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Dodencultus in Kanaän 
 
Dodencultus is een gevoelig onderwerp. Het is moeilijk om de dood te aanvaarden van mensen die 
op een of andere manier een belangrijke plaats in iemands leven innamen. Men wenst en/of ervaart 
dat de band met deze overledenen niet helemaal wordt door gesneden. Op zijn minst vindt men het 
belangrijk dat deze doden voortleven in de herinnering. Daarbij kunnen tot eer en nagedachtenis van 
de doden monumenten worden opgericht. Er is soms sprake van een blijvende wederzijdse relatie of 
afhankelijkheid. Op basis van bepaalde voorstellingen over het leven na de dood kunnen 
nabestaanden voorzieningen treffen voor de doden. Dat kan eenmalig, bijvoorbeeld via dingen die 
men meegeeft bij de begrafenis of bij een andere vorm van afscheid. Het kan ook via regelmatig 
terugkerende handelingen, bijvoorbeeld bij een maandelijkse of jaarlijkse herdenking bij het graf of 
een ander monument dat verwijst naar de dode. Andersom kunnen de levenden soms ook nog iets 
van de doden verwachten. Men kan raad of daadwerkelijke hulp van de doden ervaren. Soms krijgen 
ze een rol als middelaar tussen mensen en goden. 
Daarmee wordt het ook een religieus gevoelig onderwerp: hoe verhoudt zich dit contact van de 
levenden met de doden tot de relatie tussen mens en god? De grens tussen verzorging en verering 
van de doden is vaag. Door de dodencultus krijgen de doden in zekere zin een goddelijke status. Dat 
kan goden of menselijke religieuze functionarissen verontrusten. En het wordt nog versterkt in een 
situatie waarin slechts één god het voor het zeggen heeft of waarin zelfs het bestaan van andere 
goden dan die ene wordt ontkend. Daarom was de dodencultus een beladen onderwerp in het oude 
Israël, waarin volgens de boeken van het Oude Testament het monotheïsme werd beleden. Het is 
opmerkelijk dat dit gebeurde in een omgeving waarin de dodencultus juist een prominente plaats 
innam. In de nu volgende bijdrage zal die situatie in min of meer chronologische volgorde nader 
worden geschetst.1 Het betreft een gebied dat aangeduid wordt met de naam Kanaän en dat zo 
ongeveer de huidige staten Syrië, Libanon, Jordanië en Israël omvat. De naam Kanaän geeft hier ook 
aan dat het gaat om de geschiedenis van dit gebied tot aan de Hellenistische tijd. 
 
Het Overjordaanse als dodenoord 
In het gebied ten oosten van de rivier de Jordaan worden zeer veel grafmonumenten in de vorm 
steenhopen (dolmens) aangetroffen.2 In het natuurpark van Gamla op de Golanhoogten telt men er 
maar liefst 700. Dat valt des te meer op omdat in de rest van het gebied van Kanaän deze dolmens 
vrijwel nergens voorkomen. Men dateert de dolmens doorgaans in de Vroege en Midden Bronstijd. 
Het wijst op een oude traditie waarin via dit soort grote monumenten de doden in ere werden 
gehouden. Men treft er menselijke resten en grafbijgaven in aan. Ook zijn er aanwijzingen voor dat 
men geschenken bracht aan de doden nadat de graven al waren afgesloten. Wie deze grote graven 
hebben gemaakt en wat ze erbij dachten, is niet met zekerheid te zeggen. Waarschijnlijk ging het om 
nomaden, want de vaak grote grafvelden zijn niet te verbinden met bepaalde nederzettingen. Ook 
toen ze in onbruik geraakt waren werden ze nog geassocieerd met de doden. Vanwege hun omvang 
leidden ze tot legendevorming over de reuzen die ze hadden gebouwd of die er begraven zouden 
liggen, net zoals in Drenthe de reuzen Ellert en Brammert verbonden zijn met de hunebedden. Iets 
dergelijks vinden we ook in het Oude Testament in een verwijzing naar een roemruchte koning uit 
een ver verleden in het gebied ten oosten van de Jordaan: 
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Koning Og van Basan was de enig overgebleven afstammeling van de Refaïeten. Zijn bed, te zien in 
Rabba, de hoofdstad van Ammon, is van ijzer en maar liefst negen el lang en vier breed, gemeten in de 

