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Omdat volgens Genesis 3, 24 de l.,eg naar de boom van het leven niet langer
bereikbaar is, is de mens gedoemd-te sterven. Volgens hetzelfde hoofdsök
keert de mens terug tot de grond waamit hij is genoíen: 'Gij zijt stof, en tot
sot keen gij temg' (ven 19). De held Gilgamesj, de hoofdpenoon in het gelijk-
namige epos uit het oude Mesopotamië, raakt het middel tot onserfelij"khÉid
vrijwel meteen kwijt nadat hij her heeft bcmachtigd, en mo€r uireindelijk ziin
lot aanvaarden: aan de dood valt nier te ontko-enl
Varr oudsher is de dood het centra.le thema io alle lireratuur. Gezien de fasci-
natie voor.de dood lijkt het voor de mens welhaast onmogelijk zich neer te
legen bij de gedachte dat met de dood 'alles' ophoudr - *ai*ellicht .,r".klaan
waaÍom men reeds in de oudne geschriÍten voorstellingen aanreft van een
voonbesraan aan gene zijde.
In deze. a{levering worden 

_enige passages aan de orde gesteld waarin de Bijbel
de verbliifplaars na de dood ter sprake brengt. Omdat di bijbelse voorstellingen
van de 'onderwereld' nauw samenlangen 

-met die van je aleehele cult;ele
context waarbinnen de bijbelse geschriftàn zijn onrnaan (de weield van her ou_
de Nabije Oosten en de hellenistische wereld), is er ook aandacht voor buiten-
bijbelse veóeeldingen van de overzijde van het leven. r
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Voorsiellingen von de onderwereld
in het oude Nobiie Ooslen

fi e vraag naar de doden en hun ver-
I-,r blijfplaats houdt de mens v/aar-

schijnlijk al bezig vanaÍ het mogrent
waarop hij zich bewus werd van het
onafwendbare lot dat hij ooit z:l
mo€ten steryen. Met h« bewuszijn
van de eigen serfelijkheid - daarmee
ondencheidt de mens zich van het
dier - liikt ook steevast de gedaóte
te zijn verbonden dat de dood ruet
een absoluut einde is, maar een over-
gang naar een andere werkelijkheid.
Hoe die andere werkelijkheid eruit-
ziet, en wat er overblijft van de mens

aan gene zijde, daarover wordt heel
verschillend gedacht. Over het dge
meen kan men wel zeggen dat de
visie op de doden en hun wereld iets
weerspiegelt van de manier waarop
mensen in een bepaalde periode en

situatie tegen het lsven aankeken.
Verder is het ook belangrijk te be-

denken dat men doorgaans niet aÍ-

standelijk sprak of nadacht over de

doden en de plaaa waar zij venoe-
ven. Biina altijd gaat het daarbij voor-
al ook om de relatie tussen de doden
en de levenden: om de bliivende baod
en over de manier waarop lwenden
en doden invloed hebbcn op elkaar.

Wereldbeeld

Vie enig inzicht vil kriigen in het
beeld dat men vroeger had van de

onderwerel4 zal zich - om te begin-
nen - mo€ten proberen voor te sel-
len hoe men tegen het geheel van
hemel en aarde aankeek. Dat is niet
eenvoudig. §íij zijn gewend aan de
globe en het duizeliagwekkende maar
toch ook overzichtelijke beeld van
het onmetelijke heeld. Het is nog
niet eens zo lang geleden dat de
'grondvesten der aarde'nog in mys-
teriën gehuld waÍen, en men nog niet
gewend was aan het idee dat het ake.

lig leeg is boven de wolken. Io de
handboeken wordt deze oude visie
vaak netjes in beeld gebracht, maar
men moet zich afuragen of iemand
uit het oude Nabije Oosten ajn

voorselling in onze plaatjes zou her-
kennen. Pogingen uit die rijd om het
samenspel van hemel, aarde en onder-
wereld in beeld te brengen zien er in

,ffi
ieder gwal anders uit. Die albeeldin-
gen zijn spannender. alleen al van'
wege het feit dat hemel en onder-
wereld vaak a.ls levende machten wor-

den voorge*eld. De onderwereld rs

dan niet een plaats, maar een monster
dat zijn slachtoffers verzwelgt. Die
dreigende macht is doorgaans wel
vast verbonden met een plaats onder
de aarde. Deze plek is aan de ene
karrt onbereikbaar ver. Vaak is er
sprake van een brede rivier tussen her

land dcr levenden en het dodenrijk.
Zonder hulp komt men die niet over.
Daamaas horen we ook wel van
zeveo poorten en hun bewakers die
degene die aÍdaalt naar de onder-

