
 

SAMENVATTING 
 
De wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek van 1971 betrekking hebbend op 
echtscheiding, vormden aanleiding tot het hier gepresenteerde onderzoek. De 
vraag die ik mij stelde, was hoe in Rome huwelijk en echtscheiding juridisch 
vorm hadden gekregen en of het Romeinse recht de rechtsfiguur, waarbij 
echtscheiding werd toegelaten op verzoek van beide partijen, had gekend.  
Bij de beantwoording van deze vragen heb ik mij beperkt tot de re-
publikeinse periode. Die keuze legde mij een aantal beperkingen op: uit deze 
periode zijn geen rechtsbronnen overgeleverd; keizer Augustus is de eerste 
geweest die op het terrein van huwelijk en echtscheiding regelend met 
wetgeving is opgetreden. Men is derhalve aangewezen op literaire bronnen 
om zich een beeld te vormen hoe in de oudste, de archaïsche, tijden huwelijk 
en echtscheiding formeel waren geregeld. Deze bronnen zijn overigens ook 
van latere datum. Hetzelfde geldt voor juridische bronnen: zij zijn niet alleen 
van latere datum, maar bovendien zijn zij karig met informatie over de 
republikeinse periode. 
Mijn doel was een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de oudste 
tijden en de republikeinse periode en daarbij een antwoord te vinden op de 
vraag of echtscheiding met wederzijdse instemming van de gehuwden in die 
periode van Rome’s geschiedenis mogelijk was geweest. 
De schets van huwelijk en echtscheiding vanaf de archaïsche tijd leidde mij 
tot de conclusie dat echtscheiding als in de laatste vraagstelling verwoord, in 
Rome niet tot de mogelijkheden heeft behoord, althans in de onderzochte 
periode. Die conclusie heb ik als volgt onderbouwd: 
Het personen- en familierecht stond in origine in Rome onder de regie van 
het gewoonterecht, de mos maiorum. Dat gewoonterecht wortelde in het 
goddelijk recht en was daardoor weinig flexibel. De hoeders van dat 
gewoonterecht waren de priesters, die verenigd waren in colleges en die 
geen belang hadden bij modulaties in dat gewoonterecht. Wijzigingen in dat 
recht werden dan ook alleen met grote terughoudendheid toegelaten. Dat 
beeld sloot aan bij de maatschappelijke en economische situatie van het 
archaïsche Rome: een kleinschalige gemeenschap, sterk hiërarchisch ge-
structureerd en agrarisch actief. In die maatschappij nam de man een 
dominante positie in. Was hij gehuwd, dan was hij binnen het huwelijk de 
gezagsdrager; hij had absolute bevoegdheden over zijn echtgenote en zijn 
kinderen. De bevoegdheid deze macht over zijn echtgenote uit te oefenen, 
ontleende hij aan manus, de maritale macht die hem toeviel op het moment 
van de huwelijkssluiting. Daartoe was, zo is mijn betoog, een rechts-
handeling vereist. Absolute macht over zijn kinderen verleende hem de 
patria potestas. 
In de aanvang kon alleen een huwelijk met deze machtsverhouding worden 
aangegaan. Al vóór de wet van de Twaalf Tafelen was er een mogelijkheid 
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een huwelijk zonder maritale macht aan te gaan: de vrouw was dan juridisch 
eigenstandig en wenste dat in haar huwelijk te blijven, of stond nog onder 
het gezag van haar vader; de laatste wenste die positie met bevoegdheden te 
handhaven.  
In latere tijden wint deze huwelijksvorm aan populariteit. Verschillende 
oorzaken hebben wij in ons onderzoek aangetroffen: als gevolg van de 
talloze oorlogen die Rome voerde, en het grote aantal gesneuvelden en 
vermisten, dat daarmee gepaard ging, bleven vele gezinnen vaderloos achter. 
De voortgang van het sociale en economische leven vereiste beslissingen, 
die bij ontstentenis van de man, door de vrouw genomen moesten worden. 
Vervolgens, het gewoonterecht als unieke rechtsbron kwam onder druk te 
staan naar de mate Rome zijn gebied uitbreidde: contacten met andere 
volkeren, inwoners van de veroverde gebieden, en kennismaking met andere 
culturen en godsdiensten waren daarvan de oorzaak. Met name de 
kennismaking met het Griekse gedachtegoed na de verovering van Achaea 
was er de oorzaak van dat in Rome de humanitas-gedachte bij politici en 
leidinggevenden in de belangstelling kwam. Onder invloed daarvan werd 
onder andere het verouderde huwelijksideaal aangepast aan modernere 
opvattingen. 
De toenemende populariteit van het huwelijk zonder maritale macht leidde 
er niet toe dat het traditionele huwelijk met maritale macht in onbruik raakte. 
Betoogd is dat deze huwelijksvorm die oudtijds aangegaan kon worden 
tijdens een sacrale plechtigheid (confarreatione), door schijnkoop 
(coemptione) of door verkrijgende verjaring (usu), bestaansrecht hield, zij 
het op beperkte schaal. Het huwelijk dat door confarreatio werd gesloten, 
was vanouds een privilege van de patriciërs. Toen het huwelijksverbod 
tussen patriciërs en plebejers was opgeheven, bleven de patriciërs deze 
geprivilegieerde huwelijksvorm behouden. Aangetroffen zijn mededelingen 
dat deze vorm tijdens het principaat nog bestond. 
 