gewone el. 3 
 
De Rafaïeten worden ook elders in het Oude Testament genoemd als de reusachtige bewoners van 
het gebied dat de Israëlieten onder leiding van Mozes en Jozua willen gaan veroveren. Uiteindelijk 
werden ze verslagen. Ze leven slechts voort in verhalen. Hier wordt verwezen naar de laatste 
rustplaats van één van hen. De afmetingen van vier bij bijna twee meter laten zien hoe groot hij 
moet zijn geweest. Met ‘ijzer’ wordt hier de bijzonder harde steensoort basalt aangeduid. 
De naam Refaïeten is verwant aan het woord dat in het Hebreeuws en verwante talen wordt gebruikt 
voor dodengeesten en soms meer specifiek voor vereerde voorouders. Het is opmerkelijk dat een 
aantal plaatsen in dit gebied ten oosten van de Jordaan ook verwijzen naar de doden en hun wereld. 
Zo is er een plaats die Obot heet.4 Die naam verwijst naar dodengeesten die voor raad en bijstand 
werden opgeroepen. Elders is sprake van Abarim.5 Deze plaats wordt geassocieerd met het in de 
tekst uit Deuteronomium reeds genoemde Basan. Die naam betekent ‘zij die overgaan’, hetgeen een 
bekend eufemisme is voor mensen die dood gaan.  
In het boek Deuteronomium gaat het in de vermelding van het ‘ijzeren bed’ om een verwijzing naar 
het verleden dat men achter zich heeft gelaten. Koning Og speelt postuum geen rol meer. Er zijn 
echter ook aanwijzingen voor dat juist in dit gebied ook ten tijde van het Bijbelse Israël allerlei 
praktijken met en voor de doden plaats vonden. Zo moet koning Saul volgens het verhaal in 1 Samuël 
28 uitwijken naar het Overjordaanse Endor om contact via een daar werkzaam medium te krijgen 
met de dodengeest van de profeet Samuël. Volgens het verhaal in 2 Koningen 2 vaart de profeet Elia 
ten hemel  nadat hij eerst samen met zijn opvolger Elisa de rivier de Jordaan in oostelijke richting is 
overgestoken. Het heeft er alle schijn van dat Elia na zijn dood zijn opvolger nog te hulp komt en zo 
beantwoordt aan het beeld dat in Ugaritische teksten geschilderd wordt van verhoopte bijstand 
vanuit het dodenrijk. We komen daar later nog op terug. 
 
Materieel bewijs voor een dodencultus 
De laatste jaren woedt er een tamelijk heftige discussie tussen onderzoekers over de vraag of er al 
dan niet sprake was van een dodencultus in Kanaän aan het begin van de IJzertijd. In mijn dissertatie 
uit 1986 (zie noot 1) verdedigde ik de opvatting dat uit de teksten uit Ugarit opgemaakt kan worden 
dat de koningen na hun dood als goden werden vereerd en dat men van hen raad en bijstand 
verwachtte. De dodencultus zou plaatsvinden via regelmatige vieringen bij het graf met als 
hoogtepunt het nieuwjaarsfeest, waarbij de doden samen met de god Baäl ontsnappen uit het 
dodenrijk.  Het aangevoerde, voornamelijk tekstuele bewijsmateriaal kan echter ook anders worden 
uitgelegd6 en sommige collega’s kiezen voor de ‘minimalistische’ opvatting dat we slechts te maken 
hebben met aanwijzingen voor de goede verzorging van de doden.7 Het probleem is vooral ook dat 
het archeologische materiaal weinig steun biedt. Er zijn een aantal graven gevonden, waaronder 
enkele binnen de stad, verbonden met het koninklijk paleis. Maar die zijn waarschijnlijk al in de 
oudheid leeggeroofd en ook dusdanig beschadigd dat de manier waarop ze gebruikt werden niet met 
zekerheid is te reconstrueren. Er zijn gootjes in de vloer gevonden, die er op zouden kunnen wijzen 
dat de doden ook na de begrafenis nog werden voorzien van drinken. 

                                                           
3
 Deuteronomium 3:11, in de Nieuwe Bijbelvertaling. Zie over de mogelijke associatie van deze tekst met een 

dolmen: T. Veijola, ‘King Og’s Iron Bed (Deut 3:11) – Once Again’ in: P.W. Flint e.a. ed., Studies in the Hebrew 
Bible, Qumran, and the Septuagint Presented to Eugene Ulrich (Leiden 2006) 60-76. 
4
 Numeri 21:10-11. 

