
Hoofdstuk 5 
 

CONSILIUM DOMESTICUM 
 
Wanneer de verdenking bestond dat de echtgenote zich schuldig had gemaakt aan 
een van de erkende gronden van echtscheiding en zij kon worden bestraft, moest een 
procedure worden gevolgd alvorens tot executie van die straf kon worden over-
gegaan. 
 
Dionysios van Halicarnassus stelt in de besproken tekst1  dat de man de 
rechter van zijn vrouw werd wanneer zij zich schuldig had gemaakt aan 
echtbreuk, maar dat hij niet kon overgaan tot het executeren van een straf 
dan nadat hij familieleden had geraadpleegd. De consultatie, waarop gedoeld 
wordt, vindt plaats in het Consilium Domesticum, een familieraad.  
Wij stuiten bij deze instelling op een verschijnsel dat zijn wortels heeft in de 
machtspositie die familia en gens oorspronkelijk innamen. De oorsprong ligt 
in de oudste tijd van Rome’s geschiedenis, in de archaïsche tijd; de instelling 
maakte onderdeel uit van het gewoonterecht en het ius sacrum. De 
familieraad is een instrument om het prestige van de familia te redden in 
geval zich een calamiteit voordoet en om het optreden van de echtgenoot en/ 
of pater familias te legitimeren. In die fase van de geschiedenis bezat de 
pater familias een uitsluitende bevoegdheid waar het de leden van zijn 
familia betrof en hij kon zijn bevoegdheid ook uitoefenen wanneer sprake 
was van andere misstappen van een van de leden van de familia.2 Hij neemt 
het initiatief tot bijeen roepen van de Raad, wanneer hij een ernstige en 
verstrekkende beslissing moet nemen ten aanzien van een lid van de 
familia.3  De bevoegdheid voor zijn optreden ontleent hij aan zijn patria 
potestas.4  
Naar de aard van de zaak die in de familieraad werd beoordeeld te oordelen, 
is er een verband tussen zijn persoon als hoofd van de familia en de eer van 
hem en zijn familia die in het geding zijn door het misdrijf van de betrokken 
vrouw. En daarbij stuiten we op een merkwaardige samenloop, althans op 
het eerste gezicht, van bevoegdheden. 
Op zichzelf is in deze kwestie namelijk sprake van een strafrechtelijke zaak, 
gemeten althans naar onze normen. De Romeinen kenden strafrechtelijke 
procedures. Toch hechtten de zij eraan deze en andere aangelegenheden die 
de familia betroffen, buiten de strafwetgeving te houden. De schijn wordt 

                                                 
1 Hoofdstuk III, noot 178. 
2 Zo meent Schulz, Prinz 115, dat in de oudste tijden het advies van het consilium niet  
   bindend voor de pater familias was: de waarde van het advies nam toe naar de mate van de  
   auctoritas van de leden van het consilium. 
3 Fayer, La Familia Romana, Roma: L’Erma di Bretschneider 1994, p. 134. 
4 Bonfante, Corso di diritto romano I, Roma 1925. 



MATRIMONIUM et DIVORTIUM 142

gewekt van elkaar overlappende competenties; nu is Rome er niet in 
geslaagd helder vast te stellen welk gerecht voor welke misdaad bevoegd 
was. Ook wanneer later het rechtelijke systeem enigszins geconsolideerd is, 
treffen we nog voorbeelden aan waar het Consilium bevoegd is van een 
kwestie kennis te nemen.5 De staat vond familierechtspraak6 onmisbaar in 
het totale rechtssysteem. Als motieven voor deze voorkeur worden genoemd 
terughoudendheid om de interne aangelegenheden van de familia in de 
openbaarheid te brengen; de strafbare feiten betroffen intramurale feiten, 
feiten die zich binnen de beslotenheid van de familia hadden voorgedaan.7 
Deze werden daarom buiten de strafrechtelijke procedures gehouden. 
 
