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VOORWOORD 
 
De voltooiing van een proefschrift is de vrucht van veel arbeid en inzet van 
veel personen. Enkele van hen wil ik hier graag en met dankbaarheid 
vermelden: 
Prof. mr. J.A. Ankum, emeritus hoogleraar Romeins Recht aan de UvA, met 
wie ik de eerste opzet van dit proefschrift besprak en die er zijn goedkeuring 
aan hechtte: een juridische studie, waarvoor literaire bronnen de bouwstenen 
zouden leveren. De aanloop daartoe vormde mijn doctoraalscriptie, met als 
onderwerp Verloving, Huwelijk en Scheiding in de nadagen van de 
Republiek. Prof. dr. E.H. Pool, die met het emeritaat van Ankum de taak van 
promotor overnam. Met hem mocht ik de eerste pennenvruchten bespreken;  
zijn grote nauwgezetheid, die tot uiting kwam in vaak langdurige sessies, 
heeft invloed op het resultaat gehad.  
Tijdens zijn werk werd ook prof. mr. J.E. Spruit, hoogleraar Romeins Recht 
aan RUU, als referent bij het werk betrokken. Zijn suggesties voor 
uitbreiding van literatuur en voor tekstverbetering heb ik in dankbaarheid 
verwerkt. 
Na onze verhuizing naar Duitsland werd voortzetting van de contacten met 
‘Amsterdam’ gecompliceerd. In die situatie heb ik prof. mr. J.H.A. Lokin, 
hoogleraar Romeins Recht aan de RUG, bereid gevonden als mijn promotor 
op te treden. Gegeven de voorgeschiedenis was zijn taak niet eenvoudig. 
Mijn dank aan hem overstijgt de gebruikelijke grens: Het eindproduct is in 
zeer nauwe samenwerking met hem geworden wat het is. Zijn inzichten heb 
ik als verrijkend ervaren. 
Prof. dr. B.H. Stolte, hoogleraar RUG in de vakgroep Rechtsgeschiedenis en 
lid van de promotiecommissie, was ook als vakgenoot-classicus een 
waardevolle raadgever, wiens adviezen mij veel hulp boden. 
Ook de overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. O.M. van Nijf en 
prof. mr. C.J.H. Jansen, ben ik grote erkentelijkheid verschuldigd. 
 
Naast de wetenschappelijke ondersteuning en begeleiding zijn velen mij 
behulpzaam geweest. Met dankbaarheid noem ik hier Mw. M. Roelofs, 
medewerkster van het Instituut voor Romeins Recht van de RUU. Zij heeft 
mij vaak met raad en daad terzijde gestaan. Dat zelfde geldt voor de heer  
M. Goldberg, medewerker van de Bibliotheek Rechten van RUG. Zonder 
hun beider steun was veel onmogelijk geweest. 
Met dank noem ik hier ook mevrouw L. Heykoop-Fyma, docente Engels, die 
de Samenvatting in het Engels vertaalde en mijn oud collega drs. J.T.M. 
Keyser, conrector en docent Duits van het r.-k. Lyceum Petrus Canisius 
College, te Alkmaar die de sSamenvatting in het Duits heeft vertaald.  
 



Tenslotte verdient mijn levensgezellin alle dank en hulde; dank voor het 
geduld en de opoffering waarmee zij mij zovele jaren aan mijn hobby heeft 
afgestaan, dank voor de zorg waarmee zij mij ter zijde stond. 
 
Met innige dankbaarheid denk ik in deze periode van mijn leven aan mijn 
Ouders; aan de zorgzaamheid waarmee zij mij hebben omringd vooral waar 
het mijn studie en mijn toekomst betrof, aan de kansen die zij hun kinderen 
gaven. Mijn proefschrift is de voltooiing van een belofte die ik mijn Vader 
bij het begin van mijn academische opleiding destijds deed.  
 
Aan mijn vrouw en aan de nagedachtenis van mijn Ouders zij dit proefschrift 
opgedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uelsen (D),   mei   2007.                                                            Paranymphen: 
                                                                                        

                                                                                       P.A.M. de Wit 
                                                                                       A.M.Th. de Wit 
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INLEIDING 
 
1. Onderwerp en probleemstelling. Stand van zaken in de romanistiek. 
 
Op 6 mei 1971 werd door de invoering van boek 1 van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek het echtscheidingsrecht gewijzigd. Echtscheiding kan sindsdien 
worden uitgesproken op verzoek van beide partijen of zelfs van een partij 
(art. 1:150 BW). In beide gevallen dient de rechter te worden overtuigd van 
het feit dat het huwelijk duurzaam is ontwricht (art. 1:151 en 1:154 BW). 
Deze duurzame ontwrichting van het huwelijk vormt de eigenlijke grond van 
de scheiding.  
De wijziging van 1971 was van fundamentele aard: Voor het eerst werd de 
schuldvraag die in de wettelijke gronden van echtscheiding tot dan toe de 
doorslag gaf, niet langer gesteld en vervangen door de neutrale vaststelling 
van de duurzame ontwrichting. 
In de juridische werkelijkheid van alledag bestond de mogelijkheid met 
onderling goedvinden te scheiden al veel langer en dat ondanks het 
uitdrukkelijk verbod van artikel 263 (OBW) dat met zoveel woorden bepaal-
de: Echtscheiding kan nimmer door onderlinge toestemming plaatshebben. 
Artikel 264 (OBW) somde vervolgens de wél toegestane gronden van 
echtscheiding op: overspel, kwaadwillige verstoting, veroordeling wegens 
een misdrijf, waarop vier jaar of meer straf stond, zware verwondingen door 
de ene aan de andere echtgenoot toegebracht en levensbedreigende 
mishandeling. 
In de praktijk kwam het meerder malen voor dat de ene partij de andere van 
overspel betichtte, de beschuldigde echtgenoot weersprak de beschuldiging 
niet of verscheen niet ter zitting om zich te verweren, hetgeen gelijk stond 
met een bekentenis. Leverde deze houding voldoende bewijs op van het 
overspel? Ja, zei de Hoge Raad op 22 juni 1883 (W.4924). Daarmee was in 
feite de weg vrij gemaakt voor echtscheiding met onderling goedvinden, 
hoewel formeel juridisch werd gescheiden op een in de wet toegelaten 
echtscheidingsgrond, te weten overspel. Deze ‘leer van de grote leugen’ is 
bijna een eeuw de heersende geweest tot aan de invoering van het nieuwe 
boek 1 in 1971.1   

                                                 
1 Voor een uitvoerig overzicht van de wetsgeschiedenis in Nederland, in het bijzonder 
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De conclusie die uit dit korte overzicht kan worden getrokken, is 
opmerkelijk. Pas zeer recent, in 1971, is echtscheiding bij onderling goed-
vinden wettelijk toegestaan, hoewel zij al sinds 1883 door jurisprudentie was 
erkend. Is, zo vroeg ik mij af, een parallelle ontwikkeling te bespeuren in het 
Romeinse recht, is wellicht ook daar de echtscheiding bij onderling goed-
vinden het resultaat van een langdurige ontwikkeling geweest? Hoe zijn in 
het algemeen de regelingen van huwelijk en echtscheiding in de tijd van de 
Romeinse republiek? 
 
De problemen rondom huwelijk en echtscheiding zijn zo oud als de 
mensheid zelf en het is dan ook ondoenlijk een volledig overzicht van het 
onderwerp te geven. Van al de perioden die in dit verband bestudeerd 
zouden kunnen worden, heb ik gekozen voor de periode van de Romeinse 
geschiedenis tot  aan de tijd van Keizer Augustus, een tijdvak van ongeveer 
700 jaar.  
Daarvoor is een aantal redenen aan te voeren: Augustus is de eerste, die op 
dit specifieke terrein met wet- en regelgeving actief is geweest. Daarvóór 
heerste in Rome het gewoonterecht. Dientengevolge ontbreekt het in de pré-
Augusteïsche periode ook aan juridische bronnen. Uitzondering vormt de 
wet van de Twaalf Tafelen, die in fragmenten is overgeleverd. 
Voor onze kennis zijn wij, bijna uitsluitend, aangewezen op literaire 
bronnen, en ook die zijn voor de vroegste, archaïsche, periode zeer beperkt. 
Een tweede reden van deze keuze is gelegen in de beperkte aanwezigheid 
van studies over dit onderwerp. Wel is er veel over huwelijk en echt-
scheiding geschreven, maar die studies beginnen bijna altijd met de tijd van 
Augustus. Het in de vorige alinea gestelde doet hier zeker zijn invloed 
gelden. 
Zo is er bijvoorbeeld het werk dat als standaardwerk geldt: Levy, Der 
Hergang der römischen Ehescheidung, Weimar 1925. Dit werk behandelt de 
periode vanaf de wetgeving van Augustus en geeft daarnaast een enkele 
verwijzing naar de republikeinse periode. Het jaar van publicatie 
rechtvaardigt op zichzelf genomen een reden om het onderwerp te 
actualiseren. 
Als onderdeel van een bredere studie is echtscheiding behandeld door 
Corbett, The Roman Law of Marriage, Oxford 1930. Het boek werd in 1979 
ongewijzigd herdrukt.  
Belangwekkend is het werk van M. Humbert, Le rémariage, Etude de 
l’histoire juridique et sociale, Milaan 1972. 
Voorts verdient het werk van Klostermann, Huwelijkstrouw als publieks-
belang, Leiden, 1988 vermelding.  
                                                                                                                   
   de verwikkelingen rond de echtscheiding met onderling goedvinden, raadplege men: 
   De Boer, in Asser, Handleiding  tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht 1. 
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Als onderdeel van een ruimere studie kreeg ‘echtscheiding’ aandacht in het 
werk van R. Astolfi: Il matrimonio nel diritto romano preclassico, Milano  
2000.  

Recent verscheen Giunti, Patr.: Consors Vitae, Matrimonio e Ripudio in 
Roma Antica, Milano 2004. 

Op de bovengeschetste situatie, dat de meeste wetenschappers hun aandacht 
overwegend richten op de keizertijd, vormt het oeuvre van A.Watson een 
uitzondering; in veel van zijn geschriften staat de ontwikkeling vanaf de 
oudste tijden centraal, mede door zijn belangstelling voor literaire bronnen. 

In dit verband noemen wij zijn Law of the ancient Romans (1968), Law of 
the Twelve Tables (1974), Obligations in the later Roman Republic (1965), 
Law of Persons in the later Roman Republic (1967) en Studies in Roman 
private law (1991). 

Romanisten zijn overwegend van opvatting, dat het huwelijk, en ook de 
echtscheiding, alleen een sociaal feit is en geen juridisch instituut dat aan 
rechtsregels is gebonden. De gedachte overheerst, dat huwelijk en scheiding 
vrije aangelegenheden zijn, die zich aan vaste regelgeving onttrekken. 
Zonder maar een ogenblik te willen ontkennen dat het huwelijk een sociaal 
gebeuren was en is, ben ik toch gaandeweg tot de overtuiging geraakt dat 
ook in de vroegste tijd het huwelijk aan juridische regels was gebonden. 
 
2. Bronnen 
 
Kennismaking met het Latijnse erfgoed deed het vermoeden ontstaan dat er 
aanwijzingen in teksten beschikbaar waren die ons de mogelijkheid bieden 
een beeld te schetsen van huwelijk en echtscheiding. Daarnaast lag voor de 
hand informatie te verzamelen uit het Corpus Iuris Civilis. Deze verzameling 
behandelt ook een aantal onderwerpen, die met echtscheiding en huwelijk 
van doen hebben. Dit werk is beperkt bruikbaar omdat het van relatief late 
datum is en omdat met name de oudste periode van Rome daarin een  zeer 
beperkte plaats heeft.2 Daar ligt een belangrijke oorzaak dat  romanisten, die 
huwelijk en echtscheiding in het Romeinse recht behandelen, zich 
voornamelijk beperken tot de keizertijd; aan Augustus’ legislatieve arbeid 
besteedt het Corpus veel aandacht.  
Vraagt men zich af wat vóór Augustus’ wetgeving op dit specifieke terrein 
‘geregeld’  was, dan belandt men in de periode van de Romeinse republiek. 
Zoals gezegd is op dit terrein geen regelgeving beschikbaar, zodat men 
aangewezen is op voornamelijk literaire bronnen, die over dit onderwerp iets 

                                                 
2 Zie ook: The Cambridge Ancient History, vol. IX, p. 532. 
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vertellen. En dergelijke informatieve mededelingen3 kan men inderdaad 
aantreffen in auteurs van uiteenlopende genres: bij komediedichters als 
Plautus en Terentius, die in hun toneelstukken verwikkelingen rondom 
huwelijk en echtscheiding met graagte verwerkten. Ook bij dichters vindt 
men testimonia op het onderwerp: Horatius en Ovidius bijvoorbeeld, zijn in 
dit verband te noemen, maar ook latere dichters als Iuvenalis en Martialis 
zijn interessant. Een breed scala aan prozaschrijvers geeft veel informatie: de 
historieschrijvers Livius en Tacitus, de redenaar Cicero, die in zijn praktijk 
veel met recht te doen heeft gehad en die daarnaast als leraar in zijn 
nagelaten werken informatie heeft nagelaten; van hem is ook een grote 
hoeveelheid correspondentie overgeleverd en ook deze geeft bruikbare en 
nuttige informatie. Auteurs als Varro en Gellius, die een ander genre werk 
leverden, hebben ons ook interessante ervaringen en stellingen nagelaten. 
Kortom, het idee om aan de hand van dergelijke, niet juridische, bronnen  
een overzicht te schetsen, hoe in het oude Rome gedacht werd over huwelijk 
en echtscheiding, sprak zozeer aan, dat het onderwerp van deze studie werd. 
Daarbij zal ook aandacht gegeven worden aan een antwoord op de vraag of 
in die periode in Rome de mogelijkheid bestond te scheiden met onderling 
goedvinden (communi consensu). 
 
Het gebruik van informatie uit deze verscheidenheid aan auteurs roept een 
aantal vragen op; een basisvraag betreft hun betrouwbaarheid: Kan men de 
literaire bron gebruiken voor een juridische interpretatie? Is wellicht sprake 
van een ‘literaire’ werkelijkheid, een bril waardoor de auteur de werke-
lijkheid heeft waargenomen? Daarmee is rekening te houden bij Livius en 
Tacitus, maar ook bij Horatius. Zij hadden aan hun werk ook een nevendoel 
gesteld: Livius, die een bewonderaar is van de republikeinse instellingen, 
hoopte dat Augustus die zou restaureren en dat hij in ieder geval niet naar 
een monocratie zou streven; Tacitus, eveneens bewonderaar van de 
republiek, ziet terug op een aantal jaren principaat en schildert een niet al te 
optimistisch beeld van die periode. 
De moderne historici menen, dat de Annalisten, de bronnen van vooral 
Livius, geen onbetrouwbaar beeld van Rome’s geschiedenis aan hun tijd-
genoten konden voorleggen; wellicht dat hier en daar enige triviale details en 
anekdotes werden toegevoegd, maar de grote lijn van de door hen verhaalde 
gebeurtenissen werd geen geweld aangedaan. Als belangrijk argument 
voeren deze wetenschappers aan dat het verleden in Rome een levende 
traditie was, mos maiorum, en dat deze traditie in handen van de regerende 
klasse ook in stand diende te worden gehouden.4 
                                                 
3 Voor een overzicht van gebruikte auteurs wordt verwezen naar  bijlage 1. 
4 Cornell, The value of the literary tradition concerning archaic Rome, in: Raaflaub, Social 
   struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 47-51. 
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Bij de komediedichters speelt een ander probleem: in hoeverre beschrijven 
zij Romeins rechtelijke situaties? Die vraag wordt ingegeven door de 
omstandigheid dat beiden Griekse originelen hebben ‘vertaald’ of minstens 
als model hebben gebruikt. 
Van Plautus kan daarover het volgende worden opgemerkt: Hij heeft twintig 
komedies nagelaten. Zijn modellen waren blijspelen van de Atheense auteurs 
Menander, Diphilus en Philemon. Welke Griekse komedie model stond voor 
welk stuk van Plautus, weten wij in veel gevallen slechts uit fragmenten van 
en citaten uit de Griekse originelen. De moeilijkheid is een nauwkeurig 
antwoord op de vraag wat in zijn teksten ‘Grieks’ is en wat ‘Romeins’. 
Grieks zijn zij wat de plaats van handeling betreft: alle spelen zich af in 
Griekenland. Daarnaast voert Plautus ook Romeinse elementen in: het leven 
van de Romein en een Romeinse context. Wat is daarbij als oorspronkelijk 
‘Romeins’ te kwalificeren en wat daarbinnen als Romeins recht?  
Met die vraag heeft de wetenschap zich in de loop der tijden intensief 
beziggehouden en de opvattingen daarover lopen uiteen. Op de eerste plaats 
zijn er de literatuurhistorici:  Schanz-Hosius,5 die de stelling betrok dat het 
recht dat Plautus beschrijft, Grieks recht is, hoewel erkend werd dat de 
auteur ‘Römische Verhältnisse, Sitten und Gebräuche’ beschrijft en, 
‘Römische Beambten diktieren das Recht in Athen’.; Leo stelde dat de auteur 
zijn gehoor in een Romeinse rechtswereld laat leven, maar dat dat schijn is: 
de verpakking is een Romeins rechtelijke terminologie voor een Grieks 
juridische kernlading.6 Een cultuurhistoricus als Grimal was daarentegen van 
mening dat ‘l’ambiance morale est typiquement romaine’ en kwam tot de 
gevolgtrekking dat hetzelfde voor het recht gold.7    
Moderne commentatoren zijn van opvatting dat Plautus het Griekse model 
hanteerde maar er een Romeinse komedie van maakte.8  Daarbij paste hij het 
Rome van zijn tijd in zijn werk toe, met Romeinse verhoudingen en om-
standigheden.9  Daarin past ook dat hij zijn toehoorders bij de voortgang van 
het theaterspel betrok, iets, wat hij vanaf zijn oudste spelen in praktijk 
bracht.10 
 

                                                 
5 Schanz-Hosius, Römische Literaturgeschichte, München: Becksche Verlagsbuchhandlung 
   1959, dl. I, p. 76.  
6 Leo, Geschichte der Römischen Literatur, Darmstadt: Wissentschaftliche Buchgesellschaft 
   1967, p. 144. 
7 Grimal, Le siècle des Scipions, Paris: Aubier 1953, p. 95. 
8 Anderson, Barbarian Play, Plautus’Roman Comedy, Toronto: University of Toronto Press 
   1993, p. 5.  
9 Anderson, p. 29; Leigh, Comedy and the rise of Rome, Oxford: Oxford University Press  
   2004. 
10 Anderson, p. 136; Segal: Timothy Moore, The theatre of Plautus, Austin: University of    
     Texas Press, in: The Times Literary Supplement 1999, nr. 5617, p. 3. 
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Hoe hebben romanisten dit vraagstuk gezien? 
Wieacker poneert de stelling dat de Latijnse comedie en satire een ‘un-
mittelbare Einblick in die (Römische) Realität’ bieden. Dit standpunt vloeit 
voort uit de aard van beide literaire genres. Daardoor zijn zij van grote 
waarde voor de rechtswerkelijkheid.10Daarbij is ‘das Plautinische das 
Kostbarste!11’ Met andere woorden, Wieacker is van mening dat Plautus ons 
een prima inzicht verschaft in datgene wat in Rome de maatschappelijke en 
ook de juridische realiteit was.  
Een uitgebreid historisch overzicht met de uiteenlopende zienswijzen vindt 
men bij Manna;12 daaruit blijkt dat ook onder romanisten de zaak niet 
volledig tot klaarheid is gekomen. Haar conclusie is overigens, dat momen-
teel over het algemeen wordt aanvaard dat Plautus uitgaat van de Romeinse 
rechtstoestand, waarmee zij aansluit bij het standpunt van Wieacker. Dat 
standpunt werd eerder al verdedigd door o.a. Mommsen en Krüger. Zij had-
den betoogd,13 dat Plautus in zijn bewerking van het Griekse model Romeins 
recht verwerkt had. Een tussenpositie neemt Paoli in: hij meent dat slechts 
sprake is van bepaalde Romeinse elementen.14 
 
Bij de conclusie van Manna wordt aangesloten. In aansluiting op haar 
motivering wordt het volgende betoogd: de komedie is in de omgangstaal 
geschreven, maar dan niet de taal van de lagere bevolkingsklasse, maar van 
wat wij zouden zeggen, de middenklasse; in ieder geval niet de klasse 
waaruit literatoren en geleerden voortkwamen.15 Uit die omstandigheid 
wordt afgeleid dat de verwikkelingen in het gepresenteerde toneelstuk voor 
het publiek als begrijpelijk en herkenbaar moesten overkomen, moesten 
aansluiten bij hun eigen beleving. Herhaald wordt in dit verband dat Plautus 
zijn publiek graag rechtstreeks bij de voortgang van zijn toneel wilde be-
trekken. De rechtstoestand, huwelijks- en echtscheidingssituaties moesten 
zonder nadere toelichting als ‘vertrouwd’, als identificeerbaar ‘eigen’ over-
komen. Het theaterpubliek zal in het algemeen toch onverschillig hebben 
gestaan tegenover de technische precisie van juridisch taalgebruik,16 maar de 
                                                 
11 Wieacker, p. 85. Wieacker, p. 86. Ook hij erkent dat een contra-argumentatie mogelijk is:  
     par. 7, noot 30. 
12 Manna,  Actio Redhibitoria, Milano: Dott.Giuffrè Editore 1994, p. 12, noot 2. 
13 Zie ook Manna, noot 4. 
14 Paoli, Comici latini e diritto attico, Milano: Dott.Giuffrè Editore 1962, p. 5 e.v. 
15 Leo, Geschichte der Römischen Literatur, Darmstadt: Wissentschaftliche Buchgesellschaft  
     1967, p. 148. 
16 Paoli, p. 69. 
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pointe van het verhaal mocht hen niet ontgaan; daarom moest de werkelijk-
heid van alledag zich voor hun ogen afspelen. Aannemelijk is dan ook dat de 
juridische ambiance die hij beschrijft, Romeins is. 
Voor de auteur Plautus geldt dat hij geen concurrerende auteurs naast zich 
heeft. Hij is een interessante bron, omdat de productie van zijn oeuvre plaats 
vond in de periode tussen de eerste en tweede Punische oorlog. 
 
Ook de tweede komediedichter, P. Terentius Afer, is voor ons interessant. 
Plautus’ contaminatio had kritiek ontmoet: de kunstcritici hanteerden de 
regel dat Griekse originelen onvervalst en zuiver, onderdeel van de 
Romeinse literatuur werden. Volgens deze regel werkte Terentius, zo werd 
in de literatuurgeschiedenis algemeen gevonden: hij volgde zijn modellen, 
vooral Menander en Apollodoros; Romeinse situaties werden in zijn stukken 
niet aangetroffen.17 De literatuurhistorici spraken zich over de rechtssituatie 
in zijn stukken niet uitdrukkelijk uit, maar op grond van bovenstaande lag 
het voor de hand, dat Terentius Grieks recht beschreef. 
Deze inzichten worden door de moderne filologie niet meer gedeeld. Thans 
is men van mening dat Terentius de Griekse modellen omwerkte en 
dienstbaar maakte aan zijn eigen artistieke idealen18 en in een Romeinse 
context plaatste. 
 
Over het door Terentius beschreven recht geldt heden ten dage hetzelfde als 
wat we over Plautus zeiden: ook hij geeft Romeins recht weer. 
   
Een probleem van andere orde levert Gellius. Zijn werk is een verzameling 
van allerlei zaken die hem bij zijn bestudering van historisch materiaal als 
buitengewoon opvielen. Vele van zijn bronnen zijn ons langs andere wegen 
niet bekend en verificatie is daardoor niet mogelijk. Van de andere kant 
spreekt uit zijn mededelingen een grote precisie, hij vermeldt ons waar en bij 
wie hij de voor hem interessante informatie aantrof. Daardoor is men 
geneigd zijn memoranda als betrouwbaar aan te merken. 
 
Voor een juiste beoordeling van de feiten is voorts van belang dat de meeste 
van onze literaire bronnen ‘uniek’ zijn, hetgeen wil zeggen dat 
parallelteksten ontbreken. Deze nevenbronnen zijn vanuit wetenschappelijk 
oogpunt19 noodzakelijk om tot een objectivering van feiten en omstan-
digheden te komen. Strikte toepassing van dit vereiste maakt het echter 

                                                                                                                   
17 Schanz-Hosius, Geschichte der Römischen Literatur I-V, München: Becksche Verlags 
     Buchhandlung 1959, p. 116. Leo, 1967, p. 247. 
18 Ludwig, The originality of Terence and his Greek models, in: Greek, Roman and  
     Byzantine Studies (1968) nr. 9, p. 169-182. 
19 Finley, Ancient History, Evidence and Models, London: Chatto and Winders 1985. 
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schier onmogelijk van vele unieke bronnen uit het verleden de weten-
schappelijk waarde vast te stellen;  zorgvuldigheid bij de interpretatie en 
beoordeling van de teksten moet ons verder kunnen helpen. 
 
3. Deelvragen; werkwijze. 
 
Ingegaan wordt op de volgende deelproblemen: 
• Wie waren bevoegd een scheiding te initiëren? 
• Wanneer was de scheiding feitelijk voltrokken? 
• Was de scheiding onderworpen aan juridische vormen? 
• Moest daarbij een procedure in acht worden genomen? 
• Op welke grond kon men scheiden? 
• Wat waren de juridische en maatschappelijke gevolgen? 

 
Zoals wij hebben gezegd zijn de gegevens waarover wij beschikken van 
aanzienlijk latere datum. De oudste literaire bronnen dateren uit de tweede 
helft van de derde eeuw. Authentieke bronnen zijn beperkt.  
Hoe dan toch een beeld te krijgen van de oude tijden? Deels bestaat de 
mogelijkheid daartoe door ‘reconstructie’, deels door hypothese. 
Onder reconstructie wordt verstaan: op basis van een aantal beschikbare 
gegevens een beeld geven van een verleden situatie, een retroprojectie. Het 
gebruik van de bronnen echter draagt het risico in zich van tendentieuze 
vervalsing.21 Berichten van jongere datum kunnen immers, om uiteen-
lopende redenen elementen van contemporaine geschiedenis in zich hebben; 
de kern van het bericht zal overwegend een verleden situatie wel dekken, 
maar voorzichtigheid is wel geboden. 
Onder hypothese wordt verstaan een geargumenteerde gissing ten aanzien 
van de wetenschappelijke verklaring van enig verschijnsel.  
 
De bronnen22 die ons ter beschikking staan, laten een volgend beeld zien: de 
normen en waarden van het huwelijk zijn in de nadagen van de republiek 
gesleten in vergelijking met de tijden daarvóór. Anders gezegd, het verval 
neemt toe naarmate de republiek zijn einde nadert. Er wordt van uitgegaan 
dat deze ontwikkeling een voortzetting is van wat in het verleden in gang 
gezet is; huwelijk en daarmee verbonden scheiding, waren in de oudere 
tijden aan regels van strenge moraal en procedure gebonden. 
Dat er na de koningstijd tot het einde van de republiek sprake is van een 
geleidelijke vervaging van normen kan men af leiden uit toename van 
echtscheidingen en daling van de waardering van het huwelijk. Die ont-
                                                 
21 Kaser, RPR I, p. 20, die uitvoerig op dit probleem ingaat. 
22 Livius, Praefatio 8, 9; Horatius, Carmina II, 24, 35-6; Tacitus, Germania 19, die de     
     Germanen vergelijkt met de Romeinen; de laatste oogsten zijn stille kritiek. 
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wikkeling moet zijn oorsprong hebben in de perioden, waarvan geen directe 
bronnen beschikbaar zijn. Als oorzaak van die geleidelijke normvervaging 
wil ik wijzen op de toename van het grondgebied; het aantal inwoners nam 
hierdoor aanzienlijk toe als mede het contact met andere godsdiensten en 
culturen. Ook het inclusivisme van de Romeinse politiek verdient ver-
melding: de opname van de overwonnen volkeren in de Romeinse burger-
gemeenschap werkte vervaging in de hand. Daarnaast hebben ‘binnenlandse’ 
ontwikkelingen hun invloed doen gelden: De vele oorlogen die gepaard 
gingen met grote verliezen aan manschappen, stelden hun eisen aan de 
voortgang van het dagelijkse leven in Rome, en hebben naar onze mening de 
zelfstandigheid van de vrouw sterk bevorderd.  
Voor deze stelling vind ik steun in cultuurhistorische studies:23 de oude orde 
was die van een weinig omvangrijke agrarische gemeenschap, waarin gens 
en familia centraal stonden, geregisseerd door en onder autoriteit van de 
pater familias. Er waren duidelijke regels over gezagsverhoudingen, over 
bezit en eigendom en de overdracht daarvan, over vererving en deling van de 
nalatenschappen enz. Dat die regels een formeel wettelijk kader misten, tast 
hun materieelrechtelijk bestaan niet aan.  
 ‘Le droit emane directement de la morale en ce sens qu’il a, comme elle, 
l’ambition  d’assurer la stabilité de la cité’.24 Het maatschappelijk bestel 
was gebaseerd op gens en familia. Het Romeinse ideaal Virtus, Pietas en 
Fides ‘domine tous les aspects de la vie familiaire et sociale’.25 Deze 
ordening vloeide voort uit ‘Ius’, de structuur en ordening van het Romeinse 
leven.26 
In dit verband verdient ook de wetgeving van Augustus aandacht: deze was 
primair gericht op bevordering van bevolkingsaanwas, en wel vooral onder 
de senatorenstand. Instrument daarvoor was o.a. het huwelijk, waarvan zij 
het belang voor de samenleving wilde herstellen, en daarmee samenhangend, 
de beteugeling van de scheiding. Dat programma was een reactie op de 
gegroeide situatie: de scheiding was in de nadagen van de republiek 
oneigenlijk gebruikt en veelvuldig gepraktiseerd en die ontwikkeling wilde 

                                                 
23 O.a Grimal, La civilisation Romaine, Paris: Arthaud 1960, p. 114. 
24 Grimal, La civilisation Romaine, Paris: Arthaud 1960, p. 114. 
25 Grimal, La civilisation Romaine, Paris: Arthaud 1960, p. 90. 
26 The Cambridge Ancient History vol. IX, p. 532. 
27 Grimal, La civilisation Romaine, Paris: Arthaud 1960, p. 93. 
28 Res Gestae Divi Augusti, ed. Ek.Weber, München: Heimerman Verlag  
     19742, p. 16-17;  Spruit, Lex Iulia et Papia Poppaea (Oratie Utrecht), Deventer: 
     Kluwer 1969, p. 6. 
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Augustus stuiten.27 Over het karakter van zijn wetgevingsprogramma licht 
Augustus ons zelf in: in zijn Res Gestae vermeldt hij dat hij nieuwe wetten 
tot stand bracht ‘daardoor herstelde ik de tradities van onze voorouders’.28 
Met het beroep op de tradities van de voorouders, de mores maiorum, geeft 
hij aan dat hij zijn bevolkingspolitiek wilde doen aansluiten aan het, verre, 
verleden. 
 
4. Indeling in geschiedkundige tijdvakken. 
 
Een globale indeling in tijdvakken kan behulpzaam zijn bij het toelichten 
van maatschappelijke en politieke achtergronden, die voor het onderwerp 
relevant zijn. Aangesloten wordt bij de indeling, zoals zij gekozen is door 
Wieacker29 en Kaser.30 
Het eerste tijdvak wordt gekenmerkt door het ‘eigen’ karakter van de 
Romeinen; het is de periode waarin de stadstaat Rome, agrarisch van 
karakter, zijn expansie beperkt tot het Italische schiereiland, in jaren vanaf 
de Stichting (753)31 tot het begin van de Punische Oorlogen (264). Voor 
onze informatie over die tijd zijn wij aangewezen op latere bronnen, met 
uitzondering van fragmenten van de Leges XII Tabularum32 (451-450). Tot 
de komst van laatstgenoemde wetten zijn de Pontifices verantwoordelijk 
voor de handhaving van de normen. Bij de totstandkoming van de wetten 
wordt het godsdienstig karakter aan de straffen ontnomen en worden deze  
gehumaniseerd.33 Naast deze wetten hebben wij de beschikking over een 
aantal inscripties. Deze periode omvat de koningstijd en de vroege republiek, 
waarin Rome zijn heerschappij vestigt in het gebied rondom de Stad, en 
vervolgens uitbreidt over het schiereiland. De periode wordt in Rome 
beheerst door de strijd tussen de patriciërs en plebejers, met als 
aanvankelijke inzet het schriftelijk vastleggen van bestaand recht, en daarna 
de maatschappelijke en de politieke gelijkstelling tussen beide bevolkings-
groepen. Ook de rechtspositie van de overwonnen bevolkingsgroepen is van 
belang voor het onderhavige onderwerp; welke rechten konden hun worden 
verleend, en dan vooral waar dat het huwelijks- en gezinsleven betrof. Voor 
deze periode wordt ook de term ‘archaïsche periode’ gebruikt. 

                                                 
 
 
29 Wieacker, p. 19 e.v. 
30 Kaser, RPR I, 1971, p. 20 e.v. 
31 In het vervolg gelden de jaartallen de periode vóór Christus, tenzij anders vermeld. 
32 In het vervolg wordt de term ‘wet van de Twaalf Tafelen’ gebruikt. 
33 Forsythe, G., A critical history of early Rome, Berkeley LA University of California Press  
     2005, p. 23. 
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Het tweede tijdvak begint met de expansie buiten Italië, na de eerste 
Punische oorlog, in het westelijke bekken van de Middellandse Zee. Niet zo 
zeer, omdat die expansie op zichzelf ingrijpend was voor de ontwikkeling 
van het personen- en familierecht, als wel omdat zij door een aantal 
oorzaken een geleidelijke emancipatie van de vrouw te zien geeft. Die 
veranderingen vallen samen met een ontwikkeling in economisch opzicht, de 
geleidelijke overgang van een agrarische gemeenschap naar handels-
mogendheid. Vanuit deze periode bereiken ons de eerste literaire bronnen. 
Ook binnen deze periode zijn onderscheidingen te treffen; een belangrijke 
mijlpaal, vooral cultureel en wetenschappelijk, vormt de verovering van 
Achaea (146). Dat feit ontlokte Horatius later de uitspraak 

 

Het veroverde Griekenland heeft haar ongeletterde over-winnaar 
veroverd.34 

 
De beïnvloeding door het Hellenisme van de Romeinse maatschappij en 
wetenschap op velerlei terrein, met inbegrip van de rechtsgeleerdheid, vindt 
vanaf dan versneld plaats. Versneld, want ook voordien was sprake geweest 
van beïnvloeding. De verovering van Zuid-Italië bracht Rome in contact met 
de Griekse koloniën in Magna Graecia; eerder zou de Commissie, belast 
met de codificatie van het bestaande recht, de Decemviri legibus 
scribundis,35 ter voorbereiding van haar opdrachten studiereizen maken naar 
de Griekse steden in Zuid-Italië en wellicht zelfs naar Griekenland.36 
Bewijsbaar is tenminste literaire beïnvloeding: Als na de val van Tarentum 
(272) Livius Andronicus als slaaf in handen van de Romeinen valt, wordt hij 
na zijn aankomst te Rome door zijn eigenaar vrijgelaten; hij doet als leraar in 
de Griekse en Latijnse taal een vertaling van de Odyssea van Homerus het 
licht zien. Zijn leraarschap in beide talen heeft de culturele beïnvloeding 
zeker versterkt en gestimuleerd.37 
 
Deze periode eindigt met de komst van het principaat (27). 
 
5. Huwelijk en echtscheiding in Rome; gewoonterecht; religieuze 
normstelling. 

                                                 
34 Horatius, Epistulae 2, 1, 56. Vert: Graecia capta ferum victorem cepit 
35 Vert: De Tienmannen voor het optekenen van de Wetten; een officiële commissie die het 
     ontwerp van de wet van de Twaalf Tafelen heeft opgesteld en die in een latere fase tot   
     twaalf man was uitgebreid. 
36 Wieacker, 1988, p. 288-9. 
37 Harvey, The Oxford Companion to Classical Literature, Oxford: At the Clarendon Press,  
     1955, p. 243 lk. 
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Echtscheiding maakt ook in de Romeinse samenleving een einde aan het 
huwelijk. Bij ons speelt de overheid een rol bij de tot standkoming en bij de 
ontbinding van het huwelijk. Bij de Romeinen was dat anders. De gangbare 
leer houdt in dat huwelijk en echtscheiding beide sociale feiten zijn, waaraan 
overigens wel rechtsgevolgen waren verbonden, maar die op zichzelf geen 
onderwerp van wettelijke regelingen zijn; de overheid komt geen bevoegd-
heid toe. Dat betreft de koningstijd en de republiek. De legislatieve arbeid 
van Augustus brengt daar verandering in.  
Huwelijk en scheiding worden aanvankelijk beheerst door de zeden,38 het 
voorbeeld, dat de voorouders gesteld hebben: de mores maiorum vormen het 
richtsnoer. 
Als feit van algemene bekendheid geldt dat in een gemeenschap van 
beperkte omvang de religie haar invloed sterk doet gelden en dat de sociale 
controle op de naleving van het normenstelsel sterk is. Dat gold ook het oude 
Rome. In de oudste tijden hadden deze mores maiorum een dwingend 
karakter en een sterke werking; zij deden niet onder voor wetten.39 Dit was 
mede een gevolg van de sterke invloed die de religie op het gehele sociale 
leven had. In het rechtsdenken is daar de term ius sacrum voor in gebruik. 
Mos maiorum wordt gekwalificeerd als fas (= goddelijk recht) en behelst de 
ordening van de gehele maatschappij.40 

Het houdt in dat de religie de normstelling bepaalt: Ius sacrum is 
Kultgebot.41 Het handelen diende in overeenstemming met die normstelling 
te zijn; zo niet, dan dreigden sancties. De bedienaren van de religie,  
aanvankelijk de koning, later de priesters, verenigd in priestercolleges, 
oefenden een grote macht uit als hoeders van het religieuze systeem en naast 
hun specifieke bevoegdheden hadden zij grote bevoegdheden bij de 
handhaving en controle op de mores maiorum. De identificatie ius sacrum= 
ius divinum=ius pontificum is daardoor aannemelijk gemaakt.42 

 
6. Werking van het Ius Sacrum; bereik.  
 
In de primitieve, kleinschalige gemeenschap van het archaïsche Rome ont-
wikkelde de gewoonte zich mettertijd tot recht. Die gewoonten waren 
voornamelijk bepaald door de cultus; de godsdienstige en religieuze ge-

                                                 
38 Kaser, RPR I, 1971, p. 71. 
39 Cicero: De Legibus II, x, 23 is daar nog zeer uitgesproken over: (mos maiorum,) qui tum  
     ut lex valebat: de voorvaderlijke traditie die toen als wet gold. 
40 De Francisci, in: Kaser, AJ 1949, p. 34. 
41 Wieacker, p. 273. 
42 Wieacker, p. 311. 
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bruiken heersten binnen de gens, een verzameling van een aantal familiae. 
De invloed van de religie en de traditie van de voorouders zijn bepalend voor 
de sterke invloed die het gewoonterecht op de Romeinse samenleving had.43 
Deze traditie van de voorouders, die van generatie op generatie werd 
overgeleverd, gold aanvankelijk alleen de patriciërs: zij behoorden immers 
tot de stichtingsadel, zij waren degenen die de openbare functies bekleedden 
en in onderling overleg verdeelden, zij bepaalden de voortgang van het 
statelijk gebeuren. De plebejers vielen niet onder de werking van dit 
gewoonterecht. Wel ontwikkelden zij hun eigen gebruiken en tradities  Deze 
gescheiden tradities komen met name in de oudste periode van Rome’s 
geschiedenis voor. 

De plebejers maken echter een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling 
door: het voert te ver om daar in alle details op in te gaan, maar de 
hoofdlijnen van die ontwikkeling zijn relevant. De plebejers zijn alle vrije 
burgers, die één punt gemeenschappelijk hebben: zij zijn geen patriciër. Zij 
worden economisch geëxploiteerd en zijn aanvankelijk van alle politieke 
rechten verstoken. Al spoedig laten zich binnen deze groep meerdere 
geledingen onderscheiden: sommigen oefenen vrije beroepen uit, maken een 
financiële carrière en genieten na verloop van tijd een redelijke tot grote 
materiele welvaart en treden maatschappelijk op de voorgrond. Anderen 
werken op het land, zijn in dienst van de landeigenaren (patriciërs); zij 
verkeren in een toestand van een zekere horigheid: financieel en 
economisch, maatschappelijk zijn zij nagenoeg volledig afhankelijk van hun 
werkgever; deze heeft op zijn beurt geen enkel belang bij verandering in de 
positie van zijn ondergeschikten; en zij vormen het rurale proletariaat en in 
hun situatie treedt geen verandering op, beloftes voor landschenkingen 
worden niet nagekomen, geld om zichzelf land te verwerven, ontbreekt 
hun.44 Hun doelstelling is een verbetering te bewerkstelligen van hun 
financiële en maatschappelijke positie, een oplossing te creëren voor hun 
schulden en deel te krijgen aan de ager publicus. Een derde categorie wordt 
gevormd door onafhankelijke, zichzelf bedruipende boeren en handwerks-
lieden in de stad.45 De eerste categorie, de welvarende lotgenoten, willen 
politieke participatie en sociale integratie. 

                                                 
43 De historicus Polybius (202-120) getuigt dat de ideologische basis van de Romeinse staat,  
     tevens de oorzaak van haar grootheid, de godsdienst is. (VI, 56). 
44 Oliver, Roman economic conditions, Roma: L’Erma di Breitschneider, 1966, die 
     in zijn Samenvatting een overzicht geeft over deze maatschappelijke posities. 
45 Deze indeling volgt Forsythe, A critical history of early Rome, Berkeley: University of 
     California Press 2005, p. 158. 
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Deze laatst genoemde categorie van de plebejers, die zich materiele welvaart 
heeft verworven, roert zich en ijvert voor maatschappelijke en politieke 
gelijkschakeling; de strijd, die dan een aanvang neemt, heeft als inzet het op 
schrift zetten van het bestaande recht, bedoeld als wapen tegen de 
ondervonden uitbuiting en willekeur. Het is ook deze categorie die rechten 
veroverde op de patriciërs.   

In de archaïsche periode had een geprivilegieerde groep alle macht en alle 
bevoegdheden en sloot een grote groep vrije burgers, die naarmate de tijd 
voortging, gestadig in omvang toenam, buiten het gewoonterecht en buiten 
de ambten: De patriciërs verdeelden onderling de belangrijke openbare 
ambten zoals dat van priester en legeraanvoerder.46 

In de archaïsche periode laten gewoonterecht en cultus vooral hun gezag 
gelden in het private domein; de overheid treedt niet op, waar het gezag van 
de paterfamilias geldt. Het personen- en familierecht stond onder de 
heerschappij van het gewoonterecht en ius sacrum. Daarin trad de overheid 
slechts dan handelend op wanneer maatregelen noodzakelijk waren, die 
algemeen geldend en algemeen verbindend waren; voor het privaatrecht 
houdt dat in dat zij alleen ingrijpt met regelgeving, wanneer er bezorgdheid 
is voor verstoring van de openbare orde. In de praktijk betekent dit alleen 
dan, wanneer er bedreiging optreedt in die sectoren van het maatschappelijk 
gebeuren die sociaal en/of economisch gevoelig liggen.47 Burgers worden 
geacht hun onderlinge betrekkingen en verhoudingen zelf te regelen en hun 
eigen problemen zo veel mogelijk zelfstandig op te lossen.  

Voor de Romeinse verhoudingen is vervolgens van belang dat de wetgeving, 
zoals wij die nu kennen, voor hen slechts op de achtergrond speelde: het 
recht kenmerkt zich door casuïstiek, dat wil zeggen dat een concrete 
rechtsvraag in het concrete geval door een directe rechtsvinding een concrete 
oplossing krijgt. Wetboeken met een gecodificeerd systeem zijn onbekend, 
zeker tot de komst van de wet van de Twaalf Tafelen. Wie vielen onder de 
werking van de rechtsregels zoals die door de ongeschreven regels van het 
gewoonterecht en later, naast het gewoonterecht, door de rechtsgeleerden 
werden geformuleerd? In de archaïsche periode vallen uitsluitend de 
patriciërs onder de reikwijdte ervan, omdat zij bij uitsluiting de burgers 
waren; na de formele gelijkberechtiging van de patriciërs en plebejers, kwam 
ook díe categorie plebejers die aan het maatschappelijke en economische 
verkeer deelnam, onder de reikwijdte. Dat is die groep, die de gelijk-
berechtiging had afgedwongen.  

 
                                                 
46 Alföldy, The social history of Rome, London: Croom Helm 1984, p. 4 e.v.  
47 Wieacker, p. 414. 
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7. De koningswetten. 

Antieke bronnen spreken over Koningswetten (Leges Regiae), die vanaf de 
stichting van de Stad door achtereenvolgende koningen zijn uitgevaardigd. 
Vermeld wordt in dat verband een verzameling van Papirius, die wellicht 
ontstaan is aan het einde van de republiek of het begin van het principaat. 
Pomponius, die ten tijde van keizer Hadrianus leefde en werkte, gebruikt de 
term leges curiatae,48 daarmee de suggestie wekkend dat het wetten in 
formele zin betrof, door de koning voorgesteld, door de Comitia Curiata 
vastgesteld en afgekondigd. 

Het bestaan van dergelijke wetten is niet onomstreden. Formele wetten 
zullen het, ondanks Pomponius’ mededeling, niet zijn geweest. Veeleer is 
sprake van sacrale regels, die niet onderworpen waren aan advies of 
goedkeuring van een andere maatschappelijke geleding dan die welke 
uitvaardigde, de koning, en opgesteld in samenspraak met de priesters49 en 
op of na advies van de Senaat. Wellicht zegt het bestaan van de verzameling 
van Papirius eerder iets over de in zijn tijd levende wenselijkheid van een 
reeds vroeg bestaande wetgeving dan over het feitelijke bestaan daarvan. 

