
 

Hoofdstuk 4 
 

DE GRONDEN VAN DE ECHTSCHEIDING 
 
Aan de orde zijn de gronden waarop echtscheiding werd toegelaten. Onder grond of 
rechtsgrond wordt verstaan de door mos of wet erkende reden of oorzaak, die tot 
ontbinding van het huwelijk kan leiden.  
 
Wanneer de huwelijks vereisten, de positieve voorwaarden, waaraan een 
aanstaand echtpaar moest voldoen om een geldig huwelijk (matrimonium 
iustum) aan te gaan, zo veranderden, dat zij een huwelijksbeletsel, een 
negatieve voorwaarde vormden, dan geldt, dat het huwelijk van rechtswege 
een einde neemt. Over deze, de algemeen geldende gronden, hebben wij 
reeds gesproken.1 
 
Het huwelijk had specifieke doelstelling: de familia in stand houden en de 
cultus van de voorvaderen voort zetten. De schending van deze doelstelling 
levert een grond voor echtscheiding. 
Een dergelijke grond benoemen wij als specifiek. De instandhouding van de 
familia geschiedde op basis van de echtelijke liefde (affectio maritalis). 
Daarin ligt een inspanningsverplichting voor beide echtgenoten. Welke 
handelingen of gedragingen betekenden een inbreuk op deze relatie? 
Het karakter van echtelijke liefde is te typeren als ‘uniek en exclusief’, en, in 
dienst van de cultus van de voorvaderen, geldt de verplichting die relatie 
‘zuiver’ te houden; daaronder wordt in dit verband naar Romeinse inzichten 
verstaan dat de seksuele betrekking van de vrouw zich beperkt tot haar 
wettige echtgenoot. Monogamie is uitgangspunt en voor de Romeinen geldt 
dat dit uitgangspunt in volle omvang alleen de vrouw geldt. De man was het 
toegestaan buitenechtelijke relaties te onderhouden, maar de voorwaarde die 
impliciet aan die relaties werd gesteld, was dat zij nimmer het niveau van 
een echtelijke verbintenis bereikten; in dat verband spreekt men wel van een 
dubbele standaard:2 Wat de vrouw verboden is, is de man geoorloofd. Zijn 
buitenechtelijke relaties zullen ongetwijfeld met affectiviteit van doen heb-
ben, maar het ‘echtelijke’ niveau daarin bereiken zij niet. Ook de duurzaam-
heid van een dergelijke relatie is niet van invloed.  
 
4.1. Voor de vrouw gold dus dat de echtelijke affectiviteit (affectio maritalis) 
een exclusieve werking had: zij was niet gerechtigd andere kontakten te 
onderhouden dan binnen haar gezin en de familia. De monoloog van Syra3 
vermeldt de ongelijkheid, die tussen man en vrouw op dit punt bestaat.  
                                                 
1 Hoofdstuk 2. 
2 Zo Treggiari, Roman marriage, Oxford: At the Clarendon Press 1991, p. 299. 
3 Plautus, Mercator 817-829; de monoloog is reeds besproken in Hfst. 3, noot 64. 
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De vraag of van een dergelijke verhouding, waarbij de man een dominante 
positie in neemt tegenover zijn echtgenote en daartegenover de vrouw een 
volstrekt afhankelijke positie ten opzichte van haar man, alleen sprake is een 
huwelijk met maritale macht (cum manu), sluit niet aan bij de maat-
schappelijke en religieuze werkelijkheid: ook wanneer sprake was van een 
huwelijk zonder maritale macht (sine manu) was de vrouw gehouden voor 
nakomelingen te zorgen en ook daar diende zij de hoge morele norm te 
respecteren. De specifieke gronden gelden beide huwelijksregiems.   
Dezelfde monoloog vertelt ons nog meer: zij geeft ons inzage in de motieven 
waarom een man zijn echtgenote uit huis mag verwijderen: verlaat zij 
heimelijk, zonder medeweten van haar echtgenoot, de echtelijke woning, dan 
vormt dat feit een grond voor verstoting. De vrouwen die dat doen, beladen 
zich met ‘schuld’(culpam commerent). 
Aannemelijk lijkt dat hier sprake is van de juridische notie ‘culpa’. Dat 
begrip houdt in het op schuld berustende veroorzaken,4 het verwijtbare 
gedrag, de verwijtbaarheid. Het impliceert zorgeloos en/of onachtzaam 
handelen, zonder de voor op gezette bedoeling dat te doen.  
Dat houdt in, dat de vrouw het huis niet mag verlaten zonder daarvan vóóraf 
kennis gegeven te hebben aan haar echtgenoot. Doet zij dat niet, dan schendt 
zij de norm. Bovendien geeft heimelijkheid gevaarzetting aan: zij wijst op de 
risico’s, die de zuiverheid van de echtelijke relatie kunnen aantasten. 
Immers, indien haar heimelijke gedrag iets te verbergen heeft, loopt zij het 
risico niet alleen de relatie tot haar echtgenoot, maar ook die ten opzichte 
van de voorvaderen te bezoedelen. Heimelijkheid veronderstelt in dit ver-
band buitenechtelijkheid en buitenechtelijk verkeer schendt de zuiverheid in 
nakomelingschap. 
 
4.2. Een tweede specifieke grond betrof het verbod op drankgebruik. 
 
In het kader van gevaarzetting vielen vrouwen in Rome en Latium oudtijds 
onder het verbod temetum te gebruiken. Gellius meldt dat in oud Latijn 
temetum een synoniem is voor wijn: 

 
De schrijvers over de leefwijze en cultuur van het Romeinse volk 
zeggen dat de vrouwen in Rome en Latium een leven hadden met 
volstrekte onthouding van drank; daarmee zeggen zij dat zij zich een 
leven lang onthielden van wijn, welke in de oude taal ‘temetum’ 
werd genoemd. Zij vertellen dat het een vaste gewoonte was dat zij 
hun verwanten kusten om hen te betrappen, opdat de geur een 
aanwijzing gaf als zij gedronken hadden.5 

                                                 
4 Zo Mitteis, Römisches Privatrecht, Aalen: Scientia Verlag 1994, p. 322. 
5 Gellius, Noctes Atticae, X.23. Qui de victu atque cultu populi romani scripserunt mulieres  
   Romae atque in Latio aetatem abstemias egisse, hoc est vino semper quod temetum prisca  
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Temetum is iedere drank die ‘bedwelming kan veroorzaken’.6 De norm die 
door het gebruik van bedwelmende drank wordt geschonden is in essentie 
dezelfde als hierboven omschreven: het risico, dat de vrouw zichzelf niet 
meer meester is, zich verliest, en overgeeft aan een buitenechtelijke 
betrekking, daardoor de zuiverheid schendt van de echtelijke relatie. Een 
dergelijke handelwijze draagt het risico in zich van bezoedeling van de 
zuivere nakomelingschap, die nodig is voor de verering van de voorouders. 
Beide verbodsbepalingen, het verlaten van de echtelijke woning en het 
gebruik van drank, zijn illustratief voor de strakke moraal in de archaïsche 
periode. 
 
