
Hoofdstuk 7 
 

DE GEVOLGEN VAN DE ECHTSCHEIDING 
 
Welke gevolgen waren aan een scheiding verbonden voor betrokkenen, vrouw, man 
en eventuele kinderen? Aandacht wordt gegeven aan de juridische en de maat-
schappelijke gevolgen, waarbij achtereenvolgens aan de orde komen de huwelijks-
regiems met en zonder maritale macht.  
 
Voor de vrouw betekende de verstoting uit de echtelijke woning en de breuk 
in de juridische relatie met haar echtgenoot en haar schoonfamilie, een 
ingrijpende verandering in haar maatschappelijke positie; vanaf dat moment 
was zij vidua, het best te omschrijven als ‘zonder echtgenoot, maar er wel 
een gehad hebbend’.1 Dit begrip wordt overigens ook voor de weduwe wordt 
gebruikt, van wie het huwelijk van rechtswege door de dood van haar echt-
genoot was ontbonden.  
Door de scheiding werden de banden met haar schoonfamilie verbroken en 
verloor zij haar plaats in de erfopvolging. Door de vestiging van manus bij 
gelegenheid van het sluiten van haar huwelijk immers, had zij de plaats van 
‘dochter’ in de erfopvolging gekregen. Van rechtswege had zij haar op-
volgingsrecht in haar eigen familie verloren.2  
Ook de positie ten opzichte van haar eigen familie (agnati) werd door de 
scheiding getroffen: haar eigen familie was betrokken bij de beoordeling van 
haar wangedrag; als deelnemers aan het familieberaad hadden zij hun 
oordeel over het gedrag, de schuldvraag en de strafmaat gegeven. Ook zij 
werden getroffen door de schande van haar gedrag. Het lijkt daarom niet 
waarschijnlijk dat zij er enig belang bij hadden de verstoten vrouw weer in 
hun familie op te nemen. Een materieel belang zal er ook niet zijn geweest: 
wanneer de vrouw schuldig was, had zijn geen recht op teruggave van haar 
bruidsschat. Men kon haar bezwaarlijk onbemiddeld opnemen in de kring 
van haar familie. Het sluit daarom wellicht het beste aan bij de maat-
schappelijke werkelijkheid dat in die situatie de remancipatio werd gevolgd 
door een manumissio, die de vrouw juridisch eigenstandig maakte. 
De naamstoevoeging van haar echtgenoot3 zal zij na de scheiding verloren 
hebben; hoewel geen bronnen beschikbaar zijn, ligt dit voor de hand. 
De verbreking van de banden met haar kinderen was een ander gevolg. De 
juridische band bestond niet, aangezien de kinderen onder de vaderlijke 
macht stonden. Die gezagsverhouding bestond in ieder huwelijk met of zon-

                                                 
1  In die zin Plautus, Menaechmi 726, Mercator 829, waar viduus van de gescheiden man  
    wordt gezegd; Tacitus, Annales XIV, 64. 2. 
2  Gaudemet, Observations sur la manus, in: Archives de l’histoire du droit oriental et Revue  
    des droits de  l’antiquité II (1953) p. 341. 
3  Zie hoofdstuk I, noot 161. 
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der maritale macht.4 Maar feitelijk was sprake van een sterke band: als 
moeder was zij verantwoordelijk voor de opvoeding van haar kinderen en 
voor hun lichamelijke verzorging.  
 
Een complicatie kon zich voordoen in geval er sprake was van zwangerschap 
op het moment van de scheiding: wie was de vader van het nog ongeboren 
kind? De stelling: Vader is hij die door het huwelijk wordt aangewezen5 
(pater… is quem nuptiae demonstrant), kan men beschouwen als het formele 
uitgangspunt: hij is vader die echtgenoot van de moeder was tijdens de 
conceptie. Maar was er sprake van een overspelige echtgenote, dan zal dat 
uitgangspunt eerder een moeilijkheid dan een oplossing hebben betekend: de 
man zal niet gaarne achteraf gedwongen zijn geweest tot erkenning van een 
kind dat mede een reden voor de ontbinding van zijn huwelijk was. Aan de 
andere kant konden er voor het nog niet geboren kind grote belangen op het 
spel staan, wanneer de gewezen echtgenoot wél de vader bleek te zijn. 
Regel was dat een termijn van tussen de 300ste en 182ste dag voorafgaand aan 
de geboorte als reëel werd gehanteerd voor de aanname van de datum 
waarop de conceptie had plaats gevonden. 
Tevens gold dat het kind dat binnen 300 dagen na ontbinden van het huwe-
lijk werd geboren, wettig was.6  
Deze regels konden geen sluitend bewijs geven voor het vaderschap van de 
(gewezen) echtgenoot. De erkenning van het kind als zijn kind lag in zijn 
handen: door de pasgeborene op te tillen (tollere liberum) erkende hij de 
jonggeborene. 
 
Toen echtscheidingen toenamen en vaak aansluitend een nieuw huwelijk 
werd aangegaan, groeide de noodzaak duidelijkheid te krijgen over de status 
van het ongeboren kind wanneer het huwelijk van zijn ouders ontbonden 
was. Men trachtte daar met de volgende regels duidelijkheid in te scheppen: 
Voor de weduwe gold een rouwtijd (tempus luctus), van tien maanden. Die 
termijn diende in acht genomen te worden om te voorkomen dat er 
onduidelijkheid (turbatio sanguinis7) kwam omtrent het vaderschap van haar 
nog ongeboren kind. Eerst in de late oudheid werd een gelijke termijn 
opgelegd aan de gescheiden vrouw, en die werd voor beide categorieën, 
weduwen en gescheiden vrouwen, bovendien verlengd tot één jaar.8 Maar de 

                                                 
4  Anders Koschaker en Köstler in: Kaser, RPR I, p. 73 noot 13, die stellen dat in het huwelijk  
    zonder maritale macht het niet onaannemelijk is dat de kinderen de rechtspositie van de  
    moeder volgen; dit lijkt echter onwaarschijnlijk, aangezien in de Romeinse maatschappij  
    de man een centrale en dominante positie innam en de patria potestas de grondslag van de  
    familia was. 
5  D.2. 4. 5. 
6  D.38. 16. 3. 11.  
7  D.3. 2. 11. 1. 
8   Codex Iustinianus V, 9, 2 Gratianus, Valentinianus en Theodosius, in ed. Krueger, p. 200.  
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vraag, echtelijk of buitenechtelijk kind, werd hierdoor niet beantwoord. Ook 
toen bleef de erkenning van het kind voorbehouden aan de man. Weigerde 
hij om het kind te erkennen, dan verleende de praetor het kind een actie 
tegen de vader, het praeiudicium,9 een klacht met de bedoeling het 
vaderschap vast te stellen. De uitspraak besliste over het vaderschap. 
Vóór keizer Hadrianus10 kwam het senatusconsultum Plancianum11 tot 
stand; dat verplichtte de zwangere vrouw haar gewezen echtgenoot haar 
zwangerschap aan te zeggen binnen dertig dagen na de echtscheiding. De 
gewezen echtgenoot had het recht deze mededeling te weerspreken. Hij kon 
z.g.custodes sturen om de zwangerschap vast te laten stellen en kon zich 
verweren dat hij niet de vader van het ongeboren kind was. Deed hij echter 
geen van beide, dan werd zijn vaderschap als vaststaand aangenomen en was 
hij onderhoudsplichtig. 
Het lijkt aannemelijk dat een procedure als in dit senaatsbesluit werd 
voorzien, de maatschappelijke werkelijkheid van de nadagen van de re-
publiek aangeeft, toen de vrouw een grotere mate van sociale zelfstandigheid 
had bereikt. 
 
Na de scheiding bleef haar fundamentele rechtspositie onaangetast: zij bleef 
in het bezit van haar vrijheid (libertas) en onder de aanname dat zij juridisch 
eigenstandig (sui iuris) werd na haar scheiding, kon zij een nieuwe toekomst 
realiseren. Maar, de maatschappelijke acceptatie van een gedwongen echt-
scheiding was niet groot.12  
 
Was sprake van een huwelijk zonder maritale macht, dan waren de hier-
boven beschreven gevolgen dezelfde. Doordat de maritale macht ontbrak, 
maakte zij juridisch geen deel uit van de familie van haar ex-man; daardoor 
troffen haar de erfrechtelijke consequenties niet. 
 

                                                                                                                   
     (Gratianus Augustus was Keizer van 367-383, in het Westen, Valentinianus was zijn co- 
     regent, van 379-392, terwijl Theodosius Keizer in het Oosten was 375-379 na Christus).  
9   Kaser, RPR I, p. 346. De tekst geeft Lenel, Edictum perpetuum, Leipzig 19273, Aalen:  
     Scientia Verlag 19853.                                                                                                                                                                                                                                                         

10 De datering is niet duidelijk: Vespasianus (69-79na Chr): Kaser, RPR I, p. 34614,  
     Heumann-Seckel, p. 432 rk. Vóór Hadrianus: Girard, Manuel élementaire de roit romain,  
     Paris: Librairie nouvelle de Paris 1906, p. 162; Hadrianus: Van Oven, Leerboek van het  
     Romeins privaatrecht, Leiden: Brill 1946, p. 473; eerste eeuw: Ankum en Hartkamp,  
     Romeinsrechtelijk handwoordenboek, Zwolle: Tjeenk Willink 1973, p. 213. 
11 De letterlijke tekst is ons niet bekend; uitvoerig wordt op de inhoud ingegaan door  
     Ulpianus in: D.25. 3. 1, 1-16. 
12 Zie Humbert, Le rémariage à Rome, Milano: Giuffré 1972, p. 72. 
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Voor de man waren de gevolgen beperkt. Was zijn huwelijk rechtens 
ontbonden, dan stond het hem vrij een nieuw huwelijk aan te gaan. Daarbij 
had hij geen termijn in acht te nemen. Hij behield het vaderlijk gezag  
(patria potestas) over zijn kinderen. 
Wel zal hij een oplossing hebben moeten zoeken voor de praktische taken 
van zijn ex-vrouw: de verzorging en opvoeding van de kinderen. Daarbij 
kwam hem de structuur van de Romeinse familia te hulp: de familia had een 
hechte band en die zal hem in die situatie van nut zijn geweest. Daar komt 
bij dat met name in de archaïsche periode het gebruikelijk was dat 
jonggehuwden bij de pater familias van de man in gingen wonen;13 
waarschijnlijk is dat die situatie na de scheiding werd gecontinueerd. 
 