Door deze regels werd maatschappelijke ordening en verantwoordelijkheid 
bevorderd. Zij waren geen opgetekend recht, maar de gewoonte, zoals die 
was overgeleverd en opnieuw werd doorgegeven aan het nageslacht, het was 
ius non scriptum, mos maiorum, ongeschreven recht dat de gewoonte der 
voorvaderen was.50   

 
8. Mores op hun retour; invloed van het Hellenisme: Humanitas. 
 
Naarmate Rome zijn gezag uitbreidde en de status van stadsstaat verruilde 
voor die van centrum van een in omvang en gezag toenemende territoriale 
macht, werd de noodzaak tot regeling en ordening van de maatschappij op 
een andere basis dan het gewoonterecht steeds duidelijker. Dit gold zowel 
het publiekrechtelijke als het privaatrechtelijke terrein.  
In de tweede eeuw zien wij de tendens opkomen de invloed  van de mores 
maiorum terug te dringen:51 de expansie is dan zo ver gevorderd, het contact 

                                                 
48 D. 1. 2. 2. 
49 Kaser, RPR I, p. 66. 
50 Zo bv. Girard, Manuel élementaire de droit romain Paris: Librairie de nouvelle de Paris  
     1906, p. 15. Watson, Law of the ancient Romans, Dallas: Southern Methodist University  
     Press, p. 10 e.v. acht het bestaan van wetten plausibel, hoewel formeel niet te bewijzen.    
     Daarbij baseert hij zich op de Romeinse mentaliteit die geneigd was tot ordenen en  
     organiseren. Watson, Roman  private law and the leges regiae,  in: JRS 1972, p. 100.  
51 Slob, Luxuria, (diss.Utrecht) Zutphen: De Walburg Pers 1986, p. 149 e.v.  
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met andere culturen, met name het Hellenisme, is dermate intensief, dat 
handhaving van de mores als enige, exclusieve norm, onhoudbaar wordt. 

Aanpassingen en veranderingen werden door een aantal omstandigheden 
gedicteerd. De toenemende secularisatie, waardoor het sacrale karakter van 
de rechtsnormen aan twijfel onderhevig werd, deed zich gelden. Daarnaast 
zijn er de talrijke oorlogen, die Rome gevoerd had en die geleid hadden tot 
de territoriale uitbreiding; zij eisten een zware tol: de verliezen aan 
mensenlevens waren groot,52 gezinnen werden beroofd van hun vaders en 
zonen; directe gevolgen voor de positie van de vrouw waren hierdoor aan de 
orde. De vrouw verwerft een vrijere positie: zij geeft in de vaderloos 
geworden gezinnen feitelijk  leiding aan de familie, beheert het vermogen en 
vaak gaat het om zeer omvangrijke vermogens,53 zij heeft vaak een hogere 
opleiding genoten.54 Deze emancipatie heeft verstrekkende gevolgen55 voor 
het huwelijks- en gezinsleven, zoals wij nog zullen zien. Echtscheidingen 
nemen onder invloed van deze factoren toe: het huwelijk wordt vaak gezien 
als een middel tot verbetering van de maatschappelijke status of verbetering 
van de financiële positie. 

Naast deze feitelijke omstandigheden moet grote betekenis worden 
toegekend aan de invloed die het gedachtegoed van het overwonnen 
Griekenland op de elite in Rome had: in een gezelschap dat zich concen-
treerde rondom de Scipiones56 vindt het Romeinse idee van de humanitas 
ingang. De maatschappelijke invloed die daarvan uit is gegaan, is ver-
strekkend: de verhoudingen binnen het Romeinse gezin worden vrijer, 
althans in de praktijk; man en vrouw worden meer gelijkwaardig aan elkaar 
doordat het archaïsche manus-huwelijk plaats maakt voor het manus-vrije 
huwelijk.57 Daarop zal in het vervolg nog nader worden ingegaan. 

                                                 
52 Bengtson, Römische Geschichte, München: Beck 1982 p. 58 ev. becijfert bv. de verliezen  
     in de eerste Punische Oorlog; hij komt daarbij in de jaren van 264 tot 247 op een verlies  
     van 51.000 manschappen;  deze verliezen troffen vooral de boeren en kleine     
      zelfstandigen. 
      In de tweede Punische Oorlog waren op enig moment 240.00 man ‘onder de wapenen’.     
      De verliezen waren zo groot dat zelfs slaven gedwongen werden dienst te nemen (The 
      Cambridge Ancient History, Vol VIII, p. 74). 
53  Marquardt,  Das Privatleben der Römer, Darmstadt: Wissentschafliche Buchgesellschaft 
      1980, p. 64. 
54  Marquardt, p. 65. 
55  Cary, A History of Rome, down to the reign of Constantine, London: MacMillan & Co     
      Ltd. 1957, p. 264. 
56  Uitvoerig in Grimal: Le siècle des Scipions, Rome et l’hellenisme aux temps des guerres  
      puniques  Paris: Auber 1953. 
57  Schulz, Prinzipien des Römischen Rechts, Berlin: Duncker & Humblot 1934 (Nachdruck 
      1954) p. 128-150. 
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Daarnaast tekent zich ook een andere, ingrijpende, en wel economische  
wijziging af: Rome wordt van stadsstaat niet alleen wereldmacht, het gaat 
ook over van een agrarische gemeenschap in een die gericht is op handel en 
buitenlandse contacten. De welvaart neemt toe, andere culturen en vreemde 
godsdiensten doen hun invloed gelden, en die invloed strekt zich ook uit tot 
de verhoudingen binnen het huwelijk en gezin. Die toename van de welvaart 
bevorderde de rijkdom en daardoor ook de luxe in Rome.58 Vooral wel-
gestelde vrouwen profiteerden daarvan.59 

 

9. Het Griekse Recht; overeenkomsten en verschillen 

 

Na de verovering van Achaea (146) is de invloed van de Griekse cultuur en 
met name van het Griekse recht op de Romeinse samenleving groot geweest. 

Een systematische studie van het Griekse recht van de Oudheid vangt in het 
begin van de 19e eeuw aan en de reconstructie uit de literaire bronnen, vooral 
de Attische redenaars, heeft zich bijna uitsluitend beperkt tot Athene en 
Attica. Daarom zal in het vervolg van deze studie sprake zijn van Attisch 
recht.60 Juristen die studie maken van het Attisch recht, hebben lange tijd 
aangenomen, dat zij voor hun bronnen voor een belangrijk deel aangewezen 
waren op de Romeinse komedieschrijvers Plautus en Terentius. De recente 
onderzoeksresultaten laten die veronderstelling niet meer toe. Een extra 
complicatie vormt het feit, dat de Grieken, en ook de Atheners, geen 
systematische opzet van hun rechtssysteem hebben gehad. Bronnen, die 
vergelijkbaar zijn met de Romeinse juridische, zijn niet nagelaten. Van het 
begin af aan heeft in het wetenschappelijke debat de contaminatio van 
Plautus als ook de Griekse ambiance van Terentius een rol gespeeld,61 zoals 
we reeds hebben gezien. 

Hoe was nu de rechtspositie van gehuwden, wat was de maatschappelijke 
status van het huwelijk, waren er regels en voorwaarden om een geldig 
huwelijk aan te gaan; was scheiding toegelaten, golden daarbij regels, wat 

                                                 
58  Oliver, Roman economic conditions to the close of the republic, Roma: Bretschneider  
      1966, p. 194. 
59  Marquardt, p. 64; Balsdon, Roman Women, Their History and Habits, London: The    
     Bodley Head, 1977, p. 35. 
60 Paoli, Comici Latini e diritto attico, Milano: Dott.Giuffré editore 1962, p. 8. 
61 Paoli, p. 6. 
62 Licht, Sittengeschichte Griechenlands, Stuttgart: Günther Verlag 1960, p. 40-67 
63 Todd, The shape of Athenian Law, Oxford: At the Clarendon Press 1993, geeft een 
      juridisch overzicht en wijst erop dat het Attisch recht geen juridisch technisch vocabulair  
      ontwikkelde. 
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was de rechtspositie van hen die gingen scheiden en van hen die gescheiden 
waren, en van hun eventuele kinderen? Licht62 geeft in zijn tweede 
hoofdstuk, Ehe und Frauenleben, een schets van het Attische huwelijk.63 
Voor het huwelijk was nodig, dat de wil tot een huwelijk van beide 
contractpartners bevestigd werd: daartoe diende de verloving. De contract-
partners waren de (huwende)man en de kyrios van de familie (oikos) van de 
vrouw. De vrouw is afhankelijk van het familiehoofd en een vorm van 
officiële erkenning van de instemming van de vrouw is er niet:64 De vrouw 
werd uitgehuwelijkt.  

Bij gelegenheid van de verloving werd tevens aard en omvang van de 
huwelijksgift bepaald;65 deze huwelijksgift was overigens geen vereiste.66 De 
vaststelling gebeurde door middel van een consensuele overeenkomst.67 
Materieel kwam de huwelijksgift van de bruid overeen met haar erfdeel in 
haar familie,68 dat haar indien zij niet huwde, in geval van overlijden van 
haar erflater ten deel zou vallen. Doel van de gift was het belang van de 
vrouw te beschermen.69 

De gehuwde vrouw gaf leiding aan het huishouden en de opvoeding van de 
kinderen. De taken die zij als echtgenote te vervullen had, verleenden haar 
een hoog maatschappelijk aanzien. De Griekse man vertoefde op straat, nam 
deel aan het (politieke) debat en liet zich niet in met de gang van zaken in 
huis en gezin.   

Er zijn overeenkomsten met de situatie in Rome: het huwelijk neemt een 
aanvang met het wilsbesluit daartoe van de partners, of degenen die namens 
hen daartoe bevoegd waren. In beide rechtssystemen vormt de verloving 
daarvoor het kader. Het huwelijk geeft de vrouw maatschappelijke status. De 
huwelijksgift wordt bij overeenkomst vastgesteld dikwijls bij gelegenheid 
van de verloving.  

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 Todd, The shape of Athenian Law, p. 211. 
65 Biscardi, Diritto Greco antico, Varese: Giuffrè Editore 1982, p. 103. 
66 Todd, The shape of Athenian Law, p. 213. 
67 Biscardi, p. 103. 
68 Biscardi, p. 102. 
69 Todd, The shape of Athenian Law, p. 213. 
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In de Attische situatie wordt niet gesproken over maritale macht (manus), de 
rechtsbetrekking, die de vrouw ondergeschikt stelt aan de man, ofwel haar 
echtgenoot of diens pater familias. Daarbij moeten wij ons wel bedenken dat 
de feitelijke situatie in Attica in de periode waaruit wij ons juridisch 
distillaat maken, overeenkomt met het tijdvak dat de democratie in 
Attica/Athene op een hoogtepunt is70 en dat in die periode de emancipatie 
van de vrouw ver gevorderd was. Juridisch eigenstandig is de vrouw in 
Attica niet: zij is onderworpen aan haar kyrios en van een instemmings-
verplichting voor haar huwelijk is geen sprake. Op het verschijnsel ‘manus’ 
in de historische context in Rome, wordt nog nader in gegaan. 

Over de vraag of het Attische huwelijk monogaam was, is het volgende op te 
merken: onduidelijk is of de man een verplichting tot monogamie had,71 
voorbeelden van bigamische betrekkingen worden echter niet genoemd; 
buitenechtelijke betrekkingen van tijdelijke of langdurige aard vielen daar 
niet binnen; echtbreuk was de man toegestaan. Bij de gehuwde vrouw lag dit 
anders: pleegde zij echtbreuk, dan was het de man toegestaan het recht in 
eigen hand te nemen en de dader te doden, mits hij hem betrapte op 
heterdaad. In dit verband wordt Lysias genoemd, die gewag maakt van een 
Stadswet, die daar een regeling voor bevatte.72 De overspelige vrouw werd 
levend begraven, of anders gestraft. Maar, ontrouw van de kant van de 
vrouw kon door de man ook door de vingers worden gezien. Gewoonlijk 
volgde er echter scheiding. Als regel werd dan de huwelijksgift door de man 
terug gegeven, mits hij verklaarde bepaalde zaken op titel van huwelijksgift 
ontvangen te hebben; dat kon ook zaken betreffen, die in werkelijkheid geen 
onderdeel van de huwelijksgift uitmaakten.73 Naast overspel werden als 
andere gronden voor echtscheiding aanvaard: onverdraagzaamheid en 
kinderloosheid. Bleef een huwelijk kinderloos, dan kon de vrouw naar het 
middel grijpen van het ‘onderschuiven’ met het doel haar huwelijk te redden. 
Overigens kon de man ook zonder erkende grond scheiden.74 Na de 
echtscheiding bleven de kinderen deel uit maken van de familie van de man.  
 
Waardoor kon in Attica het huwelijk worden ontbonden? 
Door de dood van een der echtgenoten eindigde het huwelijk van rechts-
wege. 
Door de wil van een van beide partijen; onderscheiden dient te worden 
tussen apopempsis (repudium), een middel dat ter beschikking stond aan 
                                                 
70 De modellen van de Comediedichters leefden en werkten in Athene eind vierde, begin 
     derde eeuw. 
71 Licht, p. 64.  
72 Licht, p. 61.  
73 Biscardi, p. 103 e.v. . 
74 Watson, Pers 1967, p. 54. 
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beide partijen, en apoleipsis, wanneer de vrouw de echtelijke woning verliet; 
tenslotte door aphhairesis, de ontbinding van het huwelijk door en derde.75 
Dit rechtsmiddel stond ten dienst aan de vader van de bruid, die dit recht op 
ieder door hem gewenst moment geldend kon maken; en aan de volle 
verwanten van de bruid, aan wie deze bevoegdheid dan toekwam wanneer de 
vrouw ‘epiklèros’ was, de enige erfgenaam van een (groot) vermogen. 
Biscardi76 vermeldt dat de man de verplichting had zijn vrouw te verstoten 
wanneer zij zich overgaf aan overspel; anders stelde hij zich bloot aan 
‘atimia’, eerloosheid. Licht houdt het op de mogelijkheid.77 
 
De regelingen rond de bruidsschat waren als volgt: 
De huwelijksgift ging terug naar de gever, wanneer de vrouw overleed. Ook 
wanneer de man overleed ging de bruidsschat terug, tenzij de weduwe een 
zoon of zonen had gebaard.78 De man was geen eigenaar van de bruidsschat, 
hij beheerde slechts. 
 
 
 
 

                                                 
75 Biscardi, p. 99.  
76 Biscardi, p. 100 e.v.. 
77 Licht, p. 64. 
78 Todd, The shape of Athenian Law, Oxford: At the Clarendon Press 1993, p. 215-216. 
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Hoofdstuk 1 
 

HET ROMEINSE HUWELIJK 
 
In dit hoofdstuk wordt allereerst een beschrijving gegeven van de Romeinse familia, 
omdat huwelijk en echtscheiding immers spelen binnen de kring van familie en 
gezin. Ingegaan wordt op de omvang en de opbouw ervan. Wie maakten deel uit van 
de familia, hoe waren hun onderlinge verhoudingen en welke waren hun rechten en 
plichten. Stilgestaan wordt bij de verhouding manus-patria potestas. 
 
1.1. Familia en Pater familias. 
 
Het begrip familia1 is niet identiek aan het Nederlandse begrip familie. In de 
archaïsche tijd is de familia de basis voor de gemeenschap, meerdere 
familiae vormen samen een gens. De familia vormde een gemeenschap die 
zich kenmerkt door interne regels2 en een gezagsstructuur; zij vormde een 
rechtsgemeenschap.3 Aan het hoofd van iedere familia stond de pater 
familias, de oudste in leven zijnde stamvader. Tot de familia behoorden 
verder zijn wettige echtgenote, hun beider wettige kinderen, eventuele 
kinderen die door adoptio en/of adrogatio aangenomen waren en de slaven. 
Vervolgens maakten ook de eventuele echtgenotes van de gehuwde zonen en 
hun kinderen deel uit van dezelfde familia. Dit gold alleen dan wanneer de  
pater familias, als ook zijn zonen een manus-huwelijk waren aangegaan. 
Was sprake van een huwelijk zonder manus, dan viel de betreffende 
echtgenote buiten het machtsbereik van de pater familias.4 
 
De pater familias5 had een absoluut gezag over al degenen die deel uit 
maakten van zijn familia. Hij was suae potestatis, of sui iuris, begrippen die 
dezelfde inhoud hebben.6 Hij was aanvankelijk ‘monokraat’, stelt Kaser, zijn 
positie was onafhankelijk van die van anderen. Zo had hij een absoluut 
gezag over zijn echtgenote, zijn kinderen, zijn klein- en achterkleinkinderen. 
Zijn wettige echtgenote stond aanvankelijk in manu, onder de ‘maritale 
macht’ van haar echtgenoot. Als echtgenote van de pater familias genoot zij 
de honor matrimonii, het aanzien van een gehuwde vrouw, was zij mater 

                                                 
1 Kaser, RPR I, p. 50 e.v. 
2 Schulz, Prinz, p. 113. 
3 Spruit, Cunabula iuris, Deventer: Kluwer 2001, p. 111. 
4 Corbett, p. 112. 
5 Kaser, RPR I, p. 58 e.v. 
6 Kaser, RPR I,  p. 56; Heumann-Seckel, p. 444 lk. 
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familias, een eretitel die overigens geen juridische betekenis toekwam. Zij 
was in belangrijke mate verantwoordelijk voor de opvoeding van haar 
kinderen en voerde de huishouding.  
De kinderen, die geboren waren uit een naar Romeins recht geldig huwelijk, 
staan in eerste lijn met hun oudste in leven zijnde stamvader. Diens kinderen 
worden bij zijn overlijden juridisch eigenstandig (sui iuris), en wel van 
rechtswege. 
Tot het gezin konden ook kinderen behoren, die niet biologisch verwant 
waren aan de beide ouders; zij waren wettige kinderen en deelden alle 
rechten en plichten van hun broers en zusters, mits zij via adoptio of 
adrogatio door de pater familias in zijn familia waren opgenomen.7 Het 
verschil tussen beide rechtshandelingen bestaat hierin dat adrogatio de 
adoptie betreft van een persoon sui iuris, in een procedure ten overstaan van 
de volksvergadering;8 daarom kon adrogatio alleen in Rome plaats vinden;9 
de adoptio betreft een persoon die onder de potestas van een ander staat. 
Deze procedure vindt plaats ten overstaande van een magistraat.10 Doel van 
beide rechtshandelingen is patria potestas tot stand te brengen11 of eventueel 
uit te breiden naar meer kinderen. 
 
1.2. Patria potestas 
Onder patria potestas vallen de volgende bevoegdheden.  
Formeel bezat de pater familias oudtijds het ius occidendi, het recht om te 
doden; dit recht wordt ook het ius vitae necisqe, het recht over leven en dood 
genoemd. Dat recht kon hij uitoefenen tegenover al zijn descendenten, en 
tegenover zijn echtgenote, zij het onder bepaalde voorwaarden. 
Waarschijnlijk hebben wij hier te doen met een recht dat in zijn 
oorspronkelijkste vorm, in de alleroudste periode bestond. Zo wordt verhaald 
dat Iunius Brutus zijn beide zonen doodde toen zij het koningschap 
probeerden te herstellen.12 Volgens de Romeinse traditie dateerde deze 
bevoegdheid uit de tijd van Romulus.13 
Vervolgens had hij het ius exhibendi, het recht zijn kinderen bij hun geboorte 
te vondeling te leggen, wanneer b.v. sprake was van een lichamelijk gebrek, 
of wanneer hij zich daartoe gedwongen voelde door economische 
omstandigheden. Hij kon zijn kinderen vervreemden, wanneer hij bij 
voorbeeld niet in staat was op een andere manier zijn schulden te voldoen.  
Een pater familias was bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen die 
de juridische positie van zijn ondergeschikten beïnvloedden en wijzigden. 
                                                 
7   Gaius, Institutiones  I. 97. 
8   Gaius, Institutiones  I, 99. 
9   Gaius, Institutiones  I, 100. 
10 Gaius, Institutiones  I, 99. 
11 Schulz, p. 144. 
12 Livius, Ab urbe condita II, 5, 5-10. 
13 Kaser, RPR I, p. 60. 
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Hij kon via de emancipatio zijn kinderen juridisch eigenstandig maken (sui 
iuris). Vanaf dat moment waren zij subject van vermogensrechten, waren zij 
bevoegd eigen vermogen te beheren en zelfstandig te handelen. Via de 
mancipatio kon hij bepaalde personen of zaken overdragen aan een ander. 
Ter handhaving van zijn eigendom bezat hij het ius (re)vindicationis, het 
recht om van een ieder zijn eigendom op te eisen wanneer dat onrechtmatig 
in iemands bezit was. Daaronder heeft men ook verstaan het ontbinden van 
het huwelijk van zijn kinderen.14 
 
De machtspositie van de pater familias was gebaseerd op auctoritas; aan de 
inhoud en rechtsgeschiedenis van dat begrip is een beschouwing gewijd door 
Wieacker,15 die het begrip kwalificeert als een sociaal en tegelijk 
’verrechtlicher Grundbegriff’; hij baseert zich daarbij op een artikel van 
Heinze.16 Schulz17 kwalificeert auctoritas als een normatieve eigenschap, die 
richtinggevend is: deze bestemt het gedrag van hen, die de auctoritas 
erkennen, bepaalt hun doen en laten zonder dat daarvoor een rationele basis 
nodig is.  
Wie auctoritas bezit, is degene, ‘der die von einem anderen auszuführende 
Handlung massgeblich und wirkungsvoll gutheisst’, dat wil zeggen, die de 
handelingen van zijn ondergeschikten eerst hun juridische werking geeft. In 
volle omvang geldt deze stelling voor Rome in de archaïsche periode. 
Heinze komt tot de conclusie dat auctoritas specifiek eigen is aan aard en 
karakter van de Romein. De autoriteit van de pater familias is onomstreden 
in een maatschappij, die gebaseerd is op de familia, en waarbij de 
verantwoordelijkheid bij het hoofd van de familia berust. 
 
Gaius merkt op dat de patria potestas een voor de Romeinse burgers 
specifiek verschijnsel is:  
 

Het is inderdaad een recht eigen aan Romeinse burgers.(…) Het is 
mij intussen bekend dat ook volgens de opvatting van het volk der 
Galaten kinderen onder de absolute macht van hun ascendenten 
staan.18 

 
In de Inleiding op zijn werk geeft Gaius aan wat wij onder ‘eigen recht’ (ius 
proprium) verstaan: 
                                                 
14 Kaser, RPR I, p. 63. 
15 Wieacker, p. 376. 
16 Burck,  Richard  Heinze’s Vom Geist des Römertums, Darmstadt: Wissentschaftliche  
     Buchgesellschaft 1960, p. 46.     
17 Schulz, Prinz 112 e.v. 
18 Gaius, Institutiones I, 55: Quod ius proprium civium Romanorum est.(...) Nec me  
     praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos  esse. Kaser, RPR I,  
     p. 346.   
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Het recht dat ieder volk voor zichzelf heeft vastgesteld, is zijn eigen 
recht; het wordt ius civile genoemd, omdat het het eigen recht van 
de gemeenschap van burgers, civitas, is.19   

 
Helemaal uniek is de patria potestas dus niet: ook de Galaten, een volk dat 
woonachtig is in het Aziatische deel van Turkije, kennen een dergelijke 
gezagsstructuur. 
Volgens de traditie kon de pater familias zijn bevoegdheden niet naar 
willekeur uitoefenen: hij werd daarin beperkt door de zgn. Koningswetten 
(leges regiae), die zich verzetten tegen machtsmisbruik. Over deze sacrale 
wetten is al het een en ander op gemerkt; overtrad hij deze wetten, dan  
stelde hij zich bloot aan de daarop gestelde sanctie: acer esto, een 
vervloeking die het karakter van het sacraal recht onderstreept. Zo was hij 
verplicht in geval van strenge maatregelen, eerst het advies (iudicium 
domesticum) in te winnen van het consilium domesticum, een familieraad.20  
 
Patria potestas is een rechtsbetrekking, die van rechtswege ontstaat bij de 
geboorte van een uit een juridisch geldig huwelijk geboren kind; deze 
betrekking kan ook gevestigd worden door een rechtshandeling, wanneer een 
adrogatio of een adoptio plaats vindt. 
 
Patria potestas werd beëindigd door het overlijden van de drager: de 
rechtsgevolgen daarvan zijn nauwkeurig omschreven door Gaius: wie onder 
patria potestas  van de overledene stond, wordt sui iuris, maar let wel, zegt 
Gaius,21 alleen zijn eigen zonen en/of dochters. Niet de kinderen van zijn 
zonen en dochters, wanneer hun wettelijke vader nog in leven was en zelf 
onder patria potestas stond van de overledene; wél, wanneer hun wettelijke 
vader vóóroverleden was: 
 

Degenen die onder de absolute macht van hun ascendent staan 
krijgen bij diens dood eigen rechtsmacht. Maar hierbij moeten wij 
een onderscheid aanbrengen: want bij de dood van de vader 
verkrijgen inderdaad zijn zoons of dochters eigen rechtsmacht. Bij 
de dood van de grootvader echter verkrijgen zijn kleinzoons en 
kleindochters niet altijd eigen rechtsmacht, maar alleen als zij na de 

                                                 
19 Gaius, Institutiones I, 1: Quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium  
     est vocaturque iuris civilis, quasi ius proprium civitatis. 
20 Schulz, Prinz p. 115. 
21 Kunnen de hier besproken teksten van Gaius betrokken worden op de onderzochte  
     periode? Ja, omdat Gaius verwijst naar situaties in het verleden en naar regelingen die  
     neergelegd waren in de wet van de Twaalf Tafelen. 
     Hij bespreekt in de besproken teksten algemeen, in het verleden geldend recht, inclusief de  
     republikeinse periode. 
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dood van die grootvader niet in de absolute macht van hun eigen 
vader vallen.22 

 
Patria potestas over een eigen kind eindigt ook wanneer de pater familias 
dat kind in adoptie geeft: de bedoeling van de rechtshandeling is immers het 
kind over te dragen in patria potestas van een ander: door de adoptio eindigt 
patria potestas, van rechtswege: 
  

Voorts verliest een ascendent de absolute macht over kinderen die           
hij aan anderen in adoptie heeft gegeven.23 

 
Wordt de drager van patria potestas getroffen door verbanning (aqua et igni 
interdictio), dan verliest hij zijn burgerrecht en bij gevolg zijn patria 
potestas:  

 
Verder heeft het feit dat iemand wegens enig misdrijf op grond van 
de Lex Cornelia wordt verbannen, zijn Romeinse burgerschap 
verliest, tot gevolg dat zijn kinderen niet langer onder zijn absolute 
macht staan, precies alsof hij overleden is.24  
 

Voor het recht bestaat de in verbanning gestuurde persoon niet meer.  
Gaius deelt mee dat ook het kind van de pater familias, wanneer het 
getroffen wordt door deze straf, ophoudt onder patria potestas te staan: 

 
Volgens dezelfde redenering houdt ook degene die onder absolute 
macht van zijn ascendent staat, op daarin te verkeren, zodra hij 
verbannen wordt. 

 
In bijzondere omstandigheden verliest de drager van patria potestas zijn 
bevoegdheden, wanneer de zoon flamen Dialis, opperpriester, wordt of zijn 
dochter virgo Vestalis: 
 

Bovendien treedt een kind van het mannelijk geslacht uit de macht 
van zijn ascendent, als het tot priester van Iuppiter wordt gewijd; en 

                                                 
22 Gaius, Institutiones I, 127 : Hi vero qui in potestate parentis sunt, mortuo eo sui iuris fiunt.  
     Sed hoc distinctionem  recipit: nam mortuo patre sane omni modo filii filiaeve sui iuris  
     efficiuntur; mortuo vero avo non omni modo  nepotes neptesve sui iuris fiunt, sed ita, si  
     post mortem avi in patris sui potestatem recasuri non sunt. 
23 Gaius, Institutiones I, 134: Praeterea parentes, liberis in adoptionem datis, in potestate  
     eos habere desinunt. 
24 Gaius, Institutiones I, 128: Cum autem is qui ob aliquod maleficium ex lege Cornelia aqua  
     et igni interdicitur civitatem romanam amittat, sequitur ut quia eo modo ex numero civium  
     romanorum tollitur proinde ac  eo mortuo desinant liberi in potestate eius esse. 
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een kind van het vrouwelijk geslacht als het tot Vestaalse maagd 
wordt verkozen.25 

 
Een historisch interessante oorzaak van verlies vermeldt Gaius nog: wanneer 
in oude tijden de Romeinen nederzettingen vestigden in Latijns gebied, 
verloren de vaders van degenen die zich voor een dergelijke kolonie hadden 
aangemeld, hun patria potestas. Motief daarvoor was dat de kolonisten deel 
gingen uit maken van een vreemde burgergemeenschap. Een voorbeeld dat 
de beperktheid en geslotenheid van het Romeinse systeem van de oudste 
tijden illustreert: 
  

Vroeger, in de tijd dat het Romeinse volk bezig was in de Latijnse 
gebieden nederzettingen te stichten, geraakten degenen die zich op 
bevel van hun ascendent voor een dergelijke Latijnse volksplanting 
hadden aangemeld, uit diens absolute macht. Zij werden geacht 
burgers van een andere burgergemeenschap te zijn geworden.26 

 
Een tussenpositie wordt ingenomen door de krijgsgevangene: de Romein, 
die in krijgsgevangenschap geraakte, verloor zijn burgerrecht; hij werd 
immers slaaf van zijn overwinnaar. Als slaaf was hij niet gerechtigd tot 
patria potestas. Maar wat was zijn rechtspositie als hij uit krijgs-
gevangenschap terugkeerde? In de rechtsontwikkeling is daarvoor de 
constructie gemaakt dat zijn patria potestas tijdens zijn krijgsgevangenschap 
hangende is (pendet), en dat zijn bevoegdheden herleven, mits hij uit 
krijgsgevangenschap terug keert.27 Deze rechtsontwikkeling is voor de ar-
chaïsche tijd zeer waarschijnlijk niet van toepassing. 
Overigens vormt de regeling een onderdeel van een veel meer omvattende, 
die zich in de loop van tijd heeft ontwikkeld, het ius postliminii;28 op 
onderdelen daarvan zal nog nader worden ingegaan. 
 
De pater familias kon ook zelf, door een rechtshandeling, zijn potestas 
beëindigen. Door emancipatio kon hij nog tijdens zijn leven eigen kinderen 
sui iuris maken: 
  

                                                 
     Pari ratione et si ei qui in potestate parentis sit, aqua et igni interdictum fuerit, desinit in  
     potestate parentis esse. 
25 Gaius, Institutiones  I, 130: Praeterea exeunt liberi virilis sexus de parentis potestate, si  
     flamines Diales  inaugurentur; et femini sexus, si virgines Vestales capiantur. 
26 Gaius, Institutiones  I, 131: Olim quoque quo tempore populus romanus in latinas regions  
     colonias deducebat, qui iussu parentis in coloniam latinam nomen dedissent, desinebant in  
     potestate parentis esse, quia efficerentur alterius civitatis cives. 
27 Gaius, Institutiones  I, 129. 
28 Zie voor een overzicht Cursi, La struttura del postliminium nella republica e nel  
     principato, Napoli: Jovene Editore 1996. 
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Bovendien geraken kinderen uit de absolute macht van hun 
ascendent door vormelijk ontslag daaruit.29 

 
 Door mancipatio kon hij kinderen overdragen in het mancipium van een 
ander: 

 
Een zoon treedt door driemaal herhaalde overdracht, alle andere 
descendenten door een enkelvoudige overdracht uit de macht van de 
ascendent.30 

 
De bepaling, die handelt over de overdracht van de zoon, vermeldt de wet 
van de Twaalf Tafelen reeds: 
 

Als een vader zijn zoon tot drie maal toe heeft verkocht, is de zoon 
van zijn vader vrij.31 

 
In de praktijk heeft men deze tekst aldus geïnterpreteerd, dat het aantal 
malen dat de vader een zoon in de macht van een ander kan overdragen, is 
gemaximeerd; de tekst wordt daarnaast beperkt uitgelegd: hij betreft 
uitsluitend zonen: voor meisjes wordt aangenomen dat een eenmalige 
overdracht volstond,32 als ook voor andere descendenten. Het onderscheid 
zal belangrijk blijken. 
 
Welke rechtspositie hadden zij, die onder patria potestas stonden?  
Omdat de pater familias alle macht bezat, konden degenen die onder zijn 
patria potestas stonden, geen eigen vermogen bezitten; daartoe waren zij 
onbekwaam: alleen wie sui iuris is, kan subject van vermogensrechten zijn. 
Alles wat zij dan ook verwerven, wast aan bij het vermogen van de pater 
familias. Zij konden niet zelfstandig een rechtsgeldig huwelijk aangaan.33 
Dat betekent niet, dat de kinderen onder patria potestas geen vrije burgers 
waren, of niet geldig gehuwd konden zijn en wettige kinderen konden 
hebben. 
 
De rechtsmacht van de pater familias is in zijn oorspronkelijke vorm in 
stand gebleven tot in de keizertijd.34  

                                                 
29 Gaius, Institutiones I, 132. Praeterea emancipatione desinunt liberi in potestate parentum  
     esse. 
30 Gaius, Institutiones I, 132: Sed filius quidem tribus mancipationbus, ceteri vero liberi (…)  
     una mancipatione exeunt de parentum potestate. 
31 Gaius, Institutiones I, 132: Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto. 
32 Gaius, Institutiones I, 132, is daar stellig in; De Zuluetta, Institutions of Gaius,Oxford: At  
     the Clarendon Press 1953, p. 42. 
33 Eerst in latere tijd is ook de instemming van bruid en bruidegom nodig. 
34 Kaser, RPR I, p. 60. 
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1.3. Manus 
Een tweede bevoegdheid die de pater familias bezat was manus. Manus 
geeft eveneens een rechtsbetrekking aan. Heumann-Seckel35 wijst er op dat 
de betekenis ‘macht’, ‘machtsverhouding’, ‘zeggenschap’ betrekking heeft 
op de verhouding tussen de huisvader en de zijnen. Vervolgens heeft het 
woord de meer specifieke betekenis gekregen van ‘maritale macht’, die een 
echtgenoot (maritus) uitoefent over zijn echtgenote.36 Niet elk huwelijk in 
Rome kende deze rechtsverhouding: was er sprake van, dan was manus 
gevolg van een apart wilsbesluit; men spreekt dan van een matrimonium cum 
manu.37 
Gaius merkt op dat deze rechtsverhouding specifiek Romeins is,38 onderdeel 
van het ius civile. Hierin onderscheidt het Romeinse recht zich van het 
Attische. 
Alleen vrouwen kunnen in manu zijn: 
 
 Alleen vrouwen komen onder de beschermingsmacht.39 
 
Kaser,40 en vele anderen met hem, merken op dat het huwelijk cum manu  
oorspronkelijk regel was: hij wijst daarbij op de noodzaak de vrouw op te 
nemen in de gelederen van het familia-verband, dat met name als 
cultusverband zeer strak was georganiseerd.  
 
Deze manus kon op drie manieren gevestigd worden usu, farreo, 
coemptione,41 door verjaring, door gebruik van de offerkoek en door 
(schijn)koop.  
  
Over farreo zegt Gaius dat deze vorm ook wel confarreatio wordt genoemd, 
een term die algemeen gebruikt wordt. Het is een rituele ceremonie. Deze 
bestaat in zijn tijd nog, zij het voor een beperkte groep functionarissen. De 
ceremonie staat onder leiding van de Pontifex Maximus, hetgeen het sacrale 
karakter onderstreept, en is de oudste vorm van huwelijkssluiting: 

 
Door de ceremonie met de offerkoek komen vrouwen in onze 
beschermingsmacht als gevolg van een bepaald soort offer, gebracht 
aan Iuppiter als beschermgod van de tarwe; daarbij wordt een 
brood van tarwemeel gebruikt, reden waarom men ook wel van 

                                                 
35 Heumann-Seckel, p. 333, r.k. 
36 Heumann-Seckel, p. 333, r.k. 
37 Zie Kaser, RPR I,  p. 76 e.v.  Wieacker, p. 376 ev. 
38 Gaius, Institutiones I, 108. 
39 Gaius, Institutiones I, 109: in manum autem feminae tantum conveniunt. 
40 Kaser, RPR I, p. 79. 
41 Gaius, Institutiones I, 110. 
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confarreatio,’broodvoegingsritueel’ spreekt. Om deze rechtsfiguur 
tot stand te brengen worden voorts in aanwezigheid van tien 
getuigen allerlei handelingen verricht onder het uitspreken van vaste 
rituele woorden.42 

 
Usu kwam manus tot stand na één jaar ononderbroken samen leven van 
beide echtgenoten, en wel van rechtswege. Gaius vergelijkt deze vestiging 
van manus met eigendomsverwerving: heeft men een roerende zaak  ge-
durende één jaar ongestoord in bezit, dan verwerft men eigendom: 
  

Door verjaring kwam zij die gedurende een vol jaar ononderbroken 
gehuwd bleef in de beschermingsmacht. Zij werd immers bij wijze 
van spreken op grond van bezit gedurende één jaar door verjaring 
verkregen, ging in de familie van de man over en verkreeg de positie 
van een dochter.43 

 
Duurde de samenleving niet ononderbroken één jaar, werd geen manus 
gevestigd. Deze rechtsregel komt volgens hem al voor in de wet van de 
Twaalf Tafelen:44 

 
Om die reden is in de wet van de Twaalf Tafelen bepaald dat als een 
vrouw niet op de wijze in de beschermingsmacht van haar echt-
genoot wilde komen, zij jaarlijks gedurende een periode van drie 
opeenvolgende nachten afwezig moest zijn om zo telkens de 
verjaring te stuiten.45 

 
Usu is mettertijd in onbruik geraakt; ten tijde van Gaius is die vorm geen 
geldend recht meer: 
  

Dit gehele wettelijke instituut is deels door wettelijke bepalingen  
buiten werking gesteld, deels door afschaffende gewoonte buiten  

                                                 
42 Gaius, Institutiones I, 112: Farreo in manum convenient per quoddam genus sacrificii  
     quod Iovi Farreo fit; in quo  farreus panis adhibetur unde etiam confarreatio dicitur;  
     conplura praeterea huius iuris ordinandi gratia cum certis et solemnibus verbis,  
     praesentibus decem testibus, aguntur et fiunt.             
43 Gaius, Institutiones I, 111:,. zie p. 9 e.v.: Usu in manum conveniebat quae anno continuo  
     nupta perseverabat; nam velut annua possessione, usucapiebatur, in familiam viri  
     transibat filiaeque locum optinebat. 
     ook Piro: Usu in manum convenire, Napoli: Edizioni scientifiche Italiene 1994, p. 9. 
44 Gaius, Institutiones II, 42: Usucapio autem quae est corporalium rerum concessa,  
     mobilium quidem rerum anno completur, fundo vero et aedium biennio; et ita lege XII  
     tabularum cautum est. 
45 Gaius, Institutiones I, 111: Itaque lege XII tabularum cautum est ut si qua nollet eo modo  
     in manum mariti convenire ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni  
     interrumperet. 
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werking gekomen.46 
 
Over welke wetten Gaius spreekt, is onbekend.47 In ieder geval bestaat ten 
tijde van Cicero de rechtsfiguur nog.48 
De veronderstelling ligt voor de hand dat de derogerende gewoonte deze 
rechtsfiguur in onbruik heeft gebracht en dat mogelijk langs wettelijke weg 
de formele beëindiging is bezegeld. Dat moet dan in de periode na Cicero en 
vóór Gaius zijn beslag gekregen hebben. De conclusie dient zich aan, dat 
manus in onbruik raakte door met name de voortschrijdende emancipatie van 
de vrouw en haar onafhankelijke positie ten opzichte van de man.49 
Coemptione kwam manus tot stand via mancipatio, een soort symbolische 
verkoop:  

 
Door schijnkoop tenslotte komt een vrouw in de beschermingsmacht 
als gevolg van een vormelijke overdracht, en wel in de vorm van een 
soort symbolische verkoop. Er worden tenminste vijf volwassen 
Romeinse burgers opgeroepen en eveneens een weegschaalhouder, 
en in hun aanwezigheid koopt de man de vrouw die onder zijn 
beschermingsmacht komt.50 

 
Uit het ontbreken van verdere mededelingen valt af te leiden dat voor zover 
het huwelijk cum manu ten tijde van Gaius nog bestond, dit vooral tot stand 
kwam via coemptio.  
 
Watson51 heeft aannemelijk gemaakt dat de manus-verwerving geregeld was 
in de wet van de Twaalf Tafelen; dit standpunt wordt door historici ge-
deeld.52 
 
Maritale macht (manus) hield een gezagsverhouding in: de echtgenote in 
manu was aan het gezag van haar echtgenoot onderworpen. 
Door de vestiging van manus trad de bruid uit haar familia en ging over in 
die van haar echtgenoot.53 

                                                 
46 Gaius, Institutiones I, 111:Sed hoc totum ius partim legibus sublatum est, partim ipsa   
     desuetudine oblitteratum est. 
47 Corbett, p. 90. 
48 Cicero, Pro Flacco 34, 84. 
49 Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano, Milano: Cedam 2000, p. 228. 
50 Gaius, Institutiones I, 113: Coemptione vero in manum convenient per mancipationem id   
     est per quondam  imaginariam venditionem; nam adhibitis non minus quam V testibus  
     civibus romanis puberibus item  libripende, emit mulierem cuius in manum convenit. 
51 Recent in: Legal origins and legal change, London: The Hambledon Press, 1991, p. 9-11. 
52 Raaflaub, Social struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 236. 
53 Gaius, Institutiones I, 111.  
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Zij trad uit de lijn van haar agnati,54 waarbij zij ook haar erfrechtelijke 
positie verloor; zij trad in de familia van haar echtgenoot in en nam daar in 
de erfrechtelijke lijn de plaats in van een dochter, of kleindochter.55 Juristen 
benoemen haar plaats in de erfopvolging als filiae loco of neptis loco (in de 
positie van kleindochter).56 Dit doet geen recht aan haar maatschappelijke 
positie en haar plaats binnen het gezin. Immers, maatschappelijk is zij 
echtgenote, en moeder van haar kinderen. Wettelijk is de machtspositie van 
haar man over haar anders dan die over hun beider kinderen: in de 
historische tijd kan hij haar niet doden of verkopen en zij staat niet onder 
zijn patria potestas. Maar, zakenrechtelijk en erfrechtelijk verkeert zij in de 
positie van een kind in potestate en is zij heres legitima. 
 
Wat hield deze overgang in de familia van de man nu juridisch voor haar in? 
Was de vrouw sui iuris, en sloot zij een huwelijk cum manu, dan verloor zij 
haar rechtsbevoegdheid, was geen drager meer van vermogensrechten en 
kon dus geen eigen vermogen meer bezitten. 
 
Wat gebeurde er met de patria potestas, wanneer de dochter overgaat in de 
manus van haar echtgenoot? 
Gaius schrijft:   

 
Vrouwen die onder maritale macht komen, houden op onder 
vaderlijke macht te staan. 57 

 
De stelling lijkt duidelijk: Schulz58 heeft dezelfde opvatting: ‘Manus 
absorbed both in patria potestate and in tutela mulierum’.59 De echtgenoot 
heeft krachtens manus maritale macht over zijn echtgenote: deze macht sluit 
andere machtsposities uit, is de stelling. 

                                                 
54 Gaius, Institutiones III 10: Agnatische verwanten worden zij genoemd die door wettige  
     bloedverwantschap verbonden zijn en wettige bloedverwantschap wordt door personen     
     van het mannelijk geslacht tot stand gebracht. Vert: Vocantur autem agnati qui legitima  
     cognatione iuncti sunt. Legitima cognatio est ea  quae per virilis sexus personas  
     coniungitur. Agnati zijn directe afstammelingen in de mannelijke lijn. 
55 Gaius, Institutiones II, 159. 
56 Schulz, p. 117. 
57 Gaius, Institutiones I, 136: Mulieres quae in manum convenient, in patria potestate esse  
     desinunt.  
58 Schulz, p. 117. 
59 Gaius, Institutiones I, 144: De oude juristen waren van mening dat een vrouw, zelfs als zij  
    de volwassen leeftijd had, wegens de onbestendigheid van haar karakter, onder voogdij  
    moest staan. Veteres enim voluerunt  feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter  
    animi levitatem in tutela esse. 
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Toch levert deze tekst een moeilijkheid op: Hoe kan men verklaren, dat de 
vader in archaïsche tijden zijn dochter kon doen scheiden? In die tijd was 
immers uitsluitend sprake van huwelijken met maritale macht. 
Om deze vraag te beantwoorden moeten wij de tekst van Gaius in zijn geheel 
bezien. De tekst bevat een aanzienlijke coniectuur: In de handschriften 
ontbreekt 2¾ regel. Nelson-David zien voor de aanvulling(en) grote moei-
lijkheden,60 omdat slechts enkele letters herkenbaar zijn. 
 
De tekst van Spruit-Bongenaar geeft de volgende tekst aanvulling: 

 
Praeterea mulieres, quae in manum conveniunt, in patris potestate 
esse desinunt; sed in confarreatis nuptiis de flaminica Diali 
senatusconsulto ex relatione Maximi et Tuberonis.61 

 
Deze coniectuur – de aanvulling stamt van Kuebler –, wordt door velen 
overgenomen, door David-Nelson echter betwijfeld. Laatstgenoemden zien 
af van de mogelijkheid in de lacune op een zinvolle wijze te voorzien. 
 