4.3. In beide situaties als zojuist aangegeven, kan de vrouw zich over geven 
aan ontucht, een begrip dat in de juridische literatuur wordt aangegeven als 
adulterium en stuprum: 
 

Echtschennis wordt gepleegd met een gehuwde vrouw; ontucht met 
een ongehuwde vrouw, een meisje of een jongen.7 

 
Adulterium, echtschennis, is de relatie van een man, de minnaar, met een 
gehuwde vrouw, waar de man opzettelijk die relatie aangaat, dat wil zeggen 
dat hij willens en wetens met die vrouw, die met een ander gehuwd is, een 
seksuele betrekking aangaat. Adulterium is dus een opzetdelict. Daarbij is 
sprake van een driehoeksverhouding: man en vrouw, en degene die als 
echtbreker deze huwelijksrelatie stoort. Over opzet zijdens de vrouw wordt 
niet gesproken, maar ook al heeft de man de opzet, dan levert de vrouw die 
zich hieraan overgeeft, toch een grond tot echtscheiding. Stuprum wordt met 
‘ontucht’ het beste getypeerd: ieder seksueel contact met een niet gehuwde 
vrouw, of met een meisje of met een jongen, valt onder dit begrip. Het 
onderscheid in beide begrippen is in de wetgeving van Augustus gemaakt, en 
de vraag is of deze wetgeving de eerste was die zich over deze kwestie 
uitliet. De tekst in de Digesten van Gaius,8 die reeds eerder werd besproken,9 
is voor Yaron10 aanleiding aan te nemen dat de wet van de Twaalf Tafelen 
zich hier reeds over heeft uitgelaten. Onaannemelijk lijkt dat niet: de wet van 
Augustus, Lex Iulia de adulteriis, is de wettelijke poging om aan de 
                                                                                                                   
    lingua appellabatur abstinuisse dicunt, institutumque ut cognatis osculum ferrent  
    deprehendi causa ut odor indicium faceret si bibissent. 
6. Georges, Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch, Hannover: Hahnsche  
    Buchhandlung 1959, p. 3043, lk. 
7  D. 48. 5. 35 (34). 1. Modestinus Lib I Regularum: Adulterium in nupta admittitu; stuprum  
    in vidua vel virgine vel puero committitur. 
8  D. 48. 5. 44.  
9  Hoofdstuk 3, noot 39.  
10 Yaron, De divortio Varia, in: TvR 32 (1964), p. 554-557. 
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ongeremde vrijheden die zich met name in de laatste fase van de republiek in 
huwelijksmoraal en echtscheiding voordeden, een halt toe te roepen en het 
centrale thema waardoor Augustus zich bij zijn legislatieve arbeid liet leiden 
was de mos maiorum, de zeden en gebruiken van de voorouders. 
De bronnen melden hierover geen concrete aanwijzingen. 
 
Van Cato wordt verteld, dat het drinken van wijn even ernstig werd 
beoordeeld als ontucht en overspel: 

 
Maar Marcus Cato verhaalt dat vrouwen niet alleen geoordeeld, 
maar ook bestraft werden door de rechter, niet minder wanneer zij 
wijn tot zich genomen hadden dan wanneer zij ontucht en echt-
schennis hadden gepleegd.11 

 
In de Romeinse traditie geldt dat de gehuwde vrouw die het gebod van 
geheelonthouding schendt, alleen al om die reden door de echtgenoot kan 
worden verstoten: zij schendt de eerbaarheid van het huwelijk (honor 
matrimonii). 
Daarnaast lezen wij dat de koppeling aan een andere verwijtbare daad een 
vanzelfsprekendheid is: Was een vrouw schuldig aan één misstap, dan waren 
de voorouders van oordeel dat zij in een enkelvoudig oordeel schuldig 
bevonden werd aan vele misdrijven: schond zij de norm van de zedelijkheid, 
dan werd zij ook veroordeeld wegens mengen van gif en vervolgens ook van 
doodslag of moord: 

 
Als onze voorouders een vrouw voor één misdrijf veroordeelden, 
meenden zij dat zij in een enkelvoudig vonnis schuldig was bevonden 
aan vele misdrijven. Hoe kon dat? Was een vrouw door hen onzedig 
bevonden, dan werd zij geacht ook wegens mengen van gif ver-
oordeeld te zijn. Hoe ging dat in zijn werk? Het werd noodzakelijk 
geacht dat zij die haar lichaam prijs gegeven had aan de meest lage 
lustgevoelens, bang moest zijn voor talloos velen. Wie waren dat dan 
wel? Haar man, haar ouders, en anderen van wie zij inzag dat de 
slechte roep van haar schande op hen afstraalde. Wat gebeurde er 
daarna? Zij moest de wens hebben de mensen voor wie zij zo 
bevreesd was, met alle middelen te vergiftigen.12 

                                                 
11 Gellius, Noctes Atticae X, 23, M.Cato non solum existimatas sed et multatas quoque a  
     iudice mulieres refert, non minus  si vinum in se quam si probrum et adulterium  
     admississent. 
12 Auctor ad Herennium, IV, 16, 23, Maiores nostri, si quam unius peccati mulierem  
     damnabant simplici iudicio multorum maleficiorum convictam putabant. Quo pacto?  
     Quam impudicam iudicarant, ea veneficii quoque damnata existimabatur. Quid ita? quia  
     necesse est eam quae suum corpus addixerit turpissimae cupiditati, timere multos. Quos  
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De redenering is: drankgebruik leidt tot zedeloos gedrag; dat leidt tot gif-
mengen, omdat haar zedeloos gedrag voor haar reden is voor vele mensen 
angst te hebben; degenen die zij te vrezen heeft, zijn haar naasten: haar man, 
ouders en anderen op wie haar slechte reputatie afstraalt. Degenen die zij 
zozeer vreest, zal zij proberen te doden. Later vermeldt Quintilianus de 
mening van Cato nogmaals: zijn opvattingen hebben ook later kennelijk nog 
indruk gemaakt. 

 
Stel, een echtbreekster bepleit haar zaak in een gifmengerij; schijnt 
zij dan eigenlijk al niet veroordeeld, volgens Cato, die gezegd heeft 
dat er geen enkel verschil is tussen een echtbreekster en een gif-
mengster? 13 

 
Maar ook in de komedies treffen wij aanduidingen; zo lezen wij in de 
Truculentus in één adem de toevoeging venifica, suppostix puerum aan: 
gifmengster en onderschuifster van kinderen:14 

 
Wis en waarachtig! Bij alle nieuw aangetreden magistraten zal ik 
jouw naam bekend maken, daarna zal ik persoonlijk viervoudig de 
hand aan je slaan, jij gifmengster, die mij de kinderen onder-
geschoven hebt. Persoonlijk zal ik alles wat jou te verwijten is, aan 
het licht brengen! 

 
De vraag of deze combinatie van verwijten nog een andere strekking dan de 
hiervoor besprokene heeft, dat namelijk mengen van gif een aanwijzing 
inhoudt voor abortus, wordt ontkennend beantwoord; abortus is geen er-
kende grond tot scheiden.15  
Hier wordt ook gewezen op de consequentie van de geschonden norm: 
bastaard kinderen bezoedelen de echtelijke liefde en tevens de verering van 
de voorvaderen.  

