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"Ziek, zwak en misselijk, brieven met
klachten en rampen uit middeleeuws
Egypte"

De droge woestijnzanden van Egypte hebben een schat aan geschriften bewaard. Documenten
geschreven op papyrus waren niet bedoeld om door ons gelezen te worden, maar verdwenen
op antieke vuilnisbelten als ze niet langer meer nodig waren. Nu, eeuwen later, brengen de
papyri ons op een uniek directe wijze terug naar de alledaagse zorgen van de middeleeuwse
Egyptenaren. In een samenleving waarin ziekte, misoogst, oorlog, en onrecht voor veel
onzekerheid zorgde was het van cruciaal belang om op een netwerk van hulpverleners te
kunnen terugvallen. Dit vangnet bestond in de eerste plaats uit familieleden, buren en nauwe
vrienden, maar in sommige gevallen moest er een beroep gedaan worden op meer
afstandelijke hulpverleners. In deze presentatie bekijken we een aantal verzoekschriften om
hulp uit het vroeg-Islamitische Egypte die op papyrus bewaard zijn gebleven. Hoe
presenteerden de mensen die in de problemen zaten hun smeekbeden? Welke
karaktereigenschappen en welke gebeurtenissen benadrukten ze? En wat vertelt dit ons over
de verwachtingspatronen waarin zowel de vragers als de hulpbieders fungeerden? We zullen
zien dat het model van hulp vragen en bieden niet zozeer wijst op een willekeurige
samenleving waarin niemand wist wat hem of haar te wachten stond, maar juist een vast en
voorspelbaar systeem vormde dat sociale cohesie en veiligheid bood.
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