een repudium (quibusdam certis 
verbis) uit te brengen aan de eerste echtgenote, aan te merken als een geldig 
Romeins huwelijk? Afhankelijk van de beantwoording van die vraag is aan 
de orde de rechtspositie van de tweede vrouw: is zij als echtgenote dan wel 

                                                 
124 D. 24. 1. 64.  vermeldt een advies dat volgens Labeo (gest.42 na Chr) is opgesteld door  
       Trebatius (gest. 4 na Chr.). 
125 Anders: Levy, Verschollenheit, p. 160. 
126 Levy, Verschollenheit, p. 151. 
127 Cicero, De Oratore I, 40, 183. 
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als concubine te beschouwen; als hoofdvraag noemt Cicero de erfrechtelijke 
positie van de twee jongens: 
  

En wat te zeggen van een geval dat werkelijk plaats vond en wel ten 
tijde van onze voorvaderen, dat een pater familias die uit Hispania 
naar Rome was gekomen nadat hij zijn echtgenote zwanger in dat 
wingewest had achtergelaten en die te Rome een tweede vrouw had 
gehuwd, maar geen opzegging aan zijn eerste vrouw had gezonden 
en die zonder testament op te maken gestorven was en toen uit beide 
moeders een zoon geboren was; was dat maar een onbeduidend 
debat dat toen ontstond, toen er geprocedeerd werd over de 
rechtspositie van de twee burgers, de jongen die kind was van de 
eerste vrouw, en de zoon van de laatst genoemde vrouw, die 
beschouwd werd als een concubine, wanneer men van oordeel was 
dat een scheiding met de eerste vrouw plaats vond met een bepaalde 
vaste formulering en niet door een nieuwe bruiloft ?128 

 
Cicero stelt in andere teksten die wij bespraken, dat een repudium verplicht 
is ter beëindiging van een huwelijk. Deze tekst levert daar impliciet ten 
minste ondersteunend bewijs voor; immers, de vraagstelling had ook kunnen 
luiden: Is de remigrant uit Hispania nu wel of niet iemand die zich aan 
bigamie schuldig maakt? 
Was een repudium uit gebracht, waren de andere rechtsvragen niet nodig 
geweest.129 
 

Ten aanzien van de datering van het voorval, waarvan hij aangeeft 
dat het in zijn tijd als voorbeeld uit de geschiedenis (memoria 
patrum, ten tijde van onze voorvaderen) onderwerp van weten-
schappelijk debat was,130 kan het volgende opgemerkt worden. 
Gemeld wordt dat de vader uit Hispania naar Rome kwam, en zijn 
echtgenote zwanger in dat wingewest achterliet. Rome had in het 
huidige Iberische schiereiland twee wingewesten: Hispania Citerior, 
de oostkust van Spanje, en Hispania Ulterior, het huidige Andalusië. 
Beide gebieden kregen de status van wingewest (provincia) na de 
tweede Punische Oorlog, in het jaar 197. Meer is over de tijds-

                                                 
128 Quid? Quod usu memoria patrum venit, ut paterfamilias, qui ex Hispania Romam  
       venisset, cum uxorem praegnantem in provincia reliquisset Romae alteram duxisset  
       neque nuntium priori remisisset, mortuusque esset intestato et ex utraque filius natus  
       esset, mediocrisne res in contentionem adducta est cum quaereretur de duobus civium  
       capitibus et de puero qui ex posteriore natus erat, et de eius matre quae si iudicaretur  
       certis quibusdam verbis non novis nuptiis fieri cum superiore divortium, in concubinae  
       locum duceretur? 
129 In dezelfde geest Corbett, p. 226. en Watson, Pers p. 53-4. 
130 Cicero, De Oratore I, 56, 238. 
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aanduiding van het voorval niet te zeggen. Wel mag men uit de tekst 
concluderen, dat reeds in de tweede eeuw de geleerden streden over 
de plaats van het repudium en de juridische consequenties van een 
nieuw aan gegaan huwelijk (nuptiae novae).  

 
Nu Cicero ons de uitkomst van het deskundigendebat niet meldt, zou 
een antwoord op de door hem opgeworpen vraag als volgt kunnen 
luiden: 
Cicero is van oordeel is dat het zenden van een repudium een door 
de wet vereiste formaliteit is. Blijft dat uit, dan betekent dat, dat het 
huwelijk met de vrouw die in Hispania is achter gebleven, als het 
wettige huwelijk dient te worden aangemerkt. Bij gevolg is de relatie 
met de vrouw die in Rome met de betrokkene ‘huwt’, aan te merken 
als een concubinaat. De rechtspositie van de beide zonen kan men 
dan ook als volgt kwalificeren: het kind in Hispania is erfgenaam 
van zijn wettige vader; het kind in Rome volgt de rechtspositie van 
zijn moeder en is bij gevolg geen intestaat erfgenaam van de vader. 
Maar een aantal elementen, die in het wetenschappelijk debat 
wellicht ook een rol hebben gespeeld, kennen wij niet. Zo is niet 
duidelijk of de lange termijn (tempus longum) mede betrokken is 
geweest bij de debatten en of wellicht de eerste vrouw in Hispania in 
de tussentijd voor haar echtgenoot was overleden. De hoofdvraag 
die opgeworpen wordt, heeft immers betrekking op de erfrechtelijke 
positie van de beide zonen. Op andere aspecten die met deze kwestie 
samen hangen, wordt in de tekst van Cicero niet nader in gegaan. 
 