                                                                                                                   
     istos?  
     Virum, parentes, ceteros ad quos videt sui dedecoris infamiam pertinere. Quid  
     postea? Quos tantopere timeat, eos necesse est ut quoquo modo possiet, veneficio  
     petat. 
13 Quintilianus, Institutio Oratoria, V, 11, 39. Si causam venificii dicat adultera, non  
     M.Catonis iudicio damnata videatur qui nullam adulteram non eandem esse venificam  
     dixit? 
14 Plautus, Truculentus vrs 762-763 Iam hercle apud novos (omnis) magistratus faxo erit  
     nomen tuom, postid ego te manum iniciam qudrupuli, venifica, suppostrix puerum. Ego  
     edepol tua probra aperibo omnia. 
15 Klostermann, Huwelijkstrouw als publieksbelang, (diss.Utrecht), Leiden: Brill  
     Universitaire Pers 1988. p. 36, die tot het oordeel komt dat gifmengen in het oude Rome  
     kennelijk een bekend crimineel gedrag van vrouwen was.    
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Een klassiek voorbeeld, hoe echtbreuk in de archaïsche tijd werd ervaren, is 
de geschiedenis van Lucretia.  
Het verhaal speelt ten tijde van Koning Tarquinius. Lucretia is gehuwd met 
Collatinus. Laatstgenoemde geeft in het legerkamp op over de deugd-
zaamheid van zijn echtgenote. In gezelschap van een aantal medestrijders, 
onder wie de zoon van de koning, Sextus Tarquinius, bezoekt hij zijn 
echtgenote en tijdens dat bezoek wordt de koningszoon verliefd op Lucretia. 
Enige tijd na dit gemeenschappelijke bezoek, keert deze bij haar terug en 
tijdens zijn verblijf probeert hij haar gunsten te veroveren, waarbij hij haar 
zelfs bedreigt. Lucretia weigert hardnekkig op zijn avances in te gaan. Hij 
bedreigt haar met de dood; wanneer hij haar zelfs daarmee niet kan 
vermurwen, intimideert hij haar opnieuw: na haar dood zal hij een slaaf, ook 
gedood en naakt, naast haar lijk leggen om daarmee de indruk te geven dat 
zij zich heeft afgegeven met een slaaf; een dergelijke relatie wordt getypeerd 
ls een lage en verwerpelijke vorm van overspel (sordidum adulterium).Voor 
dit dreigement zwicht Lucretia tenslotte: echtbreuk is verwerpelijk maar zich 
te verlagen tot seksuele omgang met een slaaf, stuit af op de hoge moraal 
van de vrouw. Zij wordt door het geweld en door de angst (vi metusve causa) 
gedwongen: haar vrije wil kan zij in die situatie niet bepalen; er is sprake 
van een wilsgebrek.  
Wanneer de koningszoon Sextus Tarquinius zijn schanddaad heeft gepleegd, 
vertrekt hij; Lucretia stuurt een ijlbode naar haar vader en haar echtgenoot. 
Wanneer beiden bij haar aan gekomen zijn, doet zij haar relaas en maakt hun 
duidelijk dat zij overweldigd is (corpus violatum, animus insons) en on-
schuldig. Dat laatste kan niet anders inhouden dan dat zij geen opzet heeft 
gehad en dat haar niets is te verwijten. Duidelijk is dat alleen al het passieve 
medewerken van de vrouw aan adulterium voldoende is voor de verwijt-
baarheid. 
Ondanks dat zij zich disculpeert, vindt zij dat zij geen echtgenote kan blijven 
en verkiest zij een vrijwillige dood, daarmee een voorbeeld stellend voor 
iedere vrouw die haar schaamte heeft verloren:  
 

‘Zwijg, Lucretia’, sprak Tarquinius, ‘Ik ben Sex.Tarquinius! Ik heb 
mijn zwaard in mijn hand. Als je een kik geeft, zul je sterven!’ Toen 
de vrouw uit haar slaap opschrok, en zag dat er geen enkele hulp in 
de nabijheid was en dat de dood haar van zeer nabij bedreigde, toen 
begon Tarquinius haar zijn verliefdheid te bekennen, te smeken, 
bedreigingen af te wisselen met smeekbeden en de aandacht van de  
vrouw af te leiden. Waar hij zag dat zij volhardde en zelfs niet door 
angst voor de dood te vermurwen was, voegde hij haar naast paniek 
ook nog schande toe: hij zei haar dat hij bij haar gestorven lichaam 
een naakte, gewurgde slaaf zou neerleggen, zo dat men zou zeggen 
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dat zij gedood was in een minderwaardige echtbreuk. Toen zijn 
hartstocht, die om zo te zeggen de overhand kreeg door haar te 
intimideren, door geweld haar hardnekkige schaamtegevoel had 
overwonnen, en Tarquinius daarna, nadat hij als een woesteling 
haar vrouwelijke eer had veroverd, was vertrokken, stuurde Lucretia 
stuk van verdriet door zo’n vreselijke ramp, dezelfde bode naar 
zowel haar vader in Rome, als naar haar man te Ardea, om hen te 
laten komen met ieder één vertrouweling. Handelen en spoed waren 
nodig. Er was iets afschuwelijks gebeurd! Sp.Lucretius kwam met 
P.Valerius, zoon van Volesus, Collatinus met L.Iunius Brutus, met 
wie hij toevallig op terugreis naar Rome was toen hij door de bode 
van zijn vrouw werd gevonden. Zij troffen Lucretia, die in wanhoop 
op het bed zat. Toen haar geliefden kwamen welden de tranen in 
haar ogen op; en op de vraag van haar man ‘Gaat het wel goed met 
je?’, zei zij, ‘Helemaal niet! Wat kan er goed gaan met een vrouw 
wanneer zij haar kuisheid heeft verloren? De sporen van een 
vreemde man, Collatinus, zijn in jouw bed; overigens is mijn 
lichaam hevig geschonden, maar mijn geest is onschuldig, de dood 
zal mijn getuige zijn. Geef mij je hand en belofte dat de echtbreker 
niet vrijuit gaat! Het is Sex.Tarquinius die als vijand in plaats van 
als gast in de vorige avond, gewapend en met geweld de vreugde 
van hier heeft weg geroofd, een vreugde die voor mij, en voor 
hemzelf ellende brengt, tenminste als jullie mannen zijn’. Allen 
geven achtereenvolgens hun woord. Zij troosten de wanhopige 
vrouw door de schuld af te wentelen op de dader van het misdrijf: de 
geest is zondig, niet het lichaam en waar haar opzet ontbrak, is geen 
sprake van schuld. ‘Ge hebt gezien, wat hem verschuldigd is’, sprak 
zij, ‘hoewel ik mij vrij pleit van enige schuld, stel ik mij niet buiten 
de straf; na mij zal geen enkele vrouw meer naar het voorbeeld van 
Lucretia schaamteloos leven!’ Het mes, dat zij verborgen onder 
haar kleding hield, stak zij in haar hart en verwond voorover 
vallend, viel zij stervend neer.16 

