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Het boek Amdoeat
Het boek Amdoeat behoort tot het genre van
de zogenoemde onderwereldboeken, waartoe
bijvoorbeeld ook het Holenboek, het Poortenboek
en diverse andere composities behoren. De naam
Amdoeat betekent ‘wat in de Onderwereld is’.
Hoewel deze naam ingeburgerd is, is zij feitelijk
onjuist, want deze aanduiding kan ook voor andere
Onderwereldboeken worden gebruikt.

Pas in de periode na het Nieuwe Rĳk wordt
het Amdoeat soms het ‘Boek van wat in de
Onderwereld is’ genoemd. De eigenlĳke titel
is ‘Beschrĳving van de Verborgen Ruimte’.
Het boek is voor het eerst opgetekend in het
graf van Thoetmosis I, aan het begin van

daaruit, mee in hun graf op papyri, op hun
sarcofagen of andere onderdelen van hun
grafinboedel. De laatste exemplaren dateren
uit de 3e eeuw v. Chr.

de 18de Dynastie, en hoewel er soms wordt
gespeculeerd dat het boek veel ouder is, is
daarvoor geen bewĳs. Het Amdoeat blĳft op
één uitzondering na eeuwenlang voorbehouden aan koningen, die het op de wanden
van hun graf in het Dal der Koningen laten
aanbrengen. Pas vanaf ongeveer 1000
v. Chr., als de macht van de goddelĳke
koning niet meer vanzelfsprekend is, komt
het ook bĳ niet-koninklĳke leden van de
elite in zwang (een fenomeen dat vaak ten
onrechte als ‘democratisering’ wordt aangeduid). Zĳ krĳgen het Amdoeat, of delen

Evenals de andere onderwereldboeken
beschrĳft en illustreert het Amdoeat de
nachtelĳke reis van de zonnegod Re door
het dodenrĳk, van zonsondergang in het
westen tot zĳn glorieuze herrĳzenis bĳ
zonsopgang, en de plaatsen waaraan hĳ
voorbĳtrekt en hun bewoners. Het boek is
ingedeeld in twaalf afdelingen die ieder aan
een uur van de nacht gewĳd zĳn. Deze twaalf
uren worden in het Holenboek in de vorm
van twaalf spelonken weergegeven en in het
Poortenboek door de twaalf poorten waardoor de zonnegod passeert.

Een reis van twaalf uren
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Re met Osiris in het 6de uur. Deze éénwording van Re en Osiris wordt elders ook wel
beschreven als die van de ba (ziel) van de
gestorvene (Re) en diens lichaam (Osiris). In
de cruciale fase die dan volgt, waarin hĳ ook

De ramskoppige
zonnegod met zijn
entourage in de
zonneboot. Amdoeat,
8e uur, in het graf van
Amenhotep II (foto:
Jan Koek).

In het Amdoeat zĳn de illustraties van
de twaalf afdelingen meestal verdeeld
over drie registers, waarvan het middelste
de vaart van de zonnegod Re in zĳn boot
laat zien. De god wordt afgebeeld met een
ramskop, gewoonlĳk met een zonneschĳf op
de horens. Hĳ wordt begeleid door verschillende andere goden en godinnen, onder wie
Wepwawet (‘Hĳ die de wegen opent’), Hathor,
die tevens de godin van het betreffende uur
van de nacht is, verschillende vormen van
de god Horus en soms ook de moedergodin
Isis. Ook ‘afgesplitste’ aspekten (zgn. hypostasen) van de zonnegod zelf vergezellen
hem in de gedaante van de goden Sia (‘scheppend denken’) en Hoe (‘scheppend woord’).
Natuurlĳk speelt ook Osiris, de god van
het dodenrĳk bĳ uitstek, een belangrĳke
rol. Osiris geldt ook als belichaming, als
‘mummie’ van de nachtelĳke zonnegod.
Het grootste ‘geheimenis’ van de onderwereld is de tĳdelĳke samensmelting van
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zĳn oervĳand Apophis moet overwinnen,
wordt de zonnegod in zĳn boot beschermd
door de slang Mehen die zich rond de kajuit
windt waarin de god zich bevindt. In de
laatste uren van de nacht maakt Re zich weer
los van Osiris en bĳ zonsopgang vindt zĳn
wedergeboorte en herrĳzenis uit het dodenrĳk plaats. Deze dagelĳkse regeneratie van
de god is voor de Egyptenaren tegelĳk een
dagelĳkse herhaling van de schepping van de