7.2. Huwelijksvermogen 
 
Gevolg van echtscheiding of ontbinding van het huwelijk was de noodzaak 
een regeling te treffen voor het huwelijksvermogen. Voor juist begrip van dat 
vermogen is het noodzakelijk eerst iets over de oorsprong ervan te zeggen, 
over de eigendom en andere rechten, over de afspraken omtrent een 
huwelijksgift, of er bedingen waren die iets regelden omtrent teruggave, 
ingeval van overlijden en scheiding. 
 

Onder huwelijksvermogen verstaat men in het algemeen alle 
vermogensbestanddelen, positieve en negatieve, van de huwelijks-
gemeenschap. 
De positieve bestanddelen van het vermogen van man en vrouw zijn 
zaken en vorderingen die bij het sluiten van het huwelijk samen-
vloeien. De negatieve zijn de schulden en verplichtingen. 
In de Romeinse context spreken we uitsluitend over dat deel van het 
huwelijksvermogen dat door de vrouw wordt ingebracht bij het 
aangaan van de echtverbintenis en dat bruidsschat (dos) wordt 
genoemd; daarom wordt ook de term dotaal recht aangetroffen voor 
alle regelingen die de bruidschat betroffen. 

 
De bruidsschat (dos) kon in beginsel alles omvatten: goederen, geld, 
schuldbekentenissen, kortom alles wat op geld waardeerbaar is. Het was het 
vermogen dat door de familie van de bruid, of door haar zelf, ingebracht 
werd bij de aanvang van het huwelijk.  
Algemeen geldt dat het verstrekken van een bruidsschat een verplichting 
was. Ging men een samenlevingsrelatie zonder bruidsschat aan, dan werd 
die gekwalificeerd als concubinaat. De dos geldt dus als onderscheidend 
criterium voor de vraag of sprake is van een huwelijk. Maar uit het feit dat er 

                                                 
13 Treggiari, Roman marriage, London: At the Clarendon  Press 1991 p. 410. 
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bij een concubinaat geen sprake was van een bruidsschat14 is niet rechtlijnig 
de conclusie te trekken dat een bruidsschat een constitutief vereiste was. De 
man kon van een bruidsschat afzien15 en een interessant voorbeeld is de 
geschiedenis van Lucullus die in 79 bij gelegenheid van zijn huwelijk met 
Clodia afzag van een huwelijksgift, omdat de vader van zijn bruid recent 
gestorven was. Zijn eigen financiële positie zal die stap voor hem 
vergemakkelijkt hebben; het voorbeeld geeft aan dat er van een juridische 
verplichting geen sprake was, al was zijn gebaar uitzonderlijk. Men kan 
spreken van een morele verplichting, een natuurlijke verbintenis:16 de familia 
van de bruid heeft een morele verplichting een bruidsschat ter beschikking te 
stellen van de bruidegom, het is een piëteitsplicht. 
 
Zo lezen wij bij Plautus dat er veel waarde aan wordt gehecht de huwende 
zuster een bruidsschat mee te geven en hoeveel inspanning dat een minder 
draagkrachtige familie kost: huwelijkt men haar zonder bruidsschat uit, dan 
betekent dat, dat de familie haar overgeeft aan een concubinaat: 

 
Maar om te voorkomen dat ik als onbemiddeld en ter slechter roep 
en faam bekend sta en om te voorkomen dat zij mij die reputatie 
nadragen dat ik mijn eigen zuster, zonder een bruidsschat, u eerder 
gegeven heb als een concubine dan als echtgenote.17 

 
Wie stelde de bruidsschat ter beschikking? Algemeen geldt, degene die het 
huwelijk arrangeerde. Dat kon de vader van de bruid zijn, maar het kon ook 
haar pater familias zijn, indien hij niet de vader was. Was sprake van een 
huwelijk waarbij de vrouw juridisch eigenstandig was (sui iuris), dan gaf 
zijzelf een bruidsschat. Ging zij een huwelijk met maritale macht aan, dan 
werd haar vermogen haar huwelijksgift en ging voor haar verloren. In dat 
geval was de instemming van haar familia vereist; haar voogd vertegen-
woordigde de familie. 
Ook was het mogelijk dat een derde een bruidsschat ter beschikking stelde.18 
                                                 
14 Balsdon, Roman Women. Their history and habits. London: The Bodley Head 1977, p.  
     231. 
15 Balsdon, p. 186. Varro, De Re Rustica III, 16, 2. 
16 Humbert, Le rémariage à Rome, Milano: Giuffré 1972 p. 266. Bonfante, Corso di diritto  
     romano I, Roma 1925, p. 286 en Söllner p. 109. 
17 Plautus, Trinummus 688-691 Sed ut inops infamis ne sim nemi hanc famam different, me  
     germanam meam sororem in concubinatum tibi, si sine dote dem, dedisse magi’quam in  
     matrumonium. Cicero, Pro Quinctio, 31, 98; Iuvenalis, II, 117; Martialis, XII, 42;  
     Suetonius, Nero, XXVIII. 
18 Deze is men later, ten tijde van de klassieke school, dos adventicia gaan noemen. 
19 D. 23. 3. 1. 
20 Voor zover kon worden na gegaan is de eerste vermelding van de dos een  
     fragment bij de dichter Afranius. (Ribbeck: Comoediorum Romanorum  
     Fragmenta 1898. p. 218). A. is een vertegenwoordiger van de z.g. Comoedia  
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De ontvanger van de bruidsschat was de bruidegom, die eigenaar werd van 
de tot de bruidsschat behorende zaken; hij kon alle rechten uitoefenen die 
aan de eigendom waren verbonden: hij voerde het beheer en was 
beschikkingsbevoegd. Uitgangspunt is dat die situatie onveranderd blijft 
voort bestaan, omdat het huwelijk als blijvend is bedoeld; met die intentie 
wordt de bruidsschat gegeven: 

 
De rechtsverhouding inzake de bruidsschat is niet aan een tijdslimiet 
gebonden, aangezien zij door de wens van degene die de bruidsschat 
verstrekt in het leven wordt geroepen met het doel dat deze 
bestendig in handen van de man zal blijven.19 

 
De huwelijksgift is een instelling van het gewoonterecht en de oorsprong 
ervan ligt bij de oorsprong van het huwelijk zelf.20 Het archaïsche Rome 
bestond uit landeigenaren, patriciërs die land en vee bezaten. De bruidsschat 
zal toen uit land en/of vee hebben bestaan. Aannemelijk lijkt dat de dochter 
bij haar afscheid uit de familia dat deel als bruidsschat mee kreeg dat, 
wanneer zij niet huwde, haar erfdeel zou zijn geweest.21  
De bruidsschat werd gewoonlijk bij gelegenheid van het huwelijk ter 
beschikking gesteld. Het is zeer waarschijnlijk dat bij de verloving werd 
overeen gekomen dat een bruidsschat werd gegeven, welke grootte deze had 
en wanneer hij zou worden gegeven. 
De bruidsschat kon overigens ook bij gelegenheid van de verloving ter 
beschikking worden gesteld; de verloving verplichtte immers beide bij de 
overeenkomst betrokken partijen tot nakomen en wij hebben gezien dat ook 
aan de toekomstige partners de verloving verplichtingen oplegde die hun 
vrijheden beperkten, als waren zij gehuwd.22 Wel werd de bruidsschat in dat 
geval onder ontbindende voorwaarde geleverd: ging het huwelijk niet door, 
dan moest de bruidsschat terug naar de gever.  
 

                                                                                                                   
     Togata, een stroming die in Rome niet veel vertegenwoordigers heeft gehad;  
     uitvoerig  Schanz-Hosius, Geschichte der Römischen Literatur, München:  
     Becksche Verlagsbuchhandlung 1959, dl. I p. 141-144.  A.is tijdgenoot van  
     Africanus Minor, de veroveraar van Cathago (146).       
21 Anders Dixon, The Roman family, Baltimore/London: John Hopkins University  
     Press 1992, p. 75: zij meent dat voortzetting van het bedrijf hierdoor kon worden  
     bedreigd. 
 
 
  
  
22 D. 23. 3. 3. Geen dos zonder huwelijk, zegt Ulpianus; vooral in de archaïsche tijd  
     dient men er van uit te gaan dat de verloving, die nog van een actie was voorzien,  
     bindend was. 
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Hoe de huwelijksgift tot stand kwam, werd bepaald door de inhoud: de dotis 
datio kon plaatsvinden door mancipatio, in iure cessio, de rechtshandeling 
waarmee men overdroeg door zelf van zijn rechten af te zien, of traditio, 
overdracht. Gever kon ook een huwelijksgift toezeggen, dotis dictio,23 
middels een speciaal contract, of door een stipulatie, of in een testamentaire 
making. 
 
Het doel van de bruidsschat was de lasten van het huwelijk te dragen en de 
levensstandaard en de maatschappelijke positie van het jonge echtpaar op 
niveau te houden: 
 

De bruidsschat moet zich daar bevinden waar de lasten van het 
huwelijk gedragen worden.24 

 
De dos wordt verstrekt zonder een contraprestatie; zij verhoogt het 
vermogen van de ontvanger. 
 