Schemotische voorslelling von het Mesopolomische wereldbeeld (uil: 'Eeuwig leven',

urtgove 8;ibe/s openluchtmuseum)
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§/ereld, moer pass€ren. Aan de andere
kant raalt de onderwereld het land
der lrvenden in de graven. Her graÍ
werd soms beschouwd als een stukje
onderwereld of als haar toegangs-
poon. Volgens een Mesoootamische
tekst dalen enl<ele goden via een lad-
der aÍ naar de ondirwereld. Bi] som-
mige Herrirische rituelen waarbij do
dengeesen werden opgeroepen, plaar-
ste men een ladder in een kuil-
Vrij algemeen verbreid in het oude
Nabije Oosren is de gedachte dar de
zon 's nachrs haar.baan rrekt door de
onderwereld, zoals zij overdag langs
de hemel gaar. Dat maa-kt de" plaats
vanwaar de zon bii de dageraad op
komt, heel interessanr. Op die plek,
in het uiterste oosten, blijkr immers
een uitgang uir her dodenrijk re zijn.
Op dezelfde manier wordt in het
westen de ingang gelokaliseerd. In
Eg4rtische teksten over het lot van
de doden speelt her'uitraan bii de
dageraad'een grore rol. Tegen deze
achtergrond is ook goed te begiipen
waarom in het oude Mesoporamiè
het eiland Dilmun (egenwoordig
Bahrein, in de Perzische Gol$ een
Íavoriete begraaÍplaats was. Volgens
het Mesopotamische q/ereldbeeld be-
vindt men zich hier op de uirersre
grens, dicht bij de plek waar de zon-

negod de weg wijst uit het dodenrijk.
Op deze plaats komen de onder-
wereld, her dodenrijk en de hemelse
godenwereld samen. Daar woonde
volgens de m),rhe ook Utnapishtim,
de man die - ner als Noach in C€ne-
sis - de vloed had overleefd, en die
- anders dan Noach - van de soden
onsterfelijkheid had geluegen. 

" Vol-
gens Kanaàdrische voorstellingen
wooade hier de oppergod El. Hij
resideen op de plaar waar de wate.
ren boven de aa-rde en de watcren
eronder samenvloeien. De Epptena-
ren lokaliseren hier het land der za-
ligen.

De dreigende dood

h overzichten van voorsrellingen in
het oude Nabije Oosten van her
leven na de dood maakt men door-
gaans duidelijk onderscheid russen
Egyptische voomellingen en die van
de andere culturen uit deze regio. In
de tweede groep kan men dan weer,
zij het minder scherp, onderscheiden
trssen Mesopotamische, Kana:ini-
tische en Hettitische voorstellingen.
Dat heeft te maken met het íeit iat
de Epptenaren veel meer dan de an-
deren het idee hadden dat het moge.
lijk is aan het dodenrijk re onrsnap

pen en te delen in de hemelse zalig-
heid der goden. Volgens de lvlesopo-
tamrsche tek§ten ls dat nu r1.u$ uttge-
sloten voor de mens. Op nog steeds
indrukwekkende wijze is dit ver-
woord in her epos over Gilgamesj.
Ziln zoektochr naar onsteíelijkheid
eindigt mer de oproep te berusten in
het niet te veranderen feit dat de go
den de onsrerfelijkheid voor zichzelf
houden. Alleen in ziin roem kan een
meos voortleven. ln Henitische en
Kanadnitische voorstellingen verbon-
den mer de cultische verering van (n
het bijzonder koninllijkd doden
wordt een positie russen her Egyp
tische optimisme en de Mesopota-
mische benrsting ingenomen.
Toch is er heel veel dat de mensen
uit die verschillende culturen ook in
de opvattingen over her dodenrijk
verbindr. Her hierboven geschetsre
beeld van de tegengesrelde visies op
de dood behoefr dan ook wel enige
nuancering. De Eglptenaren hadden
wel degelijk ook grote angsr voor de
dood, en in Mesopotamië was her,
wat berreft de verwachtingen voor
het leven na de dood niet alleen
kommer en kwel.
Het was de Eglprenaren er in feire
om te doen de stztus qao te handha-
ven, en dan vooral de cyclus zoals we
die kennen uir de natuur: de nacht
die plaats maakt voor de dae en her
jaarliikse siigen en dalen ,rariher wa-
ter van de Nijl. Voor de mens is de
dood de g'ote spelbreker. Door het
lichaam door middel van mummifica-
tie te conserveren wordt de ontbin-
ding regengegaan. Nog belangrijker is
dat de dode via allerlei rituele hande-
lingen, mede opgeroepen door de
meegeBeveo magische teksen, kan
blijven deelnemen aa.n de levens-
cyclus. Zo krijgt de dode zijn plaars
op het schip van de zomegod Re, o[
wordt hij één van de steeds weer op
lichtende serren, of wordt hij vereen-
zelvigd met Osiris, de god van de
jaarlijks aístervende en weer opleven-
de vegetatie. Men leek er weinig
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moerrr me( Ic hebben dar al ,r

