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STELLINGEN.

L Huwelijk en manus zijn in de Romeinsche

rechtsgeschiedenis in oorsprong één en

niet onderscheiden.

II. De vrouw, die met een filius familias huwt,

komt in manu van diens vader.

m. Het senatus consultum genoemd in de
Constitutio Tanta § 18 gaf kracht van
wet aan Julianus' Edictum perpetuum.

IV. 01 irxp* beteekent in de Grieksch-Egyptische

papyri in het algemeen de rechtverkrij-

genden, in het bijzonder de erven.

V. De kennis van de gesc^edenis en instituten

van het Oud-Vaderlandsche Recht is

onmisbaar voor den Nederlandschen

jurist en dient verplicht gesteld te worden

bij het candidaatsexamen.

VI. De morgengave is oorspronkelijk de sym-
bolische verklaring, dat de concubitus,

die het laatste element van de Ger-

maansche huwelijksvoltrekking vormt,
heeft plaats gehad.
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Vn. De toevoeging in een bouwcrediet-acte

an de formule „dat de materialen door
den enkelen aanvoer op of nabij het

terrein van den bouw door den crediet-

nemer in mindering van het verschul-

digde bedrag aan den credietgever zijn

geleverd," ontneemt den leveranciers het

recht van reclame, terwijl de crediet-

gever tot op het oogenblik der verwer-

king van de aangevoerde materialen als

eigenaar daarvan te beschouwen is.

Vm. Indien, nadat de huurder eerst één huis

in huur heeft gehad, hij van denzelfden

eigenaar een bijliggend huis daarbij huurt

tot een gemeene som en onder beding,
dat de beide panden door eenig bouw-
werk worden vereenigd, zoo gelden nk
de voltooiing van dat bouwwerk de

privilegién van den verhuurder voor de

geheele huursom ook ten opzichte der

goederen, die zich voor de voltooiing in

het eerst gehuurde huis bevonden en

nog bevinden.

IX. Overdracht van aandeelen op naam eener

naamlooze vennootschap geschiedt op
de wijze als in de acte van oprichting
der vennootschap is bepaald.

X Ten onrechte beweert Endemann, dat
de overeenkomst van verzekering geen
kansovereenkomst is.
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XL Indien, ingeval van dagvaarding der erven

aan het sterfhuis aldaar geen der erven

of huisgenooten van deze wordt gevon-
den, maar eenig ander persoon, bewoner
van het sterfhuis, behoeft niet volgens
art. 2 van het wetboek van burgerlijke

rechtsvordering gedagvaard te worden
en kan het afschrift van het exploit aan
den daar aanwezigen persoon gelaten
worden.

Xn. Ten onrechte behandelden Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland het plan van

uitbreiding der Gemeente 's-Gravenhage
als een geschil van Bestuur.

Xni. a. Gemeenten zijn onbevoegd bij het maken
van het plan van uitbreiding voor te

schrijven welke soort huizen op bepaalde
terreinen moeten gebouwd worden.

b. Gemeenten zijn verplicht op het plan
van uitbreiding de „woonstraten" te

traceeren.

XIV. De enkele verklaring „overwegend bezwaar
te hebben tegen de scholen binnen een

door de wet bepaalden kring" mits in den

juisten vorm gedaan, bevrijdt van de

verplichting opgelegd in art 1 van de
wet tot regeling van den leerplicht

XV. Bij oplichting, afdreiging en afpersing door
middel van brief moet als plaats waar
het feit is gepleegd, worden aangemerkt
die, waar de benadeelde tot de afgifte

van het goed is bewogen.
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XVI. Bij eendaadsche samenloop van een

klachtdelict en eenig ander delict belet

het ontbreken der klacht de yervolging
van het andere deUct niet

XVII. Bij de behandeling op de terechtzitting
kan tegen den beklaagde alleen dan een

bevel van gevangenneming uitgevaardigd

worden, indien van te voren rechtsingang
is verleend.

XVnL Belasting van gestegen grondwaarde is af

te keuren.

XIX. De huurwaarde van huizen wordt bepaald
door de marginale nuttigheid.
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VOORREDE.

Door droeve gebeurtenissen [genoopt plotseling van

de Universiteit heen te gaan en onvoorzien in het

midden van het spoedende leven geplaatst, kon ik

niet met een afgerond stuk werks totj U komen, zooals

ik zoo gaarne gedaan had.

Ik verontschuldig mij, Hooggeleerden der Juridische

Faculteit, dat ik mij tot U wend met een onvoltooid

proefschrift om Uw oordeel daarover te vragen.

Hoezeer had Professor TICHELAAR —
hij ruste in

vrede — het recht te verlangen, dat ik met een vol-

ledig geheel tot U kwam. Professor TICHELAAR gaf

mij zoovele uren van zijn kostbaren tijd om met mij

over het matrimonium te spreken en elk zijner woorden

was mij een les, elke opmerking een verbetering van

dit geschrift.

Het is met groote erkentelijkheid en diepen weemoed,
dat ik aan Professor TICHELAAR terugdenk. Niet alleen

wegens de groote welwillendheid, die hij mq betoonde

gedurende mijn studietijd, bij het samenstellen van dit

proefschrift in het bijzonder, maar ookomdat de gedachte

aan de colloquia met hem — colloquia doctissima zijner-

zijds
— mij thans nog den moed geven, nu ik genoopt

ben het recht van een geheel andere zijde, dan de
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historische te beschouwen, toch aan mijn spaarzame
dolce far niente-uren enkele af te dwingen, om de vriend-

schap met Gaius en Ulpianus aan te houden, om het

„Archiv für Papyrusforschung" niet onopengesneden

op mijn werktafel te laten liggen.

Hooggeleerde FOCKEMA ANDREAE, op hoogen prijs

stel ik, dat U in mijn verzoek toegestemd heeft om
als mijn promotor op te treden, terwijl mijn boekje

reeds afgedrukt was en dit een Romeinsch-rechtelijk

onderwerp behandelde. Maar, al behoort de stof ook

niet rechtstreeks tot Uw speciaal gebied, toch zult U
in de wijze van behandeling terugvinden, datgene wat

U mij naast en behalve het Oud-Vaderlandsche recht,

hebt onderwezen: het rechtshistorische denken.

Ik acht het een groot voorrecht Uw intieme coUege's

en later Uw privatissima in het Jus Romanum-Hollan-

dicum hodiemum bijgewoond te hebben.

Het is met de betuiging van mijn hartelijken dank

aan U, dat ik van de Leidsche Alma Mater, aan wier

boezem, in wier schoot ik een tijd van zon en geluk

heb gekend, afscheid neem.

November 1913.

X



LUST VAN DE GERAADPLEEGDE WERKEN.



VOORNAAMSTE GERAADPLEEGDE WERKEN,

Abhandlungen
ACCÜRSIÜS,
ACHELIS, TH.,

AMIRA, K. VON,
Archaeologia,
ARNDTS, L.,

BACHOFEN, J. J.,

BECKER, W. A.,

„ U. AiARQUARDT, J.

BEDA,
BEMMELEN, P. VAN,
BELOCH, J.,

BERNHÖFT, F.,

Beytrage
BLÜMNER U. HERRMANN,
BLUNTSCHLI, J. C
BÖCKING, ED.,

BRINZ, A.,

BRISSONIUS, B.,

BROUWER, H.,

BRUNNER, H.,

BRUNS, C,G.,

BÜHLER, G.,

CANNENGIETER,

der Bayrischen Academie VIL
Commentarius ad Institutiones.

De Entwickelung der Ehe.
Grundrisz des Germanischen Rechts,

miscellaneous tracts relating to Anti-

Lehrbuch der Pandekten.

Das Mutterrecht, eine Untersuchung
kokratie der alten Welt, tLS.w.

„Gallus" oder Römische Scenen

Augusts.
Handbuch der Römischen Alter-

Idem
Historia Ecclesiastica gentis Anglo-
Rechtsgeleerde Opstellen, II.

Die Bevölkerung desGriechisch-römi-
Staat und Recht der Römischen

verhlUtnis zu verwandten Rechten.
Zur Geschichte des Europ^schen
zur Kunde des deutschen Rechts, L
Griechische Antiquiteiten.

„Ehe" in Gesammelte kleine Schrif-

Institutionen, Lehrbuch des Rom.
a/d Standpunkte unseres heutigen

Lehrbuch der Pandekten.
De verborum quae ad ius civile

ficatione.

De jure connubiorum apud Batavos

Grundzüge der deutschen Rechts-
Fontes juris romani antiqui.
Oriënt und Occident

Ad legem Numae PompiliL
De mutata romanorum nominum

rationem.

*) De lijst der klassieke bronnen is aan het slot van het proefschrift



VOOR ZOOVER ZIJ GECITEERD ZIJN *).

quity, LIV, 2.

über die Gynai-

aus der Zeit

Zie Lasaulx.

i/PAUL's Germamsche
Philologie.

— 2e druk.
Zie Thompson.

6e druk.

2e dmk.

PASUS,



CLEMENS ALEXANDRINUS, Stromata.

CONSTANT, BENJAMIN, De la réligion.

Corpus inscriptionum graecarum, deel II.

latinarum
Institutiones.

Digesta.

CUIACIUS, JAC, Observationes et emendationes.

CZYHLARZ, K. VON, Lehrbuch der Institutionen des Römi-

Corpus iuris dvilis,

n

DARGUN, L. VON

DEMELIUS, G.,

DERNBURG, H.,

DIONYSIUS HALICAR-
NASSENSIS,

DIRKSEN, H. E.,

DOMENGET, M. L.,

DONELLUS, H.,

DRÜMANN, W.,

DU BOIS,

DUBRULLE, J.,

DÜRÜY, V.,

EGGERS, F. W. TH.,

ERMAN, A.,

y, „ U. KREBS,F.,

FELLENBERG, D.,

FERRERO, G.

FISCHER, O. en HEULE, W .

FRIEDBERG, E.,

FRIEDIÜNDER, L.,

Mutterrecbt und Raubehe u.s.w.
Mutterrecht und Vaterrecht
Die Rechtsfiction in ihrer Geschicht-
matischen Bedeuttmg,

Pandekten, III, Familien u. Erbrecht.

Opera omnia, II, Antiquitates roma-

Die scriptores historiae Axigustae.
Institutes de GsU'us.

Commentariorum de iure civili libri

Geschichte Roms in seinem Uber-

Republikanischen zur monarchischen
De concubinatu apud Romanos.
Des droits du mari sur la personne
Histoire Romaine, jusqu'a l'inyasion

Über das Wesen und die Eigen-
der alt-Römischen Ehe mit Manus.

Sind die XII Tafel echt?
Aus den Papyrus der Königlichen

Jurisprudentia antiqua L
Grandezza e decadenza di Roma.
m. La republica di Augusto.
IV. Augusto e il grande Impero.

Bürgerliches Gesetzbuch.
Das Recht der Eheschliessung in

schichtlichen Entwickelung.
Darstellung a/d Sittengeschichte

August bis zum Ausgang der





FRIEORICHS, K.,

FOCKEMA ANDREAE, S. J.,

FÜSTEL DE COÜLANGES.

Über den Urspnmg des Matiarchats.

Familiensttifen und Eheformen.

Bijdragen tot de Nederlandsche
denis.

La Cité Antique ; étude sur Ie culte,

institutions de la Grèce et de Rome.

GELLIÜS AÜLUS,
GIRARD, P. F.,

GIRAUD TEULON, FILS A.,

GLÜCK, C F.

GOTHOFREDUS, J.,

GRIMM, J.

GUÉRARD,

« n

Noctes Atticae.

Manuel élémentaire de droit romain.

Origines de la familie, in latere
Les origines du mariage et de la

La mère chez certains peuples de
Ausführliche ErUluterung der Pan-
xxm—xxvra.

Codex Theodosianus cum perpetuis
Deutsche Rechtsalterthümer.
Histoire du droit privé des romains.

HABICHT,

HALL, M. C. VAN,

HASSE, J. C,

HAVEMANN,
HEINECCIÜS, L G.,

HENNEBERT,
HERRMANN, K. F.,

HEUSLER, A.,

HINNEBERG, O.,

HOELDER, ED.,

HOCHMANNES,
HRUZA, E.

Altdeutsche Verlobung in ihrem
dem Mundium und der Eheschlies-

Verhandeling over het zinnebeeldige
Nederlandsche Regten.

Das Güterrecht der Ehegatten nach
Recht

Gamologia synoptica.
Ad legem Juliam et Papiam Pop-

mentarius etc

Histoire de la lutte entre les patriciens
Lehrbuch der griechischen Antiqui-

alterthümer.

Instutitionen des deutschen Privat-

Die Kultur der Gegenwart II, 4, 1.

Die Römische Ehe.

De benedictione nuptiarum.

Beitr&ge zur Geschichte des Grie-

Römischen Familienrechts.

I. Die Ehebegründung nach Atti-

n. Polygamie und PelUkat

t





HUGO, G^
HUSCHKE, PH. £D.,

IHERING, R. VON,

ISODORUS PELUSIOTA,

JÖRS, P.,

KAISER, W. F.,

KARLOWA, O.,

KELLER, FR. L. VON,
KIPP, Til,

KLEIN, FR.,

KNIEP, F.,

KRAHNER,

KREBS, FR.,

KRETSCHMAR, P.,

KUHLENBECK, L.,

KUEHN,
KUNTZE, J. E.,

LAMBERTS HURREL-
BRINCK, P. H. L.,

LAMPRECHT, K.,

LANGE, L.,

Lehrbiich des Naturrechts.

Jurisprudentia antejustiniana.

„Nexum". Studiën des Römischen

Geist des römischen Rechts, L

Vorgeschichte der Indoeurop&er.
Epistolae.

Über das Verh&ltnis der Lex Julia

ordinibus zur lex Papia Poppaea.

Romeinsch Huwelijksgeluk.
Die Formen der Römischen Ehe
Römische Rechtsgeschichte: Privat-

Pandekten.
Geschichte der Quellen des römischen
Sachbesitz und Ersitzung; Forschun-

des röm. Sachenrechtes und Civil-

Der Rechtsgelehrte Gajus und die

mentare.
Geschichte des Verfalls der römi-

religion.
Zie Erman.
Zur Auslegung von Varro, de ling.
Die Entwicklungsgeschichte derrömi-
Institutionen, I, Rechtsgeschichte.

„ , n, System des Römi-
rechts.

Natürliche Gnmdlagen des Rechts
Stidtische und bürgerliche Verfas-
Cursus der röm. Rechts, Lehrbuch
nen u. s. w.

Excurse über das röm. Recht, Für
Privatstudien n. s. w.

De oorsprong van het huwelijk.

Deutsche Geschichte.

Römische Alterthfimer, L

X-r

i





LASAULX, £. VON,

LEIST, B. W.,

LETOÜRNEAÜ, CR,

UNGG, M.,

LIPPERT, J.,

LUBBOCK,

MC LENNAN, J. FERGUSON,
MADVIG, J. N.,

MANU,
MANDRY, G^
MARQÜARDT, J.,

MEYER, P.,

MICHAËLIS, J. D.,

MITTEIS, L.,

ff 91

MODDERMAN, W.,

„ DRUKKER, R L.,

TICHELAAR, P. A.,

MOMMSEN, TH.,

n

n

n

n

MONTESQUIEU, DE, [CH
DE SÉCONDAT],

MOVERS,
MULLER DEECKE, OTFR.,

Zur Geschichte and Philosophie der
chen.

Alt-Arisches Jus civile.

Graeco-Italische Rechtsgeschichte.
L'évolution juridique dsuis les diver-

Germaines.
Die Civilehe vom Standpunkte des
Die Geschichte der FamÜie.

Origine of Civilisation.

Studies in andent history.
Die Verfassung und Verwaltung des
Laws of Manou.
Das gemeine Familien-Güterrecht
Das Privatleben der Romer.
Der Römische Konkubinat nach den
und den Inschriften.

Sammtliche Werke (MosaïSches

Abhandlung von den Ehegesetzen
Ehe in die nahe Frenndschaft

Reichsrecht und Volksrecht i/d öst-

vinzen des Römischen Kaiserreichs.

Römisches Privatrecht,bis auf die Z&i
De Receptie van het Romeinsche
Handboek voor het Rom. Recht, IL

Zie Corpus inscriptionum Latinarum.
Abrisz des Römischen Staatsrecbts, IL

Die Einzehie Magistrature.
Res Gestae divi Augnsti ex monn-

Ancyrano et ApoUoniensL
De resprit des loix.

Phönidsche Alterthümer.
Die Etrusker.

NAMUR, P.,

NIEBUHR, B. G.,

Cours d'institutes etd'histoiredudroit

Römische Gesdiichte.



Ehe b/d Grie-

ses races

Rechts.

röm. StaatesJ,IL

RechtsqueUen

Recht) ü:

Mosis, die die

untersagen.
lichen Pro-

Diokletians.

Recht

i/AbhandIiixigeii der Phi-
los. Phikl. Classe d.

Bayrischen Akademie
d. t^ssenschafteii, Vn.

Dnitsche Tertallng van
Passov.

PrimitiTe mariage etc.

(ed. BUKNEL-HOPKINS).

i/Handbnch der rtaa.

Alterthflmer, L

Ie deel.

4e dmk.

mOnc»eh,



NIESE,
NOODT, G.,

Nouvelle Revue

OBERZINER, G.,

Onze Eeuw,
ORTOLAN, M.,

PAIS, H.,

PAÜLY-WISSOWA,

PELUSIOTA,
PERNICE, A.,

POST, A. H.,

RÉVILLOÜT, E.,

REINACH, Ttt,

REYSCHER,
ROSSBACH, A.,

SAVIGNY, FR. C. VON,

n n »

SCHLESINGER, RUD.,

SCHMIDT, C,

SCHOEMANN, G. F.,

SCHRÖDER, RICH.,

SELDEN, L,

SERvros,
SOHM, K,

Zie Wilamowitz.
Probabilia iuris dvilis.

historique de droit, XV.

Origine della plebe Romana.
X. 3.

Explication historique des institutes

Justinien.

Storia di Roma.

Real-Encyclopaedie des classischen

schenschafi
Zie Isidorus.

Marcus Antistus Labeo, Römisches
ersten Jahrhundert der Kaiserzeit

Ueber die Geschlechtsgenossenschaft
die Entstehting der Ehe.

Précis du droit Egyptiencomparé aux
de l'Antiquité.

Rapports historiques et légaux des

Êgyptiens etc, jusqu'aux empnmts
des XII Tables au code d'Amasis.

Papyrus Grecs et démotiques.
Ueber die Symbolik des Germani-

Untersuchungen über die romische

System des heutigen Romischen
Das Recht des Besitzes.

Vermischte Schriften.

Geschichte des Romischen Rechts
Ueber die Form der Ehescheidung
Römem seit der lex Julia de adul-

La société civile dans Ie monde
Griechische Alterthumer, I, Staats-

Lehrbuch der Deutschen Rechtsge-
Uxor ebraïca-i/Opera Omnia.
Commentarius in Virgilium.
Institutionen, Geschichte und System

Privatrechts.



de rempereur

Altertumswis-

Privatrecht im

der Urzeit iind

autres droits

Quirites et des
faits par la loi

/

i/opera Onmia.



SOHM, R.,

SPENCER, H.,

SPEYER, J. S^

STEIN, VON,
STOBBAEUS, J.,

STRÜBEN, H. W. F.

TAFEL, C F. A.,

TEÜFFEL, W. S^

THOMPSON, E. R,
TICHELAAR, P.,

TISSOT, J.,

UNGER, J^

Die obligatorische Civilehe und ihre

The principles of Sodology, L
De oud-Romeinsche hawelijksvor-

farreatio, coexnptio en usus.

Zur EuroplUscheii Rechtsgescfaichte.

Florilegium.
Dicta Poetarum.

Bigamie.

Commentatio de divortiis apnd
Geschichte der Römiscben Litteratur.

On a Latin deed of sale of a Slave.

Beteekenis van Romeinsche Recht

schap en onderwijs.
Le mariage, la séparation et Ie

Die Ehe in ihrer welthistorischen

Verslagen en mededeelingen der Kon. Akademie van Weten-
Letterkunde, IV® reeks, I® deeL

VOIGT, M., Römische Rechtsgeschichte I, II, HL
„ Privatalterthümer und Knltur-

„ „ Das Jus naturale, aequum et bonum,
„ f,

Die Xn TafehL Geschichte und
Civil und Privatrechts u. s w.

Lex Maenia de dote vom Jahre 5689

WAECHTER, K.,

WALTER, F.,

WATER, K. A. VAN DE,
WEBER,
WEINHOLD, K.,

WEISZ, EGON,
WILAMOWITZ-MOELLEN-

DORFF, ü. VON en
NIESE, B.,

WILKEN, G. A.,

Über Ehescheidungen bei den
Geschichte des Römischen Rechts

Justinian.

De divortio Carviliano.

Ehefrau und Mutter in der Rechts-
Die deutsche Frauen im Mittelalter.

Endogamie und Exogamie im Röm.
Staat und Gesellschaift der Griechen

De vrucht van de beoefening der
voor de vergelijkenderechtsweten-



Aufhebnng.

men door con-

Romanos.

voor weten-

divorce.

Entwicklung.

schappen, afd.

geschichte.
u. s. w.

System des

der Stadt.

Römem.
bis auf

entwicklung.

Kaiserreich.

und derRomer.

ethnologie

schap.

3e druk.

Zie Verslagen derAkade-
mie.

i/Gmchots Zeitschrift.

z^.n.Frankforter tütgave.
ed. H. Grotius.

Proefschrift.

4e druk. ed. L. SCirvABE.

Zie Archaeologia LIV, 2.

Intreerede.

VEIMAR,

LONDON,

1880.

1881.

Zie Speyer.

in Handbnch der Klass.
Altertumwissenschaft.

Festschrift fflr Hanel.

2e/3e druk.

3e druk.
Z.schr. d. Sav. Stiftung,
Bd. XXIX.

in HiNNEBERGS Kulturder
Gegenwart n, 4, 1.

Inaugureele Oratie.



WILÜTZKY, P., Vorgcschichte des Rechts, I.

WlNDSCH£lD,B.eiiKIPP.TH., Lehrbuch des Pandektenrechts.
WYNAENDTS

FRANCKEN, C J.,

ZACHARIAE VON LIN-

GENTHAL, K. E.,

Zeitschrift,

»

n

n

j»

n

ZIMMERN, S. W.,

ZUMPT, A. W.,

De Evolutie van het huwelijk.

Geschichte desGriechisch-Römischen

für Civilrecht und Procesrecht (Neue
für geschichtliche Rechtswissenschaft
für Rechtsgeschichte, V.

fürvergleichende Rechtswissenschaft,

der Savigny-Stiftung für Rechts-

(Romanistische Abteilung), XXIH
n n » -X-XJA.

» » »
A-XJL

Geschichte des Römischen Privat-

Justinian.

Ueber den Stand der Bevölkerung
vermehrung im Alterthum.



Mann «nd Wtib.





PROEFSCHRIFT.





S 1. Nog is de staat in zijn eersten toestand ^^ ontwik-

3. * . . X 1 ^ ^ kcüng van de
van wording, nog bestaat er geen centraal gezag, famiUe tegen-
welks invloed alle zaken des levens beheerscht, over die van

wanneer de familie reeds tot ontwikkeling is ge-
**®° ******

komen, tot een vaste structuur, een eenheid met
den huisheer als hoogste macht ').

Niet alleen voor Rome, maar voor de levens-

gemeenschappen in het algemeen bestaat er een

omgekeerde evenredigheid tusschen de organisatie
der famiUe als rechtseenheid en den staat als zoo-

danig *).

Toch volg ik niet VON iHERINGs gevolgtrekking,
dat de staat naar het beeld der familie is ge-

vormd'), ofschoon gene, de gemeene macht, be-

lidiaamd in den stamvorst^), door den wil der

1) Cicero, de Officüs. I, 17, 54. „nam enim sit hoc natura com-
mune animantium ut habeant libidinem procreandi ; prima socie-

tas in ipso coniugio est, proxima in liberis : deinde una domus,
commnnia omnia. (Cf. Xemophon, Oekon. vn, 30.) ld autem
est principium urbis et quasi seminarium rei-

pnblicae".
Akistoteles, Politika, I, 1, 4 en 6. en de verklaring daarvan

bij V. WlLAMOVlTZ>MOELLENDORFF, Staat u. Gesellschaft, blz. 31.

2) V. IHERIMG, Geist. I, blz. 179.

3) V. Savignt, System I, blz. 343. Zoo ook ROSSBACH, Ehe, blz. 33.

•Der fllteste Staat ist das Abbild der Familie, nicht aber umge-
kehrt die Familie das Abbild des Staates". Zijn motiveering : de

Vesta-Tempel, de Staatshaard, is een nabootsing van den huise-

lijken haard, mag — ofschoon dit op zich zelf bestreden is —
toch zeker niet, zonder bewijzen buiten het sacrale om, als cri-

terium voldoende geacht worden.

4) Post, Geschlechtsgenossenschaft, blz. 3.

„Die &lteste Genossenschaft, von welcher das ganze mensch-
1
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huisheeren boven hen gesteld is en voor den tijd

van een dreigend gevaar met hunne macht be-
kleed wordt ^).

„Das Verhaitnis der staatlichen Unterordnung,"
schrijft deze, „ist dem der Kinder zum Vater nach-

gebildet, die Macht des Staatsoberhauptes ist eine

erweiterte v&terliche Gewalt" Weinig waarde mag
aan deze meening gehecht worden, wanneer wij

zien, dat VON IHERING op de vorige bladzijde de

overigens veel juistere gedachte uitspreekt, dat
de oudste Romeinsche staat een statenbond is,

waarin de familie's ieder afzonderlijk een naar
binnen volkomen zelfstandige eenheid vormen ").

Het dominium j^ gestadige Ontwikkeling wordt de staat hetan den huis- o o o
yader. g^zag, waaraan allen zonder onderscheid gehoor-

zaamheid verschuldigd zijn; toch blijft de pater
familias een koning in zijn huis, heerscher over

de zijnen.

Op de scherpe, hem kenschetsende wijze zegt
KUNTZE: „Der Hausherr stand wie ein Souver^ in

seinem Hause, unabhslngig dem Staat gegenüber,
der nirgends hineinreden durfte, imd allm&chtig
den Angehörigen gegenüber Demgemasz hatte

die römische Familie eine streng monarchische

liche Staats- und Rechtsleben seinen Ausgangsponkt genommen
hat, sind wahrscheinlich Horden in denen ein .... Ober-

haupt eine patriarchalische Gewalt ausübt. Vgl. Th. ACHELIS,

Entwickelnng der Ehe, blz. 6 vlg.

5) Caesar, de Bello Gall. VI, 23. Quwn bellum dvitas ant

illatom defendit ant infert magistratns qui ei in bello praesint,

. . .
, deliguntur. In pace nullns communis magistratns . . ."

BSDA, Hist. Eccles. V, 10, vertelt hoe de oude Saksers meer-
dere familiehoofden hadden met gelijke rechten, dochingmente
bello werd door het lot éen van hen aangeduid (quem) „tempore
belli ducem omnes sequuntur."

6) Geist, I, blz. 180. ,Sie (familie en gens) sind Staaten im

Kleinen, die sich zu einem Staatenbund vereinigt haben."
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Verfassung, wiLhrend der römische Staat stets

republikanisch war, auch znr Zdt des Regnnms
iind des Principats V'

Niettegenstaande de grondgedachte een vol-

komen waarheid is ^), mag toch niet aangenomen
worden, dat de staat binnenshuis niets te zeggen
heeft, dat het domesticum imperium onaantast-

baar is. Dit kan alleen in de alleroudste tijden

waar zijn. Reeds de op Romulus teruggevoerde
redenen van echtscheiding, de straf bepaald voor

hem, die zijn vrouw prostitueert '), het verbod der

Xn Tafelen zijn zoon meer dan drie maal te ver-

koopen, op straHe van verlies der vaderlijke
macht ^°), bewijzen, dat de staat eenigermate den
huisheer beperkt in zijn imperium domesticum.

In den voor-historischen tijd en wellicht nog in

de eerste eeuwen der Stad heeftde pater familias een

nauwelijks verschillende, in principe geUjkstaande
macht over zijn levenlooze goederen, zijn slaven, zijn

kinderen, zelfs over zijn echtgenoote, dominium in

den waren zin des woords, beschikking over bestaan

en niet-bestaan "). Het is echter onmiskenbaar
niet deze bedoeling, die in Ulpianus' definitie van
den pater familias ") is neergelegd ; maar met

7) Cnrsns, blz. 520, aant. 1.

8) VgL KUHLENBECK, Entwickloiigsgeschichte, Instit : blz. 42.

9) ,Tdv iiroióiuvcv yweci**^ wil ik ZOO verstaan. PluTArCHUS, Rom.
XXn. (Brüns, Fontes luris, blz. 6 i. f. en 7).

10) BRUNS, op. cit. blz. 21, Tab. IV, ,Si pater filium tervennm
dnnit, filins a patre liber esto." Deze regel komt reeds als lez

regia voor by Diontsius, Antiq. Roman, ü, 27, ,im< toZto nvixif^ift

r^ Tarp<, ftixt' f^i ft'f>K «y«0«MC «$' vloü ^t^furr/troer^^»' ic r. A.

11) Zie de oratio van M. Cato over de vronw in de Troegtte

t^den by AULüs Gellius, Noctes Atticae, X, 23 (ed. Hertz IQ,
blz. 24).

12) D. L. 16, 195. nPater autem familias appellatnr qni in domo
domininm habet . . . .".
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dominium bedoelt hij dé heerschappij k»t i^o%>iv,

welke de huisyader in zijn huis bezit In Ulpianus'

dagen zou niemand, laat staan een verfijnd jurist, de

vrouw, of het huiskind als een voorwerp, de huis-

heerlijke macht als een zuiveren eigendom hebben

opgevat^'), Het begrip van de macht van vader
en echtgenoot omvat tegenover kinderen en vrouw
naast rechten ook verplichtingen, ik zou bijna

zeggen de verantwoordelijke verplichting van een

hooggeplaatst ambtenaar ^% welk begrip den eigen-
dom vreemd is.

De staat neemt De verplaatsing der macht van de huisheeren

vu de huisva- ^^^^ ^^ Overheid is niet door voortdurenden strijd

deriijke macht verkregen. In de natuurlijke ontwikkeling, de ver-

sterking van het gemeenschapsbegrip, door het

bewustzijn van eigen kracht, trekt de staat zich

meer en meer belangen aan, voelt zich zelve in

zijn rechten gekrenkt en treedt zelfstandig op als

wreker van het geschonden recht ^^). Hoe geleide-

lijk en met welk een geringe wrijving deze over-

over.

13) Men vindt in de moderne rechtsliteratunr bij voorkeur de

volledige identificatie van den eigendom over goederen en de
macht des vaders over zijn kinderen; terecht zetten sommigen
deze beide begrippen chiastisch naasteen. Zoo Sohm, Institntionen

blz. 200. „lm römischen Hanse gibt es nach altem Recht nor ein

einziges Eigentum, das des Hansvaters, nnr eine einzige ehe-

herrliche, vdterliche Gewalt, die des Hansvaters".

14) KUNTZ£, Excurse, blz. 570 „AUeindiesespersonale Element
ist nicht rein privatrechtlicher Natnr, vielmehr liegt darin neben
der Idee sinnlichen Macht-, d. h. dinglichen Rechtsverhftltnisses,

zngleich die Idee eines obrigkeitlichen Amtes nnd disdplinaren
RespectverhAltnisses."

15) Men vergelijke de ontwikkeling van het crimen extra-

ordinarinm in den Keizertijd naast de actiones privatae poenae
persequendae gratia comparatae. Inst. IV, 4, 10. (De „Constitutio

Zenoniana", waarheen deze plaats verwijst, is vermoedelijk een

rescript van 478 p. C. n.: C. J. IX, 35, 11. vgL Basil: LX, 21, 56.)
D. XXXXVn, 2, 9. D. XXXXVn, 10, 7, 1.

Zie Walter, Rechtsgeschichte, II, blz. 407, ook §$ 754, 778.
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é^^è geschiedde, wordt bewezen door het feit, dat

de censoren, waar zij een strenge, een merkelijk
deel der bevolking met straf bedreigende wet,

willen doen werken, — nog bijna zes eeuwen na de

stichting van Rome, — van het huis-heerlijk ver-

mogen om te straffen gebruik maken, te weten bij

het Senatus consultum de Bacchanalibus (568 a. U. c).

Zoo zegt LrviUS '") : „mulieres damnatas cognatis,
aut in quorum manu essent, tradebant, ut ipsi in pri-

vato animadverterent (in) eas; nemo erat idoneus

supplicii exactor, in publico animadvertebantur" '^.

Den echtgenoot kenschetst LiVIUS dus mede als

den aangewezen wreker van het misdrijf, wien

de executie der straf overgelaten is.

§ 2. Bij een goed begrip van de huisheerlijke
^^ vrouw

macht bewijst alles, dat de vrouw, ofschoon zij ^^amT au
een hooge en gerespecteerde plaats in het huis '^ '') de macht van

16) TiTUS LiviUS, Ab Urbe cond. XXXIX, 8—19, over de con-

inrationes Bacchanalinm en de wordingsgeschiedenis van het

Sen. Cons.; in het bijzonder cap. 18.

17) Animadvertere heeft hier de beteekenis van „ter dood

brengen", zooals blijkt uit de overgebleven tekst van het Senatns
Consultum [Mommsen, Corp. Inscr. Lat I, blz. 196. Bruns, Font.

lur. I, blz. 162] „sei qnes esent quei avorsum ead fecisentqnam
suprad scriptum est, eeis rem caputdlem faciendam censuere."
In deze beteekenis ook Paulus, in D. XXXXVm, 24, 3. „Corpora
animadversoram qnibuslibet petentibus ad sepulturam danda
sunt." Vgl. SUETONros, Augustus, XV.

18) COLOMELLA, de Re Rustica, Xn, praef. §§ 7, 8.

19) Unger, Ehe, blz. 74. Voor de eerste periode van Rome's
ontwikkeling is zijn oordeel: „Wflhrend man in ihnen (z.w^. den
Frauen) auf der einen Seite eine blosze S^che sah, über welche
es dem Manne zu disponiren freistehe, (? V.) behandelte man
sie anderseits als gleichberechtigte Individuen, ja erwies man
ihnen Ehren, wie sie nur stattfinden können, wo man in dem
einzelnen Menschen, und in der Gattung bereits die hohere,

geistige Seite erfaszt und wflrdigt."
De positie der vrouw in de oudste periode van de Grieksche

samenleving bij v. Wilamovitz-Moellendorff, Staat u. Recht,
blz. 33.
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haar echtge- inneemt, toch onderworpen is aan de macht van

worpen^rij^'
^**^ echtgenoot Noch het beginsel van de huis-

heerschappij, noch de eeredienst van het haard-

vuur, zouden in de familie een persoon toelaten,

die onder zeggenschap van een derde (vader of

agnaten) stond, die andere huisgoden de hare re-

kende, dan welke zij in het huis haars mans den

plicht had te bedienen*'). Zoo zegt FUSTEL DE
COULANGES : „La fenmie avait part au culte. Fille,

elle assistait aux actes réligieux de son père;ma-
riée a ceux de son mari" ^'). Deze gedachte uit-

werkende, komt hij tot de conclusie, dat voor de
Ouden het religieuze deel van het huwelijk op
den voorgrond staat „On pressent par cela seul

Ie caractère essentiel de Tunion conjugale chez

les anciens" "). Het deelnemen aan den cultus is

echter geen grondslag van het huwelijk, maareen
uitvloeisel van de sacrale familie-eenheid.

Volgens ünger Verwerpelijk zijn meeningen, als van Unger '^,

bejerzijne^t-
^i® ^^^^ *®^ ^^^^ ^^ bevolking vau het jonge

genootenietin Rome (de plebs) een vrij, maar toch Romeinsch
"""^

huwelijk aannemen, als van BernhöFT»*) en de

zijnen''), die naast een ontwikkeld patridsch

Bluntschli, Ehe, (in Gesaunmelte Kleine Schriften) B. L n".

YU, blz. 140. „Die Komische Fran wird von dem Manne nnd
dem Staate hoch geehrt."

20) DiONTSros. Ant. Rom. II, 25.

ROSSBACH, Ehe, blz. 5. ^Das Weib hat seine Bedeutnng nur in

der Familie als Theilnehmerin am hftnslichen Gottesdienste."

21) La dté antique, blz. 41.

22) atè, blz. 42.

23) Unger, Ehe, blz. 71.

24) BernhöFT, Staat nnd Recht d. röm. Königszeit, blz. 185 vlg.,

Geschichte d. enropftischen Familienrechts, blz. 10 Tig. (in Zsch.

für Tergleichende R. Gesch. Vm.)
25) Onder deze: Lamberts Hurrelbrinck, „Oorsprong van

het hnwel^k". Zonder tijdgrens laat deze de plebejers in agamiê-
tische, matriarchale Terhoudingenleven. De sodologisch-onzniTere
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mamis-huwelijk een matriarchale verhouding voor

de plebejers construeeren. In zijn genetische studie

over het huwelijk, schrijft de volgeling vanHegel,
dr. JOSEPH UngeR: „So gab es in den Mtesten

Zeiten Roms nnr diese strenge Ehe... bei wel-

cher die Frau in manu mariti kam" ^'). Lijnrecht

tegenover deze uitspraak vervolgt hij : ,Jm Gegen-
satze zu dieser strengen Ehe der Patriciër ent-

wickelte sich im Stamme der latinischen Plebejer,
die freie oder laxe Ehe, u.s. w.". Hij voert voor

zijn bewering geen gronden aan en stelt eenvou-

dig een patridsch (Etruscisch) manus-huwelijk en

een plebejisch (Latijnsch) vrij huwelijk. Rome's

wordingsgeschiedenis is hiermede niet in overeen-

stemming. Scherp vasthoudende aan deze stel-

ling, voert zij hem tot deze historische onwaar-
heid : dat de usus de oudste wijze van verkrijging
der manus voor de plebejers was en nog wel door
de XII Tafelen gegeven werd ^*) "). Wederom met
zich zelf in tegenspraak (blz. 73) meent Unger
verder, dat evenzeer door de XII Tafelen is in-

gevoerd, de coemptio, voor plebejers en patriciërs

onderling, ofschoon hij pas te voren een kunstig

systeem ontwierp om te bewijzen, dat ter tijde der

tegenstelling daargelaten, moet dan de afstand tusschen patri-
ciérs en plebejers in Rome zoo om en nabij die van den be-

schaafden Europeaan tot den middel-Afrikaanschen neger zijn

geweest.
Ook de eigendom van vronw en kinderen (zie blz. 109 van L.

H's dissertatie, en hierboven, blz. 15 en aant. 12, over het domi-
ninm van den pater familias) berust op anachronistische voor-

stellingen.
26) „Die Zwólftafelgesetze rftumten ihnen (den Plebejem) eine

nach Art der Patriciër geformte Ehe unter ihnen selbst ein, . . . :

die erste plebcjische, strenge Ehe, der usus". Hoogst onelegant
is deze uitdrukking : usus is zeker geen soort van huwet^.

