
Hoofdstuk 8 
 

ECHTSCHEIDING MET WEDERZIJDSE INSTEMMING 
DIVORTIUM COMMUNI CONSENSU 

 
Stond ten tijde van de Romeinse republiek de mogelijkheid open voor 
echtelieden om in onderlinge overeenstemming hun huwelijk te ontbinden?  
 
In voorafgaande hoofdstukken is aangetoond dat men onderworpen was aan 
regels van ongeschreven recht, wanneer men het huwelijk door echt-
scheiding wilde beëindigen; echtscheiding was dan geoorloofd, wanneer 
sprake was van ‘schuld’; dat hield in dat een van beide partijen, meestal of 
uitsluitend de vrouw, door verwijtbaar gedrag de partner een motief gaf het 
huwelijk te beëindigen; was dit motief getoetst en gerechtvaardigd 
beoordeeld, was de scheiding een feit; de schuldige werd door een sanctie 
getroffen. 
Het voornemen tot echtscheiding werd door één van de partners gemaakt: 
aanvankelijk alleen door de man, of de pater familias van een van beide 
echtgenoten; dat gold de archaïsche periode. Later had wellicht ook de 
vrouw een bevoegdheid, maar zoals we gezien hebben, is dat niet 
onomstreden. 
 
De vraag is nu, of ook een voornemen van beide partners tezamen, rechtens 
werd erkend. Consensus of communis consensus impliceert dat partijen 
elkaar over en weer geen verwijt maken, dat er geen sprake is van schuld;1 
beter gezegd, dat de schuld niet als motief naar voren wordt gebracht om tot 
een ontbinding van het huwelijk te komen. Dat houdt in dat de gronden, die 
van oudsher golden, niet aan de orde worden gesteld. 
Die vraag houdt verband met een algemenere vraag: of de wil van de één als 
gelijkwaardig werd beoordeeld aan die van de ander.  
Beantwoording van dit, op de eerste plaats, maatschappelijke vraagstuk 
hangt samen met de visie die in de Romeinse maatschappij bestond op de 
positie van de vrouw; was, ondanks of mede dankzij, de in gang gezette 
emancipatie haar plaats zo ver geëvolueerd dat die als gelijkwaardig aan die 
van haar man werd beschouwd? 
En zo ja, had die ontwikkeling al concrete resultaten ten tijde van de 
republiek? 
 
We hebben gezien dat in de archaïsche periode sprake was van een 
ondergeschikte positie van de vrouw: regel is dan, dat zij een huwelijk met 

                                                 
1 Volterra typeert: Il divorzio bilaterale è sempre incolpevole, in: Yaron, De  
   divortio varia, TvR 32, (1964), p. 563. 
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maritale macht aangaat; zij bevindt zich in de macht van haar echtgenoot; zij 
verkeert in een gezagsafhankelijke positie. 
Haar huwelijk wordt door haar stamvader (paterfamilias), of door haar vader 
gearrangeerd; haar wil is daarbij niet bepalend. Werd het huwelijk 
ontbonden anders dan door overlijden, dan speelde ook daarbij haar wil geen 
rol. Zij was overgeleverd aan haar man, die haar op een van de erkende 
gronden kon verstoten, of ernstiger nog, kon doden wanneer hij haar op 
heterdaad betrapte op overspel. 
We hebben stilgestaan bij de humanitas, die haar intrede doet in Rome na de 
verovering van Griekenland (168); deze gedachte vindt ingang op de eerste 
plaats bij de intellectuele elite, de leidende klasse. In de humanitas past de 
volledige ondergeschiktheid van de vrouw2 niet; de huwelijksvorm die daar 
het symbool van is, het huwelijk met maritale macht, raakt dan ook in 
toenemende mate op de achtergrond om tenslotte een randverschijnsel te 
worden. Ook de tuchtrechtelijke bevoegdheden van de man over zijn vrouw 
raken steeds meer in onbruik; de vrouw wordt daarmee feitelijk als gelijke 
van haar echtgenoot beschouwd,3 maar juridisch houdt haar positie nog geen 
gelijkwaardigheid en gelijkberechtiging in. Op de gelijkberechtiging van de 
vrouw heeft de humanitas een bescheiden invloed gehad.4 Het ideaal van 
weleer, dat de vrouw haar plaats heeft binnen de echtelijke woning, leiding 
geeft aan de huishouding en aan het personeel en de zorg heeft voor de 
kinderen en hun opvoeding, heeft weliswaar in de loop der jaren kritiek 
opgeroepen, maar was ook een ideaalbeeld waaraan de Romeinen graag 
vasthielden. Haar emancipatie werd doordat men aan dat ideaalbeeld bleef 
vasthouden, geremd: de vervulling van openbare ambten en politieke rechten 
bleven haar ontzegd. Voor haar privaatrechtelijke optreden bleef het tot de 
eerste eeuw van onze jaartelling een juridisch vereiste dat een voogd haar bij 
stond.5 Haar plaats binnen het huwelijk getuigde evenmin van gelijk-
berechtiging: De Romeinse vrouw genoot zeker status,  respect en aanzien 
binnen maar ook buiten gezin en familia; binnen haar huiselijk domein had 
zij bewegingsvrijheid en deelde in de sociale contacten, die haar echtgenoot 
onderhield.   
Of zij samen met haar man bij onderling goedvinden hun huwelijk kon 
beëindigen, dat kan men betwijfelen. Was sprake van een huwelijk zonder 
maritale macht, en was sprake van een juridische eigenstandigheid van de 
vrouw, dan hield dat nog niet in dat sprake was van gelijkberechtiging. De 
gronden immers, waarop een huwelijk zonder maritale macht kon worden 