voorstcllingen onmogelijk -", "1i".,: 
Naar Kurnugia,_bA hnl zondzr uederkeer,

in o, c.eenïemming 'g"brr.ht kond"n wendde zich khtar, de docbter oan Sin.
n'orden. \Íen zou her ook zo kun- De dochter odn Sifi @endàe zich
nen ()pyatten clar.de.Eg1'prer,rren in naar hA donkere btis, de uoonpkats odn Erkdlld,
lllln ang:i voor de dood alle moge' na4r bet fuk dat uiz ía btreeàt, niet meer oerlaat,

re oorspringen. ,cl di" -o"i," ïi" . o? fu ÍDeg @a<ro? men niz.t ktn terughetm'

-"r, ,iih i",..,o... "n J. l-o,." na lnt h*is, aaar aic hA bAreedt, hA licht moet ontberen,
monrrmenren rn sreen en op papvrus waar stof hun bongo, leem htn ooedsel is,
geven ook aan dat men zich ernstig roddr Ze het licht niet Zitn, en in daisternis zitten.
zorgcn maakrc over. dc gevarcn J-it Ze dragm als oogels een oerenkleed.

$''iji'.i [,];:'.,"1'ï."i:,í::l op-d""';; g'ndet'hoopt zicb het stof op'

niet zomaar omzeild kunnen rlorden.
In de reksren die aan de doden .n'er-

den meegegcvcn. horen o'e over
angstrenjagendc demonische mechten pcrramië h.rd met bctrekkins tot hcr drt .le heersers in hct doclenriik be-

die zich niet zomaar laren mislcidcn. 'erblijf in her dodenrijk. n.rsdatmcn inlloccl konclcn .'orclcn. *'ist men
En de helpers die men nodig hceÍi. cr zonder verzorqinq en zonder rusr- zich in het olrcle \lcsop.ot.rmic bil
bijvoorbeeld bij her orersreken van pl.:rels zou zijn. f).r.rrom rr'.rs het r'.rn 'oorb.r.rt m.rchreloos. K.nmerl<en.l is

de doodsrivier, zijn zich maar .rl te 'levens'-belang dar men een fatsoen het vcrhaal over de ,r[.l.rling ne.rr cle

goed be*'ust van de mrcht dic ze lijke beqnfenis en een goed gr.rf ondenvereld rloor de gocLin Ishr.r.. Zi]
hebben, en l.rren zich niet zomrar kreeg. -\.rn de dode o'erd .oedsel moel. net als it'clereen. dtnr clc zct'cn
paaien. Zelfs de zonnegod liep op meegege'rn. Soms gebeurde det ook pooncn. Bij elke poon moet zrj ir:r'
zijn rcis door het dodenrijk gitaar nog regclm.rtig cl.rarna. Vic daan'en van hirar macht en r.'.urr.ligheid .rfleg-

door de aanvallen san dc slang Apo verstoken *.rs. h.rd her slecht in dc gen, rordar zij uircindelijk gchcel

fis. Her is re begrijpen clat in dc tek- r,nderrlereld. ln sommige reksten is naekt en mechteloos vrxrr de hccrser

sten dic aan dc doàe .r,erden mcege- sprake van dodcngeesten die zich van het dorlenrijk sr.r.rr. Her z.rl de

geven. het vcnroue'en in de goede moeten voeden mct hun eigen uir- ges-one sreneling nict encler 't-er-

ifloop o.erheerste. \íen moer het s'erpselen. Ze s orclen ook ondersre- gaan. \'eelzegqend is hct bcgin r'.rn
kvaJe niet oproepen. Toch komen boven afgcbeeld. \irn sommige Àss1- dit verhaal ovt'r Ishtar (zie kadcr).