                                                 
16 Livius, Ab urbe condita I, 58. Tace, Lucretia, inquit, Sex.Tarquinius sum.ferrum in manu  
     est;moriere, si emiseris vocem’ Cum pavida  ex somno mulier nullam opem, prope mortem  
     imminentem videret tum Tarquinius fateri amorem, orare, miscere precibus minas, versare  
     in omnes partes muliebrem animum. Ubi obstinatam videbat, et ne mortis quidem metu  
     inclinari, addit ad metum dedecus: cum mortua iugulatum servum nudum positurum ait ut  
     in sordido adulterio necata dicatur. Quo terrore cum vicisset obstinatam pudicitiam velut  
     vi victrix libido, profectusque inde Tarquinius ferox expugnato decore muliebri esset,  
     Lucretia maesta tanto malo nuntium Romam eundem ad patrem Arduamque ad virum  
     mittit, ut cum singulis fidelibus amicis veniant; ita facto maturatoque opus esse; rem  
     atrocem incidisse. Sp.Lucretius cum P.Valerio Volesi filio, Collatinus cum L.Iunio Bruto  
     venit, cum quo forte Romam rediens ab nuntio uxoris erat conventus. Lucretiam sedentem  
     maestam in cubiculo inveniunt. Adventu suorum lacrimae obortae, quaerenti viro Satin  
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De laatste zinsnede kan moraliserend bedoeld zijn en een toevoeging, die 
Livius Lucretia in de mond legt, waarmee hij op kwam tegen het 
zedenverval zoals zich dat in het Rome van zijn dagen manifesteerde en 
waarvoor hij verbetering verwachtte. 
De kern van het verhaal wordt daardoor niet beïnvloed; die sluit aan bij het 
geen hierboven werd gesteld: buiten aanwezigheid van de echtgenoot vindt 
een seksuele betrekking plaats, met een ander; daarmee is de norm van het 
huwelijk en de cultus van de voorvaderen geschonden en bij gevolg kan de 
echtelijke relatie niet in stand blijven; de man ontleent aan het gebeuren een 
rechtsgrond zijn vrouw te verstoten en die vernedering wacht Lucretia niet 
af: zij doodt zich zelf. Zij doet dit van uit haar hoge moraal: dienend te zijn 
aan de zuiverheid van haar echtelijke relatie, die op haar beurt in dienst staat 
van de verering van de voorvaderen. 
  
Die moraal kon ook anders beleefd worden; uit latere tijd treffen wij een 
relaas aan, waarbij de echtbreker zich, tijdens zijn vrijage, af vraagt wat de 
gevolgen wel kunnen zijn als hij en zijn minnares, een gehuwde vrouw, 
betrapt worden. 
 

Zodra zij de linker zijde van haar lichaam onder mijn rechter heeft 
gelegd, is zij voor mij ‘Ilia’ en ‘Egeria’; ik geef haar welke naam 
dan ook en terwijl ik gemeenschap met haar heb, maak ik mij geen 
zorgen dat haar man terug keert van het land, dat de deur wordt 
ingeslagen, de hond aanslaat, het hele huis van alle kanten echoot 
van het gegil en geschreeuw, de vrouw intens bleek va het bed 
springt, zich bewust van wat zij aan het doen is, zich loopt te 
beklagen, bezorgd is voor haar botten, en voor haar bruidsschat, 
mocht zij worden betrapt, terwijl ik voor mijzelf zorg: ik moet het 
hazenpad kiezen, zonder mijn lijfgoed en blootsvoets, bang dat het 
mij mijn geld kost, mijn achterste of mijn goede naam. Betrapt 
worden betekent diepe ellende! 17 

                                                                                                                   
    salve? ‘Minime, inquit, quid enim salvi est mulieri amissa pudicitia Vestigia viri alieni,  
    Collatine, in lecto sunt tuo; ceterum corpus est tantum violatum, animus insons; mors  
    testis erit. Sed date dexteras fidemque haud impune adultero fore. Sex. Est Tarquinius qui  
    hostis pro hospite priore nocte vi armatus mihi sibique si vos viri estis, pestiferum hinc  
    abstulit gaudium’ Dant ordine omnes fidem. Consolantur aegram animi avertendo noxam  
    ab coacta in auctorem delicti; mentem peccare non corpus et unde consilium afuerit,  
    culpam abesse. Vos, inquit videritis quid illi debeatur; ego me etsi peccato absolvo,  
    supplicio non liber; nec ulla deinde impudica Lucretiae exemplo vivet’. 
    Cultrum quem sub veste abditum habebat, eum in corde defigit; prolapsaque in vulnus  
    moribunda cecidit. 
17 Horatius, Satiren I. 2. 126 e.v.  Haec ubi supposuit dextro corpus mihi laevum, Ilia et  
     Egeria est; do nomen quodlibet illi, nec vereor ne dum futuo vir rure recurrat, ianua  
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Beiden hebben hier hun eigen belang bij hun heimelijk gedrag: de man is 
beducht voor zijn reputatie: overspel met een gehuwde vrouw is een 
misdrijf, zijn reputatie staat op het spel en als hij betrapt wordt, heeft hij te 
vrezen voor een lichamelijke tegenprestatie van de bedrogen echtgenoot, en 
het door hem aan de vrouw betaalde geld18 kan hij kwijt zijn zonder dat zij 
haar tegenprestatie heeft geleverd. Zij is op haar beurt beducht voor de 
wrekende hand van haar man, die haar de botten kan breken,19 en voor het 
verlies van haar huwelijksgift (dos). Dat laatste is haar eerste zorg, ingeval 
zij op heterdaad20 wordt betrapt. 
Van oudsher gold immers, dat de vrouw, die zich schuldig maakte aan 
overspel, haar recht op restitutie van de dos verspeelde. Dat heeft in de 
gehele republikeinse periode gegolden21 en op die juridische en maat-
schappelijke werkelijkheid doelt de tekst van Horatius.  
 
De vergelijking van beide teksten laat een opmerkelijk verschil zien: in 
Lucretia’s situatie is sprake van zorg om haar man, om de zuiverheid van 
hun relatie, om haar gezin en haar familia: uit haar relaas en haar motieven 
spreekt een hoge moraal; in de tekst van Horatius gaat het om profane 
zorgen, materiële zaken; gevoegd bij de heimelijke ontucht, het vrijwillig 
zich over geven aan ontuchtig gedrag, getuigt die passage van een lage 
moraal.  
Beide teksten geven ongetwijfeld het voorschrift weer dat men andermans 
vrouw met rust dient te laten. Bovendien waren de maatregelen die in geval 
van ontdekking genomen konden worden, niet gering. 