De stelling die in het klassieke en postklassieke recht wordt ingenomen, dat 
het aangaan van een nieuwe echtverbintenis een automatisch beëindigen van 
de vorige betekent, kan voor de archaïsche periode niet worden aanvaard. 
Met het voorafgaande hangt nog een juridisch betrekkelijk ondergeschikt 
punt samen. Stel dat een repudium wordt uitgebracht, maar degene die het 
uitbrengt, krijgt spijt. Wat is dan rechtens? Levy131 vermoedt, dat deze 
situatie, die zich tegen het einde van de republiek steeds vaker voor deed, er 
toe leidde dat bij verzoening van beide echtgenoten, sprake was van een 
voortzetting van het huwelijk (idem matrimonium). Een zelfde situatie deed 
zich voor wanneer na een echtelijke twist en woordenwisseling (iurgium) of 
een driftbui (calor iracundiae) sprake was van een feitelijke verwijdering. 
Was die van tijdelijke aard (frivusculum) en verzoenden beide echtgenoten 
zich weer, dan was sprake van een voortzetting van het huwelijk en was 
echtscheiding niet aan de orde.  
 

                                                 
131 Levy, Hergang  p. 88. 
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Verum divortium blijft afhankelijk van de eerste voorwaarde van 
echtscheiding: er moet sprake zijn van de wil bij een van beide partners, of 
beide, om een blijvend einde te maken aan de huwelijksrelatie. Vervolgens 
moet die wil zich bestendigen, en dat moet blijken uit de duur van ruimtelijk 
gescheiden zijn van de beide partners, of, in latere tijd, door het aangaan van 
een nieuwe echtverbintenis. Bestendigen van die wil kan ook blijken uit het 
treffen van maatregelen die samenhangen met de afwikkeling van het 
huwelijksvermogen.132 Liet men onduidelijkheid bestaan over het voortduren 
van het huwelijk, dan bracht dat in ieder geval ook onduidelijkheid voor 
derden mee en leidde tot rechtsvragen over geldigheid, respectievelijk 
nietigheid van schenkingen; over de positie van kinderen en over het 
huwelijksvermogen. 
Er dient voor een werkelijke, duurzame scheiding sprake te zijn van 
onherroepelijkheid van de wil uit elkaar te gaan: iedere stap die daar uiting 
aan geeft, leidt tot een divortium verum. Een toenaderingspoging van een 
van beide partners, die door de ander niet wordt beantwoord, leidt niet tot 
herstel van het huwelijk. 
 
Hoewel scheiden niet als een vanzelfsprekendheid werd ervaren133 en de 
maatschappelijke acceptatie ervan niet groot was, vond met name de 
politieke elite in Rome het huwelijk en het ontbinden van het huwelijk hét 
instrument om politieke, maatschappelijke en financiële doelen, - de 
financiële welstand was vaak doorslaggevend134 -, te realiseren; die situatie 
treffen we vooral in de late republiek aan. Vooral in die kringen moet het 
aantal scheidingen omvangrijk zijn geweest.135 Over de ‘gewone’ burgers 
zijn wij niet geïnformeerd: volgden zij de elite, waren zij even onbevangen 
om huwelijken aan te gaan en vaak na korte tijd weer te ontbinden, wij 
weten daar weinig van. 
 
Uit de literaire bronnen kunnen wij een ideaalbeeld distilleren van het 
Romeinse huwelijk.136 Trouweloosheid tegenover de partner werd niet hoog 
aangeslagen,137 op zijn zachtst gezegd waren scheiding en huwelijks 
ontbinding niet favoriet, hertrouwen werd niet toegejuicht. Voor de vrouw 