5
 Jeremia 22:20. 

6
 K. van der Toorn, ‘Funerary Rituals and Beatific Afterlife in Ugaritic Texts and in the Bible’, Bibliotheca 

Orientalis 48 (1991) 40-66 wijdde een heel artikel aan de weerlegging van mijn opvattingen. 
7
 D. Pardee, ‘Marzihu, Kispu, and the Ugaritic Funerary Cult: A Minimalist View’ in: N. Wyatt ed., Ugarit, 

Religion and Culture (Münster 1996) 273-287. 



Een in 2002 gedane bijzondere vondst in het ruim honderd km naar het zuidoosten gelegen Qatna 
werpt nu nieuw licht op de zaak.8 Bij nader onderzoek van het paleis, in gebruik van ca. 1700 tot de 
verwoesting van de stad in de tweede helft van de veertiende eeuw voor onze jaartelling ontdekten 
de opgravers een onderaardse gang. Die begint in een hal van het paleis en voert tot in de rots 
waarop het paleis was gebouwd. Op drie plaatsen zijn resten te zien van dikke houten deuren die 
laten zien dat het niet de bedoeling was om hier zomaar in en uit te gaan. Na  veertig meter maakt 
de gang een scherpe bocht naar rechts. Wie verder wil moet nu een steile afdaling maken. Daar heeft 
men een ladder voor nodig, want het gaat vijf meter naar beneden. Nu komt men  in een kamer van 
vijf bij drie meter. Dit blijkt de voorkamer te zijn van een graf. Om het graf binnen te gaan moet men 
door een ongeveer anderhalve meter hoge ingang. Aan weerszijden daarvan troffen de opgravers 
twee beelden aan van zittende mannen. Ze hebben de kenmerken van hoogwaardigheidsbekleders: 
koningen of goden. In hun rechterhand houden ze een beker. Dat kan gezien worden als uitnodiging 
om in te schenken. Het graf bestaat uit een centrale kamer en drie kleinere kamers aan de drie zijden 
(de vierde zijde is de kant van de ingang). In de centrale kamer staat een grote stenen sarcofaag en 
langs de muren bevinden zich zitbanken. Uit de aanwezigheid van borden, bekers en etensresten kan 
men opmaken dat hier maaltijden werden gehouden. In de kamer rechts van de ingang trof men 
naast een sarcofaag ook een stenen tafel aan met daarop een skelet. Het lijkt erop alsof hier het 
lichaam van de dode werd klaar gemaakt voor de begrafenis. De werkzaamheden waren 
waarschijnlijk nog niet afgerond op het moment dat het paleis ergens in de tweede helft van de 
veertiende eeuw werd verwoest. Na die ingrijpende gebeurtenis is hier niemand meer geweest, tot 
het moment van de opgraving.  
De kamer tegenover de ingang diende duidelijk als ossuarium. Daar werden de beenderen van 
oudere bijzettingen verzameld wanneer er plaats gemaakt moest worden voor nieuwe doden. 
Opvallend genoeg werden er daar geen schedels gevonden. Blijkbaar werden die elders bewaard. De 
skeletten in de sarcofagen en op de tafel waren nog wel intact. Tenslotte was er dan nog een 
zijkamer links van de ingang. Daar werden geen beenderen aangetroffen. Waarschijnlijk was het wel 
een belangrijke plaats, want er is een speciale houten vloer en ook een verhoging. De opgraver 
vermoedt dat het een ereplaats was en wel voor de belangrijkste onder de doden of voor de god van 
de familie.  
In het graf trof men ook de gebruikelijke gaven voor de doden aan, zoals wapens en een ivoren 
scepter als symbool voor de waardigheid van degene die hier waren bijgezet. Belangrijker dan dat 
lijken echter de plechtigheden te zijn geweest die hier regelmatig moeten hebben plaatsgevonden. 
Deze grafkamers waren direct verbonden met het paleis en tamelijk eenvoudig vanuit dat paleis te 
bereiken. Het heeft er alle schijn van dat mensen uit het paleis hier met een zekere regelmaat samen 
kwamen en maaltijden hielden met de doden. Dit gaat verder dan het in veel culturen gebruikelijke 
aanbieden van voedsel aan de doden. Het wijst op iets dat typerend lijkt voor deze regio in deze 
periode, dat ook bevestigd wordt door gegevens uit Ugarit. Men moet hoge verwachtingen hebben 
gehad van en voor de gestorven koningen. 
 
