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Het klassieke Athene is de bakermat van de 
democratie. Wetten werden er, vanaf de 5e 
eeuw v.Chr., in de volksvergadering voorge
steld en goedgekeurd. Maar ook meer dan 
150 jaar na het begin van de democratie zag 
de Atheense redenaar en politicus Demos 
thenes (384322 v.Chr.) in het systeem van 
wetgeving nog altijd invloed van hogere 
machten. Volgens hem was iedere wet 
‘zowel een voorstel van wijze mannen als 
een uitvinding en gift van de goden’.1 Dat er 
een verband bestond tussen de menselijke 
wetgeving en de wil van de goden was voor 
de oude Grieken vanzelfsprekend: dit was 
de enige manier om te garanderen dat de 
wetten niet arbitrair, maar juist waren. Het 
doet enigszins denken aan de wijze waarop 
veel moslimlanden verlangen dat hun wet
geving in overeenstemming is met de sharia, 
hoewel zij, net als de oude Grieken, danig 
van mening kunnen verschillen wat die god
delijke wetgeving nu precies voorschrijft.

Een paar goden dragen in het antieke 
Griekenland een speciale verantwoorde
lijkheid voor het recht en de handhaving 
daarvan. In de eerste plaats is dit de godin 
Themis, een van de oudste godinnen, de 
dochter van Hemel en Aarde. Zij staat voor 
de natuurlijke orde, zoals dat kinderen hun 
ouders respecteren of mensen de goden 
eren, zaken die zo vanzelfsprekend zijn 
dat daar geen wetgeving voor nodig is. 

Volgens de Griekse dichter Hesiodus (8e 
eeuw v.Chr.), die in zijn gedicht ‘Theogonie’ 
(‘Oorsprong van de goden’) de onderlinge 
relaties tussen de Griekse goden beschrijft, 
sliep Themis met Zeus en baarde zij hem 
drie dochters: Diké (‘Gerechtigheid’), 
Eunomia (‘Goede Wetgeving’) en Eirene 
(‘Vrede’), drie deugden die aan de basis 
liggen van iedere gezonde samenleving. Het 
is daarbij interessant dat Goede Wetgeving 
gescheiden wordt van Gerechtigheid. Je 
kunt immers goede wetgeving hebben, maar 
als die verkeerd wordt toegepast is er nog 
steeds sprake van onrecht. Bovendien wor
den beide begrippen gekoppeld aan Vrede. 
Dat laatste begrip verwijst niet alleen naar 
vrede met vreemde mogendheden, maar 
vooral ook naar de sociale vrede binnen de 
gemeenschap: gebrek hieraan leidde in de 
oudheid vaak tot bloedige burgeroorlogen.

Over de godin Gerechtigheid vertelt 
Hesiodus uitgebreider in een ander gedicht, 
Werken en Dagen, waarin hij vertelt over 
een rechtszaak die zijn (mogelijk fictieve) 
broer tegen hem heeft aangespannen. Hij 
waarschuwt in dit gedicht met name de 
edelen die rechtspreken om respect te heb
ben voor de godin:

Godin Gerechtigheid is ongehuwd, een vrouw 
uit Zeus geboren, hoogverheven, geëerbiedigd 
door alle goden die op de Olympus wonen. 

Als iemand haar ten val brengt en door onrecht krenkt, 
zoekt zij meteen haar toevlucht bij haar vader, Zeus, 
en klaagt de geest van onrecht aan en vraagt hem om 
het hele volk te straffen voor het dwaas gedrag 
van vorsten die op onheil zinnen en het recht 
in rechtsgedingen met hun vonnissen verkrachten. 
Vermijd die straf, u vorsten, eters van geschenken, 
wijs eerlijk vonnis, wend u af van de kromme rechtspraak!2 

Het ‘eten van geschenken’ duidt op het feit 
dat slechte rechters gemakkelijk kunnen 
worden omgekocht. Wie daarentegen de 
godin respecteert en op de juiste wijze recht
spreekt, kan erop rekenen dat zijn gemeen
schap rijkelijk door de goden wordt beloond:

Maar wie aan eigen volk én vreemdelingen recht doen
naar juiste maat en nooit de rechte weg verlaten,
bij hen gedijt de stad, de welvaart bloeit er op,
alom heerst Vrede (Eirene), die aan jongens levens gunt.
Want Zeus die ver ziet, deelt nooit de oorlog toe,
en nimmer vergezelt de honger mensen van
gerechtigheid en recht, ook zware rampspoed niet;
bij feesten eten zij de vruchten van hun arbeid.3