27) Hiertegenover MiTTEIS, Privatrecht I, blz. 252 en

Klew, Sachbentz iind Ersitzung, Hist IV, blz. 276 vlg.
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XII Tafelen nog geen conubium tusschen deze beide

volksgroepen bestond. Al deze contradictie's vloeien

voort uit het hierboven gebrandmerkte wanbegrip.
Ook BernhöFTs motieven voor de gelijktijdigheid

Volgens Bern- yan manus-huwelijk en matriarchaat zijn weinig

plebejer in

*
Steekhoudend: a. dat een inscriptie van Gortyn

matriarchale al principes Omtrent het huwelijk vertoont, die

verhoudingen. Justinianus eerst tot voUe heerschappij bracht (sic !),

b. dat bij servi de afstamming van de moeder
beslissend was, c. dat in Rome zoo velen in con-

cubinaat leefden. Ten slotte heeft hij als grond-

slag voor zijn meening dan ook nog deze hypo-
these noodig : Na de overheersching van de Ariërs

bleef een oerbevolking bestaan, die „in wesent-

lich anderen FamilienverhMtnissen" leefde. Elke be-

wering afzonderlijk te weerleggen is ter plaatse wel

onnoodig ;
alleen dit : als het feit dat uit-concubinaat-

geboren kinderen hun moeder volgen wat naam,
familie enz. betreft, wijst op een bestaand moeder-

recht, dan moet BernhöFT ook tot de conclusie

komen, dat de verschillende wetgevingen in de
XX« eeuw „noch deutliche Spuren eines herr-

schenden Mutterrechts" in zich dragen.
Is er groot Q^j ggQ zoodanige meening te handhaven is het

iJk ^verschil noodzakelijk een groot familierechtelijk verschil

bij de onder- aan te nemen bij de onderscheidene deelen van

irnvanRome^s Ro°i«'s bevolking, hetzij men stelt, dat deze is

bevolking? ontstaan uit de stammen der Ariërs ^^) op Itali-

28) KüHLENBECK, Entwicklongsgeschichte, I, Inst. blz. 41. „Ab-
zuweisen ist, die neuerdings vielfach vertretene Ansicht, (Wl-
LüTZKY, Vorgeschichte des Rechts ; lamprechT, Deutsche Ge-
schichte, V; Kohler, Rechtsphilosophie, (in de Rechtsency-
klopfldie) I, blz. 30) dasz die Ariër jemals in dem Zustande

geschlechtlicher Panmixie oder sog. Gruppenehen oder des sog.
Mutterrechts gelebt haben". Dit is wat al te kras gezegd; prae-
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schen bodem gevestigd '') of dat naast de Arische

overheerscfaers een aloude, autochthone bevolking,
die zich niet in deze oploste, haar invloed gelden

deed"*).

Bij de eerste positie omtrent de samenstelling verhouding

van Rome's oudste bevolking, moeten wij afzon- en^Rom^Mch
derlijk beschouwen de inwoners van hetaangren- recht.

zende Latium, uit wie naar de algemeene meening
Rome's plebs is geworden ^^) '^). Hun recht en

speciaal het personenrecht geeft, ofschoon wij
slechts schaarsche aanwijzingen hebben, redenen

genoeg om een bijna volledige indentiteit met dat

der Stad aan te nemen").

historisch is de hypothese der vrouwengemeenschap niet zoo
te Terwerpen. VgL Kuhlenbeck's voortreffelijk werk, Natttrliche

Grundlagen, blz. 59 vlg.

29) Waltek, Rechtsgeschichte, blz. 10 vlg.

Madvig, Verfassung nnd Verwaltung, I, blz. 73 vlg.

30) Beuihöft, zie den tekst blz. 20 hierboven.

Oberziner, Origine della plebe Rom.
31) NiEBUHR, Römische Geschichte (Ie druk 1811) I, blz. 317,

heeft dit wel het eerst beweerd. Zijn meening (in enkele op-
zichten belangrijk gewijzigd in den 3en druk van het jaar 1828)
vond tot op den hnidigen dag veel volgelingen:
WiXTER, Rechtsgeschichte, blz. 12.

Madvig, Verfassung nnd Verwaltung, I, blz. 80.

Hennebekt, Lutte entre les patriciens et les plébéiens.

Karlova, Rechtsgeschichte, I, blz. 62. — In groote trekken ook

GlXAKO, Manuel, blz. 16 vlg.

Vollediger litteratuuropgave bij LANGE, Röm. Alterthflmer, I,

blz. 415 en Binder, Plebs, blz. 193 en noot 53-69.

32) Op geheel zuivere grondslagen komt Binder totdegevolg-
treUdng bq zijn bestrijdixig van Schulze's Etruskische Theorie,

(op blz. 282 vlg. van zijn hierboven genoemd werk) dat juist de

plebs niet vrij is van Etmskischen invloed, niettegenstaande hij

vóór alles Latijnschen (ook eenigermate Sab^nschen) oorsprong
erkent (op. cit., blz. 292 en 359).

33) Uitvoerig bij MlTTEls, Privatrecht, I, blz. 4—9.

„Fflr die Privatrechtsordnungen der latinischen Stammesge-
nossen wird eine weitgehende Übereinstimmung mit dem rAmi-

schen Recht mit Beruhigung angenommen werden konnen" ; „es

wird kaum zu bezweifeln sein, dasz die Rechtsverwandtschaft
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Verhouding Voor de andere Italische volksstammen, de be-

SSw^^oiks* ^on«» vao Samnium, Etrurië en Umbrié zijn te

rechten en het weüug rechtsbronnen overgebleven om een on-
Romeinsche.

middellijke overtuiging van rechts-verwantschap
te vestigen'*). Juist de terugvoering der huwelijks-
vormen op deze stammen, die langen tijd tot de
helft der vorige eeuw algemeen was, berustte op
foutieve exegese en onwetenschappelijke phanta-
sieén, zooals de taalkundige ROSSBACH uitvoerig en

afdoende aantoonde'^). Daartegenover wijst hij

juist op de innige stamverwantschap, de taal-

eenheid ''), de vele gemeenschappelijke instellingen

op processueel '^) en publiekrechtelijk '") gebied.

eiae durchgingige gewesen ist, and die wesentlichen Grundlagen
des Familienrechts bei den Latinem die gleichen 'waren, wie
bei den Römem."

34) MlTTEIS, ap. cit-, blz. 9, is van de „Umbro-Samziitisclie"

rechtsvcrwaBUcbaj»
99k m\ (W VT^ftUllÖ ^ TWl ÜC UtSll»

sche, alleen stelt hij recMav9nveatt»chap in anato^* mat tt»

ateanvemvantaoftap. Verdere argumenten in zijn aanteelceningen
1. c. 19 en 20.

35) RoSSBACH, Ehe, blz. 62—198. Hierbij Karlova. Röm. Ehe
nnd manns, blx. 1 en 2.

36) ROSSBACH, op. dt., blz. 193. ^Die italischen Sprachen sind

kdne Mischsprachen .... sie sind eng und iest in sich geschlos-
sen, dnrch gleiches Idiom charakterisirt. Die Sprache aber ist

das wesentlichste and nntrflglichste Merkmal nrTerwandtschaft-

licher Beziehungen."
37) Onder meer is de legis actio en speciaal de legis actio

per manus injectionem ons bekend uit het Oscische deel der

Tabnla Bantina (Bruns, Fontes Inris, I, blz. 52). „Si qnis apnd,
(praetorem praefectumve) cnm altero l*gi agere volet ant pro
jtuUcato manum aaaeren, etc"

38) Een gemeene instelling van dien aard zijn bijv.: de/«hoién,
Behalve de bij Rossbach (aant. 574) aangehaalde plaatsen nog
Livros, Ab nrbe, L 32.

DiONTSIUS, Ant. Rom. I, 21., k»ï ó^órt iroxinou 'ipx'"'^*^ rrfeerw wrip

TAfy Vfmv iinrriAMtiv, lifoi rivtf UvSftf \kvoic\oi t^o tA* MaAwv

lóvrf(, rxevio^ópo <*x.r.A.

PUNTOS, Hist. Nat. XXn, 2, 5. en POLTBIUS, 'l<rrop(» KmicAJxt,, vm,
25. Voor de juiste beteekenis zie Fustel de Coulanges, Cité,

blz. 191, en blz. 245. De mededeeling van Varro, de Re mstica
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alles tezamen zekerlijk yoldo^ide om een ^lijk-

heid, althans evenwijcÜgheid der rechten aanneme-

lijk te maken.
Hoe wetenschappelijke juristen als BernhöFT en

^J^ J^j!^.
Oberziner aan de oer-Italische beyolking zulk een ^che berol-

machtigen invloed konden toekennen, is mij een kin^ oigeas

raadsel. Hunne beweringen berusten op geringen
^°^*"**"''

grondslag : Noch in de taal, noch in de kunst, in

het fas, noch in het ius laat deze oerbevolking

sporen na. Zonder eenige bewijsplaats, dan de
zeker onjuiste, meer phantastische dan historische

vertelling van DIONYSIUS over de „barbari Siculi,

gens indigena" en hunne navolgers "), voert hij zqn
„Ureinwohner" in, wier invloed op de ontwikkeling
van het huwelijk hij motiveert met een volkomen

onjuiste toepassing van den usus *°) *^).

Oberziner is niet zoo hypothetisch en heeft oltfen» Oi

Vftfitom ift^ii b^i^ iè: vAètèü. Hii &\m{ 2IA
^"^

aan bij de onder2X>ekingen van den bekvrasnen ar-

cbaeoloog GiACOMO BONI, die ingeyolge zijn op-
delvingen van graven en graftomben tot een aan-

merkelijke rasverscheidenheid meent te moeten

n, 4, „et qnod nnptiamni initio antiqni reges ac snblimes Tirifai

Hetnuia in conjnnctione nnptiali primnin porcnm immolant" en
meer dergelijke bij Rossbach, Ehe, blz. 197, omtrent de overeen-

komstige huwelijks^ebra/Aren bij Latijnen en Etmskers, mogen m. i.

— al is zelfs alles, vat Rossbach ter plaatse ze^ waar — niet

gebruikt worden om eenige rec/tf«-overeenkomst nit al te leiden.

39) DIONTSIUS, Ant. Rom. I, 9, vlg. Zie BERNH<»nr, Staat nad
Recht, blz. 42—47, vooral blz. 44 en aant. 11 en 12.

40) BernhöFT, op. cit, blz. 186 vlg., ook blz. 182. «Die Reaktion
der Ureinwohner gegen das indogermanische Recht hat theil-

weise bereits in vorgeschichtlicher Zeit begonnen."
41) Blikbaar kent Beknhöft Ungers boek over het huwel^k

niet: Deze had een dertig jaren te voren precies dezelfde on-

juridische opvatting over den usus verkondigd, in hetzelfde ver-

l)and dit als een uitweg ziende. Alleen zijn bij hem de „Ur-
einwohner" maar Latijnen, die den strqd om het manus-hnwelqk
voeren. Hierboven, blz. 18 en 19 en aant. 23 vlg.



24

besluiten. Oberziner nu voert deze meeningen in

een bepaalde richting verder: deze oerbewoners
vormen Rome's plebs. Terecht bestrijdt Binder

hem dan ook en ontzenuwt zijn kunstige motie-

ven*'). Het sterkste argument dunkt mij wel, dat

deze oerbevolking niet slechts in Rome invloed

kan geoefend hebben en ons voor het overige
ItaUë toch niet het minste bewijs van „Duplizitllt"

der bevolking is overgeleverd*').
De plebs, vol- Wanneer den plebejers de heerschappij over de

Jg°* couJ^N^ echtgenoote wordt ontzegd en er geen overgang
GES. in zijne familie, tot zijne sacra wordt aangenomen,

dan kan in verband met het bovenstaande**)
slechts éen juiste gevolgtrekking gemaakt worden :

de plebejer heeft familie, nochgoden. Bij mijn we-

ten is er slechts een schrijver, die dit volkomen aan-

vaard heeft: FüSTEL DE COULANGES **). Deze stelt

de plebs zelfs onder de cliënten. „En tête était

Taristocratie des chefs de famille . . . . Au-dessous

étaient les branches cadettes des families, au-

dessous encore les clients; puis plus bas, bien

plus bas, et tout en dehors la plèbe" {!) *') Zóo

laag stelt hij hen, dat hij ze beschouwt als een

bevolking, welke niet voldoende ontwikkeling had,

42) Binder, Plebs, blz. 285, 292.

43) [Ook olkomen juist in deze kritiek is zijn opmerking
(blz. 291), dat een beroep op een historische kern van de mythen
en legenden omtrent Rome's stichting bijna een onmogelijkheid
is. Alleen een Leitmotief is er in te vinden .das immer den
einea Gedanken variiert, den Oberziner misverstanden hat,

dasz Rom nicht von einem gegr&idet ist, dasz es avs verschie-

denen Gemeinden entstanden ist, die eigene Könige, eigenen
Senat, eigene Götter, eigenea Recht gehabt haben, and dasz die

eine von der andem bedrftngt und nnterworfen ist"]

44) I 2 in den aanvang, blz. 17 hierboven.

45) Cité, blz. 277—283.

46) Op. dt, Uz. 282.
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„de se créer une divinité, d'institner un cixlte" *'').

Nauwelijk kan er een bevolking bestaan, die zich

geen goden schept, zelfs de minst ontwikkelde

wilden hebben hun lar, hun „fetish". Terecht ware
dan het verwijt der patriciërs, dat de plebejers
leefden in „conubia promiscna more ferarum". Toch
is dit FUSTEL weer te bar en geeft hij toe, dat er

toch wel een zekere familie bestaat, op denatuur

berustend, niet ritueel geconstitueerd. Maar dan rijst

de vraag: Hoe stelt men zich een „eigen" familie

voor bij vrouwengemeenschap; want deze moet

volgens FuSTEL, die het schimpwoord der patri-
ciërs woordelijk neemt, bij de plebejers bestaan

hebben *").

47) Dit berust op het Terkeerd opgeTatte, klassieke bericht,
dat de plebs van sacra is nitgesloten. Hiermede sijn de sacra

pubUca bedoeld, waarvan de plebs oudtijds, als van het gansche
publieke domein, geweerd werd.

48) Scherpzinnige, maar onvoldoende bestr^ding b^ BlMDER,

Plebs, blz. 242 vlg. Mij dunkt, dat het hoofdmoment der beatr^ding
voorbijgezien is : de zoo laag staande plebs, krijgt spoedig een

grooten invloed; zelfs Romulus, tracht zich volgens Livros, Ab
urbe, I, 15, in te dringen in de gunst van de plebejers, door langen
vrede te bewaren, hetgeen «multitudini {ét roAAa/, de plebs) tamea
gratior fuit qnam patribus". Hoe ook is eenLezValeria-Horatia:

„ut qnod tribntnm plebis (lezing V. Weissekbojoi, anders Madvig,
Verfassung und Verwaltung, blz. 241, p7e6e«, beterpfc&«)iussisset,
populum teneret", b^na onmiddellijk na deXH Tafelen (305 a. U. c.)

verklaarbaar! [Volgens Pais, (Storia di Roma, 1, 2, blz. 572 vlg.) be-
staat historisch alleen de lex Hortensia, en is het een algemeene
trek der Romeinsche juristen om een wet terug te voeren naar een

vroegere periode, om daaraan meer gewicht biy te zetten: «ènn
tratto comune a tutta la storia romana fare aperire pin antiche
di uno o di due secoli leistitutionepolitiche."DelexValeria-Ho-
ratia zou dan zulk een juridisch drogbeeld zijn. Ik kan mij onmoge-
lijk met zulk een revolutionaire behandeling der overleveringen
vereenigen, te meer daar de jongste onderzoekingen, zelfs de me-
dedeelingen omtrent de npraehistorische" wetgeving van Romulus
en Numa, zooveel meer der geschiedkundige waarheid getron>#

zijn gebleken. RÉvnxouT, Rapports entre les Quirites etc
Men zie Erman, Sind die XII Tafeln echt? in Zsch. d. Sav.

st. xxm. R. A.].
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De teragvoering Tan de mairas, wegens het

oorkomen bij de Indiërs^'), de Germanen*^) en

andere videren, op den Arischen oerstam, welke

ROSSBACH") te zijner tijd nog een sterk motief

oor het voorkomen der manus bij alle standen
Het «moeder- gaf, ereischt, nadat de Bachofen'sche theorie van

het matriarchaat"), zij 't dan ook aanmerkelijk

gewqzigd"), algemeenen ingang heeft gebonden,

recht"

49) Nof in de wetten van Manu, V, 148. «In her childhood (a

girl) should be under the will of her father; in (her) youth of
hv fuuband, her hnsband being dead. etc." Zie Terder Manu.
m, 416, IX, 3. Leist, Alt-Arisches jus dvile, (!« abOi.), blz. 43,

174 Ylg. KUHLENBECK, Natürliche Grundlagen, passim.

50) Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer, blz. 447. „Die deut-

sche Ehefran in munti, gleicht fölglich der römischen uzor in

numu." «Die echte, ein mnndium des Mannes gründende £he
hat TÓlUg die Wirkung der conventio in manum." Zie ook
blx. 450 oTer den omvang van het Germaansche mnndium.
Heusler, Institutionen U, blz. 279.

Weimhold, Frauen im Mittelalter, blz. 193.

Brunner, Grundzüge, blz. 196 vlg.

Habicht, Altdeutsche Verlobung in ihrem Verhiltnis zu dem
mnndium und der Eheschliessung.
FOCKEMA Amdreae, Bedragen, Ie bundel, blz. 65, 69 ; 2e bun-

del, blz. 3 vlg.

51) Ehe, blz. 38 vlg., 198 vlg., 223 vlg., ook zi^n „Zusammen-
iassung", blz. 236 vlg.

52) Bachofen, Das Mntterrecht en Antiquarische Briefe.

53) Mc Lenman, Frimitive marriage.
Giraud-Teulon (fils), Origines de la familie, in latere be-

werking: Les Origines dn mariage et de la familie.

La mère chez certains penples de l'Antiqnité, Chapit. XX,
vooral blz. 412 vlg.

LiPPERT, Geschichte der Familie, blz. 8 en 69.

on Dargdn, Mntterrecht und Ranbehe. Zie de inleiding en
den aanvang van Cap. IIL

Mntterrecht und Vaterrecht. (Eerste helft. Die Grundlagen).
BERNH6FT, Zur Geschichte des enropftischen Familienrechts,

blz. 1.

Friedrichs, Urspning des Matriarchats. blz. 370—384. (Zsch. f.

ergL R. w. sch. IIL) — Familienstufen und ESieformen. (Zsch.

f. Vcrgl. R. w. sch. X)
WUNAENDTS Francken, Evolutie van het hnweliik, blz. 63—81-



een studie, buiten het bestek van <lit proefschrift

liggende.
Het moeden-echt is een xeofiixei» geworden toot

aUe moeilijkheden op familierechtelijk gebied en

daar, waar geen moeilijkheden zijn, worden zij

geschapen om toch maar weer de nienwe theorie

tegenover het zoo oude patriarchaat te kunnen plaat-
sen. Zoo zegt VON WiLAMOWITZ-MOELLENDORFF,
de buitengewone kenner van de Helleensche litera-

tuur- en beschavingsgeschiedenis, wiens laatsten ar-

beid ik juist voor het ter perse gaan van dit proef-
schrift nog kon doorwerken, in gelijken geest als

het bovenstaande : „Heutzutage ist es freilich Mode,
im Gegensatze zu dieser Vorstellung (het huwelijk
in den patriarchalen vorm) das ,»Mutterredit" an
den Anfang zu stellen. Daran braucht aber hier

kein ernstes Wort verschwendet zu werden" **

Zelfs Binder "), wiens uitmuntende, onafhanke-
BiNDEKstoc-

lijke kritiek bewonderenswaardig is, heeft ten het moeder-

slotte ook op de Romeinsche plebs deze theorie recht op de

toeg^ast ''°), met weinig grond, met geringer mid- p^^***-

delen, — daar hij anderen en dus zichzelven vele

wapens uit handen geslagen heeft — met nóg
geringer resultaat

Enkele argumenten van PAIS *') over de onbe-

staanbaarheid der Xn Tafelen weerleggende, een

zekerlijk moeilijke plaats bij LIVIUS '^) verklarende,
heeft Binder de wordingsgeschiedenis van het

Canuleïsche plebisciet uiteengetrokken "), en vast-

54) Staat and Ge«eUschaft der Griechen and Romer, blx. 33.

55) Plebs, Ki^). IV. Plebcier and Latiner $ 13. Patrixicr ond
Plebeier.

56) Blz. 402 Tig.

57) Plebs, bis. 405, 413. PAIS, Storia di Roma, I, bis. 552 tI^., Sêérig.

58) Linus, Ab nrbe, IV. 2, 6.

59) Plebs, blz. 404, zie Livius, Ab arbe, IV, 1—6.
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staande regelen der Xn Tafelen
'*') verwrongen en

yenrormd"). De op-elkander-volging en tijdsaan-

wijzing van de verkrijgingswijzen der manus ") en
het goed begrip van den usus "), lijden er onder.

TÏÏdSJbJÏiï S 3. Een laatste motie£ voor de algemeenheid
koop tot de der huisheerlijke macht over de vrouw en tegen
cocmptio. }|jiar beperking op stand of klasse, ligt in de genesis

van dit instituut **). Met een verachtelijk gebaar
slingeren de aanhangers van de theorie eener agame
plebs ieder verband tusschen den bruidkoop '*) en

de latere coemptio van zich af.

Zoo BINDER: „Doch ist die früher gelegenthch
versuchte Herleitung der coemptio aus dem alten

Brautkauf — und der ihr vorausgegangenen Raub-
ehe — , heute wohl endgültig aufgegeben" "). Het

60) Plebs, blz. 415.

61) De usurpatio, waanran Gaius (Inst 1, 111, Terkeerde plaats*

opgave bi) Binder) uitdmkkelijk bericht, dat het denXn Tafelen
ontleend is: „itaque lege doodedm tabulanun cautum er at,
si qna nollet eo modo in mantun mariti connenire, at q no-
ta nnia trinoctio abesset at que ita naum cninsqne anni

intermmperet", wordt zonder meer verzet naar een veel latere

periode ; het erfrecht der gentilen (BXUNS, Font. lur. blz. 23, Tab.

y, 4. „Si adgnatns nee escit, gentiles familiam habento") tot aan
het einde van de Republiek alleen op de patridfirs toepasselijk
verklaard.

62) Plebs, blz. 412—416.

63) ygl. blz. 23, aant 41. Ongeveer hetzelfde bij BexnhöFT, Staat

nnd Recht, blz. 187.

64) Unger, Ehe blz. 2. „Gilt diesz (n.m.1. Balduins „Caeca sine

historia jurisprudentia) nun von allen Rechts-Instituten (der Ge-

geawartj, so gilt es beiweitemnochmehrvod deminstitute derEhe".
65) Van dien koop moge nog de latere „klagbare" Sponsalia

een aanduiding zijn; den vader wordt een som betaald ter ver-

goeding, dat men zijn contract breekt en de dochter niet

huwt. (Varro, de ling.lat. V(70),71, „quodsponsuerat alligatus").

Anomalisch is dit een schadevergoeding voor hetniet-nakomenvan
het koopcontract. (Zie PAULUS, D. XXXXV 1, 134, pr. en JuvEMAUS,
Satyr., n, 6, 200. Men vergelijke ook de Latijnsche actio ex sponsu,
waarover Sekvius Sulpicius (de dotibus) bij Geluus,NoctJkttiy,4.

66) Plebs, blz. 412
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is zeker yermetel het „endgültig" van den hoog-
geleerde te logenstraffen, door wederom een ver-

band te zoeken tusschen coemptio en koofduiwe-

lijk, al wijkt dit van de vroegere constmctie's

geheel af. Een direct verband tusschen coemptio
en mancipatio, waarbij de vronw als de te man-

dpeeren zaak geldt, is daèrom niet aannemelijk *%
omdat de vrouw optreedt als partij bij de coemptio
(met bijstand van haar machthebbers) en men
zich toch moeilijk tegelijk subject en object in

een persoon vereenigd kan voorstellen *% De toe-

passing der „nexaalhandelingen" ") op zinnebeeldige
wijze — dit geef ik gaarne toe — is niets vreemds
in het oude Romeinsche recht, de verkoop der

hereditas aan den toekomstigen heres als fami-

liae emptor'^'") zal zeker niets anders dan een

imaginaria venditio zijn, zooals Gaius ook de

coemptio kwalificeert^^). Toch wijst alles op een

wordingsgeschiedenis uit den koop ''*). Oudtijds een

67) RosSBACH, Ehe, blz. 66 vlg., Tert^enwoordi^ deze meenin^.
HUSCHKE in zgn «Stndien" Terklauui : .die Fran kaxm sich nicht

selbst verkatifen" (blz. 200) en heeft dit later uitgewerkt in s^n
„Nexnm" (Zsch. f. R. gesch. V, 171).

68) Kaklo'TA, Formen, blz. 53, R. Gesch. ü, 159, zwak Berm-
hOft, Staat and Recht. Zimmern, Gesch. d. Röm. Pr. R., L blz.

837, ook blz. 832, noot 22. Walter, Rechtsgesch. II, blz. 99.

69) Festus, de Verb. significatn s.h.T. .Nexnm est ut ait

Gallus Aelins qnodcunque per aes et libram geritnr." (Bkuns,
Font. iur. (scriptores), blz. 17, vgL MjTTEiS, Privatrech^ I, blz.

136 vlg. Ook Vakro, de Lixig. Lat. Vu, 105 (BKUNS, op. dt, blz. 62).

Hierb^ Kretschmar, Analegnng t. Varro (Zsch. d. SaT. St.)

(R. A.) XXIX, blz. 244 en XXX, blz. 62). Met het oog op de aan-

gehaalde plaatsen meen ik, o/schoon het woord ntxaaUmndÊUng
als xoodanig geen gangbare rechtsterm ie, de gesta per aes et

libram aldus te mogen aanduiden.

70) GAIUS, Inst. I, 115a: n, 103 Olim familiae emptor, id

est, quia testatore familiam accipiebat mandpio, heredis locum
optinebat."

71) Gaius, Inst I, 113.

72) De eÏEfectieTe vrouweakóop in den tijd der XH Tafelen

2



reaalkoop met gelijktijdige overgaTe van brniden

koopsdiat, werd langzamerhand de betaling in

erts, dat gewogen werd, gebruikelijk; nadat getee-
kend geld in zwang gekomen was, is de toe-

weging nog niet dadelijk een zinnebeeldige han-

deling, maar was als-het-ware een controle van
het aes signatmn ""). Later weer beduidt het aan-

slaan der schaal met het raudnsculum, dat de

mandpatio perfekt is^*).

Als nu in de eerste eeuwen der Stad langzaam
de koop der bruid verdwijnt, onder invloed van
de jMttridérs, die te dien tijde bij uitstek den sacralen

huwelijksvorm kennen, hetzij door hun geestelijke,

hetzij door hun economische ^') meerderheid, wordt

aanvankelijk gebruik gemaakt van een heel een-

voudig middel: de koopprijs, gaat als huwelijks-

gift naar den man terug ""), de vader verrijkt zich

niet meer, de dochter van den plebeier is geen
koopwaar meer. Nu wil zij dan ook niet meer
alleen object van de handeling zijn; zelve wordt

zij partij, met auctoritas van vader of voogd, die

als zoodanig bij de handeling aanwezig zijn.

nog als de gebruikelijke orm Tan het hnwelijk toot te stellen,

is zeker onjuist. Dit vond ik als fondament voor z^n theorie bif

DuntULLE, Droits dn mari, blx. 28 vlg.

73) Karlova, Ehe. blz. 47, en de bij hem in noot 132 aange-
haalde schr^vers.

74) Hierop bemst de conjnctunr van HUSCHKE ,asse e men te"

in Gaids, Inst. I, 113. Terecht achterwege gelaten in Krueger en
Studemumd's editie, daar de a* niets merkwaardigs is van de
coemptio, zie GAIUS, Instit. I, 119. Zeer slecht is Heffter's ,nna
cnm mnliere" overgenomen door Domenget (Institntes de Gidns).

75) Dit is het waarschijnl^kste : zq waren zoo onafhankelijk,
dat het niet noodig was hunne dochters als koopwaar te be-

schouwen.

76) Per analogiam aan de Helleensch-Herolsche ontwikkeling

Homerus, n. xm, 382, xxn, 5i.
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Met deze eenvoudige redeneering zijn zelfs de

yerst-verwijderde tegenstanders verzoend. Aan de

éene zijde is nu de mancipatio de plebeïsche
modus ter verkrijging der manus ^^), aan de andere

zijde is zij betrekkelijk een jonge vorm, met een

langdurige en regelmatige wordingsgeschiedenis,
en wellicht als coemptio met de echtelieden te

zamen als partijen, de volledige venditio imagi-

naria, de jongste ^^).

Ofschoon het wel zeer in het kader van mijn Heeft het

redeneering passen zou, geloof ik niet, dat de
„'^g" ^^loed

vrouwenróof belangrijken invloed op het histo- geoefend op

rische, Romcinsche huwelijk geoefend heeft. Deze, ^thistomche
zeker den vrouwenkoop nog voorafgaande wijze
van huwelijk en machtsverkrijging over de vrouw
dunkt mij strijdig met den bouw der Italische

stammen in den tijd, waarin de wetenschap terug-
reikt. Een eindelooze veete en bloedwraak, een

volkomen rechtsonzekerheid voor de vrouw, een

verplichting om steeds tot de tanden gewapend
te zijn voor den man, om zijn dochters te bescher-

men ^'), is niet aannemelijk bij een bevolking, welke
reeds landbouw en veeteelt bedrijft en in gebouwde
steden woont
Wel zijn er sporen te vinden: de roof der Sa-

bijnsche maagden, een mythe bij de klassieke

historici ^°) en dichters voorkomende ^'), de sym-
bolische roof der bruid uit den schoot der moe-

der, waar zij zich verbergt voor de domum de-

77) Kaklova, Ehe, blz. 43.

78) BmOER, Plebs, blz. 416.

79) "WlLKEN, Inang. Oratie. LUBBOCK, Origine of Civilisation.

80) Voor allen LiviUS, Ab urbe, 1, 9 en 10.

81) Vgl. de roof van Proserpina. Homerus. IL. 1, 457—565. Ovi-

Dius, Metam. X, 15.
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ductio "') ''), de heffing over den drempel harer

nieuwe woning. [Deze staat ^*) met hetzelfde prin-

cipe in verband en geschiedt niet ominis causa,

zooals PluTARCHüS, CATULLUS en SERVIUS dit

verklaren, daar dan ook bij een tweede huwelijk
der vrouw deze drempelheffing plaats grijpen
moest •*) ].

Motief vóór Het Sterkste argument voor het roofhuwehjk,

uTk S**^nT*i
*^** * ^^^ ^*°' ^^^ **®° invloed daarvan op de

regia"

**° **
Romeinsche rechtsontwikkeling aanvaarden, echter

niet aantrof, is voor mij gelegen in een plaats van
DiONYSIUS : ^TTpÜTOv fisv eW avxynov KXTsaTttve **) töü? olxii-

ropxg xuTijg xirocffxv appevx yevsxv è kt p é ^ e i v kx) êuyxrê-

pov rxg Trpayroyóvovq, x. t. A.' "^).

Deze op ROMüLUS teruggevoerde, (d. w. z. prae-

historische) bepaling, gebiedt dus zijn zoons alle

en van zijn dochters de oudste op te voeden,

wat, zooals blijkt uit den volgenden zin, niet an-

ders is, dan een verbod deze te dooden bij of

dadelijk na de geboorte. Daaruit is dus aangetoond
een voorheen geoorloofde gewoonte om de pasgebo-

82) Festus, de verb. Sign. s. h. v. (Bruns, Fontes inr. (Scriptores)
blz. 31). „Rapi simalatttr virgo ex gremio matris, etc." Ma-
CROBIUS, Sat. I, 15. Ook CaTüllüs, Carm: LXI, vers 5 en LVI,
vers 81 tot 86.

83) De groote beteekenis, die Rossbach, op. cit. blz. 328 aan
den roof hecht, is -wel daaraan toe te schrijven, dat hij meer phi-

loloog dan jurist is. Hij ontleent toch daaraan zeer weinig ge-

volgtrekkingen, die er vanzelf uit voortvloeien moesten. Alleen
wil ik ongaarne gelooven, dat „daa Mddchen tmr gezwtmgen in

die Ehe trat, widerstrebte md mit Gewaït heimgeführt werden
mnszte". De raptio e gremio is vorm, anders niet; zie de zeer

intelligente uiteenzetting van de ontwikkeling van den roof bij
V. Dargun, Mutterrecht und Raubehe. 2" Abschnitt.

84) ROSSBACH, op dt. blz. 359.

85) Rossbach, op. dt. blz. 360, aanm. 1217. Anders Becker, Gal-

lus, n, blz. 17.

86) Te weten ROMULUS.
87) DiONTSIUS, Ant. Rom. II, 15.
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•

ren kinderen en voornamelijk de dochters ter dood
te brengen en tevens dat dit laatste zelfs alleen,

wat de eerstgeboren dochter betreft, werd tegen-

gegaan. Zonder nu Mc Lennans **) *') theorie in

haar omvang te aanvaarden, die uit den kinder-

moord de exogamie in haai* geheel verklaart, be-

staat er toch een duidelijk zichtbaar en logisch
verband: Worden de vrouwelijke kinderen gedood,
dan is het noodzakelijk het tekort aan vrouwen
later uit andere stammen aan te vullen '°), en de

roof, hetzij bijkomstig, als onderdeel van den buit '^),

hetzij met het oog op de verkrijging der vrouwen
alleen geschied, is dan de aangewezen weg.
Hoe het ook zij, deze voorhistorische toestan-

den van roof en koop der vrouw liggen gansche-

lijk in den lijn van het in den aanvang der para-

graaf gestelde, dat er tusschen man en vrouw een

scherp-beUjnde machtsverhouding moet bestaan,
al is deze misschien nog niet het ontwikkelde

rechtsinstituut de manus, een gemeenschap van

goddelijk en menschelijk recht, zooals die hetma-
trimonium iustum medebrengt'^).

88) Mc Lennan, Primitivc marriage, blz. 109 vl|., daarbij Wu-
NAENDTS Francken, Evolutie, blz. 127, daartegen LuBBOCK, Ori>

gine of civilisation, blz. 97.

89) LUBBOCK's (loc dt.) theorie, welke uit den roof (die in

tegenstelling met Letourneau, L'évolution dn manage et de
la familie, blz. 110, wel degelijk als een ontwikkelingsstadium
van het huwelijk moet aangezien worden) de monogamie ver-

klaart, wordt hieronder (Hfst. I) besproken bij het ontstaan van
de manus.

90) Vgl. Mc. Lennan, op. dt, blz. 111.

91) Spencer, Sodology, I, blz. 650. „The taking of women is

manifestly but a part of the process of spoiling the vanquished."
Mc Lennan, op. dt., blz. 47. „The issues of victory in every

case being the capture of women and the slaughter of men."

92) OiONTSlUS, Ant Rom. n, 25.

Cicero, Pro domo, c. XLL
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De bronnen § 4. Geen instituut van het Romeinsche Recht

n^vandei^- ^ ^^^ misdeeld als juist de manus; de berichten

nus. der Ouden hierover zijn schaarsch, onvolledig van

ongeëvenaarde incongruentie en voornamelijk uit

den tijd, toen het instituut verouderd en vermolmd
^ was. Ook moeten wij wel in het oog houden dat

onze bronnen grootendeels toevallige ophelderin-

gen van taalkundigen '') en veelweters ^*) zijn '").

Wat een schoon onderwerp voor de geleerden
die, met een rijke phantasie begaafd, ons gaarne
over de opengelaten plekken der rechtsgeschiedenis
heen helpen! Het is ook ongelooflijk, hoeveel juist

in den tijd vóór NiEBUHR's vondst van den Vero-

nesischen Gaius, toen men zelfs nog meende, dat

de confarreatio en de coemptio één solemneele

handeling vormden "'), er over gevochten werd,
wat wel de juiste plaats van de manus in het

Romeinsche leven was.

Nadat Gaius' instituten-commentaar, hoewel na-

tuurlijk juist op een zeer belangrijke plaats om-
trent de manus aanmerkelijk corrupt'^), wat licht

in den duister ontstoken had, schreef ieder, die

maar tijd had, over het onderwerp, philologen*

historici, zelfs welgestelde zakenlui "^), die in hun

93) Serviüs, Scholion op Vergiijus' Georgica.

94) BoETmus, Scholion op Cicero's Topica. Hij is ook de schrij-

ver van vele wiskundige en philosophische werken.
Zie Pauly-Wissova, in Ve Boethios, n". 4.

95) Bespreking van de verscheidene bronnen bij

Speuer, Oud-Romeinsche huwelijksvormen (blz. 129 vlg. Ver-

slagen en Mededeelingen der Kon. Academie van Wetenschap-
pen, afd. Letterk. 1897).

96) Heineccius, Antiqnitates Romanae I, 10, 10.

2Ue Tafel, Commentatio de divortiis, I, blz. 43.

Eggers, Ehe und manus, (Nachtrag).

97) Institut. I, 136.

98) De hierboven geciteerde F. W. Th. Eggers, volgens zijn

hooggeleerden inleider „dem Geschftftsleben zugewandt".



vrijen tijd in de historische rechtswetenschap lief-

hebberden. Eindelijk liet een ster der taalleer-
den, wiens juridische vakkennis zeer belangrqk

mag genoemd worden, dr. AUGUST ROSSBACH

zijn licht op het gebied van het Romeinsche hu-

weUjk schijnen, en maakte een einde aan het ein-

delooze geharrewar omtrent de terogvoering van

de wijzen van vestiging der manus op de verschil-

lende Italische volksstammen ""). Na hem van KAR-
LOWA ^°°) tot KUHLENBECK *°^) een onafgebroken
reeks van geleerden, die zonder uitzondering een

meening over de manus, speciaal in haar verhou-

ding tot het huwelijk, ten beste geven.

Op de wijze der Duitschers nu de meening van

elk dier schrijvers afzonderlijk te exponeeren en

te weerleggen, wil ik mij niet tot taaJc stellen. Ik

heb twee der leidende meeningen met alle argu-
menten daarvoor uit mijn litteratuur gedistilleerd

en zal daartegenover dan mijn eigen oordeel

trachten te stellen:

„Een onderscheid tusschen huwelijk met en hu- Gei^ksteiiüig

weiijk zonder manus (matrimonium iustum cum et ^ ^^^^
sine in mannm conventione) kent het Romeinsche mam».

Recht niet Er is slechts éen huwelijk, zij 't dan
ook met verschillende gevolgen" ^^%

Ja, enkelen ^'") gaan zoover om zelfs geen on-

derscheid aan te nemen in de persoonlijke ver-

houding der echtgenooten, wanneer de vrouw al

dan niet in manu mariti is: „dasz nun aber eine

99) Op. cit, Abschaitt m, Uz. 162 rlg.