*'e ook daar de nodige venvijzingen rische koningen is bckend c1.rr zii hLrn

lepien naar h"r tr.rrig" lot i'rn ''d" 
r'ijanden tot in rle dood .rchtenolg De doden ols dreiging en hulp

doclen voor rvie de s.'eg naar dc eeu- dcn door hun graven en beenderen te
wige zeligheid re lang u,x, en r'.rn de rernietigen. De .envachtingcn toor In ,rlle culturen van het oudc N.rbiie

doàenzieËn die bij her oordecl door de dode blijken ook uit dc,olgencle Oosren ..-or.lt rekening gch,,Lrdcn

de grden re licht n.erden ber«rnrlen. r'r'el gebruikte teksr op de graven: met dc mogelijke inll,rc.l '.rnuit het

Zij vallcn ten prooi aen rlemonen, en l/oor altiVl, 
"-oonlc 

dio. tar d"tgLtt, dodenrijk op clc ru'erel,l dcr lo'cnclen.

sten'cn een ioeede en definitie'e dt daga ot de toekotnst, dc prm tlt Dat geldt zo"'el in p,,sitie.c .rls in
dood. Een ander angsrig visioen is dar kornen (gcldt àt1: i;ic dit graf zn, t.a,tg neg.rriele zin. maar hct rl'ec,l,: het

ze onverzorgd, zonder het nodige ho nbt toníatgo4 ma"7r tnoet b.t meeste. Àllcrlci moeilijk Le 'erkl.rren
eren en drinken, moeten blij.'à hLt:telln. De màs die dít gr,/ zttt, ttt narigheid st'rd toegeschÍeven .ren dc

ronddo]en in eeo donkere, srofiige nrt miuclt dc,cb gnrkt: 'Dit graf zrl slcchtc inrlo«l r'an boze .l,,tlen

oncleraardse q,ereld. l)aanoe kon th hattella', »tc,gt hetn ,ltze goedt' geesten. Hun booshci.l kon zijn ge

men ook rr-orden veroordeeld door l,at die hq tolbriotgt, ioyoldm tor- *'ekr door.l.rt ze gcen rust h.r.lden

grairo-.ers Voor hun hebzucht be- den. h dc lntott;ó eld nogc. hi1 trtt gevonden in het dodenri]k. i,il.oor-
ia.rlt <lc beroof.le dode een hoge prijs. goede naant hebkn; n dc ondo-;etlri beeltl door.let ze .qccr.r beh,rorlijke' 'í,og" 

r,1, dodeng«:t heldo i;,xtr din bcgrefenis h.rdden gekrcgen. Hcl kon

De onssr in Mesopotomiè h*. 
:.1.ï,,,11,,i:,"'..:.ï:ulï'iï"1\iiï

De grootste ingst die men in lvÍest> 'l'ernijl men in Eg1'pte her idee he.l h.rngen. NÍen ging er d,,s ook r'.rn uit
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dat 
_ 
dgze_ .dodengeesten de mogelijk- kende doden. Die leveren het groot-

heid hadden terug te keren uit het sre gevaaÍ op. Zijn zr ..r,-à bo
dodenriik. Dat lijkt, zeker wat betreft noeÀd, drn Àjn ze ook te beinvloe,
de Mesopotamische voorsellingen, in den. Vaadaar dat in de reksren alle
tegenspraak met de hierboven ge- mogelijke redenen genoemd worden
noemde opvaning van de niet te waarom een dodengeest verstoord
overbruggea aÍ«and met de wereld kan zijn. Die ,erstoring wordt soms
der levenden. Nu is echter ook al euÍemistisch aangeduid- als 'wekken
eerder duidelijk geworden dat men er uit de slaap'.
weinig moeire mee had elkaar tegen-
sprekende voomellingen naast elltaar Verzoening mel de dood
en door elkaar te gebruiken. In dir
geval speelt echter ook de gedachte Veel negatieve teksten over de onder-
mee dat de dodengeest lich weliswaar. wereld zijn ingegeven door angsr
kon velplaatsen, maar dat hij daarmee voor de dood. MiÀ wil het lwen nog
niet buiten het machtsbereik van de niet loslaten. Ziet men het dodenrijÈ

