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E
engewapendebende
kwamhemhalen,pre-
cies zoalshij ineenvisi-
oenhadvoorzien.Ont-
snappenkonniet: een
vanzijnbestevrienden
verraaddehem, in ruil
vooreenbeloning. En

duswerdhijmeegevoerd,gegeseld,
terdoodgebrachtenbeweenddoor
devrouwen–waarnahijdriedagen
laterweerherreesuitdedood.

Ziedaar, ineennotedop,het ver-
haal vandeherderDumuzi, zoalsdat
ongeveer2.500 jaarvóórChristus
doordeoudeSumeriërswerdopgete-
kend in Irak.Het isgeen toevaldathet
verhaal zo sterk lijktophet lijdensver-
haal van Jezus,betoogtassyrioloog
HenrietteBroekema(1952) ineen
boekwaarvanvolgendeweekdeEn-
gelstaligeversie verschijnt.Want in
het lijdensverhaaluitdeBijbelklin-
kenveelouderemythenuit Sumerië
door, stelt ze.

Wacht eens even. Is het lijdens-
verhaal van Jezus dan niet echt?
‘Het lijktmeaannemelijkdat Jezus
echtheeftgeleefd, en ikdenkdathij
inderdaadopdeeenof anderema-
nier terdood isgebracht.Datmoet
voorzijnvolgelingeneenenorme
klapzijngeweest.Maardaarnaheb-
bendeevangelistenhetgebeurdeop-
gehangenaanverhalendiemen in
die cultuuralkende.Omhetbeter
mondelingdoor tekunnengevenaan
devolgendegeneratie.’

En wat gebeurde er in het echt?
‘Wistenwehetmaar!Kijk, eenmythe
gaatnietoverde feiten,maaralleen
overdeboodschap. Zóverteldemen
vroegerverhalen:nietdoorzoprecies
mogelijkweer tegevenwaterwasge-
beurd, zoalswij zoudendoen,maar
doordeboodschap tevergelijkenmet
mythendiemenalkende. Ik vinddat

fascinerend:hoezehet verhaal van Je-
zushebbenverwevenmetverhalen
diealbestonden.’

In de Sumerische mythologie is
het slachtofer een herder ge-
naamd Dumuzi: hij wordt door
een bende demonen gevangen,
meegesleurd naar de onderwe-
reld en gedood. Wanneer begon u
overeenkomsten te zien met het
lijdensverhaal van Jezus?
‘Pasnaeen tijdje. Ikbengeen theo-
loog, en ikwashierookhelemaalniet
naaropzoek. Ikwaseenvandemy-
thes rondomdevruchtbaarheidsgo-
din Inannaaanhetbestuderen,Du-
muzi’sDroom, toenhetkwartje
opeensviel.Opvallend indatgedicht
isdatDumuziwordtverradendoor
zijnvriend.Diewordtomgekocht.
Netals Judasdus.
‘Daarnavielensteedsmeerdingen

ophunplaats.OokbijDumuzi is er ie-
mandzoalsPetrus,die vurigbelooft
hemniet te verloochenen.BijDumuzi
sprenkelt eenvrouwwaterenmeel,

als tekenvanDu-
muzi’snade-
rendedood.Dat
isgewoonde
vrouwdie Jezus
zalft,waarop Je-
zuszegt: zebe-
reidtmevoorop
hetgraf.’

De parallel met
Dumuzi werpt ook licht op de
vraag waarom Jezus wordt aange-
duid als koning van de Joden.
‘OokDumuziwordtaangesprokenals
koning.DeoudeSumeriërsbe-
schouwdendestadsvorst alsde
aardsegeliefdevan Inanna.Deko-
ningwasdeechtgenootvan Inanna.
DatwasDumuziookgeweest: van-
daardathij koningwordtgenoemd.’

Verschillen zijn er natuurlijk ook.
Dumuzi wordt meegesleept naar
de onderwereld en gedood, Jezus
wordt naar de berg Golgota ge-
bracht en gekruisigd.

‘Daarinzit juist ietsheel fascinerends.
DeSumeriërsgeloofdendathetdo-
denrijk inhetZagrosgebergte lag (op
degrensvan Iranen Irak, red.).Daar
zittenookweerdiebergen in. Enof
Golgota,de ‘schedelberg’, echtheeft
bestaan, is zeerdevraag. Ikdenkdat
Golgotagewooneenanderwoord
wasvoorhetdodenrijk. Voormensen
uitdie tijdmoetdie symboliekhelder
zijngeweest.’