                                                                                                                   
     Frangatur, latret canis, undique magno pulsa domus strepitu resonet, vepallida lecto  
     desiliat mulier miseram se conscia clamet, cruribus haec metuat doti deprensa,  
     egomet mi; discincta tunica fugiendum est ac pede nudo, ne nummi pereant aut puga aut  
     denique fama. Deprendi miserum est. 
      Ilia was de moeder van de eerste Koning, Egeria de echtgenote van de tweede; beide  
      namen worden volgens Kiessling, (dl. II, p. 43) gebruikt om voornaamheid aan te duiden;            
      maar zij kunnen ook als koosnamen gebruikt zijn. 
18 Anders Klostermann, Huwelijkstrouw als Publieksbelang, die veronderstelt dat het geld 
     bedoeld is om de schuld af te kopen.  
19 Zo b.v. Plautus, Poenulus 886, waar een ondergeschikte bedreigd wordt met crurifragium.  
     Zie Kiessling, Heinze und Klingner, Q.Horatii Flacci Opera Omnia, Saturarum libri, 
     p. 44.  
20 Söllner, Zur Vorgeschichte und Funktion der action rei uxoriae, Köln/Wien: Böhlau  
     Verlag 1969, p. 114.                       
21 Fraenkel, Ed. Horace. Oxford: At the Clarendon Press, 1959, p. 76 toont aan dat de  
     Satyren van Horatius dateren van vóór de Augusteïsche huwelijkswetgeving. 
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Beter dan een misdrijf te begaan door echtbreuk kon de man volgens de 
moralist Cato22 een bordeel opzoeken; dat past beter binnen de moraal  
(aequum est) dan andermans vrouw lastig te vallen.  
 
Keren wij terug naar de gronden van de echtscheiding; de besproken tekst 
van de Auctor spreekt over voorouders (maiores nostri) en de vraag is of er 
nog andere bronnen zijn, die een verwijzing naar het verleden hebben en 
naar een soortgelijke opsomming van gronden wijzen. Een aanknopingspunt 
is de tekst van Dionysius, die reeds eerder aan de orde kwam. Deze luidt in 
vertaling: 

 
Als de vrouw echter een misstap beging was het slachtoffer van het 
onrecht haar rechter en werd door hem de omvang van de straf 
bepaald. In andere gevallen spreken de verwanten recht, samen met 
de echtgenoot: onder meer in geval van echtbreuk en, - wat voor 
Grieken wel de kleinst denkbare fout is -, als bleek, dat de vrouw 
wijn gedronken had. Romulus stond toe beide vergrijpen met de 
dood te bestraffen, omdat het de zwaarste vergrijpen waren die een 
vrouw kon begaan: echtbreuk was volgens hem de bron van rebellie 
en dronkenschap de bron van echtbreuk. 23 

 
De doodstraf zou al door Romulus als sanctie zijn toegelaten in geval van 
wijngebruik en echtbreuk; en de motivering die daarbij wordt gegeven, is dat 
dronkenschap de bron van echtbreuk is en echtbreuk op zijn beurt de bron 
van rebellie. Deze toelichting is te begrijpen in relatie tot de archaïsche 
periode en de toen heersende opvatting van het huwelijk: de vrouw geldt als 
onvervreemdbaar bezit van haar man en in dat bezit kan de man niet 
gestoord worden door een derde. 
Een tweede bron over hetzelfde onderwerp is Plutarchus. In zijn Biografie 
van Romulus schrijft hij, - in vertaling: 

 
Hij (Romulus) heeft ook enkele wetten uitgevaardigd, waaronder de 
harde wet, die de vrouw verbiedt haar man te verlaten, maar wel 
toestaat dat de vrouw verstoten wordt op grond van vergiftiging, op 
grond van onderschuiving van kinderen, of vervalsing van sleutels 
en echtbreuk. Als iemand zijn vrouw op een andere grond wegstuurt, 
komt ingevolge bevel van de Wet de helft van zijn vermogen  toe aan 
zijn vrouw, en de andere helft wordt gewijd aan Ceres. Verkoopt hij 
echter zijn vrouw, dan valt hij ten offer aan de goden van de 
onderwereld.24 

                                                 
22 Horatius, Saturarum Liber I, 2. 31-34. 
23 Dionysius, Antiquitates II, 25. Zie hoofdstuk 3, noot 178. 
24 Plutarchus, Vita Romuli, 22 in: Girard-Senn: Textes de droit romain, Paris: Rousseau  
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De feitelijke informatie is in dit geval uit meerdere bronnen beschikbaar; 
men mag aannemen dat de feiten, zoals die ons worden overgeleverd, met 
een grote mate van waarschijnlijkheid op waarheid berusten. Dionysios van 
Halicarnassus geeft gelijkluidende informatie, wordt ervan uitgegaan, dat de 
kern van hun beider relaas als betrouwbaar kan worden aangemerkt. Het is 
de vraag of Dionysios en Plutarchus over dezelfde bron(nen) hebben 
beschikt:25 bij de laatste is sprake van meer gronden. 
In het prille begin van Rome’s geschiedenis was het de vrouw, volgens deze 
bronnen, verboden buiten medeweten van haar man, de echtelijke woning te 
verlaten, zich over te geven aan overspelig gedrag, vergiftiging te plegen, 
kinderen onder te schuiven en sleutels te vervalsen. Geconcludeerd kan 
worden dat van een gesloten systeem26 van echtscheidingsgronden sprake is 
geweest. Daaronder wordt verstaan dat de slechts expliciet genoemde als 
wettelijk erkende gronden kunnen worden aangevoerd. 
 
Cato heeft, blijkt uit het citaat van Gellius,27 nog in de tweede eeuw van dat 
systeem kennis gehad. De strijder tegen de invloed van het hellenisme en 
tegenstander van de emancipatie van de vrouw stelde zijn tijdgenoten de 
oude zeden en gebruiken bij herhaling ten voorbeeld. 
 
4. 4. Zoals we hebben besproken was het specifieke doel van het huwelijk 
het doen voortbestaan van de familia en gens. Dat betekende de verplichting 
om kinderen voort te brengen. Dat doel vinden wij in meerdere literaire 
bronnen verwoord: 
       
       Hij heeft mij gehuwd om kinderen voor zichzelf te verkrijgen.28 
 
Bij Plautus lezen we: 

 
Dat wat jou voor altijd tot welzijn strekt: Ik wil je tot mijn vrouw 
maken en je huwen om kinderen ter wereld te brengen.29 

En:     

                                                                                                                   
     1906. p. 6. 
25 Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano preclassico, Milano: Cedam 2000, p. 132 acht  
     het niet onaannemelijk dat Plutarchus de beschikking had over een latere versie van de  
     Leges Regiae dan Dionysios. 
26 Klostermann, Huwelijkstrouw als publieksbelang, (Diss.Utrecht), 
     Leiden: Brill/Univ. Pers. 1988, p. 15-40. 
27 Zie noot 11 van dit hoofdstuk. 
28 Ennius, Chresphontes,in: Warmington, Remains of old latin, London: Heinemann 1959- 
     1961 dl. I, p. 262. 
       