                                                 
132 D. 23. 2. 33.  
133 Rawson, Marriage Divorce and Children in Ancient Rome, Oxford: At the Clarendon  
       press 1991, p. 50. 
134 Uitvoerig bij Alföldy, The social history of Rome, London: Croom Helm p. 92 e.v. 
135 Treggiari, Roman marriage, Oxford: At the Clarendon Press 1991, p. 482 is van  
       mening dat het met die frequentie wel mee viel; haar oordeel baseert zij op de bekende  
       gevallen van politici (Caesar, Pompeius e.a.), waarover gerapporteerd wordt. In hoeverre  
       deze gevallen voorbeelden zijn van een omvangrijker patroon, is onzeker. 
136 Een bekend beeld is dat van Plinius en zijn vouw: Epistulae VII, 5. 
137 Grafschriften getuigen van Fides, Castitas, Probitas Diligentia (nr. 8034, Dessau,  
       p. 865); corpore casto (nr. 8394, Dessau p. 929). 
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gold als onderscheiding dat zij één man bekende (univira);138 dat zij na het 
overlijden van haar man weduwe (vidua) bleef, gold als onderscheiding. 
Door de politieke ontwikkelingen van met name de laatste periode van de 
republiek is het huwelijk in een crisis beland. Algemeen wordt aangenomen, 
dat die crisis zich vooral manifesteerde onder de politieke elite van die 
tijd.139 
Hoe is dan het beeld tegen het einde van de republiek? Treggiari140 heeft de 
rol van de vrouw, ook voor deze periode onderzocht en haar conclusies zijn 
interessant: Zij heeft geen meldingen aangetroffen van vrouwen sui iuris die 
zelfstandig optreden bij het ontbinden van het huwelijk. Als oorzaken noemt 
zij dat scheiden eigenlijk niet geaccepteerd werd en vervolgens dat de 
literaire bronnen die ons ter beschikking staan, afkomstig zijn van mannen! 
Ter ondersteuning van dat laatste aspect is verhelderend een passage in de 
correspondentie van Cicero. Caelius meldt in een brief aan Cicero, te dateren 
in 50, het volgende: 

 
Paula Valeria, zuster van Triarius, is zonder rechtsgrond gescheiden 
op de dag dat haar man zou terug keren uit zijn ambtsgebied; zij 
gaat trouwen met D. Brutus. Veel van dit soort ongelofelijke 
gebeurtenissen hebben zich tijdens jouw afwezigheid voorgedaan.141 

 
Caelius kwalificeert het gebeuren als iets ongeloofwaardigs (incredibile); dat 
kan zijn omdat het hoogst opmerkelijk is dat een vrouw het initiatief neemt 
zonder dat zij daar een (rechts)grond voor heeft. Het kan ook een uiting van 
verbazing zijn omdat zij zelfstandig besluit een nieuw huwelijk aan te gaan 
en bovendien nog onmiddellijk aansluitend op haar scheiden. Wellicht dat 
het ons ook iets zegt over de mannelijke opvattingen van of Caelius, of 
Cicero, of van hen beiden: dergelijke aaneenschakelingen van handelingen 
verwacht je niet van een vrouw. Wij willen betogen dat ‘zonder rechtsgrond’ 
door Caelius als ongeloofwaardig wordt aangemerkt. 
Een type scheiding als hier beschreven kwam voor, maar was wel een 
zeldzaamheid.142 In die context komt incredibile dus reële betekenis toe. Uit 
het uitvoerig onderzoek van Treggiari blijkt ook dat bij de toename van 
scheidingen in de laatste fase van de republiek sprake is van mannen die het 

                                                 
138 Humbert, Le rémarriage à Rome, Milano: Giuffré 1972, p. 72 e.v. Grafschriften noemen,     
       onderscheidend, Inconparabilis coniunx ... pudica, religiosa, laboriosa, univira,  
       unicuba: Een onvergelijkbaar echtgenote, ingetogen, godvrezend, arbeidzaam,één man  
       bekend hebbend, één echtelijk bed gedeeld hebbend (nr. 8444, Dessau p. 935.)  
       Ovidius, Metamorphoses VIII, 708. Livius, Ub Urbe condita, X, 23 (uni nupta). Tacitus,  
       Annales II, 86,  2. 
139 Zie Humbert in hetzelfde betoog. Treggiari, in de besproken passus p. 482. 
140 Treggiari, Roman Marriage, Oxford: At the Clarendon Press 1991 p. 444 e.v. 
141 Cicero, Ad Familias VIII, 7.  
142 Marquardt, Das Privatleben der Römer, Leipzig: Verlag von S Hirzel 1879, p. 71.  
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initiatief nemen, mannen (politici als Caesar en Pompeius, meermalen) die 
veelal uit politieke motieven handelen.  
Maar ook de vader van de vrouw beslist over scheiding, soms op grond van 
politieke motieven; de situatie uit het verleden, die wij al bespraken, geldt 
ook in de nadagen van de republiek nog. 
Een voorbeeld ontlenen wij wederom aan de correspondentie van Cicero.143 
De casuspositie is de volgende. Cicero bevindt zich in het kamp van 
Pompeius, buiten Rome. Atticus, zaakwaarnemer van Cicero, heeft hem 
gevraagd wat hij moet doen. Tullia, Cicero’s dochter, is gehuwd met 
Dolabella. Dat huwelijk is geen succes. Cicero moet nu uiterlijk 1 juli een 
beslissing nemen: ofwel het initiatief nemen tot huwelijksontbinding, ofwel 
de volgende termijn van haar bruidsschat, die tegen die dag vervalt, betalen. 
Echtscheiding zal hem vermogen kosten en verlies aan prestige bij Caesar. 
Voortzetten van het huwelijk zal hem ook geld kosten en gaat ten koste van 
het geluk van zijn dierbare dochter. Belangrijk is de rol die Atticus Cicero 
geeft: hij moet beslissen of hij het huwelijk van zijn dochter wil ontbinden. 
Als vader moet hij optreden en gebruik maken van zijn nog steeds geldende 
bevoegdheid. 
 