UW) Die Formen der ROm. Ehe nnd Manus (1868).

101) EntwickliugsgeKhichte, I, Institnt. (1910), bis. 43.

10^ In plaats van allen BöOOHG, Institntionen, I, biz. 173, aanm.
8 en 9, verder blz. 237.

103) In plaats van allen Zduiern, Geschichte d. Rftm. Prir. R,

l\ Uz. 480 yl<. blz. 510 vlg.
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Frau nur in der laxen Ehe so frey und selbstto-

dig, wie der Mann sey, aber durch den Einflnsz

der manos dessen Herrschaft in eben so ausge-
dehntem Sinn unterworfen werde, als die Kinder
der Gewalt ihres paterfamilias, diese herrschende

Ansicht ist ebenso nnerwiesen als unwahrschein-

lich"^°^). „Dasz im Uebrigen de Unterwürfigkeit
einer Frau in mann gröszer gewesen als die einer

jeden andem Ehefrau, darüber sagen die Quellen
nichts" ^•').

Hunne argumenten zijn:

Argnmen^e
^ GAIüS *»•) en UlpianüS "^) onderscheiden bij

S^£ daar^' ^^ behandeling van het huwelijk volstrekt niet

tusschen matrimonium ciun in manum conyentione

en matrim. sine in manum conyentione.

$. Het is geen indeeling yan het huwelijk, daar

er, voordat de manus mariti mogeUjk is, altijd een

huwelijk moet wezen.

y. De onderscheiding strijdt met het begrip van
het Romeinsche huwelijk.

). Bij éen volk kunnen naast elkaar geen strij-

dige instituten gehandhaafd blijven.

e. Het huwelijk is een deel van het zoogenaamde
familierecht, de manus behoort alleen tot het ius

quod pertinet ad personas (ius hominum alieno

inri subiectorum).

GAIU8 en üL- In het kort weerleggende : x. De klassieke juris-
nAMXTs on er-

^^^ hebben van het matrimonium op zich zelf al

104) ZiMMERW, op. ót. I*, blz. 511.

105) Op. dt. V, blz. 512. Men erfelijke daartegenover TacitUS.
Annal. IV, 16, waaruit zeer dnidelijlc blijkt, dat de macht over
de vronw in mann grooter en drukkender was, dan in het vrije

huwelijk. Ook andere bronnen zijn wel aan te voeren.

106) InsÜt I, 55.

107) Fragmenta V., 2.
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heel weinig stadie gemaakt, zoowel GAIUS als Ul- scheiden deze

PIANUS behandelen het als een wijze van verkrij-
^o"n«» ~«*-

ging der patria potestas. „Item in potestate nostra

sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreayimus",

begint GAIUS zijn verhandelii^ over het huwe-

lijk "").

UlpiaNUS behandelt het huwelijk in een titel

die tot opschrift heeft: „de his qui in potestate
sunt" ^°'). Din een systematische onderscheiding te

verwachten, is wel veel geëischt, daar de aanlei-

ding voor de indeeling geheel ontbreekt Zelfs

tevergeefs is het te zoeken naar een tegenstelling,

die toch wel niemand zal willen ontkennen voor
het Romeinsche Recht: matrimonium iustum (legi-

timum) en matrimonium iuris gentium ^^%
fi- Dit argument is voornamelijk ontleend aan Huwelijk met

V. Savigny, die een analogie meent te moeten en zonder in

vinden voor zijn bewering, dat interdicten-bezit en
^^i^Se^ing

verjaringsbezit geen indeeling van het juridische Tanhethnwe-

begrip bezit-in-het-algemeen oplevert: „lm éltem ^^
Römischen Recht konunt ein ganz Hhnliches Ver-

hlUtniss bei zwei andem Begriffen vor, dem jus-

tum matrimonium, und dem matrimonium cum
conventione in manuuL Das erste wird immer vor-

ausgesetzt, wenn das zweite gedacht werden soll,

auch dabei liegt fölglich keine Eintkeilung der

Ehe zu Grunde, obgleich es zwei verschiedene

juristische Ehen sind" "^). In de eerste plaats is

het niet volkomen zuiver wat V. SAVIGNY zegt;

108) Instit. loc. cit.

109) Fragmenta, loc. cit.

110) Alleen genoemd worden en dat zonder systeem passim
„matrimonium iustum", „filius iustus", „nuptiae iustae" etc. VgL
Brissonius, de Verb. Signif., in V« justus ; ook Mitteis, Privat-

recht, I, blz. 87.

111) VON SAViGNT, Recht des Besitzes, blz. 95, aanm. 1.
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het zijn geen twee verschillende „Ehen", doch het

iustum matrimonium is oudtijds ^^, en omvat later

naast het vrije huwelijk het matrimonium cum con-

ventione in manunL Bovendien is de gevolgtrek-

king van ZiMMERN (argunL /3) "') uit deze bewering
van V. Savigny niet met de woorden in overeen-

stemming, nog minder met de gedachte.
De tegenover- y. Ofschoon dc Opvatting vau het huwelijk, voor-

met het^Rom. Q^unelijk in den tijd, dat een vrij huwelijk ondenk-

begrip. baar is, bij de Romeinen zeker edel genoeg is ^^'),

en de plaats der huisvrouw een hoogst respecta-
bele is ^^% [veel meer dan bij de Grieken, die al

heel vroeg geen manus meer kennen "') ] zien zij

in verband met hun opvatting van de huisheer-

lijke macht, die de spil van hun geheele familie-

leven is, in de positie der echtgenoote filiae loco

niets vemederends. Dat hare positie echter zoo

was, valt voorzeker niet te ontkennen. De strijd

„mit dem Römischen Begriff von der Ehe", zou
dan alleen opgaan, als de opvatting van BöC-
KING c. s. omtrent het huwelijk „den Römischen

Begriff' weergaf. Wat deze niet doei
Een volk kan 5. ^ Stellen wij huwelijk met manus en huwelijk

instituten zouder mauus naasteen, dan is het toch onjuist
handhaven. deze twee instellingen, bdde soorten van het Ro-

meinsche huwelijk, als strijdige instellingen teken-

schetsen.

Een strijd ligt
daar in evenmin als bijvoorbeeld in

het dominium ex jure Quiritium en het dominium bo-

112) Zie hieronder % 6.

113) Geschichte d. Röm. Priv R. P, blx. 510, aanm. 3.

114) DiONTSius, Ant Rom. n, 25. Zie hieronder $ X L f.

115) Zie hierboven § 2 in den aanvang.
116) Lasadlx, Znr Geschichte n. Philosophie der Ehe beiden

Griechen.

Meter, Röm. Konlmhinat. blz. 16.
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nitarium, die toch ook eeuwen naasteen hebben
bestaan. Maar juist de veelvuldigheid der soorten

van huwelijk bij éen volk is een niet ongewoon
verschijnsel; VON IHERING ^*'^) wees hier reeds op
en ROSSBACH "*) wijdt in zijn boek een uitvoerig
deel aan het huwelijk der Indiërs, bij wie de

gelijktijdig in zwang zijnde acht soorten van hu-

welijksvoltrekking noodzakelijke verschillen in het

daaropvolgend huwelijk te voorschijn riepen. En
het duurt langen, langen tijd voordat „de vereeni-

ging naar den wil van de maagd en den jonge-

ling, de Gandharva, wier eenig doel de lust

en de liefde zij" ^^^), d. i. het huwelijk door con-

sensus, de overige vormen weet te verdringen.
s. Uit de gescheiden behandeling bij deklassie- De manos be-

ken, waarover uitvoerig hieronder bij de tweede
^et iiS^*a*d

meening (blz. 42), komen sommige schrijvers tot personas per-

de overtuiging, dat er juridisch een kloof ligt tus- tinet.

schen manus en huwelijk. De manus is geen fami-

lierecht, zeggen zij, maar behoort tot het Recht

der afhankelijke personen.
In de eerste plaats is de Romeinsche systema-

tiek altijd ietwat broos en is een beroep op indee-

ling in dit of dat hokje niet gewenscht. Zoo ook hier*

De patria potestas, de verhouding van den Ro-
meinschen huisvader en zijn zoon, dit is toch zon-

der tegenspraak ius hominum aiieno iuri subjec-

torum, maar tevens is het de kern, de ruggestreng
van de Romeinsche familie en zullen dus de rechts-

regels van het ius quod ad personas spectat wel

degelijk tevens tot het familierecht kunnen behooren.

117) Geisi I, blz. 309 vlg. in het bijzonder aanm. 219.

118) Ehe, blz. 199—212. Vgl, Karlova, Formen, blz. 1.

119) Wetten van Manu, m, 30. Ten onrechte wel eens gelijk-

gesteld met het moderne begrip „Trije liefde".

^
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Aan de andere zijde
— men vergeve mij dezen

kleinen zijsprong
— was oorspronkelijk zelfs ook

de dominica potestas familie-recht, de slaven wa-
ren met de familie samengegroeid en maakten er

deel van uit, evenzoo als het rurale familiegoed.
Toen langzaam de positie van de servi veran-

derde, en het recht op deze betrekking hebbende

zelfstandig naast het familierecht werd geplaatst,

scheidde men voor de systematiek mede de vader-

lijke en de echtelijke macht af tot een jus homi-

num alieno iuri subiectorum, zonder daarmede het

innerlijke verband tot het familierecht los te

maken.
Verdere te- Een Sterk argument tegen de meening, dat er

ten°CiSoên slechts éeu huwelijk is geweest en dat de onder-

QuiNCTiLiA- scheiding in matrimonium cum en sine in manum
Nus onder- conventione grond mist, leveren de juristen-rheto-

e<itft:êd8 ren CICERO en QUINCTILIANÜS. CICERO stelt in

matr. cnm en zijn Topica ^'°), willende verklaren, hoe genus en
sme 1. m. c. fomja zich verhouden, het begrip uxor als genus,

de uxor in manu en de uxor tantummodo, als

formae. Onmiddellijk volgt hieruit, dat als er twee

soorten uxores zijn, er noodzakelijk ook twee soor-

ten huwelijk moeten wezen. En zeer terecht zegt
ROSSBACH ^'% die deze plaats voortreffelijk ont-

leedt: „War jene Eintheilung in der Jurisprudenz
nicht gebrauchlich, so könnte sie von CICERO nicht

fingiert werden. Dasz sie es aber gewesen ist, be-

weist der Umstand, dasz die übrigen Beispiele
dem praktischen Leben entlehnt sind."

QülNCTlLIANUS "') is echter nog duidelijker en

t20) Topica m, „Genus enim est uxor, ejus duae formae, tma
matram famitias, eamm, quae in manum convenemnt, altera

eanun, qnae tantummodo uxores habentur".

121) Ehe, blz. 8, vlg.

122) Institutiones oratoriae, V, 10, 62.
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spreekt van „duae formae matrimoniomm", zoo-

dat de tweeledigheid des huwelijks nog in de eerste

eeuw na Christus een zeer gangbare gedachte was,
die geen verklaring behoefde. Een deugdelijke

weerlegging van de plaats uit de Topica heb ik

nergens gevonden, terwijl QUINCTILIANUS' mee-

ning
— ietwat opzettelijk?

— de aandacht dezer

geleerden ontgaan is.

§ 5. Meer algemeen en ook beter te verdedigen
is de tweede meening, wier voorstelling niet zoo

scherp eenzijdig is, maar welke toch bij nadere

beschouwing niet houdbaar blijkt Deze luidt:

„Reeds vanaf de stichting der Stad heeft een Huwe^keo
huwelijk bestaan, door (uitdrukkelijke of stilzwij- ïïl^"tq*d"g^

gende) wilsovereenstemming der aanstaande echt- scheiden ge-

genooten voltrokken, onafhankelijk vkn en niet

noodzakelijk te gelijk gevestigd mèt de manus."

Het is wel verleidelijk voor den juridischen

geest, éen huwelijk, éen matrimonium justimi al

de eeuwen van Rome door. Maar de scheiding
van manus en matrimonium, de beschouwing, dat

de eerste geheel los van, hoogstens accessoir aan
het huwelijk is, is niet te bewijzen. In het alge-
meen beroept men zich op drie feiten:

»- Gaius en Ulpianus scheiden huwelijk en

manus geheel en al.

(3. De huwelijksgebruiken hebben geen beteeke-

nis, wanneer het huwelijk en de manus beide

door confarreatio of coemptio voltrokken worden.

r- Indien de filiusfamilias huwt, komt de vrouw
in manu van diens vader; met den zoon treedt zij

in den echt, in de potestas van den vader staat zij.

Er moeten dus twee te abstraheeren instituten

veest.
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Argumentatie zijn: een huwelijk, afgescheiden van de manns.

sêhcidS^^van
** ^^^ ^ ^^ overgeblcvcn werken van twee

huweUjk en onzer klassieke juristen manus en huwelijk op
manusdoorde onderscheiden plaatsen behandeld worden, brengt
risten. tot nadenken. Gaius en Ulpianus beide behandelen,

gelijk reeds hierboven gezegd werd, het huwelijk
slechts als modus acquirendae patriae potestatis,

terwijl de manus een deel der trichotomie: domi-

nica, patria, maritalis potestas vormt ^^).

Dit alles gaarne toegevende, blijft de vraag, wat of

het dan bewijst ten voordeele van de bovenom-
schreven meening. In GAIUS' dagen was voorzeker

al een groote klove tusschen het huwelijk en de
manus ontstaan, het vrije huwelijk heeft geheel
de overhand, de manus is gewijzigd, verzwakt,
en komt veelal slechts van het huwelijk los voor "*).

Er was toch van het oude begrip der manus

nauweUjks iets over, de manus per confarreatio-

nem was sinds 23 p. Chr. n. alleen „sacrorum
causa" ^^% terwijl de manus per coemptionem
hoofdzakelijk nog voorkwam als zelfstandige over-

gangstoestand, een door de juristen verwrongen
hulpmiddel voor de vrouw om voor haar onge-

riefelijke regelen van het rechf'') té ontduiken.
De huwelijks- /3. De huwelijksgebruiken, en als zoodanig moet

misscn°bctee- ^^^^ *^®° oudsten tijd op dc auspicatio, voor den

kenis, indien lateren tijd op de domum deductio en het aqua
huwelijk en ^^ jgjjj acciperc de nadruk gelegd worden, zijnmAniis door o * ^ ^ » #

éénzelfde han- vau sacraleu oorsprong. Noodzakelijk waren zij

123) Gaius, Institut, I, 49, 52, 55, 108 (emendatie Hnschke), 109.

Ulpianus, Fragmenta. V, 1, 2, IX, X.

124) Kakloita, Formen, blz. 83.

125) TAarus, Annales, IV, 16. Vgl. Speyer, Hnwel^ksTormen,
blz. 36.

126) De coemptio sacrorum interimendorum en de coemptio
tutelae evitandae causa.
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in de ^jrc oudheid, toen geen enkele handeling ?^^i^°*'an gewidit, als het aanvaarden van een staats-

ambt^'^*'*), het bezaaien of oogsten van een

akker ^''),
zonder raadplegen der Goden geschiedde.

Het was bij het huwelijk als het ware de toe-

stemming den hemel afgevraagd vóór de men-

schelqke handeling het rechtsfeit tot stand bracht

De bruidsstoet treedt later meer op den voor-

grond, zonder in het civiele recht ooit meer be-

teekenis te hebben gehad, dan van een algemeene
bekendmaking, waardoor in zaken van dos, van

schenkingen tusschen verloofden, Iwt bewgs van
het bestaotn des huwelp'ks vereenvoudigd werd "").

Vereischt was de domum deductio nooit ''^) '") ;

ieder ander bewijs van het bestaan der consensus

was voldoende.

Wel degelijk hebben dus de huwelijksgebruiken
hun eigenaardige beteekenis naast welken vorm

127) Mvius. Ab orbe. XXI, 63.

128) DIONTSIUS Hauc, Ant. Rom. n, 4, Li. en UI, 7. .rón i' Av
i 'PmftiAfi imiOi rk vapit rfiv ixiimitn fiifima wponAnfit, nvtutiArtti rèv i^fim

t2c fxxAifciMy (ad COncionem) mm rit (tmTiui i)itM»cti,^»aiKtiiii^oStUwTu.i

Tfót m/réh tuA tumrr^vcere cv M§t relt fitr' cthrm Hxern fiifn fieu-$Atia( fttiTt

i^XM Kettt^éiiin, ik» (lii hcA rd txifiAnev xvróït Utkiv^. K,r.A.'

129) ServiüS, Ad Aen. m, 136 .quia apnd yeteres tfqmê wcor
duci neque a^er arari sine sacrifidis peractis poterat."

Ovmius, Fasti I, 662
Festus, s. y. praemetinm.
130) Ulpianus, D. XXX, 1, 15.

AUKELIANUS, C. J. V, 3, 6.

131) Men siet dit aan de bewijsmiddelen van het huweltfk, die

elders genoemd worden b.T. C. J. V, 4, 13, C. J. V,4, 22„ipsoram
consensu et amicontm fide." VgL C. Th. m, 7, 3. Sterker nog :

„in liberae mulieris consuetndine non concnbinatus, sednuptiae
intelligendae swit".

132) Wellicht vormt het huwel^k per nontinm een uitzonde-

ring, D. XXm, 2, 5. 01 echter een domom dednctio in den zin

an een plechtstatigen Trengdigen bmidstoet, als een „cereali-

scher Thiasos", of een bloote rerplaatsing der Trouw naar het
domiciHnm matrimonii, ter Terwezenl^king van hethuwel^, op-
gevat moet worden, wil ik ter plaatse niet beslissen.
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der huwelijksvoltrekking ook. Alleen een beschou-

wing, dat de domum deductio de publieke uit-

drukking van der aanstaande echtgenooten wils-

overeenstemming zou zijn, is ten eenenmale ver-

keerd, want hoe zou deze dan mogen ontbreken

bij het huwelijk der weduwe '*'), zooals zelfs ROSS-

BACH, die zulk een groote rechtsbeteekenis toe-

schrijft aan de openlijke geleiding der bruid, toe-

geven moet, dat deze in geval van tweede huweUjk
niet plaats had: „Eine Wittwe heirathete in der
Stille ohne alles GerHusch, ohne die pueri patrimi et

matrimi, von denen sonst die Braut gehalten wird,

ohne über die Schwelle gehoben zu werden"
u. s. w. ***).

Bi| huwelijk y. jjgt eeuvoudigste ware de bestrijding, door

famiiiiur komt ™®* ^^ jougere Romauisten "*), die WalTER ^'*)

de vrouw in in dit opzicht volgen, de manus eenvoudig aan den
muiu Tanden 2oon toe te kennen, waartoe een reeks plaatsen
pater familias. *

bij Gatos '") en Ulpianus ***) een voldoende aan-

leiding mag schijnen. Ik kan mij echter in het minst

niet voorstellen in de huisheerlijke ordening der

oude Romeinsche samenleving, dat de zoon, die

alieni iuris is, de manus over zijn vrouw zou ver-

krijgen, inhoudende een recht op haar goederen,
die onder algemeenen titel zijn eigendom zouden

worden, terwijl hij overigens al wat hij verwerft,

voor den vader verwerft, een recht op haarper-

133) Plütarchüs, Qnaest. Rem. V.

Nonius, V» Sacrificantur.

Ovroius, Fasti, n, 555, V, 487.

134) ROSSBACH, Ehe, IV, 1, passim, vooral blz. 262.

135) Brinz, Pand. I^^ blz. 666, 1 en aanm. S.

KarlO'VA, R. Gesch. U, 1. blz. 153 terloops.

136) Geschichte des Röm. R U, § 478, blz. 97 en aanm. 12.

137) Instit. I, 148. n, 159. m, 41.

138) Fragmenta. XXII, 14.



45

soon, het domesticum imperium, recht over leven

en dood zijner vrouw, terwijl hij zelf geen volge-

rechtigd burger is; het opvorderen der echtgenoote
van iederen derde, die hem deze onthoudt, terwijl

hij overigens niet als actor in foro kan staan '"). En
hoe zou dit dan met het uitgedrukte principe : „in

sua potestate non videtur habere, qui non est suae

potestatis" '^), te rijmen zijn? "Wsni de manus is

een deel van de potestas in den ruimen zin, zooals

het woord hier gebruikt is. Ook als Gellius ver-

klaart: „matrem familias appellatam esse eamso-
lam, quae in mariti manu (mancipioque) aut in eius

in cuius maritus manu (mancipioque) esset^^^),

mag men deze plaats haar waarde niet ontnemen
door erop te wijzen, dat in de laatste zinsnede

manus in de overoude beteekenis van machtsbe-

grip-in-het-algemeen, van potestas, dominium, is ge-
bruikt [Servius ^**) heeft waarschijnlijk deze plaats

gecopieerd zonder eigen inzicht of bedoeling. NO-
NIUS Marcellus ^^) heeft haar verkeerd begrepen,
zich althans slordig en dubbelzinnig geuit].

Het voornaamste motief blijft echter de patriar-

chale familie-structuur. Ook de met de manus

evenwijdige potestas
— waarbij de vaderlijke macht

niet den vader aheno iuri subiectus toekomt, maar

i39) Voortreffelijk v. Ihering. Geist, W, § 32, noot 273, wiens

meenin^ met phrases omgeven, gereproduceerd is in VoiGT's

Lex Maenia de dote, blz. 75 vlg. zonder de bron te vermelden.

Beter VoiGT lelf in z^n XH Tafcln, n, $ 100, blz. 321 v. Vgl. § 97.

140) ÜUlANüS, D. XLVm, 5, 22 (21).

141) Geluus, Noct. Att. XVm, 6.

142) Ad Aen. XI, 476.

143) De compendiosa doctrina, „mater familias in familia manci-

pioque sit pa/rfo tl ctsi in mariti matrimonio" (fin tegenstelling

met Gerlach-Rot (blz. 299) heeft BRUNS-MoMMSEM-GRADEmnrz,
Font Ivr. (Scriptores), blz. 67 „in familia mancipioqne sitjHi/rto".

wat de bedoeling nog onduidelijker maakt).
3
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diens machthebber — yertoont ditzelfde eigen-

aardige, dat de juridische constructie voorgaat
boven de uit de natuur van het ouderschap voort-

vloeiende eischen des levens ^**).
waaromhet

Schijnbaar heb ik mij nu rechtstreeks in het
argument toch ,

'

niet afdoende kamp mijner bestrijders begeven door een voor-
as- naam argument toe te geven, zelfs te motiveeren

voor hen. Maar al stelden wij voorop, dat de zoon,
wat hij verwerft, den vader aanbrengt ^*% zoo is

er toch wel degelijk een onderscheid, of het ver-

worvene de manus over de vrouw, die hij huwt,
of de eigendom van een paard, dat hij koopt, is.

Want al heeft hij dit bedoelde paard door eigen
arbeid verworven, hij heeft er bij den dood van
den machthebber niet het minste recht méér op,
dan de andere heredes. Terwijl de manus bij den
dood van den vader iure ipso terugvalt aan den

verwerver, den echtgenoot, die tot dien van het

huwelijk in rechtelijken zin niets had, en nu naasthet

feitelijke huwelijk, — dat zich in samenhuizing en sa-

menslaap uit — , ook de rechten, die tot aan den dood
van den machthebber hem ontzegd waren, verkrijgt.

Terecht wijst Pernice ^") "^) en in diens gevolg

Brinz^^^), in verband hiermee op de eigenaardigheid
van den vaderlijken eigendom aan de bona adventi-

144) Inst. I, 9, 3. VoiGT, XH Tafcln, U, blz. 296.

145) Inst. I, 9, 1. „Igitur liberi vestri ntriusqne sexns, quos in

potestate habetis, olim qtiidem qaidquid ad eos perrenerat, hoc

parentibus (beter patribus) suis aidqaireba.nt sine ulla distinctione.

VgL Gaius, Inst n, 86, vlg. woordelijk overgenomen. D. XLI, 1, 10.

146) Labeo, I, 3, blz. 109.

147) In het hoofdbeginsel echter verschil ik volkomen van

PERMICE, daar hij (I, 6, 2, blz. 149) juist veel waarde aan de

„Aosdrückliche Bezengungen" bij GAIUS en Ulpianus hecht De
hniszoon heeft volgens hem zijn vrouw in manu en zelfs ook

zijn kinderen in potestate!

148) Pandekten, m*, blz. 666 en 622.



47

da: ook in de oudste tijden moet de zoon „quodam-
modo dominus" daarvan zijn. Zoo ook de patria po-
testas over de nepotes filii familias. Deze ontstaat

niet bij den dood des vaders, maar door den dood
wordt de uit den bouw van het recht voortvloeiende

verhindering opgeheven, en de pas sui iuris geworden
persoon krijgt de vaderUjke macht over zijn kinde-

ren iure ipso. Een dergelijke constructie voor de ma-
nus lijkt mij, ofschoon hypothetisch, niet ongerijmd.
Dat de machthebber zeer spaarzaam van zijn

rechten gebruik zal hebben gemaakt, dat hij den
zoon veelal de verkregen goederen in vruchtge-
bruik of in leen gegeven zal hebben en later,

toen de peculia het strenge begrip van de vader-

lijke macht kwamen verzachten, deze goederen,
door de schoondochter aangebracht als zoodanig
den zoon teruggegeven zal hebben, doet aan zijn

récht niets af ^**). Want de vader zelf toch zal het

zijn, die een overspel der schoondochter mag
wreken *^), die haar opvordert van derden, die haar

een voogd mag stellen in zijn testament*"), die

door de huwelijksvoltrekking van den zoon eigenaar
van de goederen der nurus wordt
En zoo meen ik, dat de hierboven geciteerde

plaatsen van GAIUS en Ulpianus over de „nurus

quae in manu est filii, quem in potestate habemus"
als een feitelijke toestand beschouwd moet wor-
den '") naast de Juridische, zooals die blijkt uit het

feit, dat die nurus toch tot de heredes sui behoort,
en dat zij niet sui iuris wordt bij den dood van

149) Zoo motiveert ROSSBACH, Ehe, blz. 11, noot 33.

150) D. XLVni, 5, 21. 22.

151) Gaius, Inst. I, 148.

152) RosSBACH, loc. cit. ; Mandry, Familien-Gflterrecht, be*

schouwt de uitdrukking „nurns quae in filii manu est" als

spraakgebruik.
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haar man, maar in het agnatische familie- en enren-

verband van haar schoonvader blijft **'),

Manus en § 6. Nu in het kort de eigen meening uiteen-

huwelijk xijn zettende, moet ik het bewijs vooraf laten gaan,
oorspronke- «

itjk nietonder- "^t manus en huwelyk oorspronkelijk niet slechts

scheiden. onafscheidelijk^ maar geheel en al één, niet on-

derscheiden waren.

Argnmenta- »- Wanneer wij den genetischen samenhang der
tie: Verband manus, Speciaal die door koop verkregen, (welke

weiijk.

°°^ "'
zeker de algemeene, oorspronkelijke grondvorm
was ^") als hierboven bewezen aannemen, volgt
uit het feit, dat behalve de koop der bruid,— waaruit

onwederlegbaar op zich zelf reeds een afhan-

kelijkheids-verhouding der vrouw moet ontstaan— ,

tevens nog een formeele vestiging der manus ma-
riti plaats heeft, dat deze actus solemnis de be-

teekenis van een huwelijk moet hebben.

Het oudste /?• Indien manus en huwelijk oudtijds twee neven-
Rom. R. zou staande begrippen waren, moest ook voor elk

ï.'* on°r,^.' de^r e*° »P'>rte wijze van tot-stand-koming be-

lijkehandeiing staau; n.m.1. naast coemptio en confarreatio, nudus
kennen. consensus ter vestiging van het huwelijk "*). Het

alleroudste recht der Romeinen zou dus reeds

een geheel vormelooze rechtshandeling gekend
hebben. — De Romein heeft wel is waar niet den
zin voor het symbool als de Germaan '"), geen

153) Ulpianus, Fragm. XXII, 14 Sant autem (sui) heredes
liberi et nnrus, quae in manu est filii etc."

154) HöLDER, R6m. Ehe, blz. 19. „Kauf ist denn auch die Uteste

privatrechtliche Begründung des ehelichen Rechtes."

155) Zoo onder anderen Walter, Rechtsgesch. n, blz. 97, 117.

156) V. Hall, Verhandeling over het zinnebeeldige van de oud*
Nederlandsche rechten, blz. 123.

Retscher, Über die Symbolik d. Germ. Rechts, blz. 64 vlg.
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halmwerpingen, of overdrachten bij zode ^'^), maar
hun Yormen zijn werkelijke of versteende onder-

deelen van de rechtshandeling en waar een uiter-

lijk vertoon van vorm is, als juist bij de domum
deductio, is dit niet rechtens. Overal vinden wij
ook deze vormen : nexaalhandelingen "^), woord-

formules, schijnprocessen voor de rechtsprekende

magistraten. Uit het oudste recht is ons geen enkele

onvormelijke rechtshandeling bekend. Zou dan juist

het meest in het leven ingrijpende instituut zonder

solemneele handeling kunnen tot stand komen?
r. Bij dualiteit van manus en matrimonium zou Er zonden

een en ander opgeheven moeten worden, door af- ^^°^^^^^^
zonderlijke handelingen. handelingen

Als dus bijv. remancipatione de manus opge- moeten zijn.

heven werd, wat bleef er dan over? — Een huwelijk
zonder manus ^^% — Welnu dan zou op deze

wijze reeds ten allen tijde in Rome een vrij huwe-

lijk bestaan hebben. Het andere antwoord zal lui-

den: — Er blijft niets over na de remancipatie!
—

Juist, dat meen ik ook. Maar dan moeten wij
in deze lijn verder redeneeren: Als de remanci-

patie bestemd om de manus op te heffen, tevens

het huwelijk absorbeert, wat is er dan tegen aan
te voeren, wanneer ik bij analogie stel: huwelijk
en manus worden door één handeling, mancipatio

(coemptio) of confarreatio gevestigd.
$. Als er naast de ontbinding der manus een Een ontbin-

zelfstandige ontbinding van het huwelijk bestond, dingsvorm
A ^ . 1 .. i"t_i ï 1 « .. voorhethuwe-

ware met groote waarschijnlijkheid de vorm (hetzij ujk ontbreekt

vereischt of gebruikelijk) even goed tot ons ge- oudtqds.

157) Brunmek, Grundzflge, blz. 178, 187, von Amka, Grundrisz
des Germanischen Rechts, blz. 135.

158) VgL, Brimz. Pandekten, m*, blz. 668.
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komen als de diffarreatio of de remancipatio ^^').

De formule: „Tuas res tibi habeto (agito)"werd

vroeger door de geleerden ^*°) wel eens tot de
Twaalf Tafelen teruggevoerd, voornamelijkopgrond
van een uitspraak van CICERO ^"), welke echter

door de philologische uitgevers ^'^) wegens onecht-

heid, door de juristen '^^) op andere gronden
waardeloos verklaard wordt '^*).

Bovendien wil ik in parenthesi de vraag stellen,

wat de beteekenis van het „tuas res habere" was,

bij een uxor in manu, die toch op geene wijze res

suae hebben kon.

e. Niet geheel buiten beschouwing mag blijven,

dat de geleerde scholiasten, voor zoover zij dit

onderwerp behandelen, geheel in onze lijn komen,

terwijl het hun, die lang na GAIUS leefden, niet

kan ontgaan zijn, dat in hun dagen manus en

matrimonium even zeer verscheiden als afgeschei-
den instellingen waren.

SERviüs en Servius ^") zegt, aansluitend op den dichtregel
BoÊTHiusover

^^^^ Vergelius : „Tethvs emat (sdl. Oceanus) om-het huwelijk. j- T» -L • j- j Xnibus undis. Tnbus emm modis apud veteres

nuptiae fiébant : usu .... farre . .
., coemptione . . ."

459) Dit argnment ontleen ik aan een gesprek met den hoog-
leeraar MiTTEis, welke mij tevens nog een argmnent aanduidde:
de noodzakelijkheid, dat de manus als abstractie zou hebben
moeten bestaan, indien er daarnaast afzonderlijk nog een huwe-
lijk was. Uitvoerig heeft hij dit betoogd in zijn nog niet verschenen
tweede deel van zijn Privatrecht.

160) CUJACIÜS, Observ. I, 39. „Divortio fieri ex XII Tab. in-

dicat M. Tullius in 2. Phillipp. his verbis : „Mimam ttUun snam
sttos res sibi habere j'nssit ex XH TabnUs" etc.

161) Philippica secunda, XXYUI.

162) o.a. Graevius.

163) Hasse, Eheliches Güterrecht, I, blz. 135 vlg.

164) Zie ook Schlesinger, Formen der Ehescheidung, blz. 139;

blz. 195 vlg.

165) Servius, ad Georgicam, I, 31 (uitg. Lion, II, blz. 177.)
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Servius vergist zich, zeggen sommige schrij-

vers '"') : nnptiae dient vervangen door conventio

in manum. Maar hiertegenover staat, dat hij op
een andere plaats ^'^) weer met de eigen woorden

schrijft: „Itaque muiier in viri manum conveniebat

et vocabantur hae nuptiae per coemptionem."
Ook BOETHiüS*") heeft woordelijk dezelfde

zinsnede, zoodat bij mij het vermoeden rijst, dat

beiden uit éénzelfde oudere bron geput hebben,
welke geen onderscheid maakte tusschen de slui-

ting van het huwelijk en de vestiging der manus.
BOETHIUS' mededeeling, dat hij zijn wetenschap

aan Ulpianus ontleent, mag m.i. hoogstens opge-
vat worden, als duidende op de invicem interrogatio
der echtelieden bij de coemptio en op de woorden,
welke daarbij uitgesproken werden, daar ULPIA-

NUS, zooals hierboven is aangetoond, zeker nooit

nuptiae voor manus zou schrijven *").

)). Veelal beweren de schrijvers, dat er een .

Ecnverschü
* ' m tijdstip van

zeker tijdsverloop ligt tusschen het vestigen der de vesting
van manos «

huwelijkisni
te bewifzen.

manus door coemptio en het voltrekken van het »» manus en
huwelijkisniet

166) Zoo Speuer, Huwelijksvormen blz. 141: „Hij (Serviüs) ver-

ste/ zich blijkbaar door den term nnptiae te bezigen in plaats
van conventio in manum". De hooggeleerde steller, die zoozeer

het onderscheid inziet tusschen huwelijk en manus, had zeker

zijn eigen opstel dan ook niet moeten noemen „De oud-Romein-
sche httwel^ksvormen door confarreatio, coemptio en usus", (afge-

zien, dat het niet elegant is, de usus een „vorm" van vestiging
van een of ander te noemen).

167) Servius, ad Aeneidem, IV, 214 (uitg. Lion I, blz. 270).

168) BoËTHius, bij Cicero, Topica m.
169) De woorden van „BoËTmus „quem solemnitatem in suis

institntis Ulpianus exposit", geven m.i. geen aanleiding tot de

meening, dat uit de Instituten van Ulpianus woordel^k de zin is

overgenomen, welke voor „quem" staat. Mij dunkt veeleer, dat

BoÊTmus meent : „Wilt gij er meer van weten, dan vindt gij dit

uitvoerig bij Ulpianus."
Zie Modderman-Drucker-Tichelaar, Handboek, blz. 10 d.
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huwelijk. Echter vond ik voor deze verondersteUing

nergens een schijn van bewijs: ,Wann die Man-

cipation vorgenommen wurde", zegt ROSSBACH "'*}.

„ist uns nicht überliefert." Dan gaat hij negatief

bepalen, dat ze niét bij de sponsalia kon geschieden,
wat wel niemand zal bestrijden, om met de zeer

vage meening te eindigen: „So scheint sich fast von
selbst zu verstehen, dasz sie (die Mandpation) am
Hochzeitstage vór der domum deductio statt ge-
funden haben musz."

Dit is te verstaan als volgt : Bij de cpemptio wordt
de manus gevestigd voor het voltrekken van het

huwelijk. Deze voltrekking geschiedt pas door het

plechtige geleiden der bruid naar het domicilie des

huwelijks "').

Ook Speuer^^^), die RosSBACH in deze meening
volgt, geeft blijk geen bewijs bij te kunnen brengen :

„Het komt my waarschgnlijk voor".schrijft hij, „dat
de coemptio aan het bruiloftsritueel voorafging.

Vermoedelijk zal er tusschen de ceremonieele

handeling, waarbij bruid van famiUe en familie-

hoofd wisselde en de voltrekking van het huwe-

lijk niet veel tijd verloopen zijn, maar of beide

plechtigheden op denzelfden dag geschieden, dan
wel of het gebruik was ze door een langere
tusschenruimte te onderscheiden, hieromtrent we^

ten wij hoegeniiamd niets."

Er wordt dus onderscheiden de overgang van

170) Ehe, blz. 81.

171) Ehe, blz. 92. De zeer bijzondere constructie op deze paginai,

waar Rossbach de coemptio (+ de consensus!) beschouwt als een
rtcht tot het tmwéUjk, een ins nxorem ducendi en het ritueel +
domum deductio als voltrekking, vindt hieronder bespreking,

§19, d.

172) Huwelijksvormen, blz. 148.
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familie tot familie en de huwelijksvoltrekking, pa-
rallel daarmede coemptio en bruiloftsnïueeZ. Be-

halve het gebrek aan bewijs is ook het vermoeden

onjuist, zooals dadelijk begrijpelijk wordt, wanneer

wij ons de werking der manus voorstellen, terwyl
het huwelyk nog niet gesloten zs. Bij de manus-

vestiging gaat niet alleen de vrouw, maar tevens

haar vermogen in de ma<±t van den man over.

Stel nu, dat de handeling tot voltrekking van het

huwelijk door onwil van den toekomstigen echt-

genoot niet plaats vindt, of onmogelijk wordt
door den dood van d^i coemptionator, dan hebben

wij dus door het aannemen van zulk een tijds-

verloop als theoretische moeielijkheid onmiddellijk
een manus, los van het huwelijk, als practische,
de terugvordering van het door de in manumcon-
ventio overgegane vermogen der vrouw. Omge-
keerd als wij stellen, dat het huwelijk voorafgaat,
is er over een zeker tijdsverloop een echtelijke

verhouding zonder in manum conventio,een „laksch"

huwelijk, als overgangstoestand.
'

Behalve de bovenstaande argumentenreeks, heeft Argumenten

GIRARD"') gepoogd het bewijs dier eenheid te
»"GiRARDen

leveren uit MODESTINUS' "") „communicatio divini et

humani juris", benevens uit de bekende teksten van
DiONYSros "O en PlüTARCHüS "') over de Romu-
lische huwelijkswetten, die terloops reeds hierboven

ter sprake kwamen.

Brinz'") geeft, behalve de verkeerde meening,
dat den filius familias zelf de manus toekwam "*),

Brinz.

173) GntARD, Mannel, blz. 147 en aant. 1.

174) D. XXm, 2, 1.

175) Antiq. Rom. ü, 25.

176) RoMULus, xxn.
177) Pandekten, m*, § 468.