In het Amdoeat wemelt het van
hellevoorstellingen waarin de verdoemden
worden gestraft

wereld. De gestorven koning wordt uiteraard
vereenzelvigd met de zonnegod en neemt zo
deel aan diens eeuwigdurende cyclus van
dood en wedergeboorte. Ook niet-koninklĳke
doden hopen de god op zĳn nachtelĳke reis te

die lang om het koningschap streden maar
zich uiteindelĳk met elkaar verzoenden.
Die verzoening van Horus en Seth schept de
noodzakelĳke voorwaarde voor een ongestoorde herschepping van de wereld. Een

mogen vergezellen.
In de registers boven en onder de baan
van de zonnegod worden tal van goden,
godinnen en demonen afgebeeld en soms ook
kort beschreven – het zĳn er te veel om hier
op te sommen. Een interessante figuur is te
vinden in het 2de uur: het is een god met twee
hoofden die dan ook ‘hĳ die twee gezichten
heeft’ wordt genoemd. Het zĳn de hoofden
van de goden Horus en Seth, de beide rivalen

andere opmerkelĳke afbeelding, in het 10de
uur, laat een rivier zien waarin verdronken
lichamen drĳven. Wie op die manier om
het leven komt, is vaak niet verzekerd van
mummificatie en begrafenisritueel. In het
Amdoeat wordt hun verteld dat zĳ zich in
het oerwater bevinden, dat hun lichamen
daarom niet zullen ontbinden en dat hun
zielen zullen voortleven.

De herrijzenis van
de zonnegod in
de gedaante van
een scarabee.
Amdoeatpapyrus,
12de uur (Rijksmuseum
van Oudheden, Leiden).

115

Het grootste ‘geheimenis’ van de
onderwereld is de tijdelijke
samensmelting van Re met Osiris

Godenfiguren, met
in het midden ‘Hij
die twee gezichten
heeft’ met de koppen
van Horus en Seth.
Amdoeat, 2de uur, in
het graf van Seti I (foto:
Kairoinfo4u).

Verdronkenen.
Amdoeat, 10de uur, in
het graf van Ramses VI
(foto: Jan Koek).
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Kennis geeft macht
De nachtelĳke baan van de zonnegod onttrekt
zich natuurlĳk aan de menselĳke waarneming. Egyptische teksten leggen er dan ook
veel nadruk op dat kennis ervan geheim is
en dat die niet met onbevoegden gedeeld
mag worden. Wie deze geheimen kent, zal
ook zelf in staat zĳn na de dood de onderwereld te verlaten en te worden wedergeboren.
Ook de beschrĳving van het dodenrĳk en
haar bewoners in het Amdoeat moet in dit
licht gezien worden: kennis van religieuze
geheimen is een belangrĳk criterium om
tot deze wereld te worden toegelaten. Wie
deze kennis niet heeft en niet weet hoe hĳ
zich tĳdens zĳn leven op aarde en in het
hiernamaals dient te voegen naar de door de
scheppergod tot stand gebrachte wereldorde

(maät), stelt zich letterlĳk buiten die orde en
behoort ook na de dood tot het domein van
de chaos die voor de schepping heerste. In het
Amdoeat en de andere onderwereldboeken
wemelt het dan ook van hellevoorstellingen
waarin de verdoemden worden gestraft.
Zoals de koning op aarde de representant
van de scheppergod was, verantwoordelĳk
voor de handhaving van de maät en voor het
in bedwang houden van de chaosmachten
die haar bedreigen, zo is hĳ dat ook in het

dodenrĳk. Deze actieve rol van de goddelĳke
koning maakt het noodzakelĳk dat ook de
bestraffing van de verdoemden, die de chaos
representeren, wordt beschreven en afgebeeld. Zĳ worden gemarteld en op talloze
manieren gedood; hun ba’s worden van hun
lichamen gescheiden zodat ze niet kunnen
herrĳzen, en het leven schenkende licht
van de zonnegod wordt hun ontzegd, ook al
roepen ze naar hem wanneer hĳ voorbĳ trekt.
Zĳ verkeren voor eeuwig in het ‘niet-zĳn’, de

Vernietiging van de
‘vijanden van Osiris’.
Amdoeat, 7de uur, in
het graf van Ramses VI
(foto: Jan Koek).
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Egyptische teksten leggen er veel
nadruk op dat kennis ervan geheim is

De lichamen, ba-zielen,
schaduwen, enz.
van de verdoemden
worden verbrand.
Amdoeatpapyrus, 11de
uur (Rijksmuseum van
Oudheden, Leiden).
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buitenste duisternis van de oerchaos van
vóór de schepping.
Tenslotte nog een woord over een eventuele rituele oorsprong van het Amdoeat en
aanverwante boeken. In het dagelĳks tempelritueel wordt de 24 uren durende dag- en
nachtcyclus van de zon onophoudelĳk ritueel
begeleid en ‘nagebootst’, waarbĳ de koning
als zonnepriester optreedt. Het is daarom
niet verwonderlĳk dat men de oorsprong van
de teksten uit het Amdoeat wel heeft gezocht
in dit ritueel. Tastbare bewĳzen daarvoor
ontbreken, maar raakvlakken zĳn er zeker.

Zo wordt in hymnen uit het tempelritueel
voor de godin Moet voor haar ‘het gezoem van
de bĳ en het geloei van de stier in de nacht’
(een benaming van de nachtelĳke zonnegod)
geïmiteerd. Dat doet denken aan het 8ste
uur van het Amdoeat, waarin de zonnegod
de bewoners van de onderwereld toespreekt
als hĳ hen passeert: en ‘dan wordt er een
geluid in deze spelonk gehoord als van een
luid gezoem van bĳen wanneer hun zielen Re
toeroepen’.
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