Aansluitend op de coniectuur volgt de mededeling dat een senaatsbesluit van 
Maximus en Tubero ter zake van het huwelijk van een flamen 
(opperpriester), waarbij de maritale macht door confarreatio werd gevestigd, 
wijziging in de tot dan toe gevolgde lijn aan bracht: 

 
Voor huwelijken die door de ceremonie van de broodvoeging 
gesloten worden, is echter ten aanzien van de echtgenote van de 
priester van Iuppiter besloten door een senaatsbesluit na een 
uiteenzetting van Maximus en Tubero dat deze vrouw uitsluitend 
voor sacrale aangelegenheden geacht wordt onder de bescher-
mingsmacht te staan, maar dat zij in alle andere opzichten wordt 
behandeld alsof zij niet onder de beschermingsmacht was 
gekomen.62 

 
De wijziging waarop gedoeld wordt, dateert uit de regeringsperiode van 
Keizer Tiberius63 en hield in dat vrouwen, die gehuwd waren met een 
flamen, vanaf het van kracht worden van dit senaatsbesluit, alleen nog wat 

                                                 
60  David-Nelson, Gai Institutiones, Leiden: Brill 1954-1968, p. 168 
61 Spruit-Bongenaar, Gai Institutiones, Walburg Pers 1994, p. 33. 
62 Gaius, Institutiones I, 136: sed in confarreatis nuptiis de flaminica Diali senatusconsulto  
     ex relatione M.et T. cautum est ut haec quod ad sacra tantum videatur in manu esse quod  
     vero ad ceteras causas proinde habeatur atque si in manum non convenisset. 
63 Wat betreft de datering wordt aangesloten bij de conclusies van David-Nelson, Gai  
     Institutiones, Leiden: Brill, 1954-1968, p. 170. Het Senaatsbesluit was een uitvoering van  
     een eerder (mogelijk 11 voor Chr.) initiatief. 
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betreft de sacra onder de maritale macht vielen, en overigens ‘alsof  zij niet 
onder maritale macht waren gekomen’.64  
 
Tacitus bericht ons over dit senaatsbesluit uitvoerig:65 

 
Omstreeks dezelfde tijd wisselde Caesar (sc.Tiberius) van gedachten 
over de keuze van ee nieuwe priester van Iuppiter in de plaats van 
Servius Maluginensis die overleden was; en tevens over het indienen 
van een nieuw wetsvoorstel. Hij overwoog dat het aloud gebruik was 
dat drie patricische zonen van ouders die door een confarreatio in 
de echt waren verbonden, tegelijkertijd voor benoeming werden 
voorgedragen, uit wier midden er één werd gekozen; dat echter zo’n 
aantal niet voorhanden was, zoals vroeger, omdat de gewoonte via 
confarreatio te huwen in onbruik was geraakt, of nog maar in kleine 
kring  werd gepraktiseerd: voor dit verschijnsel voerde hij meerdere 
oorzaken aan, maar de voornaamste was gelegen in onver-
schilligheid van mannen zowel als van vrouwen; daarbij kwamen 
dan nog de bezwaren tegen de huwelijkssluiting, die men met opzet 
omzeilde en het feit dat hij die dit priesterschap verwierf, uittrad uit 
het vaderlijk gezag; hetzelfde gold de vrouw die huwde met een 
flamen. Daarom moest er verbetering worden aangebracht in deze 
situatie door een senaatsbesluit of door een wet, zoals ook Augustus 
sommige regels uit die starre oude tijd had aangepast aan het 
moderne gebruik. Welnu! Toen men godsdienstige zaken be-
handelde, werd besloten niets te veranderen aan het instituut van de 
flamen. Wel werd echter een wetsvoorstel ingediend waarbij de 
echtgenote van de flamen Dialis in godsdienstige kwesties onder het 
gezag van haar man stond en overigens handelde vanuit de 
rechtspositie zoals die openstond voor alle vrouwen.66 

 

                                                 
64 Gaius, Institutiones I, 136. 
65 Tacitus, Annales IV, 16. De kwestie is door Tacitus nauwkeurig onderzocht, zie Syme,  
     Tacitus, 2 vol. Oxford: At the Clarendon Press, 1958, p. 281. 
66 Tacitus, Annales IV, 16: Sub idem tempus de flamine Diali in locum S.M.defuncti legendo,  
     simul roganda  legeretur, vetusto more; neque adesse ut olim, eam copiam, omissa  
     confarreandi adsuetu    nova lege disseruit Caesar. Nam patricios confarreatis parentibus  
     genitos tres simul nominari, ex quis unus legeretur,vetusto more; neque adesse, ut  
     olim,eam copiam, omissa confarreandi adsuetudine aut inter paucos retenta: pluresque    
     eius rei  causas adferebat potissimam penes incuriam virorum feminarumque; accedere  
    ipsius caerimoniae difficultates, quae consulto vitarentur, et quod exiret e iure  patrio qui  
    id flamonium apisceretur quaeque in manum flaminis conveniret. Ita medendum     
    senatusdecreto aut lege, sicut Augustus quaedam ex horrida illa antiquitate ad praesentem  
    usum flexisset. Igitur tractatis  religionibus placitum  instituto flaminum nihil demutari;  
    sed lata lex qua flaminica Dialis sacrorum causa in potestate viri cetera promisco  
    feminarum iure ageret. 
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De teksten van Tacitus en Gaius vertonen grote overeenstemming. Uit het 
Senaatsbesluit kan men twee conclusies trekken: Is de vrouw vóór haar 
huwelijk sui iuris, dan zal zij dit na dit Senaatsbesluit blijven in alle niet-
sacra aangelegenheden. Verondersteld mag worden dat dit in het begin van 
het principaat voor de meeste vrouwen heeft gegolden. 
Staat zij echter onder het gezag van haar vader, dan is de vraag of die 
gezagsverhouding blijft voortbestaan voor alle niet-sacra aangelegenheden. 
Tacitus, die uitvoerig ingaat op de oorzaken van de problemen, meldt dat een 
bezwaar tegen de ‘oude’ regeling was dat men uit de vaderlijke macht ging 
(… quod  exiret e iure patrio). De regeling van het nieuwe Senaatsbesluit 
kwam aan dit bezwaar tegemoet; de conclusie ligt dan ook voor de hand dat 
die vrouwen die vóór hun huwelijk onder patria potestas stonden, dit ook na 
hun huwelijk deden, zij het met uitzondering van sacrale aangelegenheden. 
De regeling is daarom interessant omdat zij laat zien dat, zij het in de context  
van het flaminaat, aan manus eerder beperkingen konden worden 
aangebracht dan aan de patria potestas; de laatste was klaarblijkelijk een 
sterker recht dan de eerste. 
 
Wordt nu de patria potestas door een van de bij de huwelijkssluiting 
betrokken actoren opgeheven? 
In een huwelijk dat confarreatione gesloten wordt,  ontstaat manus door een 
sacrale handeling onder leiding van de Opperpriester; deze verricht geen 
handeling, waardoor de patria potestas wordt opgeheven. 
De vrouw is degene, die in manum convenit. Ook zij verricht geen handeling 
waardoor patria potestas eindigt; daartoe ontbraken haar overigens ook de 
bevoegdheden.  
De vader emancipeert niet eerst zijn dochter,67 alvorens zij in manum 
convenit; hij heft de patria potestas niet op.  
Van rechtswege wordt de patria potestas niet opgeheven. 
Ook bij de redenen waarom zij werd beëindigd, hebben wij deze niet 
aangetroffen. 
De patria potestas blijft, derhalve. 
Wat was dan de titel waarop een vader zijn dochter kon doen scheiden, in 
een huwelijk met maritale macht?68 Zijn er dan twee gezagsverhoudingen? Is 
dat mogelijk in een huwelijk, één van de echtgenoot/paterfamilias van 
manszijde en één van de kant van de vader van de bruid? Bestaan beide 
gelijktijdig, dan vraagt men zich af op grond van welke titel een vader zijn 
dochter kon doen scheiden. Konden zij niet gelijktijdig bestaan, dan stuit 
men op het feit dat de vader oorspronkelijk wél de scheiding van zijn dochter 
kon bewerkstelligen.  

                                                 
67 The Cambridge Ancient History, Vol. IX, p. 536 spreekt over ‘onduidelijkheid’. 
68 Kaser, RPR I, p. 63: ’Das Hauskind in potestate oder die uxor in manu kann er      
     revindizieren.’  
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Was geen sprake van maritale macht, dan kon de vader zijn dochter 
revindiceren69 en kon hij het initiatief tot echtscheiding nemen.  
Onder romanisten bestaat  onduidelijkheid over de bevoegdheid van de pater 
familias om zijn dochter, ook in een huwelijk cum manu, te doen scheiden;70 
we spreken dan over een bevoegdheid, die vooral in de archaïsche tijd gold.  
Een hypothese kan zijn dat er in een huwelijk cum manu sprake was van 
twee gezagsverhoudingen: manus had de echtgenoot zelf of zijn pater 
familias;  patria potestas  behield de pater familias van de vrouw. In geval 
van scheiding kon hij krachtens zijn ius vindicationis zijn dochter opeisen.71   
Verwerpt men de hypothese dan moet men accepteren dat in de literaire 
voorbeelden waarin een vader zijn dochter wil doen scheiden terwijl zij 
onder de maritale macht van haar echtgenoot staat, hij dit doet krachtens 
Attisch recht; in die voorbeelden die nog aan de orde komen, wordt dan geen 
Romeins, maar Attisch recht beschreven.  
Aan deze hypothese kleeft echter wel een meer praktisch probleem: de 
dreiging die van de patria potestas uitging, kan het voluit functioneren van 
manus hebben gehinderd. 
Het geheel overziend lijkt het waarschijnlijk dat de patria potestas 
‘sluimerend’ aanwezig bleef  in de manus-huwelijken. Er werd alleen dan 
een beroep op gedaan indien de omstandigheden daar aanleiding toe gaven; 
zij was in die omstandigheden een scheidingsbevoegdheid. 
 
Manus kon worden beëindigd; bij de bespreking van de echtscheiding komt 
het onderwerp uitvoerig terug.72 
 
 
 

                                                 
69 Zo b.v. Kaser, RPR I  p. 327: Der Gewalthaber kann de iure vielleicht noch bis Anton.Pius  
     die Ehe seine Töchter lösen.  
70 Kaser, RPR I, p. 327. 
71 Kaser, RPR I, p. 63. 
72 Zie voor uitvoerige behandeling hoofdstuk 3. 
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De strijd tussen de standen. Welke voorwaarden golden voor een geldig 
huwelijk? De verloving en haar betrekking tot het huwelijk. Hoe zag in 
hoofdlijnen het Romeinse huwelijk er uit? Welke rechtsgevolgen treden in, 
wanneer het huwelijk voltrokken is? Was het sluiten van het huwelijk een 
rechtshandeling? 
 
1.4. Patriciërs en Plebejers. 
De Romeinse gemeenschap had, zeker in de archaïsche periode, kenmerken 
van een gesloten systeem: enerzijds was er een deel van de bevolking dat 
zich afstammeling noemde van de ‘stichters’ (patres) van de stad; dat waren 
de patricii, zij ontleenden aan hun afstamming het recht van zeggenschap 
over het gehele publieke en private leven.  
Binnen de patricische adel vormde de gens de ruggengraat. De leden van de 
gens droegen een gemeenschappelijke naam, nomen gentile. Voorbeelden 
daarvan zijn de Fabii, Iulii en Cornelii. 
Oudtijds werden zij vooral door een gemeenschappelijke stamvader73 en een 
gemeenschappelijke stamcultus verbonden en kenmerkten zich door een 
grote mate van geslotenheid en kracht. Tot laat in de republiek vinden wij 
nog sporen van de invloed van de gens op het recht, in o.a. het erfrecht en de 
voogdij.74 Binnen dit gesloten systeem ontwikkelden zich regels voor de 
echtelijke samenleving, mores, die een sacraal karakter droegen; het bereik 
van die regels gold de patriciërs; andere bevolkingsgroepen vielen niet onder 
de werking ervan. 
 
Het Romeinse volk, dat wil in die periode zeggen, de patriciërs, was 
opgedeeld in dertig curiae, een model, dat vermoedelijk teruggaat tot de 
koningstijd;75 iedere curia was op haar beurt onderverdeeld in tien tribus, die 
een sacraal verband vormden. De curiae kwamen bijeen in de Comitia 
Curiata, die zo het gehele rechtsbevoegdheid bezittende volk vertegen-
woordigden. Deze volksvergadering stond onder leiding van de Opper-
priester, de Pontifex Maximus, in de koningstijd waarschijnlijk onder leiding 
van de koning. De leiding van de opperpriester geeft het belang aan dat 
gehecht werd aan het sacrale element: het handhaven van de normen van het 
ius sacrum. Sporen van de rol van de Opperpriester treffen wij in later  tijd 
nog aan bij de adoptio en de adrogatio. Ook het huwelijk was onderdeel van 
het ius sacrum. 
Daarnaast waren er vrije burgers, die deelnamen aan het sociale en vooral 
het economische leven, die werkzaam waren in de vrije beroepen en de 
handel. Zij behoorden niet tot de stichtingsadel en waren daarom verstoken 

                                                 
73 Von Lübtow, Das Römische Volk, Frankfurt: Klostermann 1955, p. 83.De patriciërs   
     herleiden hun afkomst van verschillende goden. 
74 Kunkel, Römische Rechtsgeschichte, Köln, Wien: Böhlau Verlag 1990, p. 16-17. 
75 Kunkel, Römische Rechtsgeschichte, Köln, Wien: Böhlau Verlag 1990, p. 19 e.v. 
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van de rechten van de patriciërs; zij werden plebei, plebejers genoemd. 
Doordat zij niet konden deelnemen aan het rechtsverkeer van de patriciërs, 
verstoken bleven van iedere vorm van recht, ja, uitgebuit werden bij gebreke 
van gecodificeerd recht, ontstond er strijd tussen beide bevolkingsgroepen. 
Bovendien namen de plebejers in aantal sterk toe, terwijl de patriciërs een 
minderheid gingen vormen.76 Niet onmogelijk is dat de patriciërs hun 
gelederen versterkten door hun standgenoten uit overwonnen steden binnen 
Italië door middel van een huwelijk in hun midden op te nemen.77 
De inzet van die strijd vormde gelijkgerechtigdheid. Die strijd heeft Rome 
lang beheerst. In die strijd speelde ook de positie van het huwelijk een rol, 
aangezien de patriciërs het huwelijk slechts als ‘geldig’ zagen, wanneer het 
gesloten was tussen patriciërs. In enkele hoofdlijnen is die strijd als volgt 
samen te vatten. 
 
Er bestond geen geschreven wet- en regelgeving; het heersende recht was het 
gewoonterecht, ius non scriptum. De plebejers stonden aanvankelijk 
rechteloos tegenover de patriciërs. Hun voornaamste doel was dan ook 
bestaande regels schriftelijk vast te leggen in de hoop de uitbuiting te 
stoppen. In de periode die verliep vóór de realisering van dit doel, moesten 
de plebejers zich, volgens de overlevering, meerdere malen uit Rome terug 
trekken (secessio plebis), omdat de patriciërs hardnekkig vasthielden aan 
hun posities; gevolg van secessio van de plebejers was dat het 
maatschappelijk en economisch leven ernstig werd ontwricht en dat de 
schade voor de patriciërs aanzienlijk was. Een diplomatieke missie78 en een 
aanzienlijke concessie aan de plebejers waren nodig om hun terugkeer te 
bewerkstelligen: De Lex sacrata79 (494) geeft de plebejers het recht eigen 
vergaderingen te organiseren en de bevoegdheid eigen magistraten te kiezen 
(tribuni plebis). Deze tribunen hadden een zeer belangrijke bevoegdheid: zij 
konden besluiten van de patriciërs, die zij in strijd achtten met de belangen 
van de plebs, door een veto treffen. Bovendien waren zij in de uitoefening 
van hun functie onschendbaar. De beide malen dat de secessio als noodgreep 
door de plebejers werd gebruikt, verliepen succesvol, mede omdat de 
plebejers deel uitmaakten van de zwaargewapenden als onderdeel van de 
Romeinse strijdmacht.80 
De eerste stap naar gelijkberechtiging was gezet. 

                                                 
76 Linderski, Confarreatio, in: Raaflaub: Social struggles in archaic Rome, Oxford:  
     Blackwell’s Ltd 2005, p. 227. 
77 Raaflaub, Social stuggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s  2005, p. 227. 
78 Zie Livius, Ab Urbe Condita II, 32, 8-12 die de zending van Menenius Agrippa en diens  
     bekende rede verhaalt. 
79 Rotondi, Leges 260-494, p. 192. 
80 Raaflaub, Social struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 197. 
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In 451-450 kwam de wet van de Twaalf Tafelen tot stand:81 daarin werd het 
geldend recht82 opgetekend.  
De totstandkoming van de wet was overigens een patricische 
aangelegenheid. De commissie van voorbereiding, de contacten met de 
Griekse steden in het zuiden van Italië, de contacten met Athene, alles was 
een aangelegenheid van de patriciërs.83 Hierdoor bevestigt de codificatie de 
macht van de regerende elite, omdat zij door de regerende klasse wordt 
gemaakt.84 De conclusie ligt voor de hand: de crisis tussen partijen wordt er 
slechts door vertraagd. 
 
Met deze wet had men een voorname doelstelling gerealiseerd: men had nu 
een wapen in de strijd tegen de willekeur van de kant van de patriciërs; de 
veiligheid voor persoon en eigendom was beter gewaarborgd.85 
De strijd voor een volledige politieke en maatschappelijke gelijkheid ging 
echter door. De wetten van Valerius en Horatius86 (449) kenden aan de 
besluiten van de plebejische volksvergaderingen bindende kracht toe voor 
het gehele Romeinse volk; maar de Senaat, die uitsluitend uit patriciërs 
bestond, diende er wel zijn goedkeuring aan te geven.87  
Maar de inzet voor het recht een geldig huwelijk te sluiten (ius conubii), 
waardoor de sociale integratie werd bevorderd, en voor het ius honorum, het 
recht om de politieke ambten te bekleden met als doel politieke participatie, 
was nog niet gehonoreerd. 
Een plebisciet dat tot stand kwam op initiatief van C. Canuleius en dat de 
geschiedenis is ingegaan als Lex Canuleia (445),88 legde volgens de traditie 
het recht vast dat plebejers een geldig huwelijk met patriciërs en patriciërs 
met plebejers konden aangaan. Cicero89 meldt:  

                                                 
81 De tekst stamt uit de Tripartita van Sext.Aelius Paetus ( cons.198). Het werk bevatte de  
     grondbeginselen van het Ius civile, een, kritische, tekst van de wet van de Twaalf Tafelen,  
     en een overzicht van de legis actiones. 
     Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de tekst van de wet van de Twaalf Tafelen  
     gemoderniseerd is en dat hier en daar sprake is van misinterpretatie. Zie Forsythe, A  
     critical history of early Rome, Berkeley: University of California Press 2005, p. 228. 
82 Wieacker, p. 292. 
83 Cicero, De Republica II, 37 uit daar zijn misnoegen over. 
84 Raaflaub, Social struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 255. 
85 Cary, A History of Rome, down to the reign of Constantine, London: MacMillan & Co Ltd  
     1957, p. 74-78. 
86 Forsythe, A critical history of early Rome, Berkeley: University of California Press 2005,  
     p. 231 acht deze wetten onhistorisch.  
     De patriciërs blokkeerden nog lang de mogelijkheden van de plebejers om deze wet aan te  
     roepen; overgeleverd  is de geschiedenis van Gn.Flavius, die de geheime uitleggingsregels  
     aan het volk schriftelijk bekend maakte. Zie: Lokin & Zwalve: Codificatiegeschiedenis,  
     Deventer: Kluwer 2001, p. 61-62. 
87 Rotondi, Leges 305-449, p. 203 e.v. 
88 Rotondi, Leges 309-445, p. 207 e.v. 
89 Cicero, De Republica II, 63: Qui (decemviri) duabus tabulis iniquarum legum additis,  
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De tienmannen hadden twee tafels toegevoegd met onrechtvaardige 
wetsbepalingen, waaronder een die op een zeer hardvochtige manier 
het huwelijk verbood tussen plebejers en patriciërs, hetgeen 
gewoonlijk toegestaan wordt aan burgers van uiteenlopende staten; 
dit werd later opgeheven door het plebisciet, op naam van 
Canuleius. 

 
De tekst van Cicero meldt dat het huwelijksverbod tussen plebejers en 
patriciërs achteraf aan de wet van de Twaalf Tafelen is toegevoegd en dat dit 
verbod later door een plebiscitum Canuleium is opgeheven.  
Plebiscieten hadden slechts werking tegenover de plebejers. Eerst de Lex 
Hortensia (286) regelde dat plebiscieten werking hadden tegenover het 
gehele volk, dat wil zeggen patriciërs en plebejers. Dat betekent dat de 
traditionele datum van 445 niet kan kloppen.  
Het plebisciet van Canuleius had wellicht een andere strekking, vermoedt 
Forsythe.90  Waarschijnlijk lijkt de suggestie dat het voorstel van Canuleius 
‘politiek’ onhaalbaar werd tegenover andere politieke wensen van de 
plebejers en vooral de verlening van consulaire bevoegdheden aan de tribuni 
plebis.91 
Was er sprake van een huwelijksverbod tussen de beide groepen, of had de 
bepaling in de wet van de Twaalf Tafelen een andere strekking? Wordt de 
traditie, die door de geschiedschrijving wordt ingegeven, niet gevolgd, dan 
stellen de moderne historici voor dat het huwelijksverbod slechts de priesters 
betrof, die door confarreatio huwden.92 Op deze kwestie wordt nog 
teruggekomen. 
Moeilijk te beoordelen is de vraag of het huwelijksverbod in de wet werd 
neergeslagen, omdat het geldend recht was, of dat de verordening nieuw 
was. Voor het laatste, een nieuwe wettelijke regel, is veel te zeggen: de tekst 
van Cicero wijst in die richting en de maatschappelijke onrust, die er het 
gevolg van was, eveneens.  
 
Het recht ‘patricische’ ambten te bekleden kwam door de Leges Liciniae 
Sextiae (367) binnen bereik: wettelijk werd vastgelegd dat het hoogste ambt 

                                                                                                                   
     quibus, etiam quae diiunctis populis  tribui solent conubia, haec illi ut ne plebei cum  
     patribus essent, inhumanissima lege sanxerunt, quae postea plebei scito Canuleio     
     abrogata est,  etc. 
90 Forsythe, A critical history of eary Rome, Berkeley: University of California Press, 2005,  
     p. 230, die vermoedt dat de wet van de Twaalf Tafelen een huwelijksverbod bevatte voor  
     priesters, die via confarreatio dienden te huwen. 
91 Forsythe, A critical history of early Rome, Berkeley: Universty of California Press 2005, p.  
     233 e.v. op grond van Livius, Ab urbe condita IV, 1-7. 
92 Zo Forsythe, p. 235. Raaflaub, p. 151.  
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in de staat, het consulaat, naast een patriciër door een plebejer diende te 
worden bekleed.93  
De gelijkstelling tussen beide bevolkingsgroepen werd formeel gerealiseerd 
door de Lex Hortensia (286), die bepaalde dat de besluiten van de 
plebejische volksvergadering bindend waren voor alle Romeinen, zonder dat 
een advies van de Senaat vereist was.94 
Overigens betekende deze formele gelijkstelling nog niet dat er van een 
maatschappelijke gelijkheid sprake was. Rechtszekerheid in die zin dat 
wettelijke consequenties voorspelbaar waren, en gelijkheid voor de wet, de 
gelijke kans voor iedere burger zijn recht te zoeken, waren in theorie 
aanwezig, maar als effecten van de nieuwe wet openbaarden zij zich pas veel 
later.95  
Een aantal ambten bleef voor de plebejers gesloten, in het bijzonder het 
lidmaatschap van bepaalde priestercolleges. De exclusieve positie van het 
ius sacrum sive patrum hield hen ook buiten de ‘intieme’ kring van 
patricische gebruiken en gewoonten; het personen- en familierecht viel onder 
de werking van het ius sacrum sive patrum. Volledige gelijkstelling aan de 
patriciërs hebben de plebejers nooit bereikt.96 
In de praktijk bleek bovendien dat alleen de leidende plebejers van deze 
formele gelijkstelling profiteerden: de arme soortgenoten bleven van 
gelijkberechtiging buitengesloten.97 
 
1.5. Ius conubii 
Een geldig Romeins huwelijk (matrimonium iustum) kon men slechts 
aangaan wanneer beide partners het recht hadden om een geldig huwelijk te 
sluiten (ius conubii). Men noemt dit wel het ius conubii in beperkte zin. 
Conubium is een beginsel met twee aspecten, de bevoegdheid van de man 
een vrouw te huwen (facultas uxoris ducendae) en de bevoegdheid van de 
vrouw te huwen (facultas nubendi).98  
Aanvankelijk bezaten alleen de patriciërs dit recht; men diende civis 
romanus te zijn, dan wel  de man diende civis te zijn en de vrouw het recht 
een geldig huwelijk aan te gaan (conubium) te bezitten en civis was alleen de 
patriciër. 
Toen Rome haar grondgebied uitbreidde, kon het ius conubii verleend 
worden aan overwonnen stammen; en weer later ook aan volkeren buiten 
Italië die overwonnen werden en deel gingen uit maken van het Imperium 
Romanum.  
                                                 
93 Rotondi, Leges 387-367, p. 216 e.v. 
94 Rotondi, Leges 468-286, p. 238 e.v. 
95 Raaflaub, Social struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 253. 
96 Zo bv. Rawson, The family in ancient Rome,London/Sydney: Croom Helm 1986, p. 135. 
97 Alföldy, The social history of Rome, London: Croom Helm 1984, p. 19. 
98 Volterra, La nozione giuridica del conubium, in Treggiari: Roman Marriage, Oxford: At  
     the Clarendon Press 1991, p. 43. 



                                                                                                               Het Romeinse Huwelijk 55

Het ius conubii moest aanvankelijk overeengekomen worden bij verdrag; 
Rome sloot een daartoe strekkende overeenkomst met overwonnen stammen 
of volkeren, maar een automatisch gevolg van het feit dat zij deel waren 
geworden van het Romeinse rijk, was het verlenen van het recht niet. 
 
De kinderen uit een geldig Romeins huwelijk volgden in de rechtspositie van 
hun vader, werden dus Romeins burger en kwamen onder patria potestas.99 
In de toepassing van de familierechtelijke gevolgen waren de Romeinen 
strikt: huwde een vreemdeling (peregrinus), die het ius conubii  had, met een 
Romeinse, dan volgden de kinderen uit deze echtverbintenis de burgerlijke 
status van de man en stonden daarmee onder de familierechtelijke wetten 
van zijn eigen stadstaat.100  
 
Naast het ius conubii gold voor een geldig huwelijk een aantal andere 
geldigheidsvereisten: 
Men mocht niet gehuwd zijn, wanneer men een echtverbintenis wilde 
aangaan.  
Een tweede vereiste betreft de bloedverwantschap: niet toegestaan is een 
huwelijk tussen bloedverwanten, en wel tot de zesde graad. Aanver-
wantschap leverde ook een geldig huwelijksbeletsel op: zo kon een 
stiefmoeder niet geldig huwen met haar stiefzoon.101 
Een derde vereiste was er het leeftijdscriterium. Onder de Romeinse juristen 
is de formalisering van dit punt een slepende discussie geworden. 
Aanvankelijk werd de oplossing gezocht in fysieke kenmerken: zowel de 
jongen als het meisje diende uiterlijk waarneembare verschijnselen van 
volwassenheid te doen vast stellen: de jongen moest pubes zijn, het meisje 
viripotens. In de praktijk zal dit ongetwijfeld niet tot eenduidige uitkomsten 
geleid hebben; men bespeurt e juridische strijdvraag tussen de tegenstanders, 
Sabinianen en Proculianen, nog bij Gaius, wanneer hij stelt dat de Sabiniani, 
waartoe hij ook zichzelf rekent (‘nostri praeceptores’) volwassenheid van de 
man afmeten aan fysieke gesteldheid, terwijl hun tegenstanders van oordeel 
zijn dat een leeftijdsgrens van veertien jaren, waarop de mondigheid geacht 
wordt te worden bereikt, ook voor een huwelijk toereikend is. 
Voor meisjes zou de leeftijd van twaalf jaren volwassenheid inhouden: 

 
Nu zijn Sabinus,Cassius en onze andere leermeesters van mening dat 
ieder die door zijn lichaamsgesteldheid zijn volwassenheid toont – 
d.w.z. ieder die kinderen kan verwekken- volwassen is; en ten 
aanzien van degenen die niet manbaar kunnen worden, zoals 

                                                 
99   Gaius, Institutiones I, 56. De Zuluetta, The Institutions of Gaius, Oxford: At the  
       Clarendon Press 1958, p. 27. 
100 De Zuluetta, The Institutions of Gaius, Oxford: At the Clarendon Press 1958, p. 30. 
101 Volterra, Matrimonio, in NDI  X, p. 333 rk. Gaius, Institutiones I, 59-63. 
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castraten, dient de leeftijd in aanmerking te worden genomen 
waarop men gewoonlijk volwassen wordt. 
Maar volgens de auteurs van de andere school moet de vol-
wassenheid naar de leeftijd beoordeeld worden, in die zin dat zij 
ieder die de leeftijd van veertien jaar heeft voltooid, als volwassen 
beschouwen.102 

 
Uit de tekst  is af te leiden  dat in Gaius’ tijd dit debat nog voortduurt: het 
gaat voort totdat Justinianus in 529 (na Chr.) de discussie beëindigt door vast 
te stellen dat de geëigende leeftijd voor mannen die van het voltooide 
veertiende jaar is,103  met als argumentatie dat inspectie als indecent diende 
te worden beschouwd, de castitas temporum onwaardig; voor vrouwen 
wordt de leeftijd van twaalf jaar herbevestigd, een beslissing die al door de 
voorvaderen is genomen:. 

 
De oude juristen wilden nu dat de volwassenheid bij mannen niet 
alleen naar hun leeftijd, maar ook naar hun lichaamsgesteldheid 
werd beoordeeld. Onze Majesteit echter is terecht van mening dat 
het met de kuisheidsopvattingen van onze tijd in overeenstemming is 
om hetgeen ten aanzien van vrouwen reeds door  onze voorvaderen 
als onbetamelijk werd beschouwd- namelijk een onderzoek naar de 
gesteldheid van het lichaam –, ook op mannen van toepassing te 
doen zijn. En daarom hebben Wij een heilige verordening 
uitgevaardigd en daarbij vastgesteld dat de volwassenheid bij 
mannen terstond na de voltooiing van het veertiende jaar een 
aanvang neemt. Daarbij hebben Wij de in de oudheid met betrekking 
tot vrouwelijke personen goed passende regeling, dat zij na de 
voltooiing van het twaalfde jaar manbaar geacht worden, onverlet 
gelaten.104 

 

                                                 
102 Gaius, Institutiones I, 196: Puberem autem Sabinus quidem et Cassius ceterique nostri  
       praeceptores eum esse putant,  qui habitu corporis pubertatem ostendit, id est eum qui  
       generare potest; sed in his qui pubescere non possunt, quales sunt spadones, eam  
       aetatem esse spectandam, cuius aetatis puberes fiunt. Sed diversae scholae auctores  
       annis putant pubertatem aestimandam id est puberem esse existimant qui XIIII annos  
       explevit- [ restant van de tekst is niet overgeleverd]. 
103 Corbett, p. 52. 
104 Justinianus, Institutiones I, 22: Vert: Pubertatem autem veteres quidem non solum ex  
       annis, sed etiam ex habitu corporis in masculis aestimari volebant. Nostra autem  
       maiestas dignum esse castitate temporum nostrorum bene putavit, quod in  
       feminis et antiquis impudicum esse visum est, id est inspectionem habitudinis corporis,  
       hoc etiam in masculos extendere: et ideo sancta constitutione promulgata pubertatem in  
       masculis post quartum decimum annum completum ilico initium accipere disposuimus,  
       antiquitatis normam in feminis personis bene positam suo ordine relinquentes, ut post  
       duodecimum  annum completum viripotentes esse credantur. 
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Tenslotte diende de bruid of  bruidegom de medewerking te hebben van de 
pater familias indien een van hen of beiden nog onder patria potestas stond 
of stonden.105 
Aan alle voorwaarden, positieve zowel als negatieve, diende gezamenlijk te 
worden voldaan. 
 
De pater familias arrangeerde het aanstaande huwelijk; het betreft dan zowel 
de vader van de bruid als die van de bruidegom, wanneer beide aanstaande 
echtelieden zich in patria potestate bevinden. 
Deze overeenkomst tussen de pater familias van beide partners was een 
constitutief vereiste. Was die overeenstemming eenmaal tot stand gekomen, 
dan stond het een van beiden niet vrij eenzijdig terug te komen op de 
gesloten overeenkomst.106 
Waren partijen sui iuris, dan moeten zij beide instemmen met het aanstaande 
huwelijk en geldt die instemming als constitutief vereiste. Of dit ook voor de 
oudste periodes van Rome geldend was, wordt betwijfeld. Immers, de 
vrouwelijke partij, die sui iuris was, kon niet zelfstandig besluiten tot een 
huwelijk: zij behoefde de toestemming107 van haar voogd (tutor),108 die de 
belangen van haar agnati mede vertegenwoordigde.109 
 
De wilsovereenstemming van partijen, van de beide patres familias of van 
beide partners die sui iuris zijn, is beslissend. Wij vinden deze gedachte 
uitgedrukt door Scaevola:110 
  

En dat de schenking dus niet geldig is, als zij niet heeft 
plaatsgevonden vóór het sluiten van het huwelijk, waarvoor 
wilsovereenstemming als criterium geldt.111 

 
In dezelfde zin drukt Ulpianus zicht uit 
  

Overeenstemming brengt het huwelijk tot stand.112 
 
                                                 
105 Kaser, RPR I, p. 75. 
106 Volterra, Matrimonio, in: NDI X, p. 333 rk. 
107 Gaius, Institutiones I, 144: Een vrouw behoeft een voogd op iedere leeftijd, ongeacht of  
       zij gehuwd is of niet. 
108 Gaius, Institutiones I, 155: Wet van de XII Tafelen schreef een voogd voor, tenzij deze  
       bij testament was aangewezen. 
109 Kaser, RPR I, p. 79: die vermoedt dat de agnati een sterker recht op haar vermogen  
       hadden dan zijzelf. 
110 Cervidius Scaevola, ten tijde van Marcus Aurelius (Schanz-Hosius, Römische Literatur  
       Geschichte III, p. 198).  
111 D.24, 1, 66: Itaque nisi ante matrimonium contractum, quod consensu   
       intelligitur,donatio facta est, non valere. 
112 Ulpianus, Ad Sabinum XXXVI, in D. 50, 17, 30: Consensus facit nuptias. 
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Op het eerste gezicht zou men in de consensus de kern zien van een 
overeenkomst; juist als bij ons zou dan sprake zijn van een 
huwelijkscontract; maar is dat door Scaevola en Ulpianus ook zo bedoeld? 
Schept deze wilsovereenstemming een rechtsbetrekking (vinculum iuris)?  
Aanvankelijk was dat inderdaad zo. Orestano zag de samenleving als de 
Veräusserlichung des Konsensus,113 de samenleving vormt als het ware het 
‘materieelrechtelijke’ element. Het huwelijk is in zijn opvatting een 
rechtsinstituut; deze opvatting heeft belangrijke vertegenwoordigers 
gehad.114 
In 1889 ontwikkelde Manenti115 de theorie waarop sindsdien de meeste 
romanisten zich baseren: de consensus bewerkt geen rechtsband, is niet 
initiërend, vormt niet het uitgangspunt waaruit andere verplichtingen volgen, 
maar is ‘kontinuativ’, hetgeen zo te verstaan is dat van wilsovereenstemming 
blijvend sprake dient te zijn zolang het huwelijk voortduurt; hij spreekt van 
‘Dauerkonsens’, een duurzame wilsovereenstemming. 
Daarom is het huwelijk ontbonden, zodra van wilsovereenstemming geen 
sprake meer is.116 In deze theorie is de wilsovereenstemming derhalve 
bepalend voor het voortduren van het huwelijk en niet de feitelijke 
samenleving. Ook Schulz117 stelt dat de wilsovereenstemming geen con-
sensueel contract tot stand brengt aangezien het geen, juridische, 
verbintenissen in het leven roept, maar slechts status; deze schept slechts 
sociale verplichtingen, die niet in rechte afdwingbaar zijn. 
 
De opvatting van Manenti verwees de tot dan toe geldende leer, dat het 
huwelijk een rechtsbetrekking was, naar de achtergrond. Zijn conclusie, dat 
het huwelijk geen rechtsbetrekking maar een sociaal feit was, telt ook 
vandaag de dag aanhangers.118 
 
De vraag is nu, of de wilsovereenstemming alleen een feitelijkheid zonder 
nadere gevolgen was. Op zijn minst zou toch gezegd kunnen worden dat 
tussen degenen die tot wilsovereenstemming komen, vanaf dat moment een 
‘betrekking’ bestaat, die voor beide partijen ook verplichtingen inhoudt en 
dus een binding tot stand brengt; de verplichting bestaat dan uit de opdracht 
gezamenlijk vorm te geven aan hetgeen overeengekomen is: het huwelijk en 
de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Daarmee neem ik afstand van de 
sociologische benadering. Vanaf de oudste tijd geldt in Rome dat het 

                                                 
113 Eisenring, p. 50. 
114 Eisenring noemt o.a. Volterra, Robleda en Huber (p. 18). 
115 in: Eisenring, Die Römische Ehe als Rechtsverhältnis,Wien/Köln/Weimar: Böhlau Verlag  
       2002, p. 19 e.v. 
116 Eisenring, p. 42. 
117 Schulz, p. 111. 
118 zo b.v. Spruit, Metopen, Deventer, Kluwer 2002, p. 284. 
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huwelijk niet alleen een maatschappelijke status gaf, maar ook juridische 
gevolgen voor de huwenden impliceerde.  
In die zin is het niet onaannemelijk van een rechtsverhouding of 
rechtsbetrekking te spreken.119 
De beide geciteerde teksten dateren van ver ná de republiek. Omdat zij een 
basaal punt betreffen, was bespreking ervan nodig.  
 
1.6.  De verloving 
Aan het sluiten van de hierboven omschreven overeenkomst ging de 
verloving vooraf. Daarover bericht ons Gellius. Hij heeft bij Servius 
Sulpicius, tijdgenoot van Cicero, in diens geschrift De Dotibus het volgende 
aangetroffen: 

 
Sponsalia in ea parte Italiae quae Latium appellatur hoc more atque 
iure solita fieri scripsit Servius Sulpicius in libro quem inscripsit  
DE DOTIBUS: 
‘Qui uxorem ducturus erat ab eo unde ducenda erat stipulabatur 
eam in matrimonium datum iri. Qui ducturus erat (id) itidem 
spondebat. Is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur 
sponsalia. Tun, quae promissa erat ‘sponsa’ appellabatur, qui 
spoponderat ducturum, ‘sponsus’. Sed si post eas stipulationes uxor 
non dabatur aut non ducebatur, qui stipulabatur aut qui 
spoponderat ex sponsu agebat. Iudices cognoscebant. Iudex 
quamobrem data acceptave non esset uxor quaerebat. Si nihil iustae 
causae videbatur, litem pecunia aestimabat, quantique interfuerat 
eam uxorem accipi aut dari, eum qui spoponderat aut qui stipulatus 
erat, condemnabat’. 
Hoc ius sponsaliorum observatum dicit Servius ad id tempus quo 
civitas universo Latio lege Iulia data est. Haec eadem Neratius 
scripsit in libro quem De Nuptiis composuit.120 
 
 
De vertaling luidt: 
 
Sulpicius schrijft in zijn boek De Dotibus dat de Verloving in dat 
deel van Italië dat Latium wordt genoemd, volgens het gewoonte-
recht als volgt placht plaats te vinden: 
‘Hij die tot echtgenote ging nemen liet zich beloven door hem, uit 
wiens machtspositie de vrouw zich ten huwelijk moest laten leiden, 
dat zij hem ten huwelijk zou worden gegeven. 

                                                 
119 In die zin uit zich ook Eisenring in haar dissertatie, zij het dat zij haar conclusie trekt voor  
       het klassieke recht. 
120 Gellius, Noctes Atticae IV, 4. 
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Hij die tot echtgenote ging nemen deed op zijn beurt de belofte.  
Deze overeenkomst bestaande uit vragende beloftes en toezeggende 
beloftes121 noemde men Verloving. 
Vanaf dat moment werd de vrouw die was beloofd ‘verloofde’ 
genoemd, de man die de belofte gedaan had haar ten huwelijk te 
leiden ‘verloofde’. 
Werd echter na deze vragende beloftes de bruid niet ter beschikking 
gesteld, of niet ten huwelijk geleid, dan stond hem die zich haar had 
laten beloven, of hem die de belofte gedaan had, een procedure ex 
sponsu ter beschikking.  
De rechters namen kennis van de zaak. De rechter onderzocht 
waarom zij niet als echtgenote gegeven of aanvaard was. Als hem in 
geen enkel opzicht van een rechtvaardigingsgrond bleek, waar-
deerde hij het geschilpunt op geld, en veroordeelde hem die de 
belofte gedaan had, of hem die zich had laten beloven, in zoveel geld 
als het belang was geweest dat zij als echtgenote werd aanvaard of 
ter beschikking werd gesteld. 
Servius vertelt dat dit verlovingsrecht in acht genomen is tot het 
tijdstip waarop ingevolge de Lex Iulia aan Latium als geheel het 
burgerrecht werd verleend. Neratius schrijft precies hetzelfde in een 
werk dat hij schreef Over het Huwelijk. 
 

Gellius spreekt over een gewoonterecht (mos atque ius) dat Sulpicius 
beschrijft, en dat in Latium heeft bestaan. Samengevat zegt hij het volgende: 
Bij de verloving zijn twee partijen betrokken, die van de aanstaande 
bruidegom, en die van de aanstaande bruid. Partijen gaan bij die gelegenheid 
een overeenkomst aan, die bestaat uit stipulaties en sponsiones. Hielden 
partij of partijen zich na de tot standkoming van deze overeenkomst niet aan 
hun verplichting tot nakomen, dan pleegde men wanprestatie, en kon de 
benadeelde partij ageren ex sponsu. De rechter nam kennis van de zaak en 
onderzocht waarom niet was nagekomen. Bleek hem geen rechtvaardiging 
voor dat gedrag, dan veroordeelde hij degene die wanprestatie pleegde tot 
een bedrag in geld dat overeenkwam met het belang van de benadeelde 
partij. 
 
Allereerst valt op dat Gellius onderscheid maakt tussen stipulatio en sponsio. 
Stipulatio heeft de betekenis van ‘zich laten beloven’, en daarbij gaat het om 
de vragende partij. Sponsio heeft de betekenis van belofte, en daarbij gaat 
het om de partij die een toezegging doet.122 Dat is opvallend omdat in de 

                                                 
121 Kwalificaties overgenomen uit Nelson-Manthe, Gai Institutiones III, 88-181, Berlin:  
       Duncker & Humblott, 1999, Exkurs I zu III, 88. 
122 Zo Nelson-Manthe, Gai Institutiones III, 88-181, Berlin: Duncker & Humblot, 1999,  
       Exkurs I, zu III, 88. 
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dogmatiek onder een stipulatio zowel de vraag als het daarop volgende 
antwoord wordt verstaan; beide vormen één geheel als rechtshandeling. 
Het gebruikte meervoud ‘stipulationum sponsionumque’geeft aan dat er 
sprake was van meerdere stipulationes en van meerdere sponsiones, van 
meer dan één rechtshandeling. 
Daarbij is de vraag aan de orde, of in Rome, zoals in Latium, in de 
archaïsche periode de verloving plaats vond via een dubbele stipulatie en een 
dubbele sponsio? 
Hoe kunnen wij dat  meervoud verklaren? 
Noemen wij de (vader van de) bruidegom A, de vader van de bruid B. 
A laat zich door B beloven dat B zijn dochter aan hem, A, ten huwelijk zal 
geven. Dan volgt de  mededeling dat A een belofte doet in een sponsio.. 
Vastgesteld kan worden dat de beide stipulaties (spondesne? Spondeo) niet 
volledig worden vermeld.   
Dit heeft sommigen onder wie Mommsen, tot de conclusie geleid dat hier 
een lacune in de overgeleverde tekst123 is. Zijn tekstaanvulling luidde:  
 

… datum (iri;qui ducturus erat, id eidem spondebat. Item qui 
uxorem daturus erat, ab eo cui eam daturus erat, stipulabatur eam 
in matrimonium ductum) erat.  

 
Zijn bedoeling is duidelijk: beide stipulaties en sponsiones worden op deze 
wijze aangevuld. De coniectuur van Mommsen vindt geen navolgers meer. 
Zijn conclusie, dat sprake zou zijn van een tekstomissie, heeft op haar beurt 
weer geleid tot maken van andere coniecturen: Hosius124 veronderstelt dat id 
toegevoegd moet worden, een veronderstelling die naar onze mening 
verworpen moet worden aangezien die de onduidelijkheid eerder vergroot: id 
en itidem zijn qua betekenis nagenoeg gelijk. 
Het vervolg van de tekst van Gellius werpt ook geen duidelijk licht over dit 
probleem. Daar wordt gesproken over een actio ex sponsu, een actie voor de 
praetor die een van beide partijen kon instellen ingeval van wanprestatie 
door de ander.   
Hoe worden de handelingen rond de verloving in Rome door romanisten 
beoordeeld?  
Schulz geeft zonder nadere adstructie aan dat een dubbele sponsio ge-
bruikelijk was.125 Daarmee sluit hij aan op de situatie in Latium; hij kan zich 
vinden in de coniectuur van Mommsen. 

                                                 
 
123 Mommsen b.v. in de tekst van Cavazza, Aulo Gellio, Le notti Attichi, Bologna 1992-  
       1996. 
124 Zie de tekst van Gellius, Noctes Atticae IV, 4.    
125 Schulz, p. 109. 
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Corbett126 geeft aan dat er gerede twijfel bestaat of de verloving wel van een 
dubbele stipulatie was voorzien: het karakter van de stipulatie is immers, dat 
het beide partijen bindt, ook al is er sprake van één verplichting. 
In Rome komt als regel een overeenkomst door één stipulatio en door één 
sponsio tot stand.127  
Met betrekking tot de verloving beroept men zich daarbij op een tekst van 
Ulpianus;128 deze tekst spreekt van één stipulatie, waarmee de man zich zijn 
toekomstige vrouw laat beloven. Van een tweede stipulatie wordt niet ge-
sproken: 
  

Bij onze voorvaderen was het namelijk de gewoonte dat zij van  
elkaar bij stipulatie bedongen en aan elkaar beloofden dat vrouwen  
hun echtgenotes zouden worden.129 

 
De vraag is relevant of Ulpianus wel geldend recht voor de archaïsche tijd 
beschrijft; sluit hij aanvullende stipulaties uit, of  heeft hij meer het oog op 
de situatie van tijden daarna?  
Algemeen wordt aangenomen dat de verloving, zoals andere over-
eenkomsten, door één stipulatie werd bekrachtigd.  
De laatste opmerking van Gellius wijst tenminste in die richting, dat Latium 
zich naar Rome’s gebruik richtte, als hij opmerkt dat de dubbele stipulatie tot 
de stand koming van de Lex Iulia130 (90) is blijven bestaan. Omdat het 
gebruik van meerdere stipulatie en sponsiones zo opmerkelijk was heeft 
Gellius dat in zijn werk opgenomen, opmerkelijk, omdat het zich 
onderscheidde van de in Rome gebruikelijke vorm, die Gellius kende. In zijn 
voorstelling van zaken is de wederkerigheid van partijen uitgangspunt en 
komt de meervoudsvorm betekenis toe. De suggestie van Nelson-Manthe, 
die aan de meervoudsvorm geen nadere betekenis toekennen,131 volgen wij 
daarom niet.  
Er zou een mogelijkheid zijn dat de stipulaties zich niet beperken tot de 
huwelijkssluiting, maar ook betrekking hebben op de bruidsschat; daarover 
werden ook bindende afspraken gemaakt bij de verloving. Wanneer wij die 
stipulatie en sponsio daarop betrekken, wordt het volgende beeld geschetst: 
De (vader van de) aanstaande bruidegom laat zich door de vader van de 
bruid een bruidsschat beloven (stipulatie). De vader van de bruid zegt die toe 
(sponsio). Deze voorstelling van zaken lost het probleem van de pluralis-
vorm wel, maar het probleem itidem niet op. Bovendien kan qui ducturus  
                                                 
126 Corbett, p.  9 e.v. 
127 Kaser, RPR I, p. 168. 
128 D. 23, 1, 2. 
129 Vert: Nam moris fuit veteribus stipulari et spondere sibi uxores futuras. 
130 Rotondi, Leges 664-90, p. 338-9 
131 Nelson-Manthe, Gai Institutiones III 88-181, Berlin: Duncker &Humblott, 1999 Exkurs I 
       zu III, 88. 
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alleen betrekking hebben op de (vader van de) bruidegom. Om die reden 
biedt deze overweging geen oplossing.  
 