In de besproken tekst8 van de Auctor ad Herennium wordt de betrokkenheid 
van familieleden bij het misdrijf van de vrouw beschreven vanuit 
inhoudelijke gronden: op hen straalt het wangedrag (perverse taetreque9) 
van de vrouw af; ook zij worden erdoor getroffen. Om die reden maken zij 
eveneens deel uit van de familieraad. De leiding van de Raad is in handen 
van de benadeelde partij: de echtgenoot. Staat deze zelf nog onder vaderlijk 
gezag (patria potestas), dan heeft de pater familias de leiding in handen; dat 
lijkt merkwaardig, maar, wanneer men de doelstelling van het huwelijk voor 
ogen houdt, is duidelijk dat de pater familias de verantwoordelijkheid voor 
zijn familia draagt: De zuiverheid van nakomelingschap is de norm die is 
geschonden en hij is degene, die verantwoordelijkheid draagt om die 
zuiverheid te waarborgen wanneer die door wangedrag wordt geschaad. In 
een huwelijk met maritale macht heeft de echtgenoot de leiding, in een 
huwelijk zonder maritale macht óf haar pater familias, óf de vader van de 
echtgenoot, mits de laatste nog onder vaderlijk gezag staat.10 Is de vrouw sui 
iuris, dan straffen haar naaste verwanten haar. 
De leden van deze Raad nemen kennis van de zaak (cognitio), geven hun 
oordeel over het gebeurde en spreken zich uit over de schuldvraag. De 
verdachte heeft recht op verdediging, die hij ook zelf kan voeren. Deze 
procedure wordt als ‘Hausjustiz‘getypeerd,11 iedere vorm van beoordeling 
buiten de kring van de naaste familie is uitgesloten. De man kon zijn 
bevoegdheid uitoefenen zoals een eigenaar met zijn bezit kon omgaan.12 

                                                 
5 Seneca, De Clementia I, 15, 2: verhaalt de zaak van Tarius tegen zijn zoon; van het  
   Consilium maakte Augustus zelf deel uit.  
6 Tacitus, Annales XIII, 32; Suetonius, Vita Tiberii  35. 
7 Kunkel, Consil 239. 
8 Hoofdstuk IV, noot 12. 
9 Cato in Gellius, Noctes Atticae, X, 23, 4 de man treedt op pro censore, met de bevoegdheid  
   als ware hij censor. 
10 Kunkel, Consil, p. 237. 
11 Kunkel, Consil, p. 219. 
12 Mommsen, Strafrecht,16 e.v. in: Kunkel, Consil p. 219, noot 2. 
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Binnen zijn bevoegdheden neemt hij wel zelf de beslissing en draagt zelf de 
verantwoordelijkheid. 
De rechtsbevoegdheid van het Consilium kan men duiden als een gentile, 
naast de strafrechtelijke en naast de privaatrechtelijke. Het is een buiten-
gerechtelijke procedure die zijn oorsprong vindt in pré-urbane ver-
houdingen13 en de machtige positie van de gens. 
De familieraad diende op de eerste plaats om onzorgvuldigheid in de be-
oordeling van het gedrag van de echtgenote te voorkomen. In de weinig 
omvangrijke samenleving, die gebaseerd was op het patriarchaat diende ook 
de kwetsbaarheid van de man te worden beschermd.14 
In het sociaal economische beeld van die periode past dat bij de 
zelfstandigheid van de familia, bij de absolute onafhankelijkheid van de 
familia van de buren en van anderen en bij de noodzaak te voorzien in alle 
eigen behoeften.15 Binnen die beoordeling viel zeer nadrukkelijk de hand-
having van de morele normstelling in familierechtelijke aangelegenheden.  
Het besloten karakter en de werkwijze van de Raad sloten uit dat staats-
magistraten een rechtsmiddel hadden tegen de uitspraken. Het strafrecht 
heeft tot in de keizertijd de jurisdictie van de pater familias over degenen die 
onder zijn gezag stonden, gerespecteerd.16 
Daarom missen wij een wettelijke regeling17 voor de Raad.  
Niet onwaarschijnlijk is dat in het ontbreken van een dergelijke regeling een 
verklaring gezocht moet worden voor de spaarzaamheid aan informatie in de 
bronnen. 
 
Wanneer de invloed van de gens minder wordt en ook de invloed van de 
pater familias wijzigt, beoordelen de censoren de moraliteit; maar, zowel 
voor de censoren als voor de echtgenoot/pater familias stond het belang 
voorop dat het blazoen van de familia ongeschonden diende te worden 
gehouden: voor de hand ligt dat het vooral de hogere kringen waren, die dat 
belang wilden dienen en dat het verschijnsel ‘Consilium Domesticum’ zich 
tot die kringen heeft beperkt.18 
Het citaat van Cato19 heeft daar op betrekking: de macht van de man wordt 
uitgeoefend, als was hij censor. Dat betekent niet dat de censor in een latere 
fase van de geschiedenis die bevoegdheid zo kon uitoefenen; de vergelijking 