Was sprake van een huwelijk met maritale macht en eindigde het huwelijk 
door overlijden van de vrouw, dan bleef de bruidsschat oudtijds bij de man. 
Overleed de man, dan deelde zijn weduwe in de erfenis, waarvan ook de 
bruidsschat deel uitmaakte, als een dochter (filiae loco). 
De bruidsschat bleef ook bij de man indien het huwelijk ontbonden werd 
door echtscheiding. Voorwaarde was, dat de scheiding gebeurde op een van 
de erkende gronden (iusta causa) en met in acht neming van de 
voorgeschreven procedure. De wet van Romulus25 hield de bepaling in dat, 
wanneer de man zijn vrouw verstootte zonder geldige reden en zij derhalve 
onschuldig was, de man zijn totale vermogen verloor. Deze sanctiebepaling 
laat zien dat het in dat geval om meer ging dan de hem gegeven bruidsschat. 
Tevens wordt duidelijk hoe essentieel de rechtvaardigingsgrond was: ont-
brak het daar aan dan was er een ernstig financieel obstakel om tot scheiden 
over te gaan26 en kon de vrouw meer toevallen dan haar bruids-schat: de 
helft van zijn totale vermogen. 
 
Kort samengevat geldt voor de archaïsche periode: Is sprake van een 
huwelijk met maritale macht (cum manu), dan stelt de uithuwelijkende partij, 

                                                 
23 Zie Gaius, Institutiones III, 95a; Gaius rekent de dotis dictio tot de mondelinge  
     overeenkomsten, naar de vorm een eenzijdige mondelinge toezegging. 
24 D.23. 3. 56, 1 Paulus, Ad Plautium VI, Ibi dos esse debet, ubi onera matrimonii  
     sunt. 
25 Plutarchus, Vita Romuli, 22; gedoeld wordt op één van de z.g. Koningswetten  
     (Leges Regiae). 
26 Klostermann, Huwelijkstrouw als publieksbelang (Diss. Utrecht) Leiden: Brill 1988, p. 84  
     en Watson, Pers. p. 55. 
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de vader of de pater familias van de bruid een bruidsschat ter beschikking 
van de bruidegom, die deze aanvaardt; is de bruid juridisch eigenstandig  
(sui iuris) dan is haar vermogen haar bruidsschat. 
Er wordt van uitgegaan dat de bruidsschat, die bedoeld is de lasten van de 
huwelijkse samenleving te dragen en de levenstandaard van het jonge paar 
op niveau te houden, tot het vermogen van de man blijft behoren. Eindigt het 
huwelijk door overlijden van de vrouw, dan blijft de bruidsschat eigendom 
van de man; overlijdt de man, dan wordt de erfenis onder de kinderen 
gedeeld, waarbij de weduwe mee deelt als ware zij een dochter. Eindigt het 
huwelijk in echtscheiding, dan is van belang de grond die daarvoor wordt 
aangevoerd: is deze gerechtvaardigd en wordt zij terecht door de man 
opgevoerd, dan behoudt hij de bruidsschat; wordt aan deze voorwaarde niet 
voldaan, dan verbeurt de man zijn totaal vermogen. De helft daarvan valt 
zijn echtgenote toe. 
In geval van een huwelijk zonder maritale macht (sine manu) is een 
bruidsschat ook moreel verplicht, ter onderscheiding van het concubinaat. 
Voor de vrouw geldt dat zij óf juridisch zelfstandig is óf dat niet is (alieni 
iuris), omdat zij onder vaderlijk gezag (patria potestas) staat. Doel van de 
gift en de regel van het vermogen waren dezelfde als bij het huwelijk met 
maritale macht.  
Werd het huwelijk ontbonden door overlijden van de vrouw, dan zijn er geen 
aanwijzingen dat er andersoortige regelingen waren dan bij het huwelijk met 
maritale macht: de man behield de bruidsschat. Werd het huwelijk ont-
bonden door scheiding, dan zijn van belang de bruidsschat (dos) enerzijds, 
en anderzijds al die goederen waarvan de vrouw zich de eigendom heeft 
voorbehouden, de goederen, die geen deel uitmaken van het echtelijke 
vermogen (res extra dotem).  
Werd het huwelijk op een van de erkende, goede gronden (iusta causa) 
ontbonden, dan bleven deze laatst genoemde goederen eigendom van de 
vrouw; voorzover de ex-echtgenoot die goederen onder zich hield, kon zij 
die revindiceren. De bruidsschat zal ook in deze rechtsvorm bij de man 
gebleven zijn; het verlies van haar bruidsschat vormt voor de vrouw immers 
een punitief element, een straf voor haar verwijtbare gedrag. Het verschil 
met het huwelijk met maritale macht bestaat alleen uit het feit dat goederen 
vanaf de aanvang van het huwelijk buiten het huwelijkse vermogen kunnen 
vallen en het feit dat de bruidsschat terug kan gaan naar de gever ervan, mits 
dat tevoren is bedongen. 
 
In een tekst van Plautus treffen wij de discussie aan tussen Alcumena en 
Iuppiter. Iuppiter verwijt haar schandelijk en overspelig gedrag. Het verweer 
van Alcumena is scherp: niet alleen dat zij zich disculpeert, maar zij voegt 
haar partner toe dat, voor zover het haar betreft, de relatie wordt verbroken: 
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Ga heen! Het ga je goed! Neem je eigen spullen mee! Geef mij 
demijne terug!27  

 
Eerder bespraken wij deze tekst.28 Alcumena zegt, ‘Ik moet mijn goederen 
van je terug hebben’. Omdat zij onschuldig is, dat wil zeggen, omdat zij 
vindt dat de grond die aangevoerd wordt geen rechtvaardigingsgrond is, eist 
zij haar res op. Wat onder res te verstaan is, kan afgelezen worden uit 
bovenstaande regeling: Was hier sprake van een huwelijk met maritale 
macht, dan kon de vrouw, die niet schuldig was, aanspraak maken op 
teruggave van haar bruidsschat en dat deel van het vermogen van haar 
echtgenoot dat de waarde van de bruidsschat overstijgt tot een maximum van 
de helft van het totale vermogen. Was anderzijds sprake van een huwelijks-
verbintenis zonder maritale macht, dan had zij aanspraak op teruggave van 
haar bruidsschat; andere vermogensbestanddelen heeft zij immers buiten de 
huwelijksgemeenschap gehouden. Res kan in dat geval slechts op de 
bruidsschat betrekking hebben.  
Uit de omstandigheid dat de vrouw in deze passage de voorgeschreven 
formule uitspreekt, kan afgeleid worden dat hier sprake is van een huwelijk 
zonder maritale macht.29 Maar helemaal zeker is dat niet, omdat het vervolg 
op deze uitspraken uit blijft: Iuppiter slikt zijn bezwaren in en denkt dat 
Alcumena haar woorden in een vlaag van drift (iracundia) heeft gezegd.30 
Waarschijnlijk lijkt die veronderstelling wel, Plautus’ tijdgenoten moeten de 
situatie als een maatschappelijke realiteit hebben kunnen ervaren, en ook het 
vervolg geeft er aanleiding toe dit te veronderstellen. Opvallend is ook dat 
Iuppiter op haar verweer inbindt: Alcumena bestrijdt met verve zijn 
uitspraak en wellicht dat de dreiging van de sanctie hem afschrikt. Verstoot 
hij haar immers zonder rechtvaardigingsgrond, dan verliest hij zijn totale 
vermogen. 
 
De omvang van de bruidsschat kan de man weerhouden tot echtscheiding 
over te gaan; zij is dus een versterking van de machtspositie van de vrouw. 
Bij Plautus vinden wij voorbeelden, waar de mannen kreunen onder de last 
van een slechte relatie, maar aan handen en voeten gebonden zijn. 
Duckworth31 wijst er op dat zich in de Romeinse komedie een vast patroon 
van klagen aftekent: vrouwen klagen over hun rechteloosheid en 
onderworpenheid, over de trouweloosheid van hun echtgenoot; mannen 

                                                 
27 Plautus, Amphitryo, vrs 925-928. Valeas, tibi habeas res, reddas meas.  
28 Hoofdstuk 3, noot 3. 
29 Watson, Pers. p. 52. Schaub, Der Zwang zur Entlassung aus der Ehegewalt und die  
     Remancipatio sine uxore,  SZ 82 (1965), p. 109, noot 15. 
30 Vrs 940. 
31 Duckworth, The nature of Roman Comedy, Princeton: University Press 1952, p. 283. 
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klagen over de bazigheid en het gebrek aan begrip, de achterdocht en 
domheid van hun echtgenoten. In dat patroon passen de volgende plaatsen: 

 
Ik heb het geld aangenomen, ik heb mijn macht en gezag verkocht 
voor een bruidsschat!32 

 
De bruidsschat is prachtig, maar het huwelijk!: 
 
 Bij Pollux, een fraaie bruidsschat betekent fraai geld! 
 Bij Pollux, als dat tenminste niet een echtgenote inhoudt! 33  
 
In de latere republiek heeft de bruidsschat nog steeds de functie van 
bindmiddel te zijn in een overigens niet stabiel huwelijk. Bij Cicero lezen 
we: 
 

Omdat hij zijn echtgenote vreesde om haar hoge leeftijd en haar 
welgesteldheid en haar narrigheid, wilde hij enerzijds niet met haar 
gehuwd blijven om hetgeen hij in haar verafschuwde, anderzijds 
wilde hij niet van haar scheiden omwille van haar bruidsschat.34 

 
De bruidsschat speelt ook een rol in de geschiedenis van Carvilius Ruga, die 
wordt verteld door Gellius: 
 

Overgeleverd wordt dat bijna vijfhonderd jaar na de stichting van 
Rome er in Rome noch in Latium sprake is geweest van processen of 
waarborgen met betrekking tot de bruidsschat, stellig omdat daar in 
het geheel geen behoefte aan was, in zoverre geen enkel huwelijk 
toen ter tijd werd ontbonden. 
Ook Servius Sulpicius schrijft in zijn boek OVER DE BRUIDS-
SCHATTEN dat voor de eerste maal bedingen over de bruidsschat 
noodzakelijk bleken, toen Spurius Carvilius, bijgenaamd Ruga, 
iemand uit de nobiliteit, van zijn vrouw scheidde, omdat zij naar zijn 
zeggen als gevolg van een lichamelijk gebrek geen kinderen kon 
krijgen; dat gebeurde in het 523e jaar na de stichting van de Stad, 
tijdens het consulaat van Marcus Atilius en Publius Valerius. 