Een tekst van Varro132 die ons is overgeleverd, kan wellicht een oplossing 
bieden: 

    
Si spondebatur pecunia aut filia nuptiarum causa, appellabatur et 
pecunia et quae desponsa erat sponsa; quae pecunia inter se contra 
sponsu rogata erat, dicta sponsio; cui desponsa quae erat, sponsus, 
quo die sponsum erat, sponsalis. Qui spoponderat filiam 
despondisse dicebant, quod de sponte eius, id est de voluntate, 
exierat: non enim si volebat, dabat, quod sponsu erat alligatus: nam 
ut in comoediis vides dici 
 
Sponden tuam gnatam filio uxorem meo ? 
 
Quod tum et praetorium ius ad legem et censorium iudicium ad 
aequum existimabatur.133 
 
Als geld of dochter wegens een huwelijk werd beloofd, werd zowel 
het geld als de dochter ‘sponsa’genoemd. Het geld waarom werd 
gevraagd door beide partijen bij gelegenheid van de verloving, in 
geval van verbreken van de gelofte, werd ‘sponsio’genoemd. De man 
aan wie het meisje werd beloofd, heette ‘sponsus’; de dag waarop de 
belofte was gedaan, heette ‘sponsalis’. Hij, die zijn dochter had 
beloofd, van hem zei men dat hij zijn dochter had ‘weg beloofd’, 
omdat zij buiten de macht van zijn ‘spons’, dat wil zeggen zijn wil 
was getreden. Want ook als hij feitelijke niet wilde, gaf hij haar toch, 
omdat hij gebonden was door zijn belofte. Want U ziet dat gezegd 
wordt als in de blijspelen 

 
Belooft gij uw dochter als echtgenote voor mijn zoon? 

  
Toentertijd werd dat beoordeeld als praetorisch recht, als aan-
vulling op de wet, en als een beoordeling door de censor, naar 
billijkheid. 
 

Varro vertelt een voor hem historische situatie, die, naar men aanneemt, 
Romeins is.134 Bij gelegenheid van de verloving werd door de vader van de 

                                                 
132 Corbett, p. 15: in language wich has lent itself to various interpretations 
133 Varro, De lingua latina VI, 70-71.   
134 Girard, Manuel elementaire de droit romain, Paris: Librairie nouvelle de Paris 1906, p.  
       148 benadrukt dat Sulpicius een Latijnse, Varro een Romeinse situatie beschrijft. 
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aanstaande bruid zijn dochter of ‘geld’ beloofd. Het alternatief (aut) duidt de 
situatie aan dat de dochter niet gegeven werd: pecunia is het bedrag dat 
overeengekomen wordt bij wanprestatie.135 Bij de overeenkomst ter 
gelegenheid van de verloving werden dus twee zaken overeengekomen: de 
aanstaande bruid en het bedrag dat in geval van niet-nakomen van de 
overeenkomst, verviel, een boetebeding. Watson’s suggestie dat ‘geld’werd 
ingevoerd, nadat de sponsio zijn actie had verloren,136 past niet in de 
alternatieve formulering van Varro’s tekst.  
De mogelijkheid ‘geld’ te interpreteren als bruidsschat,137 komt onaan-
nemelijk voor: op de eerste plaats door het gebruik van het alternatieve aut: 
men kwam de bruidsschat overeen, aanvullend op de afspraak over de bruid. 
Bovendien kent Varro de gebruikelijke term voor bruidsschat, dos,138 zodat 
het gebruik van pecunia als synoniem van dos niet voor de hand ligt.  
De huwelijksverplichting, die bij de verloving overeengekomen was, werd, 
zo zegt Varro, nageleefd: ook al wilde de vader van de bruid niet nakomen, 
hij deed het toch omdat hij door zijn gelofte gebonden was. En de 
toevoeging is betekenisvol: bij niet nakomen staat een rechtsmiddel open: 
een beroep op de praetor en een oordeel van de censor.  
De vermelding van de praetor wijst erop dat van een juridische beoordeling 
eerst sprake kon zijn ná de instelling van beide ambten, dus na 367; voordien 
moet de bescherming gegolden hebben, die de wet van de Twaalf Tafelen 
bood, waarover Gaius ons informeert: 
 

De actie bij wege van de aanvrage van een rechter werd ingesteld 
ingeval een dergelijke procedure bij de wet was voorgeschreven 
voor een bepaalde aangelegenheid, zoals b.v. bij de wet der Twaalf 
Tafelen voor de eis gegrond op een vormelijke mondelinge 
overeenkomst. 
De procedure verliep ongeveer als volgt: Degene die de actie 
instelde, zei: 
‘Ik beweer dat gij mij krachtens vormelijke belofte 10.000 sestertiën 
behoort te geven. Ik vraag u, Erkent of ontkent gij dit?’ De 
wederpartij zei dat hij niet behoorde te geven, waarop de eiser zei: 
‘Vermits gij ontkent, verlang ik dat gij, Praetor, een rechter of 
scheidsman toewijst.’ 139 

                                                 
135 Kaser, RPR I, p. 76 spreekt van die ältere Form. Zie ook noot 33. 
136 Watson, Pers p. 13. 
137 Zo b.v. Rolfe in de tekstuitgave van Gellius, p. 237, as dower. 
138 Varro, De lingua latina V, 14  Filia, dote cassa (Dochter zonder huwelijksgift); V, 175  
       (pecunia) potest item dici dos (geld kan eveneens huwelijksgift genoemd worden). 
139 Gaius, Institutiones IV, 17a: Per iudicis postulationem agebatur si qua de re ita ageretur  
       lex iussisset, sicuti lex XII tabularum de eo quod ex stipulatione petitur; eaque res talis  
       fecerat; qui agebat sic dicebat: EX  SPONSIONE TE MIHI X MILIA SESTERTIUM    
       DARE OPORTERE AIO. ID POSTULO. AIAS AN  NEGES. Adversarius dicebat non  
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De procedure ten overstaan van de praetor heeft betrekking op de 
situatie dat een actie verbonden was aan de overeenkomst, zo lezen 
wij in dit fragment. 
De procedure voor de censor is van een andere aard: de censor 
hield toezicht op o.a. de gewoonten en zeden, het college had het 
regimen morum. Daarbinnen viel ook het toezicht op de wijze 
waarop de patria potestas werd uitgeoefend.140 Maakte men 
misbruik in de uitoefening van deze bevoegdheid, dan kon men 
getroffen worden door een veroordelende uitspraak van de censor. 
In tegenstelling tot de rechtsgang voor de praetor is die voor de 
censor niet aan vaste normen gebonden; de censor had een grote 
mate van discretionaire bevoegdheid, zijn oordeel was op eigen 
inzicht gebaseerd; daardoor kon hij normenbevestigend, maar ook 
vernieuwend optreden.141 Een ander verschil betrof de processuele 
positie van de gedaagde: in een procedure voor de praetor kwam 
hem een rol toe, ten overstaande van de censor bestond geen 
klachtrecht.142 De tekst van Varro schept geen duidelijkheid op een 
toch wel belangrijk punt: hij schakelt de procedure voor de praetor 
en die voor de censor op één lijn; maar mede op grond van de 
Gaius’ tekst is vast te stellen dat de procedure voor de praetor ouder 
is, omdat hij slechts gevoerd kon worden toen de actie nog in 
gebruik was; de procedure voor de censor komt eerst op wanneer 
b.v. de verloving zijn actie weliswaar verloren heeft, maar er 
desalniettemin sprake kan zijn van een morele misstap.  

 
Ik zou de teksten van Gellius en Varro in onderling verband willen bezien; 
men kan zich de gang van zaken als volgt voorstellen: 
De vader van de bruid (B) laat zich beloven door de (vader van de) 
aanstaande bruidegom (A) middels een, tweede stipulatio, dat ingeval van 
niet-nakomen van de huwelijksbelofte A hem, B, een geldsom (pecunia) zal 
voldoen. A. belooft dat op zijn beurt (itidem).(tweede sponsio)  
Langs deze weg stel ik een oplossing voor het tekstprobleem van Gellius 
voor. Wij gaan  ervan uit dat de beschreven Latijnse verloving aanvankelijk 
een dienovereenkomstige procedure in Rome kende, met een meervoudige 
stipulatie en een meervoudige sponsio. Die meervoudige procedure geeft 
Varro ook aan. 

                                                                                                                   
       oportere; actor dicebat QUANDO TU NEGAS TE PRAETOR IUDICEM  SIVE  
       ARBITRUM POSTULO UTI DES. 
140 Kaser, RPR I, p. 62. 
141 Kaser, Das altrömische ius, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1949, p. 62. 
142 Kaser, idem p. 63. 
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Itidem en het bewuste gebruik van de meervoudsvormen van stipulatio en 
sponsio komen zo in onderlinge samenhang en verband tot gelding.143 
  
Hoewel geen sprake is van een formeel huwelijk, gelden vanaf de verloving  
rechten en plichten die voor een deel dezelfde zijn als voor gehuwden.144 De 
ouders van de verloofden hadden de status van schoonouders.145 Schond men 
de rechten, of kwam men de plichten van de nieuwe status niet na, dan 
leverde dat de ander het recht een repudium te zenden.146 Op het repudium 
zal nog nader worden ingegaan.147 
De verloofde wordt uxor genoemd. Aannemelijk is dat de gronden voor het 
verbreken van een verloving dezelfde waren als die voor het verbreken van 
het huwelijk. 
De gebondenheid van partijen bij de verloving was juridisch en 
maatschappelijk kennelijk even sterk als bij het huwelijk. Dat geldt a fortiori 
voor de archaïsche periode: de overeenkomst via stipulatie heeft het karakter 
van een Eidesgeschäft.148 
 
Nadat in het voorafgaande de voorwaarden voor een geldig huwelijk en de 
verloving zijn behandeld, komt het huwelijk zelf aan de orde. 
 
1.7. Het huwelijk; doel.  
Het huwelijk werd gezien als een verbintenis, een verbond tussen man en 
vrouw, in beginsel bestemd voor het gehele leven.149 Iets minder sterk drukt 
Cicero zich uit: 

 
Onze voorouders hebben de sterke wens gehad dat het huwelijk  
standvastigheid kende.150 

 

                                                 
143 Zie ook Kaser, RPR I, p. 76, noot 31; Kupiszewski geeft een aanzet tot een soortgelijke 
       interpretatie ( SZ 77(1960), p. 125  e.v. in Kaser, RPR I, p. 75, noot 27). 
144 Marquardt, Das Privatleben der Römer, Leipzig: Verlag von S.Hirzel 1879, p. 39, noot 4. 
145 Watson, Law of the Ancient Romans, Dallas: Southern Methodist University Press, p. 31. 
146 Zo b.v. D.23, 1, 6 en D.23, 1, 10, beide teksten van Ulpianus. 
147 Hoofdstuk 3. 
148 Kaser, RPR I, p. 169 en Kaser, Das altrömische ius, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht  
       1949, p. 259. 
149 D. 23, 2. 1  Modestinus: Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis  
       vitae, divini  et humani iuris communicatio. Vert: Het huwelijk is een verbond van man  
       en vrouw, een deelgenootschap voor het gehele leven, de vorming van een duurzame  
       gemeenschap naar goddelijk en menselijk recht. 
150 Cicero, De Republica  6, 2, 2 Firmiter enim maiores nostri stabilita matrimonia esse  
       voluerunt. 
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Het huwelijk had een doel: zorgen voor nakomelingschap.151 Het huwelijk 
was hét instrument om de familia en de gens te doen voort bestaan, het was 
de basis van de maatschappij.152 Daardoor werd de cultus van de 
voorvaderen gecontinueerd: de voorvaderen werden door de nakomelingen 
vereerd als degenen die familia en gens in stand hadden gehouden door 
nakomelingen te verwekken; door zelf op zijn beurt aan dit doel mee te 
werken, verwierf men na zijn dood een plaats in deze galerij van 
vereerden.153 Voor dit doel diende de continuïteit van de onderlinge band en 
liefde,154 affectio maritalis; deze onderscheidde het huwelijk van andere 
samenlevingsverbanden, zoals het concubinaat. Om die doelstelling te 
verwezenlijken vereiste het huwelijk feitelijk samenwonen.155 
 
Zoals we hebben gezegd, ging het huwelijk in de oudste tijd samen met de 
vestiging van manus, de maritale macht van de man over zijn echtgenote. 
Hoe stellen wij ons dat voor?156 
Verliep bij een huwelijk confarreatione alles volgens de regels, zoals bij 
andere belangrijke Romeinse festiviteiten, dan begint de dag met het 
waarnemen van de auspiciën.157 Het nemen van de auspiciën was geen loze 
ritus: het stelde het huwelijk onder de autoriteit van de goden.158 De 
plechtigheid staat onder leiding van de Pontifex Maximus en de Flamen 
Dialis. Nadat de pontifex een offer heeft gebracht, wordt de huwelijksakte 
(tabulae/tabellae nuptiales)gepasseerd: de noodzakelijke, wederzijdse 
wilsovereenstemming wordt daarbij tot uitdrukking gebracht;  dan verklaart 
de vrouw tevens haar wil in de manus van haar man te willen treden en 
daardoor in de gens van haar echtgenoot;159 daardoor is de maritale macht 
(manus) gevestigd; vanaf dat moment behoort zij tot de familia van haar man 
en is gerechtigd deel te nemen aan alle plechtigheden en riten van zijn 
familie.160 Vestiging van manus bewerkt immers een verandering van 

                                                 
151 Op vele plaatsen in literaire teksten: Ennius,Chresphontes 120; Plautus, Captivi 889,   
       Aulularia 148; Cicero, De Officiis I, xvii; Gellius, IV, iii, 1,2 en andere. 
152 Cicero, De Officiis I, xvii en Livius, Ab urbe condita, XXXIX, 41,4 spreekt  van prisci  
       mores, de aloude zeden. 
153 Callistratus, Quaestiones II, in:  D. 50, 16, 220, 3. 
154 Bartocci, Le Species Nuptiarum nell’esperienza romana arcaica, Roma: Il Cigno Galileo  
       Galilei, 1999, p. 22.  
155 Watson, Priv, p. 39. 
156 Marquardt, op.cit. p. 47. die met name wijst op de aanwezigheid van tien getuigen, als  
       reminiscentie daaraan. 
157 Valerius Maximus, 2, 1. 1: Apud antiquos non solum publice sed etiam privatim nihil  
       gerebatur nisi auspicio prius sumpto. Vert: Oudtijds werd geen enkele openbare dan wel  
       particuliere handeling verricht dan nadat men eerst de auspicia had waargenomen. 
158 Humbert, Le rémariage à Rome, Milano: Giuffré1972, p. 72. 
159 Mommsen, Römische Forschungen I, 11 e.v. in Marquardt, Privatleben der  
       Römer,Leipzig: Verlag von S.Hirzel, p. 47 noot 3. 
160 Mitteis, Romisches Privatrecht, Aalen: Scientia Verlag 1994, p. 121 e.v. 
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familie, mutatio familiae. Onder leiding van een pronuba, een reeds langer 
getrouwde vrouw, wordt het  jonge paar naar een altaar geleid waar het panis 
farreus, het speltbrood, aan Juppiter wordt geofferd. Vermoedelijk voor dat 
doel is de flamen Dialis bij de plechtigheden aanwezig.    
 
De bruid behoudt haar familienaam en voegt daaraan die van haar man toe, 
in de genitivus ijvoorbeeld Caecilia Metella Crassi.161 Bij haar huwelijks-
sluiting verwerft zij een andere status, die van mater familias of uxor. Cicero 
informeert ons over het verschil in benaming: mater familias is de echt-
genote in een huwelijk dat met manus is gesloten; alle overige echtgenoten 
zijn uxor.162 Bovendien krijgt zij de honor matrimonii, de eer een gehuwde 
vrouw te zijn, die haar onderscheidt van de vrouw die in concubinaat samen 
leeft.163 Overigens heeft het onderscheid slechts sociale en geen rechts-
gevolgen. 
 
De status van de gehuwde man verandert ook, hij is maritus, al komt de term 
vir ook voor.164 
 
Na de echtverbintenis vinden feestelijkheden plaats. Bij het vallen van de 
avond vindt de deductio in domum mariti plaats. Deze dient men te 
onderscheiden van de vestiging van maritale macht (manus). Niet alleen dat 
zij op verschillende momenten in het ritueel hun plaats hebben, zij hebben 
ook een verschillend doel. De deductio maakt deel uit van de feestelijkheden 
van de trouwdag en is een rituele, maar wel feitelijke handeling. Dit gebruik 
maakt het huwelijk uiterlijk waarneembaar en daardoor controleerbaar. De 
feestgenoten participeren als getuigen en vergezellen de jonggehuwden naar 
hun nieuwe woning. 
 
Ook coemptio165 kent zijn eigen ritueel, overigens profaner van karakter dan 
de confarreatio. De schijnkoop wijst immers op een formele rechts-
handeling, waardoor iemand aan een ander eigendom over personen of zaken 
afstaat. Daarbij zijn vereist vijf gekwalificeerde, dat wil zeggen hiertoe 
speciaal uitgenodigde volwassen Romeinse burgers, getuigen als mede een 
weegschaalhouder (libripens). Gaius beschrijft de procedure: 

 

                                                 
161 Gaudemet, Observation sur le manus, in: Archives de l’histoire du droit oriental et  
       Revue des droits de l’ Ántiquité II, (1953) p. 347; Marquardt, Das Privatleben der 
       Römer I, Leipzig: Verlag von S.Hirzel, p. 21 noot 2. 
162 Cicero, Topica iii, 14.  
163 Kaser, RPR I, p. 322 en noot 9. 
164 B.v. Gaius, Institutiones, I, 136. 
165 Boethius’ commentaar op Cicero, Topica 3. 14,in: Piro, Usu in manum convenire,     
       Napoli, Edizione Scientifiche Italiane, 1994, p. 45. 
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De vormelijke overdracht is een soort van symbolische verkoop. Ook 
deze rechtshandeling is eigen aan de Romeinse burgers en wordt op 
de volgende wijze verricht: er worden tenminste vijf volwassen 
Romeinse burgers als getuigen opgeroepen en voorts nog iemand die 
dezelfde staat heeft en die de bronzen weegschaal moet hanteren; 
laatstgenoemde wordt weegschaalhouder genoemd. In hun bijzijn 
spreekt degene aan wie vormelijk overgedragen wordt, terwijl hij 
een stukje brons vasthoudt, het volgende uit, 
‘Ik beweer dat deze mens naar Quiritisch recht mij toebehoort en hij 
door mij gekocht is met dit brons en deze bronzen weegschaal’. 
Vervolgens tikt hij met het stukje brons tegen de weegschaal en geeft 
het zogenaamd als koopprijs aan degene door wie hij aan hem wordt 
overgedragen.166 

 
Ook hier is sprake van een plechtigheid, met reminiscentie aan zeer oude 
tijden: Brons wordt gebruikt omdat het vroeger het enige betaalmiddel 
was.167  
Ook bij de ceremonie van de coemptio is sprake van onderlinge wils-
overeenstemming,168 ook voor de vestiging van manus. 
Vanaf het moment van de wilsovereenstemming bevond de vrouw zich in 
manu mancipioque.169 Deze term in mancipio esse is voorbehouden aan de 
machtsoverdracht door middel van coemptio. 
Volledigheidshalve wordt hier gewezen op de tekst die Gaius in dit verband 
gebruikt: bij zijn bespreking van de emancipatio spreekt hij over in causa 
mancipii esse.170 De formule blijkt uitsluitend bij Gaius in gebruik te 
zijn171en wordt gekwalificeerd als een technische term: causa komt de 
betekenis van ’rechtspositie, rechtstoestand’ toe; de term is in betekenis 
synoniem aan de bij Gellius aangetroffen formule.   
 

                                                 
166 Gaius, Institutiones I, 119: Est autem mancipatio imaginaria quaedam venditio: quod et  
       ipsum ius proprium civium Romanorum est; eaque res ita agitur: adhibitis non minus  
       quam quinque testibus civibus romanis puberibus et praeterea alio eiusdem condicionis  
       qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is qui mancipio accipit aes tenens 
       ita dicit:Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc 
       aere aeneaque libra. Deinde aere percutit idque aes dat ei a quo mancipio accipit,quasi  
       pretii loco. 
167 Gaius, Institutiones I, 122. De wet van de Twaalf Tafelen spreekt uitsluitend over  
       bronzen betaalmiddel. 
168 Zie Piro, noot 162, p. 43. 
169 Gellius, Noctes Atticae IV, 3, 3. 
170 Gaius, Institutiones I, 131. 
171 David-Nelson, Gai Institutiones, Leiden: Brill 1954-1968, p. 163. 
172 Recent: Raaflaub, Social struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 198. 
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Vestiging van manus door confarreatio is bij de patriciërs in gebruik:172 zij 
alleen konden immers in de aanvang een geldig huwelijk sluiten en voor hen 
golden de voorvaderlijke, door cultus en religie geïnspireerde gebruiken. De 
belangen van de plebejers liepen in veel opzichten parallel aan die van de 
patriciërs: hun bijdrage aan de totale economie en het sociale leven van 
Rome had hun vaak grote welvaart gebracht. Die belangen eisten ook 
waarborgen en juridische garanties bij overdracht, vererving, huwelijk etc. 
Zij hebben voor het huwelijk hun eigen vormen en formaliteiten gekend. 
Vanuit die opvatting hebben sommige schrijvers beredeneerd dat het 
huwelijk cum manu, waarbij de manus gevestigd  werd door  coemptio, een 
plebejische instelling was;173 onaannemelijk lijkt deze stelling niet.  
Hoe maritale macht werd gevestigd, hangt in dat geval dan af van de sociale 
klasse van de bij de overeenkomst betrokken families. 
 
In de romanistiek neemt men algemeen aan dat het huwelijk cum manu de 
oudste vorm is, en in de archaïsche periode bij uitsluiting heeft bestaan. Dat 
valt af te leiden uit een tekst die handelt over het huwelijk sine manu:174 
 

Om die reden is bij de wet van de Twaalf Tafelen bepaald dat als 
een vrouw niet op deze wijze in de beschermingsmacht van haar 
echtgenoot wilde komen, zij jaarlijks gedurende een periode van drie 
opeenvolgende nachten afwezig moest zijn om zo telkens de 
verjaring te stuiten.175 

 
Waarom zou men voorkeur voor het huwelijk sine manu hebben? 
Gaius spreekt over de vrouw als subject van handelen: als zij de 
verjaringstermijn wil stuiten, moet zij ervoor zorgen dat ze drie 
achtereenvolgende nachten niet onder hetzelfde dak als haar echtgenoot 
verblijft. Dat actief handelen zien wij uitsluitend bij de usu-modaliteit 
optreden: ieder jaar opnieuw kan zij die keuze maken.176 Door feitelijke 
afwezigheid gedurende drie nachten stuit zij de verkrijgende verjaring, 
waardoor van rechtswege ‘maritale macht’ wordt gevestigd.  
De uitleg van de wetsbepaling houdt in dat de continuïteit van de echtelijke 
relatie en daarmee samenhangend de uitoefening van haar opdracht niet 
wordt beëindigd of opgeschort, maar slechts onderbroken, en wel gedurende 

                                                 
 
173 Zo Girard, Manuel élementaire de Droit Romain, Paris: Arthur Rousseau editeur  1906,  
       p. 149. Bij ons: Van Oven, Leerboek van het Romeins Privaatrecht, Leiden: Brill 1946,  
       p. 449. 
174 Deze tekst werd reeds eerder besproken in Hoofdstuk 1, zie noot 45. 
175 Gaius, Institutiones I, 111: Itaque lege duodecim tabularum cautum est ut si qua nollet eo  
       modo in manum mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque  
       anni (usum) interrumperet. 
176 Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano preclassico, Milano: Cedam 2000 p. 212. 
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drie nachten; ook haar dagelijkse bezigheden en verplichtingen worden niet 
geschaad. Alleen de verplichting tot echtelijke samenleven wordt er 
kennelijk door getroffen. 

 
Over de zin en achtergrond van het trinoctium is veel gespeculeerd. 
Zo werpt Treggiari177de vraag op of hier geen sprake is van een 
proefhuwelijk: de bestendigheid van de relatie kan door de partners 
gewaardeerd worden, de fertiliteit kan beoordeeld worden en bij een 
negatieve waardering van een van beide of beiden, vindt geen 
‘eigendomsoverdracht’ plaats. Zij vraagt zich af of in een dergelijk 
samenlevingsverband wel sprake is van het ter beschikking stellen 
van een huwelijksgift (dos )! 
Deze theorie lijkt ons minder juist omdat een kenmerkend element 
van de ‘huwelijkse’ samenleving, de bruidsschat, ontbreekt. 
Daardoor komt een dergelijke samenleving eerder het predikaat 
concubinaat toe dan vrije huwelijks vorm. Het concubinaat178 is een 
zuiver feitelijke relatie, de vrouw staat buiten de rechtspositie van 
haar minnaar; wat hen beiden bindt, is de geslachtsgemeenschap. 
Kinderen, die uit een dergelijke relatie worden geboren, volgen de 
rechtspositie van de moeder, dit in tegenstelling tot het manus-vrije 
huwelijk, waar de kinderen de rechtspositie van de vader volgen. 
Daarin ligt de erkenning van de legitimiteit van dit samen-
levingsverband. Het ligt om die reden niet in de rede te ver-
onderstellen dat de huwelijksgift niet gegeven werd dan op het 
moment dat door ononderbroken samenleving van een volledig jaar 
de maritale macht een feit was.   
Een tweede poging tot verklaren is afkomstig van Lévy-Bruhl.179 Een 
geldig huwelijk, zonder manus wordt door deze auteur getypeerd als 
‘une sorte de stage’; na afloop van die proefperiode, ‘si la femme a 
donné toute satisfaction à son mari, elle est, sans autre forme, 
introduite dans la famille de celui-ci’.  
Een kanttekening hierbij is dat  de bronnen wijzen op de actieve rol 
van de vrouw: het uitgangspunt dat sprake moet zijn van satisfactie 
van de man, is betwistbaar. Een proefperiode, stage of welke andere 
benaming men ook wil geven, gaat voorbij aan het feit dat Gaius 
uitdrukkelijk spreekt van de huwelijkse staat: nupta perseverabat, zij 
bleef een vol jaar ononderbroken gehuwd (anno continuo nupta 

                                                 
177 Treggiari, Roman Marriage, Oxford: At the Clarendon Press 1991, p. 21. 
178 Meyer, Der römische Konkubinat, Aalen: Scientia Verlag 1966 p. 87 e.v. 
  
179 In: Bartocci: Le species Nuptiarum nell’esperienza romana arcaica, Roma:  Il Cigno  
       Galileo Galilei, 1999, p. 31. 
180 Treggiari, Roman marriage, Oxford: At the Clarendon Press 1991, p. 35.         
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perseverabat). Dat dient men toch zo te verstaan dat bij beide 
partners de wil voorop stond gehuwd te zijn en dat dus sprake is van 
de blijvende aanwezigheid van de affectio maritalis. 
Er is dan ook weinig ruimte voor een andere interpretatie van dit 
verschijnsel dan dat wij te doen hebben met een erkende vorm van 
huwelijk, echter een, waar in afwijking van de algemeen geldende 
regel, geen maritale macht tot stand kwam, onmiddellijk bij de 
huwelijkssluiting.   
Tegen de suggestie van Treggiari180 dat de ontwikkeling van het 
huwelijk van een mét maritale macht naar een zonder, ten nauwste 
samenhangt met de regels van eigendomsverwerving en met de 
maatschappelijke ontwikkelingen die echtscheiding in de hand 
werkten, kan worden ingebracht dat echtscheiding door de wet van 
de Twaalf Tafelen op deze wijze niet gereguleerd kan zijn: daar was 
het de tijd in het midden van de vijfde eeuw nog niet voor. Het zou 
immers betekenen dat de vrouw het initiatief een scheidingsprocedure te 
starten toekomt. De maatschappelijke verhoudingen maken het hoogst 
onwaarschijnlijk dat die mogelijkheid bestond.181 

 
Het lijkt aannemelijker dat het de familie was, die een echtverbintenis met 
maritale macht of niet of nog niet wilde; dat is op zijn beurt zeer goed 
verklaarbaar vanuit bestaande vermogensposities: men wilde machts-
verschuivingen in vermogen voorkomen en het eigen vermogen veilig 
stellen. Een in dit verband interessante suggestie deed recentelijk Eder.182 Hij 
vermoedt dat het huwelijk sine manu een instrument was in de klassenstrijd: 
patricische vrouwen konden wel huwen met een plebejer, maar kwamen niet 
onder zijn manus. Verschuiving in vermogen kon zo worden voorkomen. 
In dat opzicht werden de belangen van patriciërs en plebejers bij de 
genoemde regeling in de wet formeel in gelijke mate bediend. De patriciërs, 
die nog altijd de landeigenaren waren en die vanuit hun lange traditie er 
belang bij hadden, dat de vrouw geïntegreerd werd binnen de familie van de 
man183 hielden vast aan de vestiging van maritale macht: binnen de 
agrarische gemeenschap heeft de echtgenote ook een belang deel uit te 
maken van het huishouden: Haar taak van echtgenote en opvoeder van de 
kinderen, degene die leiding geeft aan de huishouding en toezicht heeft op 
het personeel, kan die belangrijke taken niet uitoefenen zonder zelf deel uit 
te maken van de familia. De plebejers hadden de keuze, met of zonder 
maritale macht en beide vormen werden gelegaliseerd.  
                                                 
 
181 Zie ook Astolfi, Il matrimonio nel diritto preclassico, Milano: Cedam 2000, p. 207. 
182 Eder, The political significance of the codification of law in archaic societies,in:  
       Raaflaub, Social struggles in archaicRome, Oxford: Blackwell’s  2005, p. 255. 
183 Bartocci, Le species nuptiarum nell’esperienza romana arcaica, Roma: Il cigno Galileo  
       Galilei 1999, p. 31. 
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De oorsprong van deze vorm van echtverbintenis, zonder maritale macht, 
blijft onduidelijk; de rol van de vrouw, aan wie de beslissing is jaarlijks de 
echtelijke samenleving tijdelijk te onderbreken, heeft aanleiding gegeven tot 
theorievorming.184 
 
Een laatste punt van aandacht is de vraag, of het huwelijk gekwalificeerd 
moet worden als een rechtsfeit, een feit waaraan het recht bepaalde gevolgen 
verbindt; of als een wat in de moderne dogmatiek een rechtshandeling heet, 
een door het recht erkende handeling waarbij bepaalde gevolgen van die 
handeling, bewust worden nagestreefd, omdat men die gevolgen wil.  
Onder romanisten is de gangbare opvatting dat het huwelijk een rechtsfeit185 
is. De indruk bestaat dat deze opvatting vooral stoelt op het tijdperk, dat 
overwegend buiten het bestek van deze studie valt: het principaat. 
Uitgangspunt tijdens het principaat is dat wilsovereenstemming (consensus) 
het huwelijk tot stand brengt en dat het ontbreken ervan de huwelijksband 
als niet-bestaand erkent. Hoe moeten wij de positie van het huwelijk ten tijde 
van de republiek begrijpen? 
Was sprake van een overeenstemming (consensus) dan was daarmee het 
huwelijk nog niet tot stand gekomen. Eerst moest aan bepaalde voorwaarden 
voldaan worden en bepaalde beletsels mochten zich niet voordoen. Deze 
regels stammen uit het gewoonterecht en zijn ook later gehandhaafd. 
Daarover is in het voorafgaande gesproken. 
Was aan die voorwaarden voldaan en deden beletsels zich niet voor, dan 
werd vervolgens in de oudste tijden het huwelijk aangegaan met maritale 
macht (manus). Manus betekende een rechtsbetrekking, die een verandering 
van rechtspositie van de vrouw inhield. 
Op welk moment in de procedure om tot een huwelijk te komen, is sprake 
van deze juridische mutatie? Lopen wij de verschillende fasen nog eens na. 
Bij gelegenheid van de verloving (sponsalia) worden afspraken gemaakt: de 
wil van beide partijen om tot een huwelijk te komen leidt tot de 
wilsovereenstemming, over de rechtsbetrekking tussen de aanstaande echte-
lieden worden afspraken gemaakt; afspraken worden gemaakt over de 
huwelijksgift en wellicht over het moment waarop het huwelijk zal worden 
aangegaan. Hierbij is geen sprake van feitelijke handelingen, zij vormen 
gezamenlijk een obligatoire overeenkomst en in de oudste tijd worden 
dergelijke overeenkomsten bindend door de stipulatie, en in rechte af-
dwingbaar. 

                                                 
184 Kaser in Bartocci, Species etc. p. 32, noot 98; De Zuluetta, The institutions of  
      Gaius, Oxford: At the Clarendon Press1953, p. 37. Beiden veronderstellen b.v. met een  
       overblijfsel te doen te hebben van een prehistorische matriarchaat. Enige bevestiging  
       vanuit bestaande bronnen is daarvoor niet te krijgen. 
185 Verwezen wordt naar de discussie, eerder in dit hoofdstuk. 
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Bij de huwelijkssluiting, die in de oudste tijd uitsluitend confarreatione 
plaats vindt, maakt de vestiging van manus onderdeel uit van het geheel aan 
rituelen dat de huwelijkssluiting vormt. Binnen het geheel van handelingen 
maakt de overgang van de bruid in de maritale macht van haar bruidegom of 
diens pater familias, als juridisch onderdeel, deel uit van het ritueel. Er 
ontstaat een nieuwe rechtsbetrekking, die een mutatie betekent van de 
bestaande: de bruid verlaat haar familia en treedt in die van haar bruidegom 
en zij aanvaardt daarmee een ondergeschikte positie, nu ten opzichte van 
haar man. Dat wordt in een huwelijksakte vastgelegd, die door getuigen 
wordt ondertekend. Deze gevolgen zijn gewild, door de handeling te stellen 
wordt het beoogde doel bereikt. 
 
Wordt maritale macht gevestigd coemptione, dan gebeurt dat ook binnen het 
geheel aan rituelen dat de huwelijksaanvang omgeeft. Ook hier geldt 
hetzelfde als bij de confarreatio huwelijkssluiting: er ontstaat een nieuwe 
rechtsverhouding en de wijziging wordt door wet en gewoonte 
voorgeschreven, en ook hier geldt dat het vooraf gestelde doel door het 
stellen van de handeling wordt bereikt. 
 
In beide vormen van huwelijkssluiting is derhalve sprake van een door wet 
of gewoonterecht gedicteerde procedure, die tot het vooraf gestelde doel 
leidt. De conclusie mag zijn dat de huwelijkssluiting niet een zuiver feitelijk 
gebeuren was en dat niet alleen de consensus toereikend was om een 
huwelijk aan te gaan. Het manus-huwelijk verbindt zodoende het gehuwd 
zijn en de rechtsverhouding tussen de vrouw en degene die de maritale 
macht over haar bezit. Deze rechtsverhouding is er een van onderwerping: 
zij schikt zich in de maritale macht van haar echtgenoot, en aanvaardt zijn 
gezag. Daarbij is geen sprake van dwang:186 Zij aanvaardt dat gezag, die 
ondergeschikte positie, omdat zij die van tevoren heeft geweten én gewild. 
Haar handeling was, om het in de moderne dogmatiek te formuleren, gericht 
op het beoogde gevolg. In die zin is de huwelijkssluiting een rechts-
handeling, in die gevallen waar het huwelijk met maritale macht wordt 
aangegaan. 
 
Anders ligt de situatie in een huwelijk zonder maritale macht: wij 
recapituleren een aantal relevante punten.  
De echtgenote is óf sui iuris óf staat nog onder patria potestas. 
De huwelijkssluiting vindt niet plaats in een zelfde procedure als bij het 
huwelijk met maritale macht. 
Zij treedt bij gelegenheid van haar huwelijk niet toe tot de familia van haar 
echtgenoot; een mutatio familiae vindt niet plaats. 
                                                 
186 Bartocci, Le species nuptiarum nell’esperienzia romana arcaica. Roma: Il cigno Galileo  
       Galilei 1999, p. 28. 
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Wél geldt dat sprake is van consensus om tot een samenleving(sverband) te 
komen; de eventuele kinderen komen ook in deze verbintenis onder het 
gezag van de man. 
De conclusie kan dan ook slechts zijn dat een huwelijkssluiting zonder 
maritale macht geen rechtshandeling in hield. Wel kan men spreken van een 
rechtsfeit: Man en vrouw besluiten tot samenleven en vormen tezamen een 
gezin. 
  



Hoofdstuk 2 
 

HOE EINDIGT EEN HUWELIJK NAAR OUD ROMEINS RECHT? 
 
In het vorige hoofdstuk bespraken wij de voorwaarden, waaraan men moest 
voldoen om een naar Romeins recht geldig huwelijk aan te gaan. 
Basisvoorwaarde was, dat men een vrij Romeins burger was: was men 
geboren uit vrijgeboren ouders krachtens een rechtens geldig huwelijk en 
leefde men zelf in vrijheid (libertas), dan was men Romeins burger (civis 
romanus) en bezat men burgerrecht (civitas, ius civitatis, of ius Quiritium).   
Dat burgerrecht kon verminderd worden; gevolg daarvan was verandering 
van burgerlijke rechtstoestand: 
 

Vermindering van rechtsbevoegdheid betekent: verandering van 
burgerlijke rechtstoestand.1 

 
Het Romeinse recht kende gradaties in de afname van het burgerrecht, of 
rechtsbevoegdheid. Paulus: 
  

Er zijn drie soorten vermindering van rechtsbevoegdheid, namelijk 
de grote, de middelste en de kleine. Wij erkennen immers drieërlei 
staat, namelijk die van vrijheid, burgerrecht en familie. Wanneer wij 
deze allemaal - d.w.z. vrijheid, burgerrecht en familie - verliezen, is 
er derhalve sprake van de grote vermindering van rechts 
bevoegdheid. Wanneer wij evenwel het burgerrecht verliezen maar 
de vrijheid behouden, is er sprake van de middelste vermindering 
van rechtsbevoegdheid. Wanneer zowel vrijheid als burgerrecht 
worden behouden, maar slechts verandering van familie optreedt, 
staat vast dat het gaat om de kleine vermindering van rechts-
bevoegdheid. 2 

 
Welke van de genoemde veranderingen waren van invloed op het voort-
bestaan van het huwelijk? 
De maxima vorm, verlies van vrijheid, vindt plaats wanneer iemand in 
slavernij geraakt, dat wil zeggen onder de absolute macht van een ander (in 
aliena potestate)3 staat. Dat ‘zijn vanzelfsprekend de slaven die onder de 
                                                 
1 D.4. 5. 1 Gaius, Ad edictum provinciale IV, Capitis minutio est status permutation. 
2 D. 4, 5, 11 Paulus, Ad Sabinum II, Capitis deminutionis tria genera sunt: maxima media 
   minima; tria enim sunt quae habemus, libertatem civitatem familiam. Igitur cum omnia   
   haec amittimus, hoc est libertatem et civitatem et familiam, maximam esse capitis  
   deminutionem. Cum vero amittimus civitatem, libertatem retinemus, mediam esse capitis  
   deminutionem; cum et libertas et civitas retinetur, familia tantum mutatur, minimam esse  
   capitis deminutionem constat.  
3 Gaius, Institutiones: I, 51. 
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absolute macht van hun meester staan’, volgens Gaius.4 Eerder heeft hij 
immers gesteld dat de belangrijkste onderscheiding in het personenrecht 
deze is dat mensen of vrij of slaaf zijn.5 Het bezit van libertas is doorslag-
gevend. Zonder het bezit van vrijheid vervallen alle rechten en 
bevoegdheden; iemand die in slavernij geraakt, kan dan ook geen geldig 
huwelijk continueren: aan zijn echtverbintenis komt van rechtswege een 
einde. 
De minor-variant onderscheidt zich van de eerder genoemde doordat de 
vrijheid behouden blijft, terwijl het burgerschap verloren wordt. In het 
voorbeeld dat Gaius noemt, de verbanning, wordt duidelijk wat de conse-
quenties zijn: men wordt tijdelijk, voor de duur van de verbanning, in zijn 
rechten gesuspendeerd, maar verliest die niet definitief.  
Voor het huwelijk geldt dat het ook in deze variant, van rechtswege eindigt: 
dat leidt men af uit de tekst, waarin Gaius meldt dat patria potestas eindigde, 
wanneer iemand burger werd van een andere staat.6 Naar analogie van patria 
potestas eindigt van rechtswege ook manus, zo neemt men algemeen aan. 
De minima-variant betreft de burgerlijke status.  
De kleine treedt in:  

 
bij degenen die geadopteerd worden, evenzo bij vrouwen die een 
schijnkoophuwelijk aangaan, verder bij hen die in gezags-
afhankelijkheid worden gebracht of die daaruit na een vormelijke 
overdracht worden vrijgelaten. 7 

 
Het aangaan van een huwelijk met maritale macht (manus) houdt dus een 
z.g. kleine vermindering van burgerlijke rechtstoestand in. 
Voor het huwelijk is hij alleen van belang in zoverre hij manus beïnvloedt; 
de genoemde rechtshandelingen adrogatio, adoptio en emancipatio 
beïnvloeden het huwelijk niet.8 Dat doen zij wel, indien de genoemde 
rechtshandelingen een graad van verwantschap tot gevolg hebben, die een 
wettelijk beletsel voor een geldig huwelijk vormt.9 
 
En tenslotte eindigt het huwelijk van rechtswege door de dood van een der 
partners. 
 
 
                                                 
4 Gaius, Institutiones I, 52: In potestate itaque sunt servi dominorum. 
5 Gaius, Institutiones I, 9. 
6 Kaser, RPR I, p. 325, en noot 6. 
7 Gaius, Institutiones I, 162: ... quod accidit in his qui adoptantur, item in his quae  
   coemptionem faciunt et in his qui mancipio dantur quique ex mancipatione manumittuntur. 
8 Kaser, RPR I, p. 325. 
9 Gaius, Institutiones I, 61. 
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2. Postliminium 
 
Het basale onderscheid in het personenrecht, vrije burger of slaaf, heeft de 
Romeinse jurist bij de toenemende expansie van Rome voor een probleem 
gesteld: dat betrof de positie van de krijgsgevangene (captivus). Het 
probleem wordt in de bronnen als volgt beschreven: een vrije burger raakt in 
krijgsgevangenschap en verliest daarmee zijn vrijheid. Hij verliest als gevolg 
van capitis deminutio maxima al zijn burgerrechten en verplichtingen.  
Rome voerde zeer vele oorlogen en het moet om grote aantallen burgers, die 
in krijgsgevangenschap raakten, waaronder niet alleen soldaten, zijn gegaan. 
Bovendien zal na afloop van de krijgsoperaties een groot aantal vermisten te 
registreren zijn geweest, van wie onduidelijk was of zij nog in leven waren. 
Bij de vredesonderhandelingen is de positie van de krijgsgevangenen punt 
van onderhandeling geweest en hun repatriëring leverde een juridisch 
probleem op: Welke rechtspositie hadden zij bij terugkomst in hun land? 
Het recht ontwikkelde daarvoor het postliminium, later ius postliminii 
geheten,10 de rechtspositie waarnaar de uit vijandige krijgsgevangenschap 
teruggekeerde, actief zowel als passief terugkeerde in zijn vroegere 
rechtstoestand.11 Dat betekende in juridische fasen onderscheiden, dat de 
burger al zijn rechten verloor op het moment dat hij in krijgsgevangenschap 
geraakte; zijn (burger)rechten werden echter opgeschort, gesuspendeerd, 
waren in pendenti/ pendens, en herleefden, op het moment dat hij, als vrij 
persoon, terugkeerde binnen de grenzen van Romeins gebied.  
Gaius: 

Maar als de ascendent door de vijand gevangen genomen is, blijft 
desondanks - hoewel hij slaaf van de vijand wordt - de rechtspositie 
van de kinderen hangende als gevolg van het recht van terugkeer. 
Door dit recht herkrijgt een gevangene van de vijand bij zijn 
mogelijke terugkeer al zijn vroegere rechten.12 

 
Overleed hij tijdens zijn krijgsgevangenschap, dan werden zijn rechten als 
vervallen beschouwd vanaf het moment dat hij in krijgsgevangenschap 
geraakte.  
Een interessante verfijning op de tot dan toe geldende regeling levert een Lex 
Cornelia,13 van Sulla. De volledige titel luidt Over de bevestiging van 
testamenten van hen die onder de macht van de vijand zijn overleden’, een 
                                                 
10 Kaser, RPR I, p. 290 met literatuur. 
11 Heumann-Seckel, p. 442 lk. 
12 Gaius, Institutiones I, 129: Quodsi ab hostibus captus fuerit parens, quamvis servus  
     hostium fiat, tamen pendet ius liberorum propter ius postliminii, quo hi qui ab hostibus  
     capti sunt, si reversi fuerint omnia pristina iura recipiunt. 
13 Rotondi, Leges 673- 81. 
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titel die wij terugvinden in een tekst van Iavolenus.14 Deze wet regelde de 
geldigheid van testamenten van krijgsgevangenen die tijdens hun gevangen-
schap overleden. Gebeurde dat en had de betrokkene een testament gemaakt 
vóórdat hij in krijgsgevangenschap geraakte, dan bleef dat testament van 
kracht.  
Deze z.g. fictio legis Corneliae, de fictie als ware de betrokkene bevoegd na 
te laten, wordt gezien als een belangrijke juridische innovatie. 
 