3.3.             Opheffing van manus in het huwelijk cummanu. 
 
Voor de vestiging van maritale macht was een rechtshandeling nodig 
wanneer het huwelijk werd aan gegaan. Hoe kon die rechtsbetrekking 
worden opgeheven wanneer het huwelijk werd ontbonden? 
Bij die huwelijkse vorm, waar maritale macht gevestigd werd door 
‘(schijn)koop’(coemptio), dan wel door verkrijgende verjaring (usus), is de 
remancipatio vereist, zoals zij door de laat-republikeinse144 jurist Aelius 
Gallus wordt gedefinieerd: 

 
Aelius Gallus zegt dat de vrouw ‘geremancipeerd’ is, die door hem, 
in wiens ’manus’ zij gekomen is, ge’mancipeerd’ wordt.145 

 
De echtgenoot draagt daarbij door een fiduciaire remancipatio de vrouw 
over aan haar vroegere pater familias of aan een vertrouwensman.146 
Het karakter van deze handeling is een rechtshandeling: zij bewerkt de 
overgang naar een andere familia (mutatio familiae). Als gevolg van deze 

                                                 
143 Cicero, Ad Atticum XI, 3.            
144 Spruit, Enchiridium, Deventer: Kluwer 1994, p. 284.  
145 Festus, De verborum significatione F 277 in: Bruns: Fontes iuris romani antiqui,  
       Brisgavia/ Tubingae: Libraria Academica Mohrii 1879, p. 287. Remancipatam Gallus  
       Aelius esse ait, quae mancipata sit ab eo cui  in manum convenerit. 
146 Kaser, RPR I, p. 83. 
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handeling bevindt de vrouw zich nu in de macht van degene die haar 
verworven heeft.147 
Deze rechtshandeling kon gevolgd worden door een tweede, manumissio, 
waardoor de vrouw juridische eigenstandigheid (sui iuris) verwierf. Dat 
gebeurde vaak, maar niet altijd; noodzakelijke vervolghandeling op de 
remancipatio was de manumissio niet.148 
Beide handelingen hadden een verschillend doel: de remancipatio beoogt de 
vrouw te ontslaan uit de maritale macht van haar echtgenoot, de manumissio 
heeft tot doel haar juridisch eigenstandig te maken. Daarnaast zijn de 
handelende personen verschillend. De nadruk op de noodzaak tot 
onderscheiden van de beide rechtshandelingen wordt ingegeven door de 
constatering dat soms wordt uitgegaan van de stelling dat het beëindigen van 
de maritale macht zou plaats vinden door een samengestelde rechts-
handeling, waardoor de vrouw bevrijd wordt uit de maritale macht en 
juridische eigenstandigheid verwerft. Deze samengestelde rechtshandeling is 
niet noodzakelijk, wel mogelijk;149 zij ligt voor de hand bij de remancipatio 
aan een vertrouwensman. 
 
Wat was de rechtspositie van de echtelieden wanneer de ontbinding van het 
huwelijk werd gewild, het repudium was uitgebracht, maar de wederpartij 
niet in de scheiding bewilligde?  
De echtelijke samenleving wordt opgeheven, maar de rechtsbetrekking als 
gevolg van de vestiging van maritale macht blijft bestaan. Daardoor blijft de 
vrouw deel uit maken van de familie van de man, blijft daar de erfrechtelijke 
positie van dochter in nemen ten opzichte van zijn pater familias. De 
feitelijke echtelijke samenleving is weliswaar opgeheven, maar de rechts-
betrekking tussen man en vrouw niet.  
Het gevolg van deze situatie is dat beide partijen niet gerechtigd zijn tot het 
aangaan van een nieuw huwelijk, op straffe van bigamie. Gaat men een 
nieuw samenlevingsverband aan, dan kon dat niet meer dan een concubinaat 
zijn,150 met vooral voor de vrouw negatieve gevolgen: zij was geen uxor en 
genoot niet de eer gehuwde vrouw te zijn (honor matrimonii).151 
De remancipatio bewerkte niet zonder meer het rechtsgevolg ‘echt-
scheiding’. Zij heft slechts de maritale macht op. Werd de remancipatio niet 
gevolgd door beëindiging van de echtelijke samenleving, dan vond scheiding 
de facto niet plaats, maar veranderde wel de juridische basis van de 