                                                 
32 Asinaria vrs  85 spreekt van een dotalem servom, onderworpene van de  
     bruidsschat. Aulularia vrs 532: hae sunt atque aliae multae in magnis dotibus  
     incommoditates: Deze en andere grote nadelen zijn verbonden aan omvangrijke  
     bruidsschatten. 
33 Plautus, Epidicus vrs 180, Pulchra edepol dos pecuniast. Quae quidem pol non  
     maritast. 
34 Cicero: Pro Scauro 2. 8, Is, cum hanc suam uxorem anum et locupletem et  
     molestam timeret, neque eam habere in matrimonio propter foeditatem neque  
     dimittere propter dotem volebat. 
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Overgeleverd wordt dat deze Carvilius zijn echtgenote, van wie hij 
scheidde, innig beminde en haar zeer lief had om haar karakter, 
maar dat hij aan het ontzag voor de eed voorkeur gaf boven eigen 
wil en liefde, een eed waar toe hij gedwongen was door de censoren 
om die af te leggen, namelijk dat hij zijn echtgenote zou hebben voor 
het verwekken van kinderen.35 
 

In het Latijn: 
 

Memoriae traditum est quingentis fere annis post Romam conditam 
nullas rei uxoriae neque actiones neque cautiones in urbe Roma aut 
in Latio fuisse, quoniam profecto nihil desiderabantur, nullis etiam 
tunc matrimoniis divertentibus. 
Servius quoque Sulpicius in libro quem composuit DE DOTIBUS 
tum primum cautiones rei uxoriae necessarias esse visas scripsit, 
cum Spurius Carvilius, cui Ruga cognomen fuit, vir nobilis, 
divortium cum uxore fecit, quia liberi ea corporis vitio non 
gignerentur, anno urbis conditae quingentesimo vicesimo tertio 
M.Atilio P.Valerio consulibus. Atque is Carvilius traditur uxorem 
quam dimisit, egregie dilexisse carissimamque morum eius gratia 
habuisse , sed iusiurandi religionem animo atque amori praevertisse 
quod iurare a censoribus coactus erat, uxorem se liberum 
quaerendum gratia habiturum 

 
Deze tekst lezen wij in verbinding met de reeds besproken36 tekst van 
Gellius, die wij volledigheidshalve hier inlassen: 

 
Spurius 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. 

  
Gellius vertelt dat er vóór Carvilius geen echtscheiding in Rome heeft plaats 
gevonden wegens steriliteit. Ook bij andere auteurs kan men deze opvatting 
lezen.37 Of dit de eerste maal was dat deze grond werd opgevoerd voor een 
echtscheiding, is onzeker, maar daarin schuilt niet het belangwekkende van 
deze tekst. Gezegd wordt dat de zaak Carvilius Ruga in Rome de eerste was 
die aanleiding was tot zekerheidsstellingen met betrekking tot de bruidsschat 
(cautiones rei uxoriae).  

                                                 
35 Gellius, Noctes Atticae IV, 3, 1 en 2. 
36 Hoofdstuk 4, noot 37. 
37 Vooral in de oudheid ondersteund, b.v. door Valerius Maximus 2. 1. 4. Plutarchus,  
     Numa 3; Dionysius,  Antiquitates 2. 25. 7. 
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De verklaring daarvoor, zo gaat Gellius verder, is in de volgende feiten 
gelegen. Carvilius is gehuwd en heeft zijn vrouw zeer lief. Omdat zij wegens 
een lichamelijk gebrek geen kinderen kan krijgen, móet hij, vindt hijzelf en 
samen met hem vinden dat ook zijn vrienden,38 van haar scheiden, omdat 
zijn binding aan de eed die hij tegenover de censoren heeft afgelegd, hem 
geen andere keus laat. De vermelding van de consultatie van de vrienden ziet 
op het raadplegen van de familieraad (consilium domesticum). Deze 
familieraad oordeelt dat de scheiding gerechtvaardigd is. Het gevolg van 
deze uitspraak is, dat Carvilius zijn vrouw verstoot zonder dat hij een 
verplichting heeft haar iets van de bruidsschat te restitueren: de grond wordt 
rechtmatig bevonden en dat houdt in dat de man de bruidsschat behoudt.  
De publieke opinie reageerde hier afwijzend op: de scheiding werd als 
onrechtvaardig beoordeeld, maar een sanctie tegenover Carvilius bleef uit.39  
Wel oordeelde men vanaf dat moment garanties (cautiones) voor de 
teruggave van de bruidsschat noodzakelijk (necessarias). Door deze 
opvatting werd het oordeel van de familieraad in feite gepasseerd; immers de 
familieraad had de verstoting van Carvilius’ echtgenote rechtmatig be-
oordeeld en als gevolg van dat oordeel behoefde Carvilius de bruidsschat 
niet te restitueren. Door het afwijzende oordeel van de publieke opinie, werd 
in feite de positie van de familieraad gedevalueerd, kennelijk omdat on-
vruchtbaarheid niet onder alle omstandigheden als een erkende grond (iusta 
causa) werd aanvaard.40  
Dat vond Gellius interessant en belangrijk om te verhalen.41  
 
De tekst van Gellius geeft aanleiding tot een beschouwing over een juridisch 
belangrijke kwestie.42  

                                                 
38 Gellius, Noctes Atticae XVII, 21, 44. Zie ook hoofdstuk 5. 
39 Humbert, Le rémariage à Rome, Milano: Giuffré 1972, p. 132-3. 
40 Olsen, La femme et l’enfant dans les unions illégitimes à Rome, Berlin/Bruxelles:  
     Peter Lang 1999, p. 46. 
41 Watson, Priv. 32; Kaser, RPR I, p. 82 noot 14; Söllner, p. 84. 
42 Over de tekst valt tenslotte nog op te merken dat de vermelding quoque in verbinding met    
     Servius Sulpicius niet duidelijk is. Daarin kan de suggestie worden gelezen, dat naast  
     Sulpicius ook andere auteurs melding hebben gemaakt van het verschijnsel van de cautio,  
     bij gelegenheid van de echtscheiding van Carvilius Ruga. Die suggestie vindt geen steun in  
     de beschikbare bronnen. 
     Aansluitend bij het hierboven vermelde betoog is een andere interpretatiemogelijkheid de  
     volgende: Gellius meldt in de eerste zin dat de overlevering in Rome is dat er in Rome  
     noch in Latium sprake is geweest van regelingen rond de bruidsschat, omdat zij niet nodig  
     waren. Ook Sulpicius meldt dat in zijn boek De Dotibus, omdat zij toen pas een  
     noodzakelijkheid werden toen Carvilius zijn vrouw verstootte. Sulpicius sluit aan bij de 
     gangbare traditie en in die zin is quoque dan inderdaad functioneel. 
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De tekst gaat over de res uxoria ofwel het dotale vermogen. Res uxoria 
wordt algemeen als synoniem van dos (bruidsschat) gezien;43 door echter te 
onderscheiden in de functie van de bruidsschat vóór en na ontbinding van 
het huwelijk kan grotere duidelijkheid worden bereikt. Om die reden 
gebruiken we dos zolang het huwelijk voortduurt, res uxoria wanneer het 
huwelijk is ontbonden.44  
De aard van de dos verschilde naarmate men een huwelijk cum of sine manu 
sloot. Ging de vrouw een huwelijk cum manu aan dan ging haar vermogen 
op in dat van de man en bleef zij na scheiding of overlijden van de man 
onbemiddeld achter. In het laatste geval, bij overlijden, erfde zij vanuit haar 
positie als filia in de familie van haar echtgenoot een kindsdeel en werd 
juridisch eigenstandig (sui iuris), evenals de kinderen. Ging zij een huwelijk 
sine manu aan, dan was belangrijk of zij sui iuris was, of alieni iuris, als zij 
nog onder patria potestas stond. In het eerste geval, juridisch eigenstandig, 
gaf zij een gedeelte van haar vermogen als bruidsschat en kon zij dat 
gedeelte ook weer opeisen. Was zij alieni iuris dan ging de bruidsschat terug 
naar de pater familias, die hem immers had gegeven. 
Was deze overleden, dan was zij deelgenoot: samen met haar broers en 
zusters werd zij sui iuris en erfde haar deel.  
Gellius maakt in de aangehaalde tekst onderscheid tussen actiones rei 
uxoriae en cautiones rei uxoriae ofwel tussen acties en garanties met 
betrekking tot het dotale vermogen. Tussen de actio rei uxoriae en de cautio 
rei uxoriae bestaat een opmerkelijk verschil. De cautio is een garantie-
beding, dat voorafgaand aan het huwelijk bij voorbeeld bij gelegenheid van 
de verloving of in ieder geval tijdens de huwelijkssluiting werd over-
eengekomen; de actio rei uxoriae werd niet eerder ingesteld dan na het einde 
van het huwelijk. Gemeen hadden beide rechtsmiddelen dat zij de teruggave 
van het dotale vermogen veiligstelden. 
De cautio of garantie werd gegeven in de vorm van een stipulatie. Zij was 
een overeenkomst waarbij twee partijen betrokken waren en waaruit slechts 
één verbintenis ontstond, en wel de verplichting van de belover om de door 
hem in ontvangst genomen goederen aan de stipulator terug te geven. 
Belover of promissor was bij deze cautio altijd de (aanstaande) echtgenoot: 
hij immers ontving de bruidsschat. 
Stipulator was de vrouw, indien zij juridisch eigenstandig (sui iuris) was; zij 
werd dan bijgestaan door een voogd; of de stipulator was haar pater familias 
indien zij alieni iuris was; soms ook haar vader. 

