Het Midden-Oosten

H E T W E T B O E K VA N D E B A B Y L O N I S C H E
H A M M O E R A B I (1792-1750)

KONING

Hieronder staat een aantal bepalingen uit het wetboek van
Hammoerabi, koning van Babylon.

De conclusies:
1 Als iemand een diefstal had gepleegd, dan werd hem de

a Indien iemand een ander heeft beschuldigd en hem

2 In de samenleving ten tijde van Hammoerabi waren

hand afgehakt.
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wegens moord heeft aangeklaagd en indien hij dit daarna niet heeft kunnen bewijzen, moet hij ter dood worden gebracht.
Als een burger krijgsgevangen is gemaakt en er in zijn
huis niets meer te eten is, dan mag zijn vrouw het huis
van een ander binnentreden.
Als een burger de dochter van een andere burger heeft
geslagen en als deze vrouw sterft, dan doodt men zijn
dochter.
Als hij de dochter van een ondergeschikte heeft geslagen en als deze vrouw sterft, dan moet hij een halve
mine/maneh zilver betalen.
Als hij de dienstmeid van een burger geslagen heeft en
als deze dienstmeid sterft, dan moet hij een derde
mine/manch zilver betalen.
Als een burger een bediende heeft gekocht en als deze
binnen een maand ernstig ziek wordt, dan mag hij de
bediende aan de verkoper teruggeven en krijgt hij het
geld dat hij heeft betaald terug.
Als een burger van de priesters of de koning een rund,
een schaap, een ezel, een varken of een schip heeft
gestolen, dan moet hij het dertigvoudige teruggeven; als
het aan een ondergeschikte toebehoort, dan vergoedt
hij het tienvoudige.
Als een burger zijn dijk niet heeft verstevigd en er in zijn
dijk een opening ontstaat, waardoor het land onder
water loopt, dan moet hij het graan dat verloren gaat,
vergoeden.
Als een burger zijn pacht moet betalen en zijn grond als
gevolg van een tekort aan water geen graan opbrengt,
dan hoeft hij geen graan aan zijn schuldeiser af te staan
in dat jaar; ook hoeft hij voor dat jaar geen pacht te
belalen.
Als een man van zijn eerste vrouw die hem geen zonen
heeft gebaard, wil scheiden, dan moet hij haar geld uitbetalen ter waarde van haar bruidsgeschenk en hij moet
de bruidsschat vergoeden die zij meenam uit het huis
van haar vader; daarna kan hij van haar scheiden.

sommige mensen meer bevoordeeld dan anderen.

3 Jongens werden belangrijker gevonden dan meisjes.
4 De mensen mochten in geen geval het recht in eigen
hand nemen.

5 Sommige bevolkingsgroepen kregen hij overtreding van
wetten zwaardere straffen dan andere groepen.

6 Er bestond slavernij ten tijde van Hammoerabi.
7 Om een slechte oogst het hoofd te kunnen bieden legden de boeren jaarlijks graanvoorraden aan.

8 Aan de rechten van de vrouwen werd geen aandacht
geschonken.

9 De bepalingen uit het wetboek van Hammoerabi betekenden een vooruitgang vergeleken bij de tijd die eraan
voorafging.

Dit is een proef om je vaardigheid te meten in het trekken
van conclusies uit een aantal bepalingen uit het wetboek
van Hammoerabi. Houd alleen rekening met de verstrekte
gegevens en laat andere kennis die je over het onderwerp
hebt buiten beschouwing.
Plaats de letter A voor de conclusies die naar jouw
mening met zekerheid kunnen worden getrokken uit de
bepalingen.
Plaats de letter B voor de conclusies die naar jouw mening
niet kunnen worden getrokken uit de bepalingen.
Plaats de letter C voor de conclusies waarvan niet met
zekerheid kan worden vastgesteld of ze juist zijn.
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Op deze zuil – ook stele genoemd – is de wetgeving van
Hammoerabi in spijkerschrift aangebracht. Bovenop is
Hammoerabi zelf te zien, staande voor de Zonnegod. De
god, wiens schouders in vlam staan, geeft Hammoerabi
bevel de wetten voor zijn volk op te schrijven. De foto geeft
slechts het bovenste deel van de zuil weer.