                                                 
147 Girard, Manuel elementaire de droit romain, Paris: Librairie nouvelle de Paris 1906,  
       p. 129.  
148 Zo Kaser, RPR I, p. 83.  
149 Schaub, Der Zwang zur Entlassung aus der Ehegewalt und die Remancipatio sine uxore, 
       in: SZ LXXXII (1965), p. 110. 
150 Honsell, Mayer Maly, Selb, Römisches Recht, Berlin: Springer Verlag 1986, p. 401. 
151 Spruit, Lex Iulia et Papia Poppaea (Oratie Utrecht) Deventer: Kluwer 1969, p. 15. 
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samenleving; het was nu een huwelijk zonder maritale macht (sine manu) 
geworden. 
Men mag ervan uitgaan dat dit niet een juridische spitsvondigheid, buiten de 
maatschappelijke realiteit is: wij willen betogen dat de maatschappelijk 
ontwikkelingen deze verandering in de grondslag van de echtelijke samen-
leving wel eens redelijk populair kunnen hebben gemaakt in de tijd dat de 
positie van de vrouw vrijer werd en vermogensverhoudingen zich niet meer 
met de maritale macht verdroegen: de wens was gehuwd te blijven, maar niet 
in manus-verband. 
  
Kon de maritale macht, die gevestigd werd door confarreatio ook door een 
voorgeschreven rechtshandeling worden opgeheven?  
In de wetenschap is de vraag of deze huwelijksvorm door scheiding kon 
worden opgeheven, uitvoerig aan de orde gesteld. Beantwoordt men deze 
vraag positief, dan volgt men de volgende theorie:  
De actus contrarius; deze theorie houdt in, dat iedere (rechts)handeling als 
het ware ‘gekoppeld’ is aan zijn spiegelbeeld, in de zin dat die contraire actie 
het rechtsgevolg van de eerste rechtshandeling opheft.152  
De actus contrarius van de confarreatio zou de diffarreatio zijn. Literaire 
bronnen melden de diffarreatio niet. Voor zover kon worden na gegaan komt 
zij niet voor bij auteurs ten tijde van de republiek. Aangetroffen is een 
definitie bij Festus153 en een aanduiding bij Servius, in zijn commentaar op 
de dichter Vergilius.154 Festus geeft overwegend etymologieën; zijn werk De 
significatu verborum vormt een samenvatting van het werk van Verrius 
Flaccus, een tijdgenoot van Augustus. Als wij er van uit gaan dat Flaccus als 
eerste diffarreatio noemt en er hier geen sprake is van een toevoeging van de 
hand van Festus, dan is hij de oudste bekende bron. De definitie zelf munt 
niet uit door duidelijkheid. De auteurs geven een zelfde definitie als van 
confarreatio, met de toevoeging dat het hier een ‘losmaking’ (dissolutio) 
betreft. 
De tweede bron, Servius, becommentarieerde Vergilius in de vierde eeuw na 
Chr. Zijn belangrijkste opgave is het verduidelijken van grammaticale, 
retorische en stilistische elementen.155 Zijn werk kenmerkt zich door grote 
nauwkeurigheid en dat maakt hem tot een betrouwbare informant. Zijn bron 
was Aelius Donatus, een grammaticus uit het begin van de vierde eeuw; 
diens bron is niet vast te stellen. 

                                                 
152 Zo stellen Honsell c.s. zonder nadere argumentatie dat diffarreatio als act.cont. te  
       beschouwen is van confarreatio.  
153 Festus nr. 79. Festus leefde in de tweede eeuw na Christus.  
154 Aeneïs IV, 29. 
155 Cary, Denniston, Ross e.a., The Oxford classical Dictionary, Oxford: At the Clarendon  
       Press 1957, p. 832 lk. 
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De datering van beide bronnen maakt de relevantie voor de door ons 
onderzochte periode onwaarschijnlijk. 
Over confarreatio heeft Knütel156 onderzocht of deze haar spiegelbeeld heeft 
in de diffarreatio waarbij de echtelijke samenleving in één procedure met de 
maritale macht zou worden opgeheven. Zijn conclusie is dat het aan concrete 
aanwijzingen ontbreekt. Zijn persoonlijke vermoeden is dat de diffarreatio 
reeds in de vroege republiek is toegelaten, en wellicht nog wel verder terug 
gaat. Daarmee vermoedt hij in feite dat de theorie van de actus contrarius 
vanaf de oudste tijd geldt. 
Maar enige adstructie vanuit de bronnen, is voor dit standpunt niet 
beschikbaar.  
Corbett157 rept niet over de diffarreatio; zijn betoog komt in hoofdlijnen op 
het volgende neer.  
Een huwelijk, dat met maritale macht via confarreatio is gesloten, was tegen 
het einde van de republiek een zeldzaamheid geworden en zou alleen door 
de vertegenwoordigers van de hoogste priesterambten (flamines) worden 
gesloten. Deze huwelijken waren onontbindbaar, maar zo stelt hij, dat zelfde 
gold niet voor leken, niet-flamines, althans hij acht dat niet aannemelijk. 
Daarom wordt diffarreatio ook niet vermeld en treffen wij dat begrip ook 
niet aan, omdat confarreatio in onbruik is geraakt. Zijn vermoeden is 
gebaseerd op de bron, die door Gellius158 als zijn informant wordt genoemd, 
Fabius Pictor. Deze kenmerkt Corbett als onbetrouwbaar.  