                                                                                                                   
43 B.v. Heumann-Seckel, p. 512 lk. 
44 Schulz, p. 124.  
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In de overeenkomst die mondeling tot stand kwam en van strikt recht was, 
beloofde de (aanstaande) echtgenoot de dotale goederen of in ieder geval de 
waarde ervan in geld terug te zullen geven aan de stipulator indien het 
huwelijk door welke oorzaak dan ook zou worden ontbonden. 
Overleed de echtgenote vóór haar man, dan moest de bruidsschat terug naar 
de gever (vader of haar pater familias);45 dat gold wanneer een beding 
daarover bij verloving of huwelijkssluiting tot stand was gebracht en alleen 
dan, wanneer de gever zelf nog in leven was;46 ook mocht geen sprake zijn 
van een huwelijk met maritale macht.47 Hetzelfde gold wanneer de 
echtgenote kinderloos overleed. Waren er wel kinderen uit het huwelijk 
geboren, dan erfden die niet van hun moeder: de strikte scheiding van 
vermogens was daar de oorzaak van. Bovendien staan kinderen onder het 
gezag van hun vader en behoren zij tot zijn familia, waartoe hun moeder niet 
behoorde. 
Overleed de echtgenoot, dan viel de erfenis open ten gunste van zijn 
erfgenamen; om te voorkomen dat zijn echtgenote haar bruidsschat zag 
opgaan in de totale nalatenschap kon de man in zijn testament een legatum 
per damnationem48 maken; daardoor werd haar bruidsschat een dos 
praelegata,49 werd van de erfenis afgezonderd en kon bij voorrang aan de 
weduwe worden uitgekeerd of teruggegeven. Maakte de echtgenoot van deze 
mogelijkheid gebruik, dan werd de teruggave van de dos niet alleen ver-
zekerd, maar ook een mogelijke conflictsituatie met de kinderen voorkomen. 
De teruggave van de dos kon al tijdens de republiek in die vorm worden 
gegoten. Bij verschillende auteurs50 wordt verhaald hoe na de dood van 
L.Aemilius Paulus (161) de erfgenamen gedwongen zijn eerst de weduwe 
haar bruidsschat terug te geven. Hij stierf berooid en het grondstuk dat het 
enige was dat hij naliet, moest verkocht worden; uit de opbrengst daarvan 
moest zijn weduwe eerst haar dos terugkrijgen.  
Een tweede voorbeeld is het verhaal van de gebeurtenissen na de moord op 
Gaius Sempronius Gracchus (121). De tekst zal in het vervolg nog uitvoerig 
aan de orde komen. 
 
Was een cautio afgelegd en werd het huwelijk inderdaad ontbonden, bij 
voorbeeld door echtscheiding, dan kon de stipulator de actie uit stipulatie 
instellen. Bestond de huwelijksgift uit een vast omschreven goed, bij 
voorbeeld uit een huis, dan was er sprake van een certum en stond de 
                                                 
45 De dos profecticia, gegeven door de vader, moet naar de gever terug: D.24,  3, 10    
     en D.23, 4, 7. 
46 D.23, 3, 79. 
47 Söllner, p. 54. 
48 Kaser, RPR I, p. 337. 
49 D. 33, 4 handelt over deze rechtsfiguur. 
50 Polybios, 18, 18, 6 en 32, 8, 4; Plutarchus, Vitae 4 en 5; Diodorus 31, 26, 1; Epitome  
     Livii 46 en Valerius Maximus 4. 4. 9. 
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condictio certi ten dienste; vaker zal echter sprake geweest zijn van een 
incertum en dan kwam de actio ex stipulatu in aanmerking. Deze actie 
concurreerde met de actio rei uxoriae waarover wij zo aanstonds komen te 
spreken. In later tijd heeft keizer Justinianus51 de laatste actie doen opgaan in 
de eerste. Een zelfstandige actio rei uxoriae komt in de justiniaanse 
wetgeving niet meer voor, kennelijk omdat daar geen behoefte meer aan 
was.  
In de republikeinse tijd was die behoefte er wel; bovengenoemde ont-
wikkelingen waren toen niet aan de orde. 
Over de ontstaanstijd tasten wij echter in het duister.52 
Nadat in de eerste eeuwen de regeling van de dos en van het huwelijk werd 
beheerst door het gewoonterecht en tot het domein van de Pontifices 
behoorde, zal de behoefte aan een zelfstandige actie ten behoeve van de 
vrouw zich hebben voorgedaan na 230, de echtscheiding van Ruga. 
Waarschijnlijk is zij door de praetor verleend na de tweede Punische oorlog  
(+/- 200). Eerder bespraken wij, dat als gevolg van die oorlog de positie van 
de vrouw zelfstandiger werd, zij zelf, vaak noodgedwongen, voor be-
langrijke beslissingen werd gesteld en zelfstandig vermogen beheerde. Deze 
ontwikkeling kan een extra impuls aan de totstandkoming van de actio rei 
uxoriae hebben gegeven. 
De actie kwam toe aan de weduwe of aan de gewezen echtgenote. De 
gescheiden vrouw kon haar alleen instellen, wanneer zij niet schuldig was 
aan de scheiding. De actie richtte zich tegen haar ex-man of, na zijn 
overlijden, tegen zijn erfgenamen. Hierboven werd er reeds op gewezen dat 
de echtgenoot bij leven een regeling kon treffen die moest voorkomen dat de 
bruidsschat van zijn vrouw onderdeel werd van zijn totale nalatenschap en 
ook ten deel zou vallen aan de erfgenamen. 
 
Anders dan de stipulatie was de actio rei uxoriae bona fide53 van aard. De 
rechter kon in zijn oordeel dus rekening houden met eisen van redelijkheid 
en billijkheid. De formula van de actio rei uxoriae is ons in fragmenten 
overgeleverd. Wij hebben de beschikking over een reconstructie, van de 
hand van Lenel.54 

                                                 
51 Zie het opschrift van C. 5, 13: De rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem  
     transfusa.Vert: Over het opgaan van de actio r.u. in de actio ex stipulatu. 
52 Söllner, p. 1 e.v.; Watson, Pers p. 67. 
53 Bona fides berust op de notie dat strictum ius de mens niet in staat moet stellen de  
     wet voor onrechtvaardige doelen te gebruiken (The Cambridge Ancient History, vol. IX, p.  
     551). 
54 Lenel, Edictum Perpetuum, Leipzig 19273, fotomechanischer Nachdruck Aalen:   
     Scientia Verlag 19853, p. 302-07. 
55 Söllner, p. 138. 
56 D.21. 1. 1. 1. 
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Op grond van teksten van Ulpianus, Paulus, Gaius en Julianus stelde Lenel 
de volgende formule op: 
 

Si paret N m N m Aae A ae dotem partemve eius reddere oportere, quod 
eius melius aequius erit, eius iudex N m Nm Aae Aae c.s.n.p.a. 
 
Vertaling: Als blijkt dat N aan A de bruidsschat of een deel daarvan 
behoort terug te geven, moet de rechter N. tot dat deel dat daarvan 
beter en billijker is, veroordelen; als dat niet blijkt moet hij 
vrijspreken. 
 

Over de juiste interpretatie is nogal wat beroering geweest. Met name over 
het tweede eius, dat in de handschriften van de Topica is overgeleverd. 
Söllner55 stelt voor te vertalen ‘was in Bezug auf diese Angelegenheit’. Een 
paralleltekst meent hij te vinden in het Edict van de Curulische Aediles,56 
 

... quod eius praestari oportere dicetur. 
 
Deze passage handelt over de verkoop van slaven. Verkopers van slaven 
dienen openlijk en naar waarheid kopers op de hoogte te stellen van 
gebreken of mindere/slechte kwaliteiten van hun koopwaar: 

 
Als een slaaf in strijd met deze bepaling verkocht is, of als zich, in 
strijd met wat verklaard of beloofd is, een daaronder vallend feit 
heeft voorgedaan, waarvan beweerd wordt dat daarvoor behoort te 
worden ingestaan, zullen wij aan de koper rechtsingang verlenen.57 

 
De tekst die Söllner als bewijs voor zijn stelling aanvoert, blijkt in deze 
vertaling tot een andere oplossing te leiden: ‘… een daaronder vallend feit 
heeft voorgedaan, waarvan beweerd wordt dat daarvoor behoort te worden 
ingestaan…’.  
Naar onze mening is hier geen sprake van een overeenkomstige 
zinsconstructie: de relatieve bijzin, Quod eius praestari oportere dicetur, is 
de onderwerpszin van ‘fuisset’: Indien iets daarvan gebeurd is waarvan 
gezegd kan worden, dat daarvoor wordt ingestaan. Eius is een genitivus 
partitivus. Söllner’s interpretatie gaat uit van een genitivus respectus. 
Zinvoller komt het ons voor de actio rei uxoriae-tekst als volgt te 
interpreteren:  

                                                 
57 D.21. 1. 1 .1, Quodsi mancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dictum  
     promissumve fuerit cum veniret,fuisset,quod eius praestari oportere dicetur:  
     emptori omnibusque ad quos ea res pertinet iudicium dabimus etc. … 
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Quod heeft de functie van een relativum, waarvan het bepaling-
aankondigende woord in het tweede eius sc iudex etc. schuilt. ‘De rechter 
veroordeelt tot datgene (genitivus forensis58/criminis), wat daarvan (nl. van 
de bruidsschat)( genitivus partitivus) billijker en rechtvaardiger is’. 
 