De vraag of het Romeinse huwelijk door scheiding ontbonden kon worden 
en zo ja, onder welke voorwaarden en omstandigheden, heeft ons tot de 
conclusie gebracht dat die mogelijkheid er niet voor elk huwelijk was. De 
conclusie werd getrokken dat het huwelijk confarreatione gesloten, 
onontbindbaar was. Algemeen was in Rome aanvaard dat het huwelijk 
aangegaan werd voor het leven. Dat gold a fortiori voor die huwelijkssluiting 
die onder speciale bescherming van Juppiter en in aanwezigheid van de 
Opperpriester was aangegaan. 
Voor de huwelijken cum manu, die anders waren gesloten, was ontbinding 
van de huwelijksovereenkomst mogelijk; wel golden strikte voorwaarden en 
ook procedurevoorschriften. Over de voorwaarden, ook gronden genoemd, is 
opgemerkt dat Rome een beperkt aantal gronden erkende. Voor alle gronden 
gold dat de echtgenote zich schuldig maakte aan een handeling die inbreuk 
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maakte op de zuiverheid van de echtelijke relatie; genoemd zijn drank-
gebruik, het verlaten van de echtelijke woning zonder medeweten van haar 
man, en ontucht en overspel, ook wanneer de vrouw daar een passieve rol 
had. 
Kinderloosheid werd haar eveneens tegengeworpen en vormde een grond tot 
scheiden. 
Als procedure voorschrift gold dat een opzegging (repudium) diende plaats 
te vinden. Aangetoond is dat de wet van de Twaalf Tafelen een verplichting 
hiertoe heeft bevat. Aanvankelijk gold dat dit bericht mondeling diende te 
worden overgebracht, later was middellijke vertegenwoordiging ook  toe-
gelaten. Een tweede voorschrift betrof de verplichting aan de man een 
familieraad bijeen te roepen alvorens hij de voorgeschreven straf tegenover 
zijn ex-echtgenote uitvoerde. Deze familieraad is een institutie sui generis: 
hoewel zijn werkterrein in onze opvattingen het strafrecht betreft, valt zijn 
activiteit binnen het domein van de familia en gens. Betoogd is dat wij hier 
van doen hebben met een relict uit de oudste geschiedenis van Rome, toen 
de positie van de gens oppermachtig was en men er de voorkeur aan gaf 
scheiding en andere kwesties, die de reputatie van de gens konden schaden, 
in eigen gelederen op te lossen. Oorspronkelijk was de functie van de 
familieraad, die overigens samengesteld werd uit leden van de familie van de 
man én de vrouw, adviserend naar de man, die de raad voorzat. Getoetst 
werden de feiten en omstandigheden en de voorgenomen straf werd 
beoordeeld op rechtmatigheid. Later konden ook vertrouwelingen van de 
familie (amici) deel van de familieraad uitmaken en werd het oordeel van de 
raad de norm voor de straftoemeting. Nog tijdens het principaat wordt 
melding gemaakt van de familieraad. 
 