De doden als goden in Ugarit 
Ugarit was tot aan zijn ondergang aan het eind van de dertiende eeuw v. Chr. een bloeiende 
handelsstad aan de kust van de Middellandse Zee, ter hoogte van het huidige Latakia in Syrië.9 Net 
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als in Qatna trof men er graven aan onder het paleis.10 Terwijl de resten daarvan minder informatie 
opleveren, zijn we wat betreft Ugarit in de gelukkige omstandigheid dat er veel teksten zijn 
gevonden. De belangrijkste in dit verband is een (hieronder weergegeven) tekst die de beschrijving 
bevat van een ritueel waarbij de overleden koning (Niqmaddu) wordt beweend en de nieuwe koning 
(Ammurapi) de zegen ontvangt van het koninklijke voorgeslacht.11 De voorouders worden hier 
aangeduid als ‘schaduwen’. Dat zegt mogelijk iets over hun verschijningsvorm. Het zou ook een 
aanduiding kunnen zijn van hun beschermende functie. Ze worden verder vooral Refaïm genoemd, 
een naam die verwant is aan de eerder genoemde Refaïeten tot wie Og van Basan behoord zou 
hebben. Die naam is afgeleid van het werkwoord ‘genezen’ en wijst op de heilzame bijstand die zij de 
levenden kunnen bieden. 
 

Bericht van de plechtigheid van de schaduwen. 
U hebt de Refaïm van de aarde opgeroepen. 
U hebt de vergadering van Didanu opgeroepen. 
Opgeroepen is Ulken, de genezer. 
Opgeroepen is Tarmen, de genezer. 
Opgeroepen zijn Sidan en Radan. 
Opgeroepen is de machtige, degene zonder familie. 
Opgeroepen zijn de Refaïm van voorheen. 
Opgeroepen zijn de Refaïm van de aarde. 
Opgeroepen is de vergadering van Didanu. 
Opgeroepen is koning Ammishtamru. 
Opgeroepen is – ach! – koning Niqmaddu. 
De troon van Niqmaddu – ween en vergiet tranen! 
Zijn voetenbank – ween om hem! 
De tafel van de koning – dat men zwelgt in tranen om hem! 
Klachten en klachten, klachten! 
Schijn, Shapash! 
Ja schijn, grote lamp! 
Laat Shapash roepen van boven: 
Uw heer achterna, o troon! 
Daal achter uw heer aan in de aarde! 
Daal af in de aarde 
En val neer in het stof 
Onder Sidan en Radan, 
Onder de machtige, degene zonder familie, 
Onder de Refaïm van voorheen, 
Onder koning Ammishtamru, 
Onder – ach! – koning Niqmaddu! 
Eén en breng een offer, 
Twee en breng een offer, 
Drie en breng een offer, 
Vier en breng een offer, 
Vijf en breng een offer, 
Zes en breng een offer, 
Zeven en breng een offer. 
Bied een vogel aan. 
Vrede, vrede, Ammurapi 
En vrede aan zijn huis. 
Vrede, Tharyelli, 
Vrede aan haar huis. 
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Vrede, Ugarit, 

Vrede aan zijn poorten. 
 