                                                 
2  Schulz, Prinz  p. 130. 
3  Schulz, Prinz  p. 131. 
4  Schulz, Prinz  p. 141. 
5 De afschaffing van deze wettelijke verplichting staat op naam van Keizer Claudius (54-68  
   na Chr.); zie ook Gaius, Institutiones, I, 157 en I, 171. 
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ontbonden, verschilden niet van die welke bij het huwelijk met maritale 
macht golden. 
 
Wel kan gezegd worden dat de bewegingsvrijheid van de vrouw en de 
mogelijkheden om aan haar gevoelen uiting te geven, in de loop der tijd 
toenam. Toen de rijkdom toenam, als gevolg van het belastingsysteem dat op 
de wingewesten drukte, deelde zij ook daarin: luxe verhoogde de 
levensstandaard en veel werd geïnvesteerd in sieraden en luxe gebruiks-
artikelen. Zij consumeerde een belangrijk deel van de toegenomen welvaart. 
Werd die positie bedreigd dan veroorzaakte dat bij de vrouwen een heftige 
beroering; zij schuwden dan publieke actie niet. Dat werd maatschappelijk 
ook toegelaten. Een voorbeeld van een dergelijk optreden was de massale 
toestroom van vrouwen op het Forum Romanum, toen de intrekking van de 
Lex Oppia6 werd behandeld. In 215 is Rome in een zware oorlog verwikkeld 
met de Carthagers, de tweede Punische oorlog. Een van de zware 
nederlagen, bij Cannae (216) was er de oorzaak van dat men naar middelen 
moest zoeken om leger en verdediging weer op sterkte te brengen. Voor de 
financiering daarvan werd voorgesteld bij wet te regelen dat luxe werd 
ingedamd om op die manier geld vrij te maken voor de strijd.7 Het 
wetsvoorstel, de Lex Oppia, werd aanvaard. 
Na afloop van de tweede Punische oorlog werd in 195 het voorstel8 
behandeld de wet af te schaffen; de oorlog was succesvol verlopen en 
daarmee was de grond aan de oorspronkelijke wet ontvallen. Bij de 
behandeling van dat voorstel voerde Cato het woord. Hij greep de 
gelegenheid aan om een vurig pleidooi te houden voor blijvende soberheid 
onder de vrouwen. Grote luxe, zo betoogde hij, had nog nooit tot iets goeds 
geleid en de grootsheid van Rome was bepaald niet gebaat bij decadentie en 
zedenverval, die naar zijn oordeel het gevolg van een overmatige luxe 
waren. Duidelijk is dat Cato tegen het ingediende wetsvoorstel was. Omdat 
zijn invloed in en buiten de Senaat groot was, leidde zijn optreden tot heftige 
reacties van vrouwen die zich massaal keerden tegen deze, in hun ogen 
achterhaalde opvatting.9 Hun massale en luidruchtige reacties vonden 
weerklank in de vergadering van de senatoren, waar ook pleidooien voor 
lossere gewoonten en het toestaan van grotere vrijheden aan vrouwen 
konden worden gehoord.10 
Wat het voorval voor ons interessant maakt is dat de mogelijkheid voor 
vrouwen in Rome was gekomen zich publiekelijk te manifesteren11 wanneer 
                                                 