 
Deze opvatting vindt geen algemene ondersteuning. Fabius, die na 
de nederlaag bij Cannae (216) naar Delphi werd gezonden als 
afgezant van de Romeinse Senaat, geldt als een van de grondleggers 
van de annalistiek,159 de voorloper van de latere geschiedschrijving. 
Zijn in het Grieks gestelde werk, dat Rome’s geschiedschrijving 
bevatte vanaf de stichting van de Stad, heeft in de oudheid veel 
waardering genoten: Polybius, Dionysios en Livius160 vermelden 

                                                 
156 Knütel, Zum Prinzip der formalen Korrespondenz im Römischen Recht, in: SZ  
       LXXXVIII (1971) p. 67-71.  
157 Corbett, p. 220 e.v.  
158 Gellius, Noctes Atticae X, 15, 1. 
159 Annales of Annales Pontificum of Annales Maximi waren verslagen van belangrijke  
       gebeurtenissen, bijgehouden door de Pontifex Maximus. Deze hield een lijst bij waarop  
       hij jaarlijks (annus) de gebeurtenissen noteerde, met vermelding van de in dat jaar  
       optredende magistraten. In 390 zouden de oudste lijsten door brand zijn verwoest. In 130      
       werden de toen aanwezige verslagen gepubliceerd door Mucius Scaevola. Dit genre  
       wordt beschouwd als de oudste en oorspronkelijkste vorm van geschiedschrijving.  
160 De moderne historische wetenschap noemt m.n. Polybius en Dionysius als betrouwbare 
        bronnen: Raaflaub: Social struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 52 
        en 57. 
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hem met achting. Schanz-Hosius161 meldt dat de moderne waar-
dering aansluit bij de antieke. Daar komt nog bij dat de bron die 
Gellius in feite noemt, niet Fabius is, maar de ons onbekende auteur 
van De Sacerdotibus publicis; Gellius heeft soortgelijke (item) 
mededelingen bij Fabius aangetroffen. Volstrekt duidelijk is niet wie 
Gellius’ bron nu precies is en in hoeverre de mededelingen van 
Fabius overeenkomen met die bron; maar wanneer de laatste 
overeenkomt met die van Fabius, hetgeen Gellius suggereert, is er 
twijfel om de redenering van Corbett te volgen. Diens opvatting 
wordt ingegeven door de gedachte, die men ook elders aantreft,162 
dat het huwelijk in Rome in alle tijden te ontbinden was (Libera 
matrimonia esse antiquitus placuit).163 De enige uitzondering die 
men op deze regel toelaat, is het huwelijk van de drie flamines.164  

 
De conclusie kan zijn dat diffarreatio tijdens de republiek geen levend 
begrip was, nu geen enkele contemporaine bron dit begrip vermeldt. 
Overigens wijst Knütel er in zijn bijdrage op dat niet iedere rechtshandeling 
voorzien werd van een contraire actie. De juistheid van die stelling maakt het 
waarschijnlijk dat diffarreatio eerst in later tijd als een theoretisch model is 
ontstaan. 
 
Welke conclusies mogen wij uit het bovenstaande trekken? 
Bij confarreatio had de rechtshandeling om manus te vestigen een sacraal 
karakter: de opperpriester leidde de ceremonie, die zijn plaats had in de 
traditie van de voorvaderen. Dat recht was gebaseerd op goddelijk recht (ius 
sacrum) en niet ingericht naar normen van het ius civile. Terecht wordt er op 
gewezen165 dat de Opperpriesters ten tijde van de republiek een voorname 
taak hadden in de handhaving van het sacrale recht in het personen- en 
familierecht, zoals bij de adoptie en de adrogatie; daartoe behoort de 
huwelijkssluiting confarreatione ook. Een en ander hebben wij reeds 
besproken.166 
Nagegaan is of deze vorm van huwelijkssluiting in latere tijd nog voorkwam. 
Gewezen wordt, nogmaals, op de passage in Tacitus, waar wordt verhaald 

