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Vergankelijkheid in het oude

Nabije Oosten

Klaas Sprorrb

Met het bewustzijn van de eigen sterfeltkheid lijK steevast de gedachte te zijn verbonden dat
de dood niet een absoluut einde is maar een overgang naar een andere werkelijkheid. Hoe die
andere werkelijkheid er uit ziet en wat er overblijft van de mens aan gene zude, daarover wordt
heel verschillend gedacht. Over het algemeen kan men zeggen dat de visie op die andere wer-
kelUkheid iets weerspiegelt van hoe mensen het eigen leven in het nu ervaren. ln het oude Nabije
Oosten was dat niet anders.

DE STRIJD TEGEN DE

VERGANKELIJKHEID
HET OUDE EGYPTE: Het leven langs de oe-

vers van de Nijlwordt overhet algemeen niet als

een straf eryaren. Ook in de oudheid zagen de

bewoners van Egypre hun bestaan als een voor-

recht, vergeleken mer woestijnbewoners ofmet
de situatie waarin men aftankelijk is van on-

voorspelbare regenval. Er was de Egyptenaren

veel aan gelegen om de status quo te handhaven

en dan mer name de cyclus zoals we die kennen

uit de natuur: de nacht die plaats maakt voor

de dag en het )aarlijkse stijgen en dalen van het

water van de Nijl. Voor de mens is de dood de

grote spelbreker. Door het lichaam via mum-

mificatie te conserveren wordt de ontbinding
tegen gegaan. Nog belangrijker is dat de dode

via allerlei rituele handelingen kan blijven deel-

nemen aan de levenscyclus. Zo krijgt de dode

zijn plaats op het schip van de zonnegod Re,

wordt hij iin van de steeds weer oplichrende

sterren ofwordt hij vereenzelvigd met Osiris, de

god van de jaarlijks af5tervende en weer ople-

vende vegetatie. Men leek er weinig moeire mee

'fi&chnf oucr oudrl uor*a & samcnbring

te hebben dat al deze voorstellingen niet met

elkaar in oyereenstemming gebracht kunnen

worden. Men zou het ook zo kunnen opvarten

dat in hun angst voor de dood de Egyprenaren

alle mogelijke middelen aangrepen om de dans

re ontspringen.

Al die moeite die men zich gerroostte en

de grootse monumenten in steen en op papy-

rus geven ook aan dat men zich ernstig zorgen

maakte ovcr de gevaren die dreigden na de

dood. Men was zich er van bewust dat die ge-

varen niet zomaar omzeild konden worden. ln
de teksten die aan de doden werden meegege-

ven horen we van angstaanjagende demonische

machten die zich niet eenvoudig laten mislei-

den. De helpers die men nodig heeft, bijvoor-
beeld bil het oversteken van de doodsrivier, zijn

zich maar al re goed bewust van de macht die ze

hebben en laren zich makkelijk paaien. Zelfs de

zonnegod liep op ziin reis door het dodenrijk
gevaar door de aanvallen van de slang Apofis.

Het is te begrijpen dar in de teksten die werden

meegegeven het vertrouwen in de goede afloop

overheerste. Men moet het kwade geen kans
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geven door het op te roepen. Toch komen we

ook daar de nodige verwijzingen tegen naar het

treurige lot van de doden voor wie de weg naar

de eeuwige zaligheid te moeiliik was en van de

dodenzielen die bij het oordeel door de goden

te licht werden bevonden, Zi.i vallen ten prooi

aan demonen en zo sterven ze een tweede en

definitieve dood. Een ander angstig visioen is

dat ze onverzorgd, zonder het nodige eten en

drinken, moeten bliiven ronddolen in een don-

kere, stoffige onderaardse wereld. Daartoe kon

men ook worden veroordeeld door grafrovers.

Voor hun hebzucht betaalt de bcroofde dode

een hoge prijs.

DE POGING TOT ACCEPTATIE

MESOPOTAMIE: De grootste angst die men

in het gebied van de Eufraat en de Tigris had

voor her verblilf in het dodenrijk was dat men

er zonder verzorging en zonder rustplaats zou

zijn, Men ging zonder meer uit van een voolt-

bestaan na de dood. Veelgoeds verwachtte men

daar niet van. Het was niet zoiets als een he-

mel, meer een afspiegeling van het leven voor

de dood. Men had er ook dezelfde behoeften.

Daarom was het van 'levenslbelang dat men

een fatsoenlijke begrafenis en een goed graf

kreeg, Aan de dode werd voedsel meegegeven.

Soms gebeurde dat ook nog regelmatig daarna.