Op het herleven van de rechten van de krijgsgevangene na terugkeer, waren 
twee uitzonderingen: ‘bezit’ en ‘huwelijk’ vielen buiten deze regeling: 

 
De echtgenoot krijgt zijn echtgenote krachtens het terugkeerrecht 
niet terug zoals een vader zijn zoon, maar door (hernieuwde) 
instemming wordt het huwelijk hersteld. 15 

 
Dat betekende dat het huwelijk van rechtswege eindigde wanneer een van 
beide partners in krijgsgevangenschap geraakte. De volgende mogelijkheid 
stond uiteraard wel open: was de partner die niet in krijgsgevangenschap 
geraakte, tijdens de duur van de afwezigheid van de ander geen nieuwe 
huwelijksverbintenis aangegaan, en bestond ook bij haar de wens de 
samenleving weer op te nemen, dan betekende dat, dat op dat moment een 
nieuwe echtelijke verbintenis tot stand kwam. Formeel dus geen herleven 
van de huwelijksbetrekking, materieel wel. Over een aantal praktische 
problemen, die gevolg konden zijn van deze regeling komen wij nog te 
spreken.16 
 
Ook bestond de mogelijkheid het huwelijk te ontbinden via scheiding. 
Daarover zal het in de volgende hoofdstukken gaan. 
 

                                                 
14 D.28, 3,15: Iavolenus, Epistulae IV. 
15 D.49. 15. 14. 1: Pomponius, Ad Sabinum III, Non ut pater filius, ita uxorem maritus iure   
     postliminii recipit, sed consensu redintegratur matrimonium.  
     Levy,Verschollenheit, p. 149. Watson, Priv, p. 38; Volterra, Matrimonio e divorzio,  
     NDI X, p. 332, lk. 
16 Hoofdstuk 3 staat stil bij absentia. 



Hoofdstuk 3 
 

ECHTSCHEIDING 
 
 
3.1.Terminologie 
 
Voor de handelingen die ‘scheiden’ aanduiden, gebruiken de Romeinen 
verschillende woorden: 
Gaius geeft de volgende etymologische verklaring van het Latijnse woord 
echtscheiding (divortium): zij gaan uiteen, die het huwelijk willen eindigen, 
hun geesten zijn gescheiden: 

 
Het woord echtscheiding is ofwel afgeleid van de scheiding der 
geesten, ofwel van het feit dat degenen die hun huwelijk beëindigen, 
in verschillende richtingen uiteengaan.1 

 
De gangbare woorden voor echtscheiden zijn te onderscheiden in twee 
benaderingen: juridisch taalgebruik en meer feitelijk, dat wil zeggen: het 
uiteengaan van de partners. 
Tot de eerste groep behoren:  
- Repudiare; de term wordt ook gebruikt bij verbreken van de verloving:  

 
Tussen een ‘echtscheiding’ en een ‘opzegging’ bestaat dit verschil 
dat ook een toekomstig huwelijk kan worden o-gezegd, terwijl het 
onjuist is van een verloofd meisje te zeggen dat zij gescheiden is, 
want de term echtscheiding is ontleend aan het feit dat degenen die 
uit elkaar gaan, in verschillende richtingen uiteengaan.2 

 
Handelend persoon is degene die de scheiding initieert, meestal is de man 
subject van de handeling;3 bij hoge uitzondering is de vrouw subject. In de 
betekenis ‘echtscheiden’ wordt het woord niet gebruikt bij Plautus, 
Terentius, Cicero, Livius en Ovidius. 
- Divertere zien wij bij Plautus in gebruik, met de vrouw als handelend 
persoon. Later treedt ook de man als subject op. Het woord komt bij de 
prozaschrijvers in de late republiek niet voor. Initiatiefnemer en 
vertrekkende zijn dezelfde persoon. Divortium (facere) treffen wij in een 

                                                 
1 D. 24. 2. 2: Gaius, libro XI ad edictum provinciale, Divortium autem vel a diversitate  
   mentium dictum est vel quia in diversas partes eunt, qui distrahunt matrimonium.   
2 D. 50. 16. 191: Paulus, Libro XXXV ad Edictum, Inter divortium et repudium hoc interest  
   quod repudiari etiam futurum matrimonium potest, non recte autem sponsa divortisse  
   dicitur quod divortium ex eo dictum est quod in diversas partes eunt qui discedunt.  
3 Bonfante, Corso di diritto romano I, Roma, p. 33-4. 
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citaat van Cato aan bij Gellius;4 het is later de meer gangbare en ook 
technische term geworden.5 
- Dimittere (wegsturen) kan man en vrouw tot subject van de handeling 
hebben; de formulering komt veelvuldig voor bij Cicero en de 
prozaschrijvers van het vroege principaat. Het is dan een terminus technicus 
geworden. 
Tot de tweede groep behoort een reeks formuleringen die ruim-telijke 
scheiding aangeven; subject van handelen is degene die ex (domo) handelt, 
met andere woorden, de handeling houdt een verwijdering uit de echtelijke 
woning in. Bij de komedieschrijvers komen wij veelvuldig tegen 
- Exigere,6 (wegjagen) en extrudere7(wegjagen, eruit stoten), waarbij de 
handelende persoon de eigenaar van de woning is; dat is vaak, maar niet 
uitsluitend de man.8Daarnaast komen wij bij Cicero expellere (verdrijven) 
tegen.9 
- Vertrek uit de echtelijke woning wordt aan gegeven door 
abire10 (weggaan) en, discedere (weggaan, afscheid nemen).11 De laatste 
term wordt later, in de klassieke periode, een vakterm in het huwelijks-
recht.12 Daarnaast komt deserere (verlaten) voor,13 terwijl separare 
(scheiden) zeldzaam is.14 
 
3.2. Het repudium 
 
Zoals reeds is gezegd was de echtelijke liefde (affectio maritalis) de motor 
voor de huwelijkse samenleving; nodig was wederkerigheid. Ontbrak het nu 
aan die wederkerigheid, was een van beide partners niet langer bij machte de 
relatie in stand te houden, dan was sprake van een breuk in de relatie.  
Volhardde men in die houding, dan kon dat leiden tot een definitieve 
breuk.15 Om dat definitieve moment aan te geven en om een einde aan de 
huwelijkse relatie te maken, kon de partner over gaan tot opzeggen van de 
relatie, de verstoting; dat is een éénzijdige handeling; de Romeinen betitelen 
deze als het repudium. 
                                                 
4  Gellius, Noctes Atticae X, 23.4 ‘Vir’inquit, ‘cum divortium facit..’ 
5   Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologique de langue latine, Paris: Librairie  
     C.Klincksieck 1959, p. 725 lk.  
6   B.v. Plautus, Mercator 822 en Terentius, Hecyra 242. 
7   Plautus, Rudens 1046-7. 
8   Levy, Hergang p. 78, noot 4. 
9   Cicero, Pro Cluentio 14. 188. 
10 Plautus, b.v. Menaechmi 722 en Miles 1164. 
11 B.v. Cicero, Pro Cluentio 189. 
12 Levy, Hergang p. 6 e.v. 
13 B.v. Plautus, Amphytrio 888, Terentius, Adelphoe 477. 
14 Treggiari, Roman Marriage, Oxford: At the Clarendon Press 1991, p. 441;  
     Georges’Ausführliches Handwörterbuch meldt geen enkel voorbeeld. 
15 Volterra, Matrimonio e divorzio in: NDI X, p. 330. lk. 
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Het repudium  vertoont overeenkomst met het Attische recht: de eenzijdige 
handeling die een einde aan de huwelijksverbintenis maakt, de apopempsis, 
staat in het Griekse recht beide partners als rechtsmiddel ter beschikking; 
qua vorm komt dat overeen met het Romeinse repudium. Of het in het 
Romeinse recht beide partners ter beschikking staat, zal nog nader 
onderwerp van bespreking zijn. 
 
Over de formule zijn de volgende versies in gebruik: In de teksten is Baete 
foras16 (Ga de deur uit!) over geleverd, een oudere formulering.17 
Ondenkbaar is niet dat deze formule oudtijds in gebruik was toen de 
huwelijksopzegging kon worden beperkt door de vrouw eenvoudig de deur 
te wijzen; dat viel in de tijd samen met de situatie dat de vrouw geen privé 
eigendom kon bezitten.  
De latere en meer gebruikelijke vorm van de huwelijksopzegging vinden wij 
bij Gaius: 

 
Bij verstoting, dwz opzegging zijn de volgende formules algemeen 
aanvaard: ‘Houd je eigen zaken voor jezelf!’ en ‘Zorg voor je eigen 
zaken! 18 

 
De formule die Gaius noemt, past eerder in een zich ontwikkelend 
maatschappelijke relatie tussen echtelieden waar de vrouw zich 
langzamerhand een eigen positie verwerft. 
De formule komt in verschillende vormen in teksten voor. Gaius’ tekst geeft 
de algemeen aanvaarde formule aan. In de literaire bronnen komt een 
variatie op dit hoofdthema voor, naast de oude formule baetere,19 treffen wij 
varianten aan bij Plautus, Martialis en Iuvenalis.20 

 
De tekst van Gaius vergt enige verduidelijking. 
Opzegging (renuntiatio) verklaart het feitelijke gebeuren: medegedeeld 
wordt dat er een einde aan de huwelijksrelatie is gekomen. 
De formule, die als algemeen aanvaard (comprobatus) wordt getypeerd, is te 
beschouwen als de uiting van de wil om aan de relatie een einde te maken 
(animus discedendi).21 

                                                 
16 B.v. Plautus, Casina 210;  en ook latere auteurs als Martialis, Epigrammata 11. 104 en  
     Juvenalis, Saturae, 6, 146; zij geven varianten. 
17 Pacuvius, Lucilius en Plautus gebruiken baeto als synoniem voor ‘gaan’. Georges,  
     Ausführliches Lateinisch – Deutsches Handwörterbuch 2 Bände, Hannover: Hahnsche  
     Buchhandlung 1959, p. 777. 
18 D.24. 2. 2. 1. Gaius, Lib XI ad edictum provinciale, In repudiis autem, id est renuntiatione,  
     comprobata sunt haec verba: ‘Tuas res tibi habeto’, item haec ‘Tuas res tibi agito’.  
19 Varro bij Nonius 77. 
20 Plautus, Amphitryo; Martialis, Epigrammata 11, 104, 1; Iuvenalis Saturae VI, 146.  
21 Kaser, RPR I, p. 81, noot 2. 
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Habere geeft de aangesproken partij opdracht de eigen goederen mee te 
nemen. Agere is abstract: daarbij wordt de aangesproken partij opgedragen 
in de toekomst voor de eigen zaken te zorgen. Bij beide formuleringen speelt 
tuas res een verschillende rol: bij agere is de strekking duidelijk: in de 
toekomst zorg je voor je eigen zaken. Bij habere is men het erover eens dat 
deze woorden vermogensrechtelijke betekenis hebben.22 Welke betekenis? 
Werd een huwelijk onder maritale macht (cum manu) aan gegaan, dan is 
uitgangspunt dat alle eigendom van de vrouw overgaat naar haar man, en 
wel ten titel van bruidsschat (dos). 
In de komedies van Plautus vinden wij daar voorbeelden van; in zijn 
Mercator beklaagt Dorippa, die door haar man bedrogen wordt, zich 
tegenover de oude Lysimachus: ‘jezelf en alles wat je bezit heb je aan zò’n 
man overgeleverd en nu doet hij je dít aan!’: 

 
Ongelukkiger vrouw dan ik zal er niet zijn en was er niet! Wat voor 
man heb ik gehuwd! 
Ach mij, ellendige! Aan wat voor man vertrouw jij jezelf en je 
bezittingen toe! Aan wat voor man heb ik tien talenten bruidsschat 
overgedragen om dit hier onder ogen te moeten zien, om deze 
vernederingen te moeten verdragen! 23 

 
In zijn Casina vinden wij een tweegesprek tussen Myrrhina en Cleustratra, 
twee matrones, die de relatie van de vrouw tot de man bespreken. Het 
gesprek is openhartig en betreft in het bijzonder een slavinnetje dat 
Cleustrata zegt op eigen kosten te hebben groot gebracht en opgevoed. Dat 
ontlokt haar gesprekspartner de uitspraak dat die houding haar ‘niet past’, 
vrouwen hebben geen eigendom buiten hun echtgenoot om, ‘alles wat jij in 
eigendom hebt, is van je man! ‘: 

 
Hij eist tegen mijn wil mijn slavinnetje op, dat mijn eigendom is, dat 
op mijn kosten is grootgebracht en opgevoed, om het aan zijn 
beheerder te geven, maar hij houdt zelf van haar! 
MY: Ik smeek je dringend, spreek je uit, want hier mag je dat: wij 
zijn hier samen! CL: Ja! MY: Waar komt zij vandaan? Het geeft 
immers geen pas dat een ingetogen vrouw iets aan geld bezit zonder 
medeweten van haar man, en de vrouw die dat wel heeft, die heeft 
dat niet fatsoenlijk gekregen, of zij heeft het haar man ontfutseld, of 

                                                 
22 Uitvoerig Yaron: Minutiae on roman divorce, in: TvR. XXVIII (1960), p. 3. 
23 Vrs 700 e.v. Miserior mulier me nec fiet nec fuit. Tali viro quae nupserim. Heu miserae  
     mihi. Em quoi te et tua quae tu habeas commendas viro, em quoi decem talenta dotis detuli 
     haec ut viderem ut ferrem has contumelias 
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zij heeft het door onbetamelijk gedrag verworven. Daarom meen ik 
dat alles wat van jou is, je man toebehoort. 24 

 
Wellicht zegt het laatste citaat iets over de maatschappelijke werkelijkheid: 
deze kon wel eens iets genuanceerder dan de juridische liggen; ondanks een 
huwelijk met maritale macht kan de slavin bezit (quae mea est) van de 
vrouw zijn: de wijze van verkrijging wordt wel twijfelachtig genoemd: Je 
hebt dat niet fatsoenlijk in bezit gekregen! 
Ook in Cicero’s tijd gaat men nog steeds van dezelfde stelligheid uit:  

 
Wanneer een vrouw in de maritale macht van haar man komt, wordt 
alle eigendom die de vrouw toebehoorde, eigendom van de man ten 
titel van bruidsschat.25 

  
Bepalend is het huwelijksregiem:26 onder maritale macht staan, betekent 
voor de vrouw: geen eigendom. 
Ook het huwelijk zonder maritale macht (sine manu) kende een bruidsschat 
en ook de eigendom van die bruidsschat was voorbehouden aan de man.27 
Maar, in tegenstelling tot haar lotgenoot in het huwelijk mét maritale macht, 
kon de vrouw zich in deze echtverbintenis de eigendom over bepaalde 
vermogensbestanddelen al vroegtijdig voor behouden; deze bleven buiten de 
huwelijksgift en haar eigendom (res extra dotem).28 Voorwaarde was dat zij 
sui iuris was. Wellicht ligt hier een verband met het schenkingsverbod 
tussen echtelieden29 en had de scherpe scheiding tot doel verschuivingen in 
het vermogen tussen echtelieden te voorkomen.30 Ulpianus zegt daarover: 
  

Krachtens gewoonte is bij ons aanvaard dat schenkingen tussen man 
en vrouw niet geldig zijn.  
Deze regel is aanvaard om te voorkomen dat zij over en weer uit 
liefde voor elkaar berooid zouden geraken door in het doen van 

                                                 
24 Vrs 191-206-7: Quin mihi ancillulam ingratiis postulat, quae mea est, quae meo educta  
    sumptu siet, vilico suo dare, sed ipsus eam amat. MY obsecro dicenam hic nunc licet  
    dicere: nos sumus CL: ita est! MY: unde ea tibi est? Nam peculi probam nil habere  
    addecet clam virum, et quae habet partum ei hau commode est, quin viro aut subtrahat aut  
    stupro invenerit. Hoc viri censeo esse omne quidquid tuom est.  
25 Cicero, Topica IV, 23: Cum mulier viro in manum convenit omnia quae mulieris fuerunt  
     viri fiunt dotis nomine. 
26 Kaser, RPR I, 1971, p. 79 en 80. 
27 Söllner, 1969, p. 25. 
28 Söllner, 1969, p. 26. 
29 Zo Söllner, 1969, p. 26. 
30 Zo Kaser, RPR I, 1971, p. 331. 
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schenkingen geen maat te houden, maar zich aan grenzeloze 
generositeit jegens elkaar te buiten gaan (...).31 

 
Waaraan Paulus toevoegt: 
 

Om te voorkomen dat hun neiging om zich vooral op het groot-
brengen van kinderen toe te leggen, teloor zal gaan.32 

 
Kunnen wij bovenstaande overwegingen betrekken op de door Gaius over-
geleverde formulering?  
Het eerste wat men kan zeggen is, dat de formule slechts gelding krijgt 
wanneer sprake is van een huwelijk zonder maritale macht: haar eigendom, 
dat wil zeggen datgene wat buiten de bruidsschat is gebleven bij het aangaan 
van het huwelijk, moet zij met zich mee nemen. Probleem bij deze 
interpretatie is dat de formule een algemeen karakter heeft, en niet alleen 
toegesneden is op een huwelijk met dit vermogensrechtelijke regiem. 
Een tweede mogelijkheid biedt wellicht res tuas te interpreteren als de 
bruidsschat. Onder bepaalde omstandigheden diende die aan de voormalige 
echtgenote te worden gerestitueerd. Maar niet in alle gevallen, zodat 
daarvoor dezelfde redenering als bij het vorige punt geldt: de formule heeft 
een algemene strekking. 
In de wetenschappelijke discussies is betoogd dat tuas res in beide 
huwelijksregiems op persoonlijke bezittingen van de vrouw betrekking 
heeft: te denken is aan kleding, wellicht ook sieraden,33 die zij tijdens de 
duur van haar huwelijk bij voorbeeld van haar eigen familie cadeau heeft 
gekregen, zaken, die men tegenwoordig als ‘lijfgoed’ duidt.34  
Deze oplossing komt het meest waarschijnlijk voor: zij komt tegemoet aan 
het algemene karakter van de formulering en is niet strijdig met de algemene 
uitgangspunten van het huwelijksvermogensrecht. 
 
Over de geschiedenis van het repudium kan het volgende worden opgemerkt. 
Cicero’s Oratio Philippica II35 vermeldt het bestaan van een bepaling van 
het repudium in de wet van de Twaalf Tafelen:  

 

                                                 
31 D.24. 1. 1. Ulpianus, Op Sabinus XXXII, Moribus apud nos receptum est ne inter virum et  
     uxorem donationes valerent. Hoc autem receptum est ne mutuo amore invicem  
     spoliarentur donationibus non temperantes, sed profusa erga se facilitate.  
32 D. 24. 1. 2.Paulus, Ad Sabinum VII, ne cesset eis  studium liberos potius educendi.  
33 Zo Kaser, RPR I, p. 82, noot 10; Watson,Pers p. 48; Yaron, Minutiae on roman divorce,  
     in: TvR. 1960. p. 5. 
34 Yaron, Minutiae on roman divorce, TvR 28 (1960), p. 1-12. 
35 Cicero, Orationes Philippicae II, 69: Illam suam suas res res sibi habere iussit ex  
     duodecim tabulis claves ademit, exegit. 
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Hij beval die vrouw van hem haar eigen zaken voor zichzelf te 
houden, op grond van de wet van de Twaalf Tafelen ontnam hij haar 
de huissleutels, en zette haar buiten de deur. 

 
De tekst is onderwerp van debat en dat niet zo zeer wegens de wettelijke 
bepaling, als wel wegens de inhoud ervan.36 De vraag is daarbij, of de wet 
van de Twaalf Tafelen een bepaling heeft bevat betreffende (huis)sleutels. 
Deze plaats van Cicero is de enige die daar melding van maakt. 
Onwaarschijnlijk is dat de wet iets over sleutels gezegd heeft: het ontnemen 
van sleutels kan als een detail van de uitvoering van de echtscheiding 
worden gezien. Het probleem, dat ontstaat wanneer men vermelding in de 
wet van de Twaalf Tafelen niet aanvaardt, laat zich eenvoudig oplossen door 
een wijziging in de interpunctie aan te brengen. In deze tekst wordt de 
interpunctie van Clark gevolgd. Wanneer men echter de komma achter iussit 
schrapt en plaatst achter tabulis, krijgt men de in onze ogen juiste 
interpretatie, een oplossing die Watson voorstelt:  

 
Hij beval haar op grond van de wet van de Twaalf Tafelen haar 
eigen zaken voor zich zelf te houden, hij ontnam haar de huissleutels 
en zette haar buiten de deur. 

 
Vervolgens is van belang dat Cicero meldt dat de wet een bepaling over het 
repudium bevatte. Die melding zelf is niet omstreden. Het betreft een tekst 
op Tabula 4.3.37 Cicero noemt de vorm en niet de verplichting tot uitbrengen 
van het repudium. Onwaarschijnlijk komt het mij voor om in de wet vast te 
leggen dat voor een repudium een bepaalde vorm verplicht is zonder iets te 
bepalen over de functie van deze verplichting: een vormvoorschrift alleen 
treft toch geen doel. Wij willen in het vormvoorschrift de verplichting tot 
uitbrengen van het repudium inlezen. 
Dat Cicero met recht kon stellen dat de wet van de Twaalf Tafelen een 
dergelijke bepaling heeft bevat, is aannemelijk door zijn mededeling dat een 
vast onderwerp van het onderwijs in zijn dagen was dat leerlingen de wet 
van de Twaalf Tafelen bestudeerden en uit hun hoofd kenden.38  
De conclusie is dan ook dat ten tijde van Cicero de verplichting bestond een 
repudium in een standaardformule, voorgeschreven door de wet van de 
Twaalf Tafelen, uit te brengen. 
 
De formule die Cicero vermeldt, is waarschijnlijk oud: Gaius vermeldt hem 
nog als ‘algemeen gebruikelijk’, tweehonderd jaar na Cicero. 
                                                 
36 Uitvoerig bij Corbett, p. 218, Watson, Priv  p. 27  en Levy, Hergang  p. 5 e.v. 
37 Bruns, Fontes iuris romani antiqui, Friburgi in Brisgavia et Tubingae in Libraria  
     Academica I.C.B.Mohrii, 1879, p. 20. 
38 Cicero, De Legibus 2, 4, 9. 
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Een tweede tekst kan de conclusie, dat de wet van de Twaalf Tafelen een 
verplichting tot uitbrengen van een repudium bevatte, versterken. Het 
volgende citaat van Gaius in de Digesten, luidt: 
 
 Gaius: De wet van de Twaalf Tafelen bk III. 

 
Als er niet, op grond van de Wet, een scheiding(sbrief) is gezonden, 
en de vrouw om deze reden nog als gehuwd wordt beschouwd, zal, 
wanneer iemand met haar in het huwelijk treedt, deze persoon nog 
geen echtbreker zijn. In die zin heeft Salvius Iulianus geantwoord; 
echtbreuk wordt immers, zo zegt hij, niet zonder boos opzet ge-
pleegd, ofschoon wel gezegd moet worden dat iemand die beseft dat 
zij niet overeenkomstig de wet verstoten is, niet met boos opzet 
echtbreuk pleegt.39 
 
Gaius libro tertio ad legem duodecim tabularum. 
 
Si ex lege repudium missum non sit et idcirco mulier adhuc nupta 
esse videatur, tamen si quis eam uxorem duxerit, adulter non erit. 
Idque Salvius Iulianus respodit quia adulterium, inquit, sine dolo 
malo non committitur; quamquam dicendum ne is, qui sciret eam ex 
lege repudiatam non esse, dolo malo committat. 

  
Deze tekst is omstreden. Op de eerste plaats de inscriptie en de vraag of 
Gaius wel een Commentaar op de wet heeft geschreven. Volterra40 is de 
belangrijkste woordvoeder van degenen, die deze vraag ontkennend 
beantwoorden. Zijn indruk is dat de verwijzing naar de wet van de Twaalf 
Tafelen aangetekend is door de glossatoren41 of compilatoren, die de 
desbetreffende tekst in de marge noteerden bij een dienovereenkomstige 
passage uit de Augusteïsche wetgeving.  
Een inhoudelijk argument ontleende Volterra aan het vervolg van het 
fragment: ‘boos opzet’ is nodig om echtbreuk te begaan, een wettelijk 
criterium dat eerst bij de Wetgeving van Augustus zou zijn geformuleerd. 
Zijn conclusie is dan ook dat Gaius hier de materieelrechtelijke inhoud van 
de Augusteïsche wetgeving bespreekt. Nu is bij Lenel42 te lezen dat hij het 
‘waarschijnlijk, maar niet zeker’ acht, dat het commentaar op de wet van de 
Twaalf Tafelen te dateren is na de verschijning van de Digesten van 

                                                 
39 D. 48. 5. 44. 
40 Volterra in: Yaron, De divortio varia, in: TvR. XXXII( 1964), p. 554 e.v. 
41 Zie uitvoerig Levy, Hergang p. 18-19. Treggiari, Roman marriage, Oxford: At the  
     Clarendon Press 1991, p. 456 e.v. 
42 Lenell, Palingenesia Iuris Civilis, Leipzig: Tauchn 1889, p. 242, noot 1, r.k. 
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Julianus. Het citaat steunt dat vermoeden maar dat is alleen van belang voor 
de datering van Gaius’ commentaar.  
Uit meerdere citaten in de Digesten blijkt dat Gaius de behandeling van de 
wet van de Twaalf Tafelen lardeert met opmerkingen over de opvattingen 
van andere juristen.43 Daaraan kan men een argument ontlenen dat het citaat 
betrekking heeft op een in de wet van de Twaalf Tafelen geregelde kwestie. 
 
Anderen44 gaan uit van de authenticiteit van de inscriptie. Het commentaar 
van Gaius had de bedoeling begrippen uit die wet voor zijn studenten en 
tijdgenoten te verduidelijken.45 Deze argumentatie berust op de tekst-
overlevering. De conclusie, die daaruit te trekken is, maken wij tot de onze. 
 
Wat betreft de inhoud van het citaat is Levy van mening dat het fragment 
betrekking heeft op de formaliteiten die bij de wet waren geregeld, een 
zelfde beoordeling als waartoe de bovenvermelde tekst van Cicero hem 
aanleiding geeft. Corbett46 deelt de opvatting, dat sprake is van een ‘divorce 
formality, in practice no longer compulsory observed’. Zijn ‘no longer 
compulsory’ gaat ervan uit dat er in het verleden wél sprake van een 
verplichting was. Kaser neemt terzake een ambivalente positie in: in zijn 
‘Altrömisches Recht’47 betoogt hij dat de wet van de Twaalf Tafelen een 
vormvoorschrift bevatte voor de echtscheiding, en dat de opstellers van de 
wet ‘manche nachmals der Sitte zugewiesene Verhaltensnorm gesetzlicher 
Regelung würdigten, als durch die damals bereits seit längerem in 
Rechtsbereich anerkannten Wirkungen der Scheidung’. De Tienmannen, die 
met de opstelling van de wet belast waren, hadden de opdracht, zo moeten 
wij Kaser kennelijk verstaan, een oeroud gebruik wettelijk te regelen, niet 
omdat ook andere sinds lang bestaande gebruiken moesten worden geregeld 
bij wet, maar wegens de sinds lange tijd binnen het recht erkende gevolgen 
van de scheiding. Met andere woorden, de gevolgen van echtscheiding 
waren dermate vér strekkend en waren dermate ingrijpend dat zij in het 
bijzonder wettelijk moesten worden verankerd De gevolgen waar Kaser op 
doelt, betreffen de vermogensrechtelijke gevolgen. 
In zijn latere werk48 betoogt Kaser dat een vormvoorschrift voor de 
wilsuiting tot scheiden niet bestond en suggereert hij dat Gaius in het 
onderhavige fragment de vorm voor gebodsbepaling heeft aangezien. Dat 

                                                 
43 Een enkel voorbeeld ter illustratie D.50. 16. 236, 1 (‘Javolenus’),  en D.2. 4. 18 (‘de  
      meeste juristen’).  
44 Recent: Treggiari, Roman marriage, Oxford: At the Clarendon Press 1991.  
45 Levy, Hergang, p. 19 (’ohne Zweifel’); Bruns,Fontes  en nog recent Yaron, Minutiae, in:   
    TvR  XXVIII (1960) p. 7. 
46 Corbett, p. 209. 
47 Kaser, Das altrömische Ius, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1949, p. 320-1. 
48 Kaser, RPR I, p. 327. 
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laatste, nu, moet op een misverstand berusten: Gaius spreekt in dit fragment 
niet over vormen. 
Eerder lijkt het ons, dat zowel Corbett en Levy, als ook de latere Kaser hun 
oordeel baseren op latere ontwikkelingen in het recht en tegen die 
achtergrond de situatie van de vijfde eeuw beoordelen. Voor Gaius is het 
belangrijk voor een juist begrip van de in zijn tijd bestaande rechtsregels en 
rechtsverhoudingen een beroep te doen op de wet van de Twaalf Tafelen.49 
Zonder kennis van de oude instituties kan men de huidige niet begrijpen. Het 
bestaan van een verplichting tot kennisgeving van echtscheiding die door 
Augustus wettelijk werd vast gelegd,50 verklaart hij mede door op het 
vroegere bestaan van deze verplichting te wijzen. Tot tweemaal toe wordt in 
het betreffende fragment in gelijke bewoordingen op de wettelijke ver-
plichting gewezen een repudium uit te brengen: ‘Wanneer een repudium op 
grond van de wet…’  
Yaron51 betoogt dat ‘ex lege’ hier ‘gebaseerd op een van de echtscheidings-
gronden’ zou inhouden.  
Hij geeft klaarblijkelijk een materieelrechtelijke interpretatie, waarbij hij 
aanneemt dat de wet de gronden voor de echtscheiding vermeldde. 
Hiervan blijkt overigens nergens, bronnen zijn niet beschikbaar. Wij nemen 
afstand van de opvatting van Kaser52 dat ‘Kundgabe der Scheidungs-
willen… deren Einhaltung trotz Erwähnung in den XII Tafeln wohl kein 
rechtliches Erfordenis war’. Wel onderschreven wordt zijn opvatting dat er 
een bepaling in de wet van de Twaalf Tafelen heeft gestaan. Het is, echter, 
niet goed voorstelbaar dat uit die bepaling geen rechten of verplichtingen 
zijn voort gevloeid. 
 
Het komt op grond van het bovenstaande, ons niet onaannemelijk voor dat 
de wet van de Twaalf Tafelen een voorschrift heeft bevat tot het uitbrengen 
van een repudium, wanneer een einde aan het huwelijk gewenst werd.  
 
Vermoedelijk kon oudtijds met een mondelinge mededeling worden vol-
staan, waarvan de redactie was voorgeschreven. Daarbij heeft het repudium 
zijn plaats in de reeks van strikte formuleringen, die een nagenoeg ritueel 
karakter hadden, zoals de legis actio. 
Opgemerkt wordt dat we hier van doen hebben met een Lex minus quam 
perfecta: er wordt een verplichting in het leven geroepen, maar een sanctie 
op niet-nakomen ontbreekt. 

                                                 
49 D. 1. 2. 1.  
50 Zie daar toe D.24. 2. Levy, Hergang, p. 20.  
51 Yaron, Minutiae on roman divorce in: TvR 28 (1960) p. 2. en De divortio varia in: TvR      
32 
     ( 1964) p. 555. 
52 Kaser, RPR I, p. 81. 
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Welke functie het repudium had kan worden afgeleid uit het volgende.  
Bij de bespreking van het huwelijk is aandacht gegeven aan de bruidsstoet 
(deductio in domum mariti). Deze had, zoals wij al hebben gezegd, een 
sociale functie. Het repudium vervult een zelfde functie: het uitbrengen 
ervan maakt eerstens aan belanghebbende en vervolgens aan ieder, die er 
kennis van neemt, duidelijk dat het huwelijk ten einde is.53 Het repudium 
heft, in die zin, de werking van de deductio op.54 Naast deze sociale functie 
heeft het ook bedoelde rechtsgevolgen: het verwoordt het eenzijdige besluit 
uiteen te gaan (animus discedendi). Was sprake van een huwelijk sine manu, 
dan was het definitieve einde van het huwelijk hiermee bereikt. 
Dat gold ook in geval van een huwelijk met maritale macht: de echtelijke 
samenleving was opgeheven, maar daarnaast was nog een procedure vereist 
om de maritale macht (manus) op te heffen. Daarop wordt in het vervolg nog 
nader ingegaan.  
 
Op wie rustte de verplichting het repudium uit te brengen? En, is er een 
relatie te leggen tussen deze verplichting en de bevoegdheid een 
huwelijksverbintenis aan te gaan?  
In de literaire bronnen komt een gevarieerd beeld naar voren.  
Een tekst in de ‘Auctor ad Herennium’55 verdient nadere beschouwing: 
weergegeven wordt een fragment op naam van Ennius, uit zijn Chres-
phontes. Daar beklaagt een dochter zich dat zij door haar vader onrecht-
vaardig wordt behandeld: Hij heeft haar uitgehuwelijkt aan Chresphontes en 
heeft haar nu zijn voornemen kenbaar gemaakt haar te doen scheiden. Zij 
vindt, dat zijn voornemen onrechtvaardig is: als Chresphontes geen ge-
schikte echtgenoot was, waarom dan toch mij aan hem uithuwelijken; als hij 
een oplettende en correcte man is, waarom dan mij van hem doen scheiden, 
terwijl hij, noch ik dat wil, zo luidt haar verweer: 
  

Ik word onrechtvaardig door u behandeld, vader, wat ik niet 
verdien. Want, als u meent dat Chr. niet deugt, waarom hebt u mij 
dan met hem laten trouwen? Maar als hij wél deugt,waarom dwingt 
u dan mij zo’n voortreffelijke man, tegen zijn wil te verlaten, terwijl 
ik ook niet wil ?56 

                                                 
53 Robleda, Il divorzio a Roma prima di Constantino, p. 381 in: Treggiari, Roman marriage,  
     Oxford:  At the Clarendon Press 1991, p. 456: ‘zonder formaliteit is de scheiding niet  
    ‘perfect’. 
54 Astolfi, Il matrimonio nell diritto romano preclassico, Milano: Cedam 2000, p. 114. 
55 De auteur van het leerboek is onbekend. Lange tijd heeft men het werk aan Cicero  
     toegeschreven; Het boek is tussen 86 en 82 geschreven; waarschijnlijk is dat Cicero het  
     voor zijn eigen retorische werken heeft gebruikt, het tenminste heeft gekend. Zie Schanz- 
     Hosius, Geschichte der Römischen Literatur, München 1959, dl I, p. 586-590. 
56 Ad Herennium II, 38 editie Caplan, London: Heinemann 1954. 
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Wij zijn niet op de hoogte van de afloop van dit gesprek. Dat is ook niet 
belangrijk: de essentie van de tekst is dat de dochter twee bevoegdheden 
koppelt: de vader heeft het huwelijk van zijn dochter gearrangeerd, hij heeft 
de betreffende overeenkomst met de (vader van de) bruidegom getroffen, 
heeft haar uitgehuwelijkt én heeft de bevoegdheid haar huwelijk te 
ontbinden, zelfs tegen haar wil.57 Dat laatste is in zoverre niet onbelangrijk 
dat het aangeeft dat de vader kennelijk op persoonlijke motieven zijn 
bevoegdheid kan uit oefenen.  
Ennius schreef zijn tragedie naar model van de gelijknamige van Euripides,58 
waarbij hij zich strak aan zijn model refereerde,59 maar wel Romeinse 
situaties inpaste. Daarin onderscheidt hij zich niet van de blijspeldichters 
Plautus en Terentius. De vraag is dan ook of hier Romeins dan wel Grieks 
recht beschreven wordt. De passage is besproken door Watson60die stelt dat 
de algemeen gehuldigde opvatting is, dat hier Grieks recht beschreven wordt 
en vervolgens, zonder nadere argumentatie, die aanname verlaat en aangeeft 
met een Romeinsrechtelijke situatie te maken te hebben!  
Omdat wij het vervolg niet kennen, is onduidelijk of de vader nu wel of niet 
gebruik van zijn bevoegdheid maakt.  
Natuurlijk moest Ennius een voor zijn lezers herkenbare situatie weergeven: 
De Romeinen dienden de beschreven situatie als herkenbaar binnen hun 
eigen sociale context te kunnen ervaren. Dan is de conclusie gerecht-
vaardigd, dat de vader van de bevoegdheid tot ontbinding van het huwelijk 
van zijn dochter gebruik maakt. Blijft dan de vraag over, die voor Watson als 
de kernvraag geldt, of dit mogelijk was, indien sprake was van een huwelijk 
met, dan wel zonder maritale macht (cum/sine manu). Bepalend voor de 
beantwoording van die vraag is de positie van de dochter: staat zij nog onder 
de patria potestas en is het huwelijk aan gegaan zonder de vestiging van 
maritale macht,61 dan kan de vader zijn dochter doen scheiden, ook tegen 
haar wil. Die bevoegdheid heeft de vader van de bruid behouden tot de 
tweede eeuw na Christus; toen werd besloten dat het gebruik van deze 

                                                                                                                   
     Iniuria abs te afficior indigna, pater; 
     Nam si improbum esse Chresphontem existimas  
     Cur me huic locabas nuptiis? sin est probus 
     Cur talem invitam invitum cogis linquere?  
57 The Cambridge Ancient History, Vol. IX, p. 536 vermeldt de bevoegdheid van de  
     pater familias tot uithuwen en tot echtscheiden. 
58 Schanz-Hosius, Geschichte der Römischen Literatur, München: Beck’sche  
     Verlag 1959, p. 89. 
59 Cary, Denniston-Ross, The Oxford classical dictionary, Oxford: At the  
     Clarendon press 1957, p. 316 r.k. 
60 Watson, Pers p. 52. 
61 The Cambridge Ancient History, vol. IX, p. 537 onderstreept dat punt. 



Echtscheiding 
                                                                                                                                                                        

93

bevoegdheid beperkt werd door de instemming van de betrokken echte-
lieden. Hierop komen wij nog terug. 
Men zou met Watson kunnen redeneren dat de vader in dit fragment van 
Ennius deze houding aan kan nemen omdat er sprake is van een huwelijk 
zonder maritale macht. 
Daaruit volgt niet zonder meer dat bij een huwelijk mét maritale macht hij 
geen bevoegdheid had. Wellicht kunnen andere teksten ons beeld ver-
duidelijken. 
Plautus’ Mercator geeft ons de volgende passages: Dorippa betrapt haar 
echtgenoot op ontrouw; zij stuurt haar slavin uit om haar vader te halen.62 
Uit de context wordt duidelijk dat haar eerste reactie is dat zij wil scheiden, 
maar onduidelijk is waarom de vader moet komen en naar het motief kan 
men gissen: moet hij haar doen scheiden, moet hij haar hulp en advies geven, 
troost wellicht of moet hij getuige zijn van haar vernedering? Uit de 
klaagzang van Dorippa63 kan men concluderen dat zij een huwelijk met 
maritale macht is aangegaan: Jezelf en je totale eigendom overdragen aan je 
echtgenoot bij gelegenheid van je huwelijk, wijst onmiskenbaar op de 
rechtsverhouding van een huwelijk cum manu, wij wezen daar al op. Om de 
ongelijkheid in posities tussen man en vrouw aan te geven houdt Syra, de 
slavin van Dorippa, een monoloog die aangeeft dat de positie van de vrouw 
ten opzichte van een echtgenoot volkomen ondergeschikt is en dat de man de 
bevoegdheid heeft van zijn vrouw te scheiden:  

 
Bij Castor, de vrouwen leven onder een harde wet; onder een veel 
onbillijker wet dan de mannen, de ongelukkige. Immers, neemt een 
man een courtisane, buiten medeweten van zijn vrouw, mee, maar 
komt zijn vrouw dat te weten, dan staat daarop voor de man geen 
sanctie. 
Verlaat de vrouw zonder medeweten van haar man haar woning, 
dan heeft de man een rechtsgrond en wordt zij verstoten. Was er 
maar een wet die voor mannen en vrouwen gelijkelijk gold!! De 
vrouw toch is goed die tevreden is met één man. Waarom zou een 
man dan minder tevreden zijn met één vrouw? Bij Castor, als de 
mannen zo gestraft worden als iemand heimelijk zijn courtisane 
meeneemt zonder dat zijn vrouw het weet, als zij, die immers het huis 
uit worden gejaagd, als zij zich schuldig maken, dan zouden er wel 
eens meer mannen alleen kunnen zijn dan nu vrouwen.64 

                                                 
62 Plautus, Mercator 787 ev. 
63 Idem, 700. 
64 Plautus, Mercator 817-829: Ecastor, lege dura vivont mulieres/ multoque  
     iniquiore miserae quam viri./ nam si vir cortum duxit clam uxorem suam/ id si  
     recivit uxor impunest viro./ uxor si virum clam domo egressa est foras,/ viro fit  
     caussa exigitur matrumonio./ utinam lex esset eadem quae uxori est viro:/ nam  
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Wanneer men de monoloog van de slavin als integrerend onderdeel65 van de 
handelingen beschouwt, dan wordt hier een Romeinsrechtelijke situatie 
geschilderd: het manus-huwelijk was bij de Grieken immers onbekend. De 
vraag is dan of in een dergelijke huwelijksrelatie de vader van de vrouw de 
bevoegdheid toekomt het huwelijk van zijn dochter te ontbinden. Maar ook 
hier maakt het verloop van de gebeurtenissen dat niet duidelijk, want het 
komt niet tot een ontbinden van het huwelijk. En ook hier is de vraag, wat 
van de vader verwacht wordt door de dochter: troost, advies en raad, 
bijstand? Haar eerste opwelling is de wens te scheiden, maar of die eerste 
reactie ook wijst op een formele bevoegdheid, kan men betwijfelen; on-
mogelijk is zij niet.   
Een derde citaat ontlenen wij aan Plautus’ Menaechmi. De casuspositie is als 
volgt: de echtgenote van Menaechmus wil van hem scheiden. Zij wil de 
aanwezigheid van haar vader, en zegt Menaechmus dat zij haar vader alle 
ellende wil vertellen die haar door hem is aangedaan (narrabo ei tua 
flagitia). Wanneer de vader ten tonele verschijnt en zij hem duidelijk 
gemaakt heeft wat haar is overkomen, vervolgt zij: 
  

Hier leven kan ik niet, ik kan dat op geen enkele manier opbrengen. 
Daarom! Wil mij van hier ‘weghalen’ Men drijft de spot met mij! 
SEN. Door wie gebeurt dat? MATR. Door hem aan wie gij mij hebt 
uitgehuwelijkt! Mijn man! 66 

 
De vader stelt daar tegenover dat hij, mocht sprake zijn van misstappen 
(deliquerit) van haar echtgenoot, zo mogelijk nog feller zou optreden tegen 
haar echtgenoot dan tegen haar, maar dat hij overigens aandringt op 
matiging van haar houding:  
 

Als hij fouten begaan heeft, zal ik hem nog veel feller dan jou 
beschuldigen. Maar aangezien hij het je niet laat ontbreken aan 
sieraden en kleding, en aan bedienden, is het beter, vrouw, om 
redelijkheid te betrachten.67 

                                                                                                                   
     uxor contenta est quae bona est uno viro/ qui minu’vir una uxore contentus siet?/  
     ecastor faxim si itidem plectantur viri,/ si quis clam uxorem duxerit scortum  
     suam, ut illae exiguntur quae in se culpam commerent,/ plures viri sint vidui  
     quam nunc mulieres. 
65 Anders: Watson, Pers p. 50, die de passage als pure moralizing typeert en niet  
     van invloed op het verloop van de handeling. 
66 Plautus, Menaechmi 781 e.v. Verum vivere hic non possum neque durare ullo  
     modo; Proin tu me hinc abducas ludibrio, pater habeo. SEN: unde? 
    MATRONA: ab illo quoi me mandavisti, meo viro. 
67 Vrs 799-803: Si ille quid dereliquerit, multo tanta illum accusabo quam te  
     accusavi amplius. Quando te auratam et vestitam bene habet, ancillas penum,  
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Kennelijk vindt hij haar reactie onredelijk en overspannen. Ook hier zien wij 
geen onmiddellijke inwilliging van het verzoek van de bedrogen echtgenote. 
Nu vraagt de vrouw expliciet aan haar vader dat hij haar abducit, en de vraag 
is, hoe dat te verstaan is: alleen feitelijk of wellicht ook met een juridische 
implicatie. Feitelijke betekenis alleen, levert een probleem: de vrouw die de 
echtelijke woning verlaat, zonder voorkennis van haar man, stelt een daad 
die voor de man een grond kan vormen haar te verstoten, zoals wij bij de 
passage uit de Mercator zagen. Daar kan men tegen in brengen dat de vrouw 
de opmerking maakt in aanwezigheid van haar echtgenoot. Hij draagt 
daardoor kennis van haar wens. De betekenis van clam (heimelijk) oprekken 
tot ‘zonder toestemming van’, vindt geen steun.68 Het ligt niet erg voor de 
hand dat de vrouw haar vader alleen vraagt haar van hier (tijdelijk?) weg te 
halen. 
Juridische betekenis komt abducere toe bij Plautus69en een tekst van latere 
datum in de Digesten.70 Levy beschouwt de term als een terminus 
technicus71 in de betekenis ‘doen scheiden’. Die betekenis ligt voor de hand. 
 
Welke conclusie kunnen wij uit bovenstaande trekken? 
Op één punt zijn alle teksten duidelijk: in de oudste literaire bronnen is geen 
sprake van een initiërende bevoegdheid van de echtgenote. Ook al ervaart zij 
onrecht als haar echtgenoot overspelig is, zij kan niet zelfstandig besluiten 
tot ontbinden van haar huwelijk. Dat betekent dat zij in de archaïsche tijd 
geen bevoegdheid heeft haar man te verstoten en een repudium uit te 
brengen. Die bevoegdheid bezit alleen de man. 
De vader van de echtgenote kan een rol gehad hebben, maar ondubbelzinnig 
duidelijk is dat niet. De teksten suggereren een rol, die overigens in het 
verloop van de handelingen nergens blijkt. Dat hoeft overigens niet in te 
houden dat de vader de bevoegdheid niet heeft gehad. De tekst van de 
Menaechmi kan wijzen op een formele bevoegdheid. De vader wijst zijn 
dochter in het betreffende citaat ook op het vele goede dat haar echtgenoot 
voor haar gedaan heeft, en zijn beroep op matiging van haar woede houdt 
daar waarschijnlijk verband mee. Ook dat kan verband houden met zijn 
formele bevoegdheid, maar kan ook een adviserende rol inhouden. 