29 Plautus, Aulularia,  vrs 148. 
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Jij bent hem toch uitgehuwelijkt, naar ik meen, om kinderen te  krij-
gen.30 

 
Wanneer in de laatste periode van de republiek huwelijk en gezinsleven 
onder druk staan en de morele waarden in verval raken en echtscheiding aan 
populariteit wint, zijn er meerdere auteurs die, in het zicht van de politieke 
ontwikkelingen een programma van actie voor de nieuwe machthebber 
hebben en daarbij een vaste plaats in ruimen voor het herstel van de 
traditionele waarden van huwelijk en het stichten van een gezin: 
 

Rechtbanken moeten weer worden opgericht, betrouwbaarheid moet 
weer en levend beginsel worden, hartstocht dient beteugeld te 
worden, er moeten meer kinderen worden geboren, alles wat 
vervallen en verworden is, dient door strenge wetten te worden 
beteugeld. 31 

 
Ook al dient verdisconteerd te worden dat Cicero aan het woord is en wij 
hier een redevoering lezen waarin retoriek prominent aanwezig is, dan nog 
geeft het citaat duidelijk aan waar de vermeende tekorten in het 
maatschappelijk bestel waren. Bij Cicero, en vele van zijn tijdgenoten, geldt 
zeker ook hetgeen kernachtig wordt verwoord door Cornell: ‘The Romans of 
the late Republic saw the remote past as an idealised and exemplary model 
of their own society’.32 Wanneer men deze sentimenten meerekent, dan nog 
blijft de teleurstelling over veel wat mis gegroeid is en waarvoor op 
verbetering wordt gehoopt. 
Wat huwelijk en gezin betreft, waren de idealen, die zich richten tegen 
trouweloosheid, tegen scheiding, en vervolgens tegen hertrouwen, ver te 
zoeken: huwelijk en gezin verkeerden in een onmiskenbare crisis.33 De 
critici van die bestaande maatschappelijke situatie zagen daar ook een 
rechtstreekse bedreiging in van het voortbestaan van het Rome zoals hun dat 
door de voorvaderen was overgeleverd.  
Het gezin vormt immers de basis van de Romeinse gemeenschap en door de 
hechte en strikte beleving van de waardevolheid daarvan had Rome zijn 
grootheid bereikt; bij de terugloop van een strakke huwelijksnorm, en bij een 
demografische ontwikkeling waarbij het aantal geboortes van Romeinse 
burgers terugliep, ontstond een regelrechte bedreiging voor het voortbestaan 
van de staat: 

                                                 
30 Plautus, Captivi vrs  889. 
31 Cicero, Pro Marcello, 23: Constituenda iudicia, revocanda fides, comprimendae libidines,  
     propaganda suboles, omnia quae dilapsa iam diffluxerunt, severis legibus vincienda sunt. 
32 Cornell, The value of the literary tradition concerning archaic Rome, in: Raaflaub, Social  
     struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 59. 
33 Humbert, Le rémariage à Rome, Milano: Giuffré 1972 p. 72. 
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Een veel nauwere maatschappelijke verbondenheid bestaat tussen 
verwanten; vanuit de eerder genoemde onmetelijke maatschap-
pelijke verbondenheid van het mensdom komt men tot een kleine en 
enge kring; aangezien het immers aan alle levende wezens van 
nature eigen is dat zij de lust hebben zich voort te planten, is de 
eerste verbondenheid die tussen man en vrouw, onmiddellijk gevolgd 
door die met de kinderen, waardoor er één huis is en alles in 
gemeenschap. Hier ligt de basis van Rome, om zo te zeggen, de 
kweekvijver van de staatsgemeenschap.34 

 
Het zou onjuist zijn de oorzaak van dit gesignaleerde verval uitsluitend te 
zoeken bij het zedelijk verval van de laatste periode van de republiek; zo zal 
het tekort aan nieuwgeborenen het gevolg kunnen zijn van de voorkeur van 
veel vrouwen voor een celibatair leven.  
In de politiek klinkt vaak de roep om het huwelijk een verplicht karakter te 
geven.35  
 
De doelstelling van het huwelijk was niet vrijblijvend, zij was een opdracht 
voor ieder echtpaar; bij de verwezenlijking van dat doel neemt de wettige 
echtgenote een prominente plaats in: op haar rust de plicht de familia door 
wettige nakomelingschap te helpen in stand blijven. 
Die plicht is vooral in de archaïsche periode goed zichtbaar. De klein-
schaligheid van de gemeenschap van patriciërs vereiste een brede basis 
tegenover de in aantal steeds sterker wordende plebejers. De economische en 
maatschappelijke belangen van de grondbezitters moesten verankerd blijven 
in een solide en in zichzelf besloten elite, waardoor de eigendom van de 
grond werd gegarandeerd; daarenboven moesten er voldoende Romeinen 
zijn voor het bekleden van de uiteenlopende functies in maatschappij en 

                                                 
 
 
34 Cicero, De Officiis I, 17, Arterior vero colligatio est societatis propinquorum; ab illa enim  
     immense societate humani generis in exiguum angustumque concluditur. Nam cum sit hoc  
     natura commune animantium, ut habeant libidinem procreandi, prima societas in ipso  
     coniugio est, proxima in liberis, deinde una domus, communia omnia; id autem est  
     principium urbis et quasi seminarium rei publicae. 
35 Livius, Ab urbe condita LIX, vermeldt dat in 132 Q. Metellus vast stelt dat er een sterke  
     neiging is tot celibatair leven en dat in verband met het voort bestaan van Rome een  
     huwelijksverplichting gewenst is. 
     Uitvoerig bij Oliver, Roman economic conditions to the close of the republic, Roma:  
     L’érma di Bretschneider 1966, p. 71. 
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politiek. Bovendien was er de sterke invloed van het ius sacrum: de eredienst 
aan de huisgoden en de dienst aan de voorvaderen dienden gegarandeerd te 
worden. Kinderen verwekken vormde zo bezien een sacrale verplichting, 
terwijl daarentegen kinderloosheid werd aangemerkt als schending van die 
religieuze verplichting.36 De vraag is, hoe deze schending werd beoordeeld 
in geval van onvrijwillige kinderloosheid door een lichamelijk gebrek: gold 
de vrouwelijke onvruchtbaarheid als een aanvaardbaar defect, of eiste de 
strakke leer van het gewoonterecht hier zijn tol en dienden er maatregelen te 
worden genomen, en zo ja, welke?  
Daarover worden ons uit de oudste geschiedenis geen gegevens over 
geleverd.  
De eerste aanwijzing vinden wij in het verhaal over Carvilius Ruga. Van 
hem wordt verteld: 

 
Sp.Carvilius Ruga was de eerste die te Rome op advies van zijn 
vrienden van zijn vrouw scheidde, omdat zij onvruchtbaar was en 
omdat hij tegenover de Censoren de eed had afgelegd, dat hij een 
echtgenote had om kinderen te krijgen.37 