6  Rotondi, Leges p. 254. 
7  Livius, Ab urbe condita, XXXIV, 3. 1. 
8  Rotondi, Leges p. 267. 
9  Slob, Luxuria (Diss.Utrecht) Zutphen: De Walburg Pers 1986. p. 44-47; Balsdon, Roman  
    Women; their history and habits, London: The Bodley Head 1977, p. 32 e.v. 
10 Livius, Ab urbe condita XXXIV, 8.1.2, waar L.Valerius pleit voor ‘lossere’ gewoontes. 
11 Een dergelijk optreden ontmoette ook desappreciatie: Iuvenalis, Saturarum libri, VI hoont  
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er maatregelen aan de orde waren die voor hen gevolgen hadden. Hun 
optreden kon invloed op het politieke debat hebben. Bij dit debat waren het 
de echtgenoten van senatoren en magistraten, die demonstreerden; zij 
behoorden tot de elite.  
 
In de Inleiding is onder andere de vraag opgeworpen of voor de wijziging in 
het Burgerlijk Wetboek van 1974 betreffende artikel 1:150, dat handelt over 
echtscheiding, parallellen konden worden gevonden in het Romeinse 
republikeinse recht.  
De tekst van het BW gaat ervan uit dat scheiding wordt uitgesproken op 
verzoek van één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk verzoek. 
Voorwaarde is dat het verzoek tot scheiding door beiden wordt gedaan en 
dat sprake is van een nog durende echtelijke samenleving. Onder die 
voorwaarde is sprake van onderlinge overeenstemming om het ontbinden 
van het huwelijk aan de rechter te verzoeken.   
Bij onze gang door de geschiedenis van het recht in de republikeinse periode 
is naar voren gekomen dat echtscheiding in de archaïsche periode 
gekenmerkt wordt door eenzijdigheid: het is de man, die zijn vrouw verstoot, 
omdat hij daarvoor grond of gronden meent te hebben, die het gewoonte-
recht hem toestaat. De vrouw is het die de norm heeft geschonden en dat feit 
geeft de man een rechtvaardigingsgrond om tot zijn daad te komen. 
Waarschijnlijk tegen het einde van de republiek kan ook de vrouw het 
initiatief nemen tot een scheiding. Maar dat standpunt is niet onomstreden, 
zoals wij hebben gezien.  
Er moest verantwoordelijkheid voor het mislukken van het huwelijk worden 
vastgesteld.12 
Dat uitgangspunt is leidraad gebleven in de gehele periode, die dit onderzoek 
omspant: de éénzijdige handeling, die voortkomt uit culpoos, schuldig, 
handelen van de ander. Als wij in de laatste periode van de republiek 
aanwijzing vinden dat ook de vrouw het initiatief kan nemen tot een 
scheiding dan blijft het uitgangspunt hetzelfde: ook dan is sprake van een 
eenzijdige handeling. Echtscheiding was niet populair: de maatschappelijke 
en juridische implicaties waren ingrijpend en dat maakte dat naar het wapen 
van de echtscheiding niet op voorhand gegrepen werd,13 of wellicht kon 
worden. De maatschappelijke waardering voor scheiding was negatief: het 
beeld komt naar voren dat het huwelijk werd aangegaan voor het leven en 
dat uitzonderingen wel uitzondering moesten blijven. Dat beeld hangt op zijn 
beurt samen met de plaats van het huwelijk in de samenleving. Die plaats is 
een centrale: het voortbestaan van de natie is van het huwelijk en het gezin 
afhankelijk door de impliciete opdracht aan de echtelieden voor na-