                                                                                                                   
     recte praehibet melius sanam est mulier mentem sumere. 
68 Georges, Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch, Hannover:  
     Hansche Buchhandlung p. 1187. 
69 Plautus, Stichus vrs 23 en 128. 
70 D.43. 30. 1. 5, Ulpianus, Lib LXXI Ad Edictum, hoewel daar ook feitelijke  
     betekenis aan kan worden toegekend. 
71 Levy, Hergang, p. 17 noot 6. 
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Anders dan de suggestie van Watson is te verdedigen dat het huwelijks-
regiem op zichzelf geen aanwijzing geeft voor het wel of niet hebben van 
deze bevoegdheid. Gaat men uit van ‘Romeinse’ context in de tekst van 
Ennius, in samenhang met de besproken teksten van Plautus, dan kan de 
vader van de echtgenote zijn bevoegdheid ook geldend maken in een 
huwelijk met maritale macht (cum manu).  
 
De realiteitszin verdient het, op te merken dat in het maatschappelijke 
verkeer de vrouw dan wellicht in formele zin geen juridische mogelijkheden 
had, maar dat zij in de praktijk wel degelijk in de gelegenheid was af te 
rekenen met ontrouw gedrag van haar echtgenoot: Haar vader kon haar doen 
scheiden, wanneer de omstandigheden daar aanleiding toe gaven en met haar 
instemming, of zelfs op haar verzoek; zij kon haar man ook moedwillig 
verlaten, zij het dat de maatschappelijke acceptatie daarvan aanvankelijk 
ontbrak en eerst in de loop der tijden in Rome is gegroeid.  
 
Vervolgens willen wij bezien of een rol was weggelegd voor de pater 
familias van de echtgenoot. 
Was de man sui iuris, had zijn vader hem juridische eigenstandigheid 
gegeven, dan kwam zijn vader niet de bevoegdheid toe hem van zijn vrouw 
te doen scheiden.72 Stond de zoon nog onder patria potestas, dan kon zijn 
vader de bevoegdheid wel geldend maken. De vader kon dat recht 
uitoefenen, ongeacht het huwelijkse regiem van zijn zoon. 
Hier zou men wederom een voorbeeld in kunnen zien van spanning tussen 
de maatschappelijke werkelijkheid van alledag en de juridische.  
Wanneer, immers, sinds het einde van de tweede Punische oorlog de 
emancipatie van de vrouw groeit, moet het tot de Antonini duren dat er een 
wettelijke regeling komt: deze regelt, dat instemming van beide echtelieden 
nodig is, wanneer een vader of de vaders echtscheiding willen.  
 

Een korte opmerking over de initiatiefnemer tot deze wettelijke 
regeling: de teksten zijn niet eenduidig op dit punt. Paulus73 noemt 
Divus Pius als initiator; zijn uitgangspunt is, dat wanneer sprake is 
van een harmonieus huwelijk (matrimonium bene concordans), 
daarin een beletsel ligt voor de pater familias tot eenzijdig ingrijpen. 
De Digesten vermelden een zelfde voorwaarde.74 
De Codex Iustinianus75 noemt Marcus als initiatiefnemer tot deze 
wet, evenals de Novellae76 die spreken van philosophissimus 

                                                 
72 Corbett, p. 239. 
73 Paulus, Sententiae 5, 6, 15.  
74 D. 43. 30. 1. 5.  
75 Codex Justinianus V. 17. 5, editie Krueger, p. 212. 
76 Novellae XXII, 19, editie Schoell-Kroll, p. 159. 
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Marcus. Divus Pius is de naam voor Antoninus Pius die regeerde 
van 138-161 na Chr.; Marcus betreft Marcus Aurelius die regeerde 
van 161-180 na Chr. Een keuze is op grond van deze gegevens 
alleen, moeilijk te maken. Een lichte voorkeur voor Marcus Aurelius 
kan verdedigd worden op grond van het humane van zijn 
gedachtegoed zoals ons dat ook op andere plaatsen blijkt. 

 
Blijft de vraag, of er in de vroege periode van de republiek aanwijzingen zijn 
die in die richting gaan. Medio tweede eeuw na Christus is er eerst sprake 
van een wettelijke regeling.  
In zijn Hecyra laat Terentius de jonge Pamphilus vertellen dat hij van zijn 
vrouw wenst te scheiden. De beide grijsaarden Laches en Phidippus ontraden 
hem een dergelijke stap ten stelligste: Doe het niet, jij hebt de macht daartoe; 
als je verstandig bent laat je haar naar huis terug komen. Maar de jongen 
volhardt: het ligt niet in zijn voornemen de adviezen op te volgen! Hij 
negeert daarmee dus de opvatting van zijn vader:77 

 
PH. Het ligt in jouw hand dat dit niet gebeurt; LA: als je verstandig 
bent, laat je haar naar huis terugkeren. PA: dat is niet mijn 
bedoeling, vader. 

 
Stel, dat Terentius hier Attische recht heeft weergegeven. Zoals we gezien 
hebben lag een bevoegdheid een huwelijk te ontbinden bij de beide 
echtgenoten en bij de vader van de vrouw. De vader van de man kwam geen 
bevoegdheid toe. Naar Attisch recht kon Pamphilus dus zijn eigen mening 
volgen en behoefde hij geen advies of instemming van zijn vader. Feit is dat 
hij die adviezen wel vraagt, en deze vervolgens in de wind slaat. Dat past 
niet in de Attische rechtssituatie en het lijkt dus aannemelijk dat wij hier met 
een Romeinse situatie van doen hebben; daarin kunnen wij een aanwijzing 
lezen voor een toenemende zelfstandigheid in het optreden van de filius 
familias. Bevestiging voor dat standpunt kan men lezen in een volgende 
passage van het stuk: Phidippus herhaalt daar zijn standpunt: het staat de 
man vrij zijn echtgenote weer bij zich in huis op te nemen. Is hij anders van 
zins, laat hij haar dan haar bruidsschat terugbetalen en een einde aan de 
relatie maken: 

 
Als het zo is dat hij zijn vrouw weer in huis wil opnemen, wel dat kan 
hij doen; is hij echter anders van zins, laat hij hier dan de 
bruidsschat teruggeven, en vertrekken.78 

 
                                                 
77 Terentius, Hecyra 493 e.v. 
78 Idem: vrs 501-2. Si est ut velit redducere uxorem, licet;/ sin aliost animo,  
     renumeret dotem huc,eat 
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Betaalt de man terug of geeft hij de bruidsschat terug, dan wijst dat op het 
definitieve einde van de huwelijkse relatie. Wederom is dat een aanwijzing 
voor de zelfstandigheid van de zoon als het gaat om het nemen van de 
beslissing tot scheiden. 
 
In de rol van de vader en de zoon is een volgend probleem interessant: wie 
oefende manus uit, wanneer de zoon een huwelijk met maritale macht was 
aangegaan: oefende hij manus uit, of was dat zijn vader/pater familias? Het 
antwoord op deze vraag is van belang in verband met de erfrechtelijke 
positie van de betrokken vrouw; zij is erfgename van degene onder wiens 
maritale macht zij staat. 
Voor zover valt na te gaan is Watson de enige die dit vraagstuk nader heeft 
onderzocht.79 Zijn bevindingen zijn als volgt samen te vatten: Uit de tekst-
analyse blijkt dat voor de archaïsche periode en de gehele republiek geen 
bronnen voorhanden zijn. De eerste meldingen komen uit de keizertijd. Uit 
een tweetal teksten bij Gaius blijkt dat de zoon de maritale macht over zijn 
echtgenote uitoefent. Wanneer hij de wettelijke bevoegdheid bespreekt af te 
zien van de nalatenschap, zegt hij: 

 
Rechtens geldt hetzelfde ten aanzien van de echtgenote die onder de 
beschermingsmacht staat, omdat zij de plaats van een dochter 
inneemt, en ten aanzien van de schoondochter die onder de 
beschermingsmacht van de zoon staat, omdat zij de plaats van een 
kleindochter inneemt.80  

 
en een volgende tekst bespreekt het overlijden van een pater familias, zonder 
dat hij een testament nalaat: 

 
Stel dat hij zonder testament sterft met achterlating van zijn 
adoptiefzoon als erfgenaam, of zijn echtgenote, die zich in zijn 
manus bevond, of zijn schoondochter, die zich in de manus van zijn 
zoon bevond…81 

 
Uit beide teksten blijkt: de echtgenoot oefent maritale macht uit over zijn 
vrouw. 
Een, latere, tekst van Ulpianus, meldt eveneens dit standpunt: 

                                                 
79 Watson, Priv  p. 18-22. 
80 Gaius, Institutiones II, 159, Idem iuris  est et in uxoris persona quae in manu est,  
     quia filiae loco est, et in nuru quae in manu filii est, quia neptis loco est. 
     en III,41, waar hij zich in gelijke bewoordingen uitdrukt. 
81 Gaius, Institutiones III, 41: si vero intestatus moriatur suo herede relicto  
     adoptivo filio, (vel) uxore quae in manu ipsius esset, vel nuru quae in manu filii  
     eius fuerit… 
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Eigen erfgenamen zijn kinderen, die wij onder ons vaderlijk gezag 
hebben, zowel onze natuurlijke als onze adoptiefkinderen; eveneens 
onze echtgenote, die onder onze maritale macht staat, en onze 
schoondochter, die onder de maritale macht van onze zoon staat, die 
wij onder ons vaderlijke gezag hebben.82 

 
Twee literaire bronnen, Gellius en Servius, geven een tegenovergestelde 
mening: de vader van de man oefent ook over zijn schoondochter(s) de 
maritale macht uit:83 

 
Mater familias wordt alleen die vrouw genoemd die onder de 
maritale macht van haar echtgenoot en in zijn ‘mancipium‘ staat, of 
onder de maritale macht en ‘mancipium’ van degene onder wiens 
macht haar man staat, aangezien zij niet alleen gehuwd is, maar ook 
toegetreden is tot de familie van haar echtgenoot, en de plaats van 
een erfgenaam heeft ingenomen.84 

  
En in identieke bewoordingen uit zich Servius.85 
De juridische teksten gaan in op de erfrechtelijke posities van erfgenamen; 
de literaire teksten behandelen de status van de gehuwde vrouw met 
kinderen. 
In manu mancipioque wordt gebruikt om de juridische positie van de vrouw 
te duiden, die een coemptio-huwelijk is aangegaan.86 De Gellius’ tekst zegt 
dat er twee groepen vrouwen zijn die aanspraak maken op de titel mater 
familias: de vrouw, die via coemptio onder het gezag van haar man staat en 
de vrouw die via een coemptio-huwelijk onder het gezag van die man staat, 
onder wiens gezag haar man staat, haar schoonvader.  
Dat de schoonvader maritale (= echtelijke) macht kon uitoefenen over zijn 
schoondochter, lijkt een onjuiste perceptie van het begrip maritale macht. 
Daarnaast is de formule in manu mancipioque voor de positie van de man, 
merkwaardig, ook als de auteur bedoeld heeft aan te geven dat de echtgenoot 
onder de machtspositie van zijn vader stond; daarvoor was de gangbare 
zegswijze in/sub patria potestate.   

                                                 
82 Epitome Ulpiani, 22. 14: Sui autem heredes sunt liberi, quos in potestate  
     habemus, tam naturales quam adoptive; item uxor, quae in manu est et nurus  
     quae in manu est filii quem in potestate habemus. 
83 Watson, Priv 18-19. 
84 Gellius, Noctes Atticae XVIII,  6,  9 Matrem familias appellatam esse eam solam  
     quae in mariti manu mancipioque aut in eius in cuius maritus manu mancipioque  
     esset, quoniam non in matrimonium tantum sed in familiam quoque mariti et in  
     sui heredis locum venisset. 
85 Servius, In Vergilii Aeneida 11, 476. 
86 Kaser, RPR I, p. 57. 
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Wanneer Gellius zijn bron nauwkeurig heeft begrepen en weergegeven, dan 
valt bij zijn opmerking aan te tekenen, dat voor de archaïsche periode en de 
oude republiek het standpunt, dat hij meldt, begrijpelijk lijkt, wanneer men 
althans aanneemt dat in manu mancipioque synoniem is aan sub patria 
potestate waar het de plaats van de zoon betreft. Dit is overigens geen 
gangbare formulering! Het lijkt ook niet waarschijnlijk dat Gellius deze 
begrippen als synoniemen ziet. 
Was men onderworpen aan de patria potestas, kon men niet zelfstandig 
rechten waarnemen; dat gold oudtijds ook voor de filius familias die gehuwd 
en vader was.87 Pas later heeft men hem manus over zijn echtgenote en 
patria potestas over zijn kinderen toegestaan, maar zij zijn afgeleid van de 
bevoegdheden van de pater familias en konden slechts uitgeoefend worden 
in de mate dat deze dat welgevallig was. De pater familias zal in de 
archaïsche periode niet snel een inbreuk hebben toegelaten op zijn positie.88 
Hij bepaalde in feite de samenstelling van zijn familia. De vrijheid van de 
zoon om op te treden bij ontbinden van een huwelijk zal op dezelfde wijze 
als bij het aangaan van het huwelijk, aan de goedkeuring van zijn vader 
onderworpen zijn geweest. Met het toenemen van de zelfstandigheid van de 
zoon zal ook binnen het huwelijk zijn zelfstandig optreden meer ruimte 
hebben gekregen en de tekst van Terentius geeft ons daar zo bezien een 
aanwijzing voor. 
Gellius zal de archaïsche situatie beschreven hebben; de gelijke bewoor-
dingen van Servius wijzen erop dat hij Gellius waarschijnlijk als bron heeft 
gebruikt. Wel herhalen wij dat een merkwaardige formule wordt gebruikt. 
Gaius heeft de latere situatie beschreven. Watson geeft aan de juridische 
teksten van Gaius de voorkeur en dat is voor de keizertijd ook terecht.   
 
Hadden de echtgenoten zelf bevoegdheid hun huwelijk te ontbinden?  
In zijn Miles Gloriosus laat Plautus ons getuige zijn van een tweegesprek 
tussen de meretrix Acroteleutium en de slaaf Palaestrio. Acroteleutium moet 
proberen de Miles te verleiden. Omdat de soldaat aarzelt op de uitnodiging 
van zijn buurvrouw, een relatie met haar aan te gaan, in te gaan, noemt de 
slaaf twee belangrijke punten: de buurvrouw neemt het initiatief tot de 
scheiding (facit divortium), als gevolg waarvan de ‘oude’, dat wil zeggen, 
haar voormalige echtgenoot, is vertrokken; en het huis is eigendom van de 
vrouw: de nieuwe geliefde, de soldaat kan met een gerust hart daar zijn 
intrek nemen: 

 

                                                 
87 Kaser, RPR I, p. 64. 
88 Watson, Priv 22 en Law of the XII Tables, Persons and Property, Princeton:  
     University Press 1974, p. 32. voert met een andere argumentatie tot dezelfde   
     conclusie. 
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ACR.Dat ik om zo te zeggen, omwille van mijn liefde voor hem, dit 
huwelijk heb opgegeven, vol verlangen als ik ben naar een huwelijk 
met hem PAL: Precies! Juist! Behalve alleen één ding: je moet hem 
wel duidelijk maken dat dit huis deel uitmaakt van je bruidsschat en 
van jou is. Dat de oude man hieruit is weggegaan en je verlaten 
heeft toen je van hem scheidde. Laat hij niet aarzelen onmiddellijk 
zijn intrek in het huis van een ander te nemen. ACR: Prima advies! 89 

 
Uit deze tekst blijkt een bevoegdheid voor de vrouw om een scheiding te 
initiëren. In het verdere verloop van de komedie wordt dat nog eens 
herhaald: als de miles Pyrgopolynices aarzelt om zijn intrek bij zijn minnares 
te nemen en die aarzeling uit tegenover Palaestrio, Acroteleutium en de 
gedienstige Milphidippa, kan de laatste hem gerust stellen: de kust is veilig, 
ter wille van jou heeft zij haar man de deur uit gezet, en zij kon zo handelen, 
omdat het huis, onderdeel van haar bruidsschat, haar eigendom is:  

 
PY Ik naar haar toegaan, een gehuwde vrouw? Om mij door haar  
man te laten betrappen? 
 MI Omwille van jou heeft zij haar man gescheiden; PY: Hoe heeft zij 
dat kunnen doen? 
 MI: Omdat het huis, onderdeel van de bruidsschat, haar eigendom 
is. PY Werkelijk? Echt waar, bij Pollux!90 

 
Hierin kan men een aanwijzing lezen dat sprake is van een huwelijk zonder 
maritale macht (sine manu); haar gedrag is te verklaren omdat de woning 
deel is van de bruidsschat;91 dat was mogelijk wanneer zij juridische 
eigenstandig was bij het aangaan van de huwelijksverbintenis, eigenstandig 
is gebleven wel een bruidsschat heeft gegeven, maar zich ook vermogen 
heeft voorbehouden. 
In zijn Rudens treffen wij een soortgelijk fragment aan. De oude Daemones 
uit tegenover zijn beide liefjes zijn angst dat zijn vrouw hem het huis zal 
uitzetten; ‘zij zal zeggen dat ik mijn liefjes onder haar ogen heb gebracht’: 
  

Ik ben bang dat mijn vrouw mij omwille van jullie uit huis zal zetten, 

                                                 
89 Plautus, Miles Gloriosus vrs 1163-1169 Quasique istius caussa amoris ex hoc  
     matrumonio abierim, cupiens istius nuptiarum. PAL: omne ordine. Nisi modo  
     unum hoc: hasce esse aedis dicas dotalis tuas hinc senem aps te abiisse postquam  
     feceris divortium: ne ille mox vereatur introire in alienam domum A: Bene  
    mones. 
90 Vrs 1276: Egon ad illam eam quae nupta sit? Vir eius med ut prehendat? Quin  
     tua causa exegit virum ab se. Qui id facere potuit? Quia aedes dotales huius  
     sunt. Itane? Ita pol 
91 Zo Levy, Hergang p. 78. 
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Zij zal zeggen dat ik mijn liefjes onder haar ogen heb gebracht.92 
 
Ook hier wordt gesproken over initiatief van de vrouw; interessant is hier de 
motivering: omgang met een geliefde binnen de gedeelde echtelijke woning, 
is niet aanvaardbaar, dat althans zegt de man die overspel speelt!  
Een derde fragment wordt ontleend aan de Amphitryo, de dialoog tussen 
Alcumena en Iuppiter, die zij, Alcumena, overigens niet herkent. Iuppiter 
maakt haar ernstige verwijten, zij weerspreekt die en disculpeert zich:  

 
Ik heb die woorden van jou weersproken, door mijn deugdzaamheid; 
nu wil ik mij onthouden van schaamteloze woorden, nu ik mij van 
schaamteloze daden verre heb gehouden.Ga heen! Het ga je goed! 
Neem je eigen spullen mee en geef mij de mijne terug! 93 

 
Ook hier zien wij dat de vrouw het initiatief tot het opheffen van de 
echtelijke verbintenis neemt. 
De verklaring kan zijn, dat wij ook hier van doen hebben met een huwelijk 
zonder maritale macht (sine manu). 
Naast de vanzelfsprekendheid dat de man het huwelijk kan ontbinden,94 zien 
wij bij Plautus ook aanwijzingen dat de vrouw het initiatief daar toe neemt, 
en de aanwijzingen die volgen uit de exegese van de teksten doen ons 
vermoeden dat het in die gevallen gaat om een huwelijk zonder maritale 
macht.95 Kennelijk is in de tijd van Plautus maatschappelijk niet alleen 
ruimte voor een echtverbintenis zonder maritale macht, maar is de 
maatschappelijke acceptatie daarvan zo dat men het ongehinderd ten tonele 
kan brengen en dat het publiek die situaties ook als reëel herkent. Als een 
van de oorzaken van de toenemende populariteit van het huwelijk zonder 
maritale macht kan gewezen worden op de gevolgen van de Punische 
oorlogen en vooral op de grote verliezen die de Romeinen daarbij hebben 
geleden.96 Voor Plautus betekent dat kennelijk dat ook de eerste Punische 
oorlog die gevolgen al zichtbaar maakte. Doordat gezinnen vaders en zonen 

                                                 
92 Plautus, Rudens 1046-7 Metuo propter vos ne uxor mea me extrudat aedibus 
      quae me paelices adduxe dicet ante oculos suos. 
93 Plautus, Amphitryo 925-928. Ego istaec feci verba virtute inrita; nunc, quando  
      factis me impudicis apstini, ab impudicis dictis avorti volo. Valeas, tibi habeas  
      tuas res reddas meas;  
 

94 Plautus, Mercator 822 in de monoloog van Dorippa, zie hierboven. 
95 Zie hoofdstuk 1. 
96 Cary, A history of Rome down to the reign of Constantine, London: Macmillan &  
     Co Ltd 1957, p. 162. 
     Alföldy, The social history of Rome, London: Croom Helm 1984, p. 52 raamt de  
     verliezen van de slag bij Cannae (216) alleen al op ca 70.000 manschappen-  
     burgers. 
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hadden verloren, moesten vrouwen noodgedwongen zelfstandig beslissingen 
nemen en waren zij bovendien in de praktijk vaak tenminste de beheerders 
van vermogens die door de gesneuvelden waren nagelaten. 
Daarnaast moeten we bedenken dat Plautus in zijn Griekse modellen een 
cultuurbeeld aantrof waarin de vrouw een ‘vrijere’ positie had dan in het 
Rome van zijn dagen. 
De traditie van de voorouders (mores maiorum) en ook de religie komen, 
kennelijk, onder druk te staan van meer humane inzichten. Er is een 
belangstelling voor andere, uitheemse godsdiensten. Wanneer ook vrouwen 
in de gelegenheid worden gesteld een hogere opleiding te 0volgen97 en zich 
mede ten gevolge daarvan, vrijer in het maatschappelijke verkeer kunnen 
bewegen, de toegenomen welvaart vooral de weelde en de luxe, die vrouwen 
zich konden veroorloven,98 bevorderde, dan ligt het voor de hand dat die 
grotere zelfstandigheid zich ook in huwelijks- en gezinsleven manifesteert. 
Het manus-vrije huwelijk krijgt de overhand. Bij Cicero99 lezen we bij 
voorbeeld, dat de formule die bij de coemptio werd gebruikt, niet meer wordt 
begrepen. 
De positie van de vrouw wordt vrijer: vrouwen beheren vaak grote 
vermogens100 en veel vrouwen hebben vanuit hun groeiende besef van 
zelfstandigheid voorkeur voor een celibatair bestaan.101 Op maatschappelijke 
en financiële gronden werden vaker dan voorheen huwelijken ontbonden.102 
De aanzet tot die ontwikkeling moet merkbaar geweest zijn in Plautus’ tijd 
en neerslag gevonden hebben in zijn werk. 
 
Het beeld is zodoende gevarieerd: de man kan het initiatief tot scheiding 
nemen, voor de vrouw ligt dat iets genuanceerder.  
In de archaïsche periode en de tijd tot de Punische oorlogen zal zij geen 
recht van initiatief hebben gehad.103In die periode zal haar het redmiddel ter 
beschikking hebben gestaan, dat wij uit de teksten menen te mogen con-
cluderen: een beroep op haar pater familias. De emancipatie zal haar 

                                                 
97 Marquardt, Das Privatleben der Römer, Darmstadt 1980, p. 65. 
98 Oliver, Roman economic conditions to the close of the Republic, Roma: L’Erma  
     di Bretschneider 1966, p. 49 e.v. Balsdon, Roman Women, p. 33 bespreekt  
     uitvoerig Cato’s redevoering in de Senaat over deze ontwikkeling. (Livius Ab  
     urbe condita XXXIV, c.2-4).  Marquardt, Das Privatleben der Römer, Darmstadt  
     1980, p. 62. 
99 Cicero, De Oratore I, 56; zie ook Costa, Cicerone Giureconsulto,Roma: L’Erma  
     di Bretschneider 1927, I, p. 53. 

100 Marquardt, Das Privatleben der Römer, Darmstadt 1980, p.  64. 
101 Marquardt, Das Privatleben der Römer, Darmstadt 1980, p.  68. 
102 Cary, A history of Rome down to the reign of Constantine, London: Macmillan  
       & Co Ltd. 1957 p. 162. 
103 Corbett, p. 222. 
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zelfstandigheid geleidelijk hebben bevorderd; samenhangend daarmee vindt 
een inperking van de vrijheden van de man plaats. 
 
Vatten wij het betoog nog eens samen: 
Ten tijde van Plautus is het beeld wisselend: de man is bevoegd het initiatief 
tot scheiden te nemen, de vrouw slechts dan wanneer sprake is van een 
huwelijk zonder maritale macht, wanneer zij bovendien juridisch eigen-
standig (sui iuris) is. Dat is waarschijnlijk, maar niet zeker, omdat uit de 
teksten blijkt dat wel gedreigd wordt met scheiden, maar de realisering 
daarvan niet blijkt.  
De pater familias van de vrouw kan zijn bevoegdheid hanteren wanneer 
sprake is van een huwelijk zonder maritale macht, en de vrouw nog onder 
zijn patria potestas staat. Uit de bronnen is niet onomstotelijk vast te stellen 
dat hij dat ook kan, wanneer sprake is van een huwelijk met maritale macht. 
In de archaïsche periode bestond de mogelijkheid, omdat patria potestas een 
sterker recht was dan manus. De rechtvaardiging daarvoor wordt gevonden 
in de sociale en religieuze context van die tijd, het gewoonterecht, dat een 
ruime plaats voor de macht van de pater familias inruimde. 
De pater familias van de echtgenoot kon de bevoegdheid tot scheiding 
uitoefenen, zij het dat bij Terentius een aanwijzing is gevonden die het 
aannemelijk maakt dat die bevoegdheid ingeperkt wordt door een groeiende 
maatschappelijke zelfstandigheid van de zoon.  
Duidelijk is de samenhang met de patriarchale familie organisatie; het 
uithuwelijken van de vrouw en het initiëren van haar scheiding leefden voort 
tot het einde van de republiek. Zoals in de archaïsche periode de 
toestemming van de aanstaande echtgenoten geen vereiste was voor hun 
huwelijk, zo moet worden aangenomen dat dat ook gold ten aanzien van het 
ontbinden van het huwelijk: de tekst van Ennius vermeldt nadrukkelijk het 
gebrek aan instemming van de beide echtelieden. 
Langzamerhand ontstaat de gewoonte de toestemming van de vrouw een 
plaats in de procedure te geven, maar een wettelijk vereiste is dat niet;104 
zoals wij zagen, wordt dat als vereiste geformaliseerd in de tweede eeuw na 
Christus. 
De verantwoordelijken bij het tot stand brengen van het huwelijk, zoals dat 
van oudsher tot stand kwam, blijken ook bij het ontbinden van het huwelijk 
als handelend persoon op te treden: de pater familias treedt initiërend op, 
vooral die van de dochter.  
 

                                                 
104 Cary-Haarhoff, Life and thought in the Greek and Roman world, London:  
       Methuen and Co Ltd 1946, p. 128 e.v. 
105 Mitteis, Römisches Privatrecht, Aalen: Scientia Verlag 1994, p. 152 betoogt dat  
       ontvangst geen vormvoorschrift was. 
106 Levy, Hergang, p. 53-68. 
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Uitgaande van een wettelijke verplichting van een repudium ligt het voor de 
hand dat het bericht door iemand ontvangen moest worden.105 Wanneer heeft 
het wilsbesluit een einde aan het huwelijk te maken zijn juridische gevolg?  
Levy stelt zich op het standpunt dat ontvangst van de wilsuiting nodig is om 
haar werking te kunnen hebben.106 Zijn onderzoeksperiode betreft de 
keizertijd en in de aanvang daarvan geldt de wetgeving van Augustus. Deze 
schreef het repudium, als kennisgeving van de wil tot echtscheiding, 
dwingend voor, althans in het geval van echtbreuk. Dat leidt men af uit de 
betreffende passage in de Digesten:  
 
 Geen scheiding is geldig tenzij ten overstaan van zeven volwassen       

Romeinse burgers.107 
 
Onduidelijk is de motivering waarom alleen in geval van echtbreuk, naar de 
titel van het geschrift (De adulteriis), sprake zou zijn van deze procedure: de 
tekst van Paulus spreekt over de geldigheid van iedere scheiding. Van de 
algemene geldigheid van het voorschrift willen wij uitgegaan.  
Uit de literaire teksten wordt duidelijk dat de wil tot ontbinden van het 
huwelijk mondeling wordt over gebracht: de aanzegging geschiedt in 
persoon.108 Daarmee was tevens de ontvangst gegeven.  
Maar hoe moest men nu handelen wanneer de ontvangende partner niet 
persoonlijk benaderd kon worden, omdat hij niet bereikbaar was om in 
persoon het bericht te aanhoren, kortom, hoe moest gehandeld worden inter 
absentes? Moest het repudium in die omstandigheden worden uitgebracht, 
en zo ja aan wie? Gaius gaat uit van het primaat van de kennisgeving in 
persoon (praesenti), maar vertegenwoordiging is ook toegelaten; daarvoor 
komen in aanmerking iemand die in potestate is van de geadresseerde, dat 
wil zeggen de zoon of kleinzoon in potestate, of onder wiens gezag de 
betrokken man of vrouw staat, de pater familias van de man of vrouw: 

 
Het doet er niet toe of de opzegging gedaan wordt aan de ander in 
diens aanwezigheid dan wel, als hij afwezig is, door middel van een 
mannelijk persoon die onder zijn gezag staat, of aan degene onder 
wiens gezag hij of zij zich bevindt.109 

 

                                                 
107 D. 24, 2, 9 Paulus, De adulteriis II:  Nullum divortium ratum est nisi septem  
       civibus Romanis puberibus adhibitis. 
 
 
108 Kaser, RPR I, p. 327. 
109 D.24. 2. 2. 3. Gaius, Edictum Provinciale XI.  
       Sive autem ipsi praesenti renuntietur sive absenti per eum qui in potestate eius sit,    
       cuiusve is  eave in potestate sit, nihil interest. 
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Kunnen wij deze tekst van overeenkomstige toepassing verklaren voor de 
periode die door deze studie wordt bestreken? Het commentaar dat hij 
schreef op het Edictum provinciale bevatte een toelichting niet alleen op de 
voor de provincie specifieke rechtsregels, maar ook op die welke een 
algemeen geldend karakter hadden.110 Het aangehaalde fragment kan onder 
de laatste categorie gerangschikt worden. Eén kanttekening is op zijn plaats: 
onder de laatste rubriek vertegenwoordiging kan men mede verstaan dat de 
vrouw een opzegging kon doen. Dat is geldend recht ten tijde van Gaius, 
maar niet tijdens de gehele republikeinse periode, en zeker niet in de 
archaïsche periode. 
 
Het begrip absens wordt door Gaius niet nader gedefinieerd en vooral wordt 
er niet gesproken over de duur van de afwezigheid.  
Binnen de kring van romanisten heeft de absentia belangstelling gewekt, 
mede omdat het begrip ook toegepast wordt waar van langdurige 
afwezigheid sprake is, bij voorbeeld in geval van krijgsgevangenschap, of 
omstandigheden, die voor de achterblijvers onzekerheid creëren: Is de 
betrokkene nog in leven?  
Levy is van oordeel dat het huwelijk in dergelijke omstandigheden van 
rechtswege (ipso iure) eindigt, zonder dat een repudium wordt uitgebracht, 
een opvatting die Kunkel en Kaser111 delen. De redenering is dat ‘die 
Verschollenheit dem Tod gleich stet’, hetgeen inhoudt dat de ene echtgenoot 
zonder verblijfsbericht van de ander deze voor dood mag houden.  
Deze opvatting bestrijdt Yaron.112 Zijn stelling is dat het Romeinse recht 
geen gevolgen aan iemands verdwijning verbindt, maar de nadruk legt op 
zijn overlijden. Gevolg is dat zolang voor de ene echtgenoot het overlijden 
van de partner niet vast staat, het huwelijk in stand blijft, althans zo lang hij 
het huwelijk in stand wil laten. 
Bevestiging van dat standpunt is te ontlenen aan een tekst uit Plautus’ 
Stichus. De casuspositie is de volgende: In het begin van de komedie dringt 
de vader er bij zijn beide dochters op aan hun huwelijk met hun beide 
echtgenoten, die reeds jaren afwezig zijn,113 als geëindigd te beschouwen en 
een nieuw huwelijk aan te gaan. Beide vrouwen weigeren. Hun overweging 
is dat het allerminst zeker is dat hun mannen niet meer leven. Zij wensen 
ondanks de langdurige afwezigheid van hun echtgenoten het huwelijk met 
hen in stand te houden. Zij uiten hun bezorgdheid dat hun vader tegenover 
hun echtgenoten onrechtmatig zal handelen114 door hen van hun echtgenoten 
te doen scheiden (abducere). Ook al erkennen zij dat zij uiteindelijk moeten 

                                                 
110 Spruit, Enchiridium, Deventer: Kluwer 1994, p. 64, nr. 112.  
111 In: Yaron, Divortium inter absentes, TvR XXXI ( 1963) p. 62 noot 21en 22. 
112 Yaron, Divortium inter absentes, TvR XXXI (1963), p. 67. 
113 Vrs 30: ‘het is al twee jaar geleden’ ( hic tertius annus est). 
114 Vrs 21. 



Echtscheiding 
                                                                                                                                                                        

107

doen wat hun vader van hen wil, omdat zij in patria potestate zijn, voeren zij 
toch omstandig verweer:  
  

PAM: Maar hierdoor word ik, zuster, zozeer gekweld dat jouw en 
mijn vader, van wie men zegt dat hij als één van alle burgers als een 
fatsoenlijk mens zich gedraagt, dat hij zich nu bedient van een taak 
als een onfatsoenlijk man, doordat hij zo ernstig onrecht doet aan 
onze echtgenoten, die hier niet zijn, zonder dat die dat verdienen, en 
ons van hen wil scheiden.(…) PAN. Het geeft wel pas dat dit gebeurt 
en het gebeurt ook niet ten onrechte. Want dit is reeds het derde 
jaar, sinds onze echtgenoten het huis hebben verlaten. PAM Zoals je 
zegt. 
PAN. Zij delen ons niet mede, wanneer zij althans nog leven en het 
goed maken, waar zij zijn, wat zij doen, of zij iets doen en ook komen 
zij niet naar ons terug. PAM. En verdriet je dat zuster, dat zij hun 
plicht niet doen, terwijl jij de jouwe wel doet? PAN Ja! (…) 
PAN. Tenslotte ligt het in de macht van onze vader: wij moeten dat 
doen wat onze vaders ons opdragen. PAM Dat weet ik…115 

 
Plautus roept een duidelijk beeld op: langdurige afwezigheid levert geen 
einde huwelijk van rechtswege op; de vader heeft weliswaar de bevoegdheid 
zijn dochters te dwingen een nieuwe huwelijksrelatie aan te gaan, maar de 
dochters verschillen ernstig met hem van mening: eerst moet onomstotelijk 
vast staan dat hun beider mannen niet meer leven, alvorens zij bewilligen in 
een nieuw huwelijk. Om de dood van hun echtgenoten vast te stellen, bestaat 
een onderzoeksplicht116 en zij verwijten hun mannen dat zij niets van zich 
laten horen. Een klassiek voorbeeld van huwelijkstrouw! 
Overigens geldt, hetgeen hiervoor al werd opgemerkt, dat, wanneer bij 
langdurige afwezigheid van de ene echtgenoot de ander het huwelijk wel als 
geëindigd wenst te beschouwen, er vrijheid bestaat een nieuwe huwelijks-
verbintenis aan te gaan.  
Om dit fragment uit de Stichus te generaliseren tot een algemeen geldende 
onderzoeksverplichting in geval van langdurige afwezigheid, voert wellicht 

                                                 
115 Plautus, Stichus 17-59 Sed hoc soror, crucior patrem tuom meumque adeo,  
       unice qui unus civibus ex omnibus probus perhibetur eum nunc improbi viri  
       officio uti, viris qui tantas apsentibu’nostris facit iniurias immerito nosque ab 
       eis abducere volt.(...) decet neque is inmerito eveniet. Nam viri nostri domo ut          
       abierunt hic tertius annus PAM: ita ut memoras. PAN quom ipsi interea  
       vivant,valeant,ubi sint, quid agant ecquid agant neque participant nos neque redeunt  
       PAM an id doles soror quia illi suom officium non colunt, quom tu tuom facis? PAN Ita  
       pol.(...) verum postremo in patri’potestate est situm: faciendum id nobis quod parentes  
       imperant. 
116 Vrs. 31 e.v. 
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te ver; wel geeft het fragment aan dat van een beëindigen van het huwelijk 
van rechtswege in geval van langdurige afwezigheid, geen sprake is. 
Daarbij blijft de vraag: Wat is langdurige afwezigheid? Hoe lang kan men 
afwezig zijn, zonder dat de thuis blijvende partij twijfelt aan het nog in leven 
zijn? Antwoord op die vraag is ook van belang bij een ander vraagstuk, 
divortium verum. 
De eenvoud waarmee een manus-vrij huwelijk kon worden ontbonden, riep 
in de latere republiek de vraag op, wanneer sprake was van een werkelijke 
scheiding (divortium verum) of van een zogenaamde, gefingeerde 
(simulatum). 
Bestudering van de bronnen laat zien dat geen van de plaatsen, die spreken 
van divortium verum, dateert uit de republiek.  

 
Maar het is waar dat dan eerst van een echte scheiding sprake is en 
de ter zake van een echtscheiding gedane schenking geldig is, als er 
een huwelijk met een ander is gevolgd of wanneer de vrouw 
gedurende zo lange tijd zonder haar man zou hebben geleefd dat er 
geen twijfel over kon bestaan dat het om een hertrouwen ging. 
Anders zou ook de schenking volgens hen geen enkele rechtskracht 
hebben.117 

 
De juristen oordelen dat van een echte scheiding sprake is in twee gevallen, 
namelijk wanneer een nieuwe echtverbintenis is aangegaan, en na verloop 
van lange tijd:  

 
De meesten zijn van oordeel dat wanneer dezelfde vrouw naar 
dezelfde man terugkeert, dit één en hetzelfde huwelijk is. Ik ben het 
met hen eens, als zij zich na verloop van een niet al te lange 
tussentijd verzoend hebben en inmiddels niet hetzij de vrouw met een 
andere man, hetzij de man met een andere vrouw getrouwd is 
geweest, en vooral wanneer de man bovendien de bruidsschat niet 
teruggegeven heeft.118 

 
Paulus formuleert op zijn bondige wijze: 

 

                                                 
117 D. 24. 1. 64 Iavolenus, Lib VI ex posterioribus Labeonis, Sed verum est tunc verum esse  
       divortium et valere donationem divortii causa factam, si aliae nuptiae insecutae sunt aut  
       tam longo tempore vidua fuisset ut dubium non foret alterum esse matrimonium: alias 
       nec donationem ullius esse momenti futuram. 
118 D.23, 2. 33 Marcellus Lib III Ad Legem Iuliam et Papiam, Plerique opinantur cum eadem  
       mulier ad eundem virum revertatur, id matrimonium idem esse: quibus adsentior si non  
       multo tempore interposito reconciliati fuerint nec inter moras aut illa nupserit aut hic  
       aliam duxerit, maxime si nec dotem vir reddiderit. 
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Er bestaat geen andere echtscheiding dan een werkelijke 
echtscheiding die plaats vindt met de bedoeling om een duurzaam 
uiteengaan tot stand te brengen.119  

  
Termijnen worden niet genoemd. Maar de vraag naar de duur van de termijn 
was wel relevant, omdat een huwelijk na verloop van tijd wel eens werd 
hersteld; de vraag was dan of er sprake was van een idem matrimonium, dat 
wil zeggen dat het huwelijk formeel in stand was gebleven, of niet. 
Duidelijkheid over de vraag of men werkelijk gescheiden was, was vereist in 
verband met de gevolgen van een scheiding: hoe moest men handelen met de 
bruidsschat, kon men retentierechten uitoefenen, dat wil zeggen kon men 
zijn recht doen gelden om op de bruidsschat die teruggegeven moest worden, 
bepaalde inhoudingen te doen; waren de pacta geldig, afspraken die men 
vaak bij gelegenheid van de huwelijkssluiting maakte; en waren eventuele 
giften geldig.120 Levy121 komt tot de conclusie dat het pas in de keizertijd tot 
de opstelling van termijnen is gekomen.122 Bronnen uit de republiek zijn niet 
voorhanden om de juistheid te betwisten, al is daar geen absolute zekerheid 
over. 
Maar de maatschappelijke werkelijkheid zal ook in dit geval de juridische 
regeling zijn voorgegaan. Een van de historische interessantste gevallen 
speelt zich af op het grensgebied van republiek en principaat: het is de 
geschiedenis van Maecenas en Terentia, wier huwelijksleven als turbulent 
mag worden getypeerd; hun huwelijk nam een aanvang vóór 23; beiden 
behoorden tot de intimi van Augustus en boze tongen beweerden dat laatst 
genoemde zelfs een relatie met Terentia had. Hun huwelijk werd regelmatig 
door scheiding onderbroken en voor velen was onduidelijk of van een 
huwelijksperiode dan wel van een periode van scheiding sprake was;123 
Maecenas deed haar geschenken, wellicht ook met de bedoeling haar over te 
halen weer naar hem terug te keren. Toen een blijvend resultaat van zijn 
bemoeiingen uit bleef en hij een definitief einde aan de relatie wilde maken, 
vorderde hij dat zijn geschenken werden terug gegeven, op de grond dat 
schenkingen tussen echtelieden verboden en dus nietig waren. Hij ging er 
daar bij van uit dat het huwelijk had voort geduurd. Juristen die om advies 
gevraagd werden, hadden de vraag te beantwoorden of er sprake was van 

                                                 
119 D.24. 2. 3 Paulus Lib XXXV Ad Edictum, Divortium non est nisi verum quod animo  
       perpetuam constituendi dissensionem fit. 
120 Levy, Hergang, p. 12. 
       Yaron, De divortio varia, TvR XXXII (1964),  p. 533. 
       Spruit, Romeinsrechtelijke Romanesken, Deventer: Kluwer 1979, p. 73 e.v. 
121 Levy, Verschollenheit  p. 160. 
122 D. 24. 2. 6. vermeldt het standpunt dat Iulianus terzake inneemt: vijf jaar na verdwijning  
       kan opnieuw een huwelijk worden aangegaan. 
123 Seneca (Dialogi 1. 3. 10) meldt dat Maecenas dagelijks verstoting van Terentia te dulden  
       had (M. a T. cotidiana  repudia patiebatur).  
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hetzelfde huwelijk, of dat sprake was geweest van een verum divortium. Van 
dat laatste is sprake wanneer een huwelijk met een ander is gevolgd, of 
wanneer de vrouw zo lang zonder haar man heeft geleefd, dat er geen twijfel 
over kan bestaan dat sprake is van hertrouwen.124 Een schenking is bij 
gevolg geldig wanneer sprake is van een werkelijke scheiding; ongeldig 
wanneer dat niet het geval is; men spreekt dan van een schijnscheiding 
(divortium simulatum).  
In de republikeinse periode zal ongetwijfeld sprake zijn geweest van 
vergelijkbare gevallen. Het lijkt waarschijnlijk dat toen langs dezelfde lijnen 
als ten tijde van het principaat, naar praktische oplossingen is gezocht: de 
termijn van afwezigheid van de echtgenoot, alle omstandigheden van dat 
geval in aanmerking genomen.125 Daarin schuilt een subjectief element: de 
vraag in hoeverre de partner de betrokkene wél of niet kon bereiken. Levy 
legt aan de basis van zijn studie de vraag die door de Stichus van Plautus 
wordt opgeworpen. Zijn juridische karakteristiek van Verschollenheit is 
daarbij leidraad: niet het vermoeden van leven of dood, maar de 
’onbereikbaarheid van de ene echtgenoot voor de ander’126 dient tot 
uitgangspunt te worden genomen. Dat is geen absolute norm. De conclusie 
die dan ook uit de tekst van Plautus moet worden getrokken, kan door Levy 
niet worden ontkend: van een van rechtswege beëindigen van het huwelijk 
als gevolg van een langdurige afwezigheid is bij Plautus, die hij als oudste 
bron aanhaalt, geen sprake. Levy typeert de passage echter als een 
uitzondering op de gangbare juridische praktijk. Dat komt mij minder 
waarschijnlijk en zelfs onaannemelijk voor, zoals wij reeds eerder 
opmerkten. Wij zien er liever de bevestiging van de regel in. 
 