178) Hierboven bit. 44, noot 135 en vlg.
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een aardige redeneering, dat als manus en huwe-

lijk verscheiden waren, de manus wel elementen

zou bevatten, die „über den Begriff oder das

Wesen einer Ehe hinaus" gingen. Uit zijn zeker-

lijk verkeerde opvatting van het invicem coémere "*),

als een wederzijdschen koop van man en vrouw
en de daaruit volgende verhouding van den pater
en mater familias, put hij nog een argument, dat

weinig goeds bevat, daar de grondslag verkeerd is.

Geschiedkun- § 7. Na de bovenstaande uiteenzetting rest mij
digeontwikke- hjstorisch de verhouding van manus en huwelijk
ling der ver- *

honding van vast te Stellen, voor zoover de schaarsche bronnen
manns en hu- dit toelaten. Ik kom tot de volgende perioden, diei
^**^ ofschoon wel in elkaar overvloeiende, toch aan-

merkeUjke verschilpunten opleveren.
Eerste Periode. Huwelijk en manus zgn éen

en ondeelbaar; het huwelijk is opgelost in de
manus. Deze bepaalt geheel en al de onderlinge

verhouding der echtgenooten. De tot-stand-koming
der manus is tevens voltrekking van het huwe-

lijk ^>
Deze periode eindigt vóór de wetgeving der

XII Tafelen, daar deze reeds (blijkens de usur-

patio) een huwelijk los van de manus kent "").

Tweede Periode. Huwelijk en manus hlyven

gesloten door dezelfde handeling; toch zijn de

begrippen reeds gescheiden en wordt het huwelijk
als een actus consensu perfectus beschouwd. De
wilsovereenstemming blijkt voor het strenge huwe-

lijk uit de rechtshandeling ter vestiging der manus.

179) Pandekten, ni^. blz. 677, n". 4 (zie ook 2. i. f.) BOETHius op
Cicero, Topica, m, 14.

180) Hier boven blz. 48 vlg.

181) Gaius, Instit, I, 111 (Brüns Font. lur. blz. 25 Tab. VI).
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Het laksche huwelijk is vrij frequent, doch ge-
niet niet volkomen het aanzien van het huwelijk
cum manu '").

Het laksche huwelijk en het daaraan gepaarde
verval der zeden bereiden als het ware de val der

RepubHek voor ^»») '«*)

Deze periode eindigt kort vóór CICERO, zooals

blijkt uit zijn Oratio pro Lucio Murena ^*% De
manus niet bedoeld als huwelijk is hem bekend,
maar is nieuw, en nog niet in het rechtsgevoel der

menigte opgenomen, blijkens zijn felle kritiek op
de jurisprudenten, die op zulk een slinksche wijze
een oud instituut misbruikten door het uiterlijk

ongewijzigd te laten en het toch de kern te ont-

nemen.

182) Cicero, Topica, m. Hier boven blz. 40, aant. 120. Vgl.

QülNCnuANUS, Institutiones oratoriae, V, 10. Gellius, Noct. Att
XVm, 6. Alleen der vrouw in mann mariti komt de eerenaam
van mater familias toe, de vronw in vrij huwelijk is uxor tan-

tum, verdient dien naam niet. Ofschoon het begrip der mater
familias geheel is veranderd, is juist het begrip als „eerenaam"
voor de onbesproken vrouw gebleven. Vgl. D. L, 16, 46.

WALTER, Geschichte, n, § 477, aant. 13 en $ 772, aant. 76 en
77. Zie ook het hier en daar zwakke en onjuiste opstel van
Kaiser, Romeinsch Huwelijksgeluk.

183) KüNTZE, Cursus § 777, blz. 545,

ZUMPT, Stand der BevMkerung. blz, 17 vlg.

VoiGT, Privatalterttlmer, blz. 420, aant. 30 en blz. 430
aant. 30.

J. Caesar's volkstelling van het jaar 708 a. U. c toonde een

vermindering der bevolking van 50°/o aan, zie Dio Cassius,
XLm, 25.

184) Analoog voor de Grieksche Staten, VON LASSAULX, Ehe
bei den Griechen, blz. 102.

185) pro Mur. c. XII: nam cum permulta praeclare legibus,
essent constituta, ea iure conauUomm ingentispleraqne cormpta
ac depravata sant. Mulieres omnis propter infirmitatem consilii

maiores in tutorum potestate esse voluerunt: hi invenerunt

genera tutorimi quae potestate mulierum continerentur. Sacra
interire illi noluerunt : horton ingenio senes ad coemptiones fa-
ctendas tnterimendorum sacrorum caasa reperti sunt."
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Derde Periode. Het vrge huwelgk krggtge-
heel de over/iancf, voor een deel door de huwelijks-
wetten van Augustus. Aan het strenge huwelijk
door confarreatio wordt getarnd: de vrouw wil

niet meer van den echtgenoot afhankelijk zijn'^').

De manus komt hoofdzakelijk los van het huwe-

lyk voor, een juridisch schaduwbeeld'^ van de
oude manus, die met het heilige instituut van het

huwelijk onafscheidelijk verbonden was.
Voor deze periode is een eenigszins nauwkeurige

tijdsbepaling onmogelijk. Gaius kent de manus per

coemptionem cum marito ^^) nog. In den tijd tus-

schen dezen bekwamen jurist en Ulpianus is de

coemptio waarschijnlijk verdwenen; ULPIANUS
noemt namelijk de mater familias sui juris '"*) en

titel IX zijner Instituten-fragmenten, spreekt alleen

nog van de manus met het farbrood ''^).

Reeds in het begin van dit tijdvak is de usus ge-
schiedenis geworden'"®"). In deze periode komen

186) Tacitus, Annales IV, 16.

187) De overgangsvorm bij Cicero, pro Mnr. c. XII

Gaius, Inst. I, 114.

KuNTZE, Excnrse, bij $ 792, blz. 592. Karlova, Formen, blz. 83.

188) Instit. I, 113.

189) Fragm. IV, 1 : „Sni juris sunt familiarnm suarom prin-

cipes, L e. pater familiae, itemque mater familiae". By het huwe-

lijk cnm manu is de vrouw filiae loco, dus in potestate van haar

echtgenoot. Als Ulpianus haar dus als sni juris aanduidt, moet
zonder uitzondering de vrouw niet meer in manu zijn. De manus
per confarreationem, die hij nog noemt, is geen uitzondering,
daar de vrouw dan behalve wat de sacra betreft .promisco
feminarum iure ageret" (Tacitus, Annales IV, 16).

190) Deze titel laat een spatie zoowel vóór als nii de leesbare

woorden over de confarreatio. Hdschke's en HuGO's veronderstel-

ling, dat in de open ruimte de andere vormen der manus-vestiging
stonden, is niet onwaarschijnlijk, alhoewel de lacune niet over-

eenkomstig Gaius' Inst. I, 108—111 is. (Huschke, lurispr. ante

lust. blz. 486, aant 9). Doch als werkelijk usus en coemptio voor-

kwamen by Ulpianus, wat vrijwel zeker is naar BofinflUS' over-
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als „gebruik" de instmmenta dotalia, en (of?) de

tabnlae nuptiales op, die, vooral in het provinciaal

recht, niet van juridische beteekenis ontbloot

waren "').

Vierde Periode. Er is slechts één Romeinsch

huwelgk. Alleen voor de bezitting der hooge pries-

terschappen bestaat nog een confarreatio, die een

manus sacrorum causa vestigt ***). Na de overwin-

ning van het Christendom onder CONSTANTUN
DEN GrooTEN gaat met het bestaan der heiden-

sche flaminién het geantiqueerde instituut te niet

onder TheODOSIUS DEN EERSTEN (a" 394, p.

Chr. n.) •").

V
ij f d e Periode. De Theodosiaansche Codex

en a fortiori de wetgeving van Justinianus kent

de manus niet meer'**). Er is slechts éen matrimo-

nium iustum meer, waarbij het bewijs van den con-

sensus op elke wijze geleverd kan worden, zoodat

het oude ritueel des huwelijks mede van geringe

juridische beteekenis geworden is"^). Echter doet

zich daartegenover het vereischte van schrift in

bijzondere gevallen voor"*). Onder invloed van

levering, dan was het toch hoogstwaarschijnlijk als historie, even-
als de manns door nsos ontstaan, dit reeds bij GAlus,In8t. 1,111.

is. ,Usu in mannm conven/edo/, reL" tegenover ,Farreo inmannm
conven/nn/" (112), Coemptione in mannm conveniunf' (113).

191) GntARD, Manuel, blz. 151, 152: „U y aura certainement

manage, qnand il y anra ...rédactiond'nainstrumentomdotale.

192) Zie blz, 42, aant. 186 en 189.

193) ZosiMUS, Hist. IV, 59.

194) VON Keller, Pandekten, blz. 722.

195) Hier boven, aant. 131.

196) Nov. Major. VI, 9 (a" 454) weer opgeheven : Nov. Sever. I,

pr. (ao 463).

Inst. I, 10, 13. C. J. V. 27, 10. vgL C. J. V, 4, 24. Nov. J.74,4,pr
Anth. ut liceat matri et aviae § Quia vero legem, ad
C. J. V, 4, 23, 7 = Nov. CXVn, 4.
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de kerk worden de huwelijksbeginselen herzien "')

en de huwelyken in de kerk ^'^) zijn betrekkelijk

frequent "*), ofschoon pas sinds BASHJUS DEN
GrootEN van een kerkelijk huwelijk kan gespro-
ken worden *•") "').

Het haweUjk § 8. Wij moeten ons nu scherp rekenschap geven
in zijn juridi- yj^ ^j|t het huwelijk is in zijn juridische beteeke-
8CDC DCtCC&C*

nis. nis en of het wel mogelijk is, huwelijk met en

zonder in manum conventio in een gemeene defi-

nitie te vatten.

Volgens vele juristen en n. f. opentVON Savigny "*)

de rij, staat het huwelijk nauwelijks op het terrein

der rechten, hetzij de meening is, dat hoogstens
het recht een invloed oefent op het op zich zelf

niet tot het recht behoorende huwelijk*"), hetzij

dat men het huwelijk voor een overwegend deel

naar het gebied van natuur en zede verwijst'*^).

197) VON Keller, Pandekten, blz. 716.

198) Nov. J. XXIV. § 1, § 2. Huwelijksvoltrekking ten overstaanvan
den defensor ecclesiae in sacro loco met drie clerici als getnigen.

199) Nov. J. LXXIV, 4, 3, laat de hierboven beschreven wijze van

huwelijksvestiging ook voor lieden van eenvondigen stand toe.

200) Friedberg, Recht d. Eheschliessung, blz. 8, aant. 4 be-

strijdt zelfs, dat het „ha r9« tiiKoylai" van BAsnius op een sacra-

menteel hnwelijk wijst en stelt dit pas in de Xlle eeuw p. Chr. n.

(blz. 9). Waarschijnlijk was het echter meer dan een „benedictio
thalami", of een „Bestfttignng einer schon vorher eingegangenen
Ehe". Vgl. HOCHMANNUS. De benedictione nuptiarum c. ü.

201) Men vergelijke de perioden (zonder tijdgrens), die Ross-
BACH heeft aangenomen, Ehe, blz. 251 en 252 en lette vooral op zijn

doorvoering der coemptio tot in de 5e periode (hij neemt er 6

aan), waarmede KUNTZE zich blijkens § 773 van zijn Cursus kan

vereenigen.
202) System L blz. (344) 349 vlg.

203) PUCHTA, Pandekten § 411, blz. 555.

204) V. Savignt, Syst. I, blz. 350: „Es wird also keineswegs
gelflugnet, dasz zum Wesen der Ehe Treue nnd Hingebung, so-

wie zur vflterlicher Gewalt Gehorsam und Ehrfurcht gehören ;
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Behalve enkele canonisten, hebben slechts wei-

nige auteurs het juridische van het huwelijk inge-

zien; Brinz'*'^) en in diens gevolg Dernburg 2*").

Onlangs ook Hruza in zijn „Geschichte des Grie-

chischen und Römischen Familienrechts" '°^).

Op zichzelf is in het huwelijk een zedelijk ele- ZedeUjke en

m^it onmiskenbaar ; dat de conubia promiscuamore ei^J^^^in
ferarum, — wat ook HüGO hiervan meent *"®)

— het hnweiijk.

op een lager zedelijk standpunt staan, dan het

monogame iustum matrimonium is niet te betwisten.

Ook dat de natuur haar aandeel in het huwelijk

heeft, wie zou het betwijfelen? 2k>nder de ver-

scheidenheid der geslachten, het natuurlijk aan-

vullende van man en vrouw, zonder een copulatio

camalis, de dierlijke, op den drang naar voort-

planting steunende, vereeniging van man en vrouw,

geen huwelijk. En mogen de dichters van alle tijden

ook om dat dierlijke een aureool van zedelijkheid
en reinheid gewrocht hebben, mag de Kerk ook
een gelijkstelling van de lichamelijke en geeste-

lijke gemeenschap getracht hebben te bewerken '°^),

allein diese an sioh wiohttgsten (?) Elemente jener VerhAltnisse
stellen nnter dem Schutz der Sitte."

205) Pandekten, m*, § 467. blz. 664.

206) Pandekten, m, 5, blz. 7.

207) Deel II, Polygamie n. Pelikat, blz. 1 : ,Die Ehe ist ihrem
innersten Kern nac±i ein Rechtsinstitut, das VerhAltnis derEhe-
gatten, der Hauptsache nach ein Rechtsverhflltnis." nDnrch die
Sanction der Rechtsordnnng wird die geschlechtliche Verbindong
erst zor Ehe nnd zu einem Verh&ltnisse an das die Rechtsord-

nnng eine Reibe von juristischen Wirkungen knftpft
" Verder blz. 3,

overdreven blz. 9 en 10.

208) Natnrrecht § 210—214.

209) Tertuixianus, de Uzore II, 9 : „duo in came una" ; „nbi
caro nna, tinus est spiritus".

Tertuixianus, de monog. 9 : „matrimonium est cum deus iungit
duos in unam camem". Zie C. Schmidt, La sodété avile dans
Ie monde Romain, blz. 206 en VoiGT, Römische Rechtsgesch.
UI, blz. 222.
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toch blijft de concubitus als het natuurlijke, dier-

lijke element, naast een humanitair, het ideéele, op
de zedelijkheid berustende, samenleven der echt-

genooten onwederlegbaar, bestaan.

Gaarne geef ik dus toe, dat men in het instituut

van het huwelijk elementen aanwijzen kan, die niet

van rechtelijken aard zijn. Maar dit is het geval
met alle instituten van het recht, speciaal van dat

deel, dat gemeenlijk met den naam familierecht

ZedeUjke en wordt aangeduid. De verhouding van vader en
natuurUjke kinderen omvat ook in veel opzichten begrippen,

an^rerechS- ^^ *°* **** gebied van het natuurlijk-zedelijke*")
instuten. behooren. Zoo ook is de verplichting tot alimen-

tatie van adscendenten en descendenten weder-

keerig*"), van den Ubertinus ten opzichte van zijn

patroon *"), de herroeping der schenking wegens
ondankbaarheid van den begiftigde*"), de uitslui-

ting van actiones poenae persequendae gratia

comparatae en famosae tusschen echtgenooten *^*),

het beneficium competentiae der socii onderling "%
ja, zelfs de dwaze bepaling van keizer AnasTASIUS,
dat voor een schuldvordering, onder de waarde

gekocht, niet meer dan het betaalde bedrag mocht

geëischt worden*'*), ofschoon deze bepalingen ge-
heel gronden op begrippen van zedelijkheid, toch

zuiver recht en niemand zal ontkennen, dat elk dezer

instellingen tot het recht behoort Het huwelijk is niet

210) Ulpianus, D. I, 6, 10. MODESTINUS, D. e. t, il. C J. vin,
47, 3, 5.

211) Ulpianus, D. XXV, 3, 5.

212) D. XXV, 3, 1, 18.

213) C. J. Vm, 55, 10, pr.

214) „In honorem matrimontt turpis actio adversus uxorem
negatur." Gaius, D. XXV, 2, 2.

215) Ulpianus, D. XVn, 2, 63, pr.

216) C. J. IV, 35, 22, pr.



een bloot feit '*^). Wat men ook als zedelijke voor-

waarde stelt, deze behoeft nooit vervuld te zijn. Een
oud en grijs man kan — ofschoon men tegen het

matrimonium imparium gekant was "^)
— een jong

meisje huwen. Het consortium omnis vitae was

ijdel gespeel met woorden, waar een vrije echt-

scheiding, op dissensus alleen berustende, den echt-

genooten toegestaan was. Dus niet de voorwaarden,
die natuur en moraal aan het huwelijk stellen,

behoeven de echtgenooten te vervullen, doch de
voorwaarden door het strenge recht gesteld, co-

nubium moet er zijn, en wilsovereenstemming.
Het huwelijk is een op een overeenkomst ge- .

^®*
**°^^IS

lijkende actus legitimus,
— een species societatis legiümns.

zegt DONELLUS"'), — alleen door daartoe be-

voegde personen aan te gaan. Niet den af-

tandschen, den zieken verbiedt men, der zede

overeenkomstig, het huweUjk, maar wie geen
Romeinsch burger is, kan geen matrimonium legi-

timum sluiten. Ook in het doel en in het gevolg
der handeling staat het recht op den voorgrond.
Men wil kroost om zijn geslacht voort te zetten,

kinderen, die naar rechte kinderen van hun vader

zijn, door de wet aangewezen hem bij doode op
te volgen in zijn vermogen. Zij dragen zijn naam,

zijn van zijn gens, kortom de geheele vaderUjke

217. [In tegenstelling met Brinz, Pandekten, m*, blz. 665, meen
ik, dat zelfs het concnbinaat niet in ieder opzicht „blosz faktisch"

is. Zoo ook GlDCK, ErlAnterungen, bd. 28. Gelijk Brinz, Meter,
R6m. Konknbinat, blz. 88, aant. 161.]

218) In C. J. VI, 58, 12, rescribeert JüSTlNlANUS, dat het kind van
een qninqaagenaria toch als haar kind moet beschouwd worden.
Dit geeft wel de voUcsovertniging weer !

219) DOMELLUS, De inre dvili, Xm, 21, 1.

VgL „foedus" in C. J. Vm, 55, 7.

C. Th. DL, 7, 2, „foedare connubia" en daarbij Gothofredus' com-
mentaar op deze constitutie.

4
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macht, de geheele bonw der familie, vaanran de
basis het huwelijk is, grondt in het Recht.

De Terhou- Dg onderlinge verhouding der echtgenooten wordt
ding der echt- , .. , . , j* , ,.., ^ u ? j
genooten bij *^^] het Strenge huwelijk bepaald door de manns,
streng hnwe- die naast vermogensrechtelijke momenten in hoofd-

recht bepaidL
^^^ *^« machtsverhouding tusschen den maritus en

zijn uxor aangeeft In elk opzicht is deze manus
een rechtsbegrip, staande in een nauw, — nader

aan te wijzen — verband tot de vaderUjke nouicht

Mag een der vestigingswijzen van het huwelijk
met manus, de confarreatio, ook in betrekking staan,

misschien zelfs geregeerd worden door het god-

delijk recht (fas), voor een verwarring van sacraal

recht en moraal hoede men zich. In zijn gevolgen
echter is de congruentie van de manus door con-

farreatio met die door coemptio of usus tot stand

gekomen, volkomen, behoudens misschien oud-

tijds de onscheidbaarheid van het manushuwelijk
door confarreatio voltrokken "°).

Zoowel de gevolgen ten opzichte der familie:
— de overgang der vrouw in den agnatenkring van
den echtgenoot, hare positie fiUae loco, de juris-

dictie van den man over zijn gade,
— als die ten

opzichte van het vermogen, zijn volkomen door

het recht geregeld.
Voor het strenge huwehjk kan dus geen twijfel

bestaan "^).
Ook bij het Voor het vrije huwelijk echter is de affectus

rijehnwei^k. ^j^^aUs ,het wezenlijke kenmerk" "'), het essen-

tiëele, dat het onderscheid vormt tusschen het

220) DlONTSIUS HALIC, Antiq. Rom. ü, 25, ohutónK ütikura.

Zie Becker, Gallus, I, blz. 22, 23.

221) Brinz, Pandekten, IIP, blz. 665 i. f, blz. 666.

222) Modderman-Drucker-Tichelaar, Handboek, II, blz. 3 drukt

het zoodanig uit.
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instum matrimoninm en elke andere geslachtsver-

binding "").

Volgens zijn innerlijke beteekenis zou de trouw
der echtgenooten wederkeerig naar het gebied der

zeden moeten verwezen worden. Toch is dit iure

romano juist anders. Het recht geeft ook in dit

opzicht weer „het minimuni der zedelijkheid, dat

van de burgers afgedwongen kan worden"^'*).
Vooral de Augustijnsche huwelijkswetgeving, in

het bijzonder de Lex de adulterio en de pudida
(736 d^ Stad) houdt regelen omtrent den siffectus

maritalis in "'). Onmiskenbaar behoort dus de ver-

houding der echtgenooten in het vrije huwelijk,
wat ook VON SAVIGNY'"), ARNDTS»"), Wind-
SCHEID "') en Gerber "') hiervan zeggen, tot het

gebied van het Recht. Onnoodig mag het zijn op
de positieve bepalingen van de wet te wijzen ten

aanzien van stand "°) en domicilie '") der gehuwde
vrouw, van het recht des mans haar in proces te

vertegenwoordigen'"), haar op te vorderen van

223) GntAXD, Mannel, blz. 152. „La vie commime entre per-
sonnes aptes k se maner se rencontre non senlement an cas

dn mariage, mais au cas dn concnbinat qui diffère da ma-

rtage seulement par Ftnientton fofffectns maritaUaJ."

224) Zoo definieerde prof. Mttteis op een zijner colleges de

verhouding van Recht en MoraaL

225) JÖRS, Ehegesetze des Angnstus, passim.

Metek, Konkubinat, blz. 21, 22.

226) Zie aant 202 en 204, blz. 58.

227) Pandekten, § 393, blz. 625.

228) Pandekten, m $ 495, blz. 3 vlg. Niettegenstaande het hnwe-
l^k een «zunftchst sittliches Verhftltnis" is, spreekt h^ toch van
,die J*/UGht der Ehegatten zur Ltebe gegen einander", en de
daamit voortrloeiende „Rechtssitze" (blz. 4, No. 3).

229) Zsch. f. Qvilr. n. Proz. (N. F.), XII, blz. 199.

230) C J. Xn, 1, 13. en 22, 1. Vat Fragm. 104.

231) D. L, 1, 38, 3. C. J. L c.

232) C J. n, 13, 21.
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derden, die haar wederrechtelijk yasthouden "')
en nog vele andere, meer of minder belangrijke.
Zoodat beide vormen, die het huwelijk der Romei-
nen in den loop der tijden vertoont, evenzeer wat
hunne voltrekking (nuptiae), als de daarop vol-

gende durende toestand (matrimonium) betreft,

rechtsinstituten zijn.

Ia het moge- § 9. Wij komen nu tot de eigenlijke beschou-

M^^^ehS ^^'^ **** "* aanvang van § 8 gestelde vraag: Is

weUjk in éen het mogelijk in één definitie de op-elkaar-volgende
definitieteyat- vormen, die het huwelijk in Rome vertoont, samen

te vatten?

Anders en juister gesteld: Hebben het huwelijk
met manus en het vrije huwelijk categorische

eigenschappen gemeen?
Bij een eerste beschouwing springen, zooals uit

het hierboven uiteengezette reeds duidelijk mocht

worden, voornamelijk de verschilpunten in het oog,
hoezeer ook de leeraren en schrijvers van twee

generatie's geleden, deze trachtten weg te rede-

neeren en met een grooten doezelaar gewapend
de grenzen uitwischten, die de Historie in het

huwelijksrecht had getrokken"*).Aan deandere zijde

zijn de puntenvan overeenkomst belangrijker, dan het

op den eersten blik wel lijkt, zooals nu door de

samenstelling der punten duidelijk zal worden.

1. In § 8 toonden wij zooeven aan, dat het

huwelijk van alle tijden in Rome tot het recht

behoorde, dat het aangaan van het huwelijk een

op een overeenkomst gelijkende rechtshandeling

233) D. XLm, 30, 2.

234) BOCKING, Instit. 1, blz. 173, aant. 8, 9.

ZiMMSRN, Rechtsgeschicht^ I*, blz. 510 vlg.
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was, dat de toestemming en wilsovereenstemming
tot het aangaan van het huwelijk waren vereischt

2. Voor het aangaan van beide soorten van Het ius conn-

huwelijk, voor het volvoeren dier bijzondere rechts- ^"'

handeling is een bijzondere capaciteit vereischt

(ius conubii in ruimen zin). Deze is in de geschie-
denis van het huwelijk veelvuldig gewijzigd: oud-

tijds nog samenhangend met de onbeperkte eigen-

richting van familie of familiegroep, de veete*"),
later verknocht aan het lidmaatschap van den staat

of van verwante en bevriende staten"*), tenslotte

onder kerkelijken invloed afhankelijk geworden
van ver-verwijderde bloed-*") en aanverwant-

schap *"), van stief-verwantelijke verhoudingen ^),

ja zelfs van de religieus-spiritueele eenheid **°) der

handelende partijen.
Naast die door de evolutie van het leven gebo-

den wijzigingen, handhaven zich echter in alle

eeuwen de door de natuur van het huwelijk ge-
boden bepalingen omtrent de bijzondere hande-

lingsbevoegdheid, zooals voorschriften, aangaande

235) Voor het connbinm der prisci Latini, zie Mommsen. Staats-

recht, m, blz. 1633>.

236) D. L ius conubii in engeren zin, als 't ware een publiek-

rechtelijk op endogame overwegingen steunend, beginsel.

237) Zoo is in Christelijken tijd door een reeks constitutie's

tot Caligula toe in het algemeen en zonder grens verboden het

huwelijk met de zust«r van een ascendent. D. XXm, 2, 39. Vgl.

Gaius, Inst. I, 62.

238) GOTHOFREDDS' aanteekeningen op C. Th. m, 12, 2 (Fou-
tieve plaatsaanwijzing bij VoiGT, Rechtsgeschichte § 152, aant.

15). Verder C. Th. e. t. 4. Over het huwelijk van Honorius en
Thumantia, de zuster zijner eerste gemalin in strijd met deze

wetsbepaling: VoiGT, lus naturale, m. aant. 1 en 32 (ZosiMUS,
Historia, V, 28).

239) Inst. I, 10, 7.

240) C. J. V, 1, 26, 2.
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den leeftijd **'), het verbod van huwelijk tusschen

personen van één geslacht*"), tusschen personen
binnen den derden graad verwant, voor den man,
wien door menschenhanden het vermogen zich

voort te planten ontnomen was*"). Deze regelen

lijden zelfs geen uitzondering voor de senes coemp-
tionales, zoozeer acht men deze bepalingen ge-
bonden aan manus en huwelijk.

Dit alles mag voldoende geacht worden om te

stellen, dat de impedimenta matrimonii een ver-

band en een gemeene eigenschap zijn van huwe-

lijk cum en sine in manum conventione.

HuweUjk is 3. Het huwelijk in beide vormen is een op voort-
een op voort- during gerichte rechtstoestand ***). Hiermede be-

te*^chtsv«' ^^^^ ^^ ^** ^®* normale geval van ontbinding des

honding. huwelijks de dood van een der beide partijen is *").

Twijfelachtig is het, — maar de uiteenzetting

241) Festus, de Verb. Signif. in voce „pnbes". Servius, Ad
Aeneid. VU, 53. Ulpianus D. 23, 1, 9. en D. 24, 1, 32, 27.

242) Zniver als een bederf der zeden is de door de Grieksche
dichters met den naam: „hnwelijk" bestempelde samenwoning
van ééngeslachtelijke personen, zooals dit toelaatbaar was in som-

mige kleinere Grieksche staten en kolonie's. In de Rom. geschie-
denis kennen wij het huwelijk van keizer Heliogabalns met een

zijner mannelijke vrijgelatenen ook slechts als een voorbeeld
van de toomelooze zedeloosheid zijner dagen.

243) UU>IANUS zegt in het 33e boek ad Edictnm (D. XXm, 3,

39, 1) dat voor den castratus geen huwelijk bestaat en beschouwt
het van algemeene bekendheid, dat zoo iemand geen doskan ver-

krijgen, daar hij ook geen matrimonium kan aangaan. De alge-
meene bekendheid, die Ulpianus stelt («ut in castrato dicas

dotem non esse") als ook de overweging, dat zulk een bepaling
al te zeer aan het huwelijk verknocht is bij de „natuur-volke-
ren" geeft

— naar ik meen — het recht, niettegenstaande wij niet

uit eenige bron weten, wanneer deze bepaling geformuleerd is

(cf. ZiMMERN, Rechtsgeschichte, I*, blz. 540) deze bepaling als van
oudsher bestaande te beschouwen.

244) Vgl. Manu, IX, 101.

245) Dernbukg, Pandekten, m, blz. 17.



vindt hier geen plaats
— of het iets meer dan een

algemeen door de schrijvers overgenomen fabel

is, dat tot omstreeks het jaar 250 der Stad de echt-

scheidingen in Rome onbekend waren ^). Evenmin
stel ik mij tot taak in deze algemeene beschouwing
na te gaan, wat de oorzaken zijn van de ontelbare

echtscheidingen zonder of met al zeer geringe reden,

ja zelfs zoozeer zonder vorm, dat CICERO aanleiding
vindt om de vraag te stellen of echtscheiding ook
wel eenvoudig „novis nuptiis" geschieden kan**^.

In de laatste tijden heeft men op de bandelooze HetRomein

en ontuchtige eeuwen van de stervende republiek
en het jonge nog heidensche Keizerrijk een schel

licht doen vallen, zeker niet zonder vrucht put-
tende uit de klassieke bronnen '^). Niet slechts

de hekeldichters als JUVENALIS, maar de ernstige
HORATIUS FLACCUS zelve, ziet volkomen de oor-

zaken van Rome's verval in de verdorven zeden.

Zoo schrijft hij'''):

„Foecunda culpae saecula nuptias
Primum inquinavere et genus et domos. .

Hoc fonte derivata clades

In patriam populamque fluxit"

Tallooze voorbeelden van de lichtzinnigheid der

sche zeden-
vervaL

246) De geschiedenis van CARvnJUS RuGA b^ Geluus, Noct. Att.

IV, 3, XVn, 21, 44, DiON. Hal. AniRom. 11,72. Valer. MAXIMUS, n,
1, 4. Zie V. o. Water, De divortio Carriliano, v. Savignt, Erste

Ehescheidnng (Vermischte Schriften, I, No. 4, blz. 81). Zinmsrm,
R5m. RechtL Untersnch. I, No. 14.

247) De oratore I, 40, 56.

MONTESQUIEU, Esprit, XVI, ,11 n'est pas croyable qne
la loi donnant k tont nn peuple nn droit pareil, personne
n*en ntit".

248) Valeriüs Maximus, VI, 3, 10 vl|. Cicero, De divina-

tione, Vm. 7. Plutarchus, Aemilins Panlus, V. Juvehaus,
Satirae, VI, 142 irlg.

249) Oden. m, &
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groote Romeinen en der Keizers vullen de boe-

ken der historieschrijvers'^^. Toch mag MAR-
QUARDT op zijn hoogst gelijk hebben, wat de fei-

telijke toestand betreft, niet volgens het recht

wanneer hij schrijft: „Am Ende der Republikund
noch mehr in der Kaiserzeit gilt die Ehe den meisten

als eine vorübergehende Verbindung, u. s. w." *").

Want al kan TURlA's grafredenaar ook zeggen:

„Rara sunt tam diutumamatrimoniafinitamorte" *"),

in het recht is nergens zulk een opvatting van het

huwelijk neergelegd, terwijl de keur der Romeinen,

tijdgenooten van het zedenverval ook zulk een

meening als een minderwaardige aan de kaak
stellen '") '"). De bepalingen van het begrip hu-

welijk door de juristen als individua vitae consue-

tudo en consortium omnis vitae '^^) bewijzen dat

voor hen het huweUjk bleef een ongedeelde en

durende levensgemeenschap, hoe groot ook de

feitelijke losbandigheid was door een te vrije echt-

scheiding, éénzijdig of met onderling goedvinden '^%

die den echtelieden naar wil en keur vrijstond
tot de keizers, hetzij om menschelijke en staatkun-

250) Vgl. Waechter, Ehescheidtmgen, biz. 120 vlg., 136 vlg.,

186 vlg , 199 vlg.

251) Marquakdt, Privatleben, blz. 70.

252) Rede auf die TuRlA, I, 27.

253) Seneca, de benefidis, m, 16.

254) Als Marquakdt en Kaisek, (Rom. Huwelijksgelnk) wil ik

niet aannemen — en dit terloops — dat de demoralisatie zoo alge-
meen was. Te veel blijkt mij nit de schrijvers, hoe wel zij hun
tijd als een bandeloozen kenden en het zijn ook slechts de kei-

zers en de aanzienlijken en hun aanhang van vrijgelatenen, van
wie wij deze alle grenzen van oirbaarheid overschrijdende ver-

halen lezen. Dat de bandeloosheid echter bij de groote menigte
zoo doorgedrongen is, wil mij niet voorkomen. Men vergel^ke
de toestanden in Frankrijk onder den Zonnekoning.

255) MODESTINDS, D. XXm, 2, 1.

256) Gaius, D. XXIV, 2, 2 pr. en 1.



dige overwegingen ^'^ of op Christelijke grond-

slagen, zooals TertULUANUS '^'^) die uiteenzet, de

echtscheidingsfaciliteit inbonden '").

4. Het Romeinsche huwelijk is, zoover ons histo-

risch weten reikt, altijd een rechtsbetrekking ge-
weest van één man en één vrouw, verhouding, die

men met het woord monogamie (Einzelehe) pleegt
aan te duiden ***). In het algemeen ***) leven Grie-

ken ^'') en Romeinen ^"), vanaf de vroegste tijden*

waarover ons eenig bericht toegekomen is, in paar-

huwelijksche verhoudingen *^) en gevoelen zich

Monogamie
derGriekenen
Romeinen.

257) Zie over de Augustijnscbe Huwelijkswetgering hieronder

§14.
258) De monog. IX ; de exhori cast. IV ; de uxore, n ; vgL

AUGUSTINUS, De fide et opera, XIX.

259) Nov. Val. XXXIV, 11. verbod van het divortiamconsensn;
weer gedeeltelijk opgeheven door Nov. Th. XII, pr. VgL Nov.
Jnst. XXn, 18.

CONSTANTUN in C. Th. m, 16, 1. ennmereert de gronden van

echtscheiding; zie ook de volgende constitutie. Verder C Jnst.

V, 17, 8, 2 (met Nov. XXn, 15, 1). Ten slotte de zeer strenge Jus-

tiniaansche Nov. CXXXTV, 11.

260) DiONYSlUS Halic, Ant Rom. n, 25.

261) Gaius, Instit. I, 63. „Neque eadem duobus nupta esse po-
test, neqne idem duas uxores habere." Vgl. Unger, Ehe, blz. 74 i. f.

Julianus, D. m, 2, l. Zelfs hij, die twee gelijktijdige sponsa-
liön heeft aangegaan, wordt evenals de bigamist met infamie ge-
straft. PAULUS, Sent. n, 25, 14. CONST. C. J. IX, 9, 30, 1.

SUETONTOS, Caesar, cap. 52 verhaalt, dat JULIUS CAESAR be-

paalde, dat de Romein zooveel vrouwen mocht huwen, als hij

wilde, liberorum quaerendorum causa. Hieraan is niet veel be-

teekenis te hechten, te meer daar er geen enkel verder bew^s
te vinden is voor een dergelijke bepaling.
Plutarchus, Vitae, verhaalt, dat AnTONIUS in bigamie leefde

met OCTAVIA en Cleopatra tegen de landswetten in. Echter is

het twijfelachtig of hier niet bedoeld wordt een tweede huwelijk
met Cleopatra, in strijd met de gewoonte geenperegrina te huwen.

262) Anders Hruza, Gesch. d. R. Gr. Famil. R. n, Polygamie,
Hfst I vlg.

263) Dernburg, Pandekten, m, $ 5, blz. 7 met noot Strubem,
Bigamie (prfschr.), blz. 15 vlg.

264) De mededeelingen omtrent de gemeen-wijverij der plebs,



mede daarom hooger ontwikkeld dan hun ooste-

lijke naburen, die ze $cip$»poi, hostes, schimpten.
Met een zekere zelfverheffing vertellen ons de his-

torici en geographen van die volkeren, wier ge-

slachtsverhoudingen polygaam (gewoonlijk poly-

guun) zijn geordend '*'). Voor mijn betoog komen
naast de Syriërs ^'^) de Perzen, Joden en Egypte-
naren alleen in aanmerking.

Polygame Ter- Wat genen betreft, het rijk der Perzen vormde

s**"fc?Joden
^^^^^ ^®° onderdeel van het Groot-Romeinsche

Egyptenaren Rijl^i maar tallooze emigranten van dit volk over-
en Perzen. stroomdeu de Romeinsche koloniën en nederzet-

tingen in Klein-Azië, en ook in Neder-Egypte, bij

de Nijlmonding vooral, vinden wij voortdurend de
Perzen vermeld, die daar onder hun eigen wettoi
en gebruiken leefden'*^.

Bij de Joden is de polygamie door de lex di-

vina **^ toegelaten '*^), maar toch in den lateren

waaraan de rechtsvergel^kers en aMntterrechtler" zoo te gast

zijn gegiun, zijn hierboven al even ter sprake gekomen, zie $ 2,

blz. 17 vlg., vooral aant 25.

265) De opsomming b^ MiTTEiS, Reichsrecht, blz. 221.

266) Over hen voornamelijk de m. i. niet geheel juiste en te

betrouwen plaats biy SOKRATES,denkerkelijkengeschied-schrijver.
Vgl. Selden, Uxor ebraica, blz. 50.

MiTTEis, Reichsrecht, $ 222, blz. 28 vlg. daarentegen oordeelt

hem wel betrouwbaar.

Tegenover de plaats van SOKKATES, EuSEBlUS, Vita Const m, 59.

267) MCLLER. Fragmenta hist, Gr. (Bardesanus), V, 2, blz. 83.

SOZOMENOS, Hist. Ecdes. VI, blz. 33. Weisz, Endogamie (Zschr.
Sav. St. (R A.) XXSX), blz. 348

268) Ezod. XXI, 8—12. Deuter, XXI. 15—18. Richteren Vm, 30.

X. 4. Xn, 9. I Chron. VII, 345. Fod. 839.

269) Uitvoerig MlCHAfiUS, Abhandlongen von den Ehegesetzen,
blz. 231 Tig.