 
Carvilius was gebonden door een eed, die hij had afgelegd tegenover de 
censoren; gedoeld wordt naar alle waarschijnlijkheid op de eed die wordt 
afgelegd bij gelegenheid van de vijfjarige census. Een dergelijke eed wijst 
op een morele gebondenheid: de censor hield toezicht op de naleving van de 
zeden (regimen morum); dat toezicht lag in het verlengde van het handhaven 
van het ius sacrum. Schending van rechtsnormen viel, immers, niet onder 
toezicht van de censor; dat oefende hij uit op eigen initiatief en niet op 
aangifte,38 zoals de praetor.  
Daarin onderscheidt deze grond van echtscheiding zich van de vorige: 
daarbij is steeds sprake van schending van een rechtsnorm, terwijl hier een 
morele norm uitgangspunt is. 
Schending van die gelofte kan men aanmerken als het niet voldoen aan een 
sacraal gebod. 
Aannemelijk is dat dit gebod ook vóór de instelling van de censuur (443) 
heeft bestaan. 
In de tekst valt op dat de auteur dit voor het eerste geval houdt waar 
kinderloosheid een echtscheidingsgrond oplevert. De juistheid van deze 

                                                 
36 Spruit, Lex Iulia et Papia Poppaea, (Oratie Utrecht), Deventer: Kluwer 1969, p. 7. 
37 Gellius, Noctes Atticae XVII, xxi, 44: Vert: Sp.Carvilius Ruga primus Romae de  
     amicorum sententia divortium cum uxore fecit quod sterila esset iurassetque apud  
     censores uxorem se liberum quaerendorum causa habere.  
38 Polay, Regimen morum des Zensors und die sogenannte Hausgerichtsbarkeit, Milano:  
     Studi in onore Ed.Volterra, 1971, p. 295. 
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mededeling kan worden betwijfeld: de werkelijkheid bindt het bestaan van 
steriliteit niet aan enige tijd.  
Over de ‘zaak Carvilius’ houdt het wetenschappelijke debat zich op de eerste 
plaats bezig met de datering; oorzaak is dat Gellius verschillende momenten 
noemt: in de zojuist geciteerde tekst spreekt hij over Quingentesimo 
undevicesimo anno post Romam conditam, hetgeen op 235/4 neerkomt. In 
IV, 3 wordt gesproken over Quingentis fere annis post Romam conditam, 
ongeveer vijfhonderd jaar na de stichting van Rome. In het vervolg van dat 
hoofdstuk wordt verder gesproken over de consuls M. Atilius en P.Valerius, 
anno quingentesimo vicesimo tertio. Met behulp van deze jaaraanduiding 
komen we terecht in het jaar 231. Dionysius van Halicarnassus, die ook over 
de casus spreekt, stemt overeen met de eerste lezing: 235/4, die overeenstemt 
met de datering van Varro.39  
Deze discussie is overigens niet van belang voor ons onderwerp. Wij kunnen 
het er op houden dat ca.230 voor de eerste keer onvrijwillige kinderloosheid 
als grond wordt aangevoerd voor echtscheiding. 
 
Bij de bespreking van de echtscheidingsgronden hebben wij al gezien dat 
‘onderschuiving van kinderen’ een juridische grond was om de vrouw te 
verstoten: men kan zich voorstellen dat de vrouw in een poging haar 
huwelijk te redden, haar toevlucht nam tot een buitenechtelijk contact, 
wanneer verondersteld werd dat de man de oorzaak was van hun kinderloos 
huwelijk. Bleef haar gedrag onopgemerkt, dan zal dat niet hebben geleid tot 
verstoting. Overigens wordt erop gewezen, dat de adrogatio en de adoptio in 
een dergelijke situatie ook uitkomst boden. 
Het is dan ook de vraag of in geval van kinderloosheid de censoren werkelijk 
juridisch optraden: dat is in ieder geval niet af te leiden uit de tekst van 
Gellius: Carvilius onderneemt zelf stappen, omdat hij zich gebonden weet 
door de eed die hij tegenover de censoren heeft afgelegd, - de tekst sug-
gereert door het dubbele gebruik van de coniunctivus de eigen opvatting van 
Carvilius - en hij doet dit op advies van zijn vrienden. Bronnen zwijgen over 
de activiteit van de censoren. Onaannemelijk is dat ook niet: de eed schept 
een verbintenis tot een persoonlijke prestatie, onder getuige van de goden, en 
de censor is als overheidsdienaar degene die krachtens zijn ambt, die 
getuigenis aanhoort. Daarin schuilt de morele binding die de eedaflegger 
heeft: hij gaat een binding aan met de goden. 
De conclusie mag dan ook zijn dat in geval van onvrijwillige kinderloosheid 
het de man is die tot verstoting van zijn vrouw kan overgaan, ongeacht de 
vraag of het fysieke defect aan hem, dan wel aan haar te wijten is; slagen 
man en vrouw er niet in kinderen te krijgen, dan draagt de vrouw daarvoor 
de schuld.  

                                                 
39 Zie voetnoot Rolfe, The Attic Nights of Aulus Gellius, dl. III. p. 286, nr. 1. 
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In het geval van Carvilius wordt als motief aangevoerd dat hij zich gebonden 
achtte aan zijn eed. Hoe zwaar moeten wij die binding inschatten? Ligt hier 
niet een nauwe relatie naar de plaats die de religie in het maatschappelijke 
leven in nam? En zou het dan niet voor de hand liggen dat met een 
toenemende secularisatie die morele binding langzamerhand verdween? In 
latere bronnen komen wij situaties tegen waar het probleem van 
kinderloosheid erkend wordt, maar een huwelijksontbinding niet geïndiceerd 
is; zo vermeldt de Laudatio Turiae40 dat de vrouw haar man heeft aan-
gemoedigd een andere vrouw te kiezen, omdat zijzelf onvruchtbaar was.41 
De man geeft daar geen gehoor aan. En van Trimalchio mag iedereen horen 
dat zijn huwelijk zonder wettige nakomelingen zal blijven, omdat hij er niet 
aan denkt zijn vrouw om die reden te verstoten. Hoewel beide teksten buiten 
het tijdsbestek van deze studie vallen, zijn zij wel indicatief voor het 
besprokene: kennelijk bestaat er in die periode geen morele dwang om in 
geval van kinderloosheid tot verstoting van de vrouw te besluiten. Aan de 
andere kant zien wij dat scheiding omwille van kinderloosheid, in de laatste 
eeuwen van de republiek wel voorkomt.42 De motieven daarvoor zijn van 
verschillend karakter: de belangrijkste beweegreden is de wens eigen 
nakomelingen te hebben.43 De morele binding aan een eed speelt daarbij 
geen rol meer en van een verplichting is geen sprake meer. Religie en moraal 
spelen in latere tijd derhalve een ondergeschikte rol; de zaak van Carvilius 
Ruga heeft in dat opzicht een uniek karakter. 
 