                                                 
13 Wieacker, p. 254. 
14 Slob,  Luxuria, (Diss. Utrecht) Zutphen: De Walburg Pers 1986, p. 24-5. 
15 Oliver, Roman economic conditions to the close of the Republic, Roma: L’Erma di  
     Bretschneider 1966, p. 15-16. 
16 Wieacker, p. 263. 
17 Corbett, p. 227; Watson, Law of the XII-Tables, Princeton: University Press 1974, p. 43 
     (social fact no legal standing), die overigens een uitzondering toelaat voor de Koningstijd. 
18 Polay, Regimen morum des Zensors und die sogenannte Hausgerichtsbarkeit, Studi in  
     onore E.Volterra, Milano 1971, p. 294. 
19 Zie Gellius, Noctes Atticae X, 23, 4. 



MATRIMONIUM et DIVORTIUM 144

treft slechts de kwalificatie van het delict, een misdrijf tegen de goede zeden 
en gepleegd binnen de familia. 
De rechtsmacht van de gens was ruim: elk antisociaal gedrag binnen de gens 
viel er onder.20 
 
Bronnen leveren ons een volgend beeld over de Raad: 
In het verhaal van Lucretia lezen wij dat Lucretia nadat zij overweldigd is 
door de zoon van de koning, een bode stuurt naar haar vader en haar man. 
Zij laat beiden roepen. Volterra ziet hier geen poging in het consilium bijeen 
te roepen.21 Belangrijkste argument voor hem is: er zijn te weinig mensen 
opgeroepen om aan een volwaardig gezelschap te kunnen denken. Daar is 
tegenin te brengen dat ons geen getalsnormen bekend zijn waaraan een 
legitiem consilium moest voldoen: veeleer werd de samenstelling bepaald 
naar de omstandigheden van het geval,22 en afhankelijk van het eigen inzicht 
van hem, die het bijeen riep. Uit Livius blijkt, dat vader en echtgenoot ieder 
met een secondant komen.  
Volterra’s volgende bezwaar is dat in het verloop van het verhaal duidelijk 
wordt dat, ook als er wel sprake is van een consilium, er geen uitspraak 
(iudicium) wordt vermeld en geen punitieve handeling van de echtgenoot. 
Daar kan tegen in gebracht worden, dat Lucretia zich in aanwezigheid van 
allen, die zij heeft opgeroepen, disculpeert, maar omdat zij bezoedeld is, 
heeft zij, vindt zij zelf, geen andere keus dan zich te doden, omdat zij 
schande over haar gens en haar familia heeft gebracht. Tot een formele 
uitspraak van de opgeroepen aanwezigen komt het door haar zelfdoding niet. 
Een derde bezwaar dat Volterra23 noemt, is het feit dat hier het initiatief tot 
het bijeen roepen wordt genomen door een vrouw, terwijl die rol exclusief 
zou toebehoren aan de echtgenoot of aan de vader.Daar kan tegenin worden 
gebracht, dat Cicero ons vertelt dat een vrouw een dergelijk familieberaad 
arrangeert zonder op te merken dat dit initiatief op formele bezwaren stuit: 
 

Na zijn dood begon Sassia, die misdadige vrouw, onmiddellijk met 
de voorbereiding van een hinderlaag voor de zoon; zij besloot tot 
een onderzoek naar de dood van de man. 24 

 

                                                 
20 Polay, Regimen morum des censors und die sogenannte Hausgerichtsbarkeit, in: Studi in  
     Onore Ed. Volterra, Milano 1971, p. 286. 
21 Balducci, Intorno al iudicium domesticum, Archivo Guiridico 191 (1975) p. 79. 
22 Polay, Regimen Morum des Zensors und die sogenannte Hausgerichtsbarkeit, in: Studi in  
     Onore Ed.Volterra, Milano 1971, p. 286. 
23 Balducci, op.cit. p. 97. 
24 Cicero, Pro Cluentio, par. 176 en 177 Post mortem eius Sassia moliri statim, nefaria  
     mulier, coepit insidias filio; quaestionem habere de viri morte constituit. 
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Het is juist dat de echtgenoot, of pater familias in beginsel degene was die 
de Raad convoceerde, omdat hij het slachtoffer was en omdat op hem de 
verplichting rustte de straf te bepalen.  
Ondanks de genoemde bezwaren valt in deze casus een pleidooi te voeren 
voor een consilium; de afwezigheid van echtgenoot en vader en andere 
verwanten, die alle op het slagveld zijn, brengt Lucretia er toe hen op te 
roepen; uitstel is niet aangewezen: niemand weet wanneer de betrokkenen 
weer naar huis terug komen, en het misdrijf is gebeurd. De echtgenoot zelf is 
geen getuige van de schanddaad geweest en het is ongewenst dat hij er eerst 
veel later, wellicht door derden, van op de hoogte wordt gesteld. Dat 
waarborgen voor een juiste beoordeling worden gegeven doordat verwanten 
gevraagd worden mee te komen, wijst in de richting van een formele 
bijeenkomst. Daar wordt de toedracht van de overweldiging gemeld en komt 
de schuldvraag aan de orde. 
 