Selden, Uxor ebraica, I. blz. 43 vlg.
— Onder invloed van het

Christelijk monogame beginsel en ter gelijktijdige hooghouding
van het Oude Testament, waarop een groot deel der(strafrcchtel9k

vnml.) jurisprudentie berustte, vinden wij bij schrijvers in de
xyn« eeuw nog al eens de polygamie als den Joden toegestaan,
ontkend. In plaats van allen Havemanm, GamologiaSynoptica,III,4.
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tijd niet feitelijk en algemeen ^^®). Althans de po-
sitie der vrouw, zooals SALOMON zelf die schetst

als vrouw des huizes, mater familias bij uit-

nemendheid *''% is in scherpe tegenspraak met

zijn eigen levenswijze. Terecht zegt MlCHAÊUS
in zijn belangrijk werk over het Mozsüsche
Recht '^^) : „Es scheint also, dasz obgleich SALO-
MON selbst in der grenzlosesten Polygamie lebte,

seine Untherthanen mit einer Frau zufrieden wa-
ren". In elk geval was het aantal vrouwen niet onbe-

perkt ^''% Van andere meening is echter de groote
Joodsche geleerde MAIMONIDES, die zich uitlaat

voor de meest uitgebreide veel-wijverij : „Het staat

den man vrij zooveel vrouwen te huwen, als hem
lust; ook zelfs honderd, zij het gelijktijdig, of d'eene

na de andere "*).

De Egyptenaren evenzeer leefden in polygamie,
zooals zooveel voorstellingen en schrifturen bewij-
zen '"'% Om maar een enkele greep te doen uit

den overvloed, dien veelal de Fransche geleerden
voor ons bereikbaar hebben gemaakt: Een bas-

relief uit het Louvre, dateerend van even na de Xn«
dynastie stelt ons een Egyptenaar voor met ^ee
vrouwen van eerste waardigheid. Verder in de
Denkmaler tallooze afbeeldingen van vrouwen*
die in onderling ongelijke, maar toch matrimo-

niéele verhouding tot één man staan ^^'). Hoofd-

270) Voor bewijzen en bewijsplaatsen Michaêlis, Mosaisches

Recht, § 94-98.

271) Spreuken, XXXI, 13, 15, 18, 19, 21.

272) n, blz. 141.

273) Michaêlis, Mos. R. n, § 97, blz. 147. Seloem, Uzor Ebraica,
blz. 44: „ideo ita monebant sapientes quatemarimn uzommnn-
memm a nemine (praeter Rege) excedendun," rel.

274) Halacha Ishoth, XIV.

275) RÉviLLOüT, Prëds du droit Égyptien, II, blz. 973 vlg.

276) Plaat 23vlg.



72

zakelijk echter bewijzen voor mij de uitdrukkelijke

uitsluitingen van de polygamie in de latere huwe-

lijks-overeenkomsten en de juiste omschrijving der

huwehjkstrouw, dat de monogamie niet op het

recht steunde, maar noodzakelijk tusschen par-

tijen bedongen moest worden.
Zoo in de demotische overeenkomst van HORUS,

zoon van PenetephotES en TSETEFANCH, dochter

van PSEMONT uit het lld« jaar van PTOLEMAEUS
PHILOMETER: ,,Ik zal u bevestigen als mijn gade.
Als ik u zal minachten, als ik eenige andere vrouw
zal nemen, zoo zal ik u 100 zilveren argenteï ge-
ven *^... ." Dezelfde woorden in een document
houdende een overeenkomst ter zake van het

huwelijk van een Griek MELAS met een Egyptische
vrouw "8) "»).

Ook in de instrumenten van den Romeinschen

tijd ontbreekt deze formule niet, al vinden wij bij

een uitbreiding der Helleensche beschaving, bij

een verbreiding van het Christelijke huwelijksbe-

ginsel een tendenz naar de monogamie.
In het Romeinsche Keizerrijk in zijn omvang,

als dit had in de tweede eeuw onzer jaartelling,

leefden de onderscheiden ingezetenen naar verschil-

lend recht; te weten: de dves romani naar het

ius civile romanorum, de provinciales en de inwo-

ners der liberae civitates naar hun eigen, van het

De Constitutio Romeiusche verschillend, recht ***). Na een langen
Antonini

277) RÉviLLOüT, Préds du droit, blz. 1049.

278) Eodem, blz. 1050.

279) Men zie verder de uitnemende voorbeelden uit de papy»
ms-vertalingen in het boekje van Ermann en Krebs, Ans den

Papyrus der königliche Museum, blz. 111. (RÉvillout, Nonv. Chres*
torn. blz. 4). B. F. 3075. Ter plaatse gedeeltelijk defect B. P. 3109.

280) Men leze de voortreffelijke § 80 van VoiGT's Rcchtsge-
schichte, U, blz. 123.
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historischen gang en vele ongeslaagde pogingen *")

volbracht het M. AURELIUS ANTONINUS, in de

geschiedenis bekend als Caracalla, in den aan-

vang der derde eeuw, alle vrije inwoners van zijn

Rijk met het burgerrecht te begiftigen "").

Maar met de weldaad van het burgerschap **» hmarge-

wordt den nieuwen cives ook te gelijk het iusro-

manum opgedrongen; alle volksrecht moet wijken.
Zoo kennen wij een constitutio van DIOCLETIANUS
en Maximianus van nul en geen waarde verkla-

rende de adoptio fratris apud peregrinos (bloeds-

broederschap) "*) en het bekende rescript van

Hadriamus, waarbij hij als buitengewone gunst het

„graece testari" toelaat voor éen bepaald geval ^).

Maar zonder slag of stoot liet zich het volksrecht

op keizerlijk bevel niet geheel terugdringen en

voornamelijk niet dat deel, dat het meest ingewor-
teld is in de harten der menschen: het familierecht

Egon Weisz in zijn veel-geprezen opstel, „Endoga-
mie und Exogamie im Römischen Kaiserreich" '*^,

vangt dit werk aan met de woorden: „Estisteine
dem Juristen gelHufige Tatsache, dasz bei der Auf-

nahme der fremden Rechte in Deutschland die alte

Ordnung im Familienrechte, festgewurzelt in der

Ekgenart der Nation, den zlUiesten Widerstand

281) Dio Cassius, Lu, 55, Seneca, ApocoL 3 Cicero, PhiL Xm,
16, 33. SUETONIDS, Caes. 42, 80. Octav. 40. Ulpianus, D. L, 15, 1, 2, 4, 9.

282) Voor de Egyptenaren wel eens ontkend : Kuhm, StAdtische
nnd BürgerL Verf , ü, 89. Hiertegen Diresen. Script, hist. Aug.
blz. 114 vlg, en aant. 53. Vgl. WiLCKEN in Hermes, XXVn, blz.

294 Ylg. VOIGT, Rechtsgesch. n, blz. 135 aant. 31. Sterkste argu-
ment voor de algemeenheid van Caracalla's Constitutie is Dio
Cassius, LXXVn, 9: ,'P«fMe/ovc, icAvr»i rov^ (V r$ ifxi tvroC (se.

AMTOMOn) .... iirii$i%n'.

283) C Just. VI, 24, 7.

284) NouT. Revue Hist. de droit (1892), XV, 622.

285) Zie blz. 70 aant. 267.

Zsch. d. Sav. Stift. (Rom. A), XXIX, blz. 340, 341.
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leistete". En op de volgende pagina, doelende op
de hier behandelde Constitutio Antonini: „Ahn-
liche Widerstibide hatte das Komische Recht schon
einmal zu überwinden gehabt". Ook de polygame
vonnen van huwelijk, die zich bij de Joden en

Egyptenaren vertoonden, weken niet aanstonds
In het bijzon- voor het keizerlijk gebod. In het jaar 285 p. Chr. n.

zi^tedtrmo- ™°** DlOC^ETIANüS zijn mwoners de polygamie
no^amie. Verbieden en op dat oogenblik zijn het waarschijn-

lijk (voornamelijk) de Egyptenaren, tot wie hij zich

richt, ofschoon dit niet met zekerheid is vast te stellen,

daar de constitutie verder geen nauwkeurige aanwij-

zing draagt^ : „Neminem qui sub dicione sitRomani

nominis, binas uxores habere posse, vulgo patet
cum etiam in edicto praetoris *"). Quam rem com-

petens judex inultam esse non patietur". Het
dunkt mij uit de laatste woorden niet twijfelach-

tig, dat de rechters veelal de zaak, als die ook al

voor hengebracht werd, hoorden en inulta, ongestraft
hadden gelaten*^. Ook de uitdrukking „vulgo"

'

geeft aanleiding tot de meening, dat van hooger-
hand ook uitzonderingen (kunnen) erkend worden.

Tegen de Joden werd door TheodosiuS in het

jaar 393 na Christus nog een constitutie uitgevaar-

digd, waarbij het wordt voorgesteld, of zij gemeen-
lijk nog in polygamie leefden: „Nemo more Ju-

deorum in diversa sub uno tempore coniugia con-

veniat"*^. En indien het niet alzoo was en de

286) MITTEIS, Reichsrecht, blz. 222.

287) Zie de bepaling van het edictum in D. m, 2, 1.

288) Tot de lex Jnlia de adolteriis was bigamie niet met andere
straf dan oneerbaarheid bedreigd, D. XLVill, 5, 11, 12. Deze lex

stelde als sanctie van het verbod de doodstraf. „Sacrilegis nnp-
tiamm gladio pnniri oportet. CONSTANTINUS. C. J. IX, 9. 30, 1. Nog
in JusTDOANUS' tijd volgens Theophilus ad Inst. I, 10, 6.

289) C. J. 1, 9, 7.
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polygamie der Joden in dien tijd niet algemeen mag
genoemd worden, toch is een dergelijke bepaling

bqna twee eeuwen na de const Ant^. kenschetsend.

Niettegenstaande dit alles hebben de volksrechte-

lijke afwijkingen op het rijksrechtelijk beginsel der wuseiwer-

monogamie geen invloed geoefend. Op andere ge- kingTanrijks-

bieden neemt het rijksrecht vaak de volksrcchtelijke J^J'"*^**^'
modificatie's over***). Bij de polygamie kan ten

allerhoogste van een oogluikend toelaten sprake zijn.

Om een enkel voorbeeld van zulke modificatie's

te geven, volgen eenige instellingen uit provinciaal

recht, die op verschillende wijze een eigen plaats
in het rijksrecht veroverden:

o. uit de gewoonte der Joden (en Egyptenaren)
om der vrouw een bedrag, ik zou durven zeggen, als

garantie voor de affectus maritalis in het instru-

mentum nuptiale te beloven, heeft zich de in het

rijksrecht volledig opgenomen donatio (ante) propter

nuptias gevormd*").
b. de speciale Grieksche schuldbekentenis, de een

abstracte litterale verbintenis in het leven roepende

syngrapha, door Gaius nog gekenschetst als zuiver

peregrinisch recht (quod genus obligationem pro-

prium peregrinorum est) "*) evolutioneert langzamer-
hand naar het Romeinsche Recht en wordt opgeno-
men, ontdaan van zijnx>orspronkelijke abstracte wer-

king, maar naar den vorm gehandhaafd en blijft

in het latere Romeinsche Recht niets dan een vor- ^

meiijk document, dat de bewijsvoering vergemak-
kelijken kan.

29(^ Zie VoiGT, Rechtsfesch. n, bl. 159, noot 16. VgL Chr. Le-
TOüKMEAD, de bekende anthropoloog, die in s^n Evolution jnri-

diqne zich uitlaat t^en het alles opslorpende, zelf onbeteekende
ins romanum i t

291) MiTTEis, Reichsrecht, blz. 266 vlg., vooral 268.

292) Instit m, 134.
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Behalve de Latijnsche papyri, o.a. een behel-

zende een contract tusschen twee Romeinen Q.
JULIUS PriSCUS en C. FABULLIUS MACER over den

aankoop van een slaaf *^), die zuiver den vorm
van de syngrapha vertoonen, zien wij ook in Nov.

Just. XIV, 1, verboden aan den leno, (n^px(pxg iir) rouro

(wegens de verboden ontucht) xotfA^ikveiv of zooals de
collatio het uitdrukt „neque conscriptiones super
hoc percipere" **), *^), **•). Er heeft dus wisselwer-

king plaats gehad tusschen het volksrecht en het

Romeinsche Recht: Indringing van het overheerschte

recht in het overheerschende, juist zooals twaalf

eeuwen later het Frankische en Germaansche volks-

recht indrong in het gerecipieerde Romeinsche*").

293) Archaeologia, UV, 2, blz. 433 vlg.

Hermes, XXXII, blz. 273 vlg.

294) CoUatio, m, 1.

295) Voor de beteekenis van de syngrapha (en het cheirogra-

phum) volgens de ondere bronnen Gaius, 1. c. pseudo-AscONIUS
op Cicero, in Verrem n, 1, 91. Seneca, de beneficiis, VII, 10, 3. Vita

Hadriani, Vn Schlesinger, Formalcontracte, blz. 70. MITTEIS,

Reichsrecht, blz. 482 vlg. VoiGT, ROm. Rechtsgesch. n (onduide-

lijk blz. 129, aant. 16, en blz. 141), blz. 385, aant. 23.

296) Over de oude instellingen, die primitief ontleend, toch

zuiver Rom. R. geworden zijn, kan ik het stilzwegen bewaren. Toch

past het te waarschuwen tegen het overdrijven der Fransche ge-
leerden, de RÉviLLOUT's voornamelijk en hun leerlingen, waar-
van Letourneau wel de voornaamste is, die beweren, dat het
R. R. geheel ontleend is aan Phoenicisch, Egyptisch en Grieksch

recht, en niets oorspronkel^ks heeft, dan wat er slecht aan is.

2j}e RÉviLLOUT, .Rapports historiques et légaux des Egyptiens
et des Quirites jusqn'anx emprunts faits par la loi des XII Ta-

bles au Code d'Amasis". Verder E. RÉVliXOUT, Introduction bij

het Précis du droit Egyptien, blz. XXI vlg.

Vgl. VAN Bemmelen, Rechtsgel. Opstellen. Bk. II, No. 10. Oud
Egyptisch Recht, blz. 285, waar hij RÉVILLOUT en diens afbrekend
werk ten opzichte van het Romeinsche Recht zeer typisch cha-

racteriseert. Hetzelfde oppervlakkige oordeel over de Rom.-

rechtelijke minderwaardigheid bij Gobineau, Ungleichheit der

Menschenrassen, II, blz. 429 vlg.

297) V. Stein, (Gruchots Zeitschr. I) Znr Enropftischen R.gesch.

Moddermann, Receptie van het Rom. Recht.
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Maar onaangetast, vast in den grondslag, gesteund
door de Christelijke leer blijft het Romeinsche

principe van het paar-huwelijk, de coniunctio unius

maris et feminae unius ''^).

5. Het doel van het huwelijk in alle tijden uit Matrimoniom

sacraal, zoowel als poUtiek oogpunt "'), is het ver- "^°^o-
krijgen van kinderen, die in een onmiddeUijk ver- nun gratia.

band staan met den vader, d. w. z. die in zijn patria

potestas zijn.

Het lichamelijke verband van het kind en de

moeder, die het kind in haar flanken draagt en

aan haar boezem zoogt, is den natuurvolken het

eerst duideUjk geweest Het verband met den
vader ontspruit aan een jongere theorie, waarbij de

vrouw de akker is, die de vrucht van den man
doet rijpen ''"'). Toen kwam de moeilijkheid eerst

Als een onoplosbaar vraagstuk werd den natuur-

volken het „pater semper incertus est", tot zij het

begrip huwelijk en huwelijkstrouw als een oplos-

sing zagen en zij der natuur den gulden regel:

298) Ten onrechte noemt TiSSOT bet zedenverval, aan het einde
der Republiek „one aorte de polyandrie". Het mag strijdig zijn
met zijn Christelijk gevoel „qn'on se prètait ses femmes, comme
Ie fit Caton d'Utiqne k Hortensins." Maar dit als een feit op het

huwelijks-recA/ inwerkende te beschouwen gaat niet aam. (Ma>
riage, blz. 66.)

299) VOIGT, Xn Tafeln, H, § 92. blz. 244.

300) RÉVILLOUT. Précis, blz. 888, aant. 1.

Leist, Alt Arisches Jus Civile, blz. 189 vlg. „Der Sohn ist danach

(n. d. Sutras) der in des Weibes Schoosz gelegte Samenkeim
des Vaters. Er ist physisch das eigene Selbst des Vaters, der
continnirte aus dem Weibe geborene Vater." blz. 190'. «Die An-
nahme, dasz der Sohn der fortlebende wiedergeborene Vater

sei, mht auf der Voraussetzung einer dem Fas entsprechende
Ehesdüiessnng .... Darin liegt, dasz durch die solemme Eheein-

gehnngsacte, der Mann in einer Allen manifesten "Weise con-
statirt haboi musste, dasz er das Weib liberorum qnaerendo-
rum causa nehme."
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pater yero tantum est, quem nuptiae demon-
strant" afdwongen'").
Reeds de oude Indiërs waren in het diepst van

hun gemoed overtuigd, dat het huwelijk dient

om kinderen in het leven te roepen, die de wet-

telijke erven zijn van goed en heiligdom des vaders.

Zoo zegt Manu, doordrongen van de beteekenis

en het gewicht eener nakomelingschap *"): „Woman
are created in order to bear children and man
to beget posterity" "»).

De Grieksche
Bij de Grieken eveneens vindt deze opvatting in

Tfjcv(wr«.« «.
overoude tijden zijn uitdrukking in de formule:

,^«/Jwv iw' xpÓT^ ^^vluv" (of sTi ffTTÓpcft yy.) *°*). Ook bij de
Romeinen is dit begrip reeds in de vroegste tijden

geuit: Servius Sulpicius doet ons het bekende
verhaal van CARvnjus, die van zijn vrouw wil

scheiden, daar zij geen kinderen kan lóijgen, zoodat

hij dus niet met goed geweten voor de censoren

den eed kan afleggen: „se uxorem liberum quae-
sundum gratia habere" '°% Overal bij de schrij-

vers '°') en juristen '®^) komt deze uitdrukking weer

301) KUHLENBECK, Rgesch. I. Inst blz. 49.

302) Manu, IX, 106, zie ook IX, 96. Antipater, t* yi^Mv. Stob-

BAEUS, Florileg. LXVn, 25. BlOmner<Herkmann, Griech. Antiq.
IV, blz. 260.

303) Buknel-Hopkins in htm uitgave Tan Manu's wetten, teeke-
nen een alonde Indische wet aan: ,No world of heaTen exist

for one not possessed of a son".

304) Menander, Fragmenta, 185. AlSCHTLUS, Agam. 1166.

Plutarchus, Solon, XV. Lycnrg. XVIIL Zie O. MOLLES, Dorier
n, blz. 40, 187, 281.

Leist, Graeco-Ital. Rechtsgeschichte, passim.
305) Bij GELLros, Noct. Att. IV, 3.

306) Plautus, Capt. IV, 2, 109. Macrobius» Sat 1, 16. Vale-
Rius Max. Vn, 7, 4. Weifelend Plutarchus, Conjng. praec (ed.

RSISCHKE, VI, blz. 539).

307) Ulpianus, Fragm. m, 3. B^ de z. g.n.cansaeprobatioyer-
eischt o.m., dat „testatione interposita qood liberomm qnaeren-
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Toor^ nog in de tabulae nuptiales wordt zij gebezigd
om het matrimonium legitimnm aan te geven.
M«i heeft in de vorige eeuw wel eens het ver-

wekken van kroost als een toevallige, natuurlijke

bijkomstigheid, niet-juridische bijzonderheid van het

huwelijk willen kenschetsen. Zoo £ggers'°^) en

HaSSE^). De eerste nu beroept zich voorname-

lijk op het feit, dat den castratus alleen, niet den

spado het recht van een huwelijk te sluiten ont-

zegd was'^"). Maar dit is niet een afwijking van
het boven gestelde begrip, doch eenvoudig, omdat
het niet uit te maken was, wie spado genoemd
kon worden. De natuurlijke macht om zich voort

te planten wordt niet door uiterlijkheden bedon-

gen; slechts een nauwkeurig medisch onderzoek
door de wet voorgeschreven — en zoover heeft

onze huidige ontwikkeling het nog niet gebracht
—

vóór het huweUjk zou dit aan den dag kunnen bren-

gen. Bij den castratus was de facultas generandi
volstrekt uitgesloten, vandaar het huwelijksverbod
voor dezen alleen. Ook mag in de oudste tijden

een zekere eerbied voor de beschikkingen der

Goden in het toelaten van den spado tot het hu-

weUjk medegewerkt hebben '").

Wat nu het gebrek aan een leeftijdsgrens naar
boven betreft, erwas evenzeergeen regel voor te stel-

len, op welken leeftijd de seniliteit begint en de voort-

plantings-mogelijkheid ophoudt. Maar zooals hier-

boven '^') opgemerkt, was het huwelijk van ouden

domm cansa nxorem duxcrit" bewezen wordt Zoo ookPROBUS'

rescript C. J. h. t 9.

306) Ehe mit Manus, blz. 2 vlg.

309) Güterrecht der Ehegatten, I, blz. 3 vlg.

310) Ulp. D. XXm, 3, 39, 1.

311) VgL Namuk, Cours d'Institutes, blz. 89.

312) Blz. 61, aant 218.
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yan dagen slecht in tel en het matrimonium impar
zeer gehaat. Desniettegenstaande, daar de moge-
lijkheid van kinderen voort te brengen bestond,
was de man, die de zestig al overschreden had,

vrij van de Augustijnsche civiele straffen op coe-

libaat, als hij een vrouw van minder dan vijftig jaren
huwde '").

Er is dus geen reden voor, dat Hasse hetlibe-

rorum quaesundum gratia onder den overvloed

van zedelijke elementen van het huwelijk wil ver-

schuilen, noch dat Eggers zich met een liefelijke

bescheidenheid vergenoegt met het standpunt „in

mediis tutissimus ibis" ^^*).

Het huwcUjk g, Huwelijk met en zonder manus laten beide
IS een actus , , , • . •• l 'j j
pnrus. voorwaarde, noch termijn toe, zijn beide dus een

actus purus.
Papinianus geeft in zijn 28^ boek der Quaes-

tiones'^') een opsomming der actus legitimi, die

voorwaarde, noch termijn dulden. De ge^nti-

queerde instituten zijn voor een deel weggelaten,
wat op rekening der compilatoren te boeken is.

Maar had hier dan ook niet een plaats ingeruimd
moeten worden voor het matrimonium? MITTEIS '")

noemt het met niet geheele zekerheid in de rij

der weggelaten „bedingungsfeindlichen Rechtsge-
schafte" en teekent dan aan : „Ein Zeugnis (für die

Ehe) ist mir unbekannt; aber sie setzt die deductio

in domum voraus, also ein Realact, der nur als

unbedingter denkbar ist" »").

313) Senatns consnltum Claudianum bij Ulpianus, Fragm. XVI^
3, 4. SUETONIUS, Claudins, XXIII.

314) RossBACH, Ehe, blz. 4, aant. 9.

315) D. L, 17, 77.

316) Röm. Privatrecht, blz. 169.

317) L c. noot 9.
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Nemen wij voor een oogenblik de juistheid van

MlTTEIS' opmerking aan, dan dient toch uitdruk-

kelijk erop gewezen, dat de „Realact" alleen maar
uitsluit de dies a quo en de conditio suspensiva,
niet de dies ad quem en de conditio resolutiva.

Want waarom zou een feitelijke handeling met

onmiddellijk juridisch gevolg niet als bijbepaling
een eindtermijn kunnen vertoonen of door een

latere, onzekere gebeurtenis van zijn werking
kunnen beroofd worden ?'^^)

Mij dunkt, dat de nadruk ergens anders moet Volgens zijn

vallen en wel op den aard van het huwelijk. In de
hierboven geciteerde plaats zal het huwelijk wel

nooit genoemd zijn, omdat het in het rechtsbewust-

zijn van het volk ingeworteld was, dat men tegen
een vrouw niet kon zeggen : „Ik huw u tot het tweede

jaar van het consulaat van Aquilius", of „totdat ik

praefectus praetorio ben". Het huwelijk, zonder dit

nu dadelijk van een ideëel standpunt te bekijken, is

toch een verbond van twee menschen om gezamen-
lijk het leven door te gaan, zooals ook de juris-

ten duidelijk in hun definitie's doen blijken"*), en

behoudens den tijd van zedelijke corruptie tegen
het einde der Republiek, waarin het dwingende der

levensgemeenschap niet meer zoo scherp gevoeld
werd, is het toch ook door den Romein zoo opge-
vat. Een huweUjk met een aanvangstermijn of op-
schortende voorwaarde is echter niet meer dan een

huwelijksbelofte en dit is zeker in MiTTElS' be-

wering waar, dat dan de feitelijke uitvoeringshan-

318) SOHM, Obligatorische Civilehe : „Es wflre also ein Stand-
puokt denkbar, welcher unter Anerkennung der eheschliessen-
den Krait des Civilacts doch die Ansübung des Rechts der Le-
bensgemeinschaft suspendirte."

319) Zie de twee volgende paragraphen.
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deling, de domum deductio, ongerijmd zou wezen.

Maar voor het latere Romeinsche Recht staat vast,

dat de domum deductio geen vereischte is. Wanneer
de buren of vrienden weten, dat men een vrouw
liberorum procreandorum causa bij zich in huis

heeft genomen, . is dit voldoende en behoeft het

vormelijke geleide der bruid binnen het domicilie

des huwelijks niet plaats te hebben gehad '^,
om aan de samenleving van den man en de vrouw
alle wettelijke gevolgen te verbinden.

Terecht dus beschouwt MITTEIS het huwelijk
als een actus purus, maar de door hem aange-
voerde gronden zijn niet afdoende.

De puntenvan 7. Naast al deze in het bijzonder beschouwde

^*rf»"*°h** punten van overeenkomst tusschen huwelijk met

weiijk met en ^^ zouder mauus, hebben beide alle uit het rechts-

zonder manns begrip huwelijk voortspruiteude gevolgen gemeen:

begrip 'voort-
^^ verpUchting van wederzijdsche echteUjke

loeiende. trouw *'% het deelen der uxor in eer en stand *^^,

het aannemen van den naam des mans ^*% (welk
instituut een zeer bijzondere, hieronder te behan-

delen historische ontwikkeling heeft), het samen-

wonen in het domicilie van den echt.

Hiernaast nog zijn te vermelden de gelijke ge-
bruiken en gewoonten, die met beide vormen van

het huweUjk gepaard gaan, welke hier en daar even

het recht binnengeslopen zijn. Toch kan de domum

320) C. J. V, 4, 9,

321) D. XXIV, 1, 32. «,

322) C. J. Xn, 1, 13. Dernburg, Pandekten, ^I^ blz. 9, over het

pleno honore diligere.

323) Oorspronkelijk voegen de vrouwen den naam van den

echtgenoot bij den hare. Zoo Inscriptiones Orelli, 614, 650, 673

793 en 820. Bij het door confarreatio voltrokken huwelijk ook
den mannelijken gentielnaam.
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deductio, m.i nooit een tot het huwelijksrec/i^

behoorend element hiervan zijn, noch naar haar

oorsprong, den thiasos (vgL aant 132), noch naar

haar beteekenis, noch naar de uitdrukkelijke be-

woordingen van de plaatsen, ofschoon de wetgever
van de eeuwenoude gewoonte een enkele maal

gebruik gemaakt heeft''').

Maar ook zonder de bovengenoemde realia

van den echt, zonder de gebruikeUjke vormen bij

de huwelijksvoltrekking in aanmerking te nemen,

zijn de punten van aanraking zoovele en van zoo

innige beteekenis, dat ik zonder schroom de mee-

ning voorsta: Een definitie, omvattende het Ro-

meinsche huwelijk in zijn verschillende historische

gestalten, is mogelijk.

§ 10. Vooraf dienen de verschillende opvattingen
De oud-Ari-

der Romeinen en de oorsprong daarvan nagegaan tt\T.h^
te worden. lijk.

De overoude Arische voorstelling vergelijkt het

huwelijk, het daarmee plaatsende op het gebied
van het goddelijk recht, met de vereeniging van
Zon en Maan. Evenals Zon en Maan paren om
door hun eendrachtigen arbeid de Natuur in

haar geheel en de geordende verhoudingen der

menschen mogelijk te maken, „so sollten auch

beide Geschlechter, Manu und Weib, gleich jenem
Götterpaar in der Ehe eintrUchtig zusammen-

324) Brinz, Pandekten, I, $ 42, aant 1 en 2.

SCAEVOLA, D. XXIV, 1, 66, pr.
GOTHOFREDUS ad C Th. Vn, 13, 6.

BOhler, Grient and Occident: „der bedentsamste Act in der
Hochjuitscertmonie, der bei allen alten indogermanischen Völ-
kern die Legitimitftt der Ehe bedingt, ist die feierliche domnm-
dnctio.... der Grieche drückt den Begriff heirathen dorch
yvvmïKa Uyttv, dcr Romer dnrch uxorem ducere ans".
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wirken iind die einem jeden nach seinem Theil

zukommenden Pflichten erfüllen '").

Door deze opvatting wordt het huwelijk een

gebod van den hemel en op een hoog en edel

plan gesteld.
Ook in de wetgeving van MANU vindt het heilige

en nobele principe zijn neerslag in de woorden:

„Let there be a mutual fidelity ending in death

(alone) ; this in a few words should be recognised as

the highest law of duty for man and wife" "•) '")-

De pUchten van man en vrouw van wederzijdsche
trouw tot aan het levenseinde kunnen niet beter

gekenschetst worden, dan door de woorden van
dezen wetgever.

Dit slechts ter inleiding; het directe verband,
dat tusschen het Arische Recht en het Romeinsche
heet te bestaan, de onmiddellijke invloed van het

Arische Recht op de begripsvorming derRomeinsche

juristen,
—

meeningen, die langen tijd heerschende

waren, — willen mij onaannemelijk voorkomen '^).

Wat daarentegen het verband met het recht

der Hellenen betreft, reeds bij de tot stand koming

325) Vgl. Leist, Graeco-Italische Rechtsgeschichte, blz. 127 en
de „Belege" aldaar.

ZiMMER, Alt-Indisches Leben, blz. 315, 331.

V. IHERIMG, Vorgeschichte, blz. 49.

326) Manu, IX, 101 (Burmel-Hopkins). Men ziet ook hieruit, dat
ten tijde de monogame hnwelijksTorm bij de Indiërs bekend
is, daar de affectns maritalis van de echtgenooten wederzijds
dit noodzakelijk maakt (vgl. Hruza, Gesch. d. Rom. Griech. Fami-

liènrechts, n. Polygamie, blz. 12vlg.) Echter verdringt spoedig
daarop de polygamie het paarhnwelijk.

327) Zie verder Manu, H, 67; m, 55, 103, 114 en 115 ; IX, 86, 87.

328) V. IHERING, Vorgeschichte der Indo-Enropfter ; Inleiding en
§ 11 over de vrouw. Vooral bevreemdt mij in dit werk de terug-

voering van de eerste elementen der ontwikkeling op aemiti-

schen invloed, zooals b. v. van den landbouw ! (blz. 473 vlg.).

Zie ook KUHLENBECK, R. Gesch. I, Inst., blz. 41, aant. 1.

Lhst, Graeco-ItaL R. Gesch. Inleiding, blz. IV vlg.
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der XII Tafelen-wetgeving wordt dit door den be*

trouwbaren LiVlüS betuigd"'). Het eerste werk
YÓor de benoeming der decemviri, was drie aan-

zienlijke Romeinen af te vaardigen, „qui Athenas

ierant, simul ut pro legatione tam loginqua prae-
mio esset honor simul peritos legum peregrina-
rutn ad condenda nova iura usui fore crede-

bantf' ^'°) En juist de Grieksche opvattingen over
het huwelijk,

— hoe groot ook de feitelijke ver-

scheidenheid was, zooals te meer blijkt uit de

jongste onderzoekingen omtrent de iyyüjf<r/« "^)
— be-

ïnvloeden het Romeinsche principe bij voortduring.
Uit de vele plaatsen bij de Grieksche wijsgee- De Grieksche

ren, zedeleeraren en dichters, die het huwelijk op^a«ui^«' van hethawe-
kenschetsen, treden in het algemeen drie beginse- ujk.

len op den voorgrond:
L het noodzakelijkheid-beginsel.
n. het natuur-beginseL
IIL het levensgemeenschap-beginsel.

I. Volgens de oudste beschouwing is het huwelijk Het noodza.

een noodzakelijk kwaad; — kwaad, omdat het een
^*"^^".f|"

°'

vasten band schept met de Grieksche vrouw, die door ^inseL
haar terugdringing in de samenleving na den heroï-

schen tijd werkeUjk óf de ons geschilderde Xantippe

329) Zie bij Gaius, ad Xn Tab. (D. 47, 22, 4). De wet omtrent
de sodales, de collegia, «qnae videtnr ex lege Solonis tralata".

330) LrviUS, Ab nrbe UI, 33 (blz. 157, ed. Weissenbom). Ofschoon
met een overvloed van bewijzen de waarheid van het verhaal

omtrent het gezantschap in twijfel is getrokken, toch is voor mijn
betoog : „begripsinvloed van het Grieksche op het oer-Romeinsche
Recht" de znivere historische waarheid van weinig waarde;
want zeker volgt uit de verhalen van Livius en Dio Cassius hun
overtuiging,

— die de algemeene was, — van een aanpassing aan
het Helleensche Recht.

331) Hruza, Geschichte des R. Gr. Familienr, I, blz. 35 vlg., n,

Beilage, blz. 174.

GiLBERT, Handboch, I, blz. 209.

Thumser, BerL phiL Wochenschr. (1893), blz. 87.



en Elpenike werd, óf een onbeteekenende gade
was, zonder eenige aantrekkelijkheid dan haar

lichaam, — noodzakelyk, omdat de man den krijger,

dien de staat bij het Üimmen der jaren of door den
dood in hem verloor, moest vervangen, denGoden en

zijn eigen gestorven voorvaderen nieuwe, onmiddel-

lijk met hem verbonden aanbidders moest schenken.

Deze meening is veelal die van het volk en de

minachting voor de vrouw, zooals de comid vooral

die tot uitdrukking brengen, is wel aan de gemid-
delde volksmeening ontleend.

STOBBAEUS heeft dan ook een voorraad van deze

uitspraken vergaard in zijn Florilegium, waarvan
ik slechts een enkele wil citeeren, daar demeeste^^

aanhalingen onbeteekenenden en minderwaardigen
iambographen zijn ontnomen:

rxi

or &v yaiAÏfi riq, Kax^ipif reivti-

xu7av *'*)

Uxor marito dat duos

dies dulces

Cum sponsa nubit, cum-

que funus effertur"')

en Menanders waarschuwing om toch vooral

niet te denken, dat de rijke vrouw het geluk mee-

bracht, daar haar leelijkheid blijft, maar haar geld

gauw verdwijnt.

n»rp^ ix^iv "hei tov kx)m9

ra, ïf /CAfTa ywxixèt; ehióvr

eU olxixv

OÖr Otff0»X.*i TVIV KTijfftV oöé'

'iXxpiv Ix^i "*)

FeUx relicta quem fadt

res divitem

Nam quae cum uxore ve-

niunt trans limen domus
Horum nee firma nee sua-

vis possessio est"').

332) HiPPONAX in STOBBAEUS, Florilegium, LXVm, 8. VgL Chaike>

MON, e. t. 22.

333) Metrische vertalingen van HuGO DE GROOT.

334) STOBBAEUS, Flor. LXVm, 28.
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In Philemons woorden, dat het huwelijk een

langdurig, maar niettemin noodzakelijk kwaad
is, ligt het beginsel het duideUjkste.

*A6»vxrov è(TTi xxxèv AvxyKxiov Perpetuum et necessa-

rium malum est uxorem
ducere "*)

Een analogie voor deze opvatting vinden wij metellusMa-

in Rome; AULUS Gellius geeft de woorden weer
yerdedigt dit

met welke een Romeinsch censor JMETELLUS Ma- beginsel in

CEDONICÜS '") den burgers het huwehjk beveelt:
^°°'*-

„Indien wij het zonder gade stellen konden,

Quiriten, zoo zouden wij deze overlast gaarne mis-

sen; maar aangezien de natuur het zoodanig heeft

ingesteld^ dat men met haar niet zoo gemakkelijk,
zonder haar echter op geen wijze kan leven, zoo
dienen wij eerder rekening te houden met het voort-

durende heil (van den staat), dan met onze ver-

gankehjke lusten" »'»).

De censor wijst nu het volk niet op iets nieuws
door te zeggen: het huwelijk brengt zijn lasten mee,
maar hij wil bovenal wijzen op de belangen, die

335) STOBBAEUS, Flor. LXVin, 3.

336) VgL Aristoteles, Polit. I, 2, en m, 6.

337) Gellius, Noctes Atticae, I, 6. vergist zich als hij dezen
magistraat Metellus Numioicus noemt (zie Drunman, n, blz. 20,

Marquakdt, Privatleben I, blz. 71, aant. 4).

Over Metellus Nümidicüs, Plinius, Hist. Nat. vn, 59.

JÖRS, Ehegesetze d. Aug., blz. 35, aant. 2.

338) Veel eleganter, maar minder woordelijk vertaalt Dr. W. F-

Kaiser,] iRom. Hnwelijksgeluk. (Onze Eeuw, blz. 403) de plaats
der Noctes Atticae, I, 6. Uit deze wat gesmukte overzetting
maakt hij dan echter conclusies, die metden oorspronkelijken tekst
niet volkomen in overeenstemming zijn (zie blz. 405 i. f.) Alleen
ben ik het volkomen met hem eens, dat bij de „salus perpetua" het
woord reipublicae te denken valt. De geleerde schrijver kende
blikbaar de verbetering van deze plaats (Zie aant 337) niet en
fixeert het jaartal van de redevoering ook verkeerd op 102 v. Chr.
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boven de burgerlijke staan, de staatsbelangen. En
zijn tijdgenooten meenen, dat bij wèl sprak, en het

goede punt naar voren bracht. TiTüS CASTRICüS "")

zegt het met deze woorden: „Aliter censor loqui

debet, aliter rhetor." Laat de redenaar de menigte
meeslepen met mooie woorden en wijdsche beeld-

spraak. Maar de censor spreke de waarheid. „De
molestia igitur cimctis hominibus notissima confessus

eaque confessione fidem sedulitatis veritatisque

commentus, tum denique facile et procliviter quod
fuit rerum omnium validissimum atque verissimtmi

persuasit dvitatem autem salum esse sine matri-

moniorum frequentia non posse".
Dit idee, dat de staat van zijn burgers het huwe-

lijk eischt, zegt de Athener in PlaTOONS Wetten,
ik zou bijna zeggen, inleidende het hoogere principe,
zooals dat is neergelegd in de daarop volgende zin-

nen (zie onder III, blz. 97) : ,t3v y«/> nu ttóxsi Ser ^ufi-

Zelfs in den veel lateren tijd drukt zich de leeraar

der jonge ChristeHjke kerk Clemens VAN Alexan-
DRIË in zijn Stromata zoo uit, alsof voor hem
ook de beteekenis des huwelijks in het staatsheil

lag en daardoor een burgerplicht werd:

,Ta(Ji,ijTéov oov TTxvrug xac) r i^ q ir ar p l^ o ^ e v e KOt mi

TÏji Tuv yrxi^uv ^ix'So%ii^ xx) TÏj g t ou xó v fiou to ovov

e'Cp' vifuv a-vvT s Xe I u (T e a q **^}.