De gevolgen van een echtscheiding waren voor de vrouw ernstig: was zij 
met maritale macht gehuwd, dan verloor zij haar positie in de familie van 
haar man, met in begrip van het contact met haar kinderen. Een belangrijk 
gevolg betrof haar bruidsschat. Het geven van een bruidsschat gold in Rome 
als een morele verplichting die rustte op de familie van de bruid. 
Oorspronkelijk werd deze bruidsschat blijvend ter beschikking gesteld van 
de man en maakte deel uit van zijn vermogen. Oudtijds gold dat de vrouw bij 
echtscheiding, die aan haar te wijten was, geen recht kon doen gelden op de 
bruidsschat of een deel daarvan. Werd een huwelijk zonder maritale macht 
overeengekomen, dan werd ook een bruidsschat gegeven, maar wanneer de 
vrouw juridisch eigenstandig was, kon zij zelf een bruidsschat ter 
beschikking stellen onder het voorbehoud dat die gift slechts een deel van 
haar vermogen betrof; het andere deel hield zij buiten haar huwelijksgift en 
dat bleef haar vermogen.  
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We zagen dat in latere tijd, toen het huwelijk zonder maritale macht populair 
werd, een nieuwe ontwikkeling opkwam: bij gelegenheid van het sluiten van 
de overeenkomst tot een huwelijk, vaak de verloving, werd een beding 
gemaakt over de teruggave van de huwelijksgift wanneer het huwelijk 
eindigde: de cautio voorzag in de teruggave aan de gever van de bruidsschat. 
Dit rechtsmiddel baatte de vrouw alleen dan wanneer zijzelf de bruidsschat 
ter beschikking had gesteld. Stelde zij niet zelf een huwelijksgift ter 
beschikking, of werd verzuimd een beding te maken, dan bleef de 
bruidsschat bij de man. De rechtsontwikkeling voorzag in deze lacune door 
het instellen van de actio rei uxoriae, een door de praetor ingestelde actie, 
ten behoeve van de vrouw; de actie kon zij instellen in geval van 
echtscheiding of bij overlijden van haar man. De actie werd beheerst door de 
goede trouw. Inzet kon de gehele bruidsschat of een deel ervan betreffen; 
welk deel, was onderworpen aan de discretionaire bevoegdheid van de 
rechter. De man kon verweer voeren en daarbij z.g. retentierechten geldend 
maken, wanneer hij kon aantonen dat hij door het gedrag van zijn ex-vrouw 
schade had geleden, en wanneer hij kinderen tot zijn last had. Ook hier 
besliste de rechter over de hoogte van de inhoudingen. 
Benadrukt werd dat de vermogensrechtelijke kant van het huwelijk, de 
bruidsschat, de belangstelling van de justitiabelen heeft gehad, terwijl het 
huwelijk zelf en de echtscheiding buiten het bereik van de formele 
wetgeving werden gehouden.  
 
Uitvoerig is ingegaan op de het karakter van de bruidsschat, dat zich in de 
loop der tijd ingrijpend wijzigde. De man diende er rekening mee te houden 
dat de bruidsschat op enig moment terug moest naar de gever en dat hij in 
moest staan voor goed beheer van dat vemogensbestanddeel.  
 
Duidelijk is geworden dat echtscheiding slechts toegelaten werd op vast 
omschreven gronden. Deze gronden betroffen altijd wangedrag of een deficit 
(kinderloosheid) van de vrouw. Zij werd derhalve bij uitsluiting gezien als 
schuldige aan een echtscheiding. ‘Schuld’ beheerste de gehele onderzochte 
periode de echtscheiding, schuld die haar verweten werd en waarop straf was 
gesteld. 
 
Wederzijdse instemming om tot echtscheiding te komen gaat uit van 
schulde-loosheid: partijen verwijten elkaar over en weer geen culpoos 
gedrag  en willen in harmonie uit elkaar gaan. 
Tijdens de republiek was echtscheiding in Rome een éénzijdige handeling: 
het is de man, echtgenoot of de pater familias die het huwelijk opbrak en de 
vrouw verstootte. 