Een tweede bron die van het bestaan van een Raad spreekt, is de zaak 
Carvilius Ruga. Carvilius raadpleegt de Raad alvorens te beslissen tot de 
verstoting van zijn vrouw. Deze beschrijving past in het beeld dat wij hebben 
van de Raad en de formele procesgang: de echtgenoot roept de Raad bijeen 
teneinde de leden op de hoogte te stellen van zijn voorgenomen stap/sanctie 
en hun gevoelen daarover te vernemen. Eerst daarna gaat hij over tot 
executie van zijn beslissing.25 
 
Niet alleen de instelling zelf, maar ook de samenstelling ervan dienden een 
garantie in te houden tegen willekeur in de beoordeling van het misdrijf door 
de voorzitter; daarom maken zowel verwanten van de echtgenoot als van de 
echtgenote deel uit van de Raad. Na kennisneming van het misdrijf is er voor 
de overige aanwezigen gelegenheid hun visie op de aanklacht te geven. Zij 
zijn allen door de schanddaad getroffen 26  en zijn in die zin ook allen 
belanghebbenden. Daarom laten zij zich ook allen uit over de schuldvraag. 
In het overleg worden dus betrokken de ernst van het feit, de schuld en de 
strafmaat.27 De uitspraak is niet vrijblijvend,28 de voorzitter kon de uitspraak 
niet naast zich neer leggen. De genoegdoening heeft het karakter van 
vergelding. Boetes kon het consilium niet opleggen: 29  zij kunnen geen 

                                                 
25 Andere voorbeelden uit de tijd van de republiek vindt men geanalyseerd bij Kunkel: 
     Sallustius, De Catilinae Coniuratione, 39, 5, de zaak Fulvius; Valerius Maximus, 5. 9. 1. 
     uit het jaar 72 en Livius, ‘Publilia et Licinia…cognatorum decreto necatae sunt’ ( P.en L.  
     zijn door een besluit van hun verwanten ter dood gebracht). 
26 Auctor ad Herennium IV, 16, 23. 
27 Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano preclassico, Milano: Cedam 2000, p. 133 e.v. 
28 Kunkel, Das Consilium im Hausgericht, in: SZ 1966, 83, p. 229. 
29 Polay, Regimen morum des Zensors und die sogenannte Hausgerichtsbarkeit,  
     Milano 1971, p. 311. 
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genoegdoening vormen voor het misdrijf dat is gepleegd. Mommsen30 wijst 
er bovendien op dat, omdat degene die onder gezag stond, geen vermogen 
kon bezitten, boetes geen mogelijkheid van genoegdoening konden zijn. 
 
Bij de beoordeling van het gebeurde door het consilium is uitgangspunt dat 
sprake moet zijn van een van de erkende gronden (iusta causa). De wet van 
de Twaalf Tafelen bevatte, naar alle waarschijnlijkheid, een bepaling, dat de 
vader voor het uitoefenen van zijn bevoegdheid zijn zoon te doden, een 
juiste titel (iusta causa) moest bezitten.31 Bron voor deze melding is de, sterk 
verminkte, tekst van Gaius, in boek IV, 80. De tekst is overigens zozeer en 
zo ernstig verminkt, dat absolute zekerheid niet te geven is. De tekstuitgaven 
nemen deze aanvulling op de Codex Veronensis niet op. Het Autun-
handschrift, dat een parafrase van de Instituten van Gaius is, bevat de 
volgende tekens: 
 

Sed…non est …n post r[…occi]dere sine iusta causa, ut constituit 
lex XII tabularum, sed deferre …(…) debet propter calumniam. 
 