Voor SparTA is deze opvatting van het huwelijk
de eenige : de vrouw dient om Spartanen te baren,

anders mist zij elk recht Meerdere broers hebben

éen vrouw en de oude echtgenoot „leent" zijn

gade aan een jongeren vriend, opdat deze een

339) GELLros, Noctes Atticae, e.1.

340) Plato, Nomoi, VI, 16 (ed. Astü, blz. 221).

341) Clemens Alex., Stromata, n, 23, (blz. 140, ed. Dindorf).
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Spartaanschen burger bij haar verwekke. Ook de
Kretenzer vrouwen leefden onder zulke wetten. Dat
deze opvattingen het huwelijk niet op een hoogen
trap stellen, is maar al te duidelijk"')'*').

IL De tweede opvatting (der Stoïci voorname- Het Natnnr-

lijk) stelt het huwelijk voor in een onmiddellijk
^*^"**®'

verband met de natuur, een verheiligde zaaiing.
Dat verband blijkt al dadelijk uit de algemeene
uitdrukkingen voor de geslachtsgemeenschap en

de benamingen der teeldeelen naar den akker en vindt zgn be-

de akkerwerktuigen. Zoo ipia — ik ploeg en ik ^ys in de taai.

bevrucht, ipoTpov ploeg en mannelijk lid, apoup»^ akker
en moederschoot '**). Dit gebruik is zelfs zoo alge-

meen, dat PORSONUS een Menandrischen versregel

bij Clemens Alexandrinus '*^) zonder opgave van
redenen wijzigt van ,7rxiiuv ffTÓpcp tüv yv^viuv in ,7rxliuv

342) Waar de irMi<moit» als eenig doel van het huwelijk is

gesteld, gelijk in Lacedaemonië, is het in twijfel of het staats-

heil-, het noodzakelijkheids-beginsel, of het natuor-beginsel op
den voorgrond staat. Het feit, dat man en vrouw al kinderen
kunnen hebben, zonder elkaar bij dag gezien te hebben, (Plu-
TARCHUS, Lycnrgus, XV en Schoemann, Griechische Alterthümer,
I, blz. 267) het ontbreken van een domicilie van het huwelijk,
en van elke religieuse wijding, doen alleen denken aan het na-

tuurlijke, dierlijke element van het huwelijk. Daarentegen staat

juist in Sparta in elk opzicht het staatsheil-beginsel op den voor-

grond, en verklaart men de boven geciteerde bepalingen uit

den wil van den Spartaanschen Staat om krachtige burgers te

krijgen. Zelfs de kinderen vallen den Staat ter opvoeding ten
deel. Dit wijst weer op het staatsheil-principe, dat hierboven is

uiteengezet. Zoo zegt Hermann: „Zu diesem Ende übemahm der
Staat den Knaben, der eigentlich nach der Geburt nur ihmsein
Leben verdankte u. s. w." (Staatsalterthtlmer, blz. 98).

343) VgL y. WILAMOVITZ MOELLENDORFF, Staat u. Gesellschaft,
blz. 94.

344) Meerdere voorbeelden Lasaulx, Ehe der Griechen blz.

20 vlg. en aant. 14—21.

Hruza, Geschichte d. Familienrechts I, blz. 128 en in de in aant.

19 geciteerde epitaphen.

345) Stromata, n, 23, (blz. 137, ed. DmoORRF).
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tv" txpércf) rvtfa-luv.' Ofschoon dit zeker den zin niet

verduidelijkt, neemt DiNDORF, (wiens tekst-kritische

talenten bij Pauly-Wisowa '**) zeer betwijfeld

worden) deze conjunctuur wegens de algemeenheid
der uitdrukking over"'^).
Een bekende plaats van PlüTARCHüS '") noemt

de heilige AJcker-feesten der Atheners en zegt
dan: heiliger dan deze allen is de bezaaiïng des

huwelijks en de beploeging tot verwekking der

kinderen : ^Tovtuv 5f t»vtuv UpayrxTÓg êvTiv o y»(Ji.iltXioq

wópog K») &poTog iiri irxi^uv TexvaxreC ^').

Dat wij in het Romeinsche spraakgebruik of in

de litteratuur analogie mogen vinden, geloof ik in

tegenstelling met Lasaulx niet: De bekende for-

mule, waarmede de vrouw haar samenhoorigheid
met den man uitdrukte: „Ubi'*") tu Gaius, ego
Gaia" ^^% heeft onder de vele verklaringen er een

gevonden bij welke gaius van den stam „gav"
-== ^oüq

êpyxTug = akkerstier zou beduiden '"). Bij de be-

strijding refereer ik mij aan ROSSBACH "') en zijn

vele naschrijvers en neem voorloopig van hem
over de analogie met PlutarchüS' Mov <rw ttópio^

Kx) olxoietTTrÓTifq Kx) êyu xupix kx) olKÓ^hiroivx '^^). Bij de

behandeling der huwelijksgebruiken hoop ik uit-

346) Ve. Clemens Alexandrinus.
347) Lasaulx dmkt dit nit met de woorden: „In der uralten

hieratiachen Formel bei Eingehting der £he, ist dieser Znsammen-

hang (te weten tosschen huwelijk en akkerbouw) urknndlich
erhalten".

348) Coningalia praecepta, c. 42.

349) VgL Hruza Gesch. des R. Gr. Fam. R., I, blz. 128.

350) Het "Oieev irv Tatof, iyi Tcü» vertaalt Marqüardt, Privat-

leben, door „Qnando" en komt tot geheel andere conclusies.

351) PloTARCHUS, Quaest. Rom. c 30. VALERIUS MAXIMUS, X,
i. f. QülNCTlLlANUS, Inst. Orator. I, 7, 28.

352) KUNTZE, Excurse, bij § 771, blz. 585 en de litteratnur aldaar.

353) Ehe, blz. 355.

354) Qnaest. Rom. XXX.
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oerig op deze formule terug te komen en mij

ook kritisch tegenover ROSSBACH te stellen.

Men wijst somwijlen op een plaats van Servius '"), ®***°?'?,^
waar hij een onderjukking der jonge echtelieden °°^ SJ'rou?
in den werkelijken zin als een deel van hethuwelijks- huwelijks-

ritueel aanwijst En de PSEUDO-ISIDORUS '**) neemt "*«««*'

dit nog verfraaid over: „Coniuges appellati propter

iugum quod imponitur matrimonio coniungendis.

lugo enim nubentes subiici solent propter futuram

concordiam, ne separentur." In het algemeen is de
Romeinsche ethymologie een zeer zwakke; haar

ontleenen wij een lucus a non lucendo, een testa-

mentum, dat van testatio mentis afgeleid moet

zijn. Maar bij zulke onschuldige woordverdraaiXngen
staan SERVIUS en ISIDORUS niet stil. Om het begrip

iungere en den eerenaam JUNO JUGALIS te duiden,
stellen zij een huwelijksgebruik als Romeinsch

voor, dat niet anders dan peregrinisch, volgens
TACITüS "^ Germaansch is '"). Reeds Brissontos
heeft dit zoo ingezien en de plaats van geen waarde

verklaard'"). De beide PlautinLsche plaatsen, die

355) ad Aen. IV, 16. „Ingali propter ioguiu, qaod imponebator
matrimonio coninngendis. Unde et Inno lugalis dicitiir."(ed. Leon
blz. 250).

356) Orig, IX, 8. Vgl. V. Sayignt, Röm. Recht im Mittelalter, II,

blz. 74 Tig.

357) Germania, XVm.
358) Ook in het Grieksch is het begrip «jnk," Ehejoch, nt,iCywi,

««^f^«(, algemeen gebruik en zou oorsprong vinden in het
te samen spannen van het bruidspaar voor een ploeg, om de

gemeenschap van de lasten en nooden aan te duiden. VgL nog
de Lat^nsche uitdrukking „dextras iungere".
hx m^n bezit heb ik een Etrurisch potje (afgietsel) waarop de

dextrarum iunctio als centrum der huwelijkshandeling afgebeeld
is. Zon dit misschien con-iunz ook verklaren? (naar ik meen, is

het po^e Etrurisch, omdat er een everzwijn op uitgebeeld is, dat
tot offer heeft gestrekt De kop hiervan wordt der echtgenoote
vertoond door den priester. (Zie Varro, de Re Rnstica 11,4,9)).

359) Zie Rossbach, Ehe, blz. 354, aant 1194.
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Lasaulx"") tot de overtuiging brengen, dat ook
het Latijn de vergelijking van huwelijk en akker»

bouw kent, kunnen daarom geen bewijs opleveren,
omdat Plautus geheel naar Grieksche voorbeelden

werkte en in het Latijn tot een woordspeling maakte,
wat in het Grieksch een gemeene wijze van uit«

drukken was'"). Wat dus ook zij, alleen de taal-

kundige aanduidingen mogen niet voldoende ge-
acht worden.
Maar ook de ons overgeleverde meeningen over

het huwehjk duiden op dat verband van het huwelijk
en de natuur. Zoo erkent de Stoïsche wijsgeerMUSO-
NIUS in den titel Laus nuptiarum bij STOBBAEUS

volmondig : ,kxt » Cpuo-/v^, f)f n i^Xo xx) ri yxfAtlv

(pxlvsTxt ehxi'^^). Meer dan iedere andere zaak volgt
het huwehjk de natuur"'), en zegt hij verderop,
het is van zelf sprekend, dat geslacht en geslacht
willen verkeeren en daarom hun leven en werken
samen willen voeren om zich wederzijds te hel-

pen en met elkaar kinderen te krijgen en op te

voeden, opdat hierdoor hun geslacht voortdurend

zij. De basis van het huwelijk is dus volgens hem
de aandrift om met het andere geslacht te ver-

keeren, de natuiurUjke drang tot voortplanting.
In een veel oudere periode, dan waarin MUSONIUS,

leefde, was deze natuurleer over het huwelijk ont-

worpen. Niet minder scherp dan hij, verklaart zich

dan ook reeds Xenophon in zijn Oikonomikos '^),

360) Ehe b. d. Griechen.

361) Asin. V, 2, 24, ,fyndam alienum arat, incnltnm familiarem
deserit" en Trnc. I, 2, 51 vlg.

362) STOBBAEUS, Florilegium, LXVII, 20.

363) Dejongere rechts-philosophen zijn veelal Tan tegengestelde
meening; zoo. o. a. v. Wilamovitz-Moellendorff, Staat nnd
GeseUschaft, blz. 33. „Die Ehe ist eben etwas ganz andres als

der Naturtrieb, der Mann und Weib znsammen fflhrt."

364) Vn, 30.



een zoo belangrijk werk, dat Cicero in zijn jeugd het

reeds vertaalde "*).De <rvi;sv^v<; avtpót; kkï ywxtxiqvi even-

zeer een gemeenschap op natuurlijk beginsel berus-

tende, als de banden des bloeds een gemeenschap
vormen tusschen de kinderen van een huis onderling*

OcAl ArisTOTELES, de groote vormer der weten-

schap, de kenner van de literatuur en wijsbegeerte

zijner voorgangers bij uitnemendheid, staat voor
een deel op het standpunt van het huwehjk als

natuur-gebod: Door de tweeledigheid van het ge-
slacht is de mensch voor het huwehjk geschapen,
is hij eerder een huwelijks-, dan een sociaal wezen.

De vereeniging van man en vrouw tot een huwe-

lijk, is de grondslag aller andere verbintenissen;
niet de vrije wil der partijen, maar de drang der

Natuur is haar oorsprong'").
Zonder daarmede een rechtstreeksch, zakelijk

verband te willen aanduiden, vermeld ik nog, dat

een Thebaansch huweUjksgebruik was, de bruid met
een krans der vruchtbaarheid te tooien ^^'') en ook de
met eikenloof en doornen bekranste ^«'« »i^i9»>jIi<;

der Attikers "^) staat in onmiddellijk verband met
de Goden der akkerbouw en het natuurbeginseL

Dit natuur-beginsel heeft ook in Rome zijn weer- ^^^'^
klank gevonden: De groote Phoenidsche rechtsge- h^t Recht
leerde DOMTTIUS Ulpianus '"), die zeer zeker de
St^toche wijsbegeerte toegedaan was, verdeelde het

365) Cicero, de Offidie, TL, 24.

366) Eth. ad Nic Vm, 14. PoUt, I, 1, 4 en 6. Cf. Cicero, de
Offic. I, 17, 54 en COLUMEIXA, de Re Rtut. XII, pnef. 7 en 8.

367) PLUTARCHUS, Praec COniug. II, .'Ev homri^ r^ vin^ti» tuer»*»-

A^AVTfc itv^fceymnA (asperge-loof) oTf^voCnv.' De daarop volgende
erklaring van I^UTARCHüS is dichterlijk maar onjnist

368) ZBNOBIUS, ProT. III, 98 en de scholiast EUSTHAHIUS op
ROMSROS, Odyss. XII, 337.

369) D. I, 1, 3. Inst 1, 2.

6



Recht in drie onderdeelen, te weten: het recht

eigen aan de Romeinen, het oorspronkelijk peregri-
nische recht en ten slotte het „ius natnraleqnod
natura omnia animaha docoit" Wat nu zijn toI-

gens Ulpianus de onderdeelen van het ius natn-

rale: de geslachtsvereeniging yan manneke en

wijfje, de verwekking van jongen en het (zoogen

en) grootbrengen van deze.

Niets van al deze zaken heeft met het ins iets

te maken, evenmin als de spijsvertering of een

andere lichamelijke of instinctieve functie van de

hoogere dieren. En als ULPIANUS dan de brug
wil slaan van deze feiten naar het recht door van
de coniunctio maris et feminae te zeggen „quam
nos matrimonium appellamus," dan is diteenlooze

bewering, want de paring op zichzelf behoort niet

tot het recht, — in het midden gelaten of voor de
dieren al een objectief of subjectief recht kan be-

staan. En de paring der menschen is ook óka
slechts een matrimonium, wanneer deze geschiedt

volgens de regelen van het recht en valt in dit

geval noodzakelijk onder een der beide eerste

leden der trichotomie.

Een verklaring voor ULPIANUS' drieledige in-

deeling dient gevonden te worden. De meest al-

gemeene ''^''),
dat zij dient om den slaven eenig

recht te kunnen toekennen, vind ik verwerpelijk,

want, terwijl op andere gebieden de slaven in

Ulpianus' leeftijd niet meer geheel als objecten
beschouwd werden, bleven zij juist op het gebied
van het huwelijk geheel en al rechteloos, hun ge-

slachtsgemeenschap is een contubeminm ''^), een

370) Namuk, Conra d'Institutes, Inleiding, bis. 4.

371) C. J. IX, 9, 23. D. h. t. 14, 1
; •rdv* plutoca b^ BUS-

SOMius^ y*: coatubtmiiun.



95

feitelijke toestand afhankelijk in zijn voortbestaan

van 's meesters wiL Over hun kinderen krijgen zij

ook niet de minste macht *^'). Voor de toekenning
van rechten aan de slaven kan dus de theoretische

onderscheiding van ÜLPIANUS niet gemaakt zijn.

Een goede verklaring dunkt mij deze, dat de

natunrleer der Grieken Ulpianus bekend was, ea

hij die heeft willen uitdrukken door de geslachtsge-

meenschap en de gevolgen daarvan als de meest

met de natuur verbondene begrippen tot een „ius

naturale" te stempelen. Hoe het zij, door ^jn autori-

teit heeft het ,x»ra (pÓTiv bestaansrecht gekregen
en niet alleen zetten de compilatoren zijne ver-

deeling van het recht aan het hoofd van deJusti-

niaansche Digesta'^'), ook in de Institutiones '^^),

die in de eerste plaats ter onderwijzing van den

jeugdigen rechtsbeoefenaar bedoeld zijn'^'), vindt

deze indeeling haar plaats.

Gevolg van ULPIANUS' opvatting is ook, dat

MODESTINUS spreekt van mas en foemina in plaats
van vir en uxor in zijn definitie van het huwelijk,
die hieronder breedvoerig ter sprake komt*'*).
Ten onrechte richt BROUWER zijn boosheid tegen
MODESTINUS, als hij hem dit verwijt: „M. nuptias
diidt maris et foeminae conjunctionem. Sed minus

proprie meo judicio : mas enim et foemina bruta

animantia quoque appellantur" '^'). Het is echter

niet op MODESTINUS' hoofd, dat dit verwijt neer-

komt; hij, de leerling herhaalt slechts het beginsel

372) c. J. V, 5, 3.

373) D. I, 1, 3.

374) Inst. I, 2. pr.

375) C Imperatoriam, 3 en 4.

370) Zie hieronder bis. 99 tIj^,

377) De jnre connnbionun, II, 28, 3.
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van zijn grooten meester: de „maris et foeminae

coniunctio, quam nos matrimonium appellamus".
In zooverre heeft dus ook de Grieksche natuur-

leer haar invloed doen gelden in Rome. Bovendien

zijn uit den aard der zaak vele overoude huwelijks-

gebruiken een toespeling op de natuur en de vrucht-

baarheid der vrouw, en het doel van het huweli^
die vruchtbaarheid tot uiting te brengen. Als zoo-

danig wil ik noemen het Etruri^che zwijns-offer *''%

het far-offer der confarreatio '^'), waarbij de spelt
of de andere substantie, waaruit de offer-koek

bestond, de vruchtbaarheid van het zaad beduidde;

[men vergelijke de Attische Sesamon-koek '"") en

het maanzaad bij het Joodsche huwelijksritueel]
de fax ex spina alba'"^), welke heester (hage-

doom) om zijn vele vruchten bij de Ouden ge-
roemd wordt ; de Fescininen '"'), gezangen die ook
weerklonken bij Tellurische feesten, en het strooien

va;i de noten (door den bruidegom) '^'), wat even-

eens voorkwam bij plechtigheden ter eere van de

godin der vruchtbaarheid, CERES'^*).

Het levens- IIL De hooge eu edele opvatting van het huwe-

scha.™befiïn- ^J^ ^^ *®° levensgemeenschap, deeling van lief

sei. en leed, die het menschelijk zijn noodzakelijk

meebrengt, de positie der echtgenooten als gelijk-

378) Varko, de Re Rnst. n, 4, 9.

379) Servtos, ad Georgicam, I, 31.

380) PHOTIÜS, V». vtjrctucv.

381) Festus, de verb. sign., V». patrimi, V*. rapl solet, V*. fax.

382) HORATIUS, Epist., II, 1, 137. Festus, V». Fescennini.

383) Festus, V'. Nuces. Vikgiuüs, Bncolica, Ed. VIII, 3a Pu-
NIÜS, Hist. Nat XV, 22.

384) ROSSBACH, £he, blz. 349, aant. 1180—82. De op de vorige
bladzijde gegeven verklaring, dat het werpen der noten de

afstandsverklaring van knapen-spelen is, l^kt miy geheel on-

gegrond.



gerechtigden, de vrouw wegens haar arbeid in,

de man wegens dien buiten het huis '^^), is eigen-
dom gebleven der wijsgeeren en zedeleeraren '^),

maar drong niet binnen bij het volk, zooals de

positie der vrouw in alle Grieksche staten bewijst
Eén plaats nog wil ik aanvoeren, welke de volks-

meraing uitbeeldt en niets van het edele beginsel
met zich draagt: ,t«? J« y»p irxipx? *ilovii<; %veK Ixofiev,

rxq t>\ xxX^xig r^q xxff ^fiipav éepxireixg roü (rüfixrog, rxe:

^ï ywxixxg (matres familias) toü xxihoxoieïvéxi yvttvlut;

xsti Tuv hiiov ^óxxKx TiTTviv ïxeiv" "*^). Wat is de vrouw

volgens deze opvatting den man meer dan een

wettelijke bijslaap des nachts en een huishoudster

daags.
Laat PlaTOON zijn „Athener" de woorden in

den mond leggen : »'Ap%^ J'io-T) rm yevevéuv -rrourxiq "rróXeriv

xp 00% ti yxfiuv ^ófAfiii^ic xx) Koivuvix^ ^^ ik ben over-

tuigd, dat de Athener in het werkelijke leven dat

woord niet gebruikt had, althans niet zijn beteekenis

had doorvoeld. PLATOON zelf, zonder het staatsheil-

idee te laten varen, wijst ook hier reeds op het

aangaan van de persoons-gemeenschap der echte-

lieden, wat hij in het zesde boek scherper belijnt met
de woorden ^eU riiv xotvmlxv ^uvlsvxi" '^^. E^en andere

385) AlSCHTLUS, "Evra (. e. 181 vlg., 215. SOPHOCLES bij STOB-

BAEUS, Florili^nm, 67, 5. Zie Theophrastus e. 1. 85 7. Reeds in

den hendschen tijd : HOMERUS, IL IV, 490 vlg., Od. I, 356 v\g.

386) Orerrloed van plaatsen bq LASAULX, Ehe b. d. Griechen,
blz. 31 Tig. aant. 19 en !£. en bif Hruza, Geschichte des Famüien-
rechts, I, § 10 en de aant. (blz. 125). Z^n samenstelling der schr^Ters
is onjuist, al komen ook werkel^k bij Xenophom en Mdsonius de
voorden tcenmvl* roO fiüu Toor, toch zijn hun meeningen over het

huwel^k niet parallel te stellen met die van Akistotelbs en
PLüTAKCHUS.

387) PsEUDO-DSKOSTHENES, c Neaer., LIX, 122.

388) Nonuri, IV, 11, ASTIUS, blz. 152).

389) Nomoi, VI, 16, (ASTIUS, blz. 221).



plaats, die de aandacht van de geleerde schrijyers

als Lasaulx en Hruza ontsnapt, meen ik wegens
haar dichterlijke zegging en haar toch juiste om-

schrijving van het begrip xoivcevix tov filou te mogen
citeeren:

„Het hoogste genot van het huwelijk is in het

dagehjksche huis elkaar te zien en door elkaar

gezien te worden en de verwekking en opvoeding
der kinderen om hun de fakkel des levens over

te reiken" »»*').

Wegens het bestek moet ik de plaatsen bij Aris-

TOTELES "'), bij den redenaar ISOCRATES »"), en bij

den laten drager der Helleensche kuituur PLU-

TARCHUS'"') buiten beschouwing laten.

Eén kwestie moet echter de jurist met denphi*

loloog Lasaulx beslechten: Deze meent, dat de

uitdrukking ,koivuvIx tov (iiou een wetsformule, door fas

of ius voorgeschreven, zou wezen en als zoodanig
voortdurend is geciteerd bij de schrijvers, zonder
dat hij in deze uitdrukking een categorisch-hoogere

opvatting ziet ^^*). LASAULX zelve geeft geen bewijs-

plaatsen, maar als zoodanige beschouw ik o. m.Phin-
TYS in zijn karakteristieke opstel: ,Uep) yuvxiKog

ru^porvvx^ waar hij zegt : ,<TvveXejiTsvéxi èir) KOivuvicf.

(3iu Te Kx) TSKvuv ysvêvei., Tf )tXTx vó (iov **'). Mij dunkt

dat dit, „volgens de wet" alleen betrekking heeft op

390) Nomoi, VI, 18 (ASTIUS, blz. 273). /ETtrxeiroCyrif -n Utut »m
érta-KCTOvixivovf e<K(;v, ynvuvró^ rt xai iKTfi^evTCt( ifxli»^ KOti&Ktf Xgtyiitii»

Toï- Q'ov -rapaiiióvreti 'aKKeii i% MaA«»v.'

391) Ethica a. Nikom VHI, 12, 7.

392) Nicocles, $ 40. (Orationes, ed. Benseler-Blas, I, blz. 35).

393) Praecepta coningalia, c. XXXTV ,xa) ykf ó 'Pufuüot vo/Lwif'rifc

cxiuAi/o-e ivf» itióvxi K»i foft^Mf» irttf* <IaaiiA«v rovc ytyciHipUr»^, ohx ^**

imifvè^ nfTCcMnfiécvtia'iv, «AA* <v« ^óivrqt KOivk vofti^mriv.' cl.

MENANDER's, ,KpSrii yl/vxBv iir^tf Koi rfiv vm/ütrm'.

394) blz. 33 en passim.
395) STOBBAEUS, Flor. LXXXIV, 61.
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het aaast-bijstaande hegjeip, de r/xvow yevktg, waarmee
in overeenstemining is de plaats t»j IsmORUS Pelu-
SIOTA, die luidt: «A/d xx) xxp' ^AiHvxloi? i} vwiipeix it

tuvri vó/iw èx" xpórpifi rxlion êxéycro yivevdxi xx) yoveti o'i

Tixérref lutKdwnxC ***). In beide plaatsen zijn waau^cfaijn-

lijk de TxfJktxo) liifioi, de wetten tegen hetcoe-

libaat bedoeld "^. Hoe een Grieksche wetgeving de

lerensgemeenschap kan hebben Toorgeschreven, ter-

wijl bijyronwen in Attika en bijna in geheel Grie-

kenland veel voorkwamen "') en de huwelijkstrouw
van de zijde des mans slechts bij tijden en plaat-

selijk was vereischt, is mij niet duideUjk '").

Wat dies ook zij, onmiskenbaar is de invloed

dezer beschouwing op de klassiek-juridische der

Romeinen. Herennius MODESTINUS geeft in zijn modestimus'

über primus Regularum een definitie, welke— naar
^êf^uwc^

mijn me«ung, geknot overgenomen in de Justi-

niaansche Instituten^) — in haar oorspronkelijken
vorm in de BasiUken herleeft^'). Bedoelde defi-

nitie luidt:

gNuptiae *^ sunt coniunctio maris et feminae

396) Epist m, 243.

397) VgL Platoon, Nomoi, VI, 16 vlg.

396) Meter, R6m.Konkabinat, §2 en de boven geciieerde plaats
an dea Psendo-DENOSTHENES, c. Neaer. UX, f 122.

399) Hkuza. Inleiding van Gesch. d. Familienrechts, n, Polygamie
und Pelikat, bU. 2.

400) Inst. I, 9, 1, „Nnpiiae sive matrimonium est Tiri et mnlieris

coniiiactio, individnam consuetndinem vitae continens."

401) Basil. XXVm, 4, 1, lycifMC irrf» ivifdi Ktü ywuixii vwi^tt» iuki,

rvyKAi^^MTfC ToC 0/bv vffvrdf, it (ev n»i ivifmx tvev it xmiou xetvrnv lai.

402) MooESTmus en de klassieke jnristen in het algemeen
onderscheiden nnptiae en matrimonivm. Noptiae is het ÖTiel-

gcldige haweli|k, (ivstnm, legitUnomlmatrimoninm) tegenover ma-
trimonium, de hwvremks-Terhonding inris gentiom. ook wel ma-
trimoninm sine connbio genoemd (Collatio. 1. M. e. R IV, 5).

In de JttsHaiaansche wetgeving si^n beide begrippen gdldenti-
iiceerd, sdoals o. a. b^kt uit d» in aani 400 hierboven aangehaalde
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et consortium omnis vitaet divini atque humani
iuris communicatio *^),

-^ .. .., •^•.

In verband met de vermoedelijke beteekenis is de
vorm niet zeer schoon, het vet gedrukte woord et

geeft verkeerdelijk een nevenschikkende plaats aan
het consortimn omnis vitae, want de meening is

ongetwijfeld een vereeniging van man en vrouw
tot (ad) een algeheele geslachtsgemeenschap. Ook
de konuna na vitae is een fout en maakt de com-
municatio bijgesteld aan het voorgaande, terwijl

een nevenschikkend verband bedoeld is.

en hare ver- Voor mij zegt de definitie dus : »Het huwelijk
***"°^- is een vereeniging van éen man en éen vrouw tot

een algeheel levensgenootschap en een gemeen-
schap van goddelijk en menschelijk Recht".

Voor het huweUjk is iure romano weinig anders

vereischt dan de consensus en het conubium-in-

wijderen-zin der partijen, onscheidbaarfieid be-

staat niet*"*) (consortium omnis *°') vitae, vgL het

individua consuetudo vitae der Instituten-definitie),

ondeelbaarheid alleen voor zoover, dat meerdere

huwelijken gelijktijdig niet toegelaten zijn, en huwe-

lijkstrouw een vereischte is *°*).

plaats, waarin het „sive" tnsschen matrimonium en nnptiae het

gelijkstellende „of" is.

Echter vinden wij historisch nog huwelijksvoltrekking, speciaal

nnptiae, huwelijksstaat, matrimonium genoemd. (GlOCK, Erlftn-

terung, Bk. XXn, § 1191, blz. 399 en Bk. XXm, $ 1205, passim).

403) D h. t 1.

404) Namur, Cours, I, blz. 87. Van tegenovergestelde meening
DONELLÜS, Comm. iur. civ. Xm, 18.

405) LiNGG, de geestelijke opvoeder der Beiersche Prinsen
heeft in zijn niet al te wetenschappelijke behandeling van het
Rom. huwelijk „ad usum delphini" de goede opmerking gemaakt,
dat het woord omnis niet op vita maar op consortium slaat:

„Aller Lebensverhaitnisse" (Civilehe, blz. 20). Taalkundig is dit

echter onjuist.

406) PAULUS, Sententiae, II, 20. „Eo tempore quo quis uxorem
habet, concubinam habere non potest." Gaius, Inst. I, 63.
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Bij de zeer gemakkelijke ontbinding van het

vrije Romeinsche huwelijk in MODESTINUS' tijd zal

ook aan zijn consortium omnis vitae niet te veel

waarde mogen gehecht worden. Echter is het Ro-

meinsche huwelijk wel een levensgenootschap, in

zooverre, dat er een feitelijke maatschappelgke

gelijkstelling volgt na het huwelijk, bv. doordat

een arm man met een rijke vrouw getrouwd, niet-

tegenstaande zij misschien van haar grootste ver-

mogensdeel domina blijft en slechts een geringe
dos aan haar echtgenoot geeft, toch nooit als

een arm man beschouwd wordt gedurende het

huwelijk ^. Deze door het gemeene leven geboden
factische gemeenschap vindt ook haar uitdrukking

bij Ulpianus ad Edictiun *°^) in de woorden „neque
viri servi proprie dicantur, neque uxoris proprie
viri: sed quia commixta familia est et una domus,
ita, etc"*"")-

Door de gelijkheid van stand ^'°), de samen-

woning*"), het voeren van denzelfden naam*'*),

door de gemeenschappelijke kinderen, op wie de
moeder volgens de natuur, de vader volgens de
wet rechten heeft, hebben de man en de vrouw

407) Hasse, Eheliches Gftterrecht, blz. 7. VgL PlüTAKCHüS,
Coning. Praec. c. XX in fine.

408) D. XXXIX, 5, 1, 15.

409) Vgl. het „quodammodo domina' D. XXV, 2, 1. en, COLU-
MELLA, de Re Rost. XII, praef. % 7 en 8: „nihil eonspidebatur in

domo dividttum, nihil qnod ant marihis ant foemina propritun
esse Joris sni diceret, sed in commnne conspidebator ab ntroque.'*
Ook Ulp. D. XXrV, 3, 22, 7: „Qoid enim tam hmnanam est

qoam ut fortuitis casibns mullens maritum vel oxorem Tiri par-
ticipem esse".

410) D. XXXIV, 9, 16, 1. D. XXXIX, 5, 31, 1. C. J. XII, 1, 13.

411) D, V, 1, 65. D. L, 1, 38, 3.

VgL Dernburg, Pandekten, IIP, bis. 9. BlUMZ, Pandekten, OP,
blz. 673, aani 27.

412) Hierboven bU. 82, aani 323.
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hun leyenslot gemeen, althans — en dit Toor den

tijd yan het zedenverval in Rome — is zoo de

bedoeling van het instituut des huwelijks.
De zeer oneigen en voor het Romeinsche recht

dier dagen beteekenislooze laatste zinsnede der

definitie, die de compilatoren bij de paraphrase***)
van deze gelukkig uit de Instituten weglieten, vond
tallooze verklaringen, die dit gemeen hebben, dat

allen eerst uiteenzetten wat communicatio divini

iuris, dan wat communicatio humani iuris wil

zeggen.
Om kort te zijn, die gemeenschap van mensche-

lijk recht wordt dan om en nabij verklaard, zooals

ik het consortium en de levensgenootschap heb

geschilderd en niettegenstaande het uitdrukkelijke
ins hnmannm wordt gewezen op de feitelijke een-

heid, volgende uit de in aanteekening 410 aange-
haalde plaatsen. In hoeverre dit ius is, wordt echter

veelal niet, of indien wel, onvoldoende bewezen*^*).

^.* "fo™"»^- Langer moeten wij verwijlen bij de communi-

ïï^".
^°"*

catio iuris divini Zonder twijfel, zeggen de schrij-

vers ter eener zijde, bedoelt MODESTINUS het

strenge huwelijk, dat in diens tijd, volgens GlOCK, nog
in den coömptionaal-vorm veel voorkwam ^^*), *'*).

413) Hasse meent dat de invoeging in Insi I, 9, 1 tosschende
twee plaatsen bi^ Gaius uit „irgend einer klassischen Schrift"

is; m^ dnnkt eerder dat MooESTmus' definitie Dorothens, den

compilatenr aut het eerste en tweede boek der Instituten

(HuscHKE) ook wat Treemd en theoretisch in de ooren klonk en
deze die daarom paraphraseerde met weglating der acommnni»
catio inris dirini en htimani."

414) Hasse, Eheliches Güterrecht, blz. 7 Tig.

GLftCK, ErULutemng, Bk. XXIII, blz. 136.

Zie ook ZiNMERN, Gesch. des PriTatr. I), blz. 499.

415) Erlttttenmg, Bk. XXIII, blz. 131 en de in aant. 66 aange-
haalde schr^Ters.

416) Zon dan Keizer Gordianiu ook nog aan het auntu huwe-
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Ter andere zijde zeggen er: in het vrije huwe-

lijk kwamen even goed sacra voor en ook hier

werd de vrouw de huispriesteres ^'^. En dan ont-

brandt de strijd of die sacra nu alleen gentilida

zijn,
— dan kan de vrouw daarmee in geen ver-

band treden, daar zij in haars vaders of agnaten
macht blijft of daaraan, omdat zij vrouw is, geen
deel hebben —

, óf dat er ook nog sacra fa-

miliaria *^^) zijn, onder of zonder toezicht der pries-

ters, tot welke de echtgenoote iure ipso toetreedt,

zonder overgang in de gens, in de familie van haar
man. Beide partijen vechten voor een onwaar-

achtige zaak. In MODESTINUS' tijd kwam de manus
alleen nog voor „sacrorum causa" bij het pontifi-

cale huwelijk. Hierop zou dus wel min of meer
de communicatio iuris divini kunnen doelen, maar

waarop dan de conmi°. iuris humani moet slaan,

gezien het ontstaan van het instituut, is mij onbe-

grijpelijk*'»). Een verband dus met DiONYSros'

bepaling van de Upov^ ydfAovg moet ik ontkennen *"*).

Grappig mag ACCURSIUS' verklaring genoemd
worden, die gelijkheid van godsdienst voor de

echtgenooten afleidt uit de gemeenschap van het

ius divinum"'). De lezing van NOODT***), waarin

hij een betoog houdt over de overgang der sacra

lijk hebben gedacht, toen h^ de vrouw „socia rei honumae et

divinae" noemde ? (C. J. IX, 32, 4.).

417) ZiMMERN, Gesch. des Privatr, P, blz. 498.

VON Satigny, Zschr. f. Gesch Rechtw. II, blz. i02. — Verm.
Schriften, I, 8, 5, blz. 199.

418) FamiHarla niet synoniem met gentilicia, maar met sacra

pro singnlis hominibus, (Livius, Ab urbe condita, I, 20. V, 52).

419) Hierboven blz. 56 en aant 186 en 189, ook blz. 57.

420) Ant. Rom. n, 25: tVionwiv dirAirm tJveu Xfiff^irwv ri iuultpth\

421) AcCüRSlus, Commentarius ad Institut, I, 9, Ve «individna"

[blz. 67 ed. Gnillard (a* 1550) ].

422) Probabilia iuris civilis, n, 9.
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(ins divinum) tegelijk met de hereditas (ius huma-

num) doet mij aan de Germaansche „gezamende-
hand" denken in haar voorstellingswijze en is in

het begin der derde eeuw na Christus' geboorte
wel ietwat anachronistisch, ais daarmee de uit het

XII Tafelen-erfrecht voortvloeiende bevoegdheid
der vrouw in manu, filiae loco met haar kinderen,

voor zoover deze in potestate zijn, mede te erven,

bedoeld is*").

Met Hruza *'*) wil ik er op wijzen, dat hoe ook
al deze zaken zijn, zij aan het wezen van het

huwelijk niets af doen en geen plaats vinden mogen
in de omschrijving daarvan.

Maar met dit èlles bleef ik nog de verklaring

schuldig van de herkomst der laatste zinsnede.

De beteeke- CiCERO, een goede kenner van de Helleensche
nis van de uit- beschaving en rechten, gebruikt de in Griekenland

hnnwnum'et ouophoudelijk zich herhalende woordverbinding
divinnm." ^e7x xx) av^pü'rivx*^% welke daar ook in het publieke

recht bij voortduring voorkomt De aoipix *") is vol-

gens Cicero, de wetenschap der „res divinae et

humanae"*'^), de ware vriendschap is de gemeen-
schap „omnium divinarum humanarumque re-

rum"*") en verder geeft hij nog tal van varianten*"*).

423) Zie aant. 419 en de opgestelde perioden omtrent de
erhouding van manns en vrij hnwelijk hierboven $ 7, blz.

54vlg.
424) Geschichte des Griech. nnd Rdm. Familienrechts, n, In-

leiding, blz. 8.

425) C. L Gr. H, 2554 en 2556.

426) Zelf noemt hij de aapUntia ook met het Grieksche woord,
als om daarmee onmiddellijk het verband met de Grieksche

wijsgeeren te indiceeren.

427) De oificiis, I, 43, 153.

428) Laelins de amicitia, VI, 20.

429) Zie de Offidis, 17, 54, geciteerd hierboven in aant. 1 en
de daar aangegeven plaats uit Xenophon's Oikonomikos.
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MODESTINUS' leermeester, Ulpianus, zegt dat

de rechtswetenschap de kennis, de ^otitia" divi-

nartun atque humanamm remm is *'^), ja lang nd
MODESTINUS blijft de expressie en vinden wij nog
een afdruk van de Grieksche be£ripsschablone in

ten constitutie van GORDIANÜS: „uxor est soda
rei humanae et divinae" **% Dat het consortium

onmis vitae, dat wél een plausibele verklaring
vindt en doordacht kan zijn neergeschreven, toch

ook een nabootsing van de xoivavix frxvrh^ loü $iou is,

kan niet met zekerheid bewezen worden. Maar
toch mag worden aangenomen, dat MODESTINUS,
als hij over het huwelijk schrijft, kennis heeft ge-
nomen van de zeer verspreide werken van den

Stoïcynschen geleerde C. MUSIONIUS RUFUS en ook
de Praecepta Coniugalia van PluTARCHUS niet

ongelezen heeft gelaten*''), waar deze begrips-

bepaling van het huwelijk voortdurend voorkomt
Te meer daar hij hun taal volkomen meester

was, zooals blijkt uit het feit, dat hij zijn eigen
werk over de Excusationes *") in de Grieksche

taal schreef, in welke taal het uittreksel van dit

werk in de gelijknamige Digesteatitel ^') voor-

komt

§ 11. Alvorens onze eigen begripsbepaling op te ^« histori-

stellen, moeten wij vooreerst nagaan, hoe de hier- dt^^opvMt-
boven ook voor Rome geconstateerde begrippen tin^eninRomc

zich historisch verhoudoL

430) Ulp. D, I, 1, 10, V£L Inst I. 1.