i*9 **.Het is te vergelijken met los van deze niet gewenste overgang
het feit dat iemand die doodziek was, dan vediest het n-eg"tieue beelj iÀ
over zichz*lf kon spreken als over van zijn scherpre. Dan wordt duide.
iemaad in het dodenrijk. lijk dat men hit zeker niet moet zien
De_ beweeglijkïeid van de dodengeesr als een hel, een plaars van eeuwige
blijkt ook uir het feir dar hij, zoals in maneliog. Dat kon het wel worde"n,
de bovensraande reksr over Ishtar, maar dat"-rs eerder uitzondering dan
wordt voorgesteld als een vogel, net regel. Het bese is het noe ziÀ de
als bij de Egyptenaren. onderwereld lroor re scllei als een
Via-allerlei_ riruelen probeerden (vaak vage afspiegeling va.rr het land der
professionele) dodenbezweerders uit- levenden. Daarbij zal men dus, net als
komst te bieden als men zich belaagd in het gewone leren, lreel minder in-
voelde door om war voor reden dan dividualistisch gedacht hebben darr
ook wraakzuchrige doden. tn Egrpte wij in onze tiid 

-eewend 
ziin. In leven

kende men ook her gebruik va.rr brie- en in de dood was men in de eerse
ven aan de dodeo. Daario doen nabe- plaats familielid, en de qewone man
staanden een beroep op de overlede- zal gehoopt hebben ooÈ in het do
nen. Ze betuigen hun onschuld, of deilik v;iligheid te vinden io het
doen een beroep op het goede uit ha gevolg van ziln ,orst.
verleden dar ze met de aangeschreven De levenden konden veel eoeds doen
dode delen.. Ze vragen oÍ de dode wil voor de doden. Men gaÍ à,e dode bij
op\oyd.e1 hen te achrervolgen met de begraÍenis -". -"i hii nodig haj
narigheid oí om hun invloed aan te op *"g naar en bij zijn verbffïn de
wenden om de macht varr andere, onderiereld. Verder werd op jaarlijk-
soms onbekende dodengeesten in te se, soms maandeliikse, feesen ,raak
dammen. In een reksr uir de oude ook plaats inqeruimd voor de doden.
Kanaàitische srad Ugarir *ordt be- De goddelijke- heersen van her doden-
schreven dat één var de vooraan- riik"bliiken ook sympathieke kanren
staande doden via een middelaar ad- re hebben. Dat gÉldt'roor de Egyg
vies ggeft inzake een niet nader aan- rische Osiris, ..i ,- oo.rprorrg go
geduide kwestie met een kind. Vaar- vreesde god, die zich in l"reie tekste.,
schijnlijk gaat het over een ziekte. steeds Àeer ontpoDt als een crelwil-
Uit. Mesopotamië kennen we een lende heener overie doden. In Uga-
heel uitgebreide bezweringsliteraruur ritische teksten i, .r..r, t.iLn, Mót,
:.t. .gT. heel r:itgebreide riruelen. de god van de dood, te associëren
Vaak nchr men zich daarbij tor onbe- met de graaÍloogsr, in de gpest varr

Osiris. Volgens de Mesopotamische
mlnhen venoont de godin van de
onderwereld, Ereshkigal, menselijke
trekken.
In sommige Mesopotamische teksen
&eigen de goden mer een versoring
van het evenwicht tussen de levenden
en de doden doordat de doden het
Iand der levenden zullen overspoelen.
Zolang het evenwicht er is, zo zou
men dit kunnen omdraaien, hoeven
de levenden zich niet bedreigd te voe-
len, en is het ook 'leeÍbaar' voor de
doden in de onderwereld. Orde en
rust in het la.rrd der levenden houdt
immers ook in dat de doden goed
worden verzorgd, Een aardig voor-
beeld van dit evenwichtsdenken vin-
den we terug in een bezweringstekst
ten behoeve van een voorspoedige
geboone. Daarin wordr de baarmoe-
der met het kind beschreven als een
schip dat afsteekt van 'de kade varr de
dood' (de onderwereld) om via 'de
oer-vloed' (het vruchrwater) uit te ko
men aan 'de kade van het leven'. Het
zou onjuist zijn dir te duiden als ge.
loof in reincamatie, omdat die gc-
dachte verder niet voorkomt in
Mesopotamië. Het geeft wel aan dat
men de dood en het dodenrijk zag als
onderdeel van het leven- r
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