Waar deze plechtigheid zich afspeelde, is niet met zekerheid te zeggen. De vermelding van een 
zevental offers doet vermoeden dat het de tempel was. Duidelijk is in ieder geval wie de deelnemers 
waren. Behalve de cultusfunctionarissen gaat het hier vooral om de koninklijke familie en dan met 
name het voorgeslacht. Iedereen wordt opgeroepen. De voorouders worden aangeduid met namen 
die aangeven dat ze bijstand bieden aan de huidige koning en koningin. Ze moeten er allemaal bij 
zijn. Daarom worden ze ook met een verzamelnaam genoemd als de familie van Didanu, de 
stamvader. Voor alle zekerheid worden ook de doden die men niet kent en de doden zonder familie 
die voor hen zorgt er bij betrokken. Men vreesde voor de boosheid van dodengeesten die geen 
passende verzorging en verering kregen. Ze zouden zich kunnen wreken door ziekte of ander onheil 
te zenden. Als laatste in de rij wordt koning Niqmaddu genoemd. Dat gaat gepaard met een uitroep 
van verdriet. De ceremonie blijkt ook bedoeld te zijn om zijn dood te verwerken. Hij is waarschijnlijk 
pas onlangs overleden. Een opvallende rol speelt het meubilair. Zijn troon, voetbank en tafel worden 
hem nagestuurd het dodenrijk in. Dat gebeurt onder luid geween. Het zegt iets over de status van de 
dode in het dodenrijk. Hij behoudt zijn waardigheid en houdt ook de beschikking over de zaken die 
daarnaar verwijzen. Op afbeeldingen van overleden hoogwaardigheidsbekleders ziet men hen vaak 
zitten op hun troon, terwijl ze eten en drinken krijgen aangereikt. Het is goed mogelijk dat de boven 
beschreven linker zijkamer in het graf in Qatna de plaats was waar de belangrijkste onder de doden 
op die manier zijn plaats innam.12 
Een speciale rol is bij dit alles weggelegd voor de zonnegodin Shapash. Zij speelt hier de rol zoals we 
die ook kennen uit de oude Egyptische dodenteksten. Men veronderstelde dat de zon ’s avonds in 
het Westen afdaalde in het dodenrijk om daar bij de dageraad in het Oosten weer uit tevoorschijn te 
komen. De zon zou dus de weg daar kennen. Zij kon de gaven voor de doden naar de juiste plaats 
brengen. Ze bood ook aan de bewoners van het dodenrijk de kans om aan het dodenrijk te 
ontsnappen. Dat was niet voor iedereen weg gelegd. Het grote voorbeeld in deze was de god Baäl. 
Van deze god van de vruchtbaarheid wordt in een in Ugarit aangetroffen verhaal verteld dat hij 
verslagen wordt door de god van de dood. Hij moet afdalen in het dodenrijk. Dat wordt in verband 
gebracht met het jaarlijkse afsterven van de natuur. Met hulp van de zonnegodin weet zijn vrouw, 
Anat, hem echter te vinden en worden de rollen omgedraaid. De god van de dood wordt verslagen 
en Baäl kan terugkeren naar het land der levenden. Dat is volgens de mythologie verbonden met de 
zonnewende in het najaar, het begin van de oogst. Aan dat feest wordt ook deelgenomen door de 
Refaïm. Dat kan worden afgeleid uit de zogenaamde Refaïm-teksten.13 Die vertellen hoe deze 
dodengeesten worden opgeroepen om deel te nemen aan het feest. Ze komen aangereden op 
paarden en wagens en verzamelen zich op de dorsvloer, de plek waar de opbrengst van de oogst is, 
en op een heilige plaats die ‘huis van de Marzeach’ wordt genoemd. Ze worden nu nadrukkelijk als 
goden aangeduid. Dat zien we ook in het loflied op Shapash aan het slot van de Baälmythe:  
 

Shapash, u heerst over de Refaïm, 
Shapash, u heerst over de vergoddelijkten, 
Bij u zijn de goden, 

Zie de doden zijn bij u.
14 

 
Deze hoge status van de dode koningen wordt bevestigd door een tekst met een lijst met namen van 
koningen van weleer.15 Helaas is het kleitablet ernstig beschadigd. Aan de ene kant vinden we 
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aanwijzingen voor muziek ‘voor de liefelijke’. Aan de andere kant staan de namen van de koningen 
van Ugarit, vanaf de al eerder genoemde Ammishtamru tot aan de verste voorvader. Al die namen 
worden voorafgegaan door een woord dat aanduidt dat het hier om goden gaat. 
 
