
ACHNATON
HIJ DIE ATON, DE MILDE GOD VAN VREDE, BEHAAGT

Kenmerkend voor het oude Egypte was de verering van de zonnegod. Vanaf ongeveer 2500 v.C. was dat
Ra, later werd dat Amon, wat rond 1600 v.C. versmolt tot Amon-Ra. Onder Achnatons vader Amenho-
tep III, die regeerde van ong. 1388 – 1351 v.C., veranderde dit. Mede onder invloed van diens  hoofdvrouw
Tii, van Syrisch-Semitische afkomst, werd de zonnegod Aton (‘God’) naar voren geschoven. Die kwam

overeen met haar eigen zonnegod Adonai, de weldoener aller volken. Vanuit haar sterk doorwerkende 
matriarchale traditie werd zij spoedig de geniale ‘Grote Koningin’  die aan het hof de leiding had.

Zon als wereldschepper
Toen in 1351 v.C. haar 15-jarige zoon als Amenhotep IV op de kroon kwam,  breidde zijn moeder, die grote
invloed op hem had,  haar macht verder uit.  Op zijn 19e veranderde hij zijn naam in ‘Achnaton’: ‘Hij die
Aton behaagt’ (ook soms als ‘Ichnaton’ of ‘Echnaton’ geschreven). Zijn moeder en zijn echtgenote, een nichtje
van zijn moeder, inspireerden hem om Egypte’s godsdienst met zijn wereldpositie in overeenstemming te bren-
gen. De jonge farao voelde zich hier zeer toe aangesproken. In een gedicht roemde hij de Zon als wereldschep-
per, die het gedierte in het veld, de vissen in rivieren en zee, en de vogels in de lucht doet leven, het zaad schept
in de man, het kind in de moederschoot voedt, het kuikentje in het ei.

Achnaton
Achnaton had een gevoelige, dromerige natuur, innig gelukkig in zijn familieleven. Hij inte-
resseerde zich meer voor filosofie en theologie  dan voor veroveringen en staatsaangelegenhe-
den. Hiertoe gemotiveerd door zijn moeder wilde hij een einde maken aan het veelgoden-
dom van de Egyptenaren. In samenhang hiermee moest de macht van de priester-hiërarchie,
die steeds meer geld van de staat opeiste, gebroken worden. Het zal duidelijk zijn dat de
priesterkaste, voor wie de god Amon centraal stond, zich hier fel tegen verzette.

Aton, de goedheid zelf
De god Aton werd nooit als beeld voorgesteld maar gesymboliseerd door de zonneschijf, waarvan de levenwek-
kende stralen alle eindigden in een uitgestrekte hand. Hij was de goedheid zelf, de milde god van de vrede, ‘de
liefdevolle vader van al wat hij geschapen had’. Zijn liefde reikte tot aan het nietigste levende wezen. ‘Gij zijt
Aton, gij leeft eeuwig….. Gij zijt geheel alleen en (toch) leven miljoenen wezens door u en ontvangen van u de le-
vensadem voor hun neusgaten.’ Zijn verering ging zo ver dat hij besloot een schitterende tempelstad voor Aton te
bouwen, die tevens de residentie van de koning werd: Achetaton (‘de horizon van de god Aton’), het huidige El
Amarna. Hoewel dit van korte duur bleek, woonden er naar schatting 50.000 mensen in de nabijheid van de
farao en zijn gevolg. Want: plotseling overleed Achnaton op 33-jarige leeftijd. Er zijn sterke vermoedens dat hij
door aanhangers van de Amon-cultus is vermoord. Het feit dat met het ongedaan maken van zijn daden vrijwel
meteen na zijn dood begonnen werd, wijst op een gecoördineerde actie. Twee jaar na zijn dood werd de stad
Achetaton door zijn opvolger Toetanchamon verlaten.

Achnaton    
(ca.1366-1333 v. C.)

Betekenis
Hoewel aan de schaduwzijde van zijn bewind, de vervolging van aanhangers van de Amon-dienst en het ver-
woesten van hun tempels, niet voorbijgegaan kan worden (al is het de vraag of hem dit  kan worden aangere-
kend, gezien het feit dat zijn moeder het bewind voerde en Achnaton als een zachtaardige dromer gekenschetst
werd),  is zijn optreden, en zijn persoonlijke invulling daarvan,  zeker niet zonder betekenis. Behalve het gegeven
dat hij naar een monotheïstische religie streefde (die waarschijnlijk door de Joodse religie, en later door Christen-
dom en Islam, werd overgenomen), God ervoer als een weldoener van ieder, oorsprong en beschermer van alle
leven, én een God van Vrede, sluit geheel aan bij de zienswijze van velen die een vredevolle cultuur nastreven.
Ook spreken we over ‘zondag’, de dag  waarop het religieuze, en aandacht voor elkaar en onszelf, centraal zou
dienen te staan. (In de Romeinse tijd was deze dag aan de zon en de Godin Sól / zon gewijd.)  Een mogelijke
verbindingslijn met Mozes, via wie de Tien Geboden alom bekend werden – maar soortgelijke geboden ook in
het oude Egypte circuleerden –  zou ook gelegd kunnen worden.

Bronnen: B.de.Ligt, Vrede als Daad – deel 1, pag. 94 – 100, Arnhem – 1931. Sesam Wereldgeschiedenis – deel 1, pag.43-49, Baarn. Internet.

Handboek Vredevolle Samenleving, augustus 2014 (www.geweldlozekracht.nl) WB.2.2