Wie daarvan was verstoken had het slecht in de

onderwereld, In sommige reksten is sprake van

dodengeesten die zich moeten voeden met hun

eigen uitwerpselen' Ze worden ook onderstebo-

ven afgebeeld. Van sommige koningen uit dit

gebied is bekend dat zii hun viianden tot in de

dood achtervolgden door hun graven en been-

deren te vernietigen. Het is een grove schending

van mensenrechten waarbii men probeert de

ander elke hoop op onvergankelijkheid re ont-

nemen.

ln Mesopotamie was men terughoudend

als het gaat om het geloof in een vorm van een

eeuwige hemelse zaligheid voor mensen na hun

dood. Daarvan getuigt met name het wijd ver-

breide verhaal van Gilgamesh. Het verrelt over

de koning van Urul. Hij is weliswaar boven-

menselilk, door een deels goddelijke afstam-

ming, maar wel sterfelijk. Wanneer hij daar

door de dood van ziin levensgezel bij bepaald

wordt, gaat hij op zoek naar de onsterfelijkheid.

Hij hoopt het geheim daarvan te vinden bij de

man die volgens de overlevering de zondvloed

overleefd heeft en daarna van de goden onster-

felilkheid heeft gekregen. Hi.i woont op een ei-

land gelegen op de grens van hemel en aarde, in

het uiterste oosten. Na grote insPanningen weet

Gilgamesh hem te bereiken, om daar te horen

wat ieder mens moet wet€n: de goden houden

de onsrerfelijkheid voor zich. Die is niet weg

gelegd voor een mens. Gilgamesh krijgt nogwel

de kans zich te bewijzen als meer dan een ge-

wone sterveling. Als hii zeven dagen en nachten

wakker kan blijven, toont hij aan dat hii sterker

is dan de dood en verdient hij de onsterfelijk-

heid. Gilgamesh slaagr niet voor de test. Hijlegt

zich echter nog niet neer bij dit lot en weet het

levenskruid waarmee men zich veriongen kan

te bemachrigen. Helaas wordt het hem op een

moment van onachtzaamheid onrstolen door

een slang. Het eind van het verhaal is dat Gil-

gamesh zich leert te troosten met de Sedachte

dat in ieder geval ziin roemriike naam zal blij-

ven voortleven, om te beginnen in de door hem

gebouwde stad en later ook via het verhaal over

zijn bijzondere daden op aarde.

ACCEPTATIE NA STRIJD

JOB: De opvattingen over dood en leven na

de dood in het oude lsra€l sraan dichr bij die

van Mesopotamie. H€t accent ligt op de hoop

op een goed leven. Over het leven na de dood

maakt men zich weinig illusies; zeker niet als de

dood komt na een goed leven. Dan sterft men,

zoals dat in de Statenverraling van Abraham
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gezegd, wordt, "oud en des levens zat" (Genesis

25:8).

Het wordt een probleem wanneer het leven

tegen valt. Zoals in het geval vanJob. Zijnleven
loopt aanvankelijk op rolletjes. En hij verdient
het ook, want hij is een rechtvaardig en vroom
man, Dan wordt hij echter zwaar op de proefge-

steld: hij verliest alles wat hij heeft. Anders dan

zijn omgeving hem wil doen geloven is Job van

mening dat hij dit niet heeft verdiend. Hij eist

gerechtigheid. In zoverre streeft hij ook naar

onvergankelijkheid. Hij wil niet dat zijn klacht

met hem in het graf verdwijnt. Hij spreekr de

wens uit dat zijn woorden worden "vastgelegd

in een inscriptie, mer een ijzeren stift gegrift,
met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitge-

houwen" (Job 19 :23 -24).

Uiteindelijk kriy'gt Job antwoord op zijn
klacht. Hij krijgt weliswaar niet gelijk op het
vlak van de theologie, maar voor hem zelf komt
alles weer goed. Zijn leven herkrijgt zijn oude

luister en meer dan dat. Zijn leven en het naar

hem genoemde boek eindigen positief: "En

toen stierfJob, oud en verzadigd van het leven"

fiob 42:17). Er is geen sprake meer yan hoop op

enig soort van onvergankelijkheid ofzoiers als

een welverdiende hemelse zaligheid. Er hoeft
immers ook niets meer te worden recht gezet.

De keerzijde daarvan vinden we ook in de Bij-
bel. Men zou kunnen zeggendat de hoop op een

leven na de dood en een laatste oordeel waarin
recht gesproken wordt voortkomt uit de treu-
rige ervaring van kwaad dat in dir leven onbe-

straft blijft.
Dat is heel wat anders dan wat wellicht ken-

merkend voor onze welvarende samenleving is,

namelijk dat men zo geniet van het leven en/
of het eigen individuele besraan zo belangrijk

vindt, dat men niet van ophouden wil weten.
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