in het handschrift is waarneembaar de formulering non sine iusta causa…ut 
constituit lex XII tabularum. De coniectuur (occi)dere voor causa lijkt 
waarschijnlijk: De paraphrast van Autun heeft tevoren gemeld dat de patria 
potestas uitdrukkelijk de potestas vitae et necis omvatte: daardoor wordt de 
coniectuur occidere waarschijnlijk gemaakt. 
Daardoor ontstaat de volgende zin: ‘... niet zonder rechtvaardigingsgrond te 
doden, zoals de wet van de Twaalf Tafelen heeft verordend’. 
Naar analogie van de positie van de zoon zou hetzelfde voor de echtgenote 
gelden: niet doden zonder een erkende rechtvaardigingsgrond.  
Doodt de man zijn vrouw zonder aan het vormvereiste van het bijeenroepen 
en consulteren van de Raad voldaan te hebben, dan stelt hij zich bloot aan 
een aanklacht wegens moord (parricidium).32 
 
De eis de Raad (consilium) bijeen te roepen en te consulteren is dwingend en 
het niet nakomen ervan is met een sanctie bedreigd: Wanneer L. Annius zijn 
vrouw verstoot zonder de Raad bijeen te roepen en te consulteren, wordt hij 
getroffen door een berisping van de kant van de Censoren (nota censoria) en 
uit de senaat verwijderd. 33  Het voorval plaatst men in 307/6. Na deze 
geruchtmakende zaak zou de nota censoria in onbruik zijn geraakt en in de 
volgende eeuw buiten gebruik gesteld omdat de praetor zich belast met de 
beoordeling van dergelijke kwesties.  
                                                 
30 Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig 1988 (Herdruk Graz 1955), p. 23. 
31 Kunkel, Op.cit. p. 241-2. 
32 Gellius, Noctes Atticae, X, 23, 5; Astolfi, Op. Cit. p. 135. 
33 Valerius Maximus, Facta ac Dicta Memorabilia II, 9, 2. 
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Kent het recht uitzonderingen op deze verplichting tot bijeen roepen van het 
consilium? 
Aan de reeds besproken tekst van Gellius wil ik een fragment toevoegen; 
volgend op het reeds geciteerde schrijft Gellius: 
 

Over het recht te doden staat als volgt geschreven: Betrapt gij uw 
vrouw op heterdaad bij het plegen van echtbreuk, dan kunt ge haar, 
zonder vorm van proces straffeloos doden.34 

 
Uit het citaat, afkomstig van Cato, is af te leiden dat betrappen op heterdaad 
het recht geeft tot een standrechtelijke executie. Het bijeen roepen van de 
Raad mag in die omstandigheid gepasseerd worden. Ondersteuning voor 
deze gang van zaken vinden wij in een tekst van Plautus. In zijn Bacchides 
vertelt hij hoe de soldaat Cleomachus reageert op het bericht dat zijn 
echtgenote hem ontrouw is:  
 

Vandaag zou ik geen groter voordeel liever behalen dan dat ik hem 
verras, naast haar liggend in bed, om hen beiden te doden.35 

   
Betrappen op heterdaad levert Cleomachus de grond om vrouw en minnaar 
te doden, en wel onmiddellijk en zonder tussenkomst van derden. 
Uit de tekst is nog een ander element te halen: dat de bedrogen man de risee 
wordt van zijn omgeving, wanneer hij het vergrijp van zijn echtgenote door 
de vingers ziet: 

 
Ik zal zorgen dat ze niet kan zeggen dat zij iemand gekregen heeft 
die ze belachelijk kan maken.36 

 
Die mededeling betekent, dat Cleomachus bevreesd is voor zijn eigen 
reputatie, wanneer hij niet ingrijpt: dat hij niet langer serieus genomen wordt 
door zijn omgeving. De vraag is, wat rechtens was, wanneer de echtgenoot 
de misstap van zijn echtgenote door de vingers zag of opzettelijk negeerde 
en haar zo doende haar gerechte straf deed ontlopen?  
Augustus’ wetgeving stelt dat het een misdrijf is echtelijke ontrouw door de 
vingers te zien, en omschrijft dat misdrijf als koppelarij (lenocinium).  