4.5. Tot nu toe is over de echtscheidingsgronden in die zin gesproken, dat 
een wettelijk aangegane echtverbintenis (matrimonium iustum) ontbonden 
werd wanneer een feit zich had voorgedaan, waarvoor de verant-
woordelijkheid en de schuld aan de vrouw werd toegeschreven; dat vormde 
voor de man een rechtvaardigingsgrond (iusta causa) om tot ontbinding van 
het huwelijk over te gaan door zijn vrouw te verstoten. De hiervoor 
genoemde gronden werden als geldig erkend.  
De vraag is of echtscheiding daarnaast ook op vrijwillige basis kon plaats 
vinden. Of anders gezegd, wanneer een echtgenoot aan de echtverbintenis 
een einde wilde maken, of wanneer de pater familias van een van beide, of 
wellicht beide vaders (patres) dat wilden, kon dat dan zonder een van de  

                                                 
40 De Laudatio Tyriae is een grafrede die de weduwnaar, waarschijnlijk consul Q. Lucretius  
     Vespillo, hield voor zijn overleden gemalin Tyria omstreeks het jaar 8; twee marmerplaten  
     bevatten de gehavende tekst.  
41 LaudatioTuriae II 31-40. Münzer, Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, Darmstadt:  
    Wissentschaftliche Buchgesellschaft 1963, p. 343. 
42 Munzer, Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, Darmstadt: Wissentschaftliche  
     Buchgesellschaft 1963, p. 107. 
43 De bekende redenaar Hortensius zou om die reden op latere leeftijd een afspraak  
     aangegaan zijn met Cato, om een huwelijk aan te gaan met diens vrouw (na scheiding),  
     teneinde zelf eigen nakomelingen te krijgen. 
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erkende gronden? Ook dan is sprake van een eenzijdig wilsbesluit aan de 
verbintenis een einde te maken. 
Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig, omdat er onmiddellijke 
samenhang is met de visie die men op het Romeinse huwelijk heeft. De 
romanisten die voorstanders zijn van de stelling dat het huwelijk een 
‘verwerkelijkte levensgemeenschap’44 is, een sociaal feit, weliswaar met 
bepaalde juridische gevolgen, maar zelf geen rechtsverhouding, aanvaarden 
dat ook zonder aanwezigheid van gronden, een huwelijk ontbonden kon 
worden.  
Anderen, die van oordeel zijn dat het huwelijk een rechtsverhouding schept, 
en dat het sluiten van een huwelijk als (rechts)handeling moet worden 
gezien, hebben met de vrijwilligheid van ontbinding van het huwelijk meer 
moeite.45 Achtereenvolgens zullen besproken worden: het huwelijk zonder 
(matrimonium sine manu) en daarna het huwelijk met maritale macht 
(matrimonium cum manu), waarbij de manus-vestiging confarreatione apart, 
en coemptione en usu gezamenlijk zullen worden besproken.  
De maatschappelijk aanvaarde en door het gewoonterecht gedicteerde 
gronden, zoals die hierboven werden besproken, golden ook voor de 
huwelijksvorm zonder maritale macht: wangedrag in de besproken varianten 
van de kant van de vrouw, leidde tot verstoting, de onvrijwillige variant. Het 
huwelijk stond in dienst van voortbestaan van de familia en de schending 
van de norm staat los van het regiem, waaronder de echtgenoten hun 
samenleving hebben ingericht. 
Dat men eenzijdig het huwelijk kon ontbinden, kunnen wij in teksten van 
Plautus veronderstellen; eenzijdig en zonder grond, komt in de latere periode 
van de republiek voor. Een voorbeeld zagen wij in de correspondentie van 
Cicero.46 Al geeft de tekst wel uiting aan bevreemding omdat Caelius het 
merkwaardig noemt dat geen sprake is van een rechtvaardigingsgrond, feit is 
dat de scheiding toch plaats vindt. Maar over de omvang van deze vorm van 
echtscheiding tasten wij in het duister. Een veronderstelling is dat met het 
voortschrijden van de tijd de positie van de vrouw steeds vrijer en haar 
vermogenspositie sterker is geworden. Hierdoor zal de populariteit van het 
huwelijk zonder maritale macht zeker zijn bevorderd. In die situatie zal 
eerder de vrouw het initiatief tot de scheiding kunnen nemen. Daarbij zal, in 
afwijking van de bovengenoemde gronden, die enkel en alleen de echtgenote 
regardeerden, ook het gedrag van de man aanleiding hebben kunnen vormen 
om tot ontbinding van het huwelijk te besluiten. Bronnen staan ons echter 
niet ter beschikking. 
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Was sprake van een huwelijk met maritale macht (cum manu) dan is de 
verhouding tussen de echtgenoten juridisch anders: er is sprake van een 
rechtsbetrekking. De vrouw stond onder de maritale macht van haar man, 
was opgenomen in zijn familia en nam als lid van die familia ook deel aan de 
verering van de huisgoden en van de voorvaderen. Hier geldt ook hetgeen 
hierboven over de gronden werd opgemerkt: inbreuk door de vrouw op de 
zuiverheid van de nakomelingschap, op de cultus van de familia en de 
voorvaderen, geldt als onaanvaardbaar en levert een grond tot echtscheiding 
en wel onvrijwillig.  
Was het huwelijk tot stand gekomen door schijnkoop (coemptione) dan wel 
door verkrijgende verjaring (usu), dan is de vraag naar de vrijwillige 
ontbinding niet te beantwoorden op grond van literaire bronnen. 
Wellicht dat een van de redenen voor de afnemende populariteit van dit 
huwelijksregiem juist gelegen is in de moeilijkheid aan deze relatie een 
vrijwillig einde te maken.  
Aannemelijk is gemaakt, dat scheiding in de archaïsche periode een grote 
zeldzaamheid was en eerst in de tweede eeuw is gaan toenemen.47  
Werd de maritale macht gevestigd confarreatione dan was sprake van een 
sacrale echtverbintenis, onder de werking van het ius sacrum en in de 
archaïsche tijd de enige vorm waardoor manus werd gevestigd. De aanname 
dat deze huwelijksvorm onontbindbaar was, werd eerder al besproken. Van 
vrijwilligheid kon dus geen sprake zijn. Ook uit de besproken tekst van 
Plutarchus, waar de schrijver opmerkt dat de echtgenoot zijn vrouw kon 
verstoten op een andere grond (dan de genoemde), maar dat hij in dat geval 
door een vermogensrechtelijke sanctie werd bedreigd, kan men afleiden, dat 
er wel sprake was van een causa, maar niet van een iusta (nl. erkende) 
causa. Het bleef ook in dat geval een onvrijwillige scheiding.  
In een poging diffarreatio te funderen als instelling, wordt uitgegaan van de 
grondgedachte dat het huwelijk confarreatione gesloten, ontbindbaar was. 
Diffarreatio wordt daarbij in het licht van vrijwilligheid bezien.48 Deze 
conclusie onderschrijven wij niet. 
Overigens geldt dat de populariteit van het huwelijk met maritale macht niet 
is bevorderd en vooral dat door confarreatio werd aangegaan, niet. Niet 
ondenkbaar is dat juist de onmogelijkheid tot een (vrijwillige) ontbinding 
van het huwelijk een van de oorzaken is geworden voor de dalende 
populariteit van deze huwelijksvorm. 
De conclusie is dan ook dat echtscheiding op vrijwillige basis geen steun 
vindt in de bronnen en met grote waarschijnlijkheid niet tot de moge-
lijkheden heeft behoord. 
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