Recent is een andere reconstructie gemaakt door Noordraven.59 Zijn kritiek 
op Lenel richt zich op het ontbreken van de intentio: de opdracht aan de 
rechter vast te stellen wat de verplichting is die de gedaagde tegenover de 
eiser te presteren heeft; en van de demonstratio, de beschrijving van de 
betrekking op grond waarvan de prestatie van gedaagde verschuldigd is.60 
Wat de intentio betreft, wijst Lenel erop, dat uitgegaan wordt van de 
beëindiging van het huwelijk, dat vast staat wie van het recht tot klagen 
gebruik kan maken, en dat er, sinds de wetgeving van Augustus, vaste 
normen zijn voor de inhoudingen. De strekking is duidelijk: dotem reddi. 
Over de demonstratio merkt Lenel op dat uit de intentio duidelijk is, waar 
het om gaat: de dos. 
De vraag is nu, of de strekking van de actie ingelezen dient te worden, 
hetgeen Lenel betoogt, dan wel dat expliciete vermelding nodig was. Het 
antwoord op die vraag is niet met zekerheid te geven.61 
 

De tekst van Noordraven luidt:  
Quod AaAa NoNodotem dedit et postea inter NmNmet AmAm 
matrimonium solutum est, quam ob rem Nm N m A ae   Aae dotem vel 
quod eius melius aequius est solvere debet, quidquid ob eam rem 
NmNm Aae Aae praestare oportet, eius iudex Nm Nm Aae Aae c.s.n.p.a. 
 
Vertaling:  
Omdat A. aan N. een bruidsschat heeft gegeven en later het huwelijk 
tussen N. en A. is ontbonden, reden waarom N. aan A. de 
bruidsschat moet uitbetalen of wat daarvan beter en billijker is, wat 
om die reden N. aan A. behoort te presteren, daartoe moet de 
rechter N. ten gunste van A veroordelen. Als dat niet blijkt, moet hij 
vrijspreken. 
 

De passage quod eius melius aequiusque erit is, zoals hierboven opgemerkt, 
ontleend aan Cicero’s Topica: 
                                                 
58 Leumann-Hofmann-Szantyr, Lateinische Grammatik, München: Beck’sche     
     Verlag 1965, dl. II, p. 75-6. 
59 Noordraven, Fiduzia im Römischen Recht, Amsterdam: Gieben 1999, Anhang 
      340-352. 
60 zie D.24. 3. 2., waar de verwijzing soluto matrimonio (wanneer het huwelijk  
     ontbonden is, nl. door echtscheiding of door overlijden), te lezen is. 
61 Kaser, RPR I, p. 337, noot 3 meldt dat de lezing van Lenel wordt bevestigd door  
     Tabula Herculanea 87. 
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In al die zaken waar de toevoeging ‘ex bona fide’ staat, of waar ook 
de formulering ‘zoals gehandeld dient te worden tussen fatsoenlijke 
lieden’ en op de eerste plaats wel bij het oordeel inzake de bruids-
schat,waar het beginsel geldt: ‘hetgeen billijker en beter is’, moeten 
zij (bedoeld zijn de iurisconsulti) voor die zaken opgeleid zijn.62 

 
Uit deze tekst blijkt duidelijk dat de actio rei uxoriae behoorde tot de 
actiones bonae fidei. In een andere tekst uit De Officiis waarin Cicero de 
bona fides iudicia opsomt, wordt de actie genoemd, zij het niet expliciet 
 

 Hoe onschatbaar zijn die woorden ‘Zoals tussen goede mensen goed 
gehandeld behoort te worden en wel zonder bedrog’. Maar de grote 
vraag is, wie zijn die ‘goede mensen’ en wat is ‘goed gehandeld 
worden’? Het was Q. Scaevola, de Opperpriester, die beweerde dat 
het grootste gewicht lag in die oordelen, waar de toevoeging EX 
BONA FIDE gold en hij was van mening dat de uitdrukking BONA 
FIDES een zeer brede verspreiding had, en dat die voorkwam in 
voogdijschap, maatschap, zekerheidsstelling, lastgeving, koop, 
verkoop, huur, verhuur, en zaken die de levensgemeenschap 
betreffen.63 

 
De formulering vitae societas duidt, zo wordt wel aangenomen,64 op het 
huwelijk.65  
De opmerking van Söllner dat res quibus vitae societas slechts betrekking 
kan hebben op de res uxoria lijkt mij onjuist. In de opsomming worden 
rechtsfiguren genoemd, voogdij, maatschap, zekerheidsstelling, lastgeving, 
koop, verkoop, huur en verhuur. Söllner’s voorstel verzelfstandigt quibus 
vitae societas continetur; in rebus moet naar onze mening als antecedent 
worden ingelezen.  
 

                                                 
62 Cicero, Topica XVII, 66, waar wordt gesteld dat de aanstaande jurist bijzondere  
     zorg moet ontwikkelen voor de actio rei uxoriae. In omnibus igitur eis iudiciis in  
     quibus ex bona fide est additum, ubi (vero) etiam ut inter bonos bene agier  
     oportet in primisque in arbitrio rei uxoriae in quo est quod eius aequius melius,  
     parati eis esse debent. 
63 Cicero, De Officiis III, 70, Quam illa aurea: ut inter bonos bene agier oportet et  
     sine fraudatione. Sed qui sint boni et quid sit bene agi, magna quaestio est. Q.  
     quidem Scaevola, pontifex maximus, summam vim esse dicebat in omnibus eis  
     arbitriis in quibus adderetur ex bona fide, fideique bonae nomen existimabat. 
     latissime manare, idque versari in tutelis, societatibus fiduciis mandatis, rebus  
     emptis venditis, conductis locatis, quibus vitae societas continetur. 
64 Söllner, p. 142  e.v. 
65 Plautus, Stichus 101; Ovidius, Metamorphoses XIV, 377; Quintilianus,  Declamationes    
     247. 
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Bezien we de formula naar haar inhoud dan krijgt de rechter de opdracht 
twee beslissingen te nemen: 
Eerst dient hij vast te stellen of naar ius civile de bruidsschat terug moet 
(reddi oportere); vervolgens dient hij naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid aan te geven, welk deel ervan terug moet. De ex-man kan dus niet 
veroordeeld worden tot meer dan de (waarde van de) bruidsschat. En op 
welke gronden de rechter kon besluiten tot minder dan de totale bruidsschat 
is in de actie zelf niet omschreven. Bij de vaststelling van de hoogte van het 
bedrag heeft hij discretionaire bevoegdheid. 
Reddere betekent ‘teruggeven’. Hieruit kan men afleiden dat de man 
eigenaar of althans rechthebbende was geworden van de dotale goederen. Hij 
mag er gebruik van maken, de vruchten ervan trekken,66 die niet aanwassen 
bij de bruidsschat. Hij is beschikkingsbevoegd, kan haar vervreemden, 
verloren laten gaan, zelfs vernietigen, maar eindigt het huwelijk, dan moet 
hij wel zorg dragen voor restitutie van de huwelijksgift, ofwel schade-
vergoeding betalen, wanneer de huwelijksgift zelf verloren is gegaan. Hij 
draagt er verantwoordelijkheid voor en is aansprakelijk voor boos opzet 
(dolus) en nalatigheid (culpa).  
 
Ter illustratie is de geschiedenis van Licin(n)ia interessant.67 Deze vrouw 
was gehuwd met Gaius Gracchus, een van de leiders in een van de meest 
turbulente periodes van de Romeinse geschiedenis. Bij de moord op haar 
man gingen ook zaken verloren, die tot haar bruidsschat behoorden. De 
kwestie leidde tot de rechtsvraag, wie daarvoor verantwoordelijk gehouden 
moest worden en aansprakelijk kon worden gesteld. Omdat ook zijzelf actief 
zou hebben deelgenomen aan de politieke activiteiten van haar man, was de 
schuldvraag extra beladen. Met de actio rei uxoriae vorderde Licinnia haar 
bruidsschat terug van de erven van haar overleden echtgenoot. Zij deed dat 
omdat haar man’s familie de opvoeding van haar nog jonge kinderen 
verzorgde. Omdat de familie ook het familievermogen van Gracchus 
beheerde, vorderde zij dat de familie haar bruidsschat aan haar uitbetaalde.68  
 
P.Mucius Scaevola69 was van oordeel dat Gracchus aansprakelijk gehouden 
moest worden ‘omdat het oproer door de schuld van Gracchus was 
ontstaan’.70 De uitspraak pleitte haar vrij en op grond van die uitspraak werd 
                                                 
66 D.23. 3. 7. 1. 
67 A.Palma: Publio Mucio Scevola e la Dote di Licinia, in: Fraterna Munera, studi in  
     onore di Luigi Amirante, A cura delle Universita’degli studi di Ferrara e di  
     Salerno, Salerno 1998. 
68 Tellegen-Couperus: The role of the judge in the formulary procedure, in: Journal  
     of legal history, 22 (2) 2001, p. 12, noot 22. 
69 Consul in 133, tevens bekend rechtsgeleerde. 
70 D.24. 3. 66. Zie ook: Tellegen-Couperus, The Role of the judge in the formulary    
     procedure, in: Journal of legal History, vol. 22, nr. 2 (August 2001) p. 1-13. 