                                                                                                                   
     mondige vrouwen. 
12 Treggiari, Roman Marriage,Oxford: At the Clarendon Press 1991, p. 463. 
13 Zie Cicero, Ad Atticum XI, 23. 3. Cicero, Pro Cluentio, 14. 
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komelingschap te zorgen en voor een stabiele opvoeding van de kinderen. 
Niet ieder kind kan een bijdrage aan het voortbestaan van de natie geven; 
zoals we gezien hebben moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om 
een erkende samenlevingsvorm, die huwelijk wordt genoemd, aan te gaan en 
eerst dan kan aan de ‘nationale’ doelstelling medewerking worden verleend. 
Dat besef is in het oude Rome levend, doordat het onderdeel is van het 
gewoonterecht dat identiek is aan het goddelijke recht; het is een immanent 
beginsel geworden: het is onderdeel van de overtuiging van de Romein: Hij 
voelt zich mede verantwoordelijk voor familie, gens en natie.  
Dat sterk levende besef was er de oorzaak van dat slechts inbreuken van 
ernstige aard bij hoge uitzondering toegelaten werden als grond om de zo 
belangrijke instelling als het huwelijk te ontbinden. 
 
In de onderzochte periode zijn geen aanwijzingen gevonden voor  
huwelijksontbinding met  wederzijds goedvinden (communi consensu).14 De 
oorzaak daarvan moet men wellicht zoeken in de omstandigheid dat hier een 
zweem van lichtvaardigheid om heen kon hangen: het hoge ideaal van het 
huwelijk kon niet door een lichtvaardig oordeel, dat niet gebaseerd was op 
enige verwijtbaarheid, ontbonden worden. Maar belangrijker achten wij de 
omstandigheid dat de vrouw in het bestel van Rome niet gelijkwaardig was 
aan en niet gelijkberechtigd was met de man. Haar positie is ten tijde van de 
republiek altijd ondergeschikt gebleven, ook al zien we tegen het einde van 
die periode, dat ook de vrouw het initiatief tot echtscheiding kan nemen. 
Maar in alle omstandigheden geldt dat ‘schuld’ de kern van een echt-
scheidingsprocedure is. Daaraan hielden de Romeinen vast; scheiding met 
wederzijds goedvinden past in dat systeem niet, omdat de schuldvraag niet 
aan de orde komt. 
 
Een tegengestelde opvatting wordt gefundeerd met maatschappelijke, niet-
juridische argumenten. De gedachte is dat juist om maatschappelijke schade 
voor beide partijen te beperken, scheiding met wederzijdse instemming wél 
plaats vond.15 Geen van beide partijen werd met schuld beladen en de 
afwikkeling van de ontbinding van het huwelijk vond plaats via dezelfde 
procedure als de juridisch toegelaten scheiding: de actio rei uxoriae zorgde 
voor de teruggave van de bruidsschat aan de vrouw, de retentierechten 
konden worden ingeroepen. De feitelijke scheiding werd in de kleine kring 
van de familie en bekenden ervaren of wellicht bekendgemaakt. Het 
repudium werd niet uitgebracht. 

                                                 
14 Zie ook: Treggiari, Roman Marriage, Oxford: At The Clarendon Press 1991, p. 465, die na  
     uitvoerig onderzoek tot de conclusie komt dat het aan duidelijke voorbeelden ontbreekt.  
15 Zo Treggiari, Roman marriage,Oxford: At the Clarendon Press 1991, p. 453. 
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De vraag of deze opvatting een kern van realiteit in zich heeft, is moeilijk te 
beoordelen: bronnen zijn er, zoals gezegd, niet. En het bewijs van het 
tegendeel is overigens ook niet te leveren. 
Of de ontwikkeling ten tijde van de nadagen van de republiek deze 
mogelijkheid tot echtscheiding heeft bevorderd, kan dan ook alleen be-
oordeeld worden aan de hand van hypothese. Aanvaarding van deze mo-
gelijkheid betekent een trendbreuk in de ontwikkeling van het echt-
scheidingsrecht zoals wij in de voorafgaande hoofdstukken hebben gezien. 
 
Op grond van bovenstaande overwegingen en de conclusies waartoe ons 
onderzoek heeft geleid, concluderen wij dat echtscheiding met wederzijdse 
instemming (communi consensu) ten tijde van de republiek in Rome rechtens 
niet mogelijk is geweest.  
 
 
 
 