                                                 
161 Schanz-Hosius, Geschichte der Römischen Literatur, München: Beck’sche   
        Verlagsbuchhandlung 1959, dl I, p. 172. 
162 Honsell, Mayer Maly en Selb, Römisches Recht, Berlin: Springer Verlag 1986, p. 387.    
163 C. 8. 38. 2. Imperator Alexander, in: Krueger, dl II, Codex Justinianus, p. 351. 
164 De bronnen spreken uitsluitend over flamines, drie in aantal: Flamen Dialis, Flamen  
       Martialis en Flamen Quirinalis, de flamines maiores; zij waren afzonderlijk voor de  
       eredienst van één godheid aangesteld. Wissowa: Religion und Kultus der  
       Römer, München: Beck’sche Verlagsbuchhandlung 1912, p. 504. 
165 Kunkel, Römische Rechtsgeschichte, Köln,Wien: Böhlau Verlag 1990. p. 19. 
166 Zie Hoofdstuk 1. 
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dat Keizer Tiberius een probleem167 had met de voordracht van drie 
kandidaten voor de bezetting van een vacature in het college van de flamines 
(flamen Dialis). Dit hoge priestercollege was alleen voor patriciërs 
opengesteld; dat was zo in de archaïsche periode en dat is altijd zo 
gebleven;168 tegen het einde van de republiek zou deze huwelijksvorm alleen 
nog in gebruik zijn bij de families die in aanmerking kwamen voor het 
lidmaatschap van de hoge priestercolleges. Het betekent dat het flaminaat 
een erfelijke aangelegenheid was geworden.169 Bij de heersende populariteit 
van het manus-vrije huwelijk was het huwelijk, dat confarreatione werd 
gesloten, niet in zwang tenzij bij de families die generaties lang de 
priestercolleges hadden bezet; wellicht ook dat patriciërs onderling deze 
huwelijksvorm nog gebruikten.  
Het huwelijk van de opperpriester was onontbindbaar; stierf zijn echtgenote 
vóór hem, moest hij zijn ambt neerleggen. Zijn huwelijk werd alleen door de 
dood ontbonden.170 Zijn echtverbintenis kan bij zijn leven niet ongedaan 
worden gemaakt. Elders171 lezen wij dat de echtgenote van de priester van 
Iuppiter hetzelfde verklaart: Haar man is haar onder een eeuwigdurende wet 
(perpetua lege) gegeven. Uit deze beide bronnen trekt Volterra172 de 
conclusie dat de echtgenote in de uitoefening van de functie van haar man 
haar eigen bijdrage heeft, er zou sprake zijn van een soort twee-eenheid. 
Maar belangrijker is de conclusie te trekken dat een huwelijk dat 
confarreatione was gesloten, niet door echtscheiding ontbonden kon 
worden.173 Dat gold voor de priesters, die hun ambt voor het leven174 
bekleedden. 
Sommigen zien hierin een garantie voor het ambt van opperpriester. Maar 
waarom wordt een differentiatie aangebracht binnen de toch al beperkte 
groep die een dergelijke huwelijkssluiting als een privilege koesterde? Men 
moest patriciër zijn! Daarbij was hij zich bewust deel te zijn van een steeds 
kleiner wordende minderheid tegenover de andere bevolkingsgroepen. 
Bovendien stond deze huwelijksvorm nadrukkelijk in de traditie van de 
mores maiorum en had een religieus fundament. Wat zou de ratio kunnen 
zijn dat binnen de categorie patriciërs, die een huwelijk met maritale macht 

                                                 
167 Tacitus, Annales IV, 16.  
168 Marquardt, Römische Staatsverwaltung, drei Bände, Darmstadt: Hermann Gentner 
       Verlag 1957, dl. III, p. 326.  
169 Een hypothese die ook Linderski in Raaflaub: Social struggles in archaic Rome, Oxford:  
        Blackwell’s 2005, p. 224-5 maakt. 
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aangingen en die macht vestigden door confarreatio, een bepaalde groep, de 
niet-flamines zijn huwelijk wel, en een andere, de flamines, dit niet kon 
ontbinden? Die aarzeling is waarneembaar onder romanisten.175 
Wij willen het volgende stellen om grotere duidelijkheid te geven; wij 
herhalen een aantal tot nu toe getrokken conclusies: 
Het huwelijk waarbij maritale macht via confarreatio werd gevestigd, is de 
oudste vorm van een wettig gesloten Romeins huwelijk, en maakte deel uit 
van het ius sacrum. Het is niet alleen de oudste vorm, maar ook de enige die 
onder leiding stond van de opperpriester, een ‘overheidsfunctionaris’. Het is 
de tijd dat het gehele maatschappelijke leven onder invloed van religie en 
cultus staat.176 Deze huwelijksvorm stond alleen open voor patriciërs. Ook 
na het opheffen van het huwelijksverbod behielden zij deze vorm als een 
exclusief recht voor zichzelf.177 Zij streefden ernaar zich blijvend te onder-
scheiden van de andere Romeinen, ook van de nieuwe elite die ontstaat 
wanneer huwelijk tussen patriciërs en plebejers formeel is toegelaten.  
Waarschijnlijk is daarom dat wat voor de priesters gold, algemeen geldend 
was voor alle patriciërs.  
 