MATRIMONIUM et DIVORTIUM 176

de dos haar gerestitueerd: de man heeft in te staan voor dolus malus en voor 
culpa. Omdat Gracchus schuldig werd verklaard aan het oproer waardoor 
zaken van de bruidsschat van zijn echtgenote verloren waren gegaan, moest 
op deze titel de waarde van de bruidsschat worden vergoed.71 
 
De verplichting tot restitutie van de bruidsschat vinden wij reeds bij de 
komediedichters.72 Restitutie vond plaats op de wijze zoals die in de 
archaïsche tijd was geïnitieerd: 
Was de man schuldig, omdat hij zonder erkende grond zijn vrouw verstootte, 
dan moest oudtijds de helft van zijn vermogen naar de vrouw. Later, 
wanneer er ontwikkelingen zijn naar een meer geseculariseerd bestel, geldt 
dat hij, indien schuldig, de bruidsschat diende te restitueren. Had hij tijdens 
het huwelijk zaken, die behoorden tot de bruidsschat vervreemd, dan diende 
hij de tegenwaarde daarvan in geld te betalen. Ook was het mogelijk de 
gehele bruidsschat te restitueren door middel van de tegenwaarde in geld. 
 
Vroeg is al sprake van de mogelijkheid de restitutie van de dos in termijnen 
te voldoen en aangenomen wordt dat de regeling voor terugbetaling zijn 
oorsprong vindt in die waarbij de beschikbaarstelling van de bruidsschat in 
termijnen mogelijk werd gemaakt (annua bima trima die).73 
Zo lezen we bij Polybius74 dat Scipio Aemilianus opdracht gaf de ver-
schuldigde termijnen in verband met het huwelijk van zijn nicht in één 
betaling aan haar echtgenoot te voldoen; dat wekte verbazing bij de 
ontvangers, omdat zij met een betaling in termijnen rekening hadden 
gehouden. 
 
Wenste de gever van de bruidsschat in termijnen te voldoen, dan moest hij 
dat bij overeenkomst vast leggen.75 Betaling in termijnen kan uitkomst 
geboden hebben wanneer een omvangrijke bruidsschat was toegezegd. 
Wenste de ontvanger de bruidsschat in termijnen te restitueren in geval van 
echtscheiding of overlijden van zijn echtgenote, dan vond die restitutie plaats 
in dezelfde termijnen en quota als bij de levering ervan was overeen-
gekomen. De termijnen voor levering, en dus ook voor restitutie, lagen vast. 

                                                 
71 De belangrijkste bron is Plutarchus, Vita C.Gracchi, 17. 5. 
72 B.v. Plautus, Stichus 201, Terentius Hecyra, 501. 
73 Zie ook: De Bruin: Terugbetaling van dotale gelden ten tijde van de Romeinse  
     Republiek, in: Secundum Datur, Amsterdam: Cabeljauwpers 1997, p. 19. 
74 Polybius XXXI, 27. 
75 Costa, Cicerone Giureconsulto, Roma: L’Erma di Bretschneider 1927, p. 61; de  
     formulering van Polybius kata tous Roomaioon nomous was daarvan de oorzaak.  
     Voigt (1866) veronderstelde dat het hier een formele wet betrof. Zijn critici wezen  
     erop dat nomos algemeen werd aanvaard als synoniem voor ‘gewoonterecht’. Dat  
     is de gangbare interpretatie gebleven. 
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Polybius meldt als volgt: de eerste termijn vervalt na tien maanden, de 
tweede één jaar nadien en de derde één jaar na de tweede. 
Bij de terugbetaling zal ook een financieel belang mee gespeeld hebben, in 
dezelfde zin als bij de levering: een volledige en onmiddellijke terugbetaling 
van de bruidsschat kon in veel gevallen tot problemen leiden bij de echt-
genoot.  
Cicero vertelt dat hij de bruidsschat aan Dolabella, echtgenoot van zijn 
dochter Tullia, in termijnen voldoet:  

 
Hetgeen u schrijft over de bruidsschat, ik smeek u bij alle Goden, 
dat u de zaak volledig op u neemt, en dat ongelukkige kind, 
ongelukkig door mijn schuld en mijn onachtzaamheid, beschermt 
met mijn geld, voorzover dat er is, en met uw mogelijkheden, 
voorzover dat niet bezwaarlijk voor u zal zijn. Staat u niet toe dat het 
haar aan alles ontbreekt, zo bezweer ik u. Aan welke kosten is de 
opbrengst van mijn landhuizen opgegaan? Die zestig sestertia 
waarover u schrijft, wel niemand heeft mij ooit gezegd dat die van 
de bruidsschat zijn afgetrokken: dat zou ik nooit getolereerd 
hebben!76 

 
En in zijn correspondentie lezen wij over de problemen die hij heeft met de 
termijnen van terugbetaling aan zijn gewezen vrouw Terentia. Hij vraagt 
Atticus bij Terentia aan te dringen op matiging van haar eisen: 

 
Ik herken uw gebruikelijke toegeeflijkheid jegens mij niet waar het 
Terentia betreft nu U de gehele last (van de terugbetalingen) op mijn 
schouders legt. Dat zijn wonden die ik niet zonder de grootst 
mogelijke pijn kan behandelen. Matig haar eisen, zoveel ge kunt, is 
mijn verzoek.77 

En: 
Omdat mij zo weinig over is gebleven, staat mij zelfs niet ter 
beschikking wat ik tot dit moment aan Terentia moet betalen.78  

En: 
Waarom moet ik U nog zeggen dat ik ook Terentia wil voldoen? 
Doet u dat vóór de vervaldag!79  

                                                 
76 Cicero, Ad Atticum 11, 2, een enkele aantekening: Uit zijn brieven blijkt dat het hier  
     een tweede termijn van de bruidsschat betreft; bovendien heeft Terentia een  
     inhouding op de eerste termijn gedaan van zestig sestertium. 
77 Ad Atticum XII, 22, De Terentia, quod mihi omne onus imponis, non cognosco  
     tuam in me indulgentiam. Ista enim sunt ipsa vulnera quae non possum tractare  
     sine maximo gemitu. Moderare igitur, quaeso, ut potes. 
78 Ad Atticum XVI, 15, 5: Cum enim tanta reliqua sint mihi, ne Terentiae quidem adhuc quod  
     solvam expeditum est. 
79 Ad Atticum XVI, 6. 3. Terentiae quid ego dicam? Etiam ante diem si potes.             
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In de keizertijd wordt een regeling getroffen, die met de term id quod facere 
potest wordt aangeduid. Deze regeling komt erop neer dat de man naar zijn 
vermogen moet restitueren. Was hij bij voorbeeld buiten zijn schuld in 
armoede geraakt, dan behoefde hij niet of slechts gedeeltelijk te restitueren. 
Keizer Antoninus Pius heeft deze regeling getroffen,80 zodat wordt 
aangenomen dat zij ten tijde van de republiek geen gelding had. 
 
Uit de comparatieven melius aequius in de formule van de actio rei uxoriae 
blijkt de discretionaire bevoegdheid van de rechter bij het vaststellen wat 
‘beter en rechtvaardiger‘ is. Daarbij heeft hij rekening te houden met het 
verweer van de ex-echtgenoot. De man kon namelijk aanspraak maken op 
behoud van een deel van de bruidsschat om verschillende redenen. De 
inhoudingen worden retenties genoemd. Zij werden toegewezen op 
voorwaarde dat gedaagde, de man, ten overstaan van de rechter aannemelijk 
maakte dat het onbillijk was de eisen van zijn ex-vrouw volledig in te 
willigen en haar de dos volledig te restitueren. Als motivering voor zijn eis 
voerde hij aan dat hij lasten droeg van de duur van hun echtelijke 
samenleving, zoals het onderhoud en de opvoeding van de kinderen; ook kon 
hij aanvoeren dat bepaalde handelingen en gedragingen van zijn vrouw 
schadelijk waren geweest en voor haar verantwoordelijkheid kwamen en dat 
het billijk en rechtvaardig was dat zij daarvoor in rechte aansprakelijk werd 
gesteld.  
Over de oorsprong van deze retentierechten is weinig met zekerheid bekend. 
Omdat zij gekoppeld zijn aan de actio rei uxoriae kan men de grondslag 
zoeken in de billijkheid.81 Anderen zoeken de oorsprong ervan in het 
iudicium de moribus, een beoordeling over het zedelijk gedrag van de 
vrouw.82 
Deze laatste opvatting sluit aan bij de traditionele opvatting, dat 
echtscheiding te wijten was aan wangedrag van de vrouw en dat bij gevolg 
de bruidsschat tot het vermogen van de man bleef behoren. Het iudicium de 
moribus is de basis voor de retentio propter mores, de eerste grond voor 
inhouding. De leidende gedachte is, dat de ex-echtgenoot door het gedrag 
van zijn vrouw schade heeft geleden, waarvoor hij haar aansprakelijk houdt; 
daarom vraagt hij de rechter (iudicium de moribus) haar eis tot terugbetaling 
van de dos met een in billijkheid vast te stellen bedrag te matigen. Hiermee 
is aangegeven dat deze retentie een punitief karakter heeft: het is een boete, 
waartoe de vrouw kan worden veroordeeld wegens slecht of onbehoorlijk 

                                                 
80 Regeling bestaat sinds Keizer Antoninus Pius, zie D. 42. 1. 20; zie Kaser, RPR I,  
     par. 76,  I, 2. 
81 Zie Cicero, Topica 17, 65. 
82 Zo Söllner, p. 78. 
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gedrag; en in die zin sluit het aan bij de archaïsche opvattingen over de 
(restitutie van de) dos.  
 