431) C J. IX, 32, 4.

432) Beide herhaaldel^k in deze $ aangehaald.
433) ,4 wmtctlnieit hwrrftw^c Mtü Mêvfienfltui' D. XXVII, 1, 1, pr.

434) D. XXVII, 1. Zie KiPP, QoeUen, blz. 142.
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Gemeen- Voor den oudsten tijd, toen de ytouw haar

•ei^defas- positie in de familie had als priesteres van het

periode. huis, als voortzetster van het geslacht van den

echtgenoot, was haar plaats een aanzienlijke en
stond het huwelijk in groot en heiUg aan-

zien^'"): de heilige huishaard vormt het middel-

punt der samenleving *"') en de kinderlooze voelt

zich YifAtreK^qy een half wezen, daar voor zijn

manes geen aanbidders, hem ontsproten, zijn. En
er is niets onwezenlijks in DlONYSIUS*^ ;yuv»ixit ya-

fieriiv riiv xarx vófMuq 'lepovq auyeXbovvxv ivèpï xotvuvèv aviv-

rtav eJvxi xfn^iAiruv re tcx) /fpuv' *^^); want het huwelijk—
afgezien van den vorm, waarin het voltrokken

wordt — is altijd naar de heilige wet der goden,
die den man voorschrijven een huis-, een offerge-

meenschap aan te gaan met de vrouw, de flami-

nica van zijn lar, van zijn penaten. En als SlN-

TENIS en Bruns^'^) vófAouq in yxfiouq wijzigen

tegen den overgeleverden tekst in, dan vloeit dit

voort uit hun te groote vereering voor het door
confarreatio voltrokken huwelijk. Het levensaan-

deel der vrouw, niet alleen der patridsche, der

confarreata nupta, was groot en nobel, niettegen-
staande haar juridische „hoorigheids"

- verhou-

ding*") tot den man.

435) RossBACH, Ehe, blz. 5, i. f. Zie hierboven blz. 17 vlj. aant.

18 tot 22.

43Q In het alfemeen is dit zoo bij volkeren, die zich pas „ge-

vestigd' hebben. Vgl. Leist, Graeco-Italische Rechtsgesch. blz.

125, aant f en blz. 181 over 'Em'a, Vesta.

437) DIOMTSIUS, Antiquitates Rom. II, 25.

Plutaxchus, Coningalia praecepta, c. XXII over de oude Ro-
meinen : ,A«7 To/wv i*ii TfOifü, ftfiii yivti, f*)f3i $t^iAAii rifv ywaixa wtm^tn^
iAA' iv o7« ItirrtTtu fiéKirr» reO iyific, óftixff rt itai <$&« mc) Wftmfi^f^
K. T. A. Zie ook c. XXXIV (hierboven aant. 393).

438) Bruns, Fontes inr. I, blz. 5 en noot 4.

439) Niet weinig origineel en humoristisch is de uiteenzetting
van GuÊXARO, „Kstoire dn droit privé des Romaina", dat er
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Met de verslapping van het godsdienstig begin-
sel en het verval van den staatsgodsdienst, ver-

oorzaakt door de kennismaking met de Grieksche

wijsgeerige overpeinzingen eenerzijds^ en door
de politieke eerzucht van het Romeinsche priester-

dom anderzijds **^)
— met de veelvuldige aanrakin-

gen metvreemde volkeren, bij wiede levensstandaard
een hoogere was, maar bij wie het huwelijk op een

ethisch lager plan stond en wier zeden reeds be-

dorven waren, tengevolge waarvan de vrouw daar
een plaats bekleedt verre minderwaardig aan die

der Romeinsche matronae^, neemt de eerbied

van den Quiriet voor huis en haard, voor zijn

b^ de patridsche Trouw ran een hoorigheidsTerhondiiif |cen
sprake was : „La manos anrait blessé la matrone patridenne."
Ergo kenden in den aanvang de pleb^ers alleen de confarreatio,

,en sonTenir de Tenlèvement des Sabines" (sic!) Na de XII
Tafelen en de versmelting van pleb^ers en patridêrs, beweert
GuÉKAKO, is de manns, de hoorigheidsverhonding der ttoow
eerst door deze laatsten overgenomen. VgL ook voor de be-

strilding, die trouwens niet moeil^k is, I>UBXULLE, Droits du
mari, blz. 32.

440) Becker-Makquarot, Haadbudi, IV, Gottesdienst, blz. 64.

De invloed der Grieksche w^sbegeerte treedt in Rome liet eerst

op den voorgrond in de gediditcn vanEmnus (f 169 a. Chr. n.) b^
Cicero, de Nattira Deomm, 1, 42, 119 geciteerd. Q.MucnTSSCAEVOLA
als eclit Romein, was een gróót v^and en bestr^der van desc

philosophische godenleer, (zie AUGUSTINUS, de Civitate dei. IV, 27).

Vgl. Krahner, Geschichte des Verialls d. Rftm. Staatsreligioii,
blz. 51 vlg.

441) Becker-MarqdarDT, Op. dt blz. 71 vlg.

BtMj. Constant. Du polythéisme Romaia, I, bis. 114 vlg
Doordat om politieke redencb — de onvercenigbaarheid met

de staatsambten vooral — de priesterschappen der patridêrs
onbezet bleven, werden de voorstellingen van de oude goden
onduidel^k, de oorspronkelijke adagia van het fas werden niet

meer begrepen. De angnren, vromer wetenschappel^ke beoeie-
naars der voorteekenea, mystificeerden nu uit politi^e redenen
en bedrogen de menigte. (Kuulenbegc, Entwicklungsgeachichte,
I, Insttt Uz. 151 en 272 )

442) WÏBBR, Bhciran nnd Mutter in der Rechtseatwicklvng
passim.
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huispriesters tevens, af. De meest onverschillige
huwt niet, stelt meer prijs op de afwisseling zijner

liefdesbetrekkingen ***) dan op een vaderschap, dat

hem aanbidders voor zijn manen schenkt, en ver-

genoegt zich met de gedachte, dat agnaten of

gentilen zijn sacra wel zullen overnemen ***).

Wie nog wel aan kroost hecht, neemt een vrouw
om kinderen bij te verwekken, van wie hij niets

méér eischt en aan wie hij niets méér geeft, zooals

Seneca^) het uitdrukt: „Nihil est foedius quam
uxorem amare quasi adulteram" ^).

Noodzakelijk- De handhavers der zeden, de censoren, meer en

aaS^^hct* eide ™*®'" ^^ ^^^è^^S. o"> huwclijken aan te gaan ziende

der verslappen, vragen den burgers, bij wijze van aan-
RepnbUek. maning om op woord van waarachtigheid te ver-

klaren of zij wel in wettig huwelijk leven ^^) en

443) Ofschoon nit een latere periode is merkwaardig PKOPER-
TTOS' uitroep :

^Tu mihi sola places: placeam tibi, Cynthia, solus:

Hic ent et patrio sangnine plons amor." (Eleg. ü, 7, 10. vlg.)

444) Cicero, de legibus, n, 19, 48. Pro domo, Xm, 35. „heredi-
tates nominis, pectmiae, sacromm". De overgang der sacra Tormt
het grondprincipe van het oude erfrecht, zooals o. m. blijkt nit

de opgave der redenen voor het instituut der nsucapio pro
herede bij Gaius, Instit. II, 55: „Qnare autem omnino tam in-

proba possessio et usncapio concessa sit, illa ratio est quod
vobtemnt veteris matorius hereditates adiri, ut 9S»tnt qui *acra

facerent". Vgl. Voigt, XII Tafelen, blz. 362.

445) Fragmenta, XIII, 85. Zie ook 61 en 84. «Sapiens vir iudicio

(met zijn verstand) debet amare coningem, non affectn," etc.

446) Adnltera in de bedoeling van vronw, met wie men een

bniten-echtel^ke liefdesbetrekking heeft. Het begrip «overspel"
of ^ontncht" der lez Julia de adulteriis coêrcendis van AuGUS-
TDS is vreemd aan Seneca'S bedoeling.

447) CiCEKO, de offidis, III, 29, 108 :,ex tui animi sententia tu
nzorem habes ?"

Gellius, Noctes Att. IV, 20, 3, en 5. en de bekende plaats over
de eerste echtscheiding in Rome, ibid. XVII, 21, 44.

VgL MOMJfSSN, Staatsrecht, II, Die einzclncn Magistrature, blz

345 vlg.
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leggen den ongetrouwden straffen op^. Dit alles

bewijst, dat de staat het als een groot belang be-

schouwt om gehuwde burgers te hebben en zich

bedreigd gevoelt met een wissen ondergang, indien

zijn burgers zich aan dien plicht onttrekken, reden,

waarom hij meent, dat die plicht, dat dèd belang
yan de gemeensdiap een strafrechtelijke sanctie

behoeft*").

Als METELLUS MACEDONICUS**^, censor in het

jaar 623 der Stad, in zijn even welgemeende als

merkwaardige toespraak het staatsnutprindpe tot

uiting brengt, geeft hij daarmee niet alleen uiting

aan zijn persoonlijk gevoelen, niet alleen aan de
heerschende meening van zijn dagen, maar AUGUS-
TUS leest nog bij de verdediging zijner Wetten

den opstandigen senatoren METELLUS' voortreffe-

lijke oratie voor, zich op deze beroepende om te

bewijzen, hoe noodwendig een huwelijk voor den

staat, hoe noodwendig een wetgeving als de zijne

voor het Romeinsche volk was**').

In het midden der tweede eeuw voor Christus'

geboorte maaktm de Romeinen kennis met de

448) Valerius Maximus, n, 9. Reeds in 403 a. Chr. n. zonden
de consuls Camillus en Posthumus een geldboete hebben op-
gelegd aan hen, ,qai ad senectutem coelibes perrenenint". Vgl.
CiCEKO, de legibns, m, 3, 7. Plutarchu^ Cato maior, XVI.

Fbstus, de Verb. Sign. in h. «: „uxorium pependisse dicitvr,

qni qnod nxorem non habuerit, res populo dedit".

449) „ der Staat machte(n) die Fordemng der Ehe gei-

tend", zegt Makquakdt, Privatleben, blz. 71 en rerw^st hierbQ
naar een uitspraak Tan Diomtsius, Antiqnitates Romanae, DL, 22
en Dio CASsnrs, LVI, 4 en 6.

450) Zie hierboven blz. 87 en de aant. 337 en 338.

Gellius, Noctes, Atticae, I, 6.

451) SUBTONIUS, Angttstus, LXXXIX.
LiviüS, Ab nrbe cond. UX. Zie JOXS, Ehegesetze des Angustns,

blz. 35 en noot 2.
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Grieksche wijsbegeerte: een gezantschap van drie

philosophen onder leiding van den stoïcusDiOGENES
BABYLONICUS werd van Athene naar den Romein-

Het stoïsche schen senaat gezonden *"). Een bliivenden invloed
natunrbegin- , , —» •«. » ». /
sei bij de '^^o^ PANAETIUS van Rhodus, die het voornaamste
klassieke ju- deel van zijn leven in Rome doorbracht, als gast-
nsten.

vriend en leermeester der groote en aanzienlijke

Romeinen, SCIPIO, den jongeren, MUCIUS SCAEVOLA,
den augur en Laelius. Ofschoon niet geheel vrij

van Akademischen invloed, is hij wat de moraal
betreft in hoofdzaak stoïcus^"). Dit komt vooral

uit in zijn boek over „Wat al dan niet betaamt":

jlep) Tov xcc^iïKovToi *"), dat de grondslag werd van
Cicero's belangrijke werk: De officiis, Over de

menschelijke plichten en wij hooren dan ook van

bladzijde tot bladzijde den stoïschen leefregel
weerklinken: „volgt de natuur en haar wetten," Bij

Seneca, die op het gebied der wijsbegeerte de

voorganger van Ulpianus^") is, vinden wij deze

452) Geluus, Noctes Attic, VI (Vu), 14, 8—11.

453) Wagemann, ye Stoicns in Pault's Realencyclopaedie :

„FanAtius nJUierte sich vielfach den Ansichten anderer (niet*

Stoïsche) Philosophen, so der platonischen und aristotelischen

Ethik",

454) Kniep, de antenr van de jongste monographie over Gaius :

«Der Rechtsgelehrte Gajus and die Ediktskommentare", blz.

74, schrijft in verband met de natnralis ratio: „Die Hauptqnelle
tind Grondlage für CICERO'S werk de officiis ist die S<±rift

des PanATTOS : ,n(p< toC McdifKovToc'. So w&re denn mit der natn-
ralis ratio ein Stück griechischer Philosophie dem römischcn
Rechte angegliedert worden."
Zie hierboven m^n meening over het Natnnrprincipe in ver-

band met het hnwel^k. Daar ik Kniep's boek eerst gedurende
de correctie kreeg, kon ik in verband met het natnnrprincipe
bij het huwelijk geen aandacht aan het door mij voorb^ge-
ziene algemeenere begrip der natnralis ratio wijden.

455) Men lette bijv. op hun beider uiting van afkeer van de

slavernij, welken zij grondden op de natuurlijke vrijheid van
den mensch.
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vereering van de natuur en het natuurlijke weer.

Hoog is de stelling van het huwelijk, de eerbied

voor het huis, de liefde voor het huisgezin niet,

slechts als rxyMÓ» ^oév behoeft de mensch een huwe-

lijk aan te gaan, zonder ideaal, zonder liefde *'^).

Dat deze opvatting der groote en door hun tijd-

genooten hoog-geéerde mannen geenregenereerende
werking kon uitoefenen op de Romeinsche samen-

leving in het algemeen en de huwelijksbeschouwing
in het bijzonder mag geen verwondering baren.

Dé hoogere en edelere beschouwing als een

weerklank van de overpeinzingen der edelste Hel-

leensche denkers van de Atheensche Akademeia,
van PlatO en ARISTOTELES, vinden wij in de—
ik zon bijna durven zeggen

—
niet-begrepen en

niet-doorvoelde, voor de Romeinsche samenleving Het levensge-

zeker onware begripsbepaling van Herenntos
b*g®£^kint

MODESTINUS *^^. Maar voorzeker, niettegenstaande het toUc van

deze de meest tot ons sprekende en meest direct ^°™* '****"

tot ons gekomen opvatting is, vertegenwoordigt zij in
^ °^'

geen enkel opzicht den geest uit den tijd van

MODESTINUS, die door geen invloeden, noch door

Augustus' wetgeving, noch door het jonge chris-

telijke beginsel verbeterd was. De wetten van
AUGUSTUS op elk gebied misten blijvend gevolg "^,

de losbandigheid nam in weerwil der strenge
straffen toe, matronen, vrouwen van goeden huize

lieten zich, om ongestraft haar zedeloos bedrijf
verder te kunnen voeren, in de lijsten der veile

vrouwen inschrijven^'^) en de ongelukkige Vorst

456) Zie blz. 102 en aant. 445.

457) Zie hieronder § 13.

458) Tacitus, Annales, II, 85. Tegen dit misbruik is in een senatus
consnitnm opgetreden, zooals blijkt uit Papianus, D. XLVin, 5, 11,

2. ;,Mnlier qnae evitandae poeaae adnlteri^ gratia lenocinium iece-
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leerde maar al te duidelijk aan zijn dochter Julia^
den zin van HORATIUS' : „Quid leges sine moribns
vanae proficiunt" **°) begrijpen. Want de grond-
vesten voor de wetgeving ontbraken, het onde

geloof en de strenge, daarin wortelende zeden der
oude Quirieten, kon AUGUSTUS, hoe groot ook zijn

macht was, geen ingang meer doen vinden **% De
betere elementen, die de Roomsche samenleving
tot zich trok uit de provincie, gingen ten onder in

den poel der onzedelijkheid en liederlijkheid *") en

de enkele keizers als Claudius en Vespasianus,
hoewel zij een meer voorbeeldigen levenswandel

voerden, waren niet in staat een tegenwicht te

vormen tegen de slechte voorbeelden hunner voor-

gangers, die op de bevolking een vergiftigenden
invloed geoefend hadden*").

Het jong- Ook de jonge christelijke kerk was niet bij

ginsei*^*^*^

^*
machte het huwelijksbeginsel op te voeren en legt
alleen nadruk op het zinnelijke element van de

echt-verhouding. De kuischheid, met de absolute

onthouding van vleeschelijke gemeenschap gelijk ge-
steld *^^), brengt een nieuw motief voor het coelibaat

mee, ofochoon het coelibaat m. l juist niet met
Christus' levensleer in overeenstemming is. Zelfs

rit aut operas suas in scaenam locarit, adnlterii accoaari dam-
nariqne ex senatns consolto potest".

459) DUKUY, Histoire des Romains, blz. 695.

Vgl omtrent de vermoede erhonding Tan Julia en Oridina

Tenffel, Komische Literatnr-Geschichte, § 246, 3.

460) Oden, m, 6.

461) Hieronder $ 14.

462) Tacitus, Annales, m, 55 : «Simnl noyi homines e mtmidpüa
et coloniis atqne etiam provinciis in senatom crebro aaatunpti
domesticam parstmoniam intnUnmt."

463) Marquakdt, Privatleben, blz. 78.

464) Feitelijk is dit in lijnrechten str^d met de leer door Jeans

Christus gepredikt: Ephes. V, 28 LCorinth, XI, 12. Otct de Gnos-
tische leer, vgl. TISSOT, Mariage, blz. 66 vlg. en 85 rlg.
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de enkde kerlnraders en leeraren der kerk, die

in het wezen des huwelijks ook het heilige en

mooie zien, stellen het coelibaat toch boven het

huwelijk. En met AUGUSTINUS en de uit kuische

yroomheid zich ontmannenden Origenes keeren wij

terug tot een modificaat van het noodzakelijkheid-

beginsel: het huwelijk is noodig Yoor het behoud
an het menschdom, en wegens zijn noodzakelijk-
heid niet zondig of althans de minst zondige wijze
om te voldoen aan de driften des vleezes.

Slechts bij uitzondering treedt bij de kerkvaders,
de dichters en de keizers de opvatting van het

huwelijk als levensgemeenschap aan den dag. En
nog lang, nadat de bestaansgronden vervallen

waren, nadat herhaaldelijk vruchteloos gepoogd
was om het euvel te bekampen, blijft naast het

huwelijk, in flagranten strijd met het gemeenschap-

beginsel, het niet-in-huwelijk-samenleven van man
en vrouw een veel voorkomende en geoorloofde

gewoonte *^.

^ 12. In aansluiting aan de historie acht ik, af-

gezien van de betrekkelijke wijsgeerige waarde,
MODESTINUS' omschrijving van het huwelijk niet

gelukkig. Behalve het „consortium" vind ik geen
enkel der elementen, die het juridische huwelijk
vormen vermeld.

Toch is het niet juist, wat HrüzA meent, dat een
definitie onmogelijk is: „Eine allgemeine Antwort,"

zegt deze, „die das Wesen der Ehe characterisieren

wflrde, ist unmöglich. Man hat sich seit je bemüht für

465) JUSTINIANUS, C VI, 75, 5. ,Sin aatem concubüia liberae

conditionis constituta filiam vel fiiiam «x Uetta constutueUne ad
hominem libemm habita procreaTerit, eos etiam ctim le^timis
liberis ad matema Teairc bona, reL"
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das römische (und heutige) Recht eine Definition der

Ehe zu finden and damit ihr Wesen fest zu stel-

len. All diese Bemühungen sind erfolglos gebüe-

ben"....^. Slechts met dit deel van zijn meemng
kan ik meegaan: dat namelijk het huwelijk zeer

zelden voldoende is gedefinieerd. Maar de oor-

zaak ligt voor de hand: Men heeft het huwelijk

altijd voornamelijk uit het oogpunt der ethiek be-

schouwd, waarmede volgens mijn meening, het

minst de rechtsgeleerde onderzoeker rekening te

houden heeft in zijn omschrijving. Hruza, die zelf

zoozeer overtuigd is van het rechtskarakter des

huwelijks, had het kunnen doen, als hij niet weer-

houden was — hij vergeev' mij het woord— door
de dwangvoorstelling, dat het onbereikbaar was
voor den menschelijken geest. Hij duidt echter wel

den juisten weg aan op de laatste bladzijde der

inleiding tot het tweede deel van zijn boek door
te zeggen: Wil men van het gebied van het recht

uit het huwelijk bepalen, dan is het een „Verbin-

dung" van man en vrouw, bij welke zij zich aan
de rechtsvoorschriften houden^. En nu de rechts-

voorschriften samenstellende kom ik tot de vol-

gende begripsbepaling:
Begripsbe- Het wettelijke, Romeinsche huwelijk is een op

paling van het
voortduring gerichte levensgenootschap van één

uwe IJ man en één vrouw, hiertoe door het recht be-

voegd, op de wijze en onder de voorwaarden
daartoe voorgeschreven^ met het doel kinderen

te verwekken, die in wettelyken zin hun heider

kinderen zijn.

Ofschoon de afzonderlijke elementen van de defi-

466) Hruza, (H>- cit. n, Inleiding blz. 7.

467) 1. c. blz. 10.
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aitie reeds grootendeels verspreid behandeld zijn

in het bovenstaande, wil ik in het kort nog even

herhalen:

Niet voortdurend (omnis vitae), maar „pp voort- en haar ver-

duringgericht", daardenRomein bijna ten allen tijde
*^^**^-

een echtscheiding vrij stond (zie § 9, no. 3, blz. 66).

„Levensgenootschap", als de juistere vertaling
van consortium vitae, daar gemeenschap door het

spraakgebruik te veel materiëele nuance heeft ge-

löregen.

„Eén man en één vrouw": het Romeinsche huwe-

lijk is van meet af aan een paar-huwelijk, een

„Einzelehe" geweest (zie § 9, no. 4, blz. 69).

„Door het recht bevoegd": het ius conubii in

den wijderen zin, de bijzondere capaciteit voor
deze rechtshandeling vereischt (§ 8, blz. 61 en §9,
no. 2, blz. 65).

„Op de voorgeschreven wijze": deze zeer vage
bepaling dient om de verschillende perioden samen
te nemen en de moeilijkheid te ondervangen om
in de definitie te omschrijven of de huwelijks-

plechtigheden, als de domum deductio elementen

van de huweUjksvoltrekking zijn.

Onder „de voorwaarden door het recht gesteld"
wil ik die voorschriften omtrent het huwelijk be-

grijp^i, die noch onder het ius conubii vallen, noch

de wijze van huwelijksvoltrekking aangeven. Buiten

enkele bijzondere bepalingen [o. a. valt hieronder

ook het gesuspendeerde (?) huweUjk der gregale
soldaten *^^)], is voornamelijk bedoeld de verplichte

468) Zie Meter, Röm. Konkubinai, blz. 118 en passim : ^Unter

jenem (den Bnrgersoldaten) war suspendiertes (?) matrimoninm
iustum und „legitimes" Konkubinat einbegriffen, die beide nach

beêndigter Dienstzeit die rechtliche Wirknng einer vollgültigen
Ehe erlangten."
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consensus van derden. Nu redeneert men gewoon-
Toestemming njjj «agj

. Gebrek aan toesteouning is een huwelijks-^
beletsel, dus de derden-consensus is een deel van
het ius conubii, maar ulI is het de wet, die de

impedimenta voorschrijft, welke samen het ius

conubii vormen, doch niet de persoonlijke wil

van den vader of eenigen anderen machthebber.

Daarom nog deze bijvoeging in de begripsbe-

paling.
Daar dit onderwerp eerder niet besproken is,

moet ik in het kort even de hoofdlijnen ervan tra-

ceeren. Het recht om toestemming te geven tot het

huwelijk van zijn kinderen is een vanzelf sprekend
onderdeel der vaderlijke macht Want het is voor-

zeker het recht van het familiehoofd^^'') om te

verklaren, of hij zijn dochter buiten zijn machtssfeer,

zijn ervenkring wil laten treden of wel, dat hij zijn

schoondochter daarin neptis loco wil opnemen.
Vandaar ook dat wegens het grootere belang van
de geslachtsvoortzetting in deze gevallen uitdruk-

kelijk moet toegestemd worden door het familie-

hoofd, terwijl stilzwijgende toestemming (si pater
non contradicat) voldoende is bij het huwehjk der

dochter, die niet in manu mariti komt en dus niet

buiten 's vaders machtssfeer treedt. Belangrijk, maar
niet ter plaatse te behandelen, is het vraagstuk, in

hoeverre de vrouwen-voogden toestemming moeten

geven *^') en de iudiciaria cognitio ^^') die ingesteld
werd om onrechtmatige weigeringen tegen te gaan.

469) Zoo ROSSBACH, Ehe, blz. 393 vlg., die de consensus van
het familiehoofd in den „Abschnitt" «Das Jas Connnbii" behandelt.

470) In de technische beteekenis van machthebber, Gewalt-

trAger.

471) Kaklova, Römische Rechtsgeschichte, ü, blz. 179.

472) De nooit afdoende besproken C. J. h. t. 18.
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(vooral yan propinqni, indien de vader overleden i

is, of om eenige andere reden zijn filia niet meer
in potestate heeft).

De rechtshandeling tot het aangaan van de
boven omschreven levensgenootsc;hap, gemeenlqk
huwelijksvoltrekking genoemd, heeft nu op zidi-

zelf moeilijkheden gegeven bij de plaatsing daar-

van in het adgemeene systeem der rechtshandelingen.
Ik heb mij zeer voorzichtig altijd vergenoegd

met deze levensgenootschap te noemen „op een

overeenkomst gelijkend", en zeker is sinds de tweede ishethnwei^k

van de bovengeschetste perioden ^^) een door

partijen wederzijds verklaarde wilsovereenstem-

ming minstens vereischt.

Reden, waarom algemeen het sluiten van het

huwelijk (nuptiae) aangaan van een overeen'

komst wordt geheeten. Zonder mij in te laten

op het vraagstuk, of het huwelijk wel onder
het algemeene, moderne juridische begrip eener

overeenkomst valt^^^), moet ik toch zekerlijk

op den voorgrond stellen, dat het iure romano
niet te brengen is onder het begrip contrac-

tus in den strikten zin^^^. Op autoriteit van

GlüCK^^^^^, neem ik dan ook aan, dat de uit-

drukking contractus nooit gebruikt wordt door de

een «oTereen-
komst" ?

473) Zie hierboven § 7, blz. 54 vlg.

474) B. W. a. 1356. j<>. 1374 al. 1 evenwijdig aan C C. 1108 jo.

1134 al. 1.

B. G. B. § 241, 242, 305. Zie de verklaring der §§ bij FisCHKR-

Henle, BOrgerliches Gesetzbnch, blz. 148 vlg. en 190 vlg.

475) Instit. m, 13, pr.

476) ErlAnterung, Bk. XXm, blz. 123.

477) Zie ook MiTTElS, Röm. Privatrecht, blz. 147. Uit aant 32,
tweede lid, zon men oppervlakkig het tegendeel lezen, maar uit

de voorbeelden van contractus bij obligationes quasi ex con-
tracttt blijkt dat ook MiTTElS GlOCK's opvatting deelt.
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Romeinen, wanneer zij van persoonlijke of familie-

rechtelijke verhoudingen spreken. Maar behalve

dit, zijn er voor de een-rechtsband-in-het-leven-

roepende wederzijds verklaarde wilsuitingen meer
voorwaarden gesteld, dan aan de bijzondere con-

sensus, die de grondslag van het huwelijk is. Deze
soort van wilsovereenstemming (het overeenkomen),
die vooral — het publiekrecht buiten beschouwing
latende — voorkomt bij familiereditelijke verhou-

dingen, wordt alleen bij het huwelijk door bijkans
alle schrijvers als een „contractus" aangewezen,

terwijl niemand er over zal denken de vereen-

voudigde adoptio en adrogatio^^), hoewel evenzeer

door een wederzijdsche wilsuiting tot stand gebracht,
overeenkomsten te noemen. Indien het echter bij

deze terminologische zwakheid gebleven was, zou
ik er verder geen woord aan wijden. Maar de

inlijving van het huwelijk in het Romeinsche con-

tractenstelsel, bracht mee, dat geleerde menschen
het ook verder wilden classificeeren. Zoo is in

Volgens Do- navolging van den grooten DONEIXUS ^'^ het huwc-
NELLüs is het

iij]|. veelal als een vorm van maatschap, een so-
hnwehjk een f .

^
,

maatschap, aetas rerum opgevat, van welke res de twee
voornaamste zijn de convictus en de mutua prae-
statio officiorum coniugalium.
Maar deze beide genoemde „verplichtingen" val-

len toch nooit onder het begrip „res solvenda"

478) D. I, 7,5: „sin autem a patre danttu* in adoptionem, in his

tUriusque arbitrimn spectando est vel consttMendo vel non eon-
tradidendo". C. Vm, 47, 4.

479) De jnre óvili, Xm, 21, 1 : „Eist vero in coniuges mntva
obligatie nuptiarum nomine ex consensn suscepta, non aliter,

qnam inter rerum aodoa hoins ipsias sodetatis inre consistit

ea obligatio duabns his in rebus stunmis: in convictn interiore,

eoqno perpetuo, et in officiorum conjugalium mutua prae-
statione".
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der klassieke verbintenis^definitie, noch onder het

begrip yan zaak, zooals die ingebracht moet wor-

den in eenige vennootschap. Mag zelfs een abstractie

als arbeid een rechtsgeldige bijdrage in een ven-

nootschap zijn, huwelijkstrouw of samenslaap kun-

nen toch nooit als een praestatie in den wettelijkea

zin, zooals die voor het bestaan der maatschap
noodzakelijk is, beschouwd worden. En zouden
DONELLüS en de zijnen een actio pro socio (des-

noods in factum of utilis) willen geven als de

echtgenooten hun verplichtingen niet meer na-

kwamen, als de vrouw gehoorzaamheid weigerde,
of het domicilie verliet, als de man zijn vrouw
verwaarloosde of met andere vrouwen samenleefde

of -huisde?**)
Een andere classificeering van het huwelijk vond 1

ik bij OrTOLAN, wiens Institutcnboek langen tijd
volgens orto-

_"• ,' , , . . ^ . , LAN een reftelm Frankrijk het leerboek voor het Romemsche contract.

Recht was. Meer als curiosum, dan ter bestrijding l

van zijn meening, waarvan de ongerijmdheid op
het eerste gezicht in de oogen valt, zal ik hier

]

zijn opvatting weergeven: Algemeen beweert men,
|

zegt hij, dat de huwelijksvoltrekking geschiedt door 1

1

480) WiNDSCHElD, Lehrbuch des Pandektenrechts, m, blz. 3:

nEhegatten haben gegen einander einen gericMüch verfolgbaren

Antpntch aaf eheUches 2iaacamiwnlében" en teekent daarbij aan:

„Nicht nach klassischem (? V.) r. R. wegen der nnbedingten
Freiheit der Ehescheidimg." In de eerste plaats is de vrijheid
van echtscheiding maar in een bepaalde periode voor beide echt-

genooten geheel vrij en ivrelnstinianeolangniet onvoorwaardelijk.
Maar hoe dan in het «hentige Recht" het vonnis geëxecuteerd
moet worden, kan ik mij niet voorstellen. Of wilde de echtge-
noot een schadevergoeding voor het geleden «nadeel" door de

weigering van den hnwelijksplicht. Mij dunkt, dat dit wel te zeer
een pretium affectionis wezen zal.

In de correctie voeg ik toe^ dat ik sedert heb gezien, dat ook
Brinz door W.'s ongeloofelijke bewering getroffen is. (Pandekten,
m*, blz. 678).
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de wUsTerklaring alleen en dos een consensneele

overeenkomst is.

Maar Ortolan gelooft daarentegen, dat het

„dn nombre des contracts réels" is en dat het

bestaan van het huwelijk van de traditio der vrouw
aan den man afhankelijk is *''). Er volgt voor hem
dan ook uit, dat de vrouw «eigendom" wordt van
den man, hetzij door de rechtshandeling zelf, of

,yqu'elle fut acquise, comme toute autre chose

mobilière" door usucapio *^*). Hoe geschiedt nu die

traditie? Dan krijgen wij een breedvoerig verhaal

over de levering door de depositio in conspectu ^),

waarbij «oculis et affectu" *^) het voorwerp wordt

aangenomen door den schuldeischer. Met deze
vorm der traditio komt de „levering der vrouw"

overeen; niet noodig is, dat zij „corporellement

emparée" wordt, maar de solus affectus (accipiendi)
zou de traditie der vrouw en dus het huwelijk

volledig maken. Op deze wijze zijn de bekende

Digestenplaatsen „matrimonium contractum, quod
consensa intellegitur" ^) en „nuptias non concu-

bitus, sed consensus fadt" ^), verklaard!

Wij zullen maar niet verder de particuhere wijs-

beid van ORTOLAN verkondigen, te meer daar hij

juist de huwelijksscheppende„ Realact",zooals demo-
derne Duitschers de domum deductio kenschetsen,

niet in zijn betoog opneemt en terecht beschouwt als

„non plus nécessaire a la validité du manage que

i81) Les Instittttes, I, 195. (3e druk), ook in Themis, X, blz.

496 (1830).

482) Tegen deze meening zie hierboven blz. 16 en uni 13 en 14.

483) Celsus, D. XLI, 2, 18, 2, depositio in domo enlAvouofUS,
D. XLVI, 3, 79, depositio in conspectu.

484) PAULUS, D. XLI, 2, 1, 21.

485) SCAEVOLA, D XXIV, 1, 66, pr.

486) Ulpianus, D. XXXV, 1, 15 en O. L, 17, 30.
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ne Ie sont de nos jours Ie voile blaiic....la con-

ronne de fleurs d'oranger . . . . la féte et Ie balqui
suivent l'hymcnée" *"7).

In het algemeen is het mislukt het matrimonium
in het Romeinsch contractensysteem onder te bren-

gen, althans de toegewezeu plaats naar behooren
vaar te maken en de reden ligt voor de hand:

Het huwelijk is geen contract, geen „obligatorischer

Vertrag," maar een bloot overeenkomen met een

doel, dat veel wijder en ruimer is dan de enkel-

voudige schuldverhouding, met een voorwerp,
dat verre het begrip „Leistung" overschrijdt
Bovendien is de solubiliteit een de obligatie ken-

merkende eigenschap, terwql het huwelijk juist op
stabiliteit gericht is.

Dit alles te zamen vormt de reden, waarom ik

in de begripsbepaling het huwelijk heb aangeduid— niettegenstaande ik ten zeerste van de zuiver

juridische beteekenis van het huwelijk overtuigd
ben — als een „levensgenootschap" een niet vast-

staand juridisch begrip in plaats van de consensus

op den voorgrond te plaatsen door aan te vangen :

„Het legitieme Romeinsche huwelijk is een over-

eenkomen, waarbij .... enz."

De verklaring van den overeenstenounenden wil

der partijen is óf een onderdeel van een der wijzen
van huwelijksvoltrekking (II* en III* periode) óf is

de huwelijksvoltrekking zelf (IV« en V« periode),
doch begrenst in geen van beide gevallen bijzon-
der het gebied van het huwelijk. Om deze reden

487) 1. L blz. 196. Tot m^n dienst staat de 3^* druk. Of in den
latcren dit barbarisme is weggenomen is mij onbekend. [In de
correctie heb ik den l^^*" druk (1882) gekregen, die op dit stok

ongev^sigd blijkt.]
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meen ik, dat bij de begripsbepaling de consensus

der partijen niet op den voorgrond mag geschoven
worden, gelijk in het algemeen de definitie's van
het huwelijk doen.

Geslachts-

betrekkingen
naast het hu-

welijk.

§ 13. Naast het legitieme huwelijk, zooals wij
dit hierboven uitvoerig omschreven hebben, kent de
Romeinsche samenleving van oudsher geslachtsver-

houdingen, die ofschoon niet van ephemeeren aard,

toch geenszins met het huwelijk gelijk te stellen

of te vergehjken zijn.

DelezNumae
over de pae-
lex.

Volgens de overlevering zou NUMA POMPUJüS,
de grondvester van het fas reeds straf bedreigd
hebben tegen vrouwen, die in niet-huwelijksche

geslachtsbetrekking tot een man stonden. NüMA
sloot haar namelijk uit van bepaalde offerplech-

tigheden^^') die slechts der onbesproken mater
familias en der virgo (?) vrij stonden, in een wet, welke

volgens de philologische reconstructie van Canne-
GIETER, die een voortrefielijke monographie over

dit onderwerp schreef, luidde : „Peleks asa iounonis

nei takitod, sei taket iounonei kseinibos demeisoes

akno femina [beter foemina. (V.)] kaiditod" *^*).

Dit „aram lunonis tangere" is veelal in de tro-

phische beteekenis, als „huwen" verklaard, zoodat

de zin van NUMA'S bepaling zou worden: een

vrouw, die reeds geslachtsgemeenschap heeft ge-

pleegd, kan alleen na offering van een lam onder
zekere vernederende omstandigheden aan Juno

488) Bruns, Fontes iur., I, blz. 8. „Paelex aram Jtmonis ne tan-

gito; si tangit, Jnnoni crinibis demissis agnnm feminam caedito."

Festns. Ve Paelices (ed. KiüNS, Fontes iuris, Scriptores, blz. 21.)

Gellius, Noctes Atticae, IV, 3, 3.

489) Camnegieter, ad legem Numae PompUii etc, blz. 343. (ed.

Fellenberg, Jnrispmd. antiqna, I, blz. 331).
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(Pronuba, lugalis) in het huwelijk treden^). Zoo

zegt Heineccius in zijn boek over de Augustijn-
sche wetgeving, dat nog altijd, niettegenstaande de

vele latere onderzoekingen op dit gebied, groote

wetenschappelijke waarde heeft: „Cui qutun rem
divinam facere novae nuptae interqne sacrificien-

dum more maiorum, aram tangere solerent: tan-

gere aram Junonis, idem est, ac nubere vel

convenire in manum"**^).
Het is zeker dichterlijk den lectus genialis, den

6ixx(Mq als het „altaar der huwelijks-godin Juno"

te beschouwen, maar een dergeUjke verheven beeld»

spraak is den pontificalen rechts-adagia volkomen
vreemd. Deze zijn voor de praktijk geformuleerd,

kemig, gedrongen en siereloos gesteld, zoodat, indien

de beteekenis zoo ware, de aanvang van den
NumlUschen rechtsregel zou zijn om in denzelfden

taalvorm te blijven: „Peleks nei noubitod" *'').