Kan voor deze reconstructie steun in bronnen gevonden worden? 
Dionysios van Halicarnassus meldt het volgende: 

 
Romulus heeft…door één wet, die, zoals de feiten zelf bewezen 
hebben, in alles goed voorziet, de vrouwen tot kuisheid gebracht en 
tot fatsoen. Die wet luidde ongeveer als volgt: dat de vrouw, die 
door een sacramenteel huwelijk met de man was verenigd, 
deelgenote werd van zijn gehele vermogen en van zijn sacra. De 
ouden duiden het sacramentele en wettige huwelijk aan met de 
Romeinse term ‘door far…’. Dit had een noodzakelijke en 
onverbrekelijke relatie tot gevolg en er was niets dat een dergelijk 
huwelijk kon ontbinden. Deze wet dwong gehuwde vrouwen zich te 
schikken naar het karakter van hun echtgenoot, omdat zij immers 
geen andere toevlucht meer hadden, en gehuwde mannen om over 
hun vrouwen te heersen als een noodzakelijk en onvervreemdbaar 
bezit.178 
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Over de betrouwbaarheid van een dergelijke bron, die te dateren is 
op ruim zeven eeuwen later dan het beschrevene, is het volgende te 
zeggen. Mogen wij alleen uitgaan van de zorgvuldigheid waarmee 
Dionysios als geschiedschrijver zijn bronnen bestudeerde, een 
standpunt dat de moderne historicus betrekt, of is hier ook sprake 
van ‘gekleurdheid’ in zijn informatie, omdat zijn geschiedkundig 
werk tevens een politieke doelstelling had? Dit blijft een probleem 
bij iedere bron, die uniek is; terecht is daarop en ook op de risico’s 
gewezen.179 De critici betogen niet, dat tot onbetrouwbaarheid moet 
worden geconcludeerd, wanneer een politieke doelstelling mede ten 
grondslag ligt aan een historisch werk, maar dat behoedzaamheid is 
geboden.  
 

Een tweede, van Dionysios onafhankelijke, bron staat ons niet ter 
beschikking; het is juist dat ook Livius over de oudste geschiedenis van 
Rome verhaalt, maar ook hij ontleent zijn materiaal aan de Annalisten. 
Recent onderzoek heeft ons een aantal belangwekkende conclusies 
aangeleverd:180  
Uitgegaan wordt van de grote eruditie en zorgvuldigheid waarmee Dionysius 
heeft gewerkt. Hij, maar ook Livius, hebben persoonlijk kennis kunnen 
nemen van de bronnen die zij citeren. De Annalisten hebben ons juist 
geïnformeerd over de gebeurtenissen die zij in hun kronieken jaarlijks 
opsomden en overleverden. Ook al kan gewezen worden op enkele toe-
voegingen van anekdotisch karakter, de grote lijn van hun relaas is juist, en 
dus betrouwbaar. Tenslotte wordt erop gewezen dat in Rome het verleden 
een levende traditie is en dat de regerende klasse er belang bij had deze in 
stand te houden. Dat levert een extra argument voor de betrouwbaarheid.  
 
Dat brengt ons tot een volgende conclusie: 
Op grond van de schaarse teksten, die ons zijn overgeleverd en die wij hier 
bespraken, is het waarschijnlijk dat het huwelijk dat onder patriciërs van 
oudsher in gebruik was, waarbij de maritale macht gevestigd werd in de 
ceremonie van de confarreatio, en dat onder patriciërs in gebruik is gebleven 
ook toen het wettelijk mogelijk was op een andere wijze maritale macht te 
vestigen, onontbindbaar was en is gebleven. Want ook in de keizertijd werd 
aan het ‘oude’ instituut, dat dit huwelijk was, geen verandering toegelaten en 
ook toen bleef deze huwelijksvorm onontbindbaar.  
 
                                                 
179 Finley, Ancient history. Evidence and Models, London: Chatto and Winders 1985; De  
       Neeve, Recensie op WEM Klostermann, in TvR, 1990, nr. 58. 
180 Cornell, The value of literary tradition concerning archaic Rome in: Raaflaub, Social 
       struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’ 2005, p. 50 e.v. 