Feesten met de doden 
In de Refaïmteksten is sprake van ‘het huis van de Marzeach’.16  Die term komen we in veel culturen 
in het oude Nabije Oosten tegen en verwijst daarbij naar maaltijden die op een of andere wijze een 
godsdienstige lading hebben. In Ugarit moet er bij dat soort maaltijden flink gedronken zijn. Er zijn 
administratieve teksten gevonden waaruit afgeleid kan worden dat er verenigingen waren die 
regelden dat de voorraad wijn groot genoeg was. In een intrigerende medicinale tekst wordt verteld 
hoe de hoogste god van het Ugaritische pantheon, El, deelneemt aan zo’n Marzeach. 17  Daarbij 
wordt hij zo dronken dat hij laveloos in zijn eigen uitwerpselen valt. Twee godinnen moeten hem 
weer bij zijn positieven brengen. De tekst eindigt met een recept voor een medicijn. Blijkbaar moet 
dat hulp bieden aan wie in een soortgelijke situatie als El terecht komt. 
Deze Marzeach wordt ook in verband gebracht met de dodengeesten. Dat vinden we ook in het 
Oude Testament. Daar wordt ‘het huis van de Marzeach’ verbonden met rouwklachten.18 Men moet 
hierbij denken aan zoiets wat we ook wel kennen als de traditionele Irish Wake, waarbij de 
nabestaanden bij elkaar komen om de overledene te betreuren en daarbij flink eten en vooral 
drinken. Dat kan leiden tot een situatie waarin men, net zoals de Ugaritische god El, laveloos (dat is: 
levenloos) raakt. Het is een manier om dichter bij de dode te komen. Een vorm van sympathie. 
De centrale ruimte in het graf van Qatna was waarschijnlijk zo’n plaats waar men deze vorm van een 
Marzeach vierde. 
 
Dodencultus en godsdienst 
Voor zover wij de gebruiken en geloofsvoorstellingen in Qatna en Ugarit kunnen reconstrueren, lijkt 
het erop dat de dodencultus aldaar probleemloos geïntegreerd was in het godsdienstige leven. In het 
monotheïstische Israël, zoals we dat kennen uit het Oude Testament, lag dat moeilijker. Ook daar 
was men bekend met de gebruiken elders in Kanaän rondom de doden. Voor belijders van JHWH als 
de enige god waren die echter strikt verboden. Het verhaal van Saul bevestigt dat. De mogelijkheid 
van raadpleging van dodengeesten wordt niet ontkend. Wanneer de dodengeest verschijnt wordt die 
zelfs ‘goddelijk’ genoemd.19 De boodschap is echter dat men er niets mee opschiet.  
Aan de andere kant vinden we in het Oude Testament ook het verhaal van Elia. Hij vaart, zoals eerder 
aangehaald, ten hemel. Dat gebeurt met vurige paarden en wagens. Zijn knecht en opvolger Elisa 
roept daarbij uit: ‘Mijn vader, mijn vader, wagens en ruiters van Israël!’.20 Wie bekend is met de 
Ugaritische voorstellingen van de Refaïm ziet hier overeenkomsten. Dat wordt nog versterkt door het 
verhaal waarin verteld wordt dat Elisa bedreigd wordt door een groep soldaten die hem gevangen 
willen nemen.21 Hij wordt uit die benarde situatie bevrijd door een hemelse legermacht met vurige 
paarden en wagens. Zijn ‘vader’ Elia is hem vanaf gene zijde te hulp gekomen. 
Zo zijn er binnen het Oude Testament sporen te vinden van tradities waarbij er net als in de rest van 
Kanaän een belangrijke rol bleef weggelegd voor de doden in de samenleving. Dat werkt ook door in 
het Nieuwe Testament. Tegen de achtergrond van wat hier aan de orde is gesteld is het interessant 
dat Jezus op een gegeven moment bijgestaan wordt door Mozes en Elia.22 Op een of andere manier 
komt ook binnen het monotheïsme steeds weer de behoefte op naar dit soort van tussenpersonen: 
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naar mensen die een goddelijke status bereikt hebben en zo een brug kunnen slaan tussen mens en 
god. Een mooi voorbeeld daarvan is ook dat in het vroege Jodendom, vanaf de eerste eeuwen voor 
onze jaartelling de graven van de profeten in ere werden gehouden en functioneerden als centrum 
voor allerlei religieuze praktijken.23 Al binnen het Oude Testament wordt daarnaar verwezen. In het 
boek Jesaja wordt laatdunkend gesproken over mensen die zich ophouden bij de graven en daar 
kennelijk hulp verwachten.24 Het bleek niet mogelijk om de dodencultus uit te bannen. Respect voor 
de doden gaat nu eenmaal makkelijk over in verering van de doden. In de Rooms-Katholieke traditie 
heeft men zich daarbij neergelegd. Denk maar aan bijzondere plaats voor de zaligen en heiligen. In de 
Protestantse traditie heeft men zich daar tegen verzet. We kunnen constateren dat tegenwoordig de 
belangstelling voor de doden en hun bijstand in raad en daad toeneemt. Wellicht heeft dat met de 
ontkerkelijking te maken die ruimte maakt voor behoeftes die ouder zijn dan het christelijk geloof. 
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