De uitsluiting van offerplechtigheden, een alge-
heele of gedeeltehjke excommunicatie treedt in het

Romeinsche fas herhaaldelijk als sanctie der nor-

men op*"").

Over het Romeinsche begrip „peleks" hebben Het begrip

nu zoowel juristen als philologen een eindeloozen "P^*^ *

strijd gevoerd. Zonder hier in een algemeene be-

schouwing eenigszins uivoerig te kunnen wezen.

490) Opsomming der schrijvers in dien geest bij GlOck, Er-

Iflntemng, XXVm, blz. 397, noot 90 en Cannegieter, op. cit.,

Cap. 3.

491) HEiMECaus, Ad. leg. JnL et Pap. Popp. I, 2, 8, blz. 29.

492) Vgl. Cannegieter, op. cit, blz. 351.

493) Het Ufo^ x^^'t ^toït (dfls inferis immolari") is m.i. niets

dan znlk een uitsluiting van de offerplechtigheden den snperis
ter eere, evenzoo als het „sacer esto'* de vogelvrij-verklaring,
de uitsluiting van alle offexgemeenschap en uitstooting uit de

bescherming der goden beteekent. Vgl. Plutarchus, Romulns,
XXn, Fbstus, de Verb. signif.,

Ve ptoran.
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wil ik in het kort toch mijn meening formn-
leeren: Peleks is oorspronkelijk iedere ontuchtige

vrouw, die in buiten-echtelijke geslachtsgemeen-

schap leeft, echter niet de meretrix, maar alleen

zij, die langdurig met een man samenleeft.

Massurius Sabinus bericht ons in zijn Memora-
lia : „PelUcem apud antiquos eam habitam quaecum
uxor non esset, cum aliquo tamen vivehat*^). Hij
zou nu nooit van „vivere cum aliquo" gesproken
hebben, zoo hij de voorbijgaande verhoudingen
had willen aanduiden, maar overigens maakt hij

geen onderscheid, in welke positie de vrouw tot

den man staat of zij alleen het Uef van een coe-

lebs is of met een legitieme echtgenoote het bed
van een getrouwden man deelt.

Gnavius Flaccus in zijn rechtshistorisch werk
over het Pontificaal-Recht: „De iure Papiriano",
duidt de paelex aan als een vrouw, „quae cum
eo cui uxor sit corpus misceat*'*) en Festus

schrijft: „Antiqui" (de rechtsgeleerden vóór AUGUS-
TUS beteekent het hier volgens Meyer *"), „proprie
eam pellicem nominabant quae uxoretn habenti,

nubebat" «O-

In historische Er zit Ongetwijfeld een historische volgorde in

ontwikkeung. jjeze begripsbepalingen van SABINUS en FLACCUS,
maar de gevolgtrekkingen, die MEYER maakt uit

het „apud antiquos" van SABINUS' uiteenzetting zijn

niet volkomen juist ^^). Zooals ik hierboven reeds

494) PAULUS, D. L. 16, 144.

495) D. LI.

496) Der rOmische Konknbinat, blz. 10. Vgl. OU Bois, De con-

cnbinatn apud Romanos, blz. 235 en CiCEXO, De oratore, I, 40.

497) De Verb. Si^. V* Paelices.

496) Op dt. blz. 11. De overigens zeer te waardeeren geleerde,
kent sch^nbaar niet jnist het aandeel, dat ,Paiiliis de diaken",
die .aciatc Caroli Magni" leefde, aan Festus' boek „de verbo-
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zeide, is voor den jong-historischen tijd, waamit
ons de lex Numae is overgeleverd een zeer mime
beteekenis aan het woord peleks te hechten. Aan
het einde der republiek ten tijde van Flaccus
heeft het begrip een inkrimping ondergaan en is

paelex zuiver en alleen de rivale ***) van de wet-

tige echtgenoote, die om geld of rang gehuwd is.

Zij wordt dan meer en meer de bijzit, „quam
Graeci t^aa^jcJv vocant" "*), "»).

De verwijzing der schrijvers naar het Grieksch, De Grieksche

zooals in de geciteerde plaats voorkomt en verder *****«^*

bij GelliuS: „Paelex autem quasi irxXKai^^ id est

quasi jtx^^kI? ut pleraque alia, ita hoc quoque
vocabulum de Graeco flexum est" ^'), vloeit voort

uit de toevallige overeenkomst der woord^ die

tot verwarring aanleiding gaven, te meer daar de

comici Grieksche voorbeelden navolgden en de

specifiek Romeinsche concubina en amica als »pel-

lex" ten tooneele voeren '^). Indien men een ver-

gelijking wil maken, zon men één lijn moeten

rtun ignificatione" gehad heeft. Zooalt Festus eea erkorting
an M. Verkius Flaccus' erklarend woordenboek maakte, soo
werd h^ zeli geipitomeerd door Paulüs Diaconus. METKRdoet
echter of deze een b^ Festus aangehaalde schr^Ter is; h^
spreekt althans van een ..Definition des Pavlos Diakonvs aas
Festus" en begint de definitie met Wanlus D. sagt"

^>9) In deze beteekenis wordt in een inschriftnit den Keizertijd
hei lievelingsdochter^e overgankel^k de „paelex" harer moeder
geqoemd C L L. IX, 5771.

500) Dit laatste is waarschijnlijk een aanmllende opmerking,
die door PAULUS is geplaatst achter Flaccus' definitie.

501) De etymologen Toeren het Latijnsche woord paelex op
het Hebreeawsche ^plelegesh" terug, en meenen dat dit woord
onder Phoenicischen invloed zon z^n ontleend.

MOVERS, Phönicische Altert. m, 1, hls. 81.

502) Noctes Att IV, 3, 3 L 1
503) PlautDS, Gist L 1, 28, 29. M«rc. IV, 1, 23.

t
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trekken met de heroïsche «-«aaax/^, ofschoon deze

gewoonlijk gekocht verden '°^) en soms in veel-

heden optraden '"'). De Attische pellex vindra wij
voor 't eerst in de Dracontische wetgeving, waarin
het recht van dooding gegeven werd, o. nL tegen
hem, die overspel pleegde Jr) jraxxccxff üv av êv"

ixsurépoiq vxi(r)v lx» '*'')• Deze vrouw leefde dus samen
met een man, die van haar wettige kinderen wil

en ook kan krijgen. Ten tijde der Oratores is zij

echter een dienstmaagd^''^) geworden en terecht

concludeert HruzA: „So glaube ich denn sagen
zu dürfen, dasz der PeUikat des klassischen Athen
kein Rechtsverh^tnis mehr war Die Pallakie

ist ein bloszes thatsachliches VerhMtnis geworden,
ohne Beziehung und ohne Bedeutung für das Rechts-

leben. Daran liegt es wohl auch, dasz vxmmx*! keine

feste technische Bedeutung aufweist" '°^.

De verwijzingen naar de Grieksche pellex voeren

ons dus alleen maar op een dwaalspoor.
Het begrip paelex heeft na de Augusti^che

504) Homerus, Odys. XIV, 202 vlg. De pellex wordt hier als een

„gekochte" gekenschetst. ,Éft2 3' ü v «f t >f rlxc nyirnif v(xAA«Ki«'.

Op aankoop wijst ook Menanders, Phlocins, waarvan de inhond

bij Geluus, Noctes Attic. II, 23, 8, nAccesserat dehinc lectio ad
enm locom, in qoo maritns senex snper nxore diviti atqne de-

formi, quod ttncéttam snam .... coactus erat venwndart snspectam
nxori quasi pelicem". Misschien is echter ook pellex hier nit-

breidend gebruikt.

505) Homerus, Dias, IX, 449 en XXTV, 495 :

inix KOU iixtt ftév (toi (Sf( ék vtfSvot Ifrxv.

rot/C y 2iAAov$ itei 'irntrov ivi luyAfotvt ymaVui'

VgL Homerus, Odys. I, 432 vlg. Te algemeen Meter, Konknbi-

nat, blz. 14.

506) DemosthENES, c. Aristokr. XXm, 53.

507) Pseudo-DEMOSTHEMES, c. Neair. geciteerd blz. 97.

508) Hruza, Gesch. des Familienrechts, II, Polygamie u. Pellikat,

blz. 93.



127

wetgeving en de inyoering van het concabinaat

we«* een uitbreiding ondergaan en wordt dan ge-
bruikt in de beteekenis van „ontuchtige", zonder

eenig onderscheid in het geslacht van den be-

drijver der ontucht, noch in de soort der ontucht

of den duur der ontuchtige verhouding. Festus

zegt op zijn eigen tijd doelend ^*'') : „Paelices nunc

quidem appellantur alienis succumbentes, non
solum feminae sed etiam mores "°). Geheel zonder

grond beschouwt ZiMMERN deze beteekenis als de
oudste" »").

De bniten-echtelijke verhouding van man en

vrouw vormt een groot gebied voor de cultuur-

historische onderzoekingen, maar voor rechtskun-

dige beschouwingen levert zij tot AUGUSTUS' re-

formatie-wetgeving niets belangrijks op. In de laatste

eeuwen der Republiek neemt de tegenzin tot het

huwelijk en de verslapping der huwelijksbanden
toe "') en kwamen de Romeinen tot het aanknoo-

pen van liefdesbetrekkingen van langeren duur,

hetzij in plaats van, 6f wel, naast het huwelijk "').

De wetten van AUGUSTUS stellen aan het concu-

binaat voorschriften, wraken en bedreigen met
straf aan de eene zijde sommige verhoudingen
(adulterium, stuprum), terwijl zij daartegenover
andere verhoudingen een eenigszins legalen grond-

509) MOMMSEM-GRADEmriTZ geyen den leeftijd van Sextus Pom-
ponius Festus, „sectmdo tertiove nostrae aorae saecolo" aan.

Kipp, Geschic^te der Qnellen, blz. 185, laat hem omstreeks
150 p. Chr. n. leven.

510) De Verbomm Signiiicatn, V» paelices.

511) Geschichte des Röm. Privatrechts, P, blz. 485.

512) Friedlaender, Darstellnng ans der Sittengesch. Roms, 1, 4,

blz. 439 vlg.

Marquakdt, Privatleben, I, blz. 66 en 67 noot 3.

513) Pldtarchus, Conjngalia praecepta, XXIX, (ed. cit. blz. 168.)

fii Kvaiuu r$ enrfi luu óf yetfttr^ xcd 6t irtAfci nvtlvm*.
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slag verschaffen (concubium), door personen in

zulk éen verhouding levende buiten de wettelijke

strafbepalingen op coelibaat te stellen en somtijds
aan deze verhouding wettelijke gevolgen te kop-

pelen''^), ofschoon eerst de erfrechtsregeling der

concubinen-kinderen van JUSTINIANUS een zoo-

danig zelfstandig gevolg aan het concubinaat hecht,

dat men het daarna pas eenigermate een rechts-

verhouding zou mogen noemen "').

Augustus' § 14. Wij moeten nu alvorens onze aandacht

weïltï?*''*'" aan het concubinaat verder te wijden, in het bij-

zonder uit rechtshistorisch oogpunt de wetgeving
van Augustus onder de oogen zien voor zoover

zij op het concubinaat en op het huwelijk betrek-

king heeft.

Reeds meermalen moesten wij in den loop van
dit proefschrift op de sociale en ethische toestan-

den wijzen, aan de eene zijde niet medegaande
met hen, die de Romeinsche samenleving als één

groot hol van ontucht voorstellen, anderzijds de

zedelijke afdwaling en haar invloed op bevol-

king, samenleving en recht niet nit het oog ver-

liezende.

JULIUS Caesar had wellicht in nav<rïging van
de Grieksche wfM$iTM "'), "^) van wie wij al zeer

514) o. a. Bij de concubina-Trifgelatene. D. XXV, 7, 1 en 3.

515) Het erfrecM der concubina en haar kinderen en de legi-
timatie der nit concnbinaat-geborenen. C. V, 27. 8, tqq.

516) MUSONIDS in Stobbaeus, Florile^nm, LXXni: .Ne^ltfr4< mAv.
itMÜMt 'érti^cn yif» tuü cuipi >uti yuvtltu ic.r.A.

Aeuanus, Variae historiae, VI, 4. ,N^/«ec i«Tl tok zrmtTiérttt riv

en Akistom (Stobbasds, Florileg. ibid.) Tolgena wian de Spar-
taansche wet den iymit^ciy den coelebs, den ^«yM^oc, hem, die te
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vroeg TafUKo) üófut ontmoeten—»
ziende dat de bevol-

king van Itali€ met groote schreden achteruit ging,

belooningen uitgeschreven voor de ToAt/T«/$/« "^,

maar de afkeer van het huwelijksleven was ster-

ker, dan dat de schaarsche voordeelen een omme-
keer vermochten teweeg brengen of merkbaar

eenigen invloed konden uitoefenen.

Na den slag bij Actium, het sterfbed der Ro-
meinsche Republiek, keerde OCTAVIANUS, die thans

de rust in het gansche Rijk hersteld had, in Rome
terug (29 a. Chr. n.), waar hij, nu de Oorlogstem-

pel gesloten werd, zich kon wijden aan het

hoofddoel van zijn leven: de regeneratie van het

zedelijk leven.

Tweeledig was die taak : hij moest den inwendigen augustus*

vrede door wijze staatsinrichting, die in verband ^^ ^ ^'

met de oude instellingen toch aan de nieuwe om-

standigheden aanpaste ""), bewaren, om daarna

laat in 't huwel^k trad en ten slotte het zwaarst den )uocoy*itfo(,

hem, die een met de wet strijdig huwel^k sloot, ^ttft^» rirni.

517) DIOOORUS SiCULUS» XV, 87. Oi het van CAESAR een navol-

ging der Grieken was, is onzeker, daar ook in Rome vóck* Cae-
SAR de «praemia patmm'' niet onbekend z^n. Men zie SciPlo's

rede biy Geujus, Noctes Atticae V, 19; uitvoerig HEDiECaus, ad

leges Jtiliae et Pappia Poppaea, I, cap. 2.

518) Dio Cassids, XLm, 25. Cicero, proM are. en Caesars, Lez
agraria (59 a. Chr. n,) waarin b^ de akkerverdeeUng de dves,
die vaders van drie of meer kinderen z^n, bevoorrecht worden.
DiO Cassius, XXXVm, 1 vlg. VgL SuETONius, Caesar, XX

519) Montunentnm Ancyrannm, n, regel 12—14 b^ Mommseh
(zie de volgende aantt.) blz. LXXn.

ifX»^ <^ lucTetKuoftha iiitfémvéfitv

xtf} iurii wtXKttv irftey(ümn inffiivx

ifituriv roU ittrémtr* xetfilmKcc,

(De uitgave, die JöRSi Ehegesetze, vaa het Nonnmentum Ancy-
rannm aanhaalt, w^ zeer af van NOMMSEKS tekst, wiens werk
Mi wel citeert Welke uitg*ve h^ heeft gebruikt, heb ik niet

knnnen ontdekken.)

Legibns novifs ItUis et reduxi
fnaJta «Jxempla maiorum exo-

lentia iam ex nost[ro cMtat* et

tp— proposo/f multamm rerfbm
|mpla mutanda posteris.
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eerst door een wetgeving loon en straf afwegende,
de Romeinen tot het aangaan van huwelijken te

nopen en van het plegen van ontucht te weren.

In het Monumentum Ancyranum "°), waarop
ingevolge zijner testamentaire beschikking AUGUS-
TUS' dagen verheerlijkt zijn, herdenkt hij meer

zijn krijgs- en „Verfassungs"-daden dan zijn civiele

wetgeving, die na de XII Tafelen de eerste be-

langrijke civiele legislatie in Rome is'").

Het is mij in geen enkel opzicht een raadsel,

waarom de oude en grijze AUGUSTUS maar heel

weinig van dat groote werk, dat zijn leven ver-

vulde, in het eigen verhaal zijner gestae neder-

legde. Hijzelf gevoelde, welke groote gebrek^i aan

zijn leges kleefden, blijkens de herhaalde wijzigin-

gen en aanvullingen, die hij in zijn wetten moest

aanbrengen '''), omdat zich de rechtsaanleg van
het volk erop richtte om de bepalingen te ontdui-

ken'^) en salvis verbis legis haar dwang te ont-

520) Zie MOMMSEN, Res gestae divi Ang'. ex Mont<*. Anq^^ano
et Apolloniensi.

521) Tichelaar, Beteekenis t. h. Rom. Recht: „460jaar na de wet
der Twaalf Tafelen komen de leges Jaliae en Papia Poppaea
tot stand 'en worden in tegenstelling dier wet novae leges ge-

noemd, op zichzelf reeds een voldoende bewijs, dat in dien

tusschentijd een wettelijke regeling van het privaatrecht niet

had plaats gevonden".
522) SUETONius, Angnstus, XXXIV : „Comque etiam immatn-

ritate sponsamm et matrimoniomm crebra mutatione vim legis
elndire sentiret, tempus sponsos habente coarctavit, divortüs

modum imposuit".
Dio Cassius, LVI, 14. Daar gedurende den verlovingsttjd de

verloofden de iura maritorum bezaten, verloofde men zich bij

wijze van wetsontduiking met jonge kinderen. Ifieraan stelde

Augustus paal en perk, door alleen als sponsalia te kwalificee-

ren die verhoudingen, waarbij binnen 2 jaren een huwelijk kon

volgen, dus met meisjes van 10 jaar ten minste.

523) V. IHERING, Geist, IIP, % 57. DieSchleichwegedesLebens:
blz. 261 en 263.
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gaao, omdat de senatoren in bijna vijandige hou-

ding zich verzetten tegen de „leges acriores" ^**)

en hij door uitsteltermijnen "') en verzachtingen *^
zoowel der normen als der sanctie veel van zijn

eigen overtuiging opgeven moest Het lijdt geen

twijfel, dat de groote princeps ten volle over-

tuigd was aan zijn levenseinde, dat zijn zedelijke

arbeid een mislukking was,
Dan treft het des te meer bij MONTESQUlEü montesqdieü

den geleerden Franschen schrijver, die heden nog tij^chchuwe-

op de Fransche rechtslitteratuur onmiskenbaren üjkswetten.

invloed oefent, te lezend „Cette loi d'AUGUSTE (1.

Pap. Popp.) fut proprement un code de loix etun

corps systématique de tous les réglements qu'on

pouvait faire sur ce sujet On y refondit les loix

Juliennes et on leur donna plus de force, elles

ont tant de vues, elles influent sur tant de choses

qu'elles torment laplus helleportie des loix civiles

des Romains" "^). Mij dunkt, dat hij den geest
dezer wetgeving niet heeft doorvoeld, anders had

hij doorzien, dat de Julische wetten in het minst

niet haar doel hebben bereikt en dat zij „tant de
choses" beïnvloeden, omdat de princeps niet in

staat is rechtstreeks zijn doel: de moreele verhef-

fing der Romeinen, te bereiken ***). De huwelijkswet- De negatieve

geving van AUGUSTUS slaagt in geenen deele erin, de 'S^es lïï
het huwelijk, het familieleven op een hoogeren et p. p.

trap te plaatsen, de huwelijken worden gesloten
—

524) SUETONIUS, Augnstus, 1. c. Dio CASSros, LIV, 16.

525) De term^nen van uitstel knoopt JöRS, Elhegesetze, aan het
anonieme „mittlere Gesetz".

526) Dio Cassius, LVI, 10.

527) MOKTESQDIEU, Esprit des Loix, XXm, 21. (ed. at m,
blz. 32).

528) VgL KUHLSHBECK, EntwicUnngsgeschichte, I, Instit: blz.

270, aant. 3.
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soms zelfs in schijn *")
— om niet incapax te

worden ten opzichte van open vallende erfdeelen *^,

om niet verstoken te blijven van zékere beamb-

tenprivilege's ^*) en vat dies meer zij ^*% Terwijl
in de onde Republiek de vader trotsch was op zijn

zoons, zijn erven, hecht hij nu aan kroost, omdat hij

door hen economische voordeelen verwerven kan.

MarquARDT zegt dit zeer karakteristiek: „Man
schloss nunmehr Ehen, aber nicht um Erben zu

haben, sondem nur um Erbschaften zu erlangen" '").

Inplaats van het te verheffen, drukken de Juliae

rogationes het zedelijk peil omlaag *'*) : terwijl het

vroeger tot lof der vrouw was na den dood van
haar echtgenoot hem levenslang te betreuren— „uni-

vira coniunx" gelijk de epitaphen zeggen "'),
— wordt

zij nu genoopt op „poena legis Juliae" haar rouw —
na den tijd noodig om een commixtio sanguinis

529) Gaius, ad leg. Jol. et Pap. D. h. t. 30, „StmuUUae nuptia»
ntillins momenti sant".

Teremttos, Andr. I, 1 19 ylg.:

..... Hoc primom in re hac praedico tibi

Qnas credes esse non sant verae noptiae" —
«Car simnlas igitor".

Cf. HEINECCnJS, Ad leg. JoL et. P. P. n, 7, blz. 198.

530) Gaius, Inst n, 111, 144, 286.

Ulpianus, Fragm. XIX. 17, XXII. 3. „Latinns lonianas lege
lania capere hereditatem prohibetar, idem inris est in persona
caelibis propter legem Jaliam."

JUSTINIANUS, C. de cadacis toUendis (VI, 51) \. anica.

531) DiO CASSIUS, Miit» Sé to^c liiv K«( «TfrtfO'/oi/; x«< KAifp«rovc tlvett,

irxSjv tl' rif To^vrrxii'at 4 y^fiou Tfovonfa T^o't/if*, hiermede bedoelend
de ontheffing der gehuwde en kinderen hebbende proconsuls
(ProTindale regeling van 27 a. Chr. n.) van het loten om de
provincie's en het recht van voorkeur aan deze gegeven.

532) Zie de uitvoerige uiteenzetting in JÖKS' dissertatie: Ver-
hUtnis der Lex Julia znr Lez Papia Poppea, blz. 20 vlg.

533) Privatieben, blz. 77.

534) Zie v. Ihering, Geist, m, blz. 261. Deze is echter ter zake
an een ruime mate van overdrijving niet vrij te pleiten.

535^ TXRTDLUAKOS, de nxore I, 7.ZieBxiSS(»ilC», deVcrb.sign.
Ve uaivira.
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te- voorkomen'^ — te vergeten en een nienw

huwelijk aan te gaan. Echtbreuk met goedvinden
van echtgenooten, wien de facultas generandi
ontbreekt, of die een verachtelijke winst willen

maken uit het zedelooze bedrijf hunner vrouwen,
is een dadelijk gevolg van AUGUSTUS' wetgeving "^).

Het grootste euvel, dat de Juliaansche wetten wer-

kelijk tot onzedelijke wetten stempelt, is het dela- Hetdeiatoren-

toren-bedrijf *"), een minderwaardig middel, waar- ^®^'-

mede de handhaving dier wetten mogelijk gemaakt
werd. Niemand was in zijn huis veilig voor
die „handhavers der zedelijkheid", welke zonder

schaamte een man aanklaagden, die geen andere

vergrijpen zich ten laste had laten komen dan

rijk te zijn. W^ant bij den omvang van het slaven-

wezen waren er altijd slaven te vinden die omkoop-
baar waren'"), of and^^ wanneer zij volgens de

536) Ulpianus, Fragm. XTV : «Feminis lex Jnlia a morte uiri

anni tribnit nacationem .... lex antem Papia a morte niri bienni."

De lex Papia Poppaea heeft das weer bij wijze van verzachtiiig
van het principe (zie hierboven blz. 131 aant. 526) den uitersten

termijn voor het nieuwe huwelijk der vrouw op twee jaren gesteld.

537) D. XLVm, 5, 2, 2. 3. 4. De lex Julia de adnlt. stelt straf

op de prostitutie van de echtgenoote.
D. e. t (8) 9 „Quaestum ex adulterio uxoris suae". D. h. t. (29) 30, 3.

Seneca, de beneficiis I, 9, 4.

538( SCAEVOLA, D. XLVm 5, 15, 2. „ultra eos (sexaginta) dies

neatrlna voltuitaa exspectatur"
Mascianüs, libro singulari de delatoribus, D. XLIX, 14, 18.

Vgl. Calistratus D. e. t. 23.

Ook de andere wetten van AUGUSTüS, de lex Julia sumptuaria
(Geluus, Noctes Atticae II, 24, 14) kennen het delatorenwezeui
niet sledits de lex Papia Poppaea met het oog op de aan den
fiscus vallende erfdeelen. In de Jnstiniaansche Codificatie treffen

w^ ook de beschrijving van het delatorenbedrijf b^ de lex Julia
de adulteriis coftrcendis, zoo de boven-gedteerde plaats uit

SCAEVOLA's Regulae.
539) JOVEKAUS, Satyrae DC 102 :

secretum divitis nllnm
Ess* patas? mtW nt tae^ant, iomeata loqaentnr
Et canis et portes et marmora.
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wqze voor de slaven door de lex Jnlia de adul-

teriis voorgeschreven op de pijnbank verhoord

werden*^), zich niet ontzagen han meesters val-

schelijk te betichten.
' f v «^ •

Reeds onder keizer TiBERIUS, den opvolger van

Augustus, moest er tegen deze parasieten van
de Romeinsche samenleving opgetreden worden<

TaciTüS schrijft: „Acriora ex eo vincla, inditi

custodes (L e. delatores) et lege Papia Poppaea
praemüs indncti, ut, si a privilegiis parentum ces-

saretur, velut pareus omnium populus vacantia

teneret. Sed altius penetrabant urbemque et Ita-

liam et, quod usquam civium, corripuerant, multo-

rumque excisi status. Et terror onmibus intenta-

batur, ni TiBERIUS statuendo remedio quinque
consularium, quinque e praetoriis, totidem é cetero

senatu sorte duxisset, apud quos exsolutiplerique

legis nexus modicum in praesens levamentum

Juere**^). Dit „in praesens" heeft betrekking op
de latere hernieuwde middelen om de burgers

tegen de baatzuchtige en te volijverige handelin-

gen der delatoren te beveiligend^).
Wat echter zeker is, AUGUSTUS mag in zijn

middelen gefaald hebben, zijn bedoeling en grond-

gedachten waren nobel Hoe gaarne had hij niet

den ouden vaderlijken godsdienst weer willen doen

herleven om het godsdienstig gevoel als basis

voor zijn zedewetten te hebben. Maar reeds in de

dagen van CICERO was het oude, waarachtige

540) Argnxn. e.D. XLVm, 5, 18, 4. «In incerto,ntPapinianiisre-

spondit (Cf. D. XLVm, 5, 40, 8.) et estrescriptiun,8erTonuntor-
menta cessant, qnia et lex Julia cessat deadiilteriis."Hetnan'vre

verband tnsschen de tortunr en AUGUSTUS' wetgeving spreekt
er te dnideUjker nit. Vgl. D. e. t. 1.

541) Annales, m, 28,

542) SUETOMIUS, Nero, X.
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geloof yerdwenen '^) was de cultus der oude

Romeinsche goden voor zoover zij nog dooide- i>e slechte

voerd werd, enkel sleur zonder diepere beteeke- ^^emce coi-

nis, niet meer grondend in de harten van het tus.

volk. En daar naast was als een sloopend vergift

de aanbidding van exotische goden Rome binnen-

gedrongen, meestal Aziatische ^**) en Aegyptische,
wier dienst zich uiterlijk zeer vroom vertoonde,

naar inwendig slechts onzedelijks en schandelijks
bevatte. Vruchteloos was de strijd door het betere

Romeinsche element gevoerd tegen de indringing
van Isis. In het jaar 696 der Stad werd de dienst

door de Senaat verboden'*'), als een „superstitio

turpium et otiosarum", maar de triumviri in het

jaar 706 a. U. c. bouwden voor Isis een tempel met

openbaren dienst ***). En of Agrippa ook later den
dienst buiten de Stad verwees **% tot op Alexan-
DER SeverüS vond deze Godin, die voor Rome
een verderf was**"), haar aanbidders openlijk of

heimelijk.

543) De divinatione, II, 34. Zie Kuhlenbeck, Entwicklnngsge-
schichte, I, Instit. blz. 27Z

544) Het begint met de Phrygische Mater Magna*dieii8t (204
a. Chr. n.). Zie Beckek-Marquaxdt, Handbnch, IV. Gottesdienst
blz. 82. Over de Sibyllijnsche Boeken en de XV-viri sacris faónn-
dis aldaar blz. 294 vlg. en 325 vlg.

545) Tertuluanus, Apol. VL
546) DiO CASSIüS, XLVn, 15.

547) DiO CASSIUS, UV, 6. ,ri rt Uf* rit Aiyvwnm inslnvm aMi^ («

re 'irru ScitérrtifM^ (scil. AGRIPPA).
548) Bij voortduring kwamen er schandalen voor, waarin de

Isispriesters betrokken waren. Dio Cassius, XLII, 36 JOSEPHUS,
Antiq. XVlu, 3, 4 Met behulp der Isispriesters wordt een zekere
Paulina door em nobilis onder masker van den hondskoppigen
Anxtbis tot ontncht verleid.

Zie Becker-Marquakdt, Handbnch, IV, blz. 87. die Bc-

reitwilligkeit, mit wélcher die Isispriester dienftchtlichenFeiem
der Göttep zu nnsittlichen Zwecken benutzen Hessen, erregte
fortwflhrenden Skandal".
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Het was den princeps niet mogelijk tegen het

werk Tan de priesters van al deze heiligdommen
in, den ouden Staatsgodsdienst te doen herleven.

Maar toch blijkt uit alles zijn streven in dien

geest; het monumentum Ancyranum vermeldt vele

herbouwen van tempels, waarin de oude Goden
vereerd werden, door AUGUSTUS' toedoen: „refe-

citque Capitolium sacrasque aedes nu mero

octaginta duas" '^'). Naast deze naar buiten blij-

kende handelingen, is het onmiskenbaar, dat hij

zich ook in zijn hart één gevoelde met den ouden
vromen kultus, onder welks heerschappij de vader-

lijke zeden zulk een strenge tucht en eenvoud
hadden en het Romeinsche volk zoo krachtig ge-
weest was. Als bewijs hiervoor wil ik aanvoeren

zijn afkeerige houding van de goddelijke vereering
van zijn eigen persoon. Hij verzette er zich steeds

tegen, dat de Augustaldienst staatgodsdienst
werd "% ofschoon hij natuurUjk niet kon weren,
dat in de provinciën keizerkultus bedreven werd,
daar werkelijk onder invloed der Oostersche aan-

biddingen het geloof aan de goddelijke afkomst

des keizers ingang gevonden had '").

Hoe gering feitelijk"') de invloed van AUGUS-

549) MOMMSEN, Res Gestae, LXXXVI (Mon. Anc. Lat VI, regel
37, „octa^te" is ingeToejd nit Mon. Anc. Gr. XIX, regel 3).

SSOfi BeCCER-MakqdaROT. Handbnch IV. blz. 99. „Nach seinem

(AuGOSTOS') Tode begann der in der Provincen bUtur g»dald»t*
Dienst des Kaisers Staatscult za werden". Zie ook blz. 424 vlg.

551) Een bewijs mag het z^n, dat de Alexandr^nsche schippers
Augustus als schutspatroon hadden, Philo, leg. ad Caitim, blz.

784 vlg. BKdCEK, Handbnch, II, Staatsrecht, 3e Abth., blz. 303.

552) De kerkvaders onden Augustus' wetgeving tmtx belang-
r^k. TSRTÜIXUHUS, de exhort: XII, de nxore: I, S. De keizers

Maxinianus en ConSTANTUN zeggen : „Leges hae Tere dicnntnr

/mndeantmUi rt^pabUoas." PanegTricom, n, 4. VgL Montesquisu,
Esprit, hierbOTca, blz. 131. Ook werden zy partieel bQ het toI-
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TUS' wetgeving was en hoe weinig zij medewerkte
tot een verheffing van het zedelijk bewustzijn van
het Romeinsche volk, het is zeker de zaak naar
den einduitslag alléén beoordeelen, wanneer men
deze wetten als opzettelijk onzedelijk en zoo door
Augustus gewild voorstelt «•).

Het duidelijkst treedt AUGUSTUS' edele be-

doeling op den voorgrond, als wij zien, hoe hij

voor zijn wetten heeft moeten strijden en ge-
streden heeft al de jaren van zijn regeering door
en voorzeker zou de Romeinsche samenleving er

anders en beter uitgezien hebben, zou meer toe-

gankelijk geweest zijn voor de leer van Christus,

indien de wetten van den grooten Keizer tot het

doel gevoerd hadden, dat hij zich voor oogen
had gesteld: de zedelijke verheffing van het Groot-

Romeinsche volk door een wetgeving op het hu-

welijk»*).

trekken van een hnwel^k geciteerd. Maktianus, Capella, n, 217

(ed. KOPP): «Hunc tabnlas dotalea vel nnptiales, ac PapUan
Popptutanque Ugwn tüunnt rteHari," sooals b^ ons de art. 15S,

159, 160, 161, 162 B. W. door den ambtenaar ran den burger-
lijken «tand plegen te worden roorgelesen.

553) Merkwaardig Tooral ii dat V. Iheximg ti» een der on-

«edelijkheden aanneemt dat de 1. J. et P. P. .Greisc oud Grei-
sinnen in die Ehe trieb" (GUST, III>, blz. 961), terw^l AOGüSTUS
xeer wel inziende, dat zulke huweli||ken niet in het belang van
de zedel^kheid of de volksvermecrdering waren, Juist de vrouwen
coelibes boven de 50 en de mannen boven de 60 jaren van de
poena coelibitatis bevr^dden. Het is toch zeker niet op Augits-
TUS' rekening te boeken, dat onder si|n opvolger Tiberids een
Senatus consultnm {PênteUumm niet Pemidanum zooals OtPlA-
MUS. Pragmenta, XVI, 3 geeft) de poenae legis JuUae perpetuae
maakte. Zie ZïMMERM, Gesch. d. Röm. Privat-Recht, P, f 174,
blz. 636 vlg.

554) Ik kan het in geenen deele eens z^n met het beeld, dat
Fkrxbro van AUGUSTOS geeft in z^n .Grandeur et décadence de
Rome" (vertaling Urb. Mengin). Noch de verontschuldiging van
JuuA's levensw^ze, noch de onedele motieven aan Augustus
toegeschreven voor al diens handelingen, vind ik in de littera>

tuur gestaafd.
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Gelijk ik in de voorrede heb geachreven, moch-
ten de omstandigheden niet gedoogen, dat ik mijn
werk voltooide. Ofschoon ik de bouwstoffen groo-
tendeels heb verzameld, speciaal voor §§ 20 en

21, waartoe ik eenige maanden arbeidde op het

juridische seminarie en op de voortreffelijke bi-

bliotheek der Leipziger Hoogeschool aan de hand
van de leerrijke aanwijzingen van professor Dr.

LUDWIG MTTTEIS, ontbreekt mij tijd en gelegen-
heid tot een mij bevredigende systematische rang-

schikking en wil ik eindigen met het aangeven
van het plan, volgens hetwelk ik oorspronkelijk
dit proefschrift had willen voltooien:

§ 15. a. Historische en dogmatische uiteenzetting
der verschillende huwelijkswetten van AUGUSTUS,

6. in het bijzonder het „mittlere Gesetz" en de

tijdsbepaling daarvan.

§ 16. a. Het concubinaat na de leges Juliae.

b. De strijd van de Christenkeizers tegen het

concubinaat
c. Historische toetsing van den titel „De concu-

binis". (DJCXV, 7.).

d. De volksrechtelijke modificatie's.

e. De „Abarten" als soldaten-concubinaat, iomi-

caat en het opgeschort soldaten-huwelijk.

§ 17. o. De ontbinding van het huwelijk, ook in

verband met het concubinaat

6. Titel DJCXIV, 2, de divortüs et repudüs
c. De historische ontwikkeling van het divortium.

d. Ontbinding van de manus.

e. Gevolgen daarvan voor de „persona" van de
vrouw.

ƒ Daarop grondende schijn-handelin^n tegen
het einde van de' Republiek.
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g. Augustus tegenover het diyortinm.

h, CONSTANTINUS' wet op de echtschddtng: C
Theod. m, 16, de repudüs, 1.

1. JUSTINIANUS' Novellen tegen de echtscheiding
met onderling goedvinden.

/. De Romeinsche „kinderwet": CV, 24, „divortio

facto, apud quem liberi morari vel educari debeant".

§ 18. a. De rechten en plichten der echtelieden

ten opzichte van elkaar, wat betreft htm persoon,

volgens het Corpus luris.

h. De ontwikkeling daarvan sedert den aanvang
der rechts-historie volgens de perioden van § 7

hierboven.

§ 19. a. Herkomst der gebruiken bij het aangaan
van de manus en van die bij het sluiten van het

huwelijk.
b. Het onderlinge verband.

c. Kritiek op Rossbach.

d. De domum deductio en haar juridische (?)

beteekenis. Vgl. Hierboven blz. 43.

e. De huwelijksvoltrekking in den lateren Kei-

zertijd. (VOIGT, Rechtsgeschichte, lU).

§ 20. a. Het huwelijk in de provincie's voor zoover

geheel of deels op Romeinsch Recht berustend

(Weisz, Ëndogamie).
6. Invloed van het provinciaal Recht (volksrecht)

op het tot wereldrecht ontwikkelde Romeinsch

Recht, (algemeene beschouwing).
c. Speciaal op het Romeinsche huwelijks-per*

sonenrecht.

d. In verband hiermede de donatio ante (prop-

ter) nuptias.
e. De inscriptiones, die ons leeren omtrent sub c.

ƒ Grieksch-Romeinsch en Egyptisch-Grieksch-Ro-
meinsch huwelijks-personenredit.
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g. Kritische bespreking van RÉVILLOUT, Hruza
en MITTEIS te dezer zake.

§ 21. a. De tegenwoordige stand der papyrologie
en haar beteekenis voor de rechtsgeschiedenis.

,Wie uns die zarten braunen Bl&tter den „kon-
kreten Tatbestand" erschliessen", (Wenger). LiT-

TEN, Römisches Recht und Pandekten Recht WlLC-

KEN-GRADENWITZ, Einftihrung in die Papymsur-
kunden. Het door deze opgerichte, speciale tijd-

schrift voor papyrologie: Archiv für Papyrusfor-

schung.
h. Wat de kennis der papyri ons leert omtrent

de vraagstukken van § 20: MiTTEIS, Archiv, I,

blz. 183 en 343. (c. f. De „Petition of Dionysa"
ed. GrenfeLL en HUNT).

Verder o. m. P. Fior: 36 (cf. C. I, 5, 3, 2). Pap.

Oxyrh. 237, stadhouderlijke edikten over het

huwelijksrecht
NiETZOLD, Die Ehe in Aegypten zur ptolem^sch-

römischen Zeit
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Aelianus,
Variae Historiae, VI, 4 . 128.

AlSCHYLOS,

Agam. 1116. . . 78.

Septem c. Theben, 181, . 97.
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