 

                                                 
34 Gellius, Noctes Atticae X, 23, 5. De iure autem occidendi ita scriptum: ‘In adulterio  
     uxorem tuam si prehendisses, sine iudicio impune necares’.  
35 Plautus, Bacchides 858 e.v., Nihil est lucri quod me hodie facere mavelim quam illum  
     cubantem cum illa opprimere, ambo ut necem. 
36 Vrs 864  faxo se hau dicat nactam quem derideat. 
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De wet heeft de koppelarij bestraft van de echtgenoot die zijn op 
echtbreuk betrapte echtgenote bij zich heeft gehouden en de 
echtschender heeft laten gaan; want zijn toorn had zich ook moeten 
ontladen tegenover de vrouw die zijn huwelijk heeft geschonden.37 

 
De delictsomschrijving behelst zowel het bij zich houden van de echtgenote, 
terwijl de man weet dat zij zich aan echtbreuk heeft schuldig gemaakt, als 
het laten lopen van de echtschender, die hij in zijn woning op heterdaad 
heeft betrapt.  
Wij houden het ervoor dat in de republikeinse periode evenmin aanvaard 
werd dat de bedrogen echtgenoot zijn overspelige vrouw, evenmin als haar 
minnaar, vrijuit liet gaan. 

 
Het probleem zal zich met name in de periode van de territoriale 
expansie van Rome in toenemende mate hebben voorgedaan. Het 
verlenen van het recht een geldig Romeins huwelijk aan te gaan (ius 
conubii) aan overwonnenen maakt de sociale controle vanuit de 
familia moeilijker en onoverzichtelijk; de handhaving van de aloude 
gewoonten en gebruiken komt er door onder druk te staan. Vaak zijn 
de verblijfplaatsen van leden van een familia over grotere gebieden 
verspreid, hetgeen een geregeld en intensief contact bemoeilijkt. In 
een dergelijke situatie is voorstelbaar dat de man zich aan dit 
misdrijf bezondigde, én doordat hij het gedrag van zijn vrouw door 
de vingers zag, én doordat hij opzettelijk het risico liep het bloed van 
zijn familia te bezoedelen, omdat hij zich veilig waande voor de 
sociale controle van zijn verwanten; hij schond door zijn gedogen de 
norm, die hij geacht werd in stand te houden.  

 
Tot in de keizertijd heeft de Raad zijn functie behouden.38 Gewezen werd 
reeds op de melding van het bestaan ervan ten tijde van Tiberius.39 Van 
Keizer Hadrianus, bewonderaar van de oude instellingen, wordt verteld dat 
hij een vader verbannen heeft, die zijn zoon gedood had, omdat hij overspel 
had gehad met zijn stiefmoeder; toen de jongeling op jacht was, had de vader 
hem gedood, ‘latronis magis quam patris iure’ 40  Zijn woede was be-
grijpelijk, maar zijn patris auctoritas had hem de zorgvuldigheid in acht 

                                                 
37 Zie D.48. 5. 30 Ulpianus, De adulteriis IV, Mariti lenocinium lex coercuit qui deprensam  
     uxorem in adulterio retinuit adulterumque dimisit: debuit enim uxori quoque irasci quae  
     matrimonium eius violavit. 
38 Watson, Law of the XII-Tables. Persons and Property. Princeton: Universty Press 1974, p.  
      37. Kunkel, Consil p. 250. 
39 Suetonius, Vita Tiberii, hfst. 35.  
40 D. 48. 9. 5. Vert: Meer als straatrover dan handelend naar zijn recht als vader. 
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moeten laten nemen om eerst de Raad naar zijn oordeel te vragen. Nu hij 
daar mee in gebreke was gebleven, werd hij door de Keizer bestraft.41 
Sommigen houden het ervoor, dat de procedure van de Raad einde republiek 
in onbruik is geraakt 42  en dat Augustus’ wetgeving de instelling heeft 
gerestaureerd; anderen pleiten voor continuïteit.43  
Voor continuïteit pleit dat de wetgeving van Augustus meer acceptatie zal 
hebben gekregen bij voortzetting van de bestaande gebruiken dan in geval 
van discontinuïteit.  
Wij zouden van continuïteit in het bestaan van de Raad willen uitgaan. 
  
 

                                                 
41 Kunkel, op. cit. p. 240-1, op grond van een overeenkomstige voorziening in de Lex Iulia. 
    van Augustus. 
42 Watson, The law of persons in the later roman republic, Oxford: At the Clarendon press  
     1967, p. 53. 
43 Kunkel, op.cit. p. 239: acht het aannemelijk dat de onderworpenheid van de vrouw aan  
     het consilium na Hadrianus eindigt. 
 
 
 