Ten tijde van de republiek speelt een soortgelijke kwestie, die Cicero ons 
meldt.127 De zaak vormde aanleiding tot een fel debat onder deskundigen; de 
afloop daarvan kennen wij niet, omdat Cicero zelf ons die niet heeft gemeld. 
Wat was het geval? Een pater familias reist uit Hispania naar Rome en laat 
zijn vrouw die zwanger is, in het wingewest achter. In Rome huwt hij een 
andere vrouw, zonder dat hij een repudium naar zijn eerste vrouw stuurt. 
Ook de tweede echtgenote schenkt hem een zoon. De man sterft zonder 
testament en de rechtsvragen die bij zijn overlijden ontstaan, zijn: is het 
aangaan van het tweede huwelijk, zonder een repudium (quibusdam certis 
verbis) uit te brengen aan de eerste echtgenote, aan te merken als een geldig 
Romeins huwelijk? Afhankelijk van de beantwoording van die vraag is aan 
de orde de rechtspositie van de tweede vrouw: is zij als echtgenote dan wel 

                                                 
124 D. 24. 1. 64.  vermeldt een advies dat volgens Labeo (gest.42 na Chr) is opgesteld door  
       Trebatius (gest. 4 na Chr.). 
125 Anders: Levy, Verschollenheit, p. 160. 
126 Levy, Verschollenheit, p. 151. 
127 Cicero, De Oratore I, 40, 183. 
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als concubine te beschouwen; als hoofdvraag noemt Cicero de erfrechtelijke 
positie van de twee jongens: 
  

En wat te zeggen van een geval dat werkelijk plaats vond en wel ten 
tijde van onze voorvaderen, dat een pater familias die uit Hispania 
naar Rome was gekomen nadat hij zijn echtgenote zwanger in dat 
wingewest had achtergelaten en die te Rome een tweede vrouw had 
gehuwd, maar geen opzegging aan zijn eerste vrouw had gezonden 
en die zonder testament op te maken gestorven was en toen uit beide 
moeders een zoon geboren was; was dat maar een onbeduidend 
debat dat toen ontstond, toen er geprocedeerd werd over de 
rechtspositie van de twee burgers, de jongen die kind was van de 
eerste vrouw, en de zoon van de laatst genoemde vrouw, die 
beschouwd werd als een concubine, wanneer men van oordeel was 
dat een scheiding met de eerste vrouw plaats vond met een bepaalde 
vaste formulering en niet door een nieuwe bruiloft ?128 

 
Cicero stelt in andere teksten die wij bespraken, dat een repudium verplicht 
is ter beëindiging van een huwelijk. Deze tekst levert daar impliciet ten 
minste ondersteunend bewijs voor; immers, de vraagstelling had ook kunnen 
luiden: Is de remigrant uit Hispania nu wel of niet iemand die zich aan 
bigamie schuldig maakt? 
Was een repudium uit gebracht, waren de andere rechtsvragen niet nodig 
geweest.129 
 

Ten aanzien van de datering van het voorval, waarvan hij aangeeft 
dat het in zijn tijd als voorbeeld uit de geschiedenis (memoria 
patrum, ten tijde van onze voorvaderen) onderwerp van weten-
schappelijk debat was,130 kan het volgende opgemerkt worden. 
Gemeld wordt dat de vader uit Hispania naar Rome kwam, en zijn 
echtgenote zwanger in dat wingewest achterliet. Rome had in het 
huidige Iberische schiereiland twee wingewesten: Hispania Citerior, 
de oostkust van Spanje, en Hispania Ulterior, het huidige Andalusië. 
Beide gebieden kregen de status van wingewest (provincia) na de 
tweede Punische Oorlog, in het jaar 197. Meer is over de tijds-

                                                 
128 Quid? Quod usu memoria patrum venit, ut paterfamilias, qui ex Hispania Romam  
       venisset, cum uxorem praegnantem in provincia reliquisset Romae alteram duxisset  
       neque nuntium priori remisisset, mortuusque esset intestato et ex utraque filius natus  
       esset, mediocrisne res in contentionem adducta est cum quaereretur de duobus civium  
       capitibus et de puero qui ex posteriore natus erat, et de eius matre quae si iudicaretur  
       certis quibusdam verbis non novis nuptiis fieri cum superiore divortium, in concubinae  
       locum duceretur? 
129 In dezelfde geest Corbett, p. 226. en Watson, Pers p. 53-4. 
130 Cicero, De Oratore I, 56, 238. 
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aanduiding van het voorval niet te zeggen. Wel mag men uit de tekst 
concluderen, dat reeds in de tweede eeuw de geleerden streden over 
de plaats van het repudium en de juridische consequenties van een 
nieuw aan gegaan huwelijk (nuptiae novae).  

 
Nu Cicero ons de uitkomst van het deskundigendebat niet meldt, zou 
een antwoord op de door hem opgeworpen vraag als volgt kunnen 
luiden: 
Cicero is van oordeel is dat het zenden van een repudium een door 
de wet vereiste formaliteit is. Blijft dat uit, dan betekent dat, dat het 
huwelijk met de vrouw die in Hispania is achter gebleven, als het 
wettige huwelijk dient te worden aangemerkt. Bij gevolg is de relatie 
met de vrouw die in Rome met de betrokkene ‘huwt’, aan te merken 
als een concubinaat. De rechtspositie van de beide zonen kan men 
dan ook als volgt kwalificeren: het kind in Hispania is erfgenaam 
van zijn wettige vader; het kind in Rome volgt de rechtspositie van 
zijn moeder en is bij gevolg geen intestaat erfgenaam van de vader. 
Maar een aantal elementen, die in het wetenschappelijk debat 
wellicht ook een rol hebben gespeeld, kennen wij niet. Zo is niet 
duidelijk of de lange termijn (tempus longum) mede betrokken is 
geweest bij de debatten en of wellicht de eerste vrouw in Hispania in 
de tussentijd voor haar echtgenoot was overleden. De hoofdvraag 
die opgeworpen wordt, heeft immers betrekking op de erfrechtelijke 
positie van de beide zonen. Op andere aspecten die met deze kwestie 
samen hangen, wordt in de tekst van Cicero niet nader in gegaan. 
 

De stelling die in het klassieke en postklassieke recht wordt ingenomen, dat 
het aangaan van een nieuwe echtverbintenis een automatisch beëindigen van 
de vorige betekent, kan voor de archaïsche periode niet worden aanvaard. 
Met het voorafgaande hangt nog een juridisch betrekkelijk ondergeschikt 
punt samen. Stel dat een repudium wordt uitgebracht, maar degene die het 
uitbrengt, krijgt spijt. Wat is dan rechtens? Levy131 vermoedt, dat deze 
situatie, die zich tegen het einde van de republiek steeds vaker voor deed, er 
toe leidde dat bij verzoening van beide echtgenoten, sprake was van een 
voortzetting van het huwelijk (idem matrimonium). Een zelfde situatie deed 
zich voor wanneer na een echtelijke twist en woordenwisseling (iurgium) of 
een driftbui (calor iracundiae) sprake was van een feitelijke verwijdering. 
Was die van tijdelijke aard (frivusculum) en verzoenden beide echtgenoten 
zich weer, dan was sprake van een voortzetting van het huwelijk en was 
echtscheiding niet aan de orde.  
 

                                                 
131 Levy, Hergang  p. 88. 
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Verum divortium blijft afhankelijk van de eerste voorwaarde van 
echtscheiding: er moet sprake zijn van de wil bij een van beide partners, of 
beide, om een blijvend einde te maken aan de huwelijksrelatie. Vervolgens 
moet die wil zich bestendigen, en dat moet blijken uit de duur van ruimtelijk 
gescheiden zijn van de beide partners, of, in latere tijd, door het aangaan van 
een nieuwe echtverbintenis. Bestendigen van die wil kan ook blijken uit het 
treffen van maatregelen die samenhangen met de afwikkeling van het 
huwelijksvermogen.132 Liet men onduidelijkheid bestaan over het voortduren 
van het huwelijk, dan bracht dat in ieder geval ook onduidelijkheid voor 
derden mee en leidde tot rechtsvragen over geldigheid, respectievelijk 
nietigheid van schenkingen; over de positie van kinderen en over het 
huwelijksvermogen. 
Er dient voor een werkelijke, duurzame scheiding sprake te zijn van 
onherroepelijkheid van de wil uit elkaar te gaan: iedere stap die daar uiting 
aan geeft, leidt tot een divortium verum. Een toenaderingspoging van een 
van beide partners, die door de ander niet wordt beantwoord, leidt niet tot 
herstel van het huwelijk. 
 
Hoewel scheiden niet als een vanzelfsprekendheid werd ervaren133 en de 
maatschappelijke acceptatie ervan niet groot was, vond met name de 
politieke elite in Rome het huwelijk en het ontbinden van het huwelijk hét 
instrument om politieke, maatschappelijke en financiële doelen, - de 
financiële welstand was vaak doorslaggevend134 -, te realiseren; die situatie 
treffen we vooral in de late republiek aan. Vooral in die kringen moet het 
aantal scheidingen omvangrijk zijn geweest.135 Over de ‘gewone’ burgers 
zijn wij niet geïnformeerd: volgden zij de elite, waren zij even onbevangen 
om huwelijken aan te gaan en vaak na korte tijd weer te ontbinden, wij 
weten daar weinig van. 
 
Uit de literaire bronnen kunnen wij een ideaalbeeld distilleren van het 
Romeinse huwelijk.136 Trouweloosheid tegenover de partner werd niet hoog 
aangeslagen,137 op zijn zachtst gezegd waren scheiding en huwelijks 
ontbinding niet favoriet, hertrouwen werd niet toegejuicht. Voor de vrouw 

                                                 
132 D. 23. 2. 33.  
133 Rawson, Marriage Divorce and Children in Ancient Rome, Oxford: At the Clarendon  
       press 1991, p. 50. 
134 Uitvoerig bij Alföldy, The social history of Rome, London: Croom Helm p. 92 e.v. 
135 Treggiari, Roman marriage, Oxford: At the Clarendon Press 1991, p. 482 is van  
       mening dat het met die frequentie wel mee viel; haar oordeel baseert zij op de bekende  
       gevallen van politici (Caesar, Pompeius e.a.), waarover gerapporteerd wordt. In hoeverre  
       deze gevallen voorbeelden zijn van een omvangrijker patroon, is onzeker. 
136 Een bekend beeld is dat van Plinius en zijn vouw: Epistulae VII, 5. 
137 Grafschriften getuigen van Fides, Castitas, Probitas Diligentia (nr. 8034, Dessau,  
       p. 865); corpore casto (nr. 8394, Dessau p. 929). 
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gold als onderscheiding dat zij één man bekende (univira);138 dat zij na het 
overlijden van haar man weduwe (vidua) bleef, gold als onderscheiding. 
Door de politieke ontwikkelingen van met name de laatste periode van de 
republiek is het huwelijk in een crisis beland. Algemeen wordt aangenomen, 
dat die crisis zich vooral manifesteerde onder de politieke elite van die 
tijd.139 
Hoe is dan het beeld tegen het einde van de republiek? Treggiari140 heeft de 
rol van de vrouw, ook voor deze periode onderzocht en haar conclusies zijn 
interessant: Zij heeft geen meldingen aangetroffen van vrouwen sui iuris die 
zelfstandig optreden bij het ontbinden van het huwelijk. Als oorzaken noemt 
zij dat scheiden eigenlijk niet geaccepteerd werd en vervolgens dat de 
literaire bronnen die ons ter beschikking staan, afkomstig zijn van mannen! 
Ter ondersteuning van dat laatste aspect is verhelderend een passage in de 
correspondentie van Cicero. Caelius meldt in een brief aan Cicero, te dateren 
in 50, het volgende: 

 
Paula Valeria, zuster van Triarius, is zonder rechtsgrond gescheiden 
op de dag dat haar man zou terug keren uit zijn ambtsgebied; zij 
gaat trouwen met D. Brutus. Veel van dit soort ongelofelijke 
gebeurtenissen hebben zich tijdens jouw afwezigheid voorgedaan.141 

 
Caelius kwalificeert het gebeuren als iets ongeloofwaardigs (incredibile); dat 
kan zijn omdat het hoogst opmerkelijk is dat een vrouw het initiatief neemt 
zonder dat zij daar een (rechts)grond voor heeft. Het kan ook een uiting van 
verbazing zijn omdat zij zelfstandig besluit een nieuw huwelijk aan te gaan 
en bovendien nog onmiddellijk aansluitend op haar scheiden. Wellicht dat 
het ons ook iets zegt over de mannelijke opvattingen van of Caelius, of 
Cicero, of van hen beiden: dergelijke aaneenschakelingen van handelingen 
verwacht je niet van een vrouw. Wij willen betogen dat ‘zonder rechtsgrond’ 
door Caelius als ongeloofwaardig wordt aangemerkt. 
Een type scheiding als hier beschreven kwam voor, maar was wel een 
zeldzaamheid.142 In die context komt incredibile dus reële betekenis toe. Uit 
het uitvoerig onderzoek van Treggiari blijkt ook dat bij de toename van 
scheidingen in de laatste fase van de republiek sprake is van mannen die het 

                                                 
138 Humbert, Le rémarriage à Rome, Milano: Giuffré 1972, p. 72 e.v. Grafschriften noemen,     
       onderscheidend, Inconparabilis coniunx ... pudica, religiosa, laboriosa, univira,  
       unicuba: Een onvergelijkbaar echtgenote, ingetogen, godvrezend, arbeidzaam,één man  
       bekend hebbend, één echtelijk bed gedeeld hebbend (nr. 8444, Dessau p. 935.)  
       Ovidius, Metamorphoses VIII, 708. Livius, Ub Urbe condita, X, 23 (uni nupta). Tacitus,  
       Annales II, 86,  2. 
139 Zie Humbert in hetzelfde betoog. Treggiari, in de besproken passus p. 482. 
140 Treggiari, Roman Marriage, Oxford: At the Clarendon Press 1991 p. 444 e.v. 
141 Cicero, Ad Familias VIII, 7.  
142 Marquardt, Das Privatleben der Römer, Leipzig: Verlag von S Hirzel 1879, p. 71.  
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initiatief nemen, mannen (politici als Caesar en Pompeius, meermalen) die 
veelal uit politieke motieven handelen.  
Maar ook de vader van de vrouw beslist over scheiding, soms op grond van 
politieke motieven; de situatie uit het verleden, die wij al bespraken, geldt 
ook in de nadagen van de republiek nog. 
Een voorbeeld ontlenen wij wederom aan de correspondentie van Cicero.143 
De casuspositie is de volgende. Cicero bevindt zich in het kamp van 
Pompeius, buiten Rome. Atticus, zaakwaarnemer van Cicero, heeft hem 
gevraagd wat hij moet doen. Tullia, Cicero’s dochter, is gehuwd met 
Dolabella. Dat huwelijk is geen succes. Cicero moet nu uiterlijk 1 juli een 
beslissing nemen: ofwel het initiatief nemen tot huwelijksontbinding, ofwel 
de volgende termijn van haar bruidsschat, die tegen die dag vervalt, betalen. 
Echtscheiding zal hem vermogen kosten en verlies aan prestige bij Caesar. 
Voortzetten van het huwelijk zal hem ook geld kosten en gaat ten koste van 
het geluk van zijn dierbare dochter. Belangrijk is de rol die Atticus Cicero 
geeft: hij moet beslissen of hij het huwelijk van zijn dochter wil ontbinden. 
Als vader moet hij optreden en gebruik maken van zijn nog steeds geldende 
bevoegdheid. 
 
3.3.             Opheffing van manus in het huwelijk cummanu. 
 
Voor de vestiging van maritale macht was een rechtshandeling nodig 
wanneer het huwelijk werd aan gegaan. Hoe kon die rechtsbetrekking 
worden opgeheven wanneer het huwelijk werd ontbonden? 
Bij die huwelijkse vorm, waar maritale macht gevestigd werd door 
‘(schijn)koop’(coemptio), dan wel door verkrijgende verjaring (usus), is de 
remancipatio vereist, zoals zij door de laat-republikeinse144 jurist Aelius 
Gallus wordt gedefinieerd: 

 
Aelius Gallus zegt dat de vrouw ‘geremancipeerd’ is, die door hem, 
in wiens ’manus’ zij gekomen is, ge’mancipeerd’ wordt.145 

 
De echtgenoot draagt daarbij door een fiduciaire remancipatio de vrouw 
over aan haar vroegere pater familias of aan een vertrouwensman.146 
Het karakter van deze handeling is een rechtshandeling: zij bewerkt de 
overgang naar een andere familia (mutatio familiae). Als gevolg van deze 

                                                 
143 Cicero, Ad Atticum XI, 3.            
144 Spruit, Enchiridium, Deventer: Kluwer 1994, p. 284.  
145 Festus, De verborum significatione F 277 in: Bruns: Fontes iuris romani antiqui,  
       Brisgavia/ Tubingae: Libraria Academica Mohrii 1879, p. 287. Remancipatam Gallus  
       Aelius esse ait, quae mancipata sit ab eo cui  in manum convenerit. 
146 Kaser, RPR I, p. 83. 
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handeling bevindt de vrouw zich nu in de macht van degene die haar 
verworven heeft.147 
Deze rechtshandeling kon gevolgd worden door een tweede, manumissio, 
waardoor de vrouw juridische eigenstandigheid (sui iuris) verwierf. Dat 
gebeurde vaak, maar niet altijd; noodzakelijke vervolghandeling op de 
remancipatio was de manumissio niet.148 
Beide handelingen hadden een verschillend doel: de remancipatio beoogt de 
vrouw te ontslaan uit de maritale macht van haar echtgenoot, de manumissio 
heeft tot doel haar juridisch eigenstandig te maken. Daarnaast zijn de 
handelende personen verschillend. De nadruk op de noodzaak tot 
onderscheiden van de beide rechtshandelingen wordt ingegeven door de 
constatering dat soms wordt uitgegaan van de stelling dat het beëindigen van 
de maritale macht zou plaats vinden door een samengestelde rechts-
handeling, waardoor de vrouw bevrijd wordt uit de maritale macht en 
juridische eigenstandigheid verwerft. Deze samengestelde rechtshandeling is 
niet noodzakelijk, wel mogelijk;149 zij ligt voor de hand bij de remancipatio 
aan een vertrouwensman. 
 
Wat was de rechtspositie van de echtelieden wanneer de ontbinding van het 
huwelijk werd gewild, het repudium was uitgebracht, maar de wederpartij 
niet in de scheiding bewilligde?  
De echtelijke samenleving wordt opgeheven, maar de rechtsbetrekking als 
gevolg van de vestiging van maritale macht blijft bestaan. Daardoor blijft de 
vrouw deel uit maken van de familie van de man, blijft daar de erfrechtelijke 
positie van dochter in nemen ten opzichte van zijn pater familias. De 
feitelijke echtelijke samenleving is weliswaar opgeheven, maar de rechts-
betrekking tussen man en vrouw niet.  
Het gevolg van deze situatie is dat beide partijen niet gerechtigd zijn tot het 
aangaan van een nieuw huwelijk, op straffe van bigamie. Gaat men een 
nieuw samenlevingsverband aan, dan kon dat niet meer dan een concubinaat 
zijn,150 met vooral voor de vrouw negatieve gevolgen: zij was geen uxor en 
genoot niet de eer gehuwde vrouw te zijn (honor matrimonii).151 
De remancipatio bewerkte niet zonder meer het rechtsgevolg ‘echt-
scheiding’. Zij heft slechts de maritale macht op. Werd de remancipatio niet 
gevolgd door beëindiging van de echtelijke samenleving, dan vond scheiding 
de facto niet plaats, maar veranderde wel de juridische basis van de 

                                                 
147 Girard, Manuel elementaire de droit romain, Paris: Librairie nouvelle de Paris 1906,  
       p. 129.  
148 Zo Kaser, RPR I, p. 83.  
149 Schaub, Der Zwang zur Entlassung aus der Ehegewalt und die Remancipatio sine uxore, 
       in: SZ LXXXII (1965), p. 110. 
150 Honsell, Mayer Maly, Selb, Römisches Recht, Berlin: Springer Verlag 1986, p. 401. 
151 Spruit, Lex Iulia et Papia Poppaea (Oratie Utrecht) Deventer: Kluwer 1969, p. 15. 
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samenleving; het was nu een huwelijk zonder maritale macht (sine manu) 
geworden. 
Men mag ervan uitgaan dat dit niet een juridische spitsvondigheid, buiten de 
maatschappelijke realiteit is: wij willen betogen dat de maatschappelijk 
ontwikkelingen deze verandering in de grondslag van de echtelijke samen-
leving wel eens redelijk populair kunnen hebben gemaakt in de tijd dat de 
positie van de vrouw vrijer werd en vermogensverhoudingen zich niet meer 
met de maritale macht verdroegen: de wens was gehuwd te blijven, maar niet 
in manus-verband. 
  
Kon de maritale macht, die gevestigd werd door confarreatio ook door een 
voorgeschreven rechtshandeling worden opgeheven?  
In de wetenschap is de vraag of deze huwelijksvorm door scheiding kon 
worden opgeheven, uitvoerig aan de orde gesteld. Beantwoordt men deze 
vraag positief, dan volgt men de volgende theorie:  
De actus contrarius; deze theorie houdt in, dat iedere (rechts)handeling als 
het ware ‘gekoppeld’ is aan zijn spiegelbeeld, in de zin dat die contraire actie 
het rechtsgevolg van de eerste rechtshandeling opheft.152  
De actus contrarius van de confarreatio zou de diffarreatio zijn. Literaire 
bronnen melden de diffarreatio niet. Voor zover kon worden na gegaan komt 
zij niet voor bij auteurs ten tijde van de republiek. Aangetroffen is een 
definitie bij Festus153 en een aanduiding bij Servius, in zijn commentaar op 
de dichter Vergilius.154 Festus geeft overwegend etymologieën; zijn werk De 
significatu verborum vormt een samenvatting van het werk van Verrius 
Flaccus, een tijdgenoot van Augustus. Als wij er van uit gaan dat Flaccus als 
eerste diffarreatio noemt en er hier geen sprake is van een toevoeging van de 
hand van Festus, dan is hij de oudste bekende bron. De definitie zelf munt 
niet uit door duidelijkheid. De auteurs geven een zelfde definitie als van 
confarreatio, met de toevoeging dat het hier een ‘losmaking’ (dissolutio) 
betreft. 
De tweede bron, Servius, becommentarieerde Vergilius in de vierde eeuw na 
Chr. Zijn belangrijkste opgave is het verduidelijken van grammaticale, 
retorische en stilistische elementen.155 Zijn werk kenmerkt zich door grote 
nauwkeurigheid en dat maakt hem tot een betrouwbare informant. Zijn bron 
was Aelius Donatus, een grammaticus uit het begin van de vierde eeuw; 
diens bron is niet vast te stellen. 

                                                 
152 Zo stellen Honsell c.s. zonder nadere argumentatie dat diffarreatio als act.cont. te  
       beschouwen is van confarreatio.  
153 Festus nr. 79. Festus leefde in de tweede eeuw na Christus.  
154 Aeneïs IV, 29. 
155 Cary, Denniston, Ross e.a., The Oxford classical Dictionary, Oxford: At the Clarendon  
       Press 1957, p. 832 lk. 
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De datering van beide bronnen maakt de relevantie voor de door ons 
onderzochte periode onwaarschijnlijk. 
Over confarreatio heeft Knütel156 onderzocht of deze haar spiegelbeeld heeft 
in de diffarreatio waarbij de echtelijke samenleving in één procedure met de 
maritale macht zou worden opgeheven. Zijn conclusie is dat het aan concrete 
aanwijzingen ontbreekt. Zijn persoonlijke vermoeden is dat de diffarreatio 
reeds in de vroege republiek is toegelaten, en wellicht nog wel verder terug 
gaat. Daarmee vermoedt hij in feite dat de theorie van de actus contrarius 
vanaf de oudste tijd geldt. 
Maar enige adstructie vanuit de bronnen, is voor dit standpunt niet 
beschikbaar.  
Corbett157 rept niet over de diffarreatio; zijn betoog komt in hoofdlijnen op 
het volgende neer.  
Een huwelijk, dat met maritale macht via confarreatio is gesloten, was tegen 
het einde van de republiek een zeldzaamheid geworden en zou alleen door 
de vertegenwoordigers van de hoogste priesterambten (flamines) worden 
gesloten. Deze huwelijken waren onontbindbaar, maar zo stelt hij, dat zelfde 
gold niet voor leken, niet-flamines, althans hij acht dat niet aannemelijk. 
Daarom wordt diffarreatio ook niet vermeld en treffen wij dat begrip ook 
niet aan, omdat confarreatio in onbruik is geraakt. Zijn vermoeden is 
gebaseerd op de bron, die door Gellius158 als zijn informant wordt genoemd, 
Fabius Pictor. Deze kenmerkt Corbett als onbetrouwbaar.  

 
Deze opvatting vindt geen algemene ondersteuning. Fabius, die na 
de nederlaag bij Cannae (216) naar Delphi werd gezonden als 
afgezant van de Romeinse Senaat, geldt als een van de grondleggers 
van de annalistiek,159 de voorloper van de latere geschiedschrijving. 
Zijn in het Grieks gestelde werk, dat Rome’s geschiedschrijving 
bevatte vanaf de stichting van de Stad, heeft in de oudheid veel 
waardering genoten: Polybius, Dionysios en Livius160 vermelden 

                                                 
156 Knütel, Zum Prinzip der formalen Korrespondenz im Römischen Recht, in: SZ  
       LXXXVIII (1971) p. 67-71.  
157 Corbett, p. 220 e.v.  
158 Gellius, Noctes Atticae X, 15, 1. 
159 Annales of Annales Pontificum of Annales Maximi waren verslagen van belangrijke  
       gebeurtenissen, bijgehouden door de Pontifex Maximus. Deze hield een lijst bij waarop  
       hij jaarlijks (annus) de gebeurtenissen noteerde, met vermelding van de in dat jaar  
       optredende magistraten. In 390 zouden de oudste lijsten door brand zijn verwoest. In 130      
       werden de toen aanwezige verslagen gepubliceerd door Mucius Scaevola. Dit genre  
       wordt beschouwd als de oudste en oorspronkelijkste vorm van geschiedschrijving.  
160 De moderne historische wetenschap noemt m.n. Polybius en Dionysius als betrouwbare 
        bronnen: Raaflaub: Social struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 52 
        en 57. 
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hem met achting. Schanz-Hosius161 meldt dat de moderne waar-
dering aansluit bij de antieke. Daar komt nog bij dat de bron die 
Gellius in feite noemt, niet Fabius is, maar de ons onbekende auteur 
van De Sacerdotibus publicis; Gellius heeft soortgelijke (item) 
mededelingen bij Fabius aangetroffen. Volstrekt duidelijk is niet wie 
Gellius’ bron nu precies is en in hoeverre de mededelingen van 
Fabius overeenkomen met die bron; maar wanneer de laatste 
overeenkomt met die van Fabius, hetgeen Gellius suggereert, is er 
twijfel om de redenering van Corbett te volgen. Diens opvatting 
wordt ingegeven door de gedachte, die men ook elders aantreft,162 
dat het huwelijk in Rome in alle tijden te ontbinden was (Libera 
matrimonia esse antiquitus placuit).163 De enige uitzondering die 
men op deze regel toelaat, is het huwelijk van de drie flamines.164  

 
De conclusie kan zijn dat diffarreatio tijdens de republiek geen levend 
begrip was, nu geen enkele contemporaine bron dit begrip vermeldt. 
Overigens wijst Knütel er in zijn bijdrage op dat niet iedere rechtshandeling 
voorzien werd van een contraire actie. De juistheid van die stelling maakt het 
waarschijnlijk dat diffarreatio eerst in later tijd als een theoretisch model is 
ontstaan. 
 
Welke conclusies mogen wij uit het bovenstaande trekken? 
Bij confarreatio had de rechtshandeling om manus te vestigen een sacraal 
karakter: de opperpriester leidde de ceremonie, die zijn plaats had in de 
traditie van de voorvaderen. Dat recht was gebaseerd op goddelijk recht (ius 
sacrum) en niet ingericht naar normen van het ius civile. Terecht wordt er op 
gewezen165 dat de Opperpriesters ten tijde van de republiek een voorname 
taak hadden in de handhaving van het sacrale recht in het personen- en 
familierecht, zoals bij de adoptie en de adrogatie; daartoe behoort de 
huwelijkssluiting confarreatione ook. Een en ander hebben wij reeds 
besproken.166 
Nagegaan is of deze vorm van huwelijkssluiting in latere tijd nog voorkwam. 
Gewezen wordt, nogmaals, op de passage in Tacitus, waar wordt verhaald 

                                                 
161 Schanz-Hosius, Geschichte der Römischen Literatur, München: Beck’sche   
        Verlagsbuchhandlung 1959, dl I, p. 172. 
162 Honsell, Mayer Maly en Selb, Römisches Recht, Berlin: Springer Verlag 1986, p. 387.    
163 C. 8. 38. 2. Imperator Alexander, in: Krueger, dl II, Codex Justinianus, p. 351. 
164 De bronnen spreken uitsluitend over flamines, drie in aantal: Flamen Dialis, Flamen  
       Martialis en Flamen Quirinalis, de flamines maiores; zij waren afzonderlijk voor de  
       eredienst van één godheid aangesteld. Wissowa: Religion und Kultus der  
       Römer, München: Beck’sche Verlagsbuchhandlung 1912, p. 504. 
165 Kunkel, Römische Rechtsgeschichte, Köln,Wien: Böhlau Verlag 1990. p. 19. 
166 Zie Hoofdstuk 1. 



MATRIMONIUM et DIVORTIUM 120

dat Keizer Tiberius een probleem167 had met de voordracht van drie 
kandidaten voor de bezetting van een vacature in het college van de flamines 
(flamen Dialis). Dit hoge priestercollege was alleen voor patriciërs 
opengesteld; dat was zo in de archaïsche periode en dat is altijd zo 
gebleven;168 tegen het einde van de republiek zou deze huwelijksvorm alleen 
nog in gebruik zijn bij de families die in aanmerking kwamen voor het 
lidmaatschap van de hoge priestercolleges. Het betekent dat het flaminaat 
een erfelijke aangelegenheid was geworden.169 Bij de heersende populariteit 
van het manus-vrije huwelijk was het huwelijk, dat confarreatione werd 
gesloten, niet in zwang tenzij bij de families die generaties lang de 
priestercolleges hadden bezet; wellicht ook dat patriciërs onderling deze 
huwelijksvorm nog gebruikten.  
Het huwelijk van de opperpriester was onontbindbaar; stierf zijn echtgenote 
vóór hem, moest hij zijn ambt neerleggen. Zijn huwelijk werd alleen door de 
dood ontbonden.170 Zijn echtverbintenis kan bij zijn leven niet ongedaan 
worden gemaakt. Elders171 lezen wij dat de echtgenote van de priester van 
Iuppiter hetzelfde verklaart: Haar man is haar onder een eeuwigdurende wet 
(perpetua lege) gegeven. Uit deze beide bronnen trekt Volterra172 de 
conclusie dat de echtgenote in de uitoefening van de functie van haar man 
haar eigen bijdrage heeft, er zou sprake zijn van een soort twee-eenheid. 
Maar belangrijker is de conclusie te trekken dat een huwelijk dat 
confarreatione was gesloten, niet door echtscheiding ontbonden kon 
worden.173 Dat gold voor de priesters, die hun ambt voor het leven174 
bekleedden. 
Sommigen zien hierin een garantie voor het ambt van opperpriester. Maar 
waarom wordt een differentiatie aangebracht binnen de toch al beperkte 
groep die een dergelijke huwelijkssluiting als een privilege koesterde? Men 
moest patriciër zijn! Daarbij was hij zich bewust deel te zijn van een steeds 
kleiner wordende minderheid tegenover de andere bevolkingsgroepen. 
Bovendien stond deze huwelijksvorm nadrukkelijk in de traditie van de 
mores maiorum en had een religieus fundament. Wat zou de ratio kunnen 
zijn dat binnen de categorie patriciërs, die een huwelijk met maritale macht 

                                                 
167 Tacitus, Annales IV, 16.  
168 Marquardt, Römische Staatsverwaltung, drei Bände, Darmstadt: Hermann Gentner 
       Verlag 1957, dl. III, p. 326.  
169 Een hypothese die ook Linderski in Raaflaub: Social struggles in archaic Rome, Oxford:  
        Blackwell’s 2005, p. 224-5 maakt. 
170 Gellius, Noctes Atticae, X, 15, 23.  
171 Ovidius, Fasti VI, 232.  
172 Volterra, Matrimonio e divorzio, NDI VI, p. 63 lk.  
173 Deze huwelijksvorm was de oorspronkelijke en beperkt tot de patriciërs, Raaflaub:  
       Social struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 224. 
174 Wissowa, Religion und Kultus der Römer, Beck’sche Verlagsbuchhandlung  
       1912, p. 494. 
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aangingen en die macht vestigden door confarreatio, een bepaalde groep, de 
niet-flamines zijn huwelijk wel, en een andere, de flamines, dit niet kon 
ontbinden? Die aarzeling is waarneembaar onder romanisten.175 
Wij willen het volgende stellen om grotere duidelijkheid te geven; wij 
herhalen een aantal tot nu toe getrokken conclusies: 
Het huwelijk waarbij maritale macht via confarreatio werd gevestigd, is de 
oudste vorm van een wettig gesloten Romeins huwelijk, en maakte deel uit 
van het ius sacrum. Het is niet alleen de oudste vorm, maar ook de enige die 
onder leiding stond van de opperpriester, een ‘overheidsfunctionaris’. Het is 
de tijd dat het gehele maatschappelijke leven onder invloed van religie en 
cultus staat.176 Deze huwelijksvorm stond alleen open voor patriciërs. Ook 
na het opheffen van het huwelijksverbod behielden zij deze vorm als een 
exclusief recht voor zichzelf.177 Zij streefden ernaar zich blijvend te onder-
scheiden van de andere Romeinen, ook van de nieuwe elite die ontstaat 
wanneer huwelijk tussen patriciërs en plebejers formeel is toegelaten.  
Waarschijnlijk is daarom dat wat voor de priesters gold, algemeen geldend 
was voor alle patriciërs.  
 
Kan voor deze reconstructie steun in bronnen gevonden worden? 
Dionysios van Halicarnassus meldt het volgende: 

 
Romulus heeft…door één wet, die, zoals de feiten zelf bewezen 
hebben, in alles goed voorziet, de vrouwen tot kuisheid gebracht en 
tot fatsoen. Die wet luidde ongeveer als volgt: dat de vrouw, die 
door een sacramenteel huwelijk met de man was verenigd, 
deelgenote werd van zijn gehele vermogen en van zijn sacra. De 
ouden duiden het sacramentele en wettige huwelijk aan met de 
Romeinse term ‘door far…’. Dit had een noodzakelijke en 
onverbrekelijke relatie tot gevolg en er was niets dat een dergelijk 
huwelijk kon ontbinden. Deze wet dwong gehuwde vrouwen zich te 
schikken naar het karakter van hun echtgenoot, omdat zij immers 
geen andere toevlucht meer hadden, en gehuwde mannen om over 
hun vrouwen te heersen als een noodzakelijk en onvervreemdbaar 
bezit.178 

                                                 
175 Kaser, RPR I, p. 83; Brini, Matrimonio e divorzio nel diritto romano, Bologna, 1887- 
        9, II, 103, besproken in Corbett, p. 219. Recent, Raaflaub, Social  struggles in archaic 
       Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 224.  
176 Oliver, Roman economic conditions to the close of the republic, Roma: L’erma di  
       Bretschneider 1966, p. 12. 
177 Girard, Manuel élementaire de droit romaine, Paris: Librairie nouvelle de Paris 1906,  
       p. 149 spreekt over een grote waarschijnlijkheid. Zo ook Raaflaub, Social struggles in  
       archaic Rome, Oxford: Blackwell’s 2005, p. 198.  
178 Antiquitates, 2. 25. Klostermann, Huwelijkstrouw als publieksbelang,  
       Diss. Utrecht, Leiden: Brill/Universitaire Pers 1988, p.15-6. 
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Over de betrouwbaarheid van een dergelijke bron, die te dateren is 
op ruim zeven eeuwen later dan het beschrevene, is het volgende te 
zeggen. Mogen wij alleen uitgaan van de zorgvuldigheid waarmee 
Dionysios als geschiedschrijver zijn bronnen bestudeerde, een 
standpunt dat de moderne historicus betrekt, of is hier ook sprake 
van ‘gekleurdheid’ in zijn informatie, omdat zijn geschiedkundig 
werk tevens een politieke doelstelling had? Dit blijft een probleem 
bij iedere bron, die uniek is; terecht is daarop en ook op de risico’s 
gewezen.179 De critici betogen niet, dat tot onbetrouwbaarheid moet 
worden geconcludeerd, wanneer een politieke doelstelling mede ten 
grondslag ligt aan een historisch werk, maar dat behoedzaamheid is 
geboden.  
 

Een tweede, van Dionysios onafhankelijke, bron staat ons niet ter 
beschikking; het is juist dat ook Livius over de oudste geschiedenis van 
Rome verhaalt, maar ook hij ontleent zijn materiaal aan de Annalisten. 
Recent onderzoek heeft ons een aantal belangwekkende conclusies 
aangeleverd:180  
Uitgegaan wordt van de grote eruditie en zorgvuldigheid waarmee Dionysius 
heeft gewerkt. Hij, maar ook Livius, hebben persoonlijk kennis kunnen 
nemen van de bronnen die zij citeren. De Annalisten hebben ons juist 
geïnformeerd over de gebeurtenissen die zij in hun kronieken jaarlijks 
opsomden en overleverden. Ook al kan gewezen worden op enkele toe-
voegingen van anekdotisch karakter, de grote lijn van hun relaas is juist, en 
dus betrouwbaar. Tenslotte wordt erop gewezen dat in Rome het verleden 
een levende traditie is en dat de regerende klasse er belang bij had deze in 
stand te houden. Dat levert een extra argument voor de betrouwbaarheid.  
 
Dat brengt ons tot een volgende conclusie: 
Op grond van de schaarse teksten, die ons zijn overgeleverd en die wij hier 
bespraken, is het waarschijnlijk dat het huwelijk dat onder patriciërs van 
oudsher in gebruik was, waarbij de maritale macht gevestigd werd in de 
ceremonie van de confarreatio, en dat onder patriciërs in gebruik is gebleven 
ook toen het wettelijk mogelijk was op een andere wijze maritale macht te 
vestigen, onontbindbaar was en is gebleven. Want ook in de keizertijd werd 
aan het ‘oude’ instituut, dat dit huwelijk was, geen verandering toegelaten en 
ook toen bleef deze huwelijksvorm onontbindbaar.  
 
                                                 
179 Finley, Ancient history. Evidence and Models, London: Chatto and Winders 1985; De  
       Neeve, Recensie op WEM Klostermann, in TvR, 1990, nr. 58. 
180 Cornell, The value of literary tradition concerning archaic Rome in: Raaflaub, Social 
       struggles in archaic Rome, Oxford: Blackwell’ 2005, p. 50 e.v. 



 

Hoofdstuk 4 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En:     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
40 De Laudatio Tyriae is een grafrede die de weduwnaar, waarschijnlijk consul Q. Lucretius  
     Vespillo, hield voor zijn overleden gemalin Tyria omstreeks het jaar 8; twee marmerplaten  
     bevatten de gehavende tekst.  
41 LaudatioTuriae II 31-40. Münzer, Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, Darmstadt:  
    Wissentschaftliche Buchgesellschaft 1963, p. 343. 
42 Munzer, Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, Darmstadt: Wissentschaftliche  
     Buchgesellschaft 1963, p. 107. 
43 De bekende redenaar Hortensius zou om die reden op latere leeftijd een afspraak  
     aangegaan zijn met Cato, om een huwelijk aan te gaan met diens vrouw (na scheiding),  
     teneinde zelf eigen nakomelingen te krijgen. 
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erkende gronden? Ook dan is sprake van een eenzijdig wilsbesluit aan de 
verbintenis een einde te maken. 
Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig, omdat er onmiddellijke 
samenhang is met de visie die men op het Romeinse huwelijk heeft. De 
romanisten die voorstanders zijn van de stelling dat het huwelijk een 
‘verwerkelijkte levensgemeenschap’44 is, een sociaal feit, weliswaar met 
bepaalde juridische gevolgen, maar zelf geen rechtsverhouding, aanvaarden 
dat ook zonder aanwezigheid van gronden, een huwelijk ontbonden kon 
worden.  
Anderen, die van oordeel zijn dat het huwelijk een rechtsverhouding schept, 
en dat het sluiten van een huwelijk als (rechts)handeling moet worden 
gezien, hebben met de vrijwilligheid van ontbinding van het huwelijk meer 
moeite.45 Achtereenvolgens zullen besproken worden: het huwelijk zonder 
(matrimonium sine manu) en daarna het huwelijk met maritale macht 
(matrimonium cum manu), waarbij de manus-vestiging confarreatione apart, 
en coemptione en usu gezamenlijk zullen worden besproken.  
De maatschappelijk aanvaarde en door het gewoonterecht gedicteerde 
gronden, zoals die hierboven werden besproken, golden ook voor de 
huwelijksvorm zonder maritale macht: wangedrag in de besproken varianten 
van de kant van de vrouw, leidde tot verstoting, de onvrijwillige variant. Het 
huwelijk stond in dienst van voortbestaan van de familia en de schending 
van de norm staat los van het regiem, waaronder de echtgenoten hun 
samenleving hebben ingericht. 
Dat men eenzijdig het huwelijk kon ontbinden, kunnen wij in teksten van 
Plautus veronderstellen; eenzijdig en zonder grond, komt in de latere periode 
van de republiek voor. Een voorbeeld zagen wij in de correspondentie van 
Cicero.46 Al geeft de tekst wel uiting aan bevreemding omdat Caelius het 
merkwaardig noemt dat geen sprake is van een rechtvaardigingsgrond, feit is 
dat de scheiding toch plaats vindt. Maar over de omvang van deze vorm van 
echtscheiding tasten wij in het duister. Een veronderstelling is dat met het 
voortschrijden van de tijd de positie van de vrouw steeds vrijer en haar 
vermogenspositie sterker is geworden. Hierdoor zal de populariteit van het 
huwelijk zonder maritale macht zeker zijn bevorderd. In die situatie zal 
eerder de vrouw het initiatief tot de scheiding kunnen nemen. Daarbij zal, in 
afwijking van de bovengenoemde gronden, die enkel en alleen de echtgenote 
regardeerden, ook het gedrag van de man aanleiding hebben kunnen vormen 
om tot ontbinding van het huwelijk te besluiten. Bronnen staan ons echter 
niet ter beschikking. 

                                                 
44 Definitie van Mitteis, die grote aanhang in de wetenschap verwierf, zie b.v. Kaser, RPR I,  
     p. 73, noot 6. 
45 Zie ook: Watson, The law of Persons in the later roman republic, Oxford: At the  
     Clarendon Press 1967, p. 54-5. 
46 Hoofdstuk 3, noot 141. 
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Was sprake van een huwelijk met maritale macht (cum manu) dan is de 
verhouding tussen de echtgenoten juridisch anders: er is sprake van een 
rechtsbetrekking. De vrouw stond onder de maritale macht van haar man, 
was opgenomen in zijn familia en nam als lid van die familia ook deel aan de 
verering van de huisgoden en van de voorvaderen. Hier geldt ook hetgeen 
hierboven over de gronden werd opgemerkt: inbreuk door de vrouw op de 
zuiverheid van de nakomelingschap, op de cultus van de familia en de 
voorvaderen, geldt als onaanvaardbaar en levert een grond tot echtscheiding 
en wel onvrijwillig.  
Was het huwelijk tot stand gekomen door schijnkoop (coemptione) dan wel 
door verkrijgende verjaring (usu), dan is de vraag naar de vrijwillige 
ontbinding niet te beantwoorden op grond van literaire bronnen. 
Wellicht dat een van de redenen voor de afnemende populariteit van dit 
huwelijksregiem juist gelegen is in de moeilijkheid aan deze relatie een 
vrijwillig einde te maken.  
Aannemelijk is gemaakt, dat scheiding in de archaïsche periode een grote 
zeldzaamheid was en eerst in de tweede eeuw is gaan toenemen.47  
Werd de maritale macht gevestigd confarreatione dan was sprake van een 
sacrale echtverbintenis, onder de werking van het ius sacrum en in de 
archaïsche tijd de enige vorm waardoor manus werd gevestigd. De aanname 
dat deze huwelijksvorm onontbindbaar was, werd eerder al besproken. Van 
vrijwilligheid kon dus geen sprake zijn. Ook uit de besproken tekst van 
Plutarchus, waar de schrijver opmerkt dat de echtgenoot zijn vrouw kon 
verstoten op een andere grond (dan de genoemde), maar dat hij in dat geval 
door een vermogensrechtelijke sanctie werd bedreigd, kan men afleiden, dat 
er wel sprake was van een causa, maar niet van een iusta (nl. erkende) 
causa. Het bleef ook in dat geval een onvrijwillige scheiding.  
In een poging diffarreatio te funderen als instelling, wordt uitgegaan van de 
grondgedachte dat het huwelijk confarreatione gesloten, ontbindbaar was. 
Diffarreatio wordt daarbij in het licht van vrijwilligheid bezien.48 Deze 
conclusie onderschrijven wij niet. 
Overigens geldt dat de populariteit van het huwelijk met maritale macht niet 
is bevorderd en vooral dat door confarreatio werd aangegaan, niet. Niet 
ondenkbaar is dat juist de onmogelijkheid tot een (vrijwillige) ontbinding 
van het huwelijk een van de oorzaken is geworden voor de dalende 
populariteit van deze huwelijksvorm. 
De conclusie is dan ook dat echtscheiding op vrijwillige basis geen steun 
vindt in de bronnen en met grote waarschijnlijkheid niet tot de moge-
lijkheden heeft behoord. 

                                                 
47 Humbert, Le rémarriage à Rome, Milano: Giuffré 1972, p. 182 en 183. 
48 Piro,Unioni confarreate e diffarreatio.Presupposti e limiti di dissolubilità delle unioni  
     coniugali in età regia,  in: IURA XLIX (1998), p. 280, nr. 16. 



Hoofdstuk 5 
 

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

                                                 
1 Hoofdstuk III, noot 178. 
2 Zo meent Schulz, Prinz 115, dat in de oudste tijden het advies van het consilium niet  
   bindend voor de pater familias was: de waarde van het advies nam toe naar de mate van de  
   auctoritas van de leden van het consilium. 
3 Fayer, La Familia Romana, Roma: L’Erma di Bretschneider 1994, p. 134. 
4 Bonfante, Corso di diritto romano I, Roma 1925. 
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gewekt van elkaar overlappende competenties; nu is Rome er niet in 
geslaagd helder vast te stellen welk gerecht voor welke misdaad bevoegd 
was. Ook wanneer later het rechtelijke systeem enigszins geconsolideerd is, 
treffen we nog voorbeelden aan waar het Consilium bevoegd is van een 
kwestie kennis te nemen.5 De staat vond familierechtspraak6 onmisbaar in 
het totale rechtssysteem. Als motieven voor deze voorkeur worden genoemd 
terughoudendheid om de interne aangelegenheden van de familia in de 
openbaarheid te brengen; de strafbare feiten betroffen intramurale feiten, 
feiten die zich binnen de beslotenheid van de familia hadden voorgedaan.7 
Deze werden daarom buiten de strafrechtelijke procedures gehouden. 
 