Een exact te dateren voorval,83 namelijk in het jaar 100, handelend over deze 
grond van retentie, is ons overgeleverd. Het betreft een zaak waar de 
bruidsschat werd opgeëist en waar de man van zijn rechten op retentie 
gebruik maakte; we lezen ook hoe de rechter zijn discretionaire bevoegdheid 
hanteerde. 
Titinius huwt Fannia, van wie hij weet dat zij een verleden heeft. Hij laat 
zich door haar een bruidsschat uit betalen. Het huwelijk wordt gesloten en na 
korte tijd wil hij zijn vrouw verstoten, ‘wegens haar onzedelijk gedrag’. De 
zaak komt voor de rechter, in de persoon van C. Marius. Fannia treedt op als 
eiser: zij wil haar bruidsschat terug. Titinius wil de schuld van de scheiding 
bij zijn ex-vrouw leggen: wegens haar onzedelijk gedrag heeft hij nadeel 
geleden; hij eist dat de bruidsschat zijn eigendom blijft; mocht de rechter 
daartoe niet besluiten, dan eist hij subsidiair dat de rechter een inhouding op 
de terug te betalen bruidsschat vast stelt. Marius treedt als iudex op tijdens 
zijn zesde consulaat. Dat is te dateren in het jaar 100. Zijn uitspraak luidt dat 
Titinius zijn bruidsschat dient terug te geven aan zijn gewezen vrouw, omdat 
haar gedrag hem bekend was, toen hij met Fannia huwde; kennelijk, zo luidt 
het vonnis, heeft hij het van meet af aan op haar bruidsschat gemunt. 
En wat de inhouding betreft wordt Fannia veroordeeld tot het betalen van het 
symbolische bedrag ‘nummo uno’, een stuiver zou men zeggen, wegens haar 
gedrag, waardoor haar ex-man schade heeft geleden. De procesrechtelijke 
posities zijn duidelijk in dit voorval te herkennen: de vrouw eist haar dos op; 
de man verweert zich met een beroep op het persoonlijk nadeel: hij wil de 
dos behouden, en wanneer dat beroep niet wordt toegewezen, eist hij 
compensatie voor het door hem geleden nadeel dat een gevolg is van het 
onzedelijke gedrag van zijn ex-vrouw. Duidelijk wordt uit de uitspraak dat 
de beoordeling van het gedrag zich beperkt tot de duur van het huwelijk. 
Alle gedragingen die daarvóór hebben plaats gegrepen, vallen buiten de 
beoordeling.  
 
Retentierechten kon de gewezen man alleen geldend maken als er sprake 
was geweest van een naar Romeins recht geldig huwelijk. Dat houdt in dat 
de tweede grond, waarop inhoudingen konden worden opgelegd, namelijk de 
aanwezigheid van kinderen (retentio propter liberos), niet van toepassing 
was, wanneer de man niet geldig was gehuwd: 

 
Stel, de echtgenote heeft een scheidingsbode gestuurd, nadat zij 
gehuwd was met iemand met wie zij geen rechtsgeldig huwelijk had; 

                                                 
83 Valerius Maximus, Facta ac Dicta memorabilia VIII, 2. 3.  Plutarchus, Marius, 38. 
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omdat de kinderen de rechtspositie van de vader niet volgen, 
behoort er voor de kinderen niets achter te blijven .84 

 
Was er naar Romeins recht van een huwelijk geen sprake, dan volgden de 
kinderen de rechtspositie van de moeder. De vader had in dat geval geen 
aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten voor de opvoeding van de 
gemeenschappelijke kinderen.  
 

Hoe moeten we in een dergelijke situatie de bruidsschat zien? De 
man en de vrouw, beiden Romeins burger, verkeerden beiden in de 
veronderstelling dat zij een geldig huwelijk konden aangaan. Zij 
kwamen overeen een huwelijksgift ter beschikking te stellen. Maar, 
was wel sprake van een huwelijksgift, wanneer blijkt dat geen sprake 
kon zijn van een geldig huwelijk? Bleef in het Romeinse recht de 
overdracht van de huwelijksgift geldig, ook als, later, bleek dat de 
titel van overdracht, in dit geval het huwelijk, niet geldig was? 
Van belang is dat het rechtsgevolg van de overdracht, via 
mancipatio of in iure cessio onafhankelijk is van de onderliggende 
rechtsverhouding (causa); de eigendom gaat dus over op de 
verwerver, ook als er geen of geen geldige causa is. 
Met andere woorden, blijkt later dat de titel van overdracht niet 
geldig was, dan bleef de eigendom van het overgedragen goed 
onaangetast. Blijkt dus later, dat geen sprake is van een geldig 
huwelijk, terwijl partijen bij de aanvang van hun samenleving 
overtuigd waren van de geldigheid van hun verbintenis, dan blijft de 
bruidsschat onderdeel van het vermogen van de man.  
De schenking onder ontbindende voorwaarden kende het Romeinse 
recht niet. Een overeenkomst dat de dos terug gegeven moest worden 
wanneer later bleek dat het huwelijk niet geldig gesloten was, kon 
men dus niet aangaan. 
Had de vrouw nu geen enkele mogelijkheid meer de bruidsschat 
terug te vorderen? Ook als er geen rechtsgrond is de overdracht van 
de bruidsschat nietig te doen zijn, blijft toch het probleem dat de 
man verrijkt was. Ons recht kent daarvoor de actie wegens 
ongerechtvaardigde verrijking. Het Romeinse recht kende een 
soortgelijke actie: de condictio, een persoonlijke actie, die erop 
gericht was om een precies omschreven geldsom, certa pecunia, te 
vorderen van degene, aan wie onverschuldigd was betaald; en wel, 

                                                 
84  Cicero, Topica IV, 20, Si mulier cum fuisset nupta cum eo quicum conubium non esset, 
      nuntium remisit; Quoniam qui nati sunt patrem non sequuntur pro liberis manere nihil  
      oportet. 
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omdat deze door betaling van de geldsom ongerechtvaardigd was 
verrijkt.85 

 
Ontvankelijkheid van het beroep op retentierechten hing ten nauwste samen 
met het antwoord op de schuldvraag: Wie was aansprakelijk voor het 
mislukken van het huwelijk?: 

 
Als de scheiding veroorzaakt is door de schuld van de man, en ook 
al heeft de vrouw de scheidingsbode gezonden, dan nog behoort er 
niets achter te blijven voor de kinderen.86 

 
Bijgevolg geldt dat alleen indien sprake is van schuld aan de scheiding van 
de kant van de vrouw, er rechtens een retentio propter liberos kan worden 
toegewezen.87 
Over de omvang van retentio propter liberos kan in het algemeen gezegd 
worden dat bepalend voor toewijzing van de eis de omvang van de bruids-
schat was en van zelfsprekend de aanwezigheid van kinderen en hun aantal. 
Uit latere, niet-republikeinse, tijd weten wij dat deze retentie per kind 
éénzesde deel van de bruidsschat vormde, met een maximum van vijftig 
procent.88 
In de nadagen van de republiek kon deze retentie overigens ook al een 
aanzienlijk bedrag zijn. Zonder dat wij inzage hebben in het vermogen van 
Cicero’s echtgenote Terentia,89 verdient een passage in zijn brieven aan-
dacht. Daar wordt gesproken over de huuropbrengst van twee panden, op de 
Aventinus en in Argiletum, beide praedia dotalia, panden die tot de 
bruidsschat van Terentia behoorden. Beide zijn eigendom van Cicero 
gebleven kennelijk met de bedoeling om de opleiding van Cicero jr., die op 
dat moment in Athene studeerde, te financieren. De locatie vormt een 
aanwijzing dat het om kapitale panden moet zijn gegaan.  

 
Al het overige zal ik (de vrijgelatene) Eros zelf tamelijk precies 
navragen, waaronder de huuropbrengsten van de panden, onderdeel 
van de bruidsschat, welke huuropbrengsten, indien zorgvuldig ten 
behoeve van Cicero geïnd, voldoende voor hem zullen zijn, ook al is 
het mijn wens dat hij een royalere toelage heeft.90 

                                                 
85 Spruit, Cunabula Iuris, Deventer: Kluwer 2001, p. 353 e.v. 
86 Cicero, Topica IV, 19, Si viri culpa factum est divortium, etsi mulier nuntium  
     remisit, tamen pro liberis manere nihil oportet. 
87 Ulpianus, Regulae VI, 10. 
88 Paulus, Fragmenta Vaticana 105; Ulpianus, Epitome VI, 10. 
89 Cicero en Terentia scheidden in 46. 
90 Cicero, Ad Atticum XV, 20. 4.  De brief is geschreven te Tusculum, in Juni 45.      
     Reliqua diligentius ex hoc ipso exquiram in his de mercedibus dotalium praediorum, quae  
     si fideliter Ciceroni curabuntur, quamquam volo laxius, tamen ei propemodum nihil deerit.     
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Cumulatie van beide vormen was ten tijde van de republiek mogelijk: een 
man kon zowel wegens wangedrag van zijn gewezen vrouw als wegens 
gemeenschappelijke kinderen, retentierechten geldend maken.  
 
Andere retentierechten91 worden in de bronnen, handelend over de re-
publiek92 niet genoemd. Dat vormt een aanwijzing dat de later bekende 
vormen eerst ten tijde van de keizertijd zijn ontstaan.93 
 
 

 
 

                                                 
91 Uit de latere bronnen zijn bekend: Propter res donatas, ter hoogte van de waarde waarmee   
     de vrouw verrijkt is door haar man met schenkingen, haar gegeven in weerwil van het  
     schenkingsverbod; 
     Propter res amotas, in hoogte van de waarde van goederen die de vrouw, om haar    
     aanspraken op de bruidsschat zeker te stellen, vóór de echtscheiding aan het  
     vermogen van de man heeft onttrokken. 
     Propter impensas tot de hoogte van het bedrag dat de man noodzakelijk heeft  
     moeten investeren om de goederen behorend tot de bruidsschat, in stand te  
     houden. Kaser, RPR I, p. 339-340. 
92  Cicero kent alleen de inhoudingen propter mores en propter liberos: Costa:   
      Cicerone Giureconsulto, Roma: L’Erma di Bretschneider 1927, p. 60. 
93  Zij zouden onderdeel kunnen vormen van de Augusteïsche Wetgeving. 