Interessant is dat de moord op
Dumuzi in de Sumerische mytho-
logie in verband staat met de
herfst. Zijn dood staat symbool
voor het afsterven van de natuur
na de oogst.
‘Dat ideezie jebij aldie vroege land-
bouwculturenuithetMidden-Oos-
ten.Devruchtbaarheidsgodinheeft
eenpartnerdiedoodgaat indeherfst,
alsdenatuurafsterft. Bij deGrieken is
datAdonis; bijdeEgyptenarenwordt
Osiris, demanvan Isis, vermoord.De
FeniciërshaddenAnatenBaäl, enbij
deAnatoliërswashetAttis, departner

vandegodinCybele,diedoodging.
En: allemaalkomenzeweer teruguit
dedood, alsde lenteaanbreekt.Ook
die componentzit er altijd in.’

Net als Dumuzi keerde ook Jezus
terug uit de dood. Is de wederop-
standing van Jezus op Pasen een
culturele echo van de vruchtbaar-
heidstraditie? Een symbool van
de lente?
‘Dathoordewelbijdieheidense tradi-
ties. Jezus isdood, endaarbijhoort
ookdathijwederopstaat.Netals al
dieanderegodenenhalfgodendie
stervenenweer tot levenkomen.Na
dedoodherleeftdegodenbreektde
lenteaan.Hetgeeft aandatmenheel
intensmeeleefdemethet stervenen
weeroplevenvandenatuur.Dat
moestookwel,wantdenatuurzal
maareenkeerníétherrijzen:danbe-
tekenthethongersnood.’

De vraag is natuurlijk: is Jezus
echt opgestaan uit de dood?
‘Dat isdevraag, ja.’

Nou? Wat vindt u?
‘Dechristelijke lezing is:mensen in
die tijdgeloofdenhet,dus ishetwaar.
Daaruit leidendegelovigenaf dathet
echt isgebeurd.Dat isweerdemythe-
vorming.’

U bent van oorsprong jurist. Wat
boeit u zo aan de Sumerische
oudheid dat u haar op latere leef-
tijd bent gaan bestuderen?
‘DeSumeriërshebbenhet schriftuit-
gevonden. En ikwasbenieuwdnaar
dealleroudstegeschrevenhistorie.
Hoezietdeoudstewerelderuitdiewe
noguitde taalnaarbovenkunnenha-
len?Pure fascinatiedus.’

En nu blijkt: het lijdensverhaal
van Jezus is een van de oudste
thema’s van de mensheid.

Interview Henriette Broekema, kenner Sumerische mythen

Het lijdenvan Jezuszoals
datvandaagwereldwijd
wordtbezongen,heeft
opvallendeparallellenmet
eenSumerischemythedie
alduizenden jarenvóór
Christuswerdopgetekend,
schrijft eenLeidse
assyrioloog ineennieuw
boek.Houdendedooden
wederopstandingvan
Jezusverbandmetoude
boerensymboliekover
herfst en terugkerende
lente?

DoorMaartenKeulemans

Dumuzi (tweede van rechts) is uit de dood opgestaan en wordt

Over de details valt te twisten,
maar ‘in grote lijnen heeft Broe-
kema een punt’, zegt assyrioloog
Theo Krispijn van de Universiteit
Leiden over de opvatting van Hen-
riette Broekema.‘Bepaalde motie-
ven in het lijden van Jezus lijken in-
derdaad erg op Dumuzi.Al blijft
het lastig: thema’s als de zuster
die haar broer beschermt, hoeven
natuurlijk niet ergens aan ont-
leend te zijn.’Bekend is al dat
vooral het evangelie van Johannes
is gekruid met ‘geleende’elemen-
ten uit de Grieks-Romeinse we-
reld. Zo vertoont het laatste
avondmaal sterke gelijkenis met

de rituele maaltijden van de Per-
zisch-Romeinse god Mithras, en
hebben bijzondere geboorten zo-
als die van Jezus voorlopers in de
Griekse en Babylonische mytholo-
gie.‘De vroege Christenen hebben,
toen de band met de joodse religie
zwakker was geworden, veel van
het spraakgebruik van andere
godsdiensten overgenomen’, zegt
Krispijn.
Om precies die reden is historicus
Jona Lendering kritisch: ‘Heidense
mythen kunnen een rol hebben ge-
speeld bij de ontvangst van het
christendom door niet-joden.Toen
Paulus de deur voor hen opende,

lagen de hoofdlijnen van het lij-
densverhaal echter al vast.Als hei-
dense denkkaders, zoals jongere
varianten van de mythe van Du-
muzi, al een rol hebben gespeeld,
is het pas heel laat.’Lendering
vindt de parallellen die Broekema
aan het licht brengt zelf ‘overbo-
dig’. ‘Alles is vanuit een joodse con-
text verklaarbaar. Of vanuit de
simpele feiten: vanaf het laatste
avondmaal tot de kruisafname ge-
beurt er eigenlijk niets wat niet ge-
woon historisch plausibel is’, denkt
Lendering.‘Met als mogelijke uit-
zondering dat de gekruisigden
sprekend worden opgevoerd.’

Wel meer elementen van andere geloven in de evangeliën

Henriette
Broekema

‘Jezus’ lijdensverhaalafgekeken