In de besproken tekst8 van de Auctor ad Herennium wordt de betrokkenheid 
van familieleden bij het misdrijf van de vrouw beschreven vanuit 
inhoudelijke gronden: op hen straalt het wangedrag (perverse taetreque9) 
van de vrouw af; ook zij worden erdoor getroffen. Om die reden maken zij 
eveneens deel uit van de familieraad. De leiding van de Raad is in handen 
van de benadeelde partij: de echtgenoot. Staat deze zelf nog onder vaderlijk 
gezag (patria potestas), dan heeft de pater familias de leiding in handen; dat 
lijkt merkwaardig, maar, wanneer men de doelstelling van het huwelijk voor 
ogen houdt, is duidelijk dat de pater familias de verantwoordelijkheid voor 
zijn familia draagt: De zuiverheid van nakomelingschap is de norm die is 
geschonden en hij is degene, die verantwoordelijkheid draagt om die 
zuiverheid te waarborgen wanneer die door wangedrag wordt geschaad. In 
een huwelijk met maritale macht heeft de echtgenoot de leiding, in een 
huwelijk zonder maritale macht óf haar pater familias, óf de vader van de 
echtgenoot, mits de laatste nog onder vaderlijk gezag staat.10 Is de vrouw sui 
iuris, dan straffen haar naaste verwanten haar. 
De leden van deze Raad nemen kennis van de zaak (cognitio), geven hun 
oordeel over het gebeurde en spreken zich uit over de schuldvraag. De 
verdachte heeft recht op verdediging, die hij ook zelf kan voeren. Deze 
procedure wordt als ‘Hausjustiz‘getypeerd,11 iedere vorm van beoordeling 
buiten de kring van de naaste familie is uitgesloten. De man kon zijn 
bevoegdheid uitoefenen zoals een eigenaar met zijn bezit kon omgaan.12 

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

                                                 
13 Wieacker, p. 254. 
14 Slob,  Luxuria, (Diss. Utrecht) Zutphen: De Walburg Pers 1986, p. 24-5. 
15 Oliver, Roman economic conditions to the close of the Republic, Roma: L’Erma di  
     Bretschneider 1966, p. 15-16. 
16 Wieacker, p. 263. 
17 Corbett, p. 227; Watson, Law of the XII-Tables, Princeton: University Press 1974, p. 43 
     (social fact no legal standing), die overigens een uitzondering toelaat voor de Koningstijd. 
18 Polay, Regimen morum des Zensors und die sogenannte Hausgerichtsbarkeit, Studi in  
     onore E.Volterra, Milano 1971, p. 294. 
19 Zie Gellius, Noctes Atticae X, 23, 4. 
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treft slechts de kwalificatie van het delict, een misdrijf tegen de goede zeden 
en gepleegd binnen de familia. 
De rechtsmacht van de gens was ruim: elk antisociaal gedrag binnen de gens 
viel er onder.20 
 
Bronnen leveren ons een volgend beeld over de Raad: 
In het verhaal van Lucretia lezen wij dat Lucretia nadat zij overweldigd is 
door de zoon van de koning, een bode stuurt naar haar vader en haar man. 
Zij laat beiden roepen. Volterra ziet hier geen poging in het consilium bijeen 
te roepen.21 Belangrijkste argument voor hem is: er zijn te weinig mensen 
opgeroepen om aan een volwaardig gezelschap te kunnen denken. Daar is 
tegenin te brengen dat ons geen getalsnormen bekend zijn waaraan een 
legitiem consilium moest voldoen: veeleer werd de samenstelling bepaald 
naar de omstandigheden van het geval,22 en afhankelijk van het eigen inzicht 
van hem, die het bijeen riep. Uit Livius blijkt, dat vader en echtgenoot ieder 
met een secondant komen.  
Volterra’s volgende bezwaar is dat in het verloop van het verhaal duidelijk 
wordt dat, ook als er wel sprake is van een consilium, er geen uitspraak 
(iudicium) wordt vermeld en geen punitieve handeling van de echtgenoot. 
Daar kan tegen in gebracht worden, dat Lucretia zich in aanwezigheid van 
allen, die zij heeft opgeroepen, disculpeert, maar omdat zij bezoedeld is, 
heeft zij, vindt zij zelf, geen andere keus dan zich te doden, omdat zij 
schande over haar gens en haar familia heeft gebracht. Tot een formele 
uitspraak van de opgeroepen aanwezigen komt het door haar zelfdoding niet. 
Een derde bezwaar dat Volterra23 noemt, is het feit dat hier het initiatief tot 
het bijeen roepen wordt genomen door een vrouw, terwijl die rol exclusief 
zou toebehoren aan de echtgenoot of aan de vader.Daar kan tegenin worden 
gebracht, dat Cicero ons vertelt dat een vrouw een dergelijk familieberaad 
arrangeert zonder op te merken dat dit initiatief op formele bezwaren stuit: 
 

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

 

                                                 
20 Polay, Regimen morum des censors und die sogenannte Hausgerichtsbarkeit, in: Studi in  
     Onore Ed. Volterra, Milano 1971, p. 286. 
21 Balducci, Intorno al iudicium domesticum, Archivo Guiridico 191 (1975) p. 79. 
22 Polay, Regimen Morum des Zensors und die sogenannte Hausgerichtsbarkeit, in: Studi in  
     Onore Ed.Volterra, Milano 1971, p. 286. 
23 Balducci, op.cit. p. 97. 
24 Cicero, Pro Cluentio, par. 176 en 177 Post mortem eius Sassia moliri statim, nefaria  
     mulier, coepit insidias filio; quaestionem habere de viri morte constituit. 



                                                                                                  Consilium Domesticum                                                    145

Het is juist dat de echtgenoot, of pater familias in beginsel degene was die 
de Raad convoceerde, omdat hij het slachtoffer was en omdat op hem de 
verplichting rustte de straf te bepalen.  
Ondanks de genoemde bezwaren valt in deze casus een pleidooi te voeren 
voor een consilium; de afwezigheid van echtgenoot en vader en andere 
verwanten, die alle op het slagveld zijn, brengt Lucretia er toe hen op te 
roepen; uitstel is niet aangewezen: niemand weet wanneer de betrokkenen 
weer naar huis terug komen, en het misdrijf is gebeurd. De echtgenoot zelf is 
geen getuige van de schanddaad geweest en het is ongewenst dat hij er eerst 
veel later, wellicht door derden, van op de hoogte wordt gesteld. Dat 
waarborgen voor een juiste beoordeling worden gegeven doordat verwanten 
gevraagd worden mee te komen, wijst in de richting van een formele 
bijeenkomst. Daar wordt de toedracht van de overweldiging gemeld en komt 
de schuldvraag aan de orde. 
 
Een tweede bron die van het bestaan van een Raad spreekt, is de zaak 
Carvilius Ruga. Carvilius raadpleegt de Raad alvorens te beslissen tot de 
verstoting van zijn vrouw. Deze beschrijving past in het beeld dat wij hebben 
van de Raad en de formele procesgang: de echtgenoot roept de Raad bijeen 
teneinde de leden op de hoogte te stellen van zijn voorgenomen stap/sanctie 
en hun gevoelen daarover te vernemen. Eerst daarna gaat hij over tot 
executie van zijn beslissing.25 
 
Niet alleen de instelling zelf, maar ook de samenstelling ervan dienden een 
garantie in te houden tegen willekeur in de beoordeling van het misdrijf door 
de voorzitter; daarom maken zowel verwanten van de echtgenoot als van de 
echtgenote deel uit van de Raad. Na kennisneming van het misdrijf is er voor 
de overige aanwezigen gelegenheid hun visie op de aanklacht te geven. Zij 
zijn allen door de schanddaad getroffen 26  en zijn in die zin ook allen 
belanghebbenden. Daarom laten zij zich ook allen uit over de schuldvraag. 
In het overleg worden dus betrokken de ernst van het feit, de schuld en de 
strafmaat.27 De uitspraak is niet vrijblijvend,28 de voorzitter kon de uitspraak 
niet naast zich neer leggen. De genoegdoening heeft het karakter van 
vergelding. Boetes kon het consilium niet opleggen: 29  zij kunnen geen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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



Hoofdstuk 6 
 

DE SANCTIES 
 
Welke strafbedreigingen kende het Romeinse recht? Tot wie richten zij zich?  
Hebben zich in de loop van de tijd wijzigingen voorgedaan in de straftoemeting? 
 
Was de procedure ordelijk doorlopen en de straf gelegitimeerd door de 
familieraad dan volgde de fase van de tenuitvoerlegging van de straf.  
Dionysios en Plutarchus die verhalen over de oudste geschiedenis van 
Rome1 vertellen dat Romulus een wet uitgevaardigde, die de doodstraf stelde 
op drankgebruik en overspel; de motivering voor deze straf was dat echt-
breuk de bron van rebellie was en dronkenschap de bron van echtbreuk. De 
betreffende teksten bespraken wij reeds.2 
Deze hoge straf dient men te relateren aan de ernst van het misdrijf en aan de 
maatschappelijke verhoudingen in de oudste periode van de geschiedenis 
van Rome: de sociale controle op het doen en laten van de medeburgers was 
zeer groot, en liet weinig inbreuk toe op de hoge standaard van vooral het 
personen- en familierecht. Er was weinig ruimte voor een andere straf dan de 
dood.3 
 
Plutarchus vertelt dat Romulus een wet uitvaardigde op grond waarvan de 
man de bevoegdheid toekwam zijn vrouw te verstoten. De vraag is of er van 
een essentieel verschil sprake is in de rapportage van Dionysius en 
Plutarchus. Dat lijkt niet waarschijnlijk. Bij de bespreking van de gronden is 
gesproken over een gesloten systeem, een limitatief opgesomd aantal 
gronden. Tegen die achtergrond lijkt een verschil in strafbedreiging on-
waarschijnlijk. Wordt de vrouw op heterdaad betrapt op overspel of drank-
gebruik dan staat de wet toe dat zij zonder vorm van proces wordt gedood; 
buiten heterdaad staat de rechtsgang open via de familieraad  
(consilium domesticum) en is de sanctie verstoting; voor beide variaties 
geldt: mits er sprake is van een erkende grond. 
 
De tekst van Gellius suggereert eveneens een nuancering in de strafmaat: 
Cato rapporteerde dat de vrouwen door hun echtgenotes niet alleen ge-
oordeeld werden maar ook gestraft, niet minder ernstig wanneer zij wijn tot 
zich hadden genomen, dan wanneer zij ontucht en overspel hadden begaan:  

 
Marcus Cato vertelt dat echtgenotes niet alleen beoordeeld, maar 
ook gestraft werden door hun rechter, niet minder wanneer zij wijn 

                                                 
1 Dionysius van Halicarnassus II, 25 en Plutarchus, Vita Romuli, 22. 
2 Hoofdstuk IV, noot 23 en hoofdstuk III, noot 178. 
3 Kaser,  Das altrömische Ius, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1949, p. 53. 
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tot zich hadden genomen dan wanneer zij ontucht en echtbreuk 
hadden begaan. 
De woorden van M.Cato heb ik genoteerd uit een rede die getiteld is 
DE DOTE waarin ook dit geschreven staat dat het een recht was 
voor de echtgenoten hun vrouwen die betrapt werden op ontucht, te 
doden: ‘De man,’ zo zegt Cato,‘is voor zijn vrouw, wanneer hij van 
haar scheidt, een rechter met de bevoegdheid van een Censor, hij 
heeft de macht, die hem goed dunkt wanneer er iets verachtelijks en 
verderfelijks door de vrouw is gedaan. 
Zij wordt gestraft, als zij wijn drinkt; als zij met de man van een 
andere vrouw een ontuchtige handeling pleegt, wordt zij ter dood 
veroordeeld’. Over het recht iemand ter dood te brengen staat als 
volgt genoteerd: ‘Betrapt gij uw echtgenote op heterdaad bij 
overspel, dan kunt ge haar ongestraft, zonder een nader vonnis, 
doden; (maar) als gij overspel bedrijft of zelf door een vrouw tot 
overspel gebracht wordt, waagt zij het niet u met een vinger aan te 
raken, en dat is ook geen recht voor haar’ 4 

 
 
In dit citaat worden verboden wijngenot en ontucht en overspel op één lijn 
gesteld; over deze koppeling van misdrijven is in het vorige hoofdstuk 
gesproken. De straf is in alle gevallen gelijk. 
Wij volgen eerst de Latijnse tekst:  
 

multitatur si vinum bibit; si cum alieno viro probri quid fecerit 
condemnatur. 

 
 Multitare, een intensivum van multare betekent ‘ernstig straffen’; de omvang wordt   
 door deze term niet nader bepaald. Condemnare betekent ‘schuldig bevinden’,  
‘veroordelen’, en pregnant, ‘ter dood veroordelen’.  
 
Het gebruik van meerdere straffen wordt door de tekst gesuggereerd, maar 
de vraag is wat Cato precies heeft bedoeld en wat Gellius vervolgens belang-
rijk en opmerkelijk vond om er melding van te maken. Het onderscheid be-
treft ‘heterdaad’ of ‘buiten heterdaad’. Alleen wanneer sprake is van heter-

                                                 
4 Gellius, Noctes Atticae X, 23,  3-5, M. Cato non solum existimatas sed et multatas quoque a  
   iudice mulieres refert, non minus si vinum in se quam si probrum et adulterium  
   admississent. Verba M.C. adscripsi ex oratione quae inscribitur DE DOTE in qua id  
   quoque scriptum est in adulterio uxores deprehensas ius fuisse maritis necare: ‘Vir’,  
   inquit,’cum divortium fecit, mulieri iudex pro censore est, imperium quod videtur, habet, si  
   quid perverse taetreque factum est a muliere; multitatur si vinum bibit; si cum alieno viro  
   probri quid fecit, condemnatur’. De iure autem occidendi ita scriptum:’In adulterio  
   uxorem tuam si prehendisses sine iudicio inpune necares; illa te si adulterares sive tu  
   adulterarere, digito non auderet contingere, neque ius est’. 
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daad, wordt eigenrichting aanvaard en kan de man zijn ontrouwe echtgenote 
doden. 
Buiten heterdaad wordt de straf niet nader aangeduid, maar het onderscheid 
dat Cato maakt doet vermoeden dat in dat geval de doodstraf niet uitgesloten 
was, maar geen vanzelfsprekendheid. 
Wanneer men rekening houdt met zijn behoudende opvattingen, zijn 
verheerlijking van de oude zeden en gebruiken, dan ligt het voor de hand dat 
hij uitgaat van de oude situatie: enig misdrijf van de vrouw dat inbreuk 
maakt op de zuiverheid van haar relatie met haar man, dient bestraft te 
worden; en de enige sanctie die daarop staat, is de doodstraf. Dat kan ook 
gelezen worden in de aanvang van het citaat van Gellius. 
Alle misdrijven, die een grond tot verstoting gaven, staan nog steeds onder 
één strafbedreiging: de dood. Het onderscheidende punt is de procedure: in 
geval van heterdaad mag de man overgaan tot onmiddellijke ten uitvoer 
legging van de straf; buiten heterdaad dient eerst de familieraad bijeen-
geroepen te worden.  
 
De rol van de echtbreker wordt als volgt gekwalificeerd en gesanctioneerd: 
Wordt de dader op heterdaad betrapt, dan is de bedrogen echtgenoot 
gerechtigd beide overspelenden te doden.5 De motivering daarvoor is 
dezelfde als bij de vrouw: hij schendt de norm van de zuiverheid van de 
relatie met haar echtgenoot, en de norm van de zuiverheid van de 
nakomelingschap; daardoor wordt schending van religie en cultus verwijt-
baar gesteld.6 Het doden van de schuldige moet gezien worden als sacrale 
daad van vergelding.7 Bewijs van zijn misdaad behoeft men niet, de buren en 
bloedverwanten worden bijeengeroepen om getuige te zijn en de straf wordt 
ten uitvoer gelegd. 
 
In de loop van de republiek zijn de straffen versoepeld.8 Toen Augustus deel 
uit maakte van een familieraad, sprak de Raad het vonnis ‘verbanning’uit.9 
Hetzelfde vonnis trof de vader die naar het oordeel van Hadrianus zijn zoon 
op hardvochtige wijze had gestraft.10 

                                                 
5 Zie o.a. Plautus, Bacchides  vrs 858, reeds eerder besproken. 
6 Uitvoerig in Kaser, Das altrömische Ius, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1949, par.  
   35, p. 336 e.v. 
7 Kaser, Das altrömische Ius, p. 186. 
8 Of alle straffen, die in het Strafrecht konden worden opgelegd, ook hier van toepassing  
   waren, is onbekend: Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig 1894, (Nachdruck  Graz  
   1955) p. 906. Andere strafbedreigingen dan de dood (mors) waren vermogensstraf  
   (damnum), verbanning (exilium), verlies van goede naam (ignominia), hechtenis (vincula)    
   en geseling (verbera). 
9 Seneca, De Clementia, I, 15, 2. 
10 D. 48, 9, 5. 
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Of de echtbreker na de archaïsche periode voor zijn misdrijf nog kon worden 
bestraft met de dood, is niet zonder meer duidelijk. Hand in hand met de 
secularisering is de tendens waarneembaar ‘Sakralrechtliche Milderungen 
der Hausgewalt’11 te bewerken en, de vraag is of daar sprake van kan zijn 
tegenover de overspelige man. Het oudste recht was het domein van de 
priesters; of hun opvolgers in de handhaving van het recht een zelfde 
behoudende lijn als zij hebben gevolgd, is niet duidelijk. 
Voor de latere tijd vinden wij een aanduiding in de wetgeving van Augustus, 
althans bij de rechtsgeleerden, die naar aanleiding van zijn wetgeving De 
adulteriis respondeerden: vermeld wordt dat de vader het recht heeft 
wanneer iemand met zijn dochter, die zich onder zijn vaderlijk gezag (in 
patria potestate) bevindt, echtbreuk pleegt, deze echtbreker te doden:  

 
Aan de vader wordt het recht gegeven degene die met de aan zijn 
gezag onderworpen dochter echtschennis heeft gepleegd, te doden.12 

 
Maar de echtgenoot komt dat recht niet toe: 

 
Het is de vader wel, maar de echtgenoot niet toegestaan de vrouw en 
iedere echtschender te doden, omdat meestal de ouderlijke liefde 
van de vader ten gunste van de kinderen beslist; maar de 
heethoofdigheid en de agressie van een lichtvaardig beslissende 
echtgenoot dienden daarentegen aan banden gelegd te worden.13 

 
Dat de wetgeving van Augustus de echtgenoot uitsloot, wordt gemotiveerd 
met ‘de heethoofdigheid en de agressie van een lichtvaardig beslissende 
echtgenoot’(mariti calor et impetus facile decernentis). Zou deze motivering 
op ervaring berusten, dan is er een indicatie in te lezen voor het bestaan, en 
het functioneren en de oordeelsvorming binnen de familieraad.  
De bevoegdheid van de echtgenoot zijn overspelige echtgenote zonder meer 
te doden was reeds geruime tijd in onbruik, toen Augustus zijn wetgeving 
schiep. Op dit punt zou hij het dan niet aangedurfd hebben de oude tijd van 
de voorvaderen in volle omvang te doen herleven, aangenomen dat hij op dit 
punt een wens had. De tijdsomstandigheden kunnen hem ook in een andere 
richting gebracht hebben: De humanitas deed haar invloed gelden. 
 

                                                 
11 Kaser, Das altrömische Ius,p. 337. 
12 D. 48. 5. 21. Papinianus, De adulteriis I, Patri datur ius occidendi adulterum cum filia  
     quam in potestate habet. 
13 D. 48. 5. 23. Papinianus, op.cit., Ideo autem patri, non marito mulierem et omnem  
     adulterum remissum est occidere quod plerumque pietas paterni nominis consilium pro  
     liberis cepit; ceterum mariti calor et impetus facile decernentis fuit refrenandus. 
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Stel dat de echtgenoot zijn vrouw op een andere dan een erkende grond wil 
verstoten, aan welke sanctie stelt hij zich dan bloot? 
De uitleg, die gegeven moet worden aan het bericht van Plutarchus: 
 

‘… zendt iemand zijn vrouw op een andere grond weg, dan zij het 
ene deel van zijn vermogen eigendom van de vrouw, het andere deel  
worde gewijd aan Demeter’ , 

 
kan gezien worden als beveiliging en bescherming van het huwelijk tegen 
een echtgenoot, die zich op lichtvaardige gronden van zijn huwelijkspartner 
wenste te ontdoen. Hij verloor zijn gehele vermogen. 



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.  



                                            Gevolgen 
                                                                                                

159

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. 



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.  
 
 
 
 



                                 
ZUSAMMENFASSUNG 

 
 
Die Änderungen im Bürgerlichen Gesetzbuch von 1971, die sich auf 
Ehescheidung beziehen, bildeten den Anlass zu dem hier präsentierten 
Forschungsbeitrag. 
Die Frage, die ich mir stellte, war, wie man in Rom Ehe und Scheidung 
juristisch praktiziert und ob das römische Recht die Rechtspraxis der 
Ehescheidung auf Wunsch beider Parteien gekannt habe. 
 
Bei der Beanwortung dieser Fragen habe ich mich auf die republikanische 
Epoche beschränkt. 
Diese Wahl legte mir eine Anzahl von Beschränkungen auf: aus dieser 
Periode wurden keine Rechtsquellen überliefert; der Kaiser August war der 
erste, der auf dem Gebiete von Ehe und Scheidung ordnend mit Gesetz-
gebung auftrat. Man ist also auf literarische Quellen angewiesen, wenn man 
ermitteln will, wie in den ältesten, also den archaischen Zeiten, Ehe und 
Scheidung offiziell geregelt waren. Diese Quellen sind übrigens auch 
späteren Datums. Dasselbe gilt für juristische Quellen: sie sind nicht nur 
späteren Datums, sondern sie sind außerdem sehr sparsam mit Auskunft über 
die republikanische Epoche. 
 
Mein Ziel war, ein möglichst vollständiges Bild von den ältesten Zeiten und 
von der republikanischen Epoche darzustellen und eine Antwort auf die 
Frage zu finden, ob Ehescheidung mit gegenseitigem Einverständnis der 
Eheleute in jener Periode der römischen Geschichte möglich gewesen sei. 
 
Die Darstellung von Ehe und Scheidung seit der archaischen Zeit führte 
mich zu der Schlussfolgerung, dass Ehescheidung, wie in der letzten Frage-
stellung umschrieben, in Rom nicht zu den Möglichkeiten gehört habe, 
wenigstens nicht in der untersuchten Periode. 
Die Schlussfolgerung habe ich folgendermaßen unterbaut: das Personen- und 
Familienrecht stand in Rom ursprünglich unter der Regie des Gewohn-
heitsrechtes, des mos maiorum. 
Das Gewohnheitsrecht hatte seine Wurzeln im göttlichen Recht und war 
dadurch kaum flexibel. Die Hüter dieses Gewohnheitsrechts waren die 
Priester, die in Kollegien vereint waren und die an Änderungen in diesem 
Gewohnheitsrecht kein Interesse hatten. 
Änderungen in diesem Recht wurden denn auch nur mit großer Zurück-
haltung erlaubt. 
Dieses Bild schloss sich der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lage des 
archaischen Roms an, wobei es sich um eine kleine Gemeinschaft handelt, 
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die stark hierarchisch geordnet und agrarisch tätig ist. In dieser Gesellschaft 
nahm der Mann eine vorherrschende Stellung ein. War er verheiratet, so war 
er innerhalb der Ehe der Machthaber: er hatte absolute Befugnisse über 
Gattin und  Kinder. Die Befugnis, diese Macht über seine Gattin auszuüben, 
entnahm er dem manus, der maritalen Macht, die ihm im Moment der 
Eheschließung zufiel. Dazu sei - so ist meine Argumentation - ein Rechts-
geschäft erforderlich. Absolute Macht über seine Kinder verdankte er der 
patria potestas. 
 
Anfangs konnte nur eine Ehe mit diesem Machtverhältnis geschlossen 
werden. Schon vor dem Gesetz der Zwölf Tafeln gab es eine Möglichkeit, 
eine Ehe ohne maritale Macht einzugehen: die Frau war in dem Fall 
juristisch eigenständig und wünschte die Eigenständigkeit in der Ehe 
beizubehalten, oder sie stand noch unter der Autorität des Vaters; Letzterer 
wünschte seine Stellung mit den diesbezüglichen Befugnissen aufrecht-
zuerhalten. 
In späteren Zeiten gewinnt diese Form der Ehe an Popularität. Dafür haben 
wir in unserem Forschungsbeitrag mehrere Ursachen vorgefunden: durch die 
zahlreichen Kriege, die Rom führte und die große Anzahl von Gefallenen 
und Vermissten, die damit verbunden war, blieben viele Familien vaterlos 
zurück. Der Fortgang im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben 
erforderte Entscheidungen, die in Abwesenheit des Mannes von der Frau 
getroffen werden mussten. Das Gewohnheitsrecht als einzigartiger Rechts-
grundsatz stand darauf mehr und mehr unter Druck je nachdem Rom sein 
Gebiet erweiterte. 
Kontakte mit anderen Völkern, Einwohnern der eroberten Gebiete und die 
Bekanntschaft mit anderen Kulturen und Religionen waren Ursache dieser 
Entwicklung. Namentlich in der Bekanntschaft mit dem griechischen 
Denken nach der Eroberung der Achaea liegt die Ursache dafür, dass in Rom 
der Humanitas-Gedanke bei Politikern und bei führenden Personen interes-
sant wurde. Durch diese Einflüsse wurde unter anderen das veraltete 
Eheideal den moderneren Auffassungen angepasst. 
 
Die wachsende Popularität der Ehe ohne maritale Macht führte nicht dazu, 
dass die traditionelle Ehe mit maritaler Macht ganz außer Gebrauch kam. 
Dargelegt wurde, dass diese Form der Ehe, die einst während einer sakralen 
Feier (confarreatione) eingegangen werden konnte, durch Scheinkauf 
(coemptione) oder durch Verjährung (usu) eine, sei es beschränkte, Daseins-
berechtiging behielt. Die Ehe, die durch confarreatio geschlossen wurde, 
war von alters her ein Privileg der Patrizier. Als das Heiratsverbot zwischen 
Patriziern und Plebejern aufgehoben wurde, behielten die Partrizier diese 
privilegierte Form der Ehe. 
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Es sind Mitteilungen gefunden worden, aus denen hervorging, dass diese 
Form während des Prinzipats noch existiert habe. 
 
Die Frage, ob die römische Ehe durch Scheidung aufgelöst werden könnte 
und -wenn ja- unter welchen Bedingungen und  Umständen, hat uns zu der 
Folgerung geführt, dass es diese Möglichkeit nicht für jede Ehe gab. Daher 
die Folgerung, dass die durch confarreatione geschlossene Ehe unauflösbar 
sei. In Rom war allgemein akzeptiert, dass die Ehe fürs Leben eingegangen 
wurde. Das galt a fortiori für die Eheschließung, die unter dem besonderen 
Schutz Jupiters und in Anwesenheit des Hohepriesters stattgefunden hatte. 
 
Für die Ehen cum manu, die anders geschlossen wurden, war die Auflösung 
des Ehekontrakts möglich; allerdings galten strikte Bedingungen und auch 
Prozedurvorschriften. 
Über die Bedingungen, auch Gründe genannt, sei bemerkt, dass Rom eine 
beschränkte Anzahl von Gründen anerkannte. Für alle Gründe galt, dass die 
Gattin sich einer Handlung schuldig gemacht habe, welche gegen die 
Reinheit der ehelichen Verhältnisse verstieß. Genannt werden: Alkohol-
missbrauch, das Verlassen der ehelichen Wohnung ohne Mitwissen des 
Gatten und Unzucht und Ehebruch, auch wenn die Frau dabei eine passive 
Rolle spielte. 
 
Auch Kinderlosigheit wurde der Frau vorgeworfen und bildete einen Grund 
zur Scheidung. 
Als Prozedurvorschrift galt, dass eine Kündigung (repudium) stattfinden 
sollte. 
Nachgewiesen wurde, dass das Gesetz der Zwölf Tafeln eine diesbezügliche 
Verpflichtung enthalten hat. Anfangs galt, dass eine solche Nachricht münd-
lich überbracht werden sollte; später war indirekte Vertretung auch zu-
gelassen. Eine zweite Vorschrift betraf die Verpflichtung des Gatten, einen 
Familienrat einzuberufen, bevor er die vorgeschriebene Strafe seiner ehe-
maligen Gattin gegenüber vollzog. Dieser Familienrat ist eine Institution  sui 
generis; obwohl sein Arbeitsfeld sich nach unseren Auffasssungen auf das 
Strafrecht bezieht, bewegt sich seine Aktivität innerhalb des Gebietes der  
familia und gens. Dargelegt wurde, dass wir es hier mit einem Relikt aus der 
ältesten Geschichte Roms zu tun haben, als die Stellung des gens souverän 
war und man es bevorzugte, Scheidung und andere Probleme , die dem Ruf 
des gens schaden könnten, in eigenem Kreis zu lösen. Der Familienrat, der 
übrigens aus Verwandten beider Eheleute zusammengesetzt war, hatte dem 
Gatten gegenüber, der ihm präsidierte, ursprünglich eine beratende Funktion. 
Die Tatsachen und die Umstände wurden geprüft, während die beabsichtigte 
Strafe auf Rechtmäßigkeit beurteilt wurde. Später konnten auch Vertraute 
der Verwandtschaft  (amici) Mitglied des Familienrates werden und wurde 
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das Urteil des Rates zur Richtlinie für die Strafmaßnahme. Noch während 
des Prinzipats wird die Existenz des Familienrates offiziell erwähnt. 
 
Für die Frau waren die Folgen einer Ehescheidung schwer: hatte sie mit 
maritaler Macht geheiratet, so verlor sie ihre Stellung in der Verwandtschaft 
ihres Mannes und den Kontakt mit  ihren Kindern. Eine wichtige Folge 
betraf ihre Mitgift, die in Rom als eine den Verwandten der Braut obliegende 
moralische Verpflichtung galt. Ursprünglich wurde diese Mitgift bleibend 
dem Manne zur Verfügung gestellt und war sie also ein Teil seines 
Vermögens. Von alters her galt, dass die Frau bei einer Ehescheidung, die 
ihr vorgeworfen wurde, kein Recht auf die Mitgift oder auf einen Teil der 
Mitgift geltend machen konnte. 
Wurde eine Ehe ohne maritale Macht vereinbart, so wurde auch eine Mitgift 
gegeben; aber wenn die Frau juristisch eigenständig war, konnte sie selbst 
eine Mitgift zur Verfügung stellen, unter der Bedingung, dass die Gift nur 
einen Teil ihres Vermögens betraf; der andere Teil wurde außerhalb ihrer 
Heiratsgift gehalten und blieb weiterhin ihr Vermögen. Wir sahen, daß in 
späterer Zeit, als die Ehe ohne maritale Macht an Popularität gewann, eine 
neue Entwicklung aufkam: gelegentlich des Vertragsabschlusses zwecks 
einer Ehe, oft die Verlobung, wurde eine Bedingung über die Rückgabe der 
Heiratsgaben vereinbart, falls die Ehe scheitern sollte; in der cautio war die 
Rückgabe der Mitgift an den Spender vorgesehen. 
 
Dieses Rechtsmittel nützte der Frau nur dann, wenn sie selbst die Mitgift zur 
Verfügung gestellt hatte. Stellte sie nicht selbst eine Heiratsgift zur 
Verfügung, oder wurde versäumt eine Bedingung zu vereinbaren, so blieb 
die Mitgift bei dem Mann. Diese Lücke ist in der Entwicklung des Rechtes 
vorgesehen, indem die actio rei uxoriae eingeführt wurde, eine vom Praetor 
durchgeführte Aktion zugunsten der Frau; diese Aktion konnte sie im Falle 
der Ehescheidung oder im Todesfall ihres Mannes einleiten. Die Aktion 
entsprach den Anforderungen von Treu und Glauben. Der Einsatz konnte die 
ganze Mitgift oder einen Teil betreffen; welcher Teil es war, unterlag der 
diskretionären Befugnis des Richters. Der Mann konnte sich zur Wehr setzen 
und dabei die sogenannten Retentionsrechte geltend machen, wenn er 
nachweisen konnte, dass er durch das Benehmen seiner ehemaligen Gattin 
Schaden erlitten habe und wenn er die Sorge für Kinder hatte. Auch hier 
entschied der Richter über die Höhe der Abzüge. 
 
Betont wurde, dass die vermögensrechtliche Seite der Ehe, die Mitgift, das 
Interesse der Justitiabelen gehabt habe, während die Ehe selbst und die 
Ehescheidung außerhalb des Bereichs der formellen Gesetzgebung gehalten 
wurden. 
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Ausführlich wurde auf den Charakter der Mitgift eingegangen, der sich im 
Laufe der Zeit eingreifend änderte. Der Mann sollte der Tatsache Rechnung 
tragen, dass er die Mitgift über kurz oder lang dem Schenker zurückgeben 
sollte und dass er für eine gute Verwaltung dieses Vermögensbestandteiles 
einzustehen hatte. 
 
Es ist klar geworden, daß Ehescheidung nur aus fest umschriebenen Gründen 
gestattet wurde. 
Diese Gründe betrafen immer schlechtes Benehmen oder ein Defizit 
(Kinderlosigkeit) der Frau. Sie wurde deshalb ausschließlich als schuldig an 
einer Ehescheidung betrachtet. 
‘Schuld’ beherrschte während der ganzen untersuchten Periode die Ehe-
scheidung, Schuld, die man der Frau vorwarf, Schuld, die bestraft wurde.  
 
Bei einer Ehescheidung mit gegenseitigem Einverständnis geht man von 
Schuldlosigkeit aus: Parteien werfen einander kein schuldiges Benehmen vor 
und wollen in Harmonie auseinander gehen. 
Zur Zeit der Republik war die Ehescheidung in Rom eine einseitige Hand-
lung: es war der Mann, der Gatte oder der pater familias, der die Ehe 
auflöste und die Frau verstieß. 
 



 
SUMMARY 

 
 
The amendment of the Civil Law of 1971 concerning divorce is the reason 
for the presentation of this investigation. 
The question I asked myself was, in what way marriage and divorce were 
formed legally in Rome and whether under the Roman law the legal 
arrangement was known, in which divorce was admitted, on the request of 
both parties. 
In answering these questions I restricted myself to the republican period. 
This choice imposed me a number of restrictions; from this period no 
sources of law are passed down; emperor August was the first person to 
provide by law the rules in the field of marriage and divorce. Therefore one 
is dependent on literary sources to visualize a picture, of the way in which in 
the oldest, archaic times, marriage and divorce were arranged formally. The 
same goes for legal sources, which are from a late date too, but they are also 
very scant with information on the republican period. It was my aim to 
visualize a picture as complete as possible of the oldest times and the 
republican period and to find an answer to the question whether divorce by 
mutual consent of the marriaged couple, had been possible in that period of 
Roman history.  
The outline of marriage and divorce from the ancient time, led me to the 
conclusion that divorce, as expressed in the last phrase, was not within the 
bounds of possibility in Rome, at least not in the period investigated. This 
conclusion I have founded as follows: The person- and family law in Rome 
was originally under the direction of the customary law, the mos maiorum. 
This customary law rooted in the divine law and therefore was little flexible. 
The guardians of this customary law were the priests, united in colleges, who 
were not at all interested in modulations of this customary law. Alterations in 
this law were only allowed with great reservation. This image fits in with the 
social and economic situation of ancient Rome: a small-scale community, 
strong hierarchical structured and agricultural active. In this society the man 
occupied a dominant position. When married he was the authority in the 
marriage; he was absolutely authorized to his wife and children.  
The authority to wield his power on his wife he derived from manus, the 
marital power which fall to him at the moment of marriage. For that, so is 
my argument, a judicial act had been required. He was granted absolute 
power to his children by the patria potestas. 
At the onset, a marriage could only be concluded with these balances of 
power. Already before the law of the Twelve Tables the possibility existed to 
conclude a marriage without marital power; then the wife was legally 
independent and wished to remain so during her marriage, or she was still 
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under her father’s authorization and the latter wished to maintain that 
qualified position.  
In later times this form of marriage gained popularity. In our investigation 
we found several causes: as a result of the numerous wars Rome waged, and 
the large number of perished and missing people this involved, many 
families were left fatherless. The progress of social and economic life asked 
for decisions, which by absence of the husband, had to be taken by the wife. 
Subsequently the customary law as a unique source of law became subject to 
stress the more Rome extended its territory: this was caused by contact with 
other people, inhabitants of the conquered territories and by getting to know 
other cultures and religions. Particularly getting acquainted with the Greek 
ideas after the conquest of Achaea, caused a growing interest of the 
humanitas-thought of politicians and executives in Rome. Under the 
influence of these facts, among others, the interpretation of the obsolete 
perfect marriage was adjusted to a more modern one. 
The increasing popularity of marriage without marital power did not result in 
the fact that traditional marriage with marital power passed out of use 
completely. As already argued, this form of marriage which could be 
concluded during a sacral ceremony (confarreatione) by means of spurious 
purchase (coemptione) or by prescription (usu) kept its right to exist, but to a 
lesser degree. The marriage concluded by a confarreatione was traditionally 
the privilege of the patricians.  
When the ban of marriage between patricians and plebeians was lifted, the 
patricians kept this form of marriage. Notifications have been found that this 
form still existed during the principality. The question whether the Roman 
marriage could be ended by means of divorce and if so, under what 
conditions an circumstances, brought us to the conclusion that this was not 
possible for every marriage. It was impossible for a marriage concluded 
confarreatione. Generally it was accepted in Rome that marriage was for 
life. This applied all the more so to those marriage ceremonies taken place 
under special protection of Jupiter and in the presence of the High Priest  
(Pontifex Maximus). 
For marriages cum manu which were concluded differently, dissolution of 
the marriage contract was possible; although strict conditions and procedure 
directions were applied. 
On the conditions, also called grounds, it is noticed that Rome acknowledged 
a limited number of grounds. For all grounds it applied that the wife was 
found guilty of a deed that infringed on the purity of the marital re-
lationship, like using alcohol, leaving the marital home without her 
husband’s knowledge and vice and adultery, even when the wife played a 
passive part. 
Lack of children was also justification for divorce the wife was blamed for 
that as well. 
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A procedure prescription stated that a termination (repudium) should take 
place. It is established that the Twelve Tables law contained such an 
obligation. At first it stated that this message had to be conveyed by word of 
mouth, later on mediate representation was permitted too. A second 
prescription was the obligation for the husband to call together a family 
council, before executing the prescribed punishment on his ex-wife. This 
family council is an institute sui generis: though in our view its working field 
concerns criminal law, its activity falls within the field of familia and gens. 
As argued we have to do with a relict of Roman’s ancient history, when the 
gens held a supreme position and they preferred to solve things like divorce 
and other problems which could harm their reputation within their own 
ranks. Originally it was the function of the family council, which was 
composed of members of the husband’s and the wife’s family, to advise to 
the man who presided the council. The facts and circumstances were tested 
and the intended punishment was judged if it was rightful. Later on 
confidants of the family (amici) could be part of the family council and the 
judgement of the council became standard for the punishment. Still under 
principality the family council is mentioned. 
 
The consequences of divorce were serious for the wife: when she had 
married with marital authorization, she lost her position in her husband’s 
family, including the contact with her children. An important effect was her 
dowry. Giving a dowry was in Rome a moral obligation imposed on the 
bride’s family. Originally this dowry was permanent at the husband’s 
disposal and was part of his possessions. In olden times the wife could not 
legally claim the dowry, or part of it, when she was to blame for the divorce. 
When a marriage was arranged without marital authorization, then a dowry 
was also given, but was the wife legally independent then she could provide 
a dowry herself with the reservation that the donation would only be a 
separate part of her possessions; the other part was kept out of her dowry and 
remained her possession.  
In later times, when marriage without marital authorization became popular, 
a new development arose: on the occasion of an agreement of marriage, 
often the engagement, it was stipulated that the dowry should be given back 
when the marriage ended: the cautio provided for restitution to the giver of 
the dowry. 
This legal remedy would avail of nothing for the wife, unless she gave the 
dowry herself. Did she not provide the dowry herself, or when she failed to 
make a condition, then the husband kept the dowry. The legal development 
provided for in this gap by establishing the actio rei uxoriae, a by the praetor 
established action, on behalf of the wife; she could take this action in case of 
divorce or on death of her husband. The action was controlled by good faith. 
The complete dowry or part of it could be at stake, which part was subject to 
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the discretionary power of the judge. The husband could make up a defence 
and make valid so called detention rights, when he was able to prove that he 
had suffered a loss by his ex-wife and when the children came to his support. 
In this case too the judge decided on the size of the deductions. 
It was emphasised that the justiciables had shown an interest in the right of 
property side of the marriage, the dowry, whereas the marriage itself and the 
divorce were kept out of reach of the formal legislation. 
The character of the dowry, which changed dramatically in the course of 
time, has been examined extensively. The husband had to take in account 
that the dowry should have to be given back to the giver at any moment and 
that he had to answer for correct management of that property. 
It has become clear that divorce was only admitted on clearly specified 
grounds. These grounds always concerned misbehaviour or deficit (child-
less) of the wife. Consequently she was pointed out exclusively as the guilty 
party. ‘Guilt’ dominated the complete examined period of the divorce, guilt 
she was blamed for and to which punishment was implemented. 
 
Mutual consent to come to a divorce assumes innocence: parties back and 
forth do not blame each other for culpable behaviour and want to separate in 
harmony. In the time of the republic divorce was a unilateral act in Rome: it 
was the man, the husband or the pater familias who broke up the marriage 
and repudiated the wife. 
 
 
 
 
 



 

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. 



Bijlage 1: Literaire bronnen 
 
Van de volgende literaire bronnen is in deze studie meervoudig gebruik 
gemaakt 
 

A. PROZA- schrijvers 
 
M.Tullius Cicero (106-43) is van bijzonder belang om een aantal redenen; 
op de eerste plaats om de periode waarin hij leefde, de laatste fase van de 
republiek. Die fase kenmerkte zich door verval van de oude normen; tevens 
tekende zich de contouren af van een nieuwe orde, aanvankelijk de dictatuur, 
later het principaat. In die turbulente tijd heeft Cicero een hoofdrol gespeeld, 
als magistraat, -hij doorliep de gehele cursus honorum-, en als geleerde en 
publicist; ook als redenaar trad hij sterk op de voorgrond. Zijn literaire 
nalatenschap stelt ons in staat het beeld van zijn tijd te reconstrueren.  
Tot die nalatenschap behoort een groot aantal redevoeringen, die onder 
andere juridische problemen als onderwerp hebben. Bij de beoordeling van 
hun betekenis is van belang dat Cicero geen jurist was, al had hij een ruime 
kennis van het Romeinse recht. Een probleem dat men dient te 
verdisconteren is dat de werkelijkheid  beïnvloed kan worden door zijn  
retoriek. 
Als ervaren redenaar heeft hij een aantal werken nagelaten als leermeester in 
de retorica. Het risico van beeldvertekening speelt hier niet. 
Daarnaast heeft hij over uiteenlopende onderwerpen interessante wijsgerige 
geschriften nagelaten. Van groot belang voor inzicht en begrip van zijn tijd 
is zijn brievenverzameling. 
 
M.Terentius Varro (116-27) was tijdgenoot van Cicero. Hij zocht de 
publiciteit niet en was een polyhistoor, een kamergeleerde die over allerlei 
onderwerpen heeft gepubliceerd. Varro is als betrouwbare bron te typeren. 
 
Aulus Gellius’ werk Attische Nachten is van bijzondere betekenis. Op de 
eerste plaats omdat het een verzameling is van antiquarische gegevens, 
kwesties en zaken die Gellius (ca.130 na Chr.) aantrof in diverse geschriften; 
vervolgens omdat hij in zijn rapportage zorgvuldig te werk gaat: hij vermeldt 
de bron en de auteur en hij citeert niet zelden letterlijk wat hij aantreft.  
 
Geschiedschrijving in objectieve zin, zoals de moderne wetenschap 
postuleert, kent de Romeinse literatuur niet. Belangrijke auteurs schrijven 
geschiedenis, vaak is een verborgen doelstelling tevens aan de orde. T.Livius 
(59-17 na Chr.), auteur van Ab urbe condita schrijft zijn omvangrijk oeuvre 
ten tijde van Augustus en verheerlijkt daarin de grootsheid van het Romeinse 
volk. Die heeft hij vooral gezien in oudere tijden en zien vervallen in de 
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nadagen van de republiek. Van het principaat heeft hij hoge verwachtingen, 
de resonans daarvan kan men hier en daar waarnemen. De kwaliteit van zijn 
bronnen was omstreden, maar de moderne historische wetenschap kent hem 
grote betekenis toe. 
Tacitus (55-120 na Chr.) schreef zijn Annalen als voortzetting van Livius’ 
werk. Tacitus werkt zorgvuldig, maakt veel voorstudies en probeert naar 
eigen zeggen sine ira et studio1 dat wil zeggen objectief, te werken. Dat lukt 
niet overal en volledig: Tacitus is teleurgesteld in zijn verwachtingen van het 
nieuwe principaat en dat klinkt hier en daar door. 
 

B. DICHTERS 
 
Dichters werken met een subjectieve werkelijkheid. Niet zelden wordt hun 
waarneming daardoor versluierd. Toch wordt gemeend dat daar waar de 
werkelijkheid van alledag wordt weergegeven, deze weinig bezijden de 
waarheid is. In zijn algemeenheid geldt dat voor Horatius (65-8naChr), 
Iuvenalis (62 na Chr.-142) en Martialis (40 na Chr.-104). 

 
C. GRIEKSE AUTEURS 

 
Dionysius van Halicarnassus werkte in Rome ten tijde van Augustus. Hij 
was een veelzijdig man en heeft over talloze onderwerpen gepubliceerd. Zijn 
Antiquitates baseerde hij grotendeels op oude Annalisten; daardoor is zijn 
werk waardevol in zoverre als veel informatie van deze geschiedschrijvers is 
bewaard gebleven: veel wetenswaardigheden uit het grijze verleden zouden 
anders verloren zijn gegaan. Hij wordt bewonderd om zijn veelzijdigheid en 
zorgvuldigheid waarmee hij zijn studies heeft verricht.  
Dionysius is ook een afwachtende bewonderaar van het nieuwe regiem, 
waardoor zijn informatie kan worden gekleurd. 
 
Plutarchus (46-120 na Chr.) is voor deze studie van belang met zijn 
Parallelle Levens. Bij de beoordeling van zijn werk is van belang dat hij de 
Anekdote2 propageert, dat hij biograaf is, en geen historicus. Als biograaf is 
hij primair geïnteresseerd in het leven van zijn onderwerp, gebeurtenissen 
daarin, die hij in een historisch kader plaatst; vooral is hij geïnteresseerd in 
het karakter en de eigenschappen van zijn historische figuren, die vaak ten 
voorbeeld worden gesteld aan het nageslacht. 

                                                 
1 Annales I, 1, 6. 
2 ‘door de geleerden gebezigde benaming van kleine historische bijzonderheden, vermaarde  
   personen betreffend, die men openbaar maakte en die vroeger onuitgegeven (an-ekdoton),  
   nog niet bekend gemaakt waren’. 
   (Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, AND BV 1995.) 
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Algemeen wordt aangenomen dat hij zijn bronnen zorgvuldig bestudeerde en 
nauwkeurig van hun gegevens gebruik maakte.  
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