Ook persoonlijk kan de goede rechter 
rekenen op een rijke beloning van Zeus, als 
hij Recht respecteert:

Aan de mensen / gaf hij [= Zeus] het Recht, dat hun het 
grootste voordeel biedt,
want wie gewoon is vanuit inzicht recht te spreken,
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aan hem geeft Zeus, de god die ver ziet, rijke zegen.
Maar wie bij zijn getuigenis opzettelijk
meinedig liegt in ongeneeslijke verblinding,
terwijl hij de godin Gerechtigheid ten val brengt –
diens kroost blijft na hem onbekend; de man die steeds 
zijn eden houdt, diéns kroost zal na hem eer krijgen.4

Deze laatste beschrijving van Hesiodus wijst 
op een bijzonder aspect van de Griekse 
rechtspraak: het gebruik van de eed, die 
ook soms gepersonifieerd wordt als een 
god, Horkos. Zowel rechters als getuigen 
moesten een eed afleggen, waarbij zij 
zwoeren dat als zij niet de waarheid spraken 
zij zelf of hun nageslacht later gestraft kon
den worden. Wie dus wegkwam met een 
corrupte uitspraak of valse getuigenis was 
nooit zeker dat hij zelf of zijn familie straf
feloos zou blijven. De Atheense dichter en 
wetgever Solon (6e eeuw v.Chr.) beschrijft 
dit rechtsidee als volgt:

Zo komt Zeus’ vergelding: hij is niet in alles
zo licht geprikkeld als de sterfelijke mens,
maar hij laat toch nooit iemand met een slecht geweten 
ontsnappen: alles komt tenslotte aan het licht.
De ene boet onmiddellijk, de ander later.

Indien ze zelf de straf ontgaan,
worden ze toch getroffen: voor hun daden boeten
hun schuldeloze kroost en heel hun nageslacht.5

De godinnen die zorg moesten dragen dat 
kinderen later betaalden voor de zonden 
van een ouder, zijn de Erinyes of Wraak
godinnen. Zij spelen een centrale rol in 
de Oresteia, een trilogie geschreven door 
de Atheense tragediedichter Aeschylus 
in de vijfde eeuw v.Chr. Aeschylus vertelt 
hierin hoe een vloek die Tantalus met zijn 
misdaden tegen de goden over zijn familie 
heeft afgeroepen, de ene na de andere 
generatie ten gronde richt. Op het einde 
van de trilogie zoekt de laatste telg van het 
geslacht, Orestes, die achtervolgd wordt 
door de Erinyes omdat hij zijn moeder heeft 
vermoord, toevlucht in Athene bij de godin 
Athena. Zij maakt een einde aan de fami
lievloek en weet de Erinyes te verzoenen 
door hun een woonplaats aan te bieden in 
de Areopagos, een rots waarop in Athene 
recht werd gesproken. Vandaar moeten de 
Erinyes voortaan waken over de rechtsgang 
in Athene, onder andere doordat getuigen 
een eed moeten zweren bij die godinnen. 
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Athena weet heel goed waarom zij de 
Erinyes nodig heeft: om de mensen angst 
in te boezemen. De dreiging van de Erinyes, 
inclusief de mogelijkheid dat het nageslacht 
zal moeten boeten voor de wandaden van 
hun voorouders, is de garantie dat mensen 
het recht blijven respecteren. Zo drukken de 
Erinyes het zelf uit in Aeschylus’ stuk:

Angst is soms goed 
en moet als een wachter 
de geest altijd blijven bewaken. 
Het brengt baat 
je onder druk te beheersen. 
Als het menselijke hart 
niets onder de hemel meer vreest, 
waarom zouden landen 
of mensen het recht dan nog respecteren?6

Daarmee zijn we terug bij het begin van 
dit artikel: het nut van religie voor de 
handhaving van de rechtsstaat. Als het 
recht slechts mensenwerk is, waarom zou 
een burger het dan moeten respecteren? 
Wat is het recht dan meer dan ‘ook maar 
een mening’? Dit zijn vragen die voor onze 
moderne samenleving nog steeds relevant 
